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WSPÓŁORGANIZATORZY XI WOJEWÓDZKIEGO RAJDU 
IM. ANTONIEGO KARDASA PO ZIEMI DRAWIEŃSKIEJ

 WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
 MARSZAŁEK  WOJEWÓDZTWA  ZACHODNIOPOMORSKIEGO
 WOJEWÓDZKI  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA  I 

GOSPODARKI WODNEJ  W  SZCZECINIE
 STAROSTA CHOSZCZEŃSKI
 BURMISTRZ  DRAWNA
 BURMISTRZ KALISZA POMORSKIEGO
 DRAWIEŃSKI  PARK  NARODOWY
 NADLEŚNICTWO  DRAWNO
 POWIATOWA  STRAŻ  POŻARNA  W  CHOSZCZNIE
 POWIATOWA  KOMENDA  POLICJI  W  CHOSZCZNIE
 OCHOTNICZA  STRAŻ  POZARNA  W  DRAWNIE

Serdecznie dziękujemy wszystkim współorganizatorom oraz darczyńcom 
za pomoc finansową i rzeczową na rzecz rajdu. Bez pomocy Państwa rajd nie 
mógłby się odbyć. To już XI raz nas nie zawodzicie. Rajd stał się cykliczną 
imprezą adresowaną do dzieci , młodzieży wszystkich typów szkół, osób 
dorosłych, młodzieży niepełnosprawnej ze szkół integracyjnych, specjalnych 
ośrodków wychowawczych, ośrodków terapii zajęciowej z terenu całego 
kraju.

Celem rajdu jest propagowanie czynnego wypoczynku, krajoznawstwa i 
turystyki oraz poznawanie przyrody i kształtowanie postaw 
proekologicznych, a także integracja i terapia osób niepełnosprawnych.
Uczestnictwo w rajdzie pozwala na poznawanie pięknych terenów 
województwa zachodniopomorskiego, przyrody Drawieńskiego Parku 
Narodowego. Co również przyczynia się do podniesienia świadomości 
ekologicznej uczestników a w konsekwencji poprawia jakość środowiska 
przyrodniczego i życia mieszkańców. Rajd po Ziemi Drawieńskiej ma duże 
znaczenie dla promocji turystycznej gminy Drawno i Województwa. 
Patronat medialny sprawuje lokalna prasa, Kurier Szczeciński, TVP 
Szczecin.
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WIEŚCI Z RAJDU X

