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Wprowadzenie 

Komisja Turystyki Pieszej działająca przy Oddziale Miejskim Polskiego Towarzystwa Turystyczno

– Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu w kadencji 2017 – 2022 pracowała w składzie

wybranym na ostatnim zebraniu sprawozdawczo – wyborczym 12 stycznia 2017 r: 

ś.p. Zdzisław Gwizdalski - przewodniczący 

Zdzisław Grabowski - zastępca przewodniczącego 

Patryk Staniszewski – zastępca przewodniczącego

Barbara Pieczatowska - członek 

Marek Ruciński - członek ds. krajoznawstwa

Tadeusz Perlik – przewodniczący Referatu Weryfikacyjnego

Roman Kowalski – członek Referatu Weryfikacyjnego

Podczas  swojej  ponad  pięcioletniej  działalności  Komisja  zorganizowała  łącznie  286  imprez

i wycieczek turystyczno – krajoznawczych dla wszystkich swoich sympatyków w każdym wieku –

dzieci,  młodzieży,  dorosłych  oraz  seniorów.  Były  to  wydarzenia  o  różnym  charakterze,  które

zgromadziły  łącznie klika  tysięcy uczestników.  Organizacja  każdego z  wydarzeń była  możliwa

dzięki, co warto podkreślić, społecznemu zaangażowaniu członków i sympatyków Komisji. Każda

z imprez odbywała się dzięki współpracy grupy osób, które mają chęć całkowicie bezinteresownie

działać  na  rzecz  mieszkańców  Torunia,  jednocześnie  sławiąc  dobre  imię  Oddziału  Miejskiego

Polskiego  Towarzystwa  Turystyczno  –  Krajoznawczego  im.  Mariana  Sydowa  w  Toruniu  oraz

kontynuując  jego  wielowiekową  tradycję  krzewienia  wśród  społeczeństwa  pasji  do  turystyki

i krajoznawstwa. Na szczególne podziękowania za społeczną pracę, zaangażowanie i poświęcony

czas na rzecz inicjatyw Komisji Turystyki Pieszej zasługują: 

koleżanki:  Bożena  Bekas,  Elżbieta  Czech,  Hanna  Czech,  Dorota  Dobrańska,  Hanuta  Gorzka,

Halina  Gwizdalska,  Teresa  Karasiewicz,  Jadwiga  Krajczewska,  Mirosława  Kużel,  Izabela

Miłoszewska, Alfreda Mizak, Barbara Pieczatowska, Wiesława Pydyn, Małgorzata Sołtysińska 

oraz

koledzy:  Andrzej  Bekas,  Andrzej  Cyrwus,  Andrzej  Czech,  Rajmund  Czechowski,  Zdzisław

Grabowski,  Grzegorz Karasiewicz,  Roman Kowalski,  Piotr  Kruszczyński,  Henryk Miłoszewski,

Marian  Mizak,  Jacek  Orłowski,  Feliks  Paraszkiewicz,  Tadeusz  Perlik,  Wojciech  Pydyn,  Marek

Ruciński, Patryk Staniszewski i Wiesław Zieliński



Należy również pamiętać o zaangażowaniu i zasługach ś.p. kolegi Zdzisława Gwizdalskiego, który

przewodniczył  pracom Komisji  Turystyki  Pieszej  przez 30 ostatnich  lat.  Podczas  kończącej  się

kadencji do wieczności odszedł również wspierający działalność Komisji ś.p. Krzysztof Lis.

Podczas organizacji  różnego rodzaju imprez przez Komisję  Turystyki  Pieszej  niezwykle istotna

była współpraca z władzami samorządowymi oraz różnego rodzaju instytucjami i podmiotami. Na

szczególne podziękowania zasługują: 

- Urząd Marszałkowski w Toruniu

- Starostwo Powiatowe w Toruniu

- Urząd Miasta Torunia

- Urząd Gminy Zławieś Wielka

- Urząd Gminy Lubicz

- Urząd Gminy Łysomice

- Muzeum Etnograficzne w Toruniu

- 12. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu

- Fundacja Zamek Dybów i Gród Nieszawa

- Ośrodek Wypoczynkowy w Kamionkach Małych

Wieloletnia współpraca z większością z wymienionych urzędów i instytucji umożliwia realizację

ciekawych imprez. Współpraca, o której mowa objawia się wsparciem finansowym i logistycznym,

sponsorowaniem nagród dla  uczestników imprez,  zapewnianiem miejsca do realizacji  wydarzeń

oraz udostępnianiem niezbędnego sprzętu. 

