
ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK im. MARIANA SYDOWA w TORUNIU

REGULAMIN

   
Cyklu wycieczek rowerowych

z okazji 100-lecia powrotu Torunia 
do Wolnej Polski

 

22. luty 2020r.
29. marca 2020r.

19. kwietnia 2020r.
10. maja 2020r.



1. Organizatorzy: 

- Oddział Miejski PTTK w Toruniu
- Klub Turystyki Kolarskiej PTTK "Przygoda" w Toruniu

            - Urząd Miasta Torunia

2. Komitet Organizacyjny: 

- Komandor                                              Waldemar Wieczorkowski 
- Kierownik tras                                Bogumił Michalak
- Sekretariat                                              Barbara Joachimiak
- Sędzia konkursu Jacek Joachimiak

3. Cel wycieczek:

-uczczenie 100-lecia powrotu Torunia do Wolnej Polski 
-poznawanie historii i promocja obiektów zabytkowych Torunia 
-nawiązywanie nowych znajomości między uczestnikami  
-czynny wypoczynek i rekreacja

4. Terminy i miejsce spotkania przed wycieczkami:

-wycieczki odbędą się w następujących terminach: 22 lutego, 29 marca,    
 19 kwietnia, oraz podsumowująca cykl 10 maja 2020 roku
-spotkania uczestników wycieczek na parkingu przy markecie NETTO 
 przy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 26 (przy dworcu PKS),     
 każdego wymienionego dnia o godz. 10:00, 
 

5. Trasy wycieczek:

-będą każdorazowo podawane na stronach internetowych OM PTTK oraz 
           Klubu „PRZYGODA” na tydzień przed planowaną wycieczką

6. Świadczenia organizatorów: 

-pamiątkowy znaczek okolicznościowy
-zwiedzanie z przewodnikiem Torunia
-nagrody za czołowe miejsca w konkursie 
-odcisk pieczęci rajdowej  
-ognisko wraz z poczęstunkiem w trakcie wycieczki podsumowującej    
 cykl w dniu 10 maja



7. Obowiązki uczestników: 

-posiadanie sprawnego roweru 
-przestrzeganie zasad ruchu drogowego
-posiadanie karty rowerowej (dotyczy dzieci i młodzież do lat 18) 
-przestrzeganie regulaminu wycieczek
-zaleca się jazdę w kasku rowerowym

8. Koszt uczestnictwa i zgłoszenia: 

 Koszt udziału w całym cyklu imprez wynosi: 5 zł od osoby dorosłej oraz
2 zł dzieci, młodzież szkolna i studenci, 

 Zapisy imienne prosimy zgłaszać od biura Oddziału Miejskiego PTTK w
Toruniu ul. Piekary 41, tel. 56 622-29-21  lub w miejscu spotkania,

 Wpisowe pobierane będzie  po przybyciu na  pierwszą z wycieczek,  na
której wydany zostanie znaczek pamiątkowy. 

9. Postanowienia końcowe: 

 Wycieczki  nie  posiadają  charakteru  komercyjnego  i  są  organizowane
według zasady „non profit”, 

 Impreza  odbywa  się  na  zasadzie  samoorganizacji,  a  uczestnicy  rajdu
dokonują jedynie wpłat na organizację imprezy, 

 Dzieci i młodzież do lat 18 mogą wziąć udział tylko pod opieką osoby
dorosłej, 

 Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
uczestników osobom trzecim i na odwrót, 

 Zaleca się uczestnikom ubezpieczenie na czas rajdu  (członkowie PTTK
posiadają  ubezpieczenie  z  tytułu  opłaconych  składek  członkowskich),
oraz jazdę na rowerze w kasku,

 Wpisowe nie obejmuje ubezpieczenia,
 Organizatorzy  zapewniają  fachową  pomoc  przodowników  turystyki

kolarskiej, oraz pomoc medyczną na trasie.

