
..:: Informacja turystyczna ::.. 

„Marzan(n)a, Mora, Morana, Morena, Marena, Śmiertka, 

Śmierć, Śmiercicha – słowiańska bogini symbolizująca  

zimę i śmierć, przez część badaczy uważana za demona. Ma-

rzanna to również nazwa kukły przedstawiającej boginię, 

którą w rytualny sposób palono bądź topiono w czasie wio-

sennego Jarego Święta, aby przywołać wiosnę. Zwyczaj ten, 

zakorzeniony w pogańskich obrzędach ofiarnych, miał za-

pewnić urodzaj w nadchodzącym roku. Wierzono, że zabicie 

postaci przedstawiającej boginię śmierci spowoduje jedno-

cześnie usunięcie efektów przez nią wywołanych (zimy) i na-

dejście wiosny. Kukłę wykonywano ze słomy, owijano białym 

płótnem, zdobiono wstążkami i koralami. Obecnie w Polsce 

obrzęd łączony jest z nastaniem kalendarzowej wiosny  lub 

z przypadającym na ten właśnie okres Jarym Świętem.” (Wi-

kipedia) 

STARE BIELICE: neogotycki kościół pod wezwaniem 

św. Stanisława, wzniesiony w 1894 roku. 

Na polach i łąkach rozciągających się pomiędzy Tatowem 

i Cieszynem oraz pobliskimi jeziorami 27 września 1446 roku 

wojska kołobrzeskie zostały pokonane przez mieszczan ko-

szalińskich w bitwie o pierwszeństwo w regionie. Jak zwykle 

poszło o kasę: Koszalin poważnie zagroził handlowym intere-

som Kołobrzegu. Coraz więcej towarów (sól, zboże, drewno, 

miód, śledzie, dziegieć, …) przechodziło przez port w Czaj-

czu, choć słowo port to za dużo powiedziane. Statki morskie 

– te średniej i mniejszej wielkości podpływały na kotwicowisko 

w pobliżu dzisiejszego Kanału Jamneńskiego. Z „portu” - 

przystani w Czajczu wysyłano barki o niewielkim zanurzeniu, 

na które przenoszono ładunek, lub z których załadowywano 

miejscowe towary. Następnie barki kursowały do przystani we 

wsi Jamno, gdzie odbywał się przeładunek towarów na wozy. 

Trochę to było skomplikowane. W porównaniu z Kołobrze-

giem posiadającym prawdziwy, morski port – trzeba się było 

natrudzić, ale zyski z handlu były wysokie. O przebiegu samej 

bitwy pod Tatowem wiemy niewiele. Ważne jest, że po tym 

starciu Koszalin przez następne pół wieku bogacił się na han-

dlu. 

MŚCICE. Pierwsze wzmianki historyczne o wsi pochodzą 

z 1368 roku (XIV w.), kiedy to Wulst Schmeling nabył dzisiej-

sze Mścice i przez następne 500 lat były one własnością jego 

spadkobierców. Przez wieki wieś rozwijała się jako majątek 

rycerski (szlachecki) i klasyczne zabudowania wiejskie, fol-

warczne. Obecnie Mścice są największą miejscowością 

gminy Będzino (ok. 1300 mieszkańców) i tworzą wraz ze Sto-

isławiem – leżącym tuż za torami kolejowymi – największe 

skupisko ludności w naszej gminie, ponad 2 tysiące osób. 

Od początku swego istnienia wieś Mścice związana była 

z przebiegającym tędy traktem z Koszalina do Kołobrzegu, 

z ważnym odgałęzieniem tej drogi w kierunku Mielna. Także 

dzisiaj te szlaki komunikacyjne pełnią ważną rolę w życiu wsi. 

Z dawnych dworów, siedzib rycerskich, niewiele się do na-

szych czasów zachowało. Na miejscu XIX wiecznej rezyden-

cji stoi wzniesiony w 1910 roku dwór, sąsiadujący z pozosta-

łościami dawnego parku naturalistycznego (powierzchnia 

9,2 ha) z lipami, grabami, olszami, klonami, jesionami i bu-

kami. Niektóre drzewa liczą  sobie 130–160 lat, a trzy dęby 

i dwa buki mają cechy pomnikowe. Nieco starsze od dworu 

są zabudowania zespołu folwarcznego. We wsi możemy od-

naleźć kilka budynków mieszkalnych i gospodarczych prze-

łomu XIX i XX wieku o tak zwanej konstrukcji szachulcowej, 

gdzie łączono takie materiały budowlane jak drewno, cegłę 

i glinę. Pośrodku wsi, niedaleko szkoły znajduje się park wiej-

ski (nie dworski !) ze śladami dwóch dawnych cmentarzy – 

ewangelickiego z przełomu XIX –XX wieku, oraz cmentarza 

rodowego z początku XX wieku. 

Jako ciekawostkę możemy jeszcze podać, że przed drugą 

wojną światową przez Mścice prowadziła linia tramwajowa 

z Koszalina do Unieście, a istniejący do dzisiaj budynek stacji 

kolejowej „Mścice” powstał ok. 100 lat temu. 

