
Świadczenia 

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu, 

Karty Turysty, przepisów  Kodeksu   Drogowego. Ubezpieczenie  

na czas rajdu we własnym zakresie .  

Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany tras w przypadku  

złej pogody. Zdjęcia wykonywane na trasach i mecie będą 

wykorzystane - wstawione na stronę internetową SOSW nr 2. 
 

Trasy rajdu 
Trasa I – Trasa upamiętniająca  dzień  narodzin  

największego  podróżnika wśród papieży – Jana Pawła II  

patrona BS I st. 

Zbiórka godz. 9.00 – przy fontannie  na Jasnych Błoniach - Pomnik 

Jana Pawła II  (zapalenie zniczy)  –  Park Kasprowicza – Park 

Miejski „ Różanka”- tramwaj nr 9 i dojście  do SOSW nr 2 przy   

ul. Jagiellońskiej 65 (meta z niespodzianką) - 3  km 

Opiekunowie trasy: p.Tomasz Duszyński, p.Malwina Kowalczyk – 

Dworzyńska  
 

Trasa II - Trasa wspomnień  

Zbiórka godz. 9.00 Wyspa Jaskółcza przy ul. Kolumba - Plac 

Tobrucki - Katedra Szczecińska - zapalenie zniczy pod krzyżem, 

który w trakcie pielgrzymki Jana Pawła II stał na Jasnych Błoniach - 

dojście do SOSW nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 65 (meta) - 4 km 

Opiekunki trasy: p.Jolanta Waszkiewicz, p.Joanna Łukasik 
 

Trasa III Gra miejska po szczecińskich nabrzeżach 
Zbiórka – 9.00 Dworzec Szczecin Główny – hol – Plac Tobrucki –  

Bulwary Nadodrzańskie, Wały Chrobrego, Muzeum Morskie  

i Akademia Morska – Park Żeromskiego- Plac Grunwaldzki – Pomnik 

Marynarza  - dojście do SOSW nr 2 - ul. Jagiellońska 65 – meta rajdu 

SOSW nr 2 - 6 km  

Opiekunki trasy: p.Karolina Kołodziejska, p.Agnieszka Zbiżek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAJD  im. JANA   PAWŁA   II 

SZLAKAMI  CZESŁAWA   

PISKORSKIEGO  
 

18 maja 2022 roku  
ZAPRASZAMY :  

UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI, 

ABSOLWENTÓW, BYŁYCH PRACOWNIKÓW 

 DO WSPÓLNEJ ZABAWY  

 
www.sosw2.szczecin.pl 

http://www.sosw2.szczecin.pl/


W ramach obchodów jubileuszu 60-lecia SOSW nr 2 

zapraszamy byłych nauczycieli, pracowników  

i absolwentów szkoły. 
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 10 maja 2022  roku. 

Numer  telefonu do p. kierownik warsztatów: p. Doroty Beik 601278717. 

Do udziału w rajdzie zapraszamy  także grupy uczniów wraz z opiekunami 

z placówek kształcenia specjalnego i z placówek integracyjnych.  

DZIEŃ PATRONÓW – IMPREZA PLENEROWA 

 

Jan Paweł II -  Karol Józef Wojtyła 
(ur. 18 maja 1920 r. w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 r.  

w Watykanie) – arcybiskup krakowski, kardynał,  od 16 października 1978 

r. papież (pierwszy od 455 lat papież nie-Włoch). Papież Jan Paweł II  był 

największym podróżnikiem wśród dotychczasowych papieży.   

              W podróżach spędził 586 dni.  
 

7 kwietnia 2014 roku, papież Jan Paweł II został 

ogłoszony świętym Kościoła katolickiego. 

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, 

nie przez to, kim jest, lecz przez to, 

czym dzieli się z innymi”. 
Od 22 maja 2003 roku –patron obecnej Branżowej Szkoły I stopnia 

Czesław Piskorski  
 
(1915 – 1987) był wybitnym krajoznawcą 

 i popularyzatorem Szczecina i Pomorza Zachodniego. 
           „Umiał swoją krajoznawczą pasją zarazić młodych ludzi, 
przekazał im swoje umiłowanie miasta i regionu. Wychował całą 
plejadę turystycznych przewodników”. 
 

Od 28 maja 2002 roku -  Patron Specjalnego Ośrodka  
Szkolno- Wychowawczego w Szczecinie   

 

 

Organizatorzy: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2   

ul. Jagiellońska 65 w Szczecinie  tel. 91 4845194 
                     

Na mecie organizatorzy proponują:  
 

- Konkurencje zawodowe „na wesoło”. 

- Konkurencje sportowe. 

- Gry i zabawy przygotowane przez nauczycieli SPdP. 

- Konkurs  wiedzy o Szczecinie oraz o patronach.  

- Występy dla chętnych:  

          - INTEGRACYJNY  KONCERT  PIOSENKI,     

          - FINAŁ  MAM  TALENT.    

- Bieg patrolowy dla absolwentów pod hasłem:  

                 „ Czy pamiętasz, co tu było”? 

- Zwiedzanie wystawy fotograficznej: 

                „Historycznym szlakiem po Ośrodku”. 

-  Zwiedzenie  wystawy „ 20 lat minęło  – Czesław Piskorski  

    Patronem SOSW nr 2 –przybliżenie postaci wybitnego   

    krajoznawcy, popularyzatora Szczecina i Pomorza Zachodniego. 

- Wspólny taniec  przy muzyce „ Jerusalema”. 

 - Kawiarenka słodkości. 

- Turystyczny poczęstunek. 
 

 

 


