Rajd z cyklu „Z przyrodą za pan brat”
Organizator: Komisja Ochrony Przyrody przy Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu.
Termin: 10 listopada 2018 roku
Zbiórka o godz. 9.15 przy auli UMK na Bielanach. Trasa będzie wiodła częściowo ścieżką
przyrodniczo-dydaktyczną przez Miasteczko Uniwersyteckie, następnie Lasek Bielański i
wydmę śródlądową. Na terenie Bielańskiego Dworu - Prezydentówki zwiedzanie parku
podworskiego, a w nim skupisko 13 drzew pomnikowych: 12 dębów i kasztanowiec. Kamień
pamiątkowy ku czci Janitzena. Ulica Grunwaldzka 63 – dąb szypułkowy pomnik przyrody.
Przy ul. H. Morycińskiego – pomnik przyrody dąb szypułkowy „Zbyszko”. Dalej ulicą
Osiedlową oraz Żwirki i Wigury do budynku internatu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 15 i 21,
gdzie o godz. 11.00 odbędzie się uroczyste zakończenie XVII edycji konkursu „Moje trofeum
leśne”.
Długość trasy ok. 4 km
Punkty do książeczek Turysta Przyrodnik:
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Toruń – Bielany

5 pkt

Park podworski na Bielanach

2 pkt

Skupisko 13 drzew w parku podworskim na Bielanach

3 pkt

Dąb „Zbyszko” ul. Morycińskiego

3 pkt
Razem:

13 pkt

Rajd poprowadzą Instruktorzy Ochrony Przyrody: Grzegorz Karasiewicz i Roman Kowalski.
Cel rajdu:
- Upowszechnianie ochrony przyrody, naturalnego środowiska i czynnego wypoczynku na
świeżym powietrzu.
- Zapoznanie uczestników rajdu z walorami przyrodniczymi miasta Torunia oraz poszerzenie
wiedzy turystyczno - krajoznawczej o w/w obiektach.
- Integracja uczestników wycieczki.
Komandor rajdu
Instruktor Ochrony Przyrody Grzegorz Karasiewicz

Janitzena

Ufundowany w 1899 r. przez Radę Miasta Torunia. Po jego północnej stronie, pod
herbem Torunia, wyryto w języku niemieckim napis: "Na pamiątkę rajcy miejskiego
Daniela Christopha Janitzena, królewskiego poczmistrza i właściciela Bielan,
urodzonego 15. września 1630 w Gdańsku, zmarłego 5 maja 1711 w Toruniu”.
Daniel Janitzen, w swej ostatniej woli, ufundował rajcom miejskim coroczną ucztę
odbywająca się 24 czerwca, w dzień Św. Jana.
Rezydencja Janitzena - Biały Dwór, Prezydentówka.
Barokowy dwór z XVIII wieku, przebudowany w pierwszej połowie XX wieku. W okresie
międzywojennym siedziba prezydenta miasta Torunia (Antoniego Bolta i Leona Raszeji), wcześniej
własność Daniela Janitzena. Za czasów PRL przedszkole. Nie był to dobry okres dla budynku - uległ
znacznej dewastacji. Obecnie mieszczą się tu intytucje charytatywne: ZOP Hospicjum Światło, Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy dla pacjentów w śpiączkach oraz siedziba Fundacji Światło.

