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ROK 2016 ROKIEM KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO
W K R Ó T C E X JUBILEUSZOWY WOJEWÓDZKI ZLOT AKTYWNYCH
KRAJOZNAWCÓW im. Heleny Cieślak
W październiku bieżącego roku spotkamy się na dziesiątym już Jubileuszowym Wojewódzkim
Zlocie Aktywnych Krajoznawców. Tym razem organizatorem Zlotu jest Kujawski Oddział PTTK we
Włocławku. Opublikował on ostateczną wersję regulaminu X WZAK-u, którą znajdziecie na dalszych
stronach naszego „Krajoznawcy ...”. W imieniu Organizatorów oraz Kujawsko-Pomorskiego
Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK na WZAK serdecznie zapraszam. W regulaminie podane
są namiary telefoniczne czy też adres e-mailowy, pod którymi można zasięgnąć interesujących
informacji.
W tym miejscu jednym czytelnikom przypomnę, drugich zaś poinformuję, że uchwałą nr
3/2016 (76) z dnia 5 marca 2016 roku Kujawsko-Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa
PTTK na wniosek przewodniczącego Kolegium w związku z przypadającą w kwietniu 2016 roku piątą
rocznicą śmierci postanowiło, aby X Jubileuszowy Wojewódzki Zlot Aktywnych Krajoznawców
WZAK Włocławek 2016 nazwać imieniem śp. Heleny Cieślak.
Krzysztof Czerepowicki (ZIK 169/Z/14)

Regulamin
X Wojewódzkiego Zlotu Aktywnych Krajoznawców we Włocławku
WŁOCŁAWEK 8/9 października 2016

„X WZAK” jest prowadzony zgodnie ze statutem PTTK, Ustawą o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie. Organizacja Zlotu opiera się na zasadzie samorealizacji non-profit i
nie ma charakteru komercyjnego, przy wykorzystaniu zaangażowania i działalności
wolontariuszy.
Organizator:
•

Oddział PTTK we Włocławku

przy współudziale:
•
•
•

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
Urzędu Miasta Włocławka, przy wsparciu Oddziałowej Komisji Krajoznawczej
Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Krajoznawstwa.

Komitet organizacyjny:
•
•
•
•

Komandor Zlotu: Jerzy Chudzyński
V-ce Komandor: Henryk Wasilewski
Sekretarz: Magdalena Pinter
Członkowie: Andrzej Szczepański, Zygmunt Gdaniec

Cel Zlotu:
•
•
•

integracja środowisk turystów i krajoznawców,
wymiana doświadczeń,
promocja walorów krajoznawczych Kujaw Wschodnich i Ziemi Dobrzyńskiej.

Termin i miejsce Zlotu:
•

Zlot odbędzie się w dniach 8 i 9 października 2016 roku we Włocławku.

Program:
Sobota 08.10.2016 r.
•
•
•
•
•

09:00 - 11:00 - Przyjmowanie uczestników Zlotu w Hotelu „Kujawy”
11:00 - 11:30 - Otwarcie Zlotu
11:30 - 17:00 - Krajoznawcza wycieczka autokarowa na trasie: Włocławek - Dobrzyń n/Wisłą Czarne - Bobrowniki
17:00 - 18:00 - Obiadokolacja w Hotelu „Kujawy”
18:00 - 21.00 - zwiedzanie Włocławka (katedra, Muzeum Diecezjalne, kościół św.Witalisa) i
(równolegle) posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa

Niedziela 09.10.2015
•
•

07:30 - 08:00 - Śniadanie
08:30 - 15:00 - Wycieczka autokarowa na trasie: Włocławek - Chodecz - Kłóbka - Goreń Włocławek

W programie:
•
•
•

Sejmik Krajoznawczy i sesja na temat Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego
14:00 - Obiad w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym
15:00 - Zakończenie Zlotu

Opłaty i świadczenia:
•

Wpłata na rzecz organizacji Zlotu - 90 zł

W ramach wpłaty uczestnik otrzymuje:
•
•
•
•
•
•
•

obiadokolację w sobotę
śniadanie w niedzielę
obiad w niedzielę
nocleg w Hotelu „Kujawy”
uczestnictwo w wycieczkach autokarowych
znaczek zlotowy (typu button)
odcisk pieczęci zlotowej.

