XXXI Rajd Pieszy

„Na topienie Marzanny”

17 marca 2018 r.
Koszalin
www.koszalin.pttk.pl

I. ORGANIZATOR:
• Oddział Koszaliński PTTK

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

II. WSPÓŁORGANIZATOR:
• Gmina Miasto Koszalin
• Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego w
Koszalinie
Ewa Kubiak
Ewa Kubiak, Marek Kubiak
Radosław Siegieda
Bogusława Wasilewska
Krystyna Karpowicz, Radosław Brzeziński

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.
V. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
17.03.2017 r. – Koszalin i okolice
godz. 8.45 –
Zbiórka uczestników na placu przy Ratuszu.
godz. 9.15 –
Prezentacja własnoręcznie wykonanych Marzann.
Przy zgłoszeniu prosimy zgłosić Marzannę. Wymarsz na trasę.
godz. 13.00 – Posiłek turystyczny, konkurs krajoznawczy i rysunkowy.
Na mecie za niewielką opłatą ciasto, kawa i herbata.
godz. 14.30 – Zakończenie rajdu.

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
14.03.2018 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 (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.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.
2.
3.
4.
5.

VI. TRASY RAJDU:
– PIESZA
– Koszalin i okolice (10 km)
VII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 14.03.2018 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). 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

wpłata podstawowa

członkowie PTTK z opłaconą składką

5,00 zł

5,00 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 !!!

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, które ściągnęło w średniowieczu na Europę zarazę.
Obrzęd topienia marzanny odbywał się w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, którą
zwykle 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 Mori,
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 zakładano lalce na
głowę wianek i pleciono warkocze ze wstążkami. Obecnie pierwszy dzień wiosny jest
dla młodzieży dniem Wagarowicza.
Koszalin – Miasto Zielone i gmina przyjazna środowisku – słynie z pięknych parków
i czystej wody. Miasto dysponuje 7 parkami spacerowo - wypoczynkowymi i 34 zieleńcami (w tym 5 parków i 2 zieleńce wpisane do rejestru zabytków) oraz 2 rezerwatami przyrody i ogrodami działkowymi, okalającymi Miasto.
Przez środek Miasta ciągnie się zabytkowy Park im. Książąt Pomorskich, w którym
większość stanowią liczące kilkadziesiąt i kilkaset lat drzewa, z których wiele uznano
za okazy pomnikowe. Ponadto występują duże skupiska zieleni w postaci kompleksu
lasów państwowych i lasu komunalnego - jako obszar chronionego krajobrazu, rezerwatu przyrody, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, cmentarza, ogrodów, zieleńców, zieleni osiedlowej i zieleni przyulicznej.
Najładniejszym i najpopularniejszym jest Park Książąt Pomorskich 'A' o powierzchni
6,70 ha , w tym staw i rzeka Dzierżęcinka o pow. 1,50 ha. Park stanowi część zwartego ciągu zieleni, przebiegającego przez Miasto od ulicy Rzecznej - do ulicy Kutrzeby.
Czas powstania określa się na lata 1602-1816. Zakończenie zagospodarowania datuje

się na lata 1933-1934. Na terenie parku znajdują się najpiękniejsze i najstarsze drzewa Koszalina. Wśród rodzimych drzew wielkie zainteresowanie wzbudza klon jawor o
silnie rozwiniętej, tarasowatej nasadzie pnia. Jest to najstarsze drzewo Koszalina,
pozostałość ogrodu zamkowego sprzed 300 lat. Występują tutaj liczne gatunki obcego pochodzenia m.in. korkowiec amurski, tuż przy nim rośnie jedyny w Koszalinie
egzemplarz magnolii drzewiastej. Unikatem na skalę całego Miasta jest cypryśnik
błotny oraz miłorząb dwuklapowy, który jest jednym z dwóch okazów znajdujących
się na terenie Miasta, a także aleja platanów klonolistnych. Ogółem wyróżniamy 124
gatunków i odmian drzew i krzewów.
W Koszalinie, w pięknym parku miejskim im. Książąt Pomorskich, w odległości 50m
od kamienicy gotyckiej z XV wieku zwanej Domkiem Kata, znajduje się pomnik Cypriana Kamila Norwida, wybitnego poety, dramatopisarza i plastyka epoki romantyzmu.
Od kilku lat, co roku, Teatr Propozycji "Dialog" w Koszalinie, który ma swoją siedzibę
w Domku Kata, organizuje Turniej Recytatorski im. Cypriana Kamila Norwida. Celem
konkursu jest promowanie wybitnych dokonań artysty wśród młodzieży.
Miasto nasycone zielenią, w którym istnieje wiele zielonych skwerów, na wschodzie kończy się w/w lasem Góry Chełmskiej, stanowiącym przyrodniczy obszar rekreacyjno-wypoczynkowy z wieloma alejkami spacerowymi, ścieżką edukacyjnoprzyrodniczą, parkiem linowym i wieżą widokową (wysokość 31,5 m.), z której rozciąga się wspaniała panorama Koszalina i okolic, aż po Morze Bałtyckie. Częściowo w
granicach Miasta leży rezerwat ornitologiczny „Jezioro Lubiatowskie”, obejmujące

swym zasięgiem 300 ha wód i 70 ha bagien. Miasto okalają również rezerwaty

„Jezioro Parnowskie” i rezerwat glebowego „Bielica” a od północy miasta brzegi Jeziora Jamno ( 9 pod względem wielkości jezioro w Polsce). Na najbardziej cennych
przyrodniczo terenach wokół Koszalina utworzony został obszar chronionego krajobrazu pn. Koszaliński Pas Nadmorski.
Wieża widokowa na Górze Chełmskiej
Wieża widokowa na Krzyżance (136,2 m n.p.m.) najwyższym wierzchołku Góry
Chełmskiej to również najwyżej położony punkt widokowy w okolicach Koszalina.
Zbudowana w 1888 roku wieża znajduje się 8 km w linii prostej od brzegu Morza
Bałtyckiego. Ma 31,5 metra wysokości co w połączeniu z wysokością wzgórza daje
możliwość podziwiania widoków z wysokości 168 metrów nad poziomem morza. W
przypadku płaskiego krajobrazu równin słupskiej i białogardzkiej daje to możliwość
podziwiania bardzo rozległych widoków.
Opracowała Ewa Kubiak
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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

