
..:: Informacja turystyczna ::.. 

ŚWIĘTY ANDRZEJ  jeden z dwunastu apostołów, który po 

śmierci Jezusa na krzyżu, jego zmartwychwstaniu i zesłaniu 

Ducha Świętego jako pierwszy głosił Ewangelię w Bizancjum, 

a następnie w miastach Azji Mniejszej, Tracji, Scytii, Grecji, 

Abchazji i na wybrzeżach Morza Czarnego. Legenda głosi, że 

dotarł aż do ujścia Dniepru, popłynął w górę rzeki i ok. roku 

40 przybył na wzgórze, na którym później zbudowano świąty-

nię, a wokół powstało miasto Kijów. Za swe nauki apostoł An-

drzej został skazany na śmierć męczeńską, którą poniósł 

w greckim Patras. Rozpięto go na krzyżu mającym kształt 

położonej bokiem litery X. Jest to pierwsza litera słowa 

„Chrystus” w języku greckim od Χριστός, 'Christos' (Pomaza-

niec). Św. Andrzej jest także patronem Szkocji, Grecji i Rosji. 

Krzyż został później na-

zwany krzyżem św. An-

drzeja. Jego formę 

mają znaki drogowe 

ustawiane przed prze-

jazdami kolejowo-dro-

gowymi. Obok polski 

znak G-3 stawiany przed przejazdem kolejowo-drogowym 

jednotorowym.  

ANDRZEJKI są specjalną okazją do zorganizowania ostat-

nich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. 

Przypadają zawsze 30 listopada. Po ostatniej szalonej nocy 

nadchodzi adwent, w którym Kościół zakazuje urządzania 

hucznych zabaw. Z tej okazji organizowane są także wieczory 

wróżb, np. lanie wosku w nocy z 29 na 30 listopada. 

SIERAKOWO SŁAWIEŃSKIE  pierwsza wzmianka o miej-

scowości pochodzi z 1267. W 1287 r. Mściwój II przekazał 

wieś cystersom z Bukowa. Od 1309 r. część dóbr biskupa ka-

mieńskiego. W 1590 r. własność Podewilsów z Krągu. 

W końcu XVII wieku sprzedali oni Sierakowo Joachimowi von 

Glasenapp. Od 1796 własność majora Clausa Jürgena von 

Zastrow, a potem jego syna – Friedencha Ludwiga. Do 1839 

wieś należała do von Stempla. Później majątek podzielono 

(część kupiła rodzina von Damerow – do 1895 r.). W końcu 

XIX wieku dobra rozparcelowano. W latach 1905-1910 

resztka pozostałych dóbr była własnością Detlefa von 

Schliffen, pochodzącego Sulechówka. Również ta część zo-

stała ostatecznie rozparcelowana po śmierci właściciela.  

SIECIEMIN  nazwa miejscowości pochodzi od nazwy osobo-

wej Sycom(a). W najstarszych dokumentach zapisano ją 

jako: Sessemin (1347 r), Cizemin (1357 r.), Czytzemyn 

(1357-68 r.), Citzemyn (1368 r.), Citzeamyn (1483 r.), 

Czitzemyn (1509 r,), Zitzemin (1509, 1628 r.), Zitzmin (1780, 

1809, przed 1945 r.). Sieciemin wzmiankowany jest po raz 

pierwszy w źródłach jako wieś zastawna zamku w Sianowie. 

Na początku XIV  w. jako właściciel figuruje Martin Kutzeke 

z Sianowa. W 1386 roku wraz z Sianowem Sieciemin stał się 

własnością biskupstwa kamieńskiego. W 1483 roku książę 

Bogusław X wydzierżawił zamek i miasto Sianów z wsiami 

Sieciemin i Kusice swojemu kanclerzowi Jurgenowi Kleistowi. 

W późniejszym czasie Sieciemin stał się własnością klasztoru 

Cystersów w Bukowie Morskim i stał się wsią opacką. Po roz-

wiązaniu klasztoru i sekularyzacji dóbr klasztornych w dobie 

reformacji Sieciemin stał się wsią książęcą i podlegał dome-

nie darłowskiej. W 1666 roku wg. listy podatkowej w Siecie-

minie zamieszkiwał sołtys, 14 kmieci, 1 zagrodnik bez ziemi. 

