
Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana 
Sydowa, Komisja Ochrony Przyrody PTTK wspólnie z Urzędem Miasta Torunia 
zapraszają mieszkańców miasta razem z dziećmi do udziału w rajdzie z cyklu „Z 
przyrodą za pan brat”, który odbędzie się 25 lipca br. (sobota).  Spotkanie uczestników 
przewidziano o godz. 9.30 na pętli autobusowej MZK przy ul. Pawiej (Wrzosy). W 
ramach upowszechniania ochrony przyrody i naturalnego środowiska człowieka oraz 
poszerzania wiedzy krajoznawczej o Toruniu uczestnicy wycieczki zapoznają się z 
pomnikami przyrody (skupisko 3 sosen „Trzy zorze” i dąb szypułkowy) oraz ze ścieżką 
przyrodniczo – dydaktyczną. Za obiekty przyrodnicze oglądane podczas rajdu będzie 
można uzyskać 11 pkt na Odznakę „Turysta Przyrodnik” oraz 6 pkt za przejście trasy na 
Odznakę Turysty Pieszego. Trasa wyprawy o długości 6km wiodła będzie turystycznymi 
szlakami pieszymi zielonym i czarnym: ul. Pawią, Fort VII, do pętli tramwajowej MZK 
przy UMK (ul. Okrężna), a poprowadzi ją instruktor ochrony przyrody PTTK Grzegorz 
Karasiewicz.  

W XVII wieku przez obszar Wrzosów, który obejmował znacznie większą powierzchnię, 
niż w XIX wieku, wiodły ważne szlaki komunikacyjne m.in. drogi nazwane od 
najbliższych wiosek tj. grębocińska, lulkowska i papowska oraz od miasta – droga 
chełmińska. Z biegiem lat na tym obszarze powstało szereg małych i większych 
folwarków. Jako pierwszy powstał folwark Katarzynka Na całym obszarze Wrzosów 
utworzono szereg folwarków, których miejscowe nazwy zachowały się do dziś. 
Pierwszym był folwark Katarzynka, który powstał pod koniec XVIII wieku i  sąsiadował 
z majątkiem w Łysomicach, kolejne powstawały w trakcie XIX wieku. W 1867 roku wieś 
i folwark Wrzosy (nazywane Nowym Mokrem wraz z kolonią Mokre) utworzyły gminę 
Schoenwalde. W 1868 roku hrabia Kazimierz Czapski nabył od  Michała Sczanieckiego – 
majątek Wrzosy. W latach 70-tych XIX wieku pojawiła się nazwa osiedla Schőnwalde, 
lub zamiennie Schoenwalde. W 1885 roku  Wrzosy (Schoenwalde, dawniej Nowe Mokre) 
było wsią rozłożoną na 955ha (z czego 163ha obejmowało teren lasu), we wsi było 276 
domów mieszkalnych z 1.234 mieszkańcami. W końcu XIX wieku na terenie Schőnwalde 
znajdowały się 3 osady: Műhlhof (majątek młyński), Dreiangel (Trzy Wędki) oraz 
Fuchsschwanz (Lisi Ogon). 
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