Prosimy uczestników, szczególnie rodziców dowożących
dzieci, o niewjeżdżanie samochodami na miejsce zbiórki.
Zostawmy wolne miejsca i przejazd dla autokarów – będzie
bezpieczniej.
Samochody można zaparkować na parkingu przy banku
BGŻ, a następnie przejściem podziemnym przejść na miejsce zbiórki. Parkingi w Strefie Płatnego Parkowania w soboty i niedziele są bezpłatne.

XXX Rajd Pieszy

Organizatorzy

18 marca 2017 r.
Koszalin - Dunowo
www.koszalin.pttk.pl

I. ORGANIZATOR:
• Oddział Koszaliński PTTK

II. WSPÓŁORGANIZATOR:
• Gmina Miasto Koszalin

III. KIEROWNICTWO RAJDU:
1. Komendant Rajdu –
2. Prowadzenie trasy pieszej –
3. Konkurs krajoznawczy –
4. Konkurs rysunkowy –
5. Meta, sekretariat –

Radosław Siegieda
Józef Tokarz, Krystyna Karpowicz
Kazimierz Raczyński
Emilia Raczyńska
Radosław Brzeziński, Krystyna Karpowicz

IV. CELE RAJDU:
1. Kultywowanie tradycyjnych obrzędów ludowych.
2. Poznanie uroków krajoznawczo-przyrodniczych okolic Koszalina.
3. Zdobywanie punktów na odznaki turystyczne – Odznaka Turystyki Pieszej, Turysta
Przyrodnik oraz regionalnych.
4. Upowszechnianie aktywnego wypoczynku po szkole i pracy.

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającej od uczestników posiadania odpowiedniego ubioru, sprzętu i wyposażenia.
2. Uczestnikiem Rajdu może zostać turysta, który bezwzględnie w terminie do dnia
15.03.2017 r. wpisze się na listę uczestników oraz wniesie opłatę. Po terminie nie
gwarantujemy wszystkich świadczeń (w przypadku wolnych miejsc).
3. Grupy szkolne biorą udział w drużynach, w których 1 opiekun przypada na
10 uczestników (trasa piesza). Osoby niepełnoletnie mogą
brać udział tylko pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych.
4. Każda grupa powinna posiadać własną apteczkę.
X. ŚWIADCZENIA
1. Okolicznościowa plakietka i stempel rajdowy.
2. Ciepły posiłek na mecie rajdu.
3. Dyplomy i nagrody dla najlepszych uczestników konkursów.
4. Fachowa i troskliwa opieka na trasie turystycznej ze strony organizatorów.
5. Potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne.
6. Transport autokarowy w obie strony dla uczestników (w zależności od opcji).
7. Inne świadczenia w miarę pozyskania.

V. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
18.03.2017 r. – Koszalin, Gmina Świeszyno
godz. 8.50 – Zbiórka uczestników na parkingu przy Dworcu PKP w Koszalinie.
Patrz informacja wyżej !!!
godz. 9.00 – Wyjazd uczestników autokarami na start trasy pieszej. Podczas trasy
pieszej prezentacja własnoręcznie wykonanych Marzann, a następnie pożegnanie zimy. Przy zgłoszeniu prosimy zgłosić Marzannę.
godz. 13.00 – Posiłek turystyczny, konkurs krajoznawczy i rysunkowy.
godz. 14.45 – Zakończenie rajdu. Wyjazd do Koszalina autokarem.

1.
2.
3.

VI. TRASY RAJDU:
– PIESZA
– Świeszyno – Dunowo (10 km)

4.
5.

VII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 15.03.2017 r. do godz. 12.00 biuro Oddziału w Koszalinie
przy ul. Dworcowej 4/4, tel. 94 342-46-41. Biuro czynne poniedziałek, wtorek (12-17),
środa (11-16). Grupy szkolne prosimy o rezerwację miejsc autokarowych do wtorku
do godz. 17.00 (14.03.2017). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Z góry przepraszamy. Grupy zgłaszają się na karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do regulaminu.
Warunkiem udziału w imprezie jest wpłata na rzecz samorealizacji imprezy:
z własnym transportem

pozostali

członkowie PTTK z opłaconą składką

5,00 zł

9,00 zł

2 zł mniej

Rodzina, która przyjdzie z co najmniej dwójką dzieci, każdy płaci 2 zł mniej
W grupach szkolnych zwolniony z opłaty jest 1 (jeden) opiekun przypadający
na każde pełne 10 zgłoszonych osób, np. 10+1, 20+2 !!!

