Stowarzyszenie Ekologiczne “ŁARPIA” w Policach
POLICKI KLUB CYKLISTÓW “SAMA RAMA”

BIULETYN
INFORMACYJNY
Nr 62 – lipiec 2010
III ROWEROWE DNI POLIC
W piątek 4 czerwca 2010 r. uroczystą sesją
Rady Miejskiej
rozpoczęto obchody 750-lecia
1
nadania praw miejskich Policom, na którą byli
zaproszeni m.in. członkowie PKC "Sama Rama".
Sala polickiego MOK-u pękała w szwach,
a na scenie prezentowała się młodzież z kompanii
baletowych ukazując w pląsach akcję "Jeziora
Łabędziego".
Potem
było
szereg
okolicznościowych
wystąpień,
przemówień
i gratulacji, a rozpoczął je Przewodniczący RM Witold Król. Pokazano też
film obrazujący historię miasta, a w holu ulokowano wystawę poświęconą
jubileuszowi Polic.
Tuż przed godz. 14:00 spod
Miejskiego Ośrodka Kultury - radni
jak również zaproszeni goście w
towarzystwie orkiestry wojskowej
przeszli na policki rynek, gdzie
odsłonięto
dwie
tablice
upamiętniające
ten
niezwykły
jubileusz. Równie uroczyście otwarto
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Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, które od dzisiaj mieści się
w "kruchcie" czyli pozostałości po XV-wiecznym Kościele Mariackim.
Odsłonięcie tablic i otwarcie Centrum nie zwieńczyły obchodów tego dnia.
Duża ilość mieszkańców Polic spotkała się w godzinach popołudniowych
i wieczornych na polanie za Szkołą Podstawową nr 8 by wziąć udział
w Międzynarodowych Dniach Polic 2010. Tu "wielki park rozrywki"
z estradą dla wykonawców witał wszystkich przybyszów. Każdy mógł
znaleźć coś dla zaspokojenia swoich zainteresowań. Gwiazdą tego
wieczoru na polickiej scenie była Dorota Rabczewska (Doda), której
występ zakończył się już po północy.
5 czerwca, w południe spotkaliśmy się na boisku polickiego OSiRu
by wziąć udział we wspólnej fotografii symbolizującej liczbę 750
zestawioną z mieszkańców miasta. W tej społeczności wyróżniała się
urocza Para Młodych, przygotowana
zresztą w celu ubarwienia zdjęcia.
O godz. 16:00 rzesze policzan
przybyło pod siedzibę "Skarb-u" by
zobaczyć inscenizację wielkiej bitwy
II wojny światowej "Normandia
1944".
Grupy
rekonstrukcyjne
sprowadzone prawie z całego kraju w
ciągu 40 minut odtworzyły kilka
fragmentów tej walki tworząc zsynchronizowany obraz całości batalii.
Wśród wybuchów, ognia, wystrzałów i pojazdów wojskowych toczyła się
prawie autentyczna wojna. Impreza zakończona została wspólnymi
zdjęciami zarówno aktorów jak i widzów. Po czym nasi mieszkańcy
powędrowali za policką "ósemkę" by m.in. zobaczyć na scenie zespoły
"Boys", "Strachy na Lachy" a w godzinach nocnych pokaz ogni
sztucznych.
"Sama Rama" uczestniczyła w tych wszystkich poczynaniach mając
jako bazę teren jednej z działek na terenie ROD "Nad Grzepnicą".
W niedzielę 6 czerwca, jak zwykle spotkaliśmy się pod pomnikiem
Jana Pawła II by stąd wyruszyć śladami Barnima I w ramach
"Rowerowych Dni Polic 1260-2010". Wycieczkę rozpoczęliśmy od ul. ks.
Barnima I, gdzie przypomniano kilka ciekawostek z jego życia.
2

