31 sierpnia w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu kulminację
obchodów, będzie obchodził w formie Jubileuszu 100 – lecia działalności – Oddział
Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana
Sydowa.W uroczystości udział wezmą: wicewojewoda kujawsko – pomorski Józef
Ramlau, marszałek województwa kujawsko – pomorskiego Piotr Całbecki,
przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska,
prezydent Torunia Michał Zaleski i wiceprezydent Zbigniew Fiderewicz,
przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski, starosta toruński Marek
Olszewski, członkowie ZG PTTK w Warszawie, prezesi oddziałów PTTK
województwa kujawsko – pomorskiego oraz inne zaproszone osoby. W trakcie
uroczystości wojewoda odznaczy 8. działaczy kadry programowej oddziału za zasługi
położone na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa: brązowymi,
srebrnymi i złotymi Krzyżami Zasługi RP. Część działaczy oddziału otrzyma również
wyróżnienia Towarzystwa oraz nagrody ufundowane przez marszałka województwa i
prezydenta Torunia.
Toruński oddział jako jednostka Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego został
założony w dniu 28 maja 1921 roku, w Toruniu ówczesnej stolicy woj. pomorskiego.
Był pierwszym utworzonym oddziałem na Pomorzu, Warmii i Mazurach, z prezesem
ks. radcą Marcelim Strogulskim na czele. Jego celem zasadniczym było propagowanie
i popularyzowanie zabytków i historii Torunia oraz całego Pomorza, wśród
mieszkańców miasta oraz przyjeżdżających wycieczek. Dzięki zaangażowaniu
członków Towarzystwa ukazał się w 1923 roku specjalny, toruński numer „Ziemi” –
pisma krajoznawców. Jeszcze w tym samym roku z inicjatywy m.in. członków
Towarzystwa, doszło do powołania Towarzystwa Miłośników Torunia. Działalność
PTK była w znacznym stopniu zdominowana została przez prowadzoną akcję
odczytowo – prelekcyjną oraz organizowane wycieczki. Członkowie oddziału
kolekcjonowali wydawnictwa o Toruniu, widokówki, fotografie, materiały
krajoznawcze oraz wiadomości o wybitnych mieszkańcach.
Obecnie Oddział Miejski PTTK działa na kilku płaszczyznach m. in. upowszechnia
turystykę kwalifikowaną w formie: pieszej, rowerowej, górskiej, motorowej,
młodzieżowej oraz imprez na orientację organizując imprezy i wycieczki turystyczne,
skierowane do grupy 8 – 9 tysięcy dzieci i młodzieży, corocznie w nich
uczestniczącej. Oddział prowadzi działalność edukacyjno – popularyzacyjną wśród
dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie ochrony naturalnego środowiska
człowieka oraz opieki nad zabytkami. Kadra społeczna oddziału upowszechnia i
popularyzuje zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej dla poszczególnych jej
form t.j. OTP, GOT, KOT, OInO, MOT. Oddział prowadzi działalność wydawniczą,
związaną z promocją krajoznawstwa i regionalistyki, jako źródeł do poznania
tożsamości regionalnej, promuje poprzez swoje działania walory krajoznawcze,
przyrodnicze i turystyczne Torunia i całego województwa kujawsko – pomorskiego.
Współpracuje z kilkoma wydawnictwami w zakresie map turystycznych, planów miast
oraz przewodników turystycznych. Znana jest powszechnie działalność oddziału w
zakresie przewodnictwa turystycznego po Toruniu i regionie, dzięki której kilka
milionów turystów z kraju i zagranicy wyjechało z naszego regionu bogatszych o

profesjonalnie przekazaną wiedzę architektoniczną, historyczną i turystyczną.
Toruński oddział PTTK to znaczący administrator i gestor podstawowej infrastruktury
turystycznej jaką są znakowane turystyczne szlaki piesze i rowerowe, obejmujące
łącznie ponad 1.400 km, które zapoczątkowane zostały w okresie międzywojennym na
Pojezierzu Brodnickim. Oddział, jest także administratorem ponad 400 km odcinków
Europejskiego Szlaku Kulturowego – Camino Polaco z Kurzętnika, przez Brodnicę,
Toruń i Kruszwicę, do Trzemeszna oraz Nadwiślańskiego Szlaku św. Jakuba z Iławy,
z Nowego, przez Świecie, Bydgoszcz i Inowrocław, do Kruszwicy. Wśród wielu
znanych Torunian należących na przestrzeni lat do oddziału byli: Jerzy Remer, Stefan
Narębski, Andrzej Tomczak, Maria Aleksandrowicz, Sławomir Kalembka, Bogdan
Horbaczewski, Henryk Iwaniszewski, Zbigniew Nawrocki, Kazimierz Wajda, Tadeusz
Perdzyński, Kazimierz Przybyszewski, Marian Sydow, Franciszek Rękosiewicz,
Ignacy Tłoczek, Stanisław Wałęga, Michał Leśniewski, Jacek Delekta, Ignacy
Dziedzic oraz Kazimierz Kulwieć.
Podczas wtorkowych uroczystości goście zostaną uhonorowani Medalem 100 – lecia
Oddziału Miejskiego PTTK. Na medalu, który zaprojektował Józef Kołcz jest
umieszczona panorama Torunia. Gospodarzem uroczystości będzie Henryk
Miłoszewski, od prawie 30 lat prezes Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu.
Henryk Miłoszewski