          X rajd odbył się w dniach 5 do 7 czerwca 2009 r. w Drawnie. Trasy X 
Rajdu przebiegały na terenie 5 gmin: Drawna, Bierzwnika, Choszczna, Recza i 
Kalisza Pomorskiego. X Rajd odbył się na czterech trasach – pieszej dla dzieci i 
młodzieży  ze  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych  , 
pieszej  dla  osób  niepełnosprawnych,  rowerowej  i  samochodowej  .Niestety 
wskutek gwałtownego załamania się pogody w dniu 7 czerwca br. – ulewnego 
deszczu i przejmującego zimna, nie mogliśmy odbyć spływu kajakowego rzeką 
Drawą. Byłoby to niebezpieczne dla zdrowia jego uczestników. Przygotowana 
do  spływu  grupa  zwiedziła  w  lokalnym  muzeum  Ziemi  Drawieńskiej  – 
„Spichlerzu”- wystawę przygotowaną przez Nadleśnictwo Drawno pt. Drzewa 
Naszych Lasów, oraz  pamiątki z historii Drawna.
         Celem Rajdu było propagowanie czynnego wypoczynku na łonie natury, 
krajoznawstwa i turystyki oraz poznawanie przyrody i kształtowanie postaw i 
zachowań  proekologicznych.  Na  podstawie  dokonanych  analiz  i  ocen 
stwierdzamy,  że  przeprowadzone  zajęcia,  gry  i  zabawy,  turnieje  i  konkursy 
spowodowały  pełne  osiągnięcie  założonych  celów.  Uczestnicy  lepiej  poznali 
walory przyrodniczo – turystyczne naszego województwa. Pogłębili i utrwalili 
nawyki  prawidłowych  zachowań  w  środowisku  przyrodniczym.  Udział  w 
Konkursie  Ekologicznym  potwierdził  dobrą  znajomość  problematyki 
ekologicznej. Uczestnikom zapewniono również rozrywkę w postaci występów 
artystycznych, dyskoteki, pokazów tresury psów policyjnych i pokazów sprzętu 
policyjnego  i  pożarniczego,  wybór  Miss  Rajdu.  Przeprowadzono  również 
Turniej Strzelecki o puchar Króla Kurkowego, w którym wzięło udział ponad 80 
uczestników. Nowością w X Rajdzie był start reprezentacji szkół w regatach – 
wyścigach  kajakowych.  Na  trasie  samochodowej  przeprowadzono  również 
Próbę  Sprawnościową,  Konkurs  Topograficzny  i  Test  Wiedzy  o  Ruchu 
Drogowym. 
         Rajd nasz był zapowiadany i potem relacjonowany w mediach lokalnych i 
regionalnych – TVP Szczecin-  Kronice Szczecińskiej  i  w Radiu Szczecin,  w 
Kurierze Szczecińskim i Gazecie Lubuskiej a także na stronach internetowych 
Drawna i Kalisza Pomorskiego, Choszczno biz, www.drawno-lokalnie.home.pl i 
na naszej stronie internetowej – www.tpzddrawno.republika.pl. 
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Start w kategorii rowerowej do X rajdu
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Kategoria piesza – rajd X

CO NAS CZEKA W JEDENASTYM RAJDZIE

Organizacja rajdu

Do udziału w rajdzie zapraszamy uczestników indywidualnych i grupy 
zorganizowane w różnym wieku. W zależności od zainteresowań uczestnika 
musi on posiadać swój środek lokomocji czyli : zdrowe nogi  lub samochód , 
obowiązkowo  dobry humor, który przyda się na trasie niosącej ze sobą wiele 
niespodzianek i nie przewidzianych sytuacji.
Osoba chętna do udziału w rajdzie musi zadeklarować się wypełniając 
zgłoszenie / w załączeniu /, wpłacić wpisowe - nawet w dniu rajdu, w biurze 
rajdowym. Wpisowe dla młodzieży szkolnej wynosi 20 zł, a dla dorosłych 30zł. 
Natomiast uczestnicy chętni do wzięcia udziału w kategorii kajakowej wnoszą 
opłatę w wysokości 40 zł.
 Po wytężonej pracy proponujemy odpoczynek przy ognisku, pieczenie 
kiełbasek i wesołą zabawę w gronie wszystkich uczestników i miłośników 
kajaków. str. 6



W ramach tej kwoty organizatorzy zapewniają również :
-  12 czerwca - sobota – obiad dwudaniowy,
-  gorącą herbatę lub kawę,
-  program rajdu i mapki rajdu,
-  pamiątkowy znaczek rajdu,
-  koszulkę rajdową z okolicznościowym nadrukiem. 

Program rajdu

Dnia 11czerwca 2010 (piątek)

Godz. 14.00-19.00   Zapisy uczestników w Biurze Rajdu- na Stadionie 
                                 Miejskim, zakwaterowanie w miasteczku namiotowym.
Godz. 19.00             Otwarcie Rajdu, ognisko, konkurs literacki promujący walory
                                 turystyczne Ziemi Drawieńskiej i  Powiatu Choszczno,
Godz. 20.00             Koncert gitarowy oraz dyskoteka przy ognisku-boisko sportowe.