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
Osoby, które nie zgłoszą się na Rajd, tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, regulaminu
i zaleceń organizatorów.
Uczestnicy Rajdu sami odpowiadają za szkody przez siebie wyrządzone.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

UWAGA:
Członkowie PTTK z opłaconą składką są ubezpieczeni przez ZG PTTK - polisa zbiorowa. Uczniowie szkół posiadający wykupioną polisę szkolną – należy sprawdzić czy ubezpieczenie obowiązuje również w czasie wolnym od zajęć. Pozostałe osoby ubezpieczają się na własny koszt. Za
szkody wyrządzone wobec uczestników Rajdu przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator
nie odpowiada.

Zapraszamy w progi Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
Już dziś zapisz się do PTTK!

INFORMACJA KRAJOZNAWCZA
Wiosna to najbardziej oczekiwana pora roku. Srogie mrozy i opady śniegu wreszcie odchodzą w zapomnienie, a cała przyroda budzi się do życia. 21 marca czyli pierwszego dnia kalendarzowej wiosny utarł się zwyczaj topienia Marzanny. Oprócz Polaków obrzęd ten obchodzą także Czesi i Słowacy.
Historycy sprzeczają się co do genezy tego znanego obrzędu. W swoich dziełach Marzannę
wspominał Jan Długosz, który uosabiał w niej polską boginię, a sam zwyczaj wiązał z przyjęciem przez Polskę chrześcijaństwa. Badacze historii głoszą też tezę, wedle której topienie
słomianej kukły miało odpędzać morowe powietrze, którzy ściągnęło w średniowieczu na
Europę zarazę.
Obrzęd topienia Marzanny odbywał się w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, którą zwykło
nazywać się Białą, Czarną lub Śmiertną. Mieszkańcy miast wieszali kukłę na kiju, ścinali
głowę, rozrywali ją na strzępy, a następnie palili lub topili. Jeśli podczas rytuału ktoś
z uczestników upadł lub potknął się, odczytywano to jako zły zwiastun.
Kukłę, którą topimy 21 marca zwykło nazywać się Marzanną. Historia tej słomianej lalki
sięga czasów Słowian Zachodnich i wiąże się z boginią słowiańską, która symbolizowała
zimę i śmierć. Historycy przywołują wiele imion wspomnianej bogini. Oprócz Marzanny
określa się ją także takimi nazwami jak Mora, Morana, Marenka, Śmiertka, Śmiercicha.
Niektórzy badacze dopatrują się w niej demona, a nie bogini.
Niezależnie od imiona, kukła ta niosła ze sobą określoną symbolikę. Uosabiała wszystkie
nieszczęścia, nie tylko zimę i choroby. Zwykło przyjmować się, że wszystko co złe tkwiło
w tej słomianej lalce. Aby wyzbyć się całego nieszczęścia kukłę topiono bądź palono. Słomianą lalkę ubierano w białe płótno. Na Śląsku lalce zakładano na głowę wianek i pleciono
warkocze ze wstążkami. Obecnie pierwszy dzień wiosny jest dla młodzieży Dniem Wagarowicza.
Gmina Świeszyno– Od 1 stycznia 2017 roku gmina Świeszyno ma
nowy herb. Poprzedni trudno nazwać herbem, był czymś w rodzaju
logotypu, który łączył takie elementy jak kłos zboża, zarys jodełki, fragment Radwi, a nawet kajak, co z prawdziwym herbem nie ma nic
wspólnego. Nowy został opracowany zgodnie z zasadami heraldyki
(nauka o herbach). Na czerwonym polu herbowym umieszczono
srebrne głowy, czy też raczej popiersia mitycznego jednorożca (z lewej) i całkiem realnego, rogatego kozła (z prawej strony). Pod nimi stylizowany kwiat ziemniaka, który ma po bokach dwie łodygi z trzema liśćmi każda, a jeszcze niżej trzy dorodne
bulwy ziemniaka. Głowy zwierzęce nawiązują do herbów rodów rycerskich: von Bevenhausen – właścicieli Świeszyna (jednorożec) i von Kameke (kozioł). Jeden z potomków tego
pomorskiego rodu, Kartz von Kameke – Streckenthin, założył w 1900 roku hodowlę ziemniaka w Strzekęcinie. Do naszych czasów prowadzi się tu badania nad tą pożyteczną rośliną
i tworzy jej nowe odmiany. Robi to Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie.