               Do zobaczenia na wycieczkach

                      O r g a n i z a t o r z y

   



Informacja historyczna dotycząca 100 rocznicy powrotu Torunia do Macierzy

18.  stycznia 2020 roku wkroczył  do naszego miasta  Toruński  Pułk Strzelców na czele
innych oddziałów Pomorskiej Dywizji Strzelców, pod dowództwem pułkownika Stanisława
Skrzyńskiego.  Po uroczystym powitaniu  wojska  polskiego przez  mieszkańców na  placu
przed dworcem kolejowym (wkrótce nazwanym – pl. 18. Stycznia), skąd wszyscy przeszli
udekorowanymi ulicami na Rynek Staromiejski.  W ratuszu pułkownik Skrzyński przejął
władzę z rąk niemieckich, przekazaną przez nadburmistrza Torunia dr Arnolda Hasse'go, i
następnie złożył ją na ręce komisarycznego prezydenta dr Ottona Steinborna. Steinborn był
działaczem  niepodległościowym  i  od  1918  roku  prezesem  Polskiej  Rady  Ludowej  w
Toruniu,  reprezentując  ludność  polską  przed  władzami  niemieckimi.  Urząd  prezydenta
pełnił do 9. lutego 1921 roku. W tym samym czasie w Warszawie przy pomniku Mikołaja
Kopernika  odbyła  się  uroczystość,  nawiązująca  do  wyzwalania  Pomorza  spod  zaborcy
niemieckiego. W uroczystości udział wziął prezydent Warszawy – p. Drzewiecki, odegrano
również  hymn  narodowy.  Tego  dnia  na  toruńskim  lotnisku  wylądował  pierwszy  polski
samolot "Albatros", za sterami którego siedział pilot Władysław Dittmer.  Już 20. stycznia
wojewoda pomorski Stefan Łaszewski przeniósł swoje biura z Poznania do Torunia, na ul.
Słowackiego 15, rozpoczynając urzędowanie. Łaszewski nominację na wojewodę otrzymał
już 17 października 1919 roku. Toruń został stolicą nowego woj. pomorskiego, sięgającego
Bałtyku,  a  generała  Edmunda  Hausera  mianowano  dowódcą  Twierdzy  Toruń  oraz
pierwszym komendantem Obozu Warownego w Toruniu. 21. stycznia w Dworze Artusa dla
uczczenia pobytu w Toruniu generała Józefa Hallera władze miasta wystawiły uroczysty
obiad. Oprócz generała w obiedzie uczestniczyli m.in. prezydent Warszawy p. Drzewiecki,
hrabia Lubomirski, malarz Józef Fałat oraz płk Stanisław Skrzyński. Znaczącym sukcesem
generała Hallera było sprawne przejęcie z rąk niemieckich Pomorza i doprowadzenie do
symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem w dniu 10 lutego 1920 roku.  24. stycznia na
cmentarzu  garnizonowym  w  Toruniu  odbył  się  pogrzeb  ułana  Pająkowskiego.  Ułan
plutonowy Gerarda Pająkowski z 18 Pułku Ułanów Toruńskich poległ 18.01.1920 roku w
miejscowości Lipie k. Gniewkowa w potyczce z żołnierzami niemieckimi. 18 stycznia 1921
roku został położony kamień węgielny i poświęcony pod pomnik "Obelisk Niepodległości"
(przy ul. Fredry) w obecności prymasa Dalbora i generałów Hallera i Zielińskiego. 28. maja
1921  roku  odbyło  się  zebranie  założycielskie  Oddziału  Polskiego  Towarzystwa
Krajoznawczego w Toruniu. Toruński oddział był pierwszym z oddziałów PTK na Pomorzu,
Warmii  i  Mazurach.  5.  czerwca 1921 roku  w Toruniu  gościł  marszałek  J.  Piłsudski  w
towarzystwie generała K. Sosnkowskiego – dekorując marynarzy za udział w wojnie polsko
– bolszewickiej. Jego słynne słowa:"...  Pomiędzy granicami, które wzbudzają największe
wzruszenie, jest ta, którą wczoraj przekroczyłem. Tu na Pomorzu żądano: "zapomnij" więcej
niż  gdziekolwiek.  Toteż największym, cudownym dzieckiem jest  Pomorze polskie  ...".  17.
lipca  1921  roku biskup  polowy  WP   ks.  dr  Galla  dokonał  konsekracji  kościoła
garnizonowego na  pl.  św.  Katarzyny w Toruniu.  Podczas  uroczystości  biskup poświęcił
sztandar 63 pułku piechoty („Dzieci Torunia”). 

                                                                                                        Henryk Miłoszewski