Warunki uczestnictwa:
•
•

Uczestnikami Zlotu mogą być turyści i krajoznawcy, Instruktorzy Krajoznawstwa PTTK i inni
członkowie PTTK.
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w imprezie pod opieką i na odpowiedzialność osób
dorosłych. Warunkiem przyjęcia na Zlot jest dokonanie wpłaty na konto Oddziału PTTK we
Włocławku oraz przesłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:
Oddział Kujawski PTTK
87-800 Włocławek,ul. Słowackiego 1A;
email: poczta@wloclawek.pttk.pl

•

Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2016 r. na konto Oddziału
(decyduje kolejność zgłoszeń):

BOŚ S.A O/Włocławek, Nr 15154010692001872666240001 z dopiskiem ,,X WZAK''.
•

Przyjęcie na Zlot potwierdzamy pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Postanowienia końcowe:
•
•
•
•

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
Zapraszamy do wzięcia udziału również krajoznawców z innych województw
Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie
Organizatorom Zlotu.
Telefon kontaktowy: 54 232 33 54.
ZAPRASZAMY! ORGANIZATORZY

XXIII EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO ETAPU
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRAJOZNAWCZEGO
„POZNAJEMY OJCOWIZNĘ” - 2015/2016
Centralny Zlot Laureatów XXIII edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu
Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” będzie miał miejsce w dniach 13-15 maja 2016r. w
Kozienicach. Nasze województwo też będzie na zlocie reprezentowane. Ale jak do tego doszło ….
Publikowane poniżej sprawozdanie z wojewódzkiego etapu tej
niezwykle cennej imprezy złożyła Julita Bąkowska - przewodnicząca
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej oraz przewodnicząca Wojewódzkiej Rady do Spraw Młodzieży.
Krzysztof Czerepowicki (ZIK 169/Z/14)

To już dwudziesty trzeci raz spotykamy się na podsumowaniu
etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego
„Poznajemy Ojcowiznę”. Przez te lata konkurs zmieniał się. Teraz
prawie połowa prac to krążki z prezentacjami.
Na etap wojewódzki wpłynęły 34 prace, w wykonaniu których brało udział 45 uczniów pod
kierunkiem 23 opiekunów.
Jak co roku czytaliśmy i oglądaliśmy Wasze prace z wielkim zainteresowaniem.
Zastanawialiśmy się, czy znajdą się wśród nich takie, które nas zaskoczą, zadziwią. Potraficie
wyszukiwać ciekawe tematy, docierać do osób zwykłych, a jednak niezwykłych. Wasze prace cechuje
wnikliwość obserwacji i duże zaangażowanie. Od prac badawczych, dokumentujących zdarzenia w
terenie, opisy obiektów zabytkowych, poprzez wywiady, przedstawienie ciekawych i ważnych
postaci. Ważnych nie tylko dla środowiska, ale i dla samych autorów. Czytając prace zwracaliśmy
przede wszystkim uwagę na indywidualne podejście do wybranego przez Was tematu.
Zacznę od zaproszeń na turystyczne szlaki. Swoją przygodę z turystyką rozpoczyna Natalia
Lewandowska ze Szkoły Podstawowej w Stawkach. W pracy poświęconej SKKT „Włóczykije”
opowiada o uczestnictwie w rajdach organizowanych przez koło i dodaje: „Polska jest piękna i jest
tyle miejsc godnych podziwu.” Bogna Świtała z Publicznego Gimnazjum w Żninie prowadzi nas
Szlakiem Pałuckich Kościołów, z których każdy jest inny i ma swój wyjątkowy urok. Joanna Janicka z
Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku przedstawiła nam „Historię chodeckich kościołów i
katakumb”. Ciekawy cel pracy wyznaczyła sobie Wiktoria Krosnowska z Gimnazjum w Warząchewce
- „Krzyże, kapliczki i figury - jako forma dziękczynienia za otrzymane łaski”. Katarzyna Antkowiak z
Liceum Ogólnokształcącego w Żninie wybrała się na dwudniową wyprawę w poszukiwanie dworów.
„Każda z budowli ma swoją historię i swoją duszę” - tak zachęca autorka do własnych wędrówek i
odkryć. W poszukiwanie zapomnianych śladów przeszłości w bądkowskiej gminie, w podróż po
dawnych dobrach szlacheckich zabierają nas Joanna Piotrowska i Klaudia Podlewska z Publicznego
Gimnazjum w Bądkowie. Można wędrować szlakami zabytków, można wędrować szlakiem wydarzeń
historycznych. I w taką podróż zabierają nas Eryk Daniel i Bartosz Golczyk z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Żninie w prezentacji „Powstanie Wielkopolskie w Janowcu Wielkopolskim”.
Juliusz Grzelak z Gimnazjum w Kruszynie pisze: „Jestem pasjonatem małych Ojczyzn. Wspólne
rodzinne wyprawy stały się inspiracją do poznania dziejów Żydów w gminie Lubraniec”, a Weronika
Gościniak z tego samego Gimnazjum w pracy „Stara Wielka Synagoga” przybliża nieistniejący już
ważny obiekt kultury żydowskiej we Włocławku. Nad zawodem, który odchodzi w przeszłość
pochyla się Jakub Szczepański z Gimnazjum w Nieszawie w pracy „Dzieje Nieszawskich Rybaków”.
Olga i Bogna Łukomskie z II Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku odbyły niezwykłą podróż po
nieistniejących już włocławskich klimatach. „Wydobyłyśmy zdjęcia z domowego archiwum - chcemy
pokazać to, czego już nigdy nie uda się bezpośrednio zobaczyć”. Historia rodziny spleciona z historią
miasta. Patrycja Lis z Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku prezentuje swoje miejsce na Ziemi -

