
 
R e g u l a m i n 

                      50 „ Zlotu Pieczonego Ziemniaka” , z okazji 
                  Jubileuszu 100 – lecia Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu 

                 
1. Organizator: 
 

− Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu 
− 12. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu 
 

2. Współorganizatorzy: 
 
      –    Starostwo  Powiatowe w Toruniu 
      –    Urząd Miasta Torunia 
    
3. Cel e  Zlotu: 
 

• upowszechnianie aktywnego wypoczynku, 
• rozszerzanie wiedzy turystycznej i krajoznawczej o regionie, 
• promocja walorów turystyczno-krajoznawczo-przyrodniczych Torunia 

oraz Powiatu Toruńskiego. 
 
4. Termin  Zlotu: 
 
Zlot odbędzie się bez względu na pogodę w dniu 25 września 2021 r. z  
zakończeniem we Forcie XIII na Stawkach. 

 
5. Wpisowe  i  zgłoszenia: 
Zgłoszenia uczestników oraz wpisowe w wysokości 5 zł dla członków PTTK 
oraz 8 zł od pozostałych uczestników będą  przyjmowane w siedzibie OM 
PTTK w Toruniu, przy ul. Piekary 41, do wyczerpania miejsc. Przy opłacie 
wpisowego należy dostarczyć listę uczestników potwierdzoną przez dyrekcję 
szkoły, instytucji lub organizacji zgłaszającej. Młodzież szkolna może brać 
udział w Zlocie wyłącznie pod opieką osób dorosłych 

 
6. Trasa piesza 

• Zbiórka o godz. 9.30 przy przystanku MZK, przy ul. Kujawskiej 
(dworzec PKP Toruń Główny). Przejście piesze ulicami: Dybowską, 
Podgórską, Okólną i Kniaziewicza, do Fortu XIII, o długości 5 km. 

  
7.      Program Zlotu: 
 
godz. 12.00 – pokonywanie trasy pieszej, posiłek turystyczny 
godz. 12.15 – oficjalne rozpoczęcie imprezy oraz konkursy 
godz. 13.00 – zakończenie i podsumowanie imprezy, połączone z wręczeniem   
                       nagród  
 
8.     Konkursy:  
 
       –   na  najciekawszą rzeźbę z wykorzystaniem ziemniaka  
       –   na  projekt następnego znaczka Zlotu wykonany na formacie A – 4  
 
9.     Organizator zapewnia zgłoszonym uczestnikom: 
 

- na trasie, opiekę  przodownika turystyki pieszej  
- okolicznościowy znaczek ( wydawany przybyłym uczestnikom) 
- potwierdzenie pkt na OTP okolicznościową pieczęcią Zlotu 
- prawo udziału w konkursach z nagrodami 
- posiłek turystyczny – grochówkę (należy posiadać własne naczynie i 

łyżkę).   
 
 
10.    Uwagi końcowe: 
 

- Członkowie PTTK uczestniczący w imprezach turystycznych 
organizowanych przez Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w 
Toruniu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków 
Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
przez uczestników oraz działania osób trzecich 

- W razie nie przybycia uczestnika na Zlot, wpisowe nie jest zwracane. 
- Uczestników obowiązują przestrzeganie: Karty Turysty, Regulaminu 

Zlotu, polecenia Organizatorów oraz obostrzeń sanitarnych 
związanych z wirusem Covid m.in zachowanie dystansu 
społecznego,  

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zlotu. 
 
