
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 - te urodziny Wiarusów ze Szczecinka, opis na portalu - szczecinek.naszemiasto.pl 

Pół wieku temu grupka żołnierzy ruszyła na rajd wokół szczecineckiego jeziora Trzesiecko dając formalny 

początek Wiarusom. Dziś koło PTTK świętuje jubileusz. 

 

- Ja nie miałem złych zamiarów Wysoki Sądzie, chciałem tylko chłopaków wyrwać z koszar – zaczął swoje 

wspomnieniowe wystąpienie Bogdan Bereszyński, szef Wiarusów. Z okazji 50-lecia koła Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Wiarusy w Szczecinku w SAPiK-u spotkali się dawni i obecni 

działacze. 

 

Od początku swego istnienia Wiarusy były związane z wojskiem. – Za symboliczny początek koła 

przyjmujemy wyjście z kilkunastoma żołnierzami na harcerski nocny rajd Trzesiecko we wrześniu 1970 

roku – wspomina prezes Bogdan Bereszyński, który wówczas służył w szczecineckim batalionie 

medycznym. – Chcieliśmy się wyrwać z koszar. Razem z panem Bogdanem pierwsze zręby pod działalność 

turystyczną kładł Wojciech Zawadzki, ówczesny szef klubu żołnierskiego. Z połączenia kilku wojskowych 

kół Wiarusy formalnie narodziły się w styczniu 1976 roku, a pierwszym prezesem został Jerzy Sumara.  

W strukturach wojskowych koło PTTK formalnie pozostaje do dziś (od 1998 roku działa przy Wojskowej 

Komendzie Uzupełnień w Szczecinku), ale już dawno szeroko otworzyło się na cywilów. 

 

Dawni wojskowi byli – i są – siłą sprawczą koła PTTK, jedynego jakie ocalało w Szczecinku. Miejski oddział 

Towarzystwa rozwiązano na początku lat 90. Ocalały jedynie prężnie działające Wiarusy, które przetrwały 

nawet likwidację szczecineckiej dywizji i wyprowadzkę mundurowych z miasta w roku 1998. Wiarusy 

muszą liczyć na swoją legendarną operatywność i pomoc miasta. A jest co wspierać, bo nie ma praktycznie 

tygodnia, aby wiarusowcy nie ruszali, a to na rajd rowerowy, a to pieszą wycieczką lub spływ kajakowy. 

Kuligi, bale turysty, rajdy samochodowe zawsze gromadzą wielu uczestników. Historię Wiarusów spisano 

w opasłych kronikach, nad którymi pochylało się ze wzruszeniem wielu gości zaproszonych na jubileusz. 



Koło już dawno otworzyło się na cywili. Dziś do Wiarusów należy ponad sto osób regularnie opłacających 

składki, ale w rekordowo obsadzonych imprezach bierze udział nawet po 200-300 osób. 

 

Ten rok co prawda przez epidemię nie pozwolił zorganizować wielu imprez, ale jubileusz wypadł okazale. 

Była okazja, aby podziękować zasłużonym działaczom Wiarusów. Srebrną odznaką Gryfa 

Zachodniopomorskiego nadaną przez zarząd województwa uhonorowano Wojciecha Knapika, a brązową 

Ireneusza Orłowskiego. Odznakę „Za zasługi w rozwoju turystyki i krajoznawstwa” otrzymali Danuta 

Knapik, Jerzy 0’Brien i Wojciech Zawadzki. 

Ponadto podziękowania za działalność na rzecz PTTK trafiły do Wojciecha Knapika, Mirosława Sielskiego, 

Kazimierza Piętki, Ewy Umińskiej, Radosława Bereszyńskiego, Ryszarda Kieruja, Jerzego Korabiusza. 
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Bogdan Bereszyński, to człowiek, który zamawia pogodę na rajdy- zawsze świeci słońce. Pasją turystyki 

zaraża najmłodszych i wyciąga z foteli nieco starszych. Skupia wokół siebie pasjonatów turystyki, 

miłośników historii, a przede wszystkim ludzi, którzy przyjęli zasadę Bogdana - „rusz się, bo zardzewiejesz”. 

