
XI Zimowy Fabularyzowany Rajd Nocny 
 

„ODSIECZ WIEDEŃSKA” 
 

Impreza turystyczna z fabułą historyczną dla uczniów szkół gimnazjalnych 
 

4.03. – 5.03.2009 r. 

 
Cele: 

1. Poznanie historii XVII – wiecznej Polski, w szczególności w zakresie przyczyn i skutków udziału 

Polaków w wojnie z Turkami podczas oblężenia Wiednia w 1683 roku, 

2. Przybliżenie faktów dotyczącej bitwy pod Wiedniem z trzech różnych stron: oddziałów wojsk 

sprzymierzonych, wojsk tureckich i oddziałów polskich, 

3. Poznanie postaci historycznych: królowa Marysieńka, król Jan III Sobieski, dowódcy wojsk 

polskich, cesarz Austrii, król Karol Lotaryński, Kara Mustafa i inni, 

4. Poznanie elementów różnych języków, w szczególności staropolszczyzny, a także języka 

niemieckiego i tureckiego, 

5. Edukacja historyczna – podkreślenie związków przyczynowo – skutkowych efektów bitwy z 

polityką wojenną dowódców poszczególnych wojsk, 

6. Edukacja prozdrowotna –znaczenie ruchu dla zdrowia i równowagi psychicznej człowieka, 

7. Wprowadzenie młodzieży w świat fantastyki – odkrywanie wewnętrznych pokładów wyobraźni, 

inspirowanie do kreatywnego sposobu myślenia, 

8. Geografia i turystyka – walory turystyczne okolic, znaki topograficzne, busola, ukształtowanie, 

umiejętność korzystania z różnych rodzajów map. 

 

Formuła: 

Rajd przygotowuje SKKT PTTK „Włóczykij” przy Oddziale Regionalnym PTTK w Gdańsku wraz 

ze Stowarzyszeniem Miłośników Turystyki „Włóczykij” przy współpracy grupy pedagogów zajmujących się 

turystyką w Rumi i innych zaprzyjaźnionych osób (łącznie ok. 120 osób) – wszyscy pracują na zasadzie 

wolontariatu. 

Organizatorzy tworzą fabułę i wcielają się w postacie mające swoje pierwowzory w historii. 

Wykorzystują autentyczne wydarzenia historyczne i na ich bazie konstruują grę. Dbają o zachowanie wierności 

zarówno, jeśli chodzi o dzieje, jak i stroje oraz całą scenografię. Pomimo jednego scenariusza zawsze przewiduje 

się różne rozwiązania występujących na trasie problemów, co powoduje, iż w rzeczywistości każda grupa 

odgrywa nieco inny scenariusz.  

Naszym celem jest, aby każdy element Rajdu był przygotowany w sposób perfekcyjny, w związku 

z tym już od lata wiele osób rozpoczyna pracę nad tym, aby następnej zimy dzieci mogły na jedną noc przenieść 

się w inną epokę, teren i wcielić się w postać charakterystyczną dla tejże rzeczywistości.  

Wśród pośpiechu, trosk i problemów, na jakie napotykamy codziennie, ponad sto osób poświęca swój 

czas, energię i pieniądze, by całkowicie bezinteresownie przygotować zabawę edukacyjną dla dzieci – jest to 

wartość, której nie da się przecenić. 

Informacje o poprzednich edycjach Rajdu są umieszczone na stronie www.rajdnocny.pl. 

 

http://www.rajdnocny.pl/


Zasady uczestnictwa: 

1. W Rajdzie biorą udział 11-osobowe grupy pod opieką nauczyciela, pedagoga, instruktora PTTK lub 

ZHP. 

2. Opiekunowie powinni zapoznać się z trasą podczas tzw. próbnego przejścia 26 STYCZNIA 2011 r. 

3. Każdy członek grupy winien wykazać się czynnym uprawianiem turystyki i dobrym zachowaniem. 

4. Wszyscy uczestnicy Rajdu są zobowiązani wczuć się w atmosferę imprezy poprzez zapoznanie się z 

informacjami przygotowanymi przez opiekunów. 

5. Każdy uczestnik (dotyczy również opiekuna) zobowiązany jest do przygotowania sobie we własnym 

zakresie wskazanego stroju, aby w nim rozpocząć i zakończyć wyprawę. Członkowie grupy wraz z 

opiekunem są kupcami wędrującymi z Polski do Rzymu. Szczegóły wyposażenia i ubioru są ustalone 

z opiekunem. 