ŚWIESZYNO – miejscowość gmina położona w powiecie koszalińskim 6 km na północ od
Strzekęcina. Do początku XIX w. miejscowość ta stanowiła majątek szlachecki i dopiero
jego parcelacja zapoczątkowała rozwój wsi. Wokół powstały wtedy liczne kolonie: Bagno,
Biała i Chłopska Kępa, Brzeźniki, Chałupy, Olszak i Włoki.
Warto zobaczyć tu XIX-wieczny neogotycki kościół parafialny Narodzenia Najświętszej Maryi panny oraz wybudowaną w końcu XIX stulecia dawna kuźnia.
DUNOWO – Wieś na równinie Bialogardzkiej w gminie Świeszyno, 4km na zachód od Strzekęcina. Osada wymieniona w 1278 r. w przywilejach biskupa kamieńskiego dla koszalińskich cysterek. Po reformacji należała do rodziny von Wolde, a później do pomorskiego
rodu von Kamecke. Współcześnie miejscowym majątkiem oraz gorzelnią zarządza spółka
Pomorsko-Mazowiecka Hodowla Ziemniaka ze Strzekęcina,.
Warto obejrzeć tu zespół dworsko-pałacowy, czyli murowany pałac z XIX w. bezstylowy,
zamieniony na budynek mieszkalny pracowników byłego PGR; park założony na przełomie
XVIII i XIX w. na powierzchni 3,5 ha, zabudowania gospodarcze dawnego majątku, m.in.
potężne spichrze oraz gorzelnia. W parku rosną m.in. kasztany jadalne oraz jawory odmiany białoplamistej. Również cmentarz ewangelicki ze starodrzewiem, w tym pomnikowy
dąb szypułkowy, widoczne zarysy nagrobków.

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze postanowiło
w 2017 roku włączyć się do ogólnopolskich obchodów Roku
Wisły- stąd hasło programowe PTTK na 2017 rok - „Wisła łączy”.
550 rocznica pierwszego wolnego flisu na Wiśle.
19.10.1466 r. po trzynastoletniej wojnie z Krzyżakami został
w Toruniu zawarty pokój, na mocy którego miasta pruskie nad
Wisłą aż do jej ujścia w Gdańsku, weszły w skład Rzeczypospolitej jako nowa prowincja,
nazwana „Prusami Królewskimi”, a później znana jako „Prusy Polskie”. Pierwszy raz w historii cały żeglowny bieg Wisły trafił pod polskie panowanie. Powszechnie przyjmuje się,
ze rok 1467 był pierwszym rokiem wolnej żeglugi na Wiśle. Rozpoczął się wtedy ponad 300
letni „Złoty Okres” żeglugi wiślanej. Wolny handel w całym jej dorzeczu był jedną z podstawowych przyczyn powstania ekonomicznej, kulturalnej i militarnej potęgi świata w okresie
„Polski zygmuntowskiej”. Sam eksport zboża Wisłą w ciągu około 70 lat po roku 1490
wzrósł więcej niż dziesięciokrotnie – od około 5,5 tys łasztów (prawie 20 tys metrów sześciennych) rocznie do około 66 tys łasztów (ponad 200 tys. metrów sześciennych).
Wisła płynie przez wszystkie polskie serca, jest symbolem naszej polskości i tożsamości.
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instytucja zgłaszająca

IMPREZA: XXX Rajd Pieszy „Na Topienie Marzanny”
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NAZWISKO I IMIĘ

Oddział Koszaliński
Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
75-201 Koszalin , ul. Dworcowa 4/4
tel. 94 342-46-41 • poczta@koszalin.pttk.pl
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Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy, zarządzeń organizatora i Karty Turysty.

data zgłoszenia

podpis kierownika grupy

pieczątka i podpis zgłaszającego