W Stoisławiu znajdują się zakłady zbożowe „Młyny Stoi-

sław”, które są największym zakładem produkcyjnym naszej 

gminy. Ich symbolem, widocznym z daleka w całej okolicy są 

wielkie elewatory, tj. magazyny ziarna zbóż. Produkuje się 

z nich różnego rodzaju mąki, płatki zbożowe, kasze, otręby. 

Cieszymy się, że mamy młyny, bo nasi mieszkańcy mają 

pracę, a gmina podatki. Można tu składować 110 tysięcy ton 

zboża! Firma istnieje od ponad 50 lat i ciągle się rozwija. 

W ciągu doby nowoczesny młyn może zmielić 250 ton psze-

nicy i 100 ton żyta. Opuszczamy Stoisław i wchodzimy do 

Mścic. Przechodzimy przez tory zbudowanej 124 lata temu 

linii kolejowej z Koszalina do Kołobrzegu (1899). W średnio-

wieczu wieś należała kolejno do zakonu premonstrantek 

z Trzebiatowa, biskupów z Kamienia Pomorskiego, by od 

1524 roku zwać się Gudenhagen. W XIX wieku wieś była bo-

gata i ludna (karczmy, wiatraki, młyny, kuźnie). Ciekawostką 

jest, że w latach 1913–1938 kursował tu tramwaj elektryczny 

z Koszalina do Mielna, cieszący się dużym wzięciem wśród 

miłośników wypoczynku nad Bałtykiem. W sąsiedztwie daw-

nego dworu widzimy pozostałości parku z dwoma pomniko-

wymi bukami i trzema dębami (wiek ponad 150 lat). 

No i wreszcie dochodzimy do naszej „uczelni” – Szkoły Pod-

stawowej im. Ludzi Morza w Mścicach. Zapraszamy! 
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..:: Cele rajdu ::.. 

• Poznanie uroków przyrodniczych i turystycznych okolic Ko-

szalina - gminy Biesiekierz i Będzino. 

• Zdobywanie punktów na odznaki turystyczne: Odznaka Tu-

rystyki Pieszej, Turysta Przyrodnik oraz regionalnych. 

• Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej jako aktywnego 

wypoczynku po szkole i pracy. 

..:: Patronat medialny ::.. 

Polskie Radio Koszalin 

..:: Organizator ::.. 

Oddział Koszaliński PTTK, ul. Dworcowa 4/4, 

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

..:: Współpraca ::.. 

• Gmina Miasto Koszalin 

• Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach 

..:: Kierownictwo ::..  

Komendant rajdu: Radosław Siegieda 

Prowadzenie trasy: Hania i Radosław Siegieda 

Konkurs krajoznawczy i plastyczny:  Skauci PTTK 

Meta:  Radosław Brzeziński 

Sekretariat:  Marek Kubiak 

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

Rajd odbędzie się w sobotę 18.03.2023 r. na trasie pieszej 

Stare Bielice - Mścice - ok. 10 km. Trasa rajdu nie jest pętlą. 

..:: 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. Na mecie gorący posiłek (zupa), konkursy. 

 

Podczas rajdu odbędzie się prezentacja własnoręcznie 

wykonanych Marzann,  a następnie pożegnanie zimy.  

Przy zgłoszeniu prosimy zgłosić Marzannę. 

godz. 14.45 – Podsumowanie i zakończenie rajdu, 

wręczenie odznak, nagród i dyplomów. Powrót autokarami do 

Koszalina – parking przy Szkole Muzycznej – przyjazd 

ok. godz. 15.15. 

..:: Zgłoszenia ::..  

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 15.03.2023 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 wtorku 14.03.2023. Zgłoszenia i wpłat 

można dokonać w biurze Oddziału w Koszalinie przy 

ul. Dworcowej 4/4, tel. 94 342-46-41 - poniedziałek (12.00-

16.00), wtorek (16.15-17.30), środa (12.00-17.00).) lub prze-

lewem 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 

28,00 zł 24,00 zł 

Uczestnicy z własnym 
transportem 

członkowie PTTK jw. 
z własnym transportem 

12,00 zł 7,00 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 określonym wpisze się na listę uczestników 

i wniesie opłatę. Po terminie nie gwarantujemy wszyst-

kich 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:   XXXV Rajd Pieszy „NA TOPIENIE MARZANNY” 

DATA:  18.03.2023 TRASA: 
X  piesza 
 rowerowa 

PRZEBIEG:    Koszalin – Stare Bielice - Mścice 

PAMIETAJCIE O PRZYGOTOWANIU I ZGŁOSZENIU  MARZANNY 

1 
OPIEKUN – KIEROWNIK GRUPY:   
E-MAIL: 

TEL: 

2 OPIEKUN: E-MAIL: TEL: 

3 OPIEKUN:   E-MAIL: TEL: 

L.P. NAZWISKO I IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ ROK UR. / DOROSŁY 
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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 

 


