
 

          V BYDGOSKI MARSZ NA ORIENTACJĘ  
         PO 18. POŁUDNIKU 

          „Spacerkiem przez historię 1772 -1920”  
             Bydgoszcz, 12 marca 2016 r. 

 
Na dwie trasy  V Bydgoskiego Marszu na Orientację „Po 18 Południku” wyruszyło  
łącznie 287 uczestników (w tym opiekunowie grup ). Na metę  marszu w Miejskim Centrum 
Kultury przy ul. Marcinkowksiego do godziny 14.00  dotarły i oddały swoje karty startowe  43 
zespoły  na trasie TP  oraz 48 zespołów na trasie TU. 
 
Potwierdzenie każdego punktu kontrolnego zaznaczonego na mapie składało się z części 
lokalizacyjnej (ustalenie obiektu pokazanego na zdjęciu )  oraz części opisowej (rok wydarzenia 
z dziejów miasta związanego z danym punktem).  

 
Punkty kontrolne  zaznaczone na mapie (w kolejności alfabetycznej): 
 
A4 B25 C22 E23 F13 G3 H29 K11 L27 M6 N18 P121 R21 S30 T1 U20 V15 W19 

1905 1872 1904 1896 1920 1835 1852 1824 1886 1902 1908 1830 1900 1910 1897 1912 1882 1873 

 
1  P12 - 1830  (tablica)    lub     P2 - 1830  ( witraż  )   -   obie te  odpowiedzi są prawidłowe  
 

Nad tablicą (zdjęcie nr 12) znajduje się przepiękny witraż (zdjęcie nr 2) - autor trasy nie mógł sobie 
odmówić przyjemności pokazania go uczestnikom w pełnej krasie. 

Punkty kontrolne   Z  na  18 Południku (+/- 20 m)  -  niezaznaczone na mapie: 
 

 
 

1  Z 5 - P    lub     Z 5 – K   lub   Z 5 – H    wszystkie te odpowiedzi są prawidłowe  
 
Z 5   - jest to punkt położony na wyspie św. Barbary (ten punkt jest na naszej mapie pokazany ☺  
niebieskim okręgiem pomiędzy zaznaczonymi na mapie punktami P, K, H ) 
 
Z 7     – jest to punkt na północnym rogu budynku przy Placu Piastowskim (wschodni – róg placu) 
 
Z 17   – jest to punkt na południowym  rogu budynku przy Placu Piastowskim (wschodni – róg placu) 
 
Z 24  -  budynek przy ulicy Śniadeckich  
 
Z 28    – Apteka na  Starym Rynku 
 
Potwierdzenie każdego punktu kontrolnego niezaznaczonego na mapie składało się z części 
lokalizacyjnej (ustalenie obiektu pokazanego na zdjęciu )  oraz części opisowej (oznaczenie  
najbliżej położonego zaznaczonego na mapie punktu kontrolnego).  
 
Szczegółowy protokół  z wynikami wszystkich zespołów zostanie zamieszczony na stronie 
www.skarmat.pl  najpóźniej do czwartku 17 marca.  
 
 
I na koniec: 
 
….. jeśli podobała się Wam trasa V Marszu  po 18. Południku ( i nie zgłaszaliście się drogą internetową tylko na starcie)  a chcielibyście 
otrzymać informację o innych trasach krajoznawczych w naszym województwie oraz o 6. edycji przyszłorocznego marszu (na swojego 
maila ) to prosimy o taką informację na  klubinoskarmat@gmail.com      (w temacie:  18 Południk ). 
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