Dnia 12 czerwca 2010 ( sobota)

Godz. 7.00-8.00       wydawanie ciepłych napojów,
Godz. 7.30               start do rajdu w kategorii samochodowej- Plac Wolności w
                                 Drawnie,
Godz. 8.00               wyjazd zawodników na linię startu do rajdu w kategorii pieszej- z 
                                 boiska sportowego, 
Godz. 8.00               wyjazd do miejsca startu w kategorii kajakowej – boisko
                                 sportowego
Godz.13.00-15.00    wspólny obiad uczestników- stołówka Gimnazjum Publicznego w 
Drawnie,
Godz.15.00-17.00    regaty- wyścigi kajakowe na jeziorze przy Stadionie Miejskim, 
występy 
                                 estradowe, imprezy towarzyszące, wybór Miss Rajdu.
Godz.17.00              podsumowanie Rajdu, wręczenie dyplomów, pucharów, nagród. 
                                 Zakończenie  Rajdu.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

Stadion Miejski w Drawnie str. 7



Dnia 12 czerwca 2010r. (sobota)

Godz. 15.00 – 17.00    turniej strzelecki o Puchar Króla Kurkowego- boisko sportowe
                                     znakowanie rowerów, pokaz tresury psów, pokaz sprzętu 
                                    policyjnego- Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie-boisko 
                                    sportowe pokaz sprzętu strażackiego- Zawodowa Straż 
                                    Pożarna Choszczno.

                  TRASA RAJDU- trasa rajdu pieszego

Trasa piesza: Zatom – Barnimie – Drawno 14 km.

Od rozwidlenia dróg i szlaków przy krzyżu w Zatoniu wychodzimy ze wsi drogą 
polną w kierunku Barnimia. Droga ta jest fragmentem starego traktu zwanego 
Drogą Solną. Na skraju wsi mijamy po lewej okazały klon, zwany „Klonem 
Solarzy” i drogą opadającą nieco w dół wchodzimy w lasy Parku(1,4km). Po 
prawej towarzyszy nam malowniczy krajobraz porzuconych, zarastających 
brzozami pól. 400 m. po wejściu w zwarty las skręcamy dotychczasowej drogi 
w prawo skos, a dalej bezdrożem w prawo dochodzimy do Drawy.
Wzdłuż rzeki idziemy ku północy, wysokim brzegiem doliny, piękną ścieżką z 
bardzo malowniczym widokiem na Drawę. W zagłębieniach po lewej widzimy 
wysokie lasy olszowe, z prawej zaś piękne buczyny porastające skarpę 
nadrzeczną. Przed granicą uroczyska „Drawski Matecznik”(niebieskie paski na 
drzewach) skręcamy w lewo (2,9 km.), a po 50 m. w prawo w opuszczoną 
poprzednio drogę leśną. Mijamy po prawej szkółkę leśną i docieramy do pola 
biwakowego „Barnimie” nad Drawą(4,1 km.), zajmującego polanę dawnej 
bindugi „Barnimie II”. 300 m. dalej skręcamy w prawo, idąc teraz tuż przy 
krawędzi doliny. Towarzyszą nam piękne widoki na rzekę. Mijamy po prawej 
polankę dawnej bindugi „Barnimie I” i odchodzimy od Drawy, wychodząc po 
chwili znowu na „Drogę Solną” dobiegającą z Zatonia, a mającą tu charakter 
szerokiego, piaszczystego traktu (5,7 km.). Mijamy po lewej drogę biegnącą z 
osady Jelonek. Zaczyna się bruk (6,0 km.). Zaraz za dużym kamieniem przy 
drodze po prawej stronie położona jest malownicza dolinka strumienia 
stanowiąca uroczysko „Grabowy Jar”. Warto podejść kilkadziesiąt metrów w 
prawo, gdzie na zboczu jaru znajduje się duży głaz narzutowy zwany 
Diabelskim Kamieniem. Brukiem zdążamy dalej w kierunku Barnimia. Przed 
wsią mijamy po prawej uroczysko „Debina”: na skraju lasu warto podejść w 
prawo, gdzie z wysokiej skarpy roztaczają się ładne widoki na Drawę i rosną 
pomnikowe buki i dęby. Po lewej mijamy cmentarz. Za nim znajduje się skręt w 
prawo, ku widocznej wsi. Po chwili szlak skręca w lewo do tyłu (7,5 km.) str. 8



