
..:: Informacja turystyczna ::.. 

CHOINKA - tradycja choinek narodziła się prawdopodobnie 

w Alzacji, gdzie wstawiano drzewka i ubierano je ozdobami 

z papieru i jabłkami. 

Za kraj, w którym dekorowanie drzewek na Boże Narodzenie 

się rozpoczęło, powszechnie uważa się Niemcy. Wielkim 

zwolennikiem tego zwyczaju był Marcin Luter, który jako 

pierwszy ozdobił choinkę świecami pewnego zimowego wie-

czora, gdy wracał do domu i układał w myślach kazanie – miał 

się wówczas zachwycić gwiazdami przeświecającymi przez 

gałęzie drzew. Aby ukazać piękno tej sceny swojej rodzinie, 

ustawił w głównej izbie choinkę i przyczepił świeczki do jej 

gałęzi. Choinki więc szybko stały się popularne w protestanc-

kich Niemczech Początkowo były wieszane pod sufitem, 

czubkiem do dołu. Według zapisów historycznych sięgają-

cych XVI wieku już wtedy chrześcijanie zaczynali ozdabiać 

drzewa lub wznosić w domach drewniane piramidy dekoro-

wane gałęziami i świecami. 

Do Polski przenieśli ją niemieccy protestanci na przełomie 

XVIII i XIX wieku (w okresie zaborów) i początkowo spoty-

kana była jedynie w miastach. Stamtąd dopiero zwyczaj ten 

przeniósł się na wieś, w większości wypierając tradycyjną pol-

ską ozdobę, jaką była podłaźniczka czy jemioła oraz popu-

larny od XIII wieku żłóbek, oraz zastępując znacznie starszy, 

słowiański zwyczaj (znany jeszcze z obchodów Święta Godo-

wego) dekorowania snopu zboża, zwanego Diduchem. 

Dawnymi tradycyjnymi zdobieniami choinkowymi były 

ciastka, pierniczki, orzechy, małe czerwone tzw. rajskie ja-

błuszka, własnoręcznie wykonywane w czasie adwentu 

ozdoby z bibuły, kolorowych papierów, piórek, wydmuszek, 

słomy i źdźbeł traw, kłosów zbóż itp. Na gałązkach w wieczór 

wigilijny zapalano świeczki i tzw. zimne ognie. Współcześnie, 

w zależności od kraju, ubiera się je nieco inaczej. Dekoruje 

się choinkę bombkami, cukierkami, papierowymi ozdobami 

(jak dawniej), srebrnymi i złotymi włosami anielskimi. W więk-

szości krajów drzewko ubiera wspólnie cała rodzina w dzień 

wigilijny. 

Do dzisiaj, w wigilijny wieczór pod choinką znajdują się pre-

zenty, przyniesione, w zależności od regionu, przez Aniołka, 

Dzieciątko, Gwiazdkę, Gwiazdora, Dziadka Mroza lub Świę-

tego Mikołaja. Jest to tradycja rzadko spotykana w innych kra-

jach, gdzie, jeśli w ogóle jest taki zwyczaj, prezenty są ofiaro-

wywane w Boże Narodzenie. W niektórych tradycjach samo 

drzewko bywa niespodzianką dla dzieci i gości. 

 

ROSNOWO - wieś i osiedle wojskowe położone na Równinie 

Białogardzkiej, nad zachodnim skrajem Jeziora Rosnow-

skiego (189 ha), największa miejscowość w gminie Manowo. 

Obecnie ma wybitnie turystyczny charakter - działa tu kilka 

ośrodków wypoczynkowych, pole biwakowe i plaża z kąpieli-

skiem, zapewniające dobry wypoczynek nad wodą, a oko-

liczne lasy są rajem dla grzybiarzy. 