Brześć Kujawski. Martyna Stanisławska z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu
zaprasza do swojej wsi Czarne położonej wśród lasów i jezior. Marlena Biernacka i Angelika Świercz z
Publicznego Gimnazjum w Bądkowie prowadzą nas po Kalinowcu - dawnej królewszczyźnie.
Dominika Olesińska i Patrycja Rębowska z Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku przybliżają
nam historię cukrowni w Chełmicy Dużej. Karina Cichowlas i Iza Danielewska z Publicznego
Gimnazjum w Bądkowie piszą o swojej małej wiosce Łowiczek. Po rozmowach z dziadkiem,
proboszczem i nauczycielem historii stwierdzają: „możemy z radością mówić o naszym dziedzictwie,
którego nie musimy się wstydzić, ale z którego możemy być dumne.” Julia Iglewska z I Liceum
Ogólnokształcącego w Żninie opisuje dzieje żnińskiej baszty - kronikarki przeszłości jak i dnia
dzisiejszego, która od wieków przygląda się dziejom miasta. Wanessa Andrzejewska ze Szkoły
Podstawowej w Słębowie zapoznała nas z historią swojej szkoły.
Może być o przeszłości, może być o współczesności. Sandra Gwizdalska i Olga Wilk z
Gimnazjum nr 11 w Toruniu postanowiły przedstawić nam Centrum Sztuki Współczesnej - jego
zadania i rolę w życiu miasta.
Przeszłość łączy się z teraźniejszością, historia wpływa na życie ludzkie. Adrianna Bednarz i
Agnieszka Mirolewicz z Gimnazjum nr 3 we Włocławku podjęły trudny temat, jakim jest tolerancja i
szacunek dla innych w pracy „Romowie na Kujawach”.
Kacper Balcerzak ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Żninie w swojej prezentacji
przybliża wybitne postacie z których dumne jest miasto. Igor Deptuła z Gimnazjum w Bądkowie
przedstawia nam urodzonego w Bądkowie Przemysława Barthel de Weydenthal, pułkownika,
żołnierza Legionów Polskich i uczestnika I wojny światowej. Artura Sadowskiego z Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu do napisania pracy zainspirowało posadzenie
Katyńskiego Dębu Pamięci - zainteresował się postacią kapitana Stanisława Kretkowskiego,
pochodzącego z okolic Kowala. Kamila Erdmann ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Żninie
przybliżyła nam postać Klemensa Janickiego w 500 rocznicę urodzin, a Dominik Małecki i Jakub
Srocki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie zaprezentowali film o błogosławionym księdzu
Marianie Skrzypczaku. Temat pracy Zuzanny Silewicz i Julii Hakobyan ze Szkoły Podstawowej nr 16 w
Toruniu pojawił się przez przypadek. Miało być o nowym moście, a powstała praca o patronce mostu
- generał Elżbiecie Zawackiej - jedynej kobiecie „cichociemnej”. Autorki dodają: „Wybierając temat
pracy nie zdawałyśmy sobie sprawy, że może być tak trudny i obszerny. Pisząc, przechodziłyśmy
różne etapy, takie jak: ogromne zainteresowanie, zniechęcenie, a nawet „głupawkę”.
Wartości, które przekazują starsi są bezcenne. Gordiana Kryszak z Publicznego Gimnazjum nr
1 w Żninie opowiada o swojej prababci. „Za wszystko, co zrobiła, za wszystkie rady, które udzieliła i
za samą radość życia, pozytywne nastawienie, warto ją naśladować.” O swojej prababci pisze też
Helena Lewińska ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Toruniu. „Wszyscy podkreślają znaczenie mężczyzn
dla historii rodziny, państwa. Ja natomiast mówię o swojej prababci Helenie, której imię z dumą
noszę. Silna Helena była dla wielu kobiet nie tylko w mojej rodzinie wzorem.” Agata i Marta Pałka z
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie opowiadają o swoim pradziadku Gabrielu Leśniewskim –
muzyku, zbieraczu i propagatorze folkloru. „Muzykowaliśmy wszyscy: pradziadek, ojciec, brat siostra
i ja. Zrobimy wszystko, by dokonania pradziadka nie poszły w zapomnienie.” Julia Szczapińska z II
Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku przedstawia nam Henryka Kowalczyka, swojego
pradziadka. „Ciężko jest pisać o kimś, kogo znało się tak krótko. Odświeżanie wspomnień, zbieranie,
porządkowanie materiałów i zdjęć, to sposób do lepszego poznania kogoś, kto jest dla nas ważny”.
Ciepło o swojej rodzinie pisze Wojciech Czekaj ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie. Inspiracją była
lampa, będąca w domu „od zawsze”. „Codziennie na nią patrzyłem i jej nie widziałem. W jej blasku
odbywały się ważne rozmowy, była świadkiem większych uroczystości rodzinnych”. Max Leśniewski
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu tak podsumowuje swoją pracę: „Mam dopiero dziewięć lat,
ale wiem, że otrzymałem wielki dar od moich dziadów i pradziadów. Dostałem od nich korzenie
dające mi poczucie bezpieczeństwa.” Aleksandra Rewezińska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie
zainteresowała się pamiątkami rodzinnymi. „Pamiątki rodzinne są świadectwem potwierdzającym
przeszłość i tradycję mojej rodziny. Moje zainteresowanie nimi, pozwoliło mi poznać przeszłość
moich przodków i uzyskać wiele cennych wiadomości.”