W 1780 roku poza wymienioną liczba zamieszkujących wieś 

doszedł 1 zagrodnik posiadający niewielką ilość ziemi, 2 cha-

łupników i pasterz. We wsi było 18 dymów. Chłopi byli zobo-

wiązani do służby w folwarku Przytok. W połowie XIX wieku 

wzniesiono w Siecieminie kościół neogotycki, przypuszczal-

nie na miejscu kościoła wcześniejszego, którego formy, ani 

czasu powstania nie znamy. Na przełomie 1888/9 w Siecie-

minie wybuchł ogromny pożar, który strawił większą część 

wsi. Stąd też duża część współczesnej zabudowy pochodzi 

z czasów odbudowywania domostw po owym pożarze. 

przygotował Roman Jacewicz 

 

..:: KARTA TURYSTY ::.. 

1. Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie mło-

dzieży, poznawać Ojczyznę. 

2. Przyroda i dorobek kulturalny są własnością całego narodu – i Ty 

jesteś za nie odpowiedzialny. 

3. Turysta - Twój przyjaciel, służ mu radą i pomocą. 

4. Zwiedź to, o czym czytałeś - przeczytaj o tym, co masz zwiedzić. 

5. Dopuść naturę do głosu - nie hałasuj. 

6. Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać. 

7. Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństwa - uważaj! 

8. Alkohol wrogiem turystyki - unikaj go na wycieczce. 

9. Zachowaj ostrożność - Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym. 

10. Turysta wszędzie gościem - pozostawiaj po sobie dobre wspo-

mnienie. 

11. Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych. 

12. Dobry humor pomaga turystyce w każdej sytuacji - uśmiechnij się! 

..:: Zapraszamy na następne rajdy ::.. 

10 grudnia 2022 r. 

XVI Choinkowy Rajd Pieszy 
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19 listopada 2022 r. 

SIERAKOWO SŁAWIEŃSKIE 

SIECIEMIN 

 

WĘDRUJ Z NAMI OJCZYSTYMI SZLAKAMI 



..:: Cele rajdu ::.. 

• Poznanie uroków przyrodniczych i turystycznych – gmin 
Sianów i Malechowo. 

• Zdobywanie punktów na odznaki turystyczne: Odznaka Tu-
rystyki Pieszej, Turysta Przyrodnik oraz regionalnych. 

• Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej jako aktywnego 
wypoczynku po szkole i pracy. 

..:: Organizator ::.. 

Oddział Koszaliński PTTK, ul. Dworcowa 4/4, 

tel. 94 342-46-41, oddzial@koszalin.pttk.pl 

..:: Współpraca ::.. 

• Gmina Sianów  świetlica w Siecieminie 

..:: Kierownictwo ::..  

Komendant rajdu: Radosław Siegieda 
Prowadzenie trasy:      Roman Jacewicz, Marek Kubiak 
Konkurs krajoznawczy: Kazimierz Raczyński 
Sekretariat:   Marek Kubiak 
Meta:    Radosław Brzeziński 
 

..:: Termin i trasa rajdu ::.. 

Rajd odbędzie się w sobotę 19 listopada 2022 r. na trasie 

pieszej Sierakowo Sławieńskie - Sieciemin – ok. 10 km. 

..:: Ramowy program ::..  

godz. 8.45 – zbiórka uczestników w Koszalinie na parkingu 

przy Szkole Muzycznej w Koszalinie 

godz. 9.00 – Wyjazd autokarami na start trasy. Wyjście na 

trasę pieszą. W trakcie rajdu odbędzie się konkurs krajoznaw-

czy. Na mecie gorący posiłek (zupa).  

UWAGA: Meta rajdu – świetlica nie będzie ogrzewana. 

godz. 14.30 – podsumowanie i zakończenie rajdu, wręczenie 

odznak, nagród i dyplomów. Powrót autokarami do Koszalina 

– parking przy Szkole Muzycznej – przyjazd ok. godz. 15.00. 

Podczas rajdu będzie prowadzona 

przez kol. Dorotę Jóźków kwesta 

na rzecz Hospicjum im. Św. Mak-

symiliana Kolbego w Koszalinie. 

POMÓŻ PRZETRWAĆ ZIMĘ. 

..:: Zgłoszenia ::..  

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 16.11.2022 r. do godz. 