Kierując się dalej za znakami szlaku czerwonego idziemy teraz drogą polną 
przez stopniowo zalesiane ugory. Po wejściu ponownie w lasy Parku, mijamy 
niebawem zabudowania leśniczówki „Małożyn” (9,2 km.), przy której rosną 
okazałe modrzewie i jodły. Idziemy szeroką drogą, biegnącą przez urozmaicone 
lasy, równolegle do niewidocznej Drawy. Po drodze po prawej stronie można w 
jednym miejscu wyraźną dróżką zboczyć na chwilę do kładki na rzece, gdzie 
mamy rozległy widok na szeroko płynącą Drawę. Szlak dalej biegnie leśną 
drogą, którą ozdabiały kiedyś piękne kasztanowce, obecnie marniejące. Po 
niedługim czasie wychodzimy na asfalt, skręcając w prawo. Schodzimy do 
mostu na Drawie (12,0 km.). Idąc dalej przekraczamy Drawę i drogą asfaltową 
podążamy w kierunku Drawna. Przechodzimy przez wiadukt nad nieczynną 
linią kolejową (12,9 km.), za którym droga wykręca w prawo. Ulicą Polną 
wchodzimy do Drawna, dochodząc do skrzyżowania z ulicą Kolejową (13,7 
km.). Skręcamy tu w lewo i idziemy do centrum Drawna (14,3 km.).
 
Opracowane na podstawie przewodnika „Drawieński Park Narodowy i okolice” 
B. Kucharskiego i P. Pawlaczyka

Trasę opracował Jan Urbanowski

Trasa rajdu dla osób niepełnosprawnych

Od drogi Drawno- Dobiegniew idziemy w prawo na Barnimie, miejscowość leżącą na 
lewym  brzegu  Drawy.  Za  plecami  zostawiamy  Dominikowo.  Idziemy  drogą  asfaltową 
obserwując krajobraz rolniczy. Około trzystu metrów przed wsią, po prawej stronie, hodowla 
danieli na potrzeby kół łowieckich ( wsiedlanie w obwody). W Barnimiu idziemy w lewo, 
brukiem.  Przechodzimy  obok  XV  wiecznego  kościoła  i  odrestaurowanej,  wysokiej, 
drewnianej dzwonnicy z przełomu XVII/XVIII wieku. Za kościołem, po przejściu około200 
metrów, skręcamy w prawo. Z daleka widać tablice Drawieńskiego Parku Narodowego i XIX 
wieczny dworek z oryginalną wieżyczką oraz bramą przejazdowa (mytową) . Przechodzimy 
pod  bramą  kierując  się  ku  Drawie.  Drawa  ze  względu  na  urozmaicony,  kręty  bieg  i 
rozmaitości krajobrazu jest najpiękniejszą i najciekawszą rzeką Pomorza Zachodniego. Rzeka 
Drawa jest też główną atrakcją DPNu. Przechodzimy rzekę drewnianą kładką. Jesteśmy na 
terenie  prawnie  chronionym-  Wchodzimy  na  ścieżkę  dydaktyczną,  przyrodniczo-leśną  i 
wzdłuż koryta rzeki idziemy w prawo, w stronę Mostu Polskiego. Na trasie rozkoszujemy się 
pięknem  przyrody.  Mijamy  cmentarz.  Dochodzimy  do  boiska  sportowego.  Tu  zostaną 
przeprowadzone zabawy sportowe: 
- ćwiczenia i gry ruchowe ( bieżne , skoki, rzuty),
- gimnastyka umysłowa ( zagadki, układanki ).