Osobne  podziękowania  należą  się  Zarządowi  Oddziału  Miejskiego  PTTK  w  Toruniu  na  czele

z Prezesem Henrykiem Miłoszewskim, który zawsze przychylnie spogląda na działalność Komisji

i wspiera jej działanie na wielu płaszczyznach. 

Przodownicy Turystyki Pieszej

Kadrę społeczną Oddziału Miejskiego PTTK im. Mariana Sydowa związaną z Komisją Turystyki

Pieszej  stanowią  Przodownicy  Turystyki  Pieszej.  W 2017  r.  do  tego  grona  dołączyło  dwóch

kolegów: Jacek Orłowski oraz Wiesław Zieliński. Obecnie w zespole przodowników jest 41 osób,

8 z nich posiada uprawnienia I stopnia, 13 - II stopnia i 20 - III stopnia. Do grona przodowników

uprawnionych do prowadzenia turystów na terenie całej Polski należą koleżanki Dorota Dobrańska

i  Teresa  Karasiewicz  oraz  koledzy  Ryszard  Kopański,  Roman  Kowalski,  Stanisław  Marasek,

Henryk Miłoszewski, Tadeusz Perlik i Marek Ruciński. 



Odznaka Turystyki Pieszej

Tab. 1. Zestawienie podsumowujące działalność Referatu Weryfikacyjnego

Stopień odznaki 2017 2018 2019 2020 2021 Łącznie

Siedmiomilowe Buty w stopniu srebrnym 25 28 20 1 2 76

Siedmiomilowe Buty w stopniu złotym 10 8 18 2 1 39

popularna OTP 20 4 9 4 5 42

mała OTP w stopniu brązowym 12 1 3 2 3 21

mała OTP w stopniu srebrnym 3 4 - 3 1 11

mała OTP w stopniu złotym 1 1 6 - 1 9

norma Za wytrwałość 14 14 12 7 11 58

norma Dla najwytrwalszych 1 3 3 2 1 10

Łącznie 86 63 71 21 25 266

Referat Weryfikacyjny działający w ramach Komisji Turystyki Pieszej zajmuje się weryfikowaniem

dwóch stopni odznak Siedmiomilowe Buty,  popularnej Odznaki Turystyki Pieszej,  trzech stopni

małej OTP oraz kolejnych norm Za wytrwałość i Dla najwytrwalszych. Do stopnia srebrnego małej

OTP weryfikacją  zajmuje  się  kol.  Roman  Kowalski,  pozostałymi  wspomnianymi  kol.  Tadeusz

Perlik. 

Łącznie  w  latach  2017  –  2021  pozytywnie  zweryfikowano  266  odznak  i  norm,  co  daje

średniorocznie  wynik  53,5.  Widoczny jest  wyraźny spadek ilości  zdobywanych odznak i  norm

w latach  pandemicznych  2020  –  2021.  Dotychczasowe  dane  za  obecny  rok  napawają  jednak

umiarkowanym optymizmem. Warto zauważyć, że istnieje spore grono piechurów, które potwierdza

swój turystyczny zapał od kliku – kilkunastu lat, o czym świadczy wysoki poziom weryfikowanych

norm Za wytrwałość.



Statystyki 

Tab. 2. Zestawienie imprez, które odbyły się w poszczególnych latach działalności Komisji

Nazwa imprezy 2017 2018 2019 2020 2021
2022 

(I-V)
Łącznie

Wędrówki rodzinne 55 55 51 28 41 19 249

Cykliczna Impreza Turystyczna - 1 1 1 2 1 6

Europejskim Szlakiem Kulturowym - - 1 1 1 - 3

Zlot Pieczonego Ziemniaka 1 1 1 1 1 - 5

Rajd Topienia Marzanny 1 1 1 1 1 1 6

Zlot Miłośników Pojezierza

Brodnickiego
1 1 1 1 1 - 5

Jestem wolny, kocham siebie, nie

chcę się niszczyć
1 1 1 - - - 3

Poznajemy pałace i dwory 2 2 2 - 1 - 7

Inne - - 2 - - - 2

Łącznie 61 62 61 33 48 21 286

Uwagi - - - pandemia - -



Wędrówki rodzinne

Wędrówki rodzinne to cykl wycieczek pieszych, który jest  organizowany regularnie od 1996 r.

