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Zielona Przystań nad Płonią 

LEGENDZIARZ – Mirosław Wacewicz 

Drużyna Rzemieślników i Wojów - Dęby 

Nature Trip 

 

    18.05.2019 r. (sobota)  –  Szczecin Jezierzyce 
 

https://www.facebook.com/D%C4%99by-277266698966127/


 

 
 

TRASA PIESZA  (prowadzenie  –  przewodnik  PTTK  Janusz Wesołek):  
 

PKP Szczecin Zdunowo – Sławociesze – dęby Białych Orłów – 
dolina Płoni – Jezierzyce (7,5 km) 
 
Zbiórka uczestników o godz. 10.15 koło przystanku PKP 
Szczecin Zdunowo. 
Możliwość dojazdu autobusem nr 73 odjeżdżającym z 
przystanku „Jaśminowa ZUS” o godz. 9.49 – należy wysiąść na 
przystanku „Zdunowo Dworzec” (uwaga : przystanek „Zdunowo 
Dworzec” jest przystankiem „na żądanie”). 
 
Uczestnicy trasy o godz.12.00 spotkają się w Jezierzycach z 
Legendziarzem, który poprowadzi ich do dębu Upiora                          
a następnie na metę rajdu. 
 
 

META RAJDU  :  Zielona Przystań nad Płonią,                                                   
70-892 Szczecin ul. Mostowa 1 

 
 

Świadczenia: 
-  możliwość nabycia znaczków rajdowych  (2 zł za szt.; projekt graficzny  
   znaczka – Marcin „Yperyt” Przydatek),  
-  możliwość potwierdzenia punktów do odznak turystycznych,  
-  odcisk pieczątki rajdowej  
-  ognisko, konkursy i niespodzianki. 
 
Uczestnicy zobowiązani są do: 
•    przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, przeciwpożarowych  
     oraz ogólnie przyjętych zasad zachowania,  
•    uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie na czas trwania  
      imprezy,  
•    osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką  
     osób dorosłych i na ich odpowiedzialność. 

 

 

 

 



 

SŁOWO OD LEGENDZIARZA  

 

Uwaga! Uwaga! Uwaga!  

Kolejny rok upłynął i znów śle wezwanie...  

Wiosna w pełni, słońce wysoko na niebie świeci, a ptaki młode 

wychowują. Kwiecia wszędy rozkwitły, upajając zapachem.  

Wszelkie strzygi, upiory i insze złe maszkary swą moc straciły i 

szkodzić nam nie będą...Wzywam was zatem Strażnicy Dębu, byście 

stawili się na wyprawę. Wesprzyjmy znów młode drzewko, które 

przed trzema laty sadziliśmy.  

Oczekiwać Was będę w Jezierzycach na końcu pętli autobusu 79. 

Będę czekał pod Starą Lipą, którą Walpurgia zowią. Drzewo to 

doświadczone przez czas i ludzi, wciąż trzyma się życia.  

Trasy:  

Piesza - prowadzić będzie KTP PTTK "Wiercipięty"  

Rowerowa - odpowiedzialny za prowadzenie: Nature Trip. 

Wszystkie trasy spotkają się w Jezierzycach, gdzie oczekiwać będę 

w samo południe (godz. 12.00).  

Rowerzyści będę mieli możność zostawienia swych rumaków w 

gościnnych progach "Zielonej Przystani", gdzie na popas wrócimy. 

Wszyscy inni takoż będą mieli okazję, by ulżyć swym barkom i bagaże 

zostawić. Wszystkich zebranych poprowadzę do Dębu Upiora 

urozmaicając wędrówkę różnymi opowieściami i legendami.  

Swymi mieczami i radą wspierać nas będą szlachetni wojowie oraz cne 

niewiasty, którzy Dąb noszą na sztandarach.  

Strudzeni wędrówką przybijemy do gościnnej "Zielonej Przystani". 

Przy ogniu strawę uwarzymy by siły swe nadwątlone uzupełnić.  

Przy ogniu, różne opowieści snuć będziemy. Takoż konkursy się 

odbędą.  

Bywajcie zatem i oczekujcie kolejnych wieści, które w tym 

wydarzeniu będą zamieszczane na stronie Legendziarz na Facebooku. 

Do zobaczenia na szlakach legend.  

 

Pozdrawiam - Legendziarz 
 

 

 



 
 

 
Zapraszamy do odwiedzenia :  

strony internetowej : 

www.wiercipiety.ros.pttk.pl 

 

oraz stron na Facebooku : 

 

LEGENDZIARZ – MIROSŁAW WACEWICZ 

https://pl-pl.facebook.com/Legendziarz/ 

 

DRUŻYNA RZEMIEŚLNIKÓW I WOJÓW – 

DĘBY :  

https://www.facebook.com/pg/Dęby-

277266698966127/ 

 

NATURE TRIP : 

https://pl-pl.facebook.com/bikenature2015/ 

 

ZIELONA PRZYSTAŃ : 

https://www.facebook.com/Zielona-Przystań-

nad-Płonią-476480192454696/ 
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