Na  stadionie  w  Drawnie  wracamy  najpierw  drogą  polną,  później  ponownie 
wchodzimy w las.  Drogą  leśną,  biegnącą  równolegle  do  Drawy,  wędrujemy w kierunku 
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przystani  wodnej  w  Drawniku.  Tu  przekraczamy  granicę  DPNu.  Na  Stadionie  Miejskim 
dotrzemy promenadą nad jeziorem. 

Do zobaczenia na szlaku – Tadeja Hołownia. 

Trasa samochodowa rajdu
                                                                                                                         God
z. 7.30 -        Zbiórka uczestników Rajdu na ul. Kościuszki w Drawnie. 
                                  Losowanie numerów startowych.
Godz. 8.00 – 8.45 – Próba sprawnościowa na placu Wolności w Drawnie.

Etap I
Godz. 8.45 – 9.00 – Przejazd do Kalisza Pomorskiego.
Godz.9.00 -  10.00 – Spotkanie z Burmistrzem Kalisza Pom., zwiedzenie 
                                  odremontowanego pałacu, poznanie jego aktualnych funkcji.       
Godz. 10.00 – 10.45 – Przejazd do Konotopia. Spotkanie z przedstawicielem
                                     Dowództwa Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku.
Etap III
Godz.10.45 – 13.00 – Realizacja zadań na poligonie – poznanie historii 
                                    poligonu i jego zadań 
                                     obecnych, urządzeń infrastruktury technicznej
                                     służących do ćwiczeń wojskowych – szczególnie: 
                                     strzelnicy czołgowej, parku wozów bojowych,
                                     przeprawę przez przeszkodę wodną – Zły Łęg, widok 
                                     na teren ćwiczeń wojskowych z „żółtej trybuny”. 
                                    Zapoznanie się z metodami ochrony przyrody w 
                                    szczególnych warunkach poligonu.
Etap IV

Godz. 13.00- 14.00 – Przejazd drogą południową do m. Jaworze i dalej do 
                                    m. Głębokie, Sulibórz, Rybaki.
Godz. 14.00 – 14.40 – Rybaki - konkurs wiedzy o  bezpieczeństwie ruchu drogowego.
                                     Konkurs topograficzny.
Etap V
Godz. 14.40 – 15.00 – Przejazd:  Rybaki - Drawno
Godz. 15.00               - Wspólny obiad – Gimnazjum Publiczne w Drawnie.

Godz. 17.00               - Realizacja programu XI Rajdu na Stadionie 
                                      miejskim w Drawnie.

                                                              Organizatorzy Rajdu:
Bogdan Galas

Wojciech Gdaniec
Edward Kulesza

Trasa kajakowa rajdu
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Trasa rozpoczyna się w Prostyni przy moście drogowym drogi nr 10 Szczecin-
Bydgoszcz. Szlak Drawy należy do najciekawszych w Polsce i dlatego chętnie przemierzają 
go turyści-kajakarze. Rzeka na przemian jest wąska i szeroka, płytka lub głęboka , bystra lub 
leniwa. Trasa prowadzi na południe, po około 4 km mijamy  przysiółek Rościn.    Po  około 7 
km opuszczamy  lasy, rzeka rozszerza się do 30m i docieramy do jeziora Grażyna w Drawnie, 
gdzie kończymy swoją trasę  na wschodnim brzegu jeziora na polu namiotowym EMILEX , 
gdzie zostaną przeprowadzone konkursy: strzelanie , konkurs ekologiczny.

Regulamin konkursu wiedzy ekologicznej, organizowanego podczas XI 
WOJEWÓDZKIEGO TURYSTYCZNEGO RAJDU PO ZIEMI 

DRAWIEŃSKIEJ

Celem konkursu jest:

- zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska,
- uwrażliwienie na aktualne potrzeby środowiska naturalnego,
- rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku do przyrody,
- kształtowanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym,
- poznanie walorów krajoznawczo-turystycznych ziemi drawieńskiej.