W ostatnich  latach  wędrówki  odbywają  się  prawie  w  każdym tygodniu.  Celem wycieczek  jest

popularyzowanie  turystyki  pieszej  oraz  upowszechnianie  krajoznawstwa  wśród  mieszkańców

Torunia w różnorodnym wieku. Najmłodsi uczestnicy mają klika, a najstarsi ponad 80 lat. Turyści

wędrują głównie po terenie województwa kujawsko – pomorskiego, czasami odwiedzają jednak

województwa  sąsiednie  np.  warmińsko  –  mazurskie  czy  mazowieckie.  Na  trasach  wędrówek

znajdują się różnorodne obiekty architektoniczne tj. kościoły, pałace, dwory, ruiny zamków, dawne

młyny oraz przyrodnicze tj. parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, pomniki

przyrody,  parki  podworskie.  Z  ich  historią  i  krótką  charakterystyką  zapoznają  uczestników

prowadzący wyprawy.

Poniżej  przedstawiono  tabele  charakteryzujące  cykl  Wędrówek  rodzinnych  obejmujące  swoim

zakresem lata 2017 – 2021 oraz rok 2022 do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania. Każda

została opatrzona krótkim komentarzem.

Tab. 3. Zestawienie prowadzących Wędrówki rodzinne z podziałem na lata

Prowadzący 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Łącznie

Rajmund Czechowski 42 27 19 6 3 5 102

Hanna Czech 5 8 13 9 13 6 54

Jacek Orłowski 1 11 10 8 12 3 45

Tadeusz Perlik 4 4 5 6 7 3 29

Henryk Miłoszewski - 3 3 - 4 - 10

Feliks Paraszkiewicz 5 2 - - - - 7

Marek Ruciński 1 - 1 - 2 2 6

Roman Kowalski 1 - - - 1 - 2

Andrzej Cyrwus - - - - 1 - 1

Najwięcej  wędrówek,  bo  aż  102  poprowadził  przodownik  Rajmund  Czechowski,  wysoką

aktywnością wykazali się również przodownicy Hanna Czech (54 wędrówki), Jacek Orłowski (45)

i Tadeusz Perlik (29). Wspomagali ich przodownicy Henryk Miłoszewski, Feliks Paraszkiewicz,

Marek Ruciński,  Roman Kowalski i  Andrzej Cyrwus. W latach 2017 – 2019 najaktywniejszym

prowadzącym był kol. Rajmund Czechowski, zaś od 2020 r. jest nim kol. Hanna Czech. 



Tab. 4. Statystyki dotyczące wycieczek z cyklu Wędrówki rodzinne z podziałem na lata

Dane 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Łącznie

ilość 55 55 51 28 41 19 249

łączny dystans [km] 877 791 786 460 606 280 3800

średni dystans [km] 15,9 14,4 15,4 16,4 14,8 16,5 15,3

łączna ilość uczestników 818 1133 1102 642 842 530 5067

średnia ilość uczestników 14,9 20,6 21,6 22,9 20,5 27,9 20,35

Łącznie w ramach cyklu Wędrówki rodzinne odbyło się 249 wycieczek, najwięcej w latach 2017

i 2018  (po  55),  niewiele  mniej  w  2019  r.  (51).  Kolejne  dwa  lata,  w  szczególności  rok  2020,

obfitowały  w  ograniczenia  związane  z  pandemią  Covid-19,  które  są  wyraźnie  widoczne

w statystykach. Przykładowo w 2020 r. wycieczki nie mogły odbywać się od marca do czerwca i od

października do grudnia. W roku 2022 wyprawy w ramach cyklu Wędrówki rodzinne odbywają się

cotygodniowo. 

Łączny dystans pokonany podczas wędrówek wynosi 3800 km, co daje średnio 15,3 km na każdą

wyprawę. Średnio najdłuższe wycieczki odbywają się w roku bieżącym, najkrótsze miały miejsce w

roku 2018 r. Najdłuższa wędrówka miała miejsce w 2017 r, a jej dystans wyniósł 39 km. 

