INFORMACJA KRAJOZNAWCZA
W chwili wybuchu I wojny światowej członkowie Towarzystwa „Strzelec” wraz z członkami
Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich zostali zmobilizowani, tworząc znaczącą
siłę zbrojną. Początkowo były to tzw. kompanie kadrowe, a od 16 sierpnia 1914 roku I Brygada
Legionów Polskich.
Pierwsza Kompania Kadrowa – pododdział piechoty utworzony 3 sierpnia 1914 w Krakowie
przez Józefa Piłsudskiego z połączenia członków „Strzelca”, Polskich Drużyn Strzeleckich i
Związku Strzeleckiego jako zalążek Wojska Polskiego.
Związek Strzelecki – paramilitarna organizacja społeczno-wychowawcza powstała w 1910 roku
we Lwowie i działająca do 1914 r. będąca podstawą budowania struktur wojskowych Legionów
Polskich.
Towarzystwo Sportowo-Gimnastyczne „Strzelec” – polska, legalna organizacja o charakterze
paramilitarnym założona pod koniec 1910 roku w Krakowie.
W 1910 r. utworzone zostały legalne organizacje o charakterze paramilitarnym: Związek Strzelecki we Lwowie, oraz Towarzystwo „Strzelec” w Krakowie. Podstawą prawną była ustawa o
stowarzyszeniach oraz rozporządzenie Ministerstwa Obrony Krajowej z 1909 roku o „popieraniu strzelectwa dobrowolnego”. Nazwa „Związek Strzelecki” jest dosłownym tłumaczeniem
określenia „Schutzen-Verein” użytym w rozporządzeniu. Od 1912 r. powstaje Komenda Główna
Związków Strzeleckich z siedzibą we Lwowie, z komendantem Józefem Piłsudskim i szefem
sztabu Kazimierzem Sosnkowskim. Organizacje strzeleckie działające w zaborze pruskim i Królestwie Polskim pozostawały w konspiracji. W Galicji Związek Strzelecki organizował szkoły
podoficerskie i oficerskie, mógł korzystać ze strzelnic wojskowych, odbywać ćwiczenia oraz kupować broń i amunicję. Jego członkami byli przedstawiciele wszystkich warstw społecznych,
kierunków i partii politycznych. Szczególną rolę w rozbudowie organizacji odegrali studenci
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W maju 1913 zlikwidowano Komendę Główną, jej funkcję przejął
Wydział Wojskowy Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych,
której komendantem wojskowym został Józef Piłsudski. W chwili wybuchu I wojny światowej
Związek Strzelecki liczył 6449 przeszkolonych strzelców. W tym czasie odrębna organizacja: Polskie Drużyny Strzeleckie liczyła ponad 4000 przeszkolonych „drużyniaków”
Polskie Drużyny Strzeleckie – polska organizacja niepodległościowa powstała w 1911 we Lwowie w Galicji (ówczesnym zaborze austriackim) Program szkół Drużyn nie odbiegał od programu
Związków Strzeleckich. Nauka odbywała się w szkole. Przed powstaniem legalnych Polskich
Drużyn Strzeleckich funkcjonowała konspiracyjna organizacja wojskowa – Polski Związek Wojskowy, którego zadaniem było przygotowanie i mobilizacja sił zbrojnych narodu do walki o niepodległość ojczyzny, a w szczególności przygotowanie i wyćwiczenie korpusu oficerskiego.
Mimo że nie doszło oficjalnie do całkowitego połączenia organizacji, to współpraca zbliżyła obie
organizacje do siebie, umożliwiając w chwili wybuchu I wojny światowej podporządkowanie
Polskich Drużyn Strzeleckich Józefowi Piłsudskiemu. Obie organizacje wprowadziły jednakowe
umundurowanie dla swoich członków. Składało się ono z szarego płaszcza i munduru oraz
czapki maciejówki. W sumie według różnych źródeł „ruch strzelecki” przed wybuchem I wojny
światowej liczył od 13 tys. do 19 tys. członków.

