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1. Mapa przedstawia sieć ulic fragmentu Bydgoszczy z naniesionymi punktami kontrolnymi (PK). 

Obok  mapy  rozmieszczono  zdjęcia   obiektów,  które  należy   dopasowywać  do  odnajdywanych
punktów kontrolnych.

2. Początek  marszu (Start) znajduje   się   w  Kujawsko  –  Pomorskim  Centrum  Kultury  
przy ul. Kościeleckich 6. 

3. Koniec marszu (Meta)  znajduje się  w siedzibie  Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego
Krzyża przy  ul.  Emila  Warmińskiego 10.  Zarówno start  jak i  meta są zaznaczone na mapie.
Poruszając  się  po  trasie  przekraczamy  główne ulice  wyłącznie  w miejscach  zaznaczonych  na
mapie. 

4. Należy odnaleźć  i  potwierdzić:   10   punktów    zaznaczonych  na  mapie  głównej,  4  punkty
zaznaczone na  planie Bydgoszczy z ok. 1914 r.  oraz 4  punkty Z  -  zgodnie z  opisem w tabeli
obok  (razem 18  PK) oraz wykonać zadanie dodatkowe patrz p. 7

5. Punkty kontrolne (PK);  należy   odnaleźć   i  odpowiednio    potwierdzić  w karcie  startowej.  
Należy, przy oznaczeniu punktu kontrolnego,  podać  numer   dopasowanego  do tego punktu
zdjęcia a także  rok wydarzenia z dziejów miasta (z pierwszej kolumny tabeli obok)  związanego
z potwierdzanym punktem kontrolnym . 

6. Przykład potwierdzania punktów kontrolnych:

A 12 1764

E 22 1855

F 15 1920

itd.

Potwierdzenia punktów kontrolnych należy wpisać do karty startowej (elektronicznej). Link do tej karty
został przesłany razem z mapą i opisem do naszej trasy.  

7. Zadanie dodatkowe: związane jest z aktywnością ruchową w okresie (od piątku godz. 19.00 do 
soboty godz. 17.30).  Szczegółowy opis zadania opisany jest w Komunikacie Technicznym  

8. Po pokonaniu trasy: wypełniamy elektroniczną kartę startową  na stronie imprezy i  wysyłamy
do organizatora.  Dopóki karta nie zostanie wysłana można jeszcze wpisy zmieniać.

9. Wstępne  wyniki   z imprezy wraz z prawidłowym przejściem trasy oraz wzorcówką dostępne
będą   na  stronie   www.skarmat.pl   w  sobotę  23  stycznia  2021  r.  (  o  godzinie  podanej
w Komunikacie Technicznym ). 

Opis wydarzeń z historii miasta związanych z trasą marszu

1346 19 kwietnia Król Kazimierz III Wielki nadał Bydgoszczy prawa miejskie.

XV w tym okresie powstają ceglane mury miejskie z basztami i bramami. Obecnie pozostały jedynie niewielkie
fragmenty dawnych fortyfikacji rozebranych w XIX w. , kiedy nie miały już większego znaczenia obronnego. 

1766 Hr.  Franciszek  Czaki,  z  pochodzenia  Węgier,  przedstawił  królowi  polskiemu  Stanisławowi  Poniatowskiemu
pomysł budowy kanału  łączącego  dorzecza Wisły i  Odry.

1772 I rozbiór Polski. Na mocy traktatu petersburskiego Bydgoszcz włączono do monarchii pruskiej.

1773 - 1774 z rozkazu Króla Prus Fryderyka II  został przekopany Kanał Bydgoski. Pomnik tego władcy  postawiono
na Starym Rynku w roku 1862  i  zdemontowano w roku 1919 przed przekazaniem władzy w polskie ręce.  

1764 km, taka  w linii prostej jest odległość z tego miejsca do Barcelony, 691km – do Sztokholmu oraz 226 km do
Warszawy.

1780 wzniesiono obecny budynek tej najstarszej toruńskiej apteki (na miejscu poprzedniej) prowadzonej przez zakon
Jezuitów. Czas Bydgoski jest dla aptekarzy z tej apteki niemal namacalną codziennością. .     