Łącznie w wyprawach uczestniczyło 5067 turystów, co daje średnio 20,35 osoby w każdej z nich.

Średnio  najwięcej  osób  bierze  udział  w  cyklu  w  roku  bieżącym.  Jest  to  blisko  28  osób  na

wycieczkę. Globalnie widać rosnący trend zainteresowania cyklem Wędrówki rodzinne.

Oprócz  zaangażowania  wymienionych  wcześniej  prowadzących  należy  wspomnieć  o  kolegach

dbających  o  uwiecznianiu  wędrówek  na  fotografiach.  Są  to:  Ryszard  Dorożyński,  Henryk

Mechliński oraz Tadeusz Perlik.



Cykliczna Impreza Turystyczna

Tab. 5. Statystyki dotyczące Cyklicznych Imprez Turystycznych

Data
Nr

imprezy
Baza Województwo

Łączna

długość

tras [km]

Ilość

uczestników
Org.

03-05.08.2018 2 Bledzewo mazowieckie 52 14

Andrzej

Cyrwus

09-11.08.2019 3 Chojniczki pomorskie 53 18

25-27.09.2020 4 Puszczykowo wielkopolskie 40 19

05-07.03.2021 5
Sępólno

Krajeńskie

kujawsko-

pomorskie
35 15

15-17.10.2021 6
Góra

św. Małgorzaty
łódzkie 26 23

11-13.03.2022 7 Więcbork wielkopolskie 27 19

Łącznie 233 108

Średnio 38,8 18

Cykliczna  Impreza  Turystyczna  stanowi  nazwę  dla  trzydniowych  wypraw  turystycznych  do

odległych  rejonów  województwa  kujawsko  –  pomorskiego  lub  województw  sąsiadujących  –

wielkopolskiego  (dwukrotnie),  mazowieckiego,  pomorskiego  i  łódzkiego.  Pomysłodawcą  oraz

głównym organizatorem cyklu jest kol. Andrzej Cyrwus, którego podczas trwania imprez wspierali

między innymi koledzy: Feliks Paraszkiewicz oraz Tadeusz Perlik. 

Celem  każdej  z  wypraw  jest  spełnianie  warunków  do  zdobywania  Odznak  Turystyki  Pieszej

począwszy od małej srebrnej wzwyż. Program każdej Cyklicznej Imprezy Turystycznej obfituje

w wiele obiektów krajoznawczych. Na przestrzeni wszystkich edycji uczestnicy zwiedzili między

innymi Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Kamienne Kręgi w Odrach, akwedukt w Fojutowie,

zabytki Chojnic, Wągrowca, Potulic, Łęczycy, Park Narodowy Bory Tucholskie, Wielkopolski Park

Narodowy,  Rogaliński  Park  Krajobrazowy,  Krajeński  Park  Krajobrazowy,  kopalnię  soli

w Kłodawie, geometryczny środek Polski w Piątku. 

Uczestnicy  imprez  spotykali  się  w  piątkowe popołudnia,  zwiedzali  w  drodze  do  bazy  obiekty

krajoznawcze, a następnie integrowali się podczas wieczornego spotkania. W sobotę odbywał się

rajd pieszy o długości od 17 do 35 km, najczęściej w oparciu o znakowany szlak pieszy, na trasie

którego znajdowało się mnóstwo obiektów historycznych i przyrodniczych. Wieczorem odbywało

się kolejne spotkanie integracyjne. W niedzielę miało miejsce krótsze przejście od 10 do 15 km

i zakończenie imprezy. 



W sześciu edycjach uczestniczyło łącznie 108 uczestników, co daje  średnio 18 osób w każdej.

Turyście  pokonali  łącznie  233  km,  czyli  blisko  39  km  podczas  każdej  Cyklicznej  Imprezy

Turystycznej. Imprezy odbywały się w różnych porach roku – po dwa razy wiosną, latem i jesienią. 



Europejskim Szlakiem Kulturowym św. Jakuba

Tab. 6. Statystyki dotyczące imprez z cyklu Europejskim Szlakiem Kulturowym św. Jakuba

Data
Nr

imprezy
Baza

Przebyty

fragment

Łączna

długość

tras [km]

Ilość

uczestników
Org.