17.00. Warunkiem udziału w imprezie jest wpłata na rzecz sa-

morealizacji imprezy. Grupy szkolne prosimy o rezerwację te-

lefoniczną miejsc do 15.11.2022. Zgłoszenia i wpłaty można 

dokonać osobiście w biurze Oddziału w Koszalinie przy 

ul. Dworcowej 4/4, tel. 94 342-46-41 (biuro czynne: ponie-

działek (12.00-16.00), wtorek (16.15-17.30), środa (12.00-

17.00).). lub przelewem na konto:  

20-2030-0045-1110-0000-0315-5640  BNP Paribas Bank 

Polska S.A, jednocześnie należy przesłać potwierdzenie 

wpłaty na email: oddzial@koszalin.pttk.pl 

Telefony, smsy poza godzinami pracy biura: 

607 353-182, 510 155-516 lub email 

pozostali uczestnicy 
członkowie PTTK  

z opłaconą składką 

29,00 zł 24,00 zł 

Uczestnicy z własnym 
transportem 

członkowie PTTK  
z własnym transportem 

15,00 zł 10,00 zł 

jeden rodzic, który przyjdzie z dwójką dzieci,  
płaci 5 zł mniej 

W grupach szkolnych zwolniony z opłaty jest 1 (jeden) 
opiekun przypadający  

na każde pełne 10 zgłoszonych osób,  
np. 10+1, 20+2 !!! 

Grupy zgłaszają się na załączonej karcie zgłoszeniowej. 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolej-

ność zgłoszeń.  

..:: Świadczenia ::..  

Uczestnicy w ramach wpisowego otrzymują: 

• realizację programu i opiekę kadry PTTK, 

• plakietkę rajdową i odcisk pamiątkowej pieczęci, 

• transport autokarowy w obie strony w zależności do wariantu, 

• gorący posiłek (zupa) na mecie, 

• potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej 

i regionalne, 

• dyplomy i nagrody dla najlepszych uczestników konkursów, 

• inne świadczenia w miarę pozyskania. 

..:: Warunki uczestnictwa ::..  

1. Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającej 

od uczestników posiadania odpowiedniego sprzętu i wy-

posażenia.  

2. Uczestnikiem Rajdu może zostać turysta, który bez-

względnie w terminie do dnia 16.11.2022 r. wpisze się na 

listę uczestników i wniesie opłatę. Po terminie nie gwa-

rantujemy wszystkich świadczeń (w przypadku wolnych 

miejsc). 

3. Grupy szkolne biorą udział w drużynach, w których 

1 opiekun przypada na 10 uczestników. Osoby niepełno-

letnie mogą brać udział tylko pod opieką i na odpowie-

dzialność osób dorosłych. 

4. Każda grupa powinna posiadać własną apteczkę. 

..:: Obowiązki uczestników ::..  

1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 

2. Uczestnik Rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celu zamieszczania, udostępniania i rozpo-

wszechniania wizerunku w związku z udziałem w Rajdzie. 

3. Uczestnicy zobowiązani są:  

• stawić się na start w oznaczonym terminie i czasie,  

• przestrzegać postanowień: Karty Turysty, bhp, p.poż, 

regulaminu i Kierownictwa rajdu,  

• posiadać niezbędny turyście sprzęt i ekwipunek umoż-

liwiający wędrówkę w rożnych warunkach atmosferycz-

nych,  

4. Uczestnicy Rajdu sami odpowiadają za szkody przez sie-

bie wyrządzone. 

..:: Ubezpieczenie ::..  

Członkowie PTTK z opłaconą składką są ubezpieczeni przez 

ZG PTTK - polisa zbiorowa. Uczniowie szkół posiadający wy-

kupioną 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. 

..:: PTTK ::..  

Zapraszamy do grona członków  
Oddziału Koszalińskiego PTTK. 

www.koszalin.pttk.pl  



 

KARTA 
ZGŁOSZENIA 

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

instytucja zgłaszająca 

IMPREZA:   XXX Rajd Pieszy ANDRZEJKI 2022 

DATA:  19.11.2022 TRASA: 
X  piesza 
 rowerowa 

PRZEBIEG:    Sierakowo Sławieńskie - Sieciemin 

KARTĘ PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI. PODAĆ TELEFONY OPIEKUNÓW 

1 
OPIEKUN – KIEROWNIK GRUPY:   
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Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy, zarządzeń organizatora i Karty Turysty. Uczestnicy Rajdu wyrażają 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania wizerunku w mat. Promocyjnych PTTK. 

   

data zgłoszenia podpis kierownika grupy pieczątka i podpis zgłaszającego 

 