 



 
Informacja krajoznawcza: 
 
Fort XIII znajduje się na terenie 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, przy ul. 
Okólnej. W forcie sukcesywnie są wykonywane prace porządkowe, w stałym kontakcie 
z Kujawsko – Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który wydaje 
wszelkie pozwolenia na usunięcie zbędnej roślinności ze ścian i innych murowanych 
elementów fortu oraz na prowadzanie prac remontowo – adaptacyjnych wybranych 
pomieszczeń fortu. Dzięki tym działaniom pielęgnacyjnym bryła fortu jest lepiej 
widoczna, a mury są osuszane przez lepszą cyrkulację powietrza w jego wnętrzach. 
Zmniejsza się też niszczące działanie korzeni drzew i krzewów na konstrukcje 
murowane. Fort XIII wykorzystany jest do celów edukacyjnych, kulturalno – 
oświatowych  i rekreacyjno – sportowych przez żołnierzy i pracowników wojska z 12. 
WOG oraz sporadycznie przez mieszkańców miasta. W części pomieszczeń urządzono 
2 sale: wykładową i spotkań. Zorganizowano również salę tradycji, w której 
wyeksponowano pamiątki świadczące o długoletniej historii fortu i przebywających, w 
nim wojskach, szczególnie jeńcach wojennych. Wytyczono i oznakowano ścieżkę 
zwiedzania obiektu, strzelnicę sportową, a na lewym dziedzińcu wyznaczono miejsce 
imprez historycznych i turystycznych. Obiekt najczęściej wykorzystują członkowie 
WKT PTTK „Kwanty” działającego w jednostce, od 2001r. - Zespołowego Opiekuna 
Zabytków PTTK. To tu odbywają się spotkania klubu PTTK i posiedzenia jego zarządu 
oraz Oddziałowej Komisji Opieki nad Zabytkami Oddziału Miejskiego PTTK w 
Toruniu. W kwietniu 2003r. odbyło się tu wyjazdowe posiedzenie Komisji Opieki nad 
Zabytkami Zarządu Głównego PTTK, a jesienią 2005r. spotkanie uczestników 
Ogólnopolskiego Zjazdu Społecznych Opiekunów Zabytków i Wojewódzkich 
Konserwatorów Zabytków. Wśród członków  klubu – miłośników Twierdzy Toruń, 
jest też grupa żołnierzy – zafascynowanych przyrodą występującymi tu gatunkami 
fauny i flory – głównie zimującymi w podziemiach nietoperzami. Dbają oni o to, by 
nadal w forcie znajdowały schronienie często będące pod ochroną gatunki nietoperzy, 
traszki oraz mogły rosnąć sprowadzone przed wiekiem z rejonu Morza Śródziemnego 
rośliny maskujące obiekt. Fort XIII jako obiekt zabytkowy znajdujący się na terenie 
jednostki wojskowej, jest właściwie oznakowany, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o ochronie dóbr kultury. Użytkowanie fortu jest tak pomyślane i 
realizowane, aby w żaden sposób nie naruszać jego substancji architektonicznej, 
walorów historyczno – estetycznych i przyrodniczych. Stan zabytku, sposób 
wykorzystania fortu i troska gospodarza obiektu to zasługa grupy żołnierzy 
zawodowych na czele z komendantem 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego płk 
Grzegorzem Gotowiczem. Mimo wykonywania codziennych zadań żołnierze i 
pracownicy wojska potrafią umiejętnie wykorzystać walory fortu nie tylko dla swoich 
potrzeb, ale również dla lokalnej społeczności Torunia i turystów. W 2009r. przed 
obiektem odsłonięto  pamiątkowy obelisk poświęcony pamięci jeńców brytyjskich ze 
Stalagu XX A – podobozu „Fort XIII” i „Fort XIII A” z lat 1940 – 1945. Na ścianie 
nasady fortu umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą żołnierzom Sztabu Armii  
POMORZE przebywającym w forcie od 1 do 6 września 1939 roku.  

                                                                                    Marian Rochniński 

                                                                                                                                              
 

 ODDZIAŁ MIEJSKI  PTTK im. M. SYDOWA W TORUNIU  
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 50  ZLOTU „ PIECZONEGO ZIEMNIAKA ”  
 

                                                                                                     Foto. T. Perlik 
 

  TORUŃ – Fort XIII, 25 września 2021 r. 


