
DO NIEPODLEGŁEJ PRZEZ HISTORIĘ TORUNIA 
- KRAJOZNAWCZY MARSZ NA ORIENTACJĘ  
 
Prawie 400  osób wzięło  udział w krajoznawczym marszu na orientację  w sobotę 17 listopada  

 
 
W sobotę 17 listopada br. Oddział Miejski PTTK w Toruniu wraz z  Klubem Imprez na Orientację 
„SKARMAT”  zorganizowali Krajoznawczy Marsz na Orientację „Do Niepodległej przez historię Torunia”  
 
Na start, zlokalizowany w PIERNIKOWYM MIASTECZKU  przy ulicy Podmurnej  , pomiędzy  11.00  
a 15.00 przybyło  prawie 400  turystów sympatyków krajoznawczych tras  na orientację 
organizowanych kilka razy w ciągu roku przez Klub SKARMAT.  
 
Na metę, z wypełnioną kartą startową, do godz. 17.00 dotarło 351 uczestników, którzy przybyli do 
Torunia praktycznie z całej Polski a to za sprawą odbywających się w dniach 16 – 18 listopada  
XXVII Mistrzostw Polski w Nocnych Marszach na Orientację.  
 
Przybyli do Torunia turyści z: Gdańska, Wrocławia, Kwidzyna, Poznania, Polic, Gliwic, Dzierżoniowa, 
Radzynia Podlaskiego, Warszawy, Piasku, Szczecina, Rumi i  Radomia, liczna grupa z województwa  
kujawsko-pomorskiego w tym  z: Grudziądza, Bydgoszczy, Wałdowa, Czarnowa, Złejwsi Wielkiej , 
Chełmży, Dębowej Łąki, Głogowa, Pakości oraz   najliczniejsza (czemu trudno się dziwić) grupa 
uczestników z Torunia. 

      
Potwierdzenie każdego punktu kontrolnego składało się z części lokalizacyjnej (ustalenie właściwego  
obiektu przedstawionego na zdjęciu )  oraz  z części opisowej (dopasowanie odpowiedniego opisu 
zamieszczonego na mapie).   Za brak potwierdzenia punktu uczestnik otrzymywał 90 pkt. karnych,  za 
złą  lokalizację obiektu  25 pkt. karnych,   za  złą odpowiedź lub brak odpowiedzi w części opisowej 
potwierdzenia  uczestnik otrzymywał 10 pkt karnych.  
Za złą odpowiedź w zadaniu lub brak takiej odpowiedzi – 10 pkt karnych. 
  
Punktacja zgodnie z Zasadami Punktacji w Turystycznych Imprezach na Orientację   Komisji InO ZG 
PTTK.  
 
Prawidłowe potwierdzenia punktów kontrolnych (w kolejności alfabetycznej): 

 

A14 B5 C15 D13 E18 F9 H20 K8 

1625 1449 1724 1919 1703 1756 1466 1264 

 

L12 M19 N7 S1 T3 U16 W11 X6 

1497 1820 1454 1454 1309 1807 1655 1473 

 
ZADANIE: prawidłowa odpowiedź – E   
 
Na fotografii nr 10 przedstawiono kamień z tablicą upamiętniającą pierwotną lokalizację  miasta Torunia 
przez Wielkiego Mistrza Hermanna von Salzę oraz mistrza krajowego Hermanna Balka  w roku 1233. 
W tabeli odnajdujemy zapis pod datą 1233, że miejsce to znajduje się 10 km w dół Wisły. 
 
Oznacza to, że kamień z tablicą pamiatkową  znajduje się 10 km na zachód od toruńskiej starówki 
a punktem położonym najbliżej jest PK E.  
 
Szczegółowy protokół z wynikami wszystkich zespołów (które oddały podpisaną kartę na mecie ) 
zostanie zamieszczony na stronach: www.skarmat.pl oraz  www.pttk.torun.pl    w środę  21 listopada  
2018 r. 
 
Organizatorzy jeszcze raz pragną podziękować wszystkim instytucjom za  pomoc w organizacji imprezy 
a są to  : Urząd Miasta Torunia, Urząd Marszałkowski w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Toruniu,  oraz 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej DOM HARCERZA w Toruniu – Piernikowe  Miasteczko. 
 

         Waldemar Fijor 
Prezes Klubu Imprez na Orientację SKARMAT 