Dalej
pojechaliśmy
pod
siedzibę Powiatowej Straży Pożarnej
gdzie w Średniowieczu usytuowana
była Brama Trzeszczyńska. Potem był
policki rynek, gdzie odwiedziliśmy
odsłonięte
tablice
jubileuszowe,
a następnie Centrum Informacji
Turystycznej
i
Kulturalnej,
w "kruchcie"W jej górnej części
zobaczyliśmy niewielką wystawę
zbroi rycerskiej.
Przy ZCh Police czekali na
nas kolejni uczestnicy rajdu, w tym
najmłodszy, jaki pojawił się w
naszych
szeregach.
Kolejnym
odwiedzonym miejscem była Tatynia
skąd pochodził jeden z dworzan
Barnima I, rycerz Gobello. W
Tanowie, na polanie rekreacyjnej nad
rzeką Gunicą w przygotowanym
ognisku upiekliśmy kiełbaski.
Po posiłku udaliśmy się do siedziby "Skarb" w Policach.
Tu spotkaliśmy się z wędrującymi pieszo uczestnikami Partnerskiego
Projektu Szkół "Comenius Police". W tym europejskim projekcie brali
udział przedstawiciele Hiszpanii, Portugalii, Rumunii i oczywiście Polski.
Było też kolejne, wspólne ognisko i wymianą poglądów.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy Rowerowych Dni Polic wędrujący
szlakami Barnima I Dobrego otrzymali pamiątkowe znaczki rajdowe.
Rowerzyści z Polic zapraszają na 13 czerwca b.r. na kolejny rajd
rowerowy pod hasłem "Mobilny bez samochodu". Do zobaczenia na trasie.
SPŁYW KAJAKOWY ŁARPIĄ
Tym razem Uczniowski Klub Żeglarski "Bras" i Stowarzyszenie
Wodne "Leń" zaprosili wszystkich mieszkańców Polic na "Spływ
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Kajakowy Szlakiem Łarpi" zresztą połączony
Mistrzostwami Polic w Kajakarstwie Turystycznym.

z

I

Otwartymi

W sobotni ranek 12 czerwca 2010 roku na przystani polickiego
OSiR-u przy ul. Konopnickiej zjawiło się blisko pięćdziesięciu miłośników
turystyki wodnej. Po wyposażeniu w kapoki powoli wszystkich chętnych
ulokowano w zgromadzonych tu wcześniej 30 kajakach. Po kilku chwilach
już pod opieką instruktorów rekreacji i ratowników polickiego WOPR-u
wiosła poszły w ruch. Pierwszy postój wyznaczono na plaży w pobliżu
"Mijanki". Tu nie tylko pieczono kiełbaski na grillu i spożywano "co się
da" ale również komandor spływu Krzysztof Kwietniewski pouczał
wszystkich - jak winni zachowywać się na wodzie w trakcie przepływania
w pobliżu dużej jednostki.
Po odpoczynku i uzupełnieniu
kalorii znów kajaki spuszczono na
wodę, płynąc nurtem rzeki oglądano
szlak
wodny
Łarpi.
Wielu
z uczestników potwierdziło, że płynęli
tędy po raz pierwszy. Impreza miała na
celu
rozpowszechnianie
piękna
szlaków wodnych w okolicy Polic,
a także popularyzację turystyki
kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku. Stowarzyszenie
Ekologiczne "Łarpia" i PKC "Sama Rama" gratuluje organizatorom udanej
imprezy i dziękuje za propagowanie mało znanych walorów tej rzeki
wśród polickiego społeczeństwa.
MOBILNY BEZ SAMOCHODU 2010
Jak co roku w drugą niedzielę czerwca rowerzyści
z przygranicznych powiatów Uecker-Randow, Powiatu Polickiego i miasta
Szczecina spotkali się na wspólnym dziesiątym jubileuszowym polsko –
niemieckim rajdzie rowerowym “Mobilny bez samochodu”. Główną ideą
tegorocznego rajdu była 750 rocznica nadania praw miejskich zarówno
miastu Police jak i Ueckermünde, a także promocja roweru jako
ekologicznego środka transportu i popularyzacja turystyki. Organizatorem
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rajdu było Starostwo Powiatowe w Policach przy współudziale Polickiego
Klubu Cyklistów "Sama Rama" i Regionalnego Oddziału Szczecińskiego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Szczecinie.
W
niedzielny
poranek
pięćdziesięcioosobowa reprezentacja
Powiatu
Polickiego
oraz
30
rowerzystów ze Szczecina stawili się
na
zbiórce
przed
budynkiem
Starostwa Powiatowego w Policach.
Turystów powitał gospodarz imprezy
Starosta Policki Leszek Guździoł.
Po
odprawie
technicznej
peleton rowerzystów ruszył przez Trzeszczyn, Tanowo, Węgornik
do rezerwatu nad jeziorem Świdwie.
Tu nastąpiło spotkanie z pięćdziesięcioosobową grupą turystów
z Niemiec i Szczecina, którzy o godz. 10.00 wyruszyli na rajd
z miejscowości Pampow. Każdy uczestnik rajdu otrzymał pamiątkową
plakietkę i przygotowaną specjalnie na tę okazję koszulkę z nowym logo
powiatu. W budynku Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego “Świdwie”
ornitolog Kazimierz Olszanowski zaprezentował bogato ilustrowany pokaz
multimedialny związany ze środowiskiem przyrodniczym rezerwatu.
Po krótkim odpoczynku, rowerzyści eskortowani przez Społeczne
Stowarzyszenie Ratownicze ze Szczecina i samochód techniczny rajdu
wyruszyli w dalszą drogę.
Z miejscowości Stolec do
Dobieszczyna dzięki uprzejmości
Wójt gminy Dobra, Pani Teresy Dera
kolumnę rowerzystów eskortował
również patrol Straży Gminnej. Po
niedługim czasie cala grupa dotarła na
polanę przy strzelnicy Polickiego
Towarzystwa
Strzeleckiego
i
Miłośników Broni Dawnej "Grajcar".
Tu czekała już na wszystkich Wicestarosta, Izabela Wesołowska –
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Kośmider. Organizator rajdu przewidział godzinną przerwę i ciepły
posiłek.
W tym czasie na strzelnicy Członkowie Towarzystwa “Grajcar”
zaprezentowali pokaz broni strzeleckiej.
Wjeżdżając na teren Niemiec
prowadzenie rajdu przejął Winfried
Zimmermann,
organizator
rajdu
w roku ubiegłym. Trasa wiodła przez
Ahlbeck, Eggesin i Torgelow. Po
23 km jazdy peleton dojechał do
rynku
w
Uckermünde,
gdzie
uczestników rajdu powitała Burmistrz
Miasta
Heidi
Michaelis.
Organizatorzy rajdu przekazali Pani
Burmistrz upominek od Starosty Polickiego oraz gratulacje z okazji
jubileuszu miasta. Burmistrz kończąc swoje wystąpienie zaprosiła
wszystkich uczestników rajdu do odwiedzenia miasta w dniu 10 lipca
i zachęciła do wzięcia udziału w pochodzie przebierańców z okazji 750
lecia nadania praw miejskich Ueckermünde.
Po zamknięciu rajdu, jego uczestnicy wraz z rowerami wsiedli do
podstawionego autobusu SPPK i wrócili do Tanowa, skąd już na rowerach
wrócili do Szczecina i Polic. Ci, którzy zdecydowali się wrócić nieco
później,
postanowili
odwiedzić
miejscową plażę. Powtórny kurs
polickiego przewoźnika dowiózł do
Polic resztę grupy o godz. 20.00. Nie
brakło również śmiałków, którzy
wracali do Polic rowerem. Część
rowerzystów
Polickiego
Klubu
Cyklistów po przejechaniu w tym dniu
ponad 120 km, dotarła do domów
około godz. 20.30.
Organizatorzy rajdu dziękują PTS "Grajcar" i Społecznemu
Stowarzyszeniu Ratowniczemu ze Szczecina, Komendantowi Straży
Gminnej w Dobrej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
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w Szczecinie oraz Icie Zimochockiej i Kazimierzowi Olszanowskiemu za
pomoc w urzeczywistnieniu tej imprezy.
XXV WYCIECZKA W NIEZNANE
Dwudziesta piąta "wycieczka w nieznane", którą "Sama Rama"
zorganizowała w niedzielę, 20 czerwca 2010 r. rozpoczęła się wspólnym
zdjęciem pod pomnikiem Jana Pawła II w Policach. Po przedstawieniu
planu wyprawy 16 osobowy peleton wyruszył prze Siedlice do Dębu
Bogusława X. Tu nastąpił pierwszy odpoczynek, w trakcie którego
kubeczkiem szampana świętowano 65 rocznicę urodzin Prezesa PKC
"Sama Rama".
Dalsza trasa prowadziła na
Warszawo, pod pomnik niemieckich
sportowców. Po wejściu na wzgórek
stanęliśmy
przed
niezwykłym
pomnikiem i umieszczoną obok
tablicą informacyjną. Około 1920 roku
ustawiono tu pomnik upamiętniający
poległych w I wojnie św. sportowców
ze
Związku
Gimnastycznego
i Sportowego Szczecin - Drzetowo. Na szczycie kopca usypanego
z kamieni umieszczono przecięty wpół głaz, którego obie części ustawiono
tak aby przypominał otwarta książkę. Na jednej części znalazł się napis
"Seinen in Weltkrieg 1914-1918 gefallen Turnen gewidmet vorn Turn - und
Sportverein Stettin im Bredow. 1861 e.V.", nad którym umieszczono krzyż
będący prawdopodobnie znakiem związku. Na drugiej połowie głazu pod
wyrzeźbionym krzyżem żelaznym znalazły się nazwiska siedmiu
sportowców: Otto Trippensee, Johanes Wierne, Wilii Reschke, Emil
Fenmex, MaxNagel, Walter Kraft, Franz Höhne.
W 1945 r. nakazem o usunięciu wszystkich niemieckich napisów
ogłoszonym przez Prezydenta miasta Piotra Zarembę nie ostał się też
Warszewski pomnik. Głaz jedynie przewrócono nie uszkadzając inskrypcji.
W lipcu 2007 r. podjęto starania rekonstrukcji pomnika jako elementu
edukacyjnego osiedla Szczecin Warszewo.
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Po wykonaniu serii zdjęć ulicami Warszewa ruszyliśmy pod kolejny
pamiątkowy głaz narzutowy z granitognejsu szarego, a znajdujący się
przed kościołem św. Kazimierza przy ul. Broniewskiego. Ma około
3 metry wysokości. Na głazie widnieje napis: Direktor Pastor D.Wilhelm
… (nazwisko pastora wymazane) 1877-1909. Po poszukiwaniach w
archiwach ustalono, że Wilhelm Bernhard, dyrektor zakładów dla dzieci
upośledzonych "Kückenmühler" w Szczecinie w latach 1877-1909. Kiedy
mianowano go pastorem Wilhelm Bernhard przystąpił do rozbudowy
zakładów opiekuńczych, i tak w 1881 wybudowano trzeci dom dla
wychowanków, w 1882 dom dla epileptyków, w 1883 dom diakonis.
W latach 1888-1889 z jego inicjatywy wybudowano kościół p.w. św.
Kazimierza.
Pojechaliśmy dalej "zaliczając" po drodze awarię jednego
z rowerów, by dotrzeć do Parku Miejskiego "Różanka" (dawniej
Staudengarten, albo Rosarium). To zabytkowy dwuhektarowy ogród
różany, który mieści się przy Parku Kasprowicza, obok ul. Zaleskiego. Po
wielu latach zaniedbania, Różankę odrestaurowano zachowując oryginalny
rozkład alejek i rabat. Odtworzono również rzeźbę - fontannę "Ptasią
studnię".
Rosarium powstało w 1928
roku dla uczczenia odbywającej się
wówczas w Szczecinie wystawy
ogrodniczej. Utworzone zostało na
zaniedbanym wcześniej terenie, z
którego wywieziono mnóstwo śmieci i
rozebrano stojące tam altanki. Ścieżki
spacerowe wydzielały prostokątne
rabaty z różami, gdzie na początku
nasadzono 8 000 krzewów różnych odmian róż, a w 1935 roku rosło ich tu
10 tysięcy. W tym samym okresie w południowej części ogrodu ustawiono
fontannę zwaną "Ptasią studnią" autorstwa Kurta Schwerdtfegera (autor
warszewskiego słonia). Różanka przetrwała wojnę. Do początku lat 70.
istniały tam rabaty róż, czynna była kawiarnia "Różana". Pod koniec lat 70
zabrakło pieniędzy na utrzymanie ogrodu. Stopniowo zarastał. Zamknięto
kawiarnię "Różaną". Później zniknęły także ławki. Część ścieżek się
zatarła. W 1983 r. teren w wieczystą dzierżawę dostała Archidiecezja
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Szczecińsko-Kamieńska. Jednak pod jej rządami nadal popadał w ruinę.
Dopiero we wrześniu 2005 r. teren wrócił do miasta. W latach 2006-2007
odbudowano ogród w jego historycznym kształcie. Na renowację wydano
2 mln zł. Odtworzono alejki spacerowe, schody, murki, pergole,
oświetlenie terenu, system nawadniania i rzeźbę - fontannę "Ptasią
studnię", a także plac zabaw dla dzieci. Obecnie rośnie tu 99 gatunków róż.
Ponadto zachowało się wiele egzotycznych drzew i krzewów posadzonych
w czasie zakładania ogrodu (76 gatunków i odmian, w tym 25 rzadko
spotykanych).
Spacerujemy wśród kwiatów, nasycamy się ich wonią i upajamy się
koncertem. Po czym wsiadamy na rowery i jedziemy dalej w rejon Arkonki
by odszukać ruiny wieży Quistorpa.
Kiedyś budowla była jedną z największych atrakcji turystycznych
miasta. Wybudowana została w latach 1900-1904 na zlecenie i ze środków
Martina Quistorpa. Miała upamiętniać jego ojca Johannesa Quistorpa i być
reklamą materiałów budowlanych pochodzących z kamieniołomów
i fabryk należących do rodziny. Projekt wykonał architekt Franz
Schwechten z Berlina w stylu neogotyckim z elementami neoromantyzmu.
W dolnej części wieży mieściła się kawiarnia. Było tu też popiersie
Johannesa Quistorpa oraz makieta okolicznych terenów parkowych. 7
kwietnia 1914 roku nad Szczecinem przeszła burza, o 16.30 piorun
zniszczył szklaną kopułę na szczycie wieży oraz górny balkon. Cegły
rozsypały się po wzgórzu w promieniu 300 metrów. W lipcu przystąpiono
do remontu, a na szczycie zamontowano piorunochron firmy "Teske"
ze Skolwina.
Na początku XX wieku Martin Quistorp przekazał budowlę oraz
otaczający ją park Lasku Arkońskiego miastu. W 1942 roku na wieży
zainstalowano urządzenia radarowe i odkomenderowano tu niemiecką
jednostkę obrony przeciwlotniczej. Okoliczności zburzenia budowli nie są
do końca wyjaśnione. Jedna wersja mówi, że w 1944 roku wieża uległa
zniszczeniu w wyniku jednego z alianckich nalotów bombowych. Druga,
że została wysadzona przez hitlerowców. Wiele się słyszy o planach
rewitalizacji obiektu.
Ruiny wieży Quistorpa (Quistorpturm) znajdują się w Parku
Leśnym Arkońskim, na najwyższym wzniesieniu tego terenu - wzgórzu
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Arkona. Kiedyś była to budowla, z której można było podziwiać panoramę
okolicy z kilku poziomów: z ganku nad drugą kondygnacją, balkonu
w połowie wysokości trzonu, ganku wieńczącego główną część trzonu oraz
z tarasu na szczycie.
Obecnie zachowała się tylko
kamienna
podstawa
zbudowana
z obrabianych bloków granitowych
z rugijskich kamieniołomów, na niej
pozostał niewielki fragment ceglanej
wieży, która pierwotnie miała 45
metrów wysokości (z masztem - 52
metry) i częściowo zdobiona była
ceramicznym, glazurowanym detalem.
Narożne filary kamiennej podstawy zwieńczone były dwiema kamiennymi
rzeźbami - alegorycznymi figurami Handlu i Przemysłu, dłuta berlińskiego
artysty Ludwiga Manzla. Do ruin prowadzi kilka tras turystycznych m.in.
szlak zielony, a podejście jest średnio-trudne. "Sama Rama" dostała się tam
rowerami.
Po obejrzeniu ruin wieży i krótkim odpoczynku rozpoczęliśmy
powrót przez Dolinę Siedmiu Młynów, Dąb Bogusława X, Siedlice
i sześciogodzinnej atrakcyjnej wycieczce rowerowej byliśmy w Policach.
PIKNIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Tegoroczna edycja "Czas na Trzebież" została zainaugurowana 25
czerwca 2010 r. "Nocą Świętojańską". Już od godz. 18:00 członkinie Koła
Twórców "Siedlisko" zaprosiły przybyłych tu do programu "Plećmy
wianki w świętojanki!", w trakcie którego każdy miał okazję wykonać
swój własny wianek aby przy zachodzie słońca puścić go na wody Zalewu
Szczecińskiego. Według naszego uznania najlepiej to wychodziło naszej
koleżance Danusi Mac. Sztuka plecenia wianków zajęła czas do godz.
20:00.
Potem na oświetlonej płonącymi smolakami i pochodniami plaży
przy Ośrodku Sportu i Rekreacji obejrzeliśmy plenerowe widowisko Teatru
Elipsa opartym na ludowych obrzędach, tradycjach, zaklęciach 10