Założona w XIV wieku wieś rycerska stanowiła lenno pomor-

skiego rodu von Glasenappów. W 1870 roku przeszła w ręce 

Hohenzollernów, którzy zarządzali miejscowym folwarkiem 

aż do końca II wojny światowej. Utworzenie w 1955 roku jed-

nostki wojskowej zaowocowało budową osiedla lotników 

do obsługi lotniska w pobliskim Zegrzu Pomorskim. 

Na trasie Rajdu, niedaleko miejscowości Kopanino znajduje 

się stary poniemiecki cmentarz.  

 

DARGIŃ – wieś położona w województwie zachodniopomor-

skim, w powiecie koszalińskim, w gminie Bobolice. 

Dargiń został wspomniany w źródłach pisanych w 1363 r., 

pod nazwą Dane. Stanowił lenno znanych rodów pomorskich 

von Kleist i von Bonin, do których należał do końca XVIII w. 

Dwór z połowy XIX w., przebudowany w 1970 r. Budowę na-

leży wiązać z Joachimem Kalem von Wenden, który nabył 

majątek w 1800 r. Rodzina von Wenden pozostawała właści-

cielem majątku do końca II wojny światowej. 

W latach 1954–1972 wieś należała i była siedzibą władz gro-

mady Dargiń. 
Przygotowała Agata Kunc 

 

Podczas ostatniego XXX 

Rajdu Pieszego „ANDRZEJKI 

2022” zebraliśmy na rzecz 

Hospicjum im. Św. Maksymi-

liana Kolbego w Koszalinie 

kwotę  294 zł 

DZIĘKUJEMY  

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

14 stycznia 2023 r. 

XXX Zimowy Rajd Pieszy  
„W NIEZNANE” 

 

XVI CHOINKOWY 

RAJD PIESZY 

 

 

10 grudnia 2022 r. 

DARGIŃ 

 

 

WĘDRUJ Z NAMI OJCZYSTYMI SZLAKAMI 



..:: Cele rajdu ::.. 

• Poznanie uroków przyrodniczych i turystycznych – gmin 

Manowo i Bobolice. 

• 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 

• Skauci PTTK Koszalin 

..:: Współpraca ::.. 

• Szkoła Podstawowa w Dargini 

..:: Kierownictwo ::..  

Komendant rajdu: Rafał Kunc 

Prowadzenie trasy: SKAUCI PTTK Koszalin 

Konkurs krajoznawczy: kadra PTTK 

Konkurs rysunkowy: Katarzyna Jacewicz 

Sekretariat:   Marek Kubiak 

Meta:    Radosław Brzeziński 

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

Rajd odbędzie się w sobotę 10 grudnia 2022 r. na trasie pie-

szej Rosnowo - Dargiń – 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: Na mecie rajdu w szkole obowiązuje zmiana  

obuwia. Uczestnicy rajdu otrzymają jednorazowe ochrania-

cze na obuwie. Oczywiście każdy może indywidualnie wypo-

sażyć się w zamienne obuwie. 

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. 

 

..:: Zgłoszenia ::..  

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 07.12.2022 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 06.12.2022. Zgłoszenia i wpłat można 

dokonać w biurze Oddziału w Koszalinie przy ul. Dworco-

wej 4/4, tel. 94 342-46-41 - poniedziałek (12.00-16.00), wto-

rek (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 potwierdze-

nie 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 

33,00 zł 28,00 zł 

Uczestnicy z własnym 
transportem 

członkowie PTTK  
z własnym transportem 

16,00 zł 11,00 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, 

• jednorazowe obuwie ochronne, 

• 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 07.12.2022 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  

mailto:oddzial@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:   XVI Choinkowy Rajd Pieszy 

DATA:  10.12.2022 TRASA: 
X  piesza 
 rowerowa 

PRZEBIEG:    Rosnowo - Dargiń 

KARTĘ PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI. PODAĆ TELEFONY OPIEKUNÓW 

1 
OPIEKUN – KIEROWNIK GRUPY:   
E-MAIL: 

TEL: 

2 OPIEKUN: E-MAIL: TEL: 

3 OPIEKUN:   E-MAIL: TEL: 
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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 

 