Założenia organizacyjne:

Organizatorem  konkursu  jest  Towarzystwo  Przyjaciół  Ziemi  Drawieńskiej. 
Merytorycznie za organizację i przebieg konkursu odpowiada 3-osobowa komisja powołana 
przez Zarząd TPZD. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczestników XI Wojewódzkiego 
Turystycznego  Rajdu  po  Ziemi  Drawieńskiej.  Konkurs  odbywa  się  w  dwóch  formach: 
drużynowej i indywidualnej. 

W  konkursie  drużynowym  uczestniczą  wszystkie  drużyny  zgłaszane  do  rajdu 
pieszego. Konkurs drużynowy przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:

a) szkoły podstawowe,

b) szkoły gimnazjalne,

c) szkoły ponadgimnazjalne.

Jest  to  konkurs  jednoetapowy.  Każda  z  drużyn  rozwiązuje  test  (poziom trudności  zadań 
dostosowany do kategorii  wiekowej) składający się z 20 pytań,  z podziałem na 10 zadań 
otwartych i 10 zadań zamkniętych. Suma punktów uzyskanych z testu wyłoni drużyny, które 
zajmą I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej.

W  konkursie  indywidualnym  biorą  udział  uczestnicy  rajdu  samochodowego  i 
kajakowego. W konkursie indywidualnym nie ma podziału na kategorie wiekowe. Tak jak w 
konkursie drużynowym tak i w indywidualnym uczestnicy rozwiązują test składający się z 20 
zadań (10 zadań otwartych i 10 zadań zamkniętych). Jest to konkurs jednoetapowy. Liczba 
punktów uzyskanych z testu wyłania zwycięzców konkursu – I, II i III miejsce. W przypadku 
uzyskania tej samej ilości punktów przez uczestników konkursu, Komisja Konkursu zarządza 
i przeprowadza dogrywkę (w formie pytań ustnych), w celu wyłonienia zwycięzców do trzech str. 11



pierwszych  miejsc  w  każdej  kategorii.  Decyzje  Komisji  Konkursowej  są  ostateczne,  nie 
przewiduje się od nich środków odwoławczych.
        Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy za:
- I, II i III miejsce w kategorii drużynowej dla szkół podstawowych,
- I, II i III miejsce w kategorii drużynowej dla szkół gimnazjalnych,
- I, II i III miejsce w kategorii drużynowej dla szkół ponad gimnazjalnych,
- I, II i III miejsce w konkursie indywidualnym.

Organizatorzy Rajdu

Uczestnicy rajdu na trasie samochodowej. str. 12



Konkurencje sprawnościowe.

KARTA ZGŁOSZENIA
DO XI WOJEWÓDZKIEGO TURYSTYCZNEGO RAJDU

PO ZIEMI DRAWIEŃSKEIJ

Zgłaszam udział ………. Osobowej drużyny z ……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………

w kategorii ……………………………………………………………………………………

Nazwisko, imię, nr telefonu  i adres osoby zgłaszającej: …………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Osoby indywidualne wpisują ilość osób, kategorię rajdu oraz 

Nazwisko, imię, nr telefonu i adres osoby zgłaszającej .

Zgłoszenie należy przesłać do dnia  31 maja na adres organizatorów rajdu:

str. 13



Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej
                                                                   73-220 Drawno

ul. Szpitalna 2

Życzymy wszystkim przyjemnego pobytu i wielu miłych doznań 

Prosimy  o  dodatkowe  informacje  dotyczące  uczestników,  które  będą  potrzebne  do 
ubezpieczenia podczas XI Wojewódzkiego Turystycznego Rajdu  po Ziemi Drawieńskiej.

Lista uczestników

L.p. Imię i nazwisko Data i miejsce 
urodzenia

Adres zamieszkania
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