Na zakończenie, by odpocząć po emocjach, Weronika Stasiak z Gimnazjum w Smólniku
zaprasza na wyprawę do Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego „Wśród lasów, łąk i
jezior „ - gdzie woda czysta, a trawa zielona.
Przedstawiłam wszystkich laureatów etapu wojewódzkiego i pokrótce przybliżyłam ich prace.
Chciałabym jeszcze raz serdecznie wszystkim uczestnikom konkursu podziękować za pracę, którą
wykonali.
Jednocześnie słowa podziękowania kieruję do Waszych opiekunów, „Nauczycieli Kraju
Ojczystego”, którzy pomogli Wam, zainspirowali i nadali ostateczny kształt Waszym pracom. I tym,
którzy są z nami od lat i tym, z którymi spotykamy się po raz pierwszy.
W imieniu całej Komisji Konkursowej dziękuję paniom: Katarzynie Chlebosz, Anecie
Dawidowicz, Karinie Kazaneckiej, Dorocie Kilanowskiej, Joannie Krystosiak, Urszuli Łukomskiej,
Agnieszce Marjańskiej, Anicie Osieckiej-Młynarczyk, Ewie Skulskiej-Dzik, Danucie Staniszewskiej,
Jadwidze Szałacińskiej, Annie Szkutnickiej, Edycie Szóstak-Ławińskiej, Sylwii Trojan oraz panom:
Arkadiuszowi Ciechalskiemu, Krzysztofowi Gwizdalskiemu, Krzysztofowi Jarębskiemu, Maciejