
XXVII Rajd ekologiczny 

„U śmiech Stokrotki i Niezapominajki” 

 

 W dniu 16 maja 2009r. uczniowie z klas I-III z Klubu turystycznego „Wszędołazy” 

uczestniczyli w rajdzie „Uśmiech Stokrotki i Niezapominajki” – dzieci przebyły ponad 12 km 

na trasie: Rogozino – Józinek – Leszczyn Szlachecki i wywalczyły I miejsce. 

 Rajd ten pozwolił na poznawanie rodzimych stron i zwrócił uwagę na ochronę 

środowiska naturalnego, ale takŜe propagował aktywny wypoczynek. W ramach rajdu 

promowaliśmy ogólnopolską kampanię „ Zachowaj trzeźwy umysł”. 

 

Rajd ekologiczny-zdjęcia 

  

 

 

„Na mecie rajdu w Rogozinie”. 

 

 



 

 

„Kwitn ący rzepak”. 

 

 

 

„W Leszczynie Szlacheckim”. 

 



 

XLI Rajd Chemików 

Po Mazowszu Płockim Lasotki- 6 czerwca 2009r. 

 

 DruŜyna „Wszędołazy” maszerowała na trasie: Wyszyna – Cierszewo – Lasotki, 

Wśród malowniczego otoczenia Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. 

 Na mecie rajdu w Ośrodku Rekreacyjnym w Lasotkach czekały na nas konkursy 

sportowo-rekreacyjne, grochówka, kiełbaski, napoje i słodkie bułki. 

O godz. 18:00 odbyło się uroczyste ognisko- druŜyna otrzymała puchar prezesa ORLENU. 

 

Rajd Chemików- zdjęcia 

 

 

 

„Wszędołazy na trasie rajdu”. 

 

 



 

„Trasa z Wyszyny”. 

 

 

 

„W Cierszewie”. 

  



 

„Wsi anielska”. 

 

 

„Na mecie rajdu w Lasotkach”. 

 

 



 Rok szkolny 2009/2010 rozpoczęliśmy organizacją  pierwszego rajdu turystycznego, 

który odbył się 12.09 bieŜącego roku z Borowiczek do Płocka. 

 Wycieczkę rozpoczęliśmy od przedwojennej duŜej cukrowni „Borowiaczki”. Tu tez 

znajduje się końcowy przystanek KM linii nr 3. Po prawej stronie miejsce pamięci 

narodowej- tablica ku czci 40-tu pracowników cukrowni zamordowanych w czasie II wojny 

światowej, głównie w obozach hitlerowskich. Za moment przekraczamy rzekę Słupiankę, 

prawy dopływ Wisły i wędrujemy przez park w stronę ulicy harcerskiej. Idąc ulicą J. 

Korczaka, mijamy szkołę podstawową i pomnik przyrody- dąb szypułkowy. Idąc dalej ulicą 

Korczaka udajemy się w prawo 300 m i wchodzimy na wał przeciwpowodziowy. Stąd  

rozpościera się piękna panorama Wisły wraz z wyspą- Kępą Sośnicką.  

Przekroczywszy strumień Rosica, szlak wstępuje na teren dzielnicy Ośnica. Była ona 

do XIV w. wsią ksiąŜęcą, wymieniana takŜe w dokumentach króla Kazimierza Wielkiego, ma 

stare tradycje osadnicze. Odkryto tu cmentarzyska z epoki brązu i groby skrzynkowe epoki 

Ŝelaznej, a takŜe znaleziono przedmioty z okresu neolitu. Na tzw. „starym cmentarzu” – 

miejsce pamięci narodowej. Stanowią go mogiły Ŝołnierskie z okresu II wojny. Dojście do 

cmentarza ulicą Gościniec. Następnie ścieŜką piaszczystą dochodzimy do wysokiego lasu 

sosnowego (mnóstwo grzybów!). Mijamy polanę i olchowo –sosnowo - brzozowy zagajnik, 

piaszczysta ścieŜka dochodzimy do stacji i ujęcia wody z Wisły. Drogą utwardzoną 

wędrujemy do szosy, wśród zabudowy dzielnicy Grabówka. Mijamy strzelnicę LOK-u, ul. 

Grabówka, Świerczewskiego i udajemy się ulicą Norbertańską (wśród ogrodów i działek 

rekreacyjnych) na wspaniały punkt widokowy, skąd rozpościera się przepiękna panorama 

Wisły i okolic Płocka. Dalej szlak mija cmentarz wojskowy z 1914- 39r. i przechodzi przez 

przejazd kolejowy linii Płock- Kutno, w stronę cmentarza prawosławnego.  

Al. Wł. Broniewskiego dochodzimy do ogrodu zoologicznego skarpy płockiej, mijamy 

kościół i klasztor dominikański, a następnie za pomnikiem Wł. Broniewskiego, ulicą 

Kościuszki dochodzimy do Odwachu. Stąd rozpoczynają się wszystkie szlaki turystyczne w 

mieście Płocku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.09.2009r. odbyły się w Klubie wybory do samorządu: 

o Przewodniczący Agnieszka Ostrowska 

o Z-ca przewodniczącego Maria Jóźwicka 

o Skarbnik Kasia Lewandowska 

o Kronika Agnieszka Ostrowska 

         Nina Zakrzewska 

     Justyna Garwacka 

 

 

„XLI Zlot Po Ziemi Mazowieckiej” 

 

 W dniu 19 września 2009r. uczniowie osiemnastki w liczbie 30, wraz z opiekunem 

SKKT PTTK „Wszędołazy”- Emilią Rosińską oraz nauczycielką Ewą Kowalik, wyruszyli 

na trasę XLI Zlotu po Ziemi Mazowieckiej. Tegoroczny rajd miał na celu, obok poznania 

szlaków turystycznych regionu płockiego, uczczenie 70 rocznicy wybuchu II wojny 

światowej i oddanie hołdu tym, którzy polegli w obronie ojczyzny. 

 Uczestnicy pieszej wędrówki zmierzali od Ciechomin do Koszelówki. W czasie rajdu, 

na postojach uczniowie rozwiązywali test historyczny, dotyczący wydarzeń II wojny 

światowej. Szlak turystyczny, który przemierzyły „Wszędołazy” jest niezwykle 

atrakcyjny. Wiedzie on brzegiem jezior Górskiego i Ciechomickiego. Po drodze ścieŜka 

przyrodnicza. 

 Ostatni odcinek trasy prowadził brzegiem j. Zdworskiego, częściowo 

zagospodarowanego turystycznie i rekreacyjnie. Jego pow. 353 ha, dł. 3590 m. oraz 

głębokość 5 m. stanowią doskonałe miejsce dla spragnionych wodnych wraŜeń osób. 

Historyczno- turystyczna wędrówka zakończyła się o godz. 14:00 w Koszelówce. 

 

 

 

 

 

 

 

 



„XLI Zlot Po Ziemi Mazowieckiej”- Zdj ęcia 

 

 
 

„W Ciechominach”. 
 

 
 

„Na szlaku”. 



V Jubileuszowy Zlot turystów 

„Spotkanie pokoleń” 

 

 W dniu 26 września braliśmy udział w V Jubileuszowym Zlocie Turystów ZST, w 

grupie 12 osób. Trasa wiodła z Lucienia do Soczewki- 10 km., wzdłuŜ malowniczych 

meandrów Skrwy lewobrzeŜnej. Na mecie rajdu, w Ośrodku Wypoczynkowym nad Skrwą w 

Soczewce, zostaliśmy mile przywitani przez uczniów ZST (wśród nich były uczeń 

„osiemnastki”- Paweł Skotak). 

 Rajd był świetnie zorganizowany przez Zespół Szkół Technicznych, Szkolny Klub 

Turystyczny PTTK „Mechkon”- opiekun, nauczyciel geografii Zbigniew Sokołowski; 

jednoczesnie komandor rajdu; Klub „Siedemdziesiatka” i świetlicę. Integracja udała się 

znakomicie. Uczetnicy otrzymali okolicznościowy znaczek, mapę szlaków turystycznych 

okolic Płocka, dyplomy i posiłek. 

 Patrycja Cholewińska otrzymała nagrodę i puchar dla najmłodszej uczestniczki rajdu. 

„Wszędołazy” jednogłośnie okrzyknęły rajd jako najciekawszy i podkreśliły, Ŝe trasa rajdu 

była jedną z najpiękniejszych, co prezentują poniŜsze fotografie. 

 

V Jubileuszowy Zlot turystów „Spotkanie pokoleń”- zdj ęcie 

 

 

„Odpoczynek w lesie” 

 



Rajd „Pieczonego Ziemniaka” 

 

 10 października 2009 roku odbyła się XXXI edycja Rajdu Pieczonego Ziemniaka. 

Celem Rajdu było uczczenie Światowego Dnia Turystyki. DruŜyna „Wszędołazy” 

powędrowała trasa ze Słupna przez Białobrzegi do Wykowa- około 10 km. Na mecie rajdu 

czekały na nas faszerowane ziemniaki. Zajęliśmy III miejsce w klasyfikacji szkół 

podstawowych. 

 

Rajd „Pieczonego Ziemniaka”- zdjęcia. 

 

 

 

 

„Prezes Jan Natkowski” 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Paulina śochowska i Agnieszka Ostrowska odbierają puchar” 

 

 

„Zlot Młodzie Ŝy Palmiry 2009” 

 

 W sobotę 17 października 2009 roku grupa młodzieŜy naszej szkoły wzięła udział w 

49 Centralnym Zlocie MłodzieŜy PTTK- Palmiry 2009. Wyjazd „Wszędołazów” 

zorganizował Oddział Zakładowy PTTK przy PKN ORLEN S.A., zasługa p. Leszka 

Rosińskiego, a w charakterze opiekunów  Emilia Rosińska (opiekun „Wszędołazów”) i Beata 

Borkowska. 

 W Zlocie upamiętniającym ofiary zbrodni niemieckich popełnionych na ludności 

cywilnej Warszawy w czasie II wojny światowej uczestniczyło ponad 2 00 osób z całej Polski 

( w tym 15 z SP nr 18 w Płocku). Udział i współpraca z Oddziałem Zakładowym PTTK przy 

PKN ORLEN S.A. w Płocku to juŜ tradycja. Uczestniczymy z nim co roku i wspólnie z 

prezesem Oddziału przedstawiciele „Wszędołazów” składają wieniec na cmentarzu w 

Palmirach. W tym roku ten zaszczyt przypadł uczeniom: Sarze Tyrajskiej i Michałowi 

Dudzie. 



 Uczestnicy Zlotu pokonali trasę ok. 12 km. Szlakami KPN, zapalili znicze na 

Cmentarzu w Palmirach, uczestniczyli w uroczystych Apelach Poległych, w miejscowości 

Pociecha oraz na cmentarzu w Palmirach. Największe wraŜenie zrobił na uczniach Apel 

Poległych na cmentarzu w Palmirach wśród rozświetlonych zniczy i pochodni. 

 Tegoroczny Zlot poświęcony był obrońcom z Wizny. To z Wizny rozpoczynała się 

kilkudniowa trasa w Palmiry. „Przechodniu, powiedz Polsce.(…)”- ta parafraza słynnego 

powiedzenia powstała podczas II wojny światowej, kiedy to właśnie Polacy dokonywali 

czynów niewiarygodnie odwaŜnych, poświęcając Ŝycie w walce o wolność własnego kraju. 

Napis ten zdobi bramę Cmentarza Rakowieckiego w Krakowie, wita odwiedzających 

cmentarz wojenny na Monte Casino i widnieje na pomniku pomordowanych w Liszkach 

(Małopolska). Mówiąc o wrześniu 1939 roku ten epigram zestawia się symbolicznie z 

Westerplatte, Wieluniem, obroną Warszawy i Wizną. O tym, co działo się w dniach 9- 10 

września 1939 roku nad Narwią, nie nakręcono ani jednego filmu, chociaŜ napisano 

kilkanaście wspomnień- ludzie, którzy polegli w tamtych dniach dla wszystkich pozostaną 

nieznani. Wędrując zapomnianymi ścieŜkami historii przybliŜyliśmy sobie postacie kpt. 

Władysława Raginisa, por. Stanisława Brykalskiego i ich podwładnych.  

 Walki o Wiznę trwały od 7 do 10 września. JuŜ pierwsze starcia  były dla Polaków  

tragiczne. Niemcy ponosząc powaŜne straty, niszczyli kolejne bunkry ładunkami 

wybuchowymi. Wtedy to kpt. Raginis i por. Brykalski złoŜyli przysięgę, Ŝe nie opuszczą Ŝywi 

powierzonej sobie placówki. Por. Brykalski zginął tego samego dnia, kpt. Raginis trzy dni 

później zginął rozerwany granatem w bunkrze na Strękowej Górze, kiedy Niemcy 

zlikwidowali pozostałe sześć punktów oporu. 

 Z 720 obrońców odcinka wycofało się tylko 40, następnych 40 dostało się do niewoli, 

lecz ich dalsze losy pozostają nieznane, polegli nad Narwią tak jak Spartanie pod 

Termopilami. Ich bohaterstwo zainspirowało członków szwedzkiego zespołu metalowego      

„ Sabaton” do napisania piosenki „40:1”. Dziś imię kpt. Władysława Raginisa nosi SP w 

Wiźnie oraz jedna z ulic w Białymstoku. Wędrując zlotowym szlakiem Dziekanów Leśny- 

Młynisko- Mogilny Mostek- cmentarz Palmiry- Pociecha czy stojąc na cmentarzu w 

Palmirach wspominaliśmy męstwo Ŝołnierzy polskich spod Wizny. 

 

 

 

 

 



Palmiry-zdj ęcia. 

 

„Polana Pociecha” 

 



 

 

„Zapalanie zniczy” 

 

 

 

 



 

 

„Cmentarz w Palmirach” 

 



 

Rajd  Małachowianki „Ci Ŝemka” 

 24 października 2009 roku grupa 15 uczniów, miłośniczek wycieczek pieszych, wzięła 

udział w rajdzie Małachowianki „CiŜemka”. Jak zwykle podczas rajdu musieliśmy wykazać 

się znajomością planu miasta, topografią i wiadomościami z ekologii. Tym razem grupa miała 

do rozwiązania test turystyczno- krajoznawczy o osobliwościach Płocka, a szczególnie 

pomnikach przyrody, zlokalizowanych w jego granicach. Trasa rajdu wiodła z Nowego 

Rynku ulicami: Teatralną i Kolegialną do pierwszego punktu kontrolnego na ulicy 

Sienkiewicza. Kolejnym zadaniem było zmierzenie obwodu dębu, rosnącego przy sądzie. Z 

następnymi punktami nie mieliśmy problemów, znajdowały się one w miejscach znanych 

kaŜdemu płocczaninowi- na ul. Tumskiej i Gwardii Ludowej (przepiękna magnolia w 

ogródkach działkowych). 

 Zakończenie rajdu odbyło się w LO im. ST. Małachowskiego, gdzie poczęstowano nas 

ciepłymi pączkami. 

 

Rajd  Małachowianki „Ci Ŝemka”- zdjęcia. 

 

 

 

„MłodzieŜ z SP nr 18 mierzy obwód dębu-pomnik przyrody na ul. Teatralnej w Płocku”. 

 



 

„Na trasie rajdu”. 

 

 

„Pomnik przyrody”. 



 
Rajd Niepodległości- 07.11.2009r. 

 

 Motto rajdu: 

   „ Dzisiaj juŜ, my- jednością silni, 

   tworzymy Polskę- przodków mit, 

   Ŝe wy e tej pracy nie dość pilni, 

   zostanie wam potomnym wstyd” 

 

 W Rajdzie Niepodległości, na trasie: Borowiaczki- Cmentarz Garnizonowy- LO i. Wł. 

Jagiełły, brało udział 20 osób, zajęliśmy III miejsce. MłodzieŜ uczestniczyła równieŜ w 

Konkursie Piosenki Legionowej wykonują 3 piosenki: „Legiony to”, „O mój rozmarynie”, 

„Przybyli ułani”. Maria Jóźwicka wykonała na skrzypcach „Wojenko, wojenko”- pod 

kierunkiem i przy akompaniamencie gitary p. Aleksandry Wielońskiej. 

 

Rajd Niepodległości- 07.11.2009r.- zdjęcia. 

 
 

 
 

„ Na trasie rajdu”. 



 
 
 
 

 
 
 

„Most Solidarności”. 
 
 
 
 



 
 

„ Cmentarz Garnizonowy”. 
 
 

 
 

„Odbiór nagród”. 