6. Zgłoszenia udziału w imprezie (załącznik nr 1) – do 10 lutego 2011 roku na adres e-mail: 

danka@sosna.pl lub pocztą na adres Stowarzyszenia. Wpisowe w wysokości 25 zł. od ucznia, 

opiekunowie grup przekażą na konto stowarzyszenia: BANK ZACHODNI WBK I ODDZIAŁ W 

RUMI,  21 1090 1102 0000 0001 0944 9384. 

7. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: niepowtarzalną i niezapomnianą przygodę, materiały, 

mapy, okolicznościowe koszulki, regionalne posiłki na trasie rajdu i niespodziankę. 

8. Informacje o miejscu i godzinie wyjścia grup otrzymają opiekunowie w dniu poprzedzającym wyprawę. 

9. Pytania dotyczące szczegółów Rajdu prosimy kierować na wyżej podany adres e-mailowy 

lub umieszczać je na stronie www.rajdnocny.pl. 

10. Wszelkich formalności wynikających z uczestnictwa w Rajdzie (w tym ubezpieczenia uczestników) 

dokonują opiekunowie grup we własnym zakresie. 

11. Organizator zapewnia bilety PKP czy inne wynikające z trasy Rajdu. 

mailto:danka@sosna.pl
http://www.rajdnocny.pl/


Załącznik nr 1 

 

 

Zgłoszenie grupy na XI Zimowy Fabularyzowany Rajd Nocny 
 

„ ODSIECZ WIEDEŃSKA” 
 

 

………………………………………………………………… zgłasza drużynę w składzie: 
(Nazwa szkoły, organizacji) 

 

L.p. Nazwisko, imię Adres PESEL Rozmiar 

koszulki 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

 

 

 

Opiekun grupy: 

Imię, nazwisko …………………………………………………………….………………….. 

Telefon ……………………………. Adres e-mail: ………………………………………….. 

Kwalifikacje opiekuna - ………………………………………………………………………. 

Podpis opiekuna …………………………………….. 



Załącznik nr 2 

Wyposażenie: 
Grupa ma mieć: 

- pochodnie, lampy naftowe lub lampiony, 

- sznurek (linka) około 5-10 m 

- towary kupieckie, np. materiały różnych typów 

(jedwab, kaszmir, atłas czy inne), przyprawy 

i bakalijki, kosztowności (kamienie, złoto, jantar) 

- broń XVII-wieczna np. nóż w futerale, szabla 

- apteczkę, 

- opakowanie na mapy i inne ważne papiery 

(np. tuba,), 

- zapałki, 

- inne szczegóły wyposażenia podamy później.

 

Każda osoba ma mieć: 

- buty typu „traperki”, 

- ciepłą bieliznę, 

- ciepłe skarpetki, 

- kurtkę zimową, 

- strój zgodny z rolą (XVII-wieczny kupiec 

polski), dwie pary rękawiczek (jedna – cieńsza 

pięciopalczasta, druga - grubsza jednopalczasta) 

- czapkę, szalik, 

- broń, 

- kubek, miska, łyżka (najlepiej drewniane), 

- skarpetki na zmianę. 

 

 

 

 

Informacje ogólne: 

TERMIN: 4 – 5 marca 2011 r. 

MIEJSCE: Puszcza Darżlubska (ok. 13 km). 

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Miłośników Turystyki „Włóczykij”, Rumia. 

OPIEKUN: ………………………………………………………………... 

MIEJSCE I GODZINA ZBIÓRKI: piątek (4 marca) godz. ……………. na stacji benzynowej koło dworca SKM w 

Rumi. 

PLANOWANA GODZINA POWROTU: między 5:00 a ok. 8:00 w zależności od czasu startowego grup (w sobotę 

5 marca 2010). 

FORMA RAJDU: fabularyzowana gra terenowa. 

WARUNKIEM UDZIAŁU DZIECKA W RAJDZIE JEST PISEMNA ZGODA OPIEKUNA! 

 

 

____________________________________________________________ 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ................................................................... .......... 

w nocnym rajdzie odbywającym się 4 - 5 marca 2011 r. organizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników 

Turystyki „Włóczykij” z Rumi. Jestem poinformowana(ny) o szczegółach organizacji, a także o obowiązkowym 

wyposażeniu dziecka i zasadach jego uczestnictwa w imprezie turystycznej. Uczniowie będą pod opieką: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna grupy związanych z leczeniem, hospitalizacją 

i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka. Jednocześnie oświadczam, że 

nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w imprezie, której program i regulamin jest mi 

znany. 

 

 

      …………………………………………………. 

                   ( podpis rodziców ) 
 

 

PESEL UCZNIA   ……………………...…….. telefon komórkowy rodziców ………………………………………. 
 

 

Rumia, dn. .......................................... 2011r. 