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
Pierwsze gniazdo towarzystwa zostało założone 7 lutego 1867 we Lwowie, na wzór czeskiego
Sokoła.
Pionierska organizacja wychowania fizycznego i sportu w Polsce. Najstarsze polskie towarzystwo gimnastyczne, którego członkowie przyczynili się m.in. do popularyzacji gimnastyki w społeczeństwie polskim, powstania wielu klubów sportowych i Związku Harcerstwa Polskiego. Sokół działał aktywnie w okresie zaborów, po odzyskaniu niepodległości i w całym okresie międzywojennym XX w. Zdelegalizowany przez komunistów, po II wojnie światowej i zakazany w
okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Pierwsze gniazda reaktywowanego Sokoła zaczęły
powstawać dopiero po upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku w III Rzeczypospolitej.Organizacja propagowała sport, gimnastykę i zdrowy styl życia. Postulowała podnoszenie sprawności fizycznej polskiej młodzieży, popularyzowała sporty letnie oraz zimowe, a także wyrabianie
tężyzny fizycznej i sił moralnych. Towarzystwo hołdowało ideom olimpijskim zaczerpniętym z
antycznych ideałów wychowawczych, co wyrażało motto organizacji „W zdrowym ciele zdrowy
duch”.
Gmina Manowo
Herb Gminy Manowo został opracowany na podstawie konkursu ogłoszonego w 1994r. przez
Wójta Gminy Manowo. Na konkurs wpłynęło wówczas 48 projektów.
Na XXXIV Sesji Rady Gminy w dniu 26 maja 1994r. przedstawionych zostało 6 barwnych propozycji graficznego rozwiązania herbu wg koncepcji przyjętej na poprzedniej sesji. Ostatecznie
radni wybrali koncepcję nr 5, tj. "w polu złotym, na trójwzgórzu zielonym, czapla czarna zwrócona w prawo". Opracowanie heraldyczne: Marian Czerner,
Wyszewo
Wieś rycerska wchodząca w średniowieczu jako lenno w skład posiadłości znanego pomorskiego rodu von Glasenappów. Jest typową ulicówką otoczoną kompleksem lasów, zwanych
coraz częściej Puszczą Koszalińską. W latach 1898-1945 dojazd do miejscowości zapewniała kolejka wąskotorowa linii Koszalin - Polanów. W pobliżu wsi i dawnego torowiska położone są
dwa urokliwe jeziorka - Żabie i Ludzkie.
Manowo
Miejscowość została założona prawdopodobnie w XIV w. i początkowo wchodziła w skład dóbr
ziemskich Glasenappów. W połowie XVIII wieku obok miejscowego folwarku istniała owczarnia,
młyn wodny, karczma i kuźnia, a cała wieś liczyła 23 "dymy". Rozwój miejscowości nastąpił dopiero po uzyskaniu połączeń komunikacyjnych z Koszalinem - drogi bitej (1853-1856) i wąskotorowej linii kolejowej (1898). Do naszych czasów nie dotrwał pałac dawnych właścicieli, zniszczony w 1945 roku.
Dęby szypułkowe "Bogusław" i "Józef", najokazalsze w gminie pomnikowe drzewa o obwodach 470 i 550 cm, wznoszą się po obu stronach strumienia w odległości 3,5 km od wsi w kierunku południowym, przy czerwonym szlaku pieszym. Nazwano je tak na cześć księcia, który
zjednoczył Pomorze Zachodnie (księcia Bogusława X Wielkiego) oraz Józefa Chrząszczyńskiego
najwybitniejszego polskiego powojennego przewodnika i krajoznawcy;

Do zobaczenia na szlaku 08 grudnia! Komendant rajdu – Marcin Kruszczyński.

I. ORGANIZATOR:
• Oddział Koszaliński PTTK

II. WSPÓŁORGANIZATOR:
• GOK w Manowie, Szkoła Podstawowa
w Manowie

III. KIEROWNICTWO RAJDU:
1. Komendant Rajdu
–
Marcin Kruszczyński
2. Przodownicy trasy pieszej –
Marcin Kruszczyński
3. Konkurs o tematyce stulecia odzyskania państwa polskiego - M. Kruszczyński
4. Konkurs plastyczny
Hanna Siegieda
5. Meta, sekretariat
–
Ewa Kubiak , Radosław Brzeziński

XIII CHOINKOWY
RAJD PIESZY 2018

IV. CELE RAJDU:
1. Poznanie uroków przyrodniczych gminy Manowo.
2. Zdobywanie punktów na odznaki turystyczne – Odznaka Turystyki Pieszej, Turysta
Przyrodnik oraz regionalnych.
3. Upowszechnianie aktywnego wypoczynku po szkole i pracy.
V. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
08.12.2018 r. – Gmina Manowo.
godz. 8.45 – Zbiórka uczestników na parkingu przy dworcu PKP w Koszalinie.
godz. 9.30 – Start trasy pieszej.
godz. 13.00 – 13.30 – Posiłek turystyczny, konkursy.
godz. 14.30 – Zakończenie i powrót do Koszalina autokarem. Rozwiązanie rajdu na
parking przy dworcu PKP w Koszalinie.
VI. TRASY RAJDU
– PIESZA
– Wyszewo - Manowo – chyba troszkę ponad 10 km.

„W zdrowym ciele zdrowy duch”

08 grudnia 2018 r.
Wyszewo – Manowo
www.koszalin.pttk.pl

VII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 05.12.2018 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 do poniedziałku do godz.
17.00 (03.12.2018). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Grupy zgłaszają się na załączonej karcie zgłoszeniowej.
Warunkiem udziału w imprezie jest wpłata na rzecz samorealizacji imprezy:
z własnym transportem

pozostali

członkowie PTTK
z opłaconą składką

9,00 zł

19,00 zł

17,00 zł

jeden rodzic, który przyjdzie z dwójką dzieci, 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 !!!

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającej od uczestników posiadania odpowiedniego sprzętu i wyposażenia.
2. Uczestnikiem Rajdu może zostać turysta, który bezwzględnie w terminie do dnia
05.12.2018 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. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych.
4. Każda grupa powinna posiadać własną apteczkę.
IX. 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.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Osoby, które nie zgłoszą się na Rajd, tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, regulaminu
i zaleceń organizatorów.
4. Uczestnicy Rajdu sami odpowiadają za szkody przez siebie wyrządzone.
5. 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.

Chcesz być informowany na bieżąco? Zapisz się do newslettera.
Zachęcamy do przesyłania do nas zdjęć z naszych imprez.

KARTA
ZGŁOSZENIA
instytucja zgłaszająca

IMPREZA: XIII

Oddział Koszaliński
Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
75-201 Koszalin , ul. Dworcowa 4/4
tel. 94 342-46-41 • poczta@koszalin.pttk.pl

Choinkowy Rajd Pieszy 2018
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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