15-17.02.2019 1
Nowe Miasto

Lubawskie
Iława - Bachotek 47 14

Andrzej

Cyrwus

14-16.02.2020 2 Tomkowo
Brodnica – Golub

- Dobrzyń
44 14

27.06.2021 3a -
Brzozówka -

Golub - Dobrzyń
24 10

25.07.2021 3b -
Brzozówka -

Toruń
21 15

22.08.2021 3c -
Gniewkowo -

Cierpice
20 5

Łącznie 156 58

Średnio - 11,6

Cykl imprez Europejskim Szlakiem Kulturowym św. Jakuba organizowanych przez kol. Andrzeja

Cyrwusa  od  2019  r.  ma  na  celu  wspólne  piesze  wędrowania  kolejnymi  fragmentami  szlaku

podlegającego administracji przez OM PTTK w Toruniu. W latach 2019 i 2020 impreza odbywała

się  w  formie  trzydniowej  w  lutym  z  bazami  odpowiednio  w  Nowym  Mieście  Lubawskim

i Tomkowie, a w roku 2021 r. przybrała formę trzech jednodniowych wypraw – po jednej w każdym

z  letnich  miesięcy.  Uczestnicy  przebyli  niemal  cały  północy  odcinek  kujawsko  –  pomorskiej

Camino  Polaco  od  Iławy  do  Torunia  (z  wyłączeniem  fragmentu  Bachotek  –  Brodnica)  oraz

fragment  odcinka  południowego  (Cierpice  –  Gniewkowo).  Część  z  wypraw  ze  względów

logistycznych  odbywała  się  w  przeciwnym  kierunku  niż  podążają  pielgrzymi  do  Santiago

de Compostela. 

Nadrzędnym celem całego  cyklu  jest  promocja  Europejskiego  Szlaku  Kulturowego  św.  Jakuba

i poznawania obiektów krajoznawczych, które znajdują się na jego trasie. Podczas ośmiu przejść

pieszych uczestnicy pokonali łącznie 156 km. W rajdach pieszych uczestniczyło średnio 11,6 osób,

w sumie 58. 



Zlot Pieczonego Ziemniaka

Tab. 7. Statystyki dotyczące imprez z cyklu Zlot Pieczonego Ziemniaka

Data
Nr

imprezy
Baza

Ilość tras

pieszych

Ilość tras

rowerowych

Przybliżona

ilość

uczestników

Komandor

23.09.2017 XLVI Górsk 3 1 300

Marek

Ruciński

22.09.2018 XLVII Kamionki Małe 3 1 300

21.09.2019 XLVIII Józefowo 2 1 200

26.09.2020 XLIX Złotoria 1 0 100

25.09.2021 L Toruń 1 0 200

Łącznie 1100

Średnio 220

Zlot Pieczonego Ziemniaka to impreza o wieloletniej tradycji, która jest jedną z największych pod

względem ilości uczestników spośród wszystkich organizowanych przez OM PTTK im. Mariana

Sydowa w Toruniu.  Ostatnia edycja była pięćdziesiątą z kolei.  Impreza odbywa się  w sobotnie

przedpołudnie, które jest najbliższe pierwszemu dniowi kalendarzowej jesieni. 

Rajd składa się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowi w zależności od wybranej trasy przejście

piesze  lub  przejazd  rowerowy  pod  opieką  wykwalifikowanej  kadry  programowej.  Drugą  jest

spotkanie wszystkich w jednym punkcie bazowym, co roku innym. W nim czeka na uczestników

rozpalone w godzinach porannych ognisko, w żarze którego pieką się ziemniaki przygotowywane

dla uczestników. Każdy może również skosztować grochówki. Ponadto odbywają się konkursy – na

rzeźbę  ziemniaka,  na  projekt  plakietki  na  kolejną  edycję  rajdu  oraz  na  program  artystyczny

związany z tematyką rajdu. Zwycięzcy konkursów są obdarowywani nagrodami. 