W tym roku Wiarusy mają swój jubileusz. Od pół wieku wraz z Bogdanem są na szlaku.  

 

Wiarusy rozpoczęły swoją działalność w latach, w których w Szczecinku koszary były pełne żołnierzy. 

Wtedy też do Szczecinka przeprowadził się Bogdan Bereszyński. Wojskowe koło PTTK początkowo miało 

nazywać się Szwejki. Ostatecznie przyjęło nazwę Wiarusy i rozpoczęło działalność w połowie września 



1970 roku. Dziś wielu jednostek wojskowych w Szczecinku już nie ma, a Wiarusy są i mają się całkiem 

dobrze. Funkcjonują przy Wojskowej Komendzie Uzupełnień. 

 

- Jak się zaczęła pana przygoda z turystyką? 

 

- Przyjechałem do Szczecinka, będąc młodym żołnierzem zawodowym. Jako żołnierz 58 batalionu 

medycznego 20 dywizji pancernej, byłem odpowiedzialny za organizację czasu żołnierzom oraz ich 

rodzinom w dniach wolnych. Jako, że turystyka pasjonowała mnie od zawsze postanowiłem postawić 

właśnie na taką formę aktywności. Zwłaszcza, że w tamtym czasie turystyka kwalifikowana właściwie w 

Szczecinku nie istniała. Naszym pierwszym rajdem, była nocna wycieczka do Czarnoboru. Brało w niej 

udział około 15 żołnierzy. Impreza okazała się strzałem w „10” i dlatego powstały „Wiarusy” 

 

- Jest pan od początku jego prezesem? 

 

Zakładaliśmy klub wraz z  Wojciechem Zawadzkim. Po czasie zostałem sam, ponieważ Wojtek został 

oddelegowany do Czarnego, a później do Bydgoszczy. Przez te 50 lat z niewielkimi przerwami, staram się 

prowadzić koło. Mamy obecnie ponad 150 aktywnych członków. Rocznie organizujemy około 30 imprez 

turystycznych: rajdów, spływów czy wycieczek rowerowych bądź pieszych. Współpracujemy z biurem 

Turystyki Zagranicznej „Europejczyk” z Bydgoszczy,  za ich pośrednictwem nasi członkowie zwiedzają 

Europę i świat. Jako klub współpracujemy ze Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet, oraz Związkiem 

Emerytów i Rencistów. Jesteśmy otwarci na wszystkich. Chętnych zapraszam na nasze wycieczki i rajdy. 

To idealna forma na aktywne spędzenie wolnego czasu.  Można odetchnąć świeżym powietrzem, zmęczyć 

organizm wysiłkiem fizycznym (ale nie wielkim) i zawsze czegoś ciekawego się dowiedzieć. 

 

- Jak Wiarusy rozpoczęły tegoroczny sezon? 

 

- Za nami rajd turystyczny „Zima 2020”. W lutym odbędzie się turniej kół Pomorskiego Oddziału PTTK  

w Wałczu. W marcu zapraszam na dwa rajdy: jeden w Kołobrzegu - 21.03 -  „Szlakiem walk 1A WP  

o Kołobrzeg” - jest to wycieczka samochodowo - piesza. Drugi rajd odbędzie się 22.03 pod nazwą „Witamy 

wiosnę”. To wycieczka piesza, której długość trasy to 5 km oraz rowerowa o długości 25 km. W ramach 

trasy rowerowej przejedziemy między innymi przez: Omulna i Buczek, dowiadując się ciekawych rzeczy  

o historii naszej ziemi. Imprez w roku jest bardzo dużo, zapraszam do zapoznania się z dokładnym 

kalendarzem imprez krajoznawczo - turystycznych koła. Jednym z ważniejszych wydarzeń tego roku będzie 

uroczyste zebranie z okazji 50 - lecia koła Wiarus, oraz Andrzejkowy bal turysty z okazji naszego jubileuszu. 

 

- Ale Pan, to również piękne historie o naszym mieście. Wspólnie z SAPIK-iem prowadzone są rajdy pod 

hasłem „Szczecinek dawno i wczoraj.” Te spotkania przyciągają młodzież jak i seniorów. 