zatytułowanym "Czar Sobótki" w reżyserii Aleksandry Słowińskiej.
Spektakl łączył muzykę, śpiew, taniec afro a także pokaz fireshow
(żonglerki płonącymi elementami, dmuchanie ogniem) grupy Magnifius.
Puszczanie
płonących
wianków na wodę w zapadających już
ciemnościach oraz koncert zespołu
bębniarskiego "Diembe" Ryszarda
Dziubaka z Pałacu Młodzieży
praktycznie zakończył pierwszy dzień
trzebieskiej imprezy.
26 czerwca już od godzin
rannych ustawione namioty na terenie
trzebieskiego OSiR-u zapełniały się przywiezionymi materiałami
promocyjnymi polskich i niemieckich organizacji pozarządowych.
Rozpoczynał się "Piknik Organizacji Pozarządowych".
PKC "Sama Rama" i SE
"Łarpia" miały również swój pawilon,
w którym prezentowaliśmy swój
dorobek,
uświetniając
go
na
zainstalowanym monitorze pokazem
multimedialnym.
Odwiedzaliśmy też stoiska i
innych wystawców, m.in. zajęliśmy
I miejsce w konkursie z zakresu
historii miasta Police organizowanego przez polickie Regionalne
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w ramach obchodów 750-lecia
miasta.
Mieliśmy również okazję
publicznie
zaprezentować
naszą
organizację.
Każdy
z
nas
zaprezentował
poszczególne
dziedziny naszej działalności.
Stoisko nasze odwiedziło
kilkadziesiąt osób zainteresowanych
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głównie mapami i informatorami na temat szlaków rowerowych po
Puszczy Wkrzańskiej. Wśród odwiedzających był Burmistrz Władysław
Diakun i Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Król, którzy wręczyli
nam szklaną, jubileuszową statuetkę miasta Police.
W późnych godzinach popołudniowych piknikowe miasteczko
zamknęło swoje podwoje. Wystawcy pożegnali gościnną Trzebież. Za rok
spotkamy się chyba znów w tym samym gronie, ale Piknik nie kończy
cyklu miejscowych imprez, na kolejnej "Trzebieskich Neptunaliach"
zobaczymy się niebawem.

PROPOZYCJE IMPREZ "SAMA RAMA"
i SE "ŁARPIA"W CZERWCU 2010 r.
Lp.

DATA

NAZWA

START

ZAKOŃCZENIE

1. 4.07.2010

XXVI Wycieczka w Pomnik JP II,
Nieznane
godz. 9.00.

Police, godz.
14.00

2. 9-11.07.
2010

Rajd „750-lat
Ueckermuende”

Ueckermünde

Police, pomnik
JP II, g. 16:00

3. 18.07.2010 XXVII Wycieczka w Pomnik JP II,
Nieznane
godz. 9.00.

Police, godz.
14.00

4. 25.07.2010 Po Świnoujskich
Szczecin,
Police,
Fortach (Anioła,
Dworzec PKP,
godz.18.00
Gerharda, Reduta)
godz. 8.00
Uwaga ! Propozycje imprez i ich terminy mogą ulec zmianie.
BIULETYN INFORMACYJNY – redakcja:
Wiesław Gaweł, Michał Olszewski
72-010 Police, ul. Wróblewskiego 13/49,
tel. (91) 3-175-671 lub 504 13 87 49,
e-mail: wgaw@wp.pl
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