
ZGŁOSZENIA DO DNIA 
19 listopada 2016r. przyjmuje: 

 
- Pracownia Turystyczno-Ekologiczna Pałacu Młodzieży 

 telefonicznie 91 422-52-62 wew. 41 

      wtorek - 12.00-15.00 

           czwartek 15.00 – 18.45 

 e-mail tur-eko@palac.szczecin.pl 

- Udział w rajdzie jest bezpłatny. 

 

ZAPRASZAMY!!! 
 

 
 

 

 

944 LEŚNA SOBOTA 
PO PUSZCZY WKRZAŃSKIEJ 

 
JUBILEUSZ 50 – LECIA  

Leśnych Sobót 

 

 
 

26 listopada 2016 roku 
 
 
 
 
 
 

mailto:tur-eko@palac.szczecin.pl


ORGANIZATORZY: 
- Urząd Miasta Szczecin 
- Pałac Młodzieży  - Pomorskie Centrum Edukacji 
  Pracownia Turystyczno – Ekologiczna 
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. św. Brata Alberta Caritas  
  Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej 
 

LEŚNE SOBOTY 
 

Leśne Soboty odbywają się w Szczecinie od 15 września 1966 roku. Myśl 
zorganizowania wspólnych wędrówek, należącej do Szkolnych Kół Krajoznawczo – 
Turystycznych młodzieży, powstała wśród nauczycieli opiekunów tych kół. W roku 
szkolnym planowano zorganizować 20 rajdów.  Pierwszym urzędowym 
koordynatorem tych imprez był Szkolny Ośrodek Sportu i Turystyki.  Od 1993 roku 
do dnia dzisiejszego organizacją rajdów pod nazwą Leśna Sobota zajmuje się Pałac 
Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji. Od 1966 do 1981 roku rajdy nosiły nazwę 
Leśna Niedziela. Po wprowadzeniu 5 – dniowego tygodnia nauki przyjęto nazwę 
Leśna Sobota. Od samego początku wędrowali z młodzieżą  wspaniali nauczyciele, 
wychowawcy i turyści. Pierwsi, w latach 60 – tych i 70 – tych, „przecierali szlaki” 
panowie: Antoni Adamczak, Władysław Gramatyka, Olgierd Wacławik i Dariusz 
Żelasko. Później do grona przewodników dołączyli: Ryszard Bartkowiak, Urszula 
Szajda, Maciej Krzakowski i Elżbieta Wielgoszewska. Najdłużej, bo aż 38 lat, 
prowadził Leśne Soboty nasz Nestor pan Olgierd Wacławik.  
Trasy pieszych wędrówek prowadzą szlakami Puszcz Bukowej, Wkrzańskiej i 
Goleniowskiej,  otaczających prawie ze wszystkich stron nasze miasto. Od września 
1980 roku Leśne Soboty organizowane są w formie złazów. W ten sposób każdy 
zespół szkolny ze swym opiekunem wędruje samodzielnie, wybranymi trasami, aby 
o określonej godzinie spotkać się w wyznaczonym miejscu i potwierdzić swój udział 
w imprezie. Dla mniej samodzielnych turystów organizowana jest jedna trasa z 
przewodnikiem. Trasy Leśnych Sobót dobierane są tak, aby wędrówki te dawały 
pełne oderwanie od codziennych zmartwień i trosk, by regenerowały siły fizyczne i 
umysł, a jednocześnie dawały uczestnikom określoną sumę nowych wrażeń i 
spostrzeżeń. 
Leśne Soboty odbywają się bez względu na pogodę i porę roku. 

 
TRASA RAJDU 

Trasy piesze: 
1. Start: godz. 10.00 Pomnik Czynu Polaków – ścieżka spacerowa               

    w Parku Kasprowicza – Szczecińska Różanka – Ogród Botaniczny   
     – ulica Arkońska – szlak czerwony – MOS im. Św. Brata Alberta   
    (meta) – 6 km 

2. Trasa dowolna wg regulaminu OTP. 
Trasa rowerowa: 

1.Trasa dowolna wg regulaminu KOT. 

META 944 LEŚNEJ SOBOTY 

 
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII  

IM. ŚW. BRATA ALBERTA  
CARITAS ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO – KAMIEŃSKIEJ 

 
UL. ŚWIERKOWA 7, SZCZECIN 

 
czynna w godz. 11.30 – 14.00 

 
 

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW: 
 

 pamiątkowy znaczek rajdowy 
 drobne nagrody rzeczowe za udział w konkursach 
 potwierdzenie punktów w książeczkach 
 kawiarenka dla opiekunów 
 posiłek turystyczny 
 opieka przodownika turystyki kwalifikowanej na trasie rajdu 
 

KONKURSY 
 

 mini-festiwal piosenek turystycznych przygotowanych przez 
uczestników  

 gry i zabawy sprawnościowe 

 układanie wierszyków z okazji 50-lecia Leśnych Sobót 
 

UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZESTRZEGANIA: 
 

 regulaminu rajdu 

 zasad Karty Turysty 

 przepisów Kodeksu Drogowego 

 przepisów ppoż. 

 osoby niepełnosprawne i niepełnoletnie mogą brać udział                          
w rajdzie tylko pod opieką osób dorosłych  

 


