
XXXIII  KOPERNIKAŃSKIE MARSZE NA ORIENTACJĘ  
 
Ponad  500 osób wzięło udział w kopernikańskich marszach w sobotę 20 lutego. 
 
W sobotę 20 lutego br. Oddział Miejski PTTK w Toruniu wraz z  Klubem Imprez na Orientację 
SKARMAT działającym przy SM „Na Skarpie” zorganizowali XXXIII Kopernikańskie Marsze na 
Orientację.  
 
Pogoda w tym roku nie odstraszyła uczestników , lekko dodatnia temperatura i brak opadów sprzyjały  
wszystkim turystom, którzy postanowili wyruszyć na trasę marszu po Starówce. 
Pierwsze grupy uczestników przybyły na start, zlokalizowany na dziedzińcu Ratusza, juŜ o godz. 9.30; 
ostatnie ok. 12.00, łącznie 534 uczestników oraz  34 opiekunów. 
 
Oprócz uczestników z Torunia, przybyli takŜe turyści  z Rypina, Grzybna, Bydgoszczy, ChełmŜy, 
Dębowej Łąki, Grudziądza, Dubielna, Mogilna , Łysomic, Przysieka, PigŜy, Ostaszewa, Złejwsi Wielkiej   
Głogowa, Chełmna i Inowrocławia a na dwie trasy wyruszyło łącznie  168 zespołów. 
 
Puchar, ufundowany przez patronujące imprezie „Nowości”,  dla organizacji reprezentowanej  przez 
najbardziej liczną grupę uczestników, za propagowanie idei aktywnego wypoczynku w formie 
turystycznych imprez na orientację,  zdobyli po raz kolejny turyści z IV Liceum Ogólnokształcącego 
w Toruniu. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zdobyła ekipa turystów z Zespołu Szkół nr 5 z Torunia  , 
dla której przewidziano nagrodę w postaci wstępu na seans w toruńskim Planetarium. 
 
Organizatorzy zadbali o to, aby pokazać uczestnikom wiele ciekawych obiektów, zaznaczonych na  
specjalnej kolorowej mapie ze zdjęciami jaką otrzymał kaŜdy uczestnik marszów (zdj.). 
 
Niektóre  przedstawione  na zdjęciach obiekty juŜ nie istnieją lub teŜ wyglądają dzisiaj trochę inaczej 
poniewaŜ większość zdjęć pochodzi z końca XIX  lub  początków XX wieku i były to: 
 
A -  Dom Kopernika zdjęcie z ok. 1900 r. (PK 3); 
dawna  ulica Św Anny, obecny średniowieczny kształt przywrócono obu sąsiadującym kamienicom 
w roku 1972. 
 
B – budynek przy ul. Sukienniczej,  zdjęcie wykonane  ok. 1930 r. (PK 10); 
dawna siedziba gospody cechowej, w okresie II RP „ Gospoda Zjednoczonych Cechów”. 
 
C - Brama Chełmińska , zdjęcie wykonane ok. 1880 r. (PK 13); 
brama  rozebrana w r. 1887. 
 
D - Kościół Dominikanów p.w. Św. Mikołaja, rysunek z 1 poł. XVIII w. (PK 11). 
W następstwie kasaty zakonu Dominikanów na początku XIX w. przez władze pruskie  w roku 1834 
rozpoczęto rozbiórkę kościoła. Spora część wyposaŜenia trafiła wówczas do kościoła Św. Jakuba. 
 
E -  Krzywa WieŜa, zdjęcie z pocz. XIX w. (PK 2); 
powstała w XIV w. baszta juŜ w średniowieczu postrzegana była jako krzywa. Obecnie siedziba 
dyrekcji ESK 2016. 
 
F -  widok przez Bramę Mostową na ul. Mostową z  lat  30. XX w. (PK 17). 
 
G -  Planetarium  zdjęcie z lat 30. XX w. (PK 14); 
jest to zaadoptowany w roku 1994 XIX wieczny zbiornik gazowy. 
 
H -  ulica Mostowa z Bramą Mostową , lata 40. XX wieku, (PK 6). 
 
I -Gdanisko, widok z lat 30 wieku XX (PK 15); 
w przeszłości Gdanisko pełniło funkcję zamkowej latryny;  zamek zburzono jednak w r. 1454 – 
pozostawiając jedynie „wychodek”. 



K -  Pałac Dąmbskich, lata 30. wieku XX (PK 5); 
zbudowany w XVII w był jedną z najświetniejszych rezydencji Torunia, obecnie Wydział Sztuk 
Pięknych UMK. 
 
L -  Brama Paulińska  (PK 12); 
jedna z ośmiu bram Starego Miasta , rozebrana w roku 1878, na zdjęciu widok  od zachodu (od strony 
ulicy Szewskiej). 
 
M – północna pierzeja Rynku Starego Miasta zdjęcie z lat 40.  wieku XX  (Punkt stowarzyszony) 
 
N -  południowo-wschodnia  pierzeja Rynku Nowomiejskiego, lata 30. XX w. (PK 9), 
 
O -  budynek Poczty Głównej, lata 40. XX w. (Punkt stowarzyszony); 
wzniesiony w latach 1881-1884; widoczna na zdjęciu  drewniana wieŜa (telegraficzna)  spłonęła 
w latach 40. ubiegłego wieku. 
 
P -   zdjęcie współczesne, pozostałość reklamy (piwiarni) z pocz. XX w na kamienicy przy ul. 
Strumykowej (Punkt stowarzyszony). 
 
R -  Brama Chełmińska i okolice, zdjęcie ok. 1880 r. (PK 18). 
 
S - kościół p.w. Świętego  Ducha, widok z roku 1897; (PK 1);  
dawny staromiejski kościół ewangelicki wzniesiony w latach 1754 – 1756 bez wieŜy – zgodnie 
z sankcjami nałoŜonymi przez władze Królestwa Polskiego na toruńską gminę luterańską jako 
konsekwencje zamieszek katolicko – luterańskich w roku 1724 zw. „tumultem toruńskim” . WieŜę 
kościoła dobudowano w latach 1897-1899. 
 
 
T - ul. Św. Ducha, widok przez Bramę Klasztorną, zdj. z pocz. XX w. (PK 4). 
W latach 1415 – 1656 przy bramie, po zewnętrznej stronie murów istniał klasztor sióstr Benedyktynek. 
 
U -  dom naroŜny u zbiegu ulic Podmurnej i Szerokiej  zdjęcie z  ok. 1900 r. (PK 7); 
budynek konstrukcji szkieletowej z tzw. „muru pruskiego” do XV w. tego typu budynki stanowiły 
większość staromiejskiej zabudowy. 
 
Do opracowania trasy wykorzystano materiały własne oraz literaturę:  
„Toruń – miasto i ludzie na dawnej fotografii  red. Marian Biskup. 
„ Toruń i miasta Ziemi Chełmińskiej  na rysunkach Jerzego Fryderyka Steinera z pierwszej poł. XVIII 
w. – red. Marian Biskup 
 
Długość trasy w kategorii dla początkujących  wynosiła   3 km;  naleŜało odnaleźć 15 punktów 
kontrolnych a prawidłowe potwierdzenie punktów z tej trasy wygląda następująco:  
 
1 – S, 2 – E, 3 – A, 4 – T, 5 – K, 6 – H, 7 – U, 8 – Pieczęć, 8A – MK, 9 – N;10 – B; 11 – D; 12 – L; 13 
– C, 14 – G. 
 
Spośród 113 zespołów,  które zdecydowały się na przejście trasy TP , bezbłędnie pokonały ją 
następujące: 
 
Weronika Bernaciak, Zuzanna Wieczór oraz  Natalia Łukaszewska z SKKT PTTK nr 18 przy Zespole 
Szkół nr 24, Jakub Sudolski i Marek Sudolski a takŜe  Anna Mądrzejewska, Agnieszka Bugała, 
Agnieszka Kochańska, Krzysztof Marek, Radosław Bronarczyk,  Mariola Ilukowicz i Roman Ilukowicz  
z SKKT PTTK nr 70 z Dębowej Łąki. 
 
 
 
Na trasie TO (trudniejszej) o długości ok. 4 km naleŜało odnaleźć 19 punktów kontrolnych. 



Bezbłędne przejście tej trasy powinno zostać potwierdzone na karcie startowej następująco: 
 
1 – S, 2 – E, 3 – A, 4 – T, 5 – K, 6 – H, 7 – U, 8 – Pieczęć, 8A – MK,15 – I,  9 – N;10 – B; 11 – D; 16 
– BPK (lub brak punktu), 17 – F, 12 – L; 13 – C, 18 – R, 14 – G. 
 
Spośród 55 zespołów, które wyruszyły na trasę TO Ŝaden nie pokonał trasy bezbłędnie. 
Jedenastu zespołom przytrafił się tylko jeden punkt stowarzyszony na całej trasie i są to: 
 
Marian Czerepiuk i Krzyszof Czerepiuk z Głogowa, Marta Matuszczak, Dominika Kusiewicz i Judyta 
Giełczyk z Gimnazum nr 9 z Bydgoszczy, Agnieszka Strzelecka i Iwona Kurto z Torunia, Andrzej 
Zakrzewski i Mirosław Czerliński z IV LO w Toruniu, Izabela Miłoszewska, Henryk Miłoszewski i Patryk 
Staniszewski z Torunia, Kamil Worona i Daniel Worona z Bydgoszczy, Julia Truszczyńska i Tomasz 
Truszczyński z Torunia, Tomasz Hajdas z Torunia, Hanna Czech, Zdzisław Grabowski, Oliwia 
Kotkiewicz, Barbara Pieczatowska i Felicjan Paraszkiewicz z Torunia oraz Marzena Gudaniec i Maciej 
Sołtys z ChełmŜy. 
 
Zdecydowanie najtrudniejszym punktem  w przekroju  obu tras był PK 12 ( Brama Paulińska ) na 
którym „wysypało się” ponad 80% wszystkich zespołów. W tym miejscu z pewnością było łatwiej 
zespołom toruńskim, i to posiadającym sporą wiedzę historyczną. 
 
Dyplomy i upominki dla wszystkich wymienionych najlepszych uczestników na trasach TP i TO moŜna 
będzie odbierać  w Oddziale Miejskim PTTK  w Toruniu, ul. Piekary 41,  tel.: (56) 62-229-21 juŜ  od 
piątku 26 lutego.  Puchar „Nowości” dla IV LO w Toruniu zostanie uroczyście wręczony 
w uzgodnionym z  dyrekcją szkoły terminie.  
 
Organizatorzy jeszcze raz pragną podziękować wszystkim instytucjom oraz firmom za wsparcie 
finansowe,  rzeczowe lub pomoc w organizacji imprezy a są to na dzień dzisiejszy : Urząd Miasta 
w Toruniu, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Toruniu, 
Fundacja Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu, Centrum Kultury Zamek 
KrzyŜacki, Fundacja Inter Star, Emporium – Pamiątki Toruńskie. 
Osobne wielkie podziękowanie, za patronat medialny i wieloletnią współpracę przy informowaniu 
mieszkańców o Kopernikańskim Marszu, organizatorzy składają redakcji „Nowości. 
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