Bazę imprezy stanowiły w latach 2017 – 2021 kolejno: Szkoła Podstawowa w Górsku, Ośrodek

Wypoczynkowy w Kamionkach Małych, plaża w Józefowie, ruiny zamku w Złotorii oraz toruński

fort XIII. Trasy rajdowe prowadziły: 

- w 2017 r. z Rozgart (7 km), Portu Drzewnego (7 km), Motoareny (9 km) i rowerowa z Szosy

Bydgoskiej przez Czarne Błoto (30 km)

- w 2018 r z Rychnowa (4 km i 5 km), Turzna (6 km) i rowerowa spod fortu IV przez Papowo

Toruńskie i Turzno (35 km)

- w 2019 r. z Krobi (7 km) i Głogowa (7 km) i rowerowa z Szosy Lubickiej przez Rogowo (40 km)

- w 2020 r. spod toruńskiego Szpitala Dziecięcego (4 km)

- w 2021 r. spod toruńskiego Dworca Głównego (5 km)



Impreza jest dedykowana uczestnikom w każdym wieku. W ostatnich edycjach włączają się do niej

uczestnicy Wędrówek rodzinnych. Ponadto dzieciom i młodzieży,  która uczestniczyła wcześniej

w rajdach głównie w grupach zorganizowanych, obecnie towarzyszą rodzice i opiekunowie.

Komandorem  Zlotów  Pieczonego  Ziemniaka  w  latach  2017  –  2021  był  Marek  Ruciński,

a wspomagali  go działacze społeczni,  którzy prowadzili  trasy piesze,  rowerowe oraz prowadzili

i sędziowali konkurencje na mecie i rozpalali ognisko oraz sprawowali kontrolę nad pieczeniem

ziemniaków. Średnio w rajdach uczestniczyło 220 osób, na przestrzeni pięciu ostatnich edycji daje

to łącznie 1100 osób. 



Rajd Topienia Marzanny

Tab. 8. Statystyki dotyczące imprez z cyklu Rajd Topienia Marzanny

Data
Nr

imprezy
Baza

Ilość tras

pieszych

Ilość tras

rowerowych

Przybliżona

ilość

uczestników

Komandor

18.03.2017 XLVI Muzeum

Etnograficzne

3 1 230

Barbara

Pieczatowska

Izabela

Miłoszewska

24.03.2018 XLVII 3 1 200

23.03.2019 XLVIII
Zamek

Dybowski
3 1 220

21.03.2020 XLIX
brzeg Wisły

1 0 20

20.03.2021 L 1 0 20

19.03.2022 LI Kaszczorek 3 0 150

Łącznie 840

Średnio (z wyłączeniem 2020 - 2021) 200

Rajd Topienia Marzanny to impreza o wieloletniej tradycji, która jest jedną z największych pod

względem ilości uczestników spośród wszystkich organizowanych przez OM PTTK im. Mariana

Sydowa w Toruniu. Tegoroczna edycja była pięćdziesiątą pierwszą z kolei.  Impreza odbywa się

w sobotnie przedpołudnie, które jest najbliższe pierwszemu dniowi kalendarzowej wiosny. 

Rajd składa się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowi w zależności od wybranej trasy przejście

piesze  lub  przejazd  rowerowy  pod  opieką  wykwalifikowanej  kadry  programowej.  Drugą  jest

spotkanie wszystkich w jednym punkcie bazowym, którym do 2018 r. był amfiteatr toruńskiego

Muzeum Etnograficznego. Od 2019 r. punkt zlotowy ulega zmianie rokrocznie. W 2019 r. były to

ruiny toruńskiego Zamku Dybowskiego, a w 2022 r. Białe Góry znajdujące się w zakolu Drwęcy

w toruńskim Kaszczorku. W latach 2020 – 2021 ze względu na ograniczenia epidemiologiczne Rajd

Topienia Marzanny przyjął formę wędrówki nad brzegiem Wisły w bardzo ograniczonym gronie

działaczy społecznych Oddziału. 

Na mecie na uczestników czekają drożdżówki. Ponadto odbywają się konkursy – na najbrzydszą

Marzannę, na żywy gaik, na projekt plakietki na kolejną edycję rajdu oraz na program artystyczny

związany  z  tematyką  rajdu.  Zwycięzcy  konkursów  są  obdarowywani  nagrodami.  Do  2018  r.

uczestnicy mogli również skorzystać z możliwości zwiedzenia skansenu Muzeum Etnograficznego.

Trasy rajdowe prowadziły: 

- w latach 2017 - 2018 z Rubinkowa (5 km), spod Motoareny (5 km), spod Szpitala Wojewódzkiego

na Bielanach (5 km) i rowerowa z ulicy Polnej  (20 km)



- w 2019 r. z Glinek (5 km), z Bydgoskiego Przedmieścia (4 km), z Rudaka (4 km) i rowerowa

z pl. Daszyńskiego przez Glinki (20 km)

- w 2022 r. z Rubinkowa (6 km), z osiedla Na Skarpie (5 km) i z Lubicza w ramach Wędrówki

rodzinnej.

Impreza jest dedykowana uczestnikom w każdym wieku. W ostatnich edycjach włączają się do niej

uczestnicy Wędrówek rodzinnych. Ponadto dzieciom i młodzieży,  która uczestniczyła wcześniej

w rajdach głównie w grupach zorganizowanych, obecnie towarzyszą rodzice i opiekunowie.

Komandorkami Rajdów Topienia Marzanny w latach 2017 – 2022 były Barbara Pieczatowska oraz

Izabela  Miłoszewska,  a  wspomagali  je  działacze  społeczni,  którzy  prowadzili  trasy  piesze,

rowerowe oraz organizowali i sędziowali konkurencje na mecie. Średnio w rajdach w latach 2017 –

2019 i 2022 uczestniczyło 200 osób, a na przestrzeni sześciu ostatnich edycji daje to łącznie 840

osób. 



Zlot Miłośników Pojezierza Brodnickiego

Tab. 9. Dane dotyczące imprez z cyklu Zlot Miłośników Pojezierza Brodnickiego

Data Nr imprezy Baza Komandor

26–28.05.2017 XI

Stanica Wodna PTTK

w Bachotku
Henryk Miłoszewski

18-20.05.2018 XII

17-19.05.2019 XIII

11-13.09.2020 XIV

10-12.09.2021 XV

Zloty  Miłośników  Pojezierza  Brodnickiego  to  cykl  imprez  zainicjowany  w  2007  r.  przez

kol. Henryka Miłoszewskiego. Bazą od początku jest Stanica Wodna PTTK w Bachotku. Impreza

o charakterze regionalnym odbywała się do 2019 r. w maju, w latach pandemicznych ze względu na

okresowość  ograniczeń  została  przeniesiona  na  wrzesień.  Każdy  Zlot  trwa  3  dni,  zaczyna  się

w piątek, a kończy podsumowaniem w niedzielę. Uczestniczy w nim średnio 80 osób w różnym

wieku.

Pierwszy dzień zlotu służy integracji przy ognisku, przy którym można posilić się i wykazać swoim

skrywanym talentem wokalnym lub związanym z grą na gitarze. Drugi rozpoczyna się przejściem

pieszym na pozycję  wrześniowej  linii  obrony w oparciu o turystyczne szlaki  piesze  w kolorze

żółtym  zachodnim  brzegiem  Jeziora  Strażym  i  zielonym  wschodnim  brzegiem  tegoż  jeziora.

Podczas  wędrówki  odbywa  się  impreza  na  orientację,  w  której  konkurują  ze  sobą  drużyny

utworzone przez uczestników Zlotu. Po wspólnym posiłku jest czas na drużynowe rozwiązywanie

testów krajoznawczych związanych z Pojezierzem Brodnickim oraz uczestnictwo w konkurencjach

rekreacyjnych tj.  rzut  lotkami,  rzuty ringo,  podbijanie  piłeczki  paletką.  Wieczorem jest  czas na

kolejne spotkanie przy ognisku. Niedziela to dzień, w którym poranek można spędzić nad brzegiem

Jeziora Bachotek. W południe odbywa się podsumowanie imprezy, ogłoszenie zwycięzców i ich

nagrodzenie. Po obiedzie uczestnicy rozjeżdżają się do domów. 



Jestem wolny, kocham siebie, nie chcę się niszczyć

Tab. 10. Statystyki dotyczące rajdu Jestem wolny, kocham siebie, nie chcę się niszczyć

Data
Nr

imprezy
Baza

Ilość tras

pieszych

Ilość tras

rowerowych

Ilość tras

MnO
Komandor

07.10..2017 XX

Martówka 5 1 1
Izabela

Miłoszewska
06.10.2018 XXI

05.10.2019 XXII

Rajd Jestem wolny,  kocham siebie,  nie  chcę się  niszczyć otwierał  miejską kampanię społeczną

p.n. Październik – miesiąc wolny od uzależnień. Był organizowany przez kol. Izabelę Miłoszewską

do 2019 r. Licznie wspomagali ją działacze społeczni Oddziału, pomagając przy organizacji atrakcji

na mecie rajdu. Średnio uczestniczyło w rajdzie 1000 osób – głównie dzieci i młodzieży. 

W przedpołudnie pierwszej soboty października turyści pokonywali jedną z pięciu tras pieszych:

z Rubinkowa  (5  km),  spod  Motoareny  (4  km),  spod  Szpitala  na  Bielanach  (4  km),  z  ulicy

Konopnickiej (2 km) oraz ze Starówki (4 km), trasę rowerową (25 km) lub trasę na orientację po

parku na toruńskim Bydgoskim Przedmieściu. Po dotarciu do mety rajdu, która była sytuowana na

toruńskiej  Martówce,  uczestnicy  mogli  posilić  się  grochówką  oraz  wziąć  udział  w  szeregu

konkurencji sprawnościowych oraz rekreacyjnych. Każdy uczestnik otrzymywał drobne upominki

za start w konkursach. Można było również korzystać z możliwości zapoznania się ze specyfiką

pracy strażaków i strażników miejskich. 



Poznajemy pałace i dwory ziemi chełmińskiej

Tab. 11. Statystyki związane z cyklem wycieczek Poznajemy pałace i dwory

Data Trasa Prowadzący

22.04.2017 Gronowo – Turzno – Papowo T – Katarzynka - Polna

Roman Kowalski,

Marek Ruciński

18.11.2017 Łysomice – Lulkowo – Piwnice - Wrzosy

21.04.2018 Łubianka – Przeczno – Warszewice - Chełmża

17.11.2018 Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Chełmża

27.04.2019 Pigża – Kowrózek – Brąchnowo - Chełmża

16.11.2019 Kornatowo – Lipienek - Wrocławki

26.06.2021 Łysomice – Lulkowo – Piwnice - Wrzosy

Cykl rajdów pieszych Poznajemy pałace i dwory odbywał się do 2019 r.  dwukrotnie w roku –

w kwietniu i listopadzie. W latach pandemicznych 2020 – 2021 odbył się jeden rajd w terminie

letnim.  Trasy  rajdów  prowadziły  głównie  na  północ  od  Torunia  po  terenie  gmin  Łysomice,

Łubianka  oraz  Chełmża,  pojedyncze  trasy  prowadziły  po  gminie  Lubicz  oraz  powiecie

chełmińskim. Trasy były tak zaplanowane, aby uczestnicy mogli zobaczyć jak najwięcej obiektów

związanych z tematyką rajdu – pałaców i dworów. 

Cykl rajdów prowadzili  przodownicy Roman Kowalski i  Marek Ruciński.  W każdym przejściu

uczestniczyło po kilkanaście osób. 



Inne

Oprócz  imprez  cyklicznych  w  latach  2017  –  2022  odbyły  się  dwa  rajdy  organizowane  przez

Komisję Turystyki Pieszej: 

1) 22.06.2019 r.– Od Mediateki do Książnicy

2) 27.10.2019 r. – Spacer po toruńskim cmentarzu św. Jerzego mający na celu odwiedzenie grobów

działaczy społecznych związanych z OM PTTK w Toruniu w przeszłości, w spacerze uczestniczyło

5 osób, a prowadził go Andrzej Cyrwus. 

Z życzeniami takiej  samej życzliwości  ze strony tak ogromnej rzeszy osób i  instytucji  dla

władz Komisji Turystyki Pieszej w kolejnej kadencji w latach 2022 – 2026. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej 

Patryk Staniszewski 

Na  zebraniu  sprawozdawczo  –  wyborczym  Komisji  Turystyki  Pieszej,  które  odbyło  się

19.05.2022 r. wybrano nowy skład jej zarządu:

Teresa Karasiewicz – przewodnicząca

Patryk Staniszewski – z-ca przewodniczącej

Jacek Orłowski – z-ca przewodniczącej

Zdzisław Grabowski – członek

Marek Ruciński – członek 

Tadeusz Perlik – przewodniczący Referatu Weryfikacyjnego

Roman Kowalski – członek Referatu Weryfikacyjnego


