
XXXVI  KOPERNIKAŃSKIE MARSZE NA 
ORIENTACJĘ 

Ponad  560  osób wzięło udział w kopernikańskich marszach w sobotę 23 lutego.

W  sobotę  23  lutego  br.  Oddział  Miejski  PTTK  w Toruniu  wraz  z   Klubem  Imprez  na 
Orientację  SKARMAT  działającym  przy  SM  „Na  Skarpie”  zorganizowali 
XXXVI Kopernikańskie Marsze na Orientację. 

Pogoda w tym roku dopisała, niewielki mróz i brak opadów sprzyjały  wszystkim turystom, 
którzy postanowili wyruszyć na trasę marszu po Starówce.
 
Na start, zlokalizowany na dziedzińcu Ratusza, pomiędzy  10.00 a 12.00 przybyło  566 
uczestników
w tym   49 opiekunów, gdyż wśród uczestników dominowali ludzie młodzi i bardzo młodzi.

Oprócz uczestników z Torunia, przybyli także turyści  z  Chełmży, Grudziądza, Dubielna, 
Mogilna , Łysomic, Ostaszewa, Pakości, Wąbrzeźna, Bysławia, Gdańska i Warszawy  a na 
dwie trasy wyruszyło łącznie  148 zespołów.

W marszach wzięło również udział 8 zespołów, dla których były to eliminacje miejskie do 
Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego. 

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 turyści z IV 
Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.  Drugie miejsce w tej  klasyfikacji  zdobyła  ekipa 
turystów ze Szkoły Podstawowej nr 24 z Torunia.  Dla tej grupy przewidziano nagrodę 
w postaci wstępu na seans w toruńskim Planetarium.

Organizatorzy  postarali  się,  aby  pokazać  uczestnikom marszu  Starówkę toruńską  jaką 
mógł  widzieć Mikołaj  Kopernik,  punktami  kontrolnymi na trasie były bowiem  obiekty, 
które w większości  przetrwały do naszych czasów  w mniej a czasem bardziej  zmienionej 
formie.
 
Szczegółowy  protokół  z  wynikami  wszystkich  startujących  zespołów   zostanie 
zamieszczony  na  stronach:  www.skarmat.pl oraz   www.pttk.torun.pl   w  czwartek  28 
lutego 2013 r.

Organizatorzy  jeszcze  raz  pragną  podziękować  wszystkim instytucjom oraz  firmom za 
wsparcie  finansowe,   rzeczowe  lub  pomoc  w  organizacji  imprezy  a  są  to   :  Urząd 
Miasta Torunia, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu, Muzeum Okręgowe w 
Toruniu, Fundacja Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu, Studio 
Grafiki Użytkowej NEUS z Torunia, Centrum Kultury Zamek Krzyżacki, Fundacja Inter Star, 
Emporium – Pamiątki Toruńskie oraz Daniel Dostal z Łodzi. 

Osobne podziękowanie, za patronat medialny i wieloletnią współpracę przy informowaniu 
mieszkańców  o  Kopernikańskim  Marszu,  organizatorzy  składają  redakcji  toruńskich 
„Nowości.
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