Jak co roku Rada Osiedla Płonia Jezierzyce Śmierdnica zaprosiła mieszkańców na rajd pieszy z
okazji 101 rocznicy odzyskania Niepodległości.
Na tą okazję został przygotowany plakat – pierwsza strona niniejszego sprawozdania.
Dodatkowo zostały wydane specjalne książeczki opisujące symbole narodowe wraz z krótką
historią Osiedla oraz pieśniami patriotycznymi.
Książeczki były rozdawane na mecie rajdu- gdzie czekała ciepła zupa oraz kiełbaski z grilla.
Jednak od początku

W tym roku rajd przebiegał następująco
I
godzina 9.30 - plac przy sklepie SPOŁEM, ul. Przyszłosci
-ZBIÓRKA I ROZPOCZĘCIE RAJDU,

ll
lll

ul. Uczniowska,
ul. Klonowa,

-przystanek przy kościele Najświętszej Rodziny
-rys historyczny "Historia Osiedla",
lV
ul. Stepowa
- przystanek przy wieży GSM- "Protesty Mieszkańców",
V
ul. Pyrzycka,
Vl
godzina 11. 15, ul. Pyrzycka 28, siedziba Rady Osiedla

-META RAJDU.
- uroczyste odśpiewanie Hymnu Polski.
-wystąpienie okolicznościowe Rady Osiedla,
-montaż słowno-muzyczny SP nr 28
- wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych,
-poczęstunek - grochówka, kiełbaski z grilla
-wspomnienia patriotyczne mieszkańców,
-ZAKOŃCZENIE RAJDU
Poniżej kilka zdjęć z opisywanego wydarzenia.

Przywitanie uczestników.

Pokaz słowno-muzyczny.

Poczęstunek

" Historia Osiedla"
Prace archeologiczne w Płoni, Jezierzycach i Śmierdnicy ukazały, że te tereny
są zamieszkiwane już prawie 3.000 lat, o czym informują nas znalezione pozostalości osad
z kultury maglemoskiej- około 8.000 lat p. n. e.
Najstarsza wzmianka w źródłach pisanych pochodzi z 1183 roku i dotyczy Śmierdnicy.
Do wsi należały okoliczne lasy, będące głównym żródłem utrzymania dla mieszkańców. W XIX
wieku funkcjonowały tu trzy kopalnie węgla w Kolbucku, a także cegielnia.
W 1226 roku pojawia się zapis o Jezierzycach, jako własnośc klasztoru cystersow w Kołbaczu.
W Jezierzycach wykorzystano rzekę Płonię budując przy niej trzy młyny wodne oraz tartak. W
XlX wieku działała tu również kopalnia węgla brunatnego.
Pierwsze informacje na temat Płoni znajdujemy w zapiskach z 1274 roku, mówiących o
założeniu nowej osady na tychże terenach. Ze wzgledu na odpowiednią glebę, w Płoni
rozwinął się przemysł cegielniczy. Na poczatku XX wieku odnotowano ponad 10 cegielni. W
1939 roku wieś Płonia wraz z przyległymi osiedlami stała się dzielnicą Szczecina. Po wojnie
jednak, aż do 1972 roku znajdowała się w granicach powiatu gryfińskiego.
W latach 1124 oraz 1128 ziemie naszego osiedla byly dwukrotnie odwiedzane przez św.
Ottona- biskupa z Bambergu, który przybył tu z misją chrystianizacyjną. Według podań na
miejscu chrztu mieszkanców tych ziem, zbudowano kościół oraz zasadzono pamiątkowe lipy,
z których jedna ocalała do dziś. Stąd jej nazwa-Lipa świetego Ottona. Jest to gatunek lipy
szerokolistnej. W obwodzie liczy 885cm, a czubek drzewa sięga wysokości około 30 metrów.
Jest jedną z najstarszych i drugą co do grubości lip rosnących na terenie Polski. Inne informacje
łączą posadzenie tej lipy wraz z zakończeniem budowy kościoła w 1274 roku. Od 1954 roku
Lipa św. Ottona ma status pomnika przyrody. W Jezierzycach przy ulicy Topolowej rośnie

kolejny na naszym osiedlu pomnik przyrody- Lipa Walpurga, która posiada 548cm w obwodzie.
Warte zobaczenia są również unikatowe okazy żywotników (jedna posiada 320 cm obwodu) ,
posadzone przed dawną leśniczówką na przedłużeniu ulicy Sennej. Inną ciekawostką
przyrodniczą na naszym osiedlu jest daglezja o obwodzie 430 cm, którą możemy podziwiać na
skraju lasu przy ulicy Dobropole, na południe od budynku dawnej leśniczówki.
Kościół Najświętszej Rodziny został po wojnie poświęcony 25 stycznia 1947 roku. Zbudowany
w 1274 roku w średniowiecznej formie przetrwał do połowy XlX wieku, kiedy to postawiono
obecną budowlę . Kościół jest wpisany do rejestru zabytków województwa
zachodniopomorskiego, jako jedyny na terenie Szczecina zabytek architektury sakralnej, w
całości wzniesiony w konstrukcji szkieletowej.Drewniana wieża powstała w XVIII wieku.
Teren przykościelny aż do połowy XIX wieku pełnił funkcję cmentarza.
W chwili obecnej trwa remont wieży w/w kościoła.

W Śmierdnicy przy ulicy Nuczycielskiej znajdują się riuny kościoła św. Mikołaja. Informacje o
tym kościele pochodzą już z 1300 roku. Funkcjonował on jako filia kościoła w Płoni. Zniszczeniu
uległ w trakcie działań wojennych podczas II wojny. Obecnie w Śmierdnicy mieści się kościół
Najświętszej Maryi Panny poświęcony w 1982 roku. Mieści się on w budynku dawnego kina "
Stokrotka".
Pierwsze wmianki o szkole w Płoni pochodzą z 1786 roku. Na początku XX wieku znajdowała
sie ona w budynku przy ulicy Uczniowskiej. Po wojnie w 1959 roku, w tym samym budynku
uruchomiono szkołę podstawową w Płoni, która po włączeniu Płoni w granice administracyjne
Szczecina otrzymała nr 28. W 1993 roku zakończono budowę nowego obiektu przy ulicy
Piasecznej 40, w którym SP 28 ma swoją obecną siedzibę.

W Śmierdnicy istniała szkoła przykościelna, o której dowiadujemy się w źródłach pisanych z
1786 roku. Pierwszą polską szkołę podstawową utworzono tu 1 września 1945 roku w budynku
dawnej, niemieckiej szkoły przy ulicy Nauczycielskiej 33. W 1972 roku placówce tej nadano
numer 29. Funkcjnowała ona do 31 sierpnia 1993 roku.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział w rajdzie. Duża frekwencja pokazuje, iż
odzyskanie Niepodległości nie jest tylko świętem w kalendarzu.
Dziękujemy uczniom oraz pedagogom za przygotowanie pokazu słowno- muzycznego.
Dziękujemy Policji oraz Straży Miejskiej za zapewnienia bezpieczeństwa podczas przemarszu.
Dziękujemy wszystkim którzy swój czas poświęcili w przygotowanie oraz obsługę wydarzenia.

I zapraszamy za rok

Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce.
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