1784 wybudowano pierwszy w mieście kościół ewangelicki (w miejscu obecnej hali targowej). Kościół ten rozebrano
w roku 1903r.

1789 rozpoczęto budowę zespołu spichrzów ryglowych. 

1794 2 października (w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej)  Jan Henryk Dąbrowski z oddziałem powstańców zdobył
Bydgoszcz. Oddziały polskie opuściły miasto 15 października (pod klęsce wojsk Kościuszki pod Maciejowicami).

1806 wojska napoleońskie w drodze na wschód wchodzą na teren Polski.  Bydgoszcz zostaje stolicą departamentu
w Księstwie Warszawskim.

1815 Po upadku Napoleona zdecydowano na Kongresie  Wiedeńskim o  przyznaniu  Bydgoszczy  Prusom.   Miasto
zostało stolicą regencji bydgoskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim.

1830 rozebrano istniejącą w tym miejscu od roku 1612 kaplicę Św. Jana Ewangelisty.

1841 przebieg 18 południka wg elipsoidy Bessela (z 1841 r.)

1848 potężna wichura strąciła hełmy wież tego wybudowanego w latach 1637-1639 barokowego kościoła. 

1852 - 1936  Leon Wyczółkowski przez wiele lat był związany z Bydgoszczą. Po śmierci malarza jego żona przekazała
muzeum bydgoskiemu ponad 400 jego prac , szkicowniki, pamiątki osobiste oraz wyposażenie pracowni.

1873 powstaje spichlerz zbożowy na murach którego wybudowano istniejąca do dzisiaj Karczmę Młyńską  

1882 -1884  zbudowano  trzecią  śluzę  miejską  –  trapezową,  pokazaną  również  na  załączonym  planie.  Śluza
funkcjonowała do roku 1914.

1914 -1918 okres  I Wojny Światowej. Środkiem płatniczym w Bydgoszczy jest marka niemiecka, ale to już inna
historia, którą można poznać w tym budynku. 

1918 - 1919  (okres Powstania Wielkopolskiego). W styczniu 1919 r. w tym budynku byli ukrywani i leczeni ranni
powstańcy.

1919 -  powstaje  Polskie  Towarzystwo  Czerwonego  Krzyża  (PTCK),  które  od  1927  r.  nosi  nazwę  Polskiego
Czerwonego Krzyża. 

1919 na  mocy  ustaleń  traktatu  wersalskiego  (po  zakończeniu  I  wojny  światowej)  Bydgoszcz  została  zwrócona
Polsce.

1920 20 stycznia (po prawie 150- letnim okresie zaborów) wojsko polskie wkracza do Bydgoszczy.

1920 22 stycznia,  na  przyjęcie  wojsk  polskich,  odbyło  się  w gmachu teatru  uroczyste  przedstawienie  Dziadów
A. Mickiewicza poprzedzone przemówieniem pana Jana Maciaszka - Prezydenta Miasta

1923 Powstaje Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.

2017 -  placówka  otrzymuje,  nadany  przez  Polską  Organizację  Turystyczną,  Certyfikat  „Najlepszego  Produktu
Turystycznego Roku”

 Z1 
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Są  to  4 obiekty  niezaznaczone na mapie przez które przebiega 18 Południk.  Obiekty te znajdują się na
obszarze objętym naszą mapą. Wskazówką do ich odnalezienia jest Zegar Czasu Bydgoskiego znajdujący się na
Rynku. Punkty Z potwierdzamy w  taki sam sposób jak wszystkie pozostałe punkty kontrolne: (Z1 + zdjęcie +
opis) (Z2+ zdjęcie + opis) itd.

Opracowanie  trasy  i  zdjęcia  obiektów:   Waldemar  Fijor  Klub  Imprez  na  Orientację  SKARMAT       www.skarmat.pl   
Przy opracowaniu trasy skorzystano także z  informacji i materiałów zgromadzonych w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy.

http://www.skarmat.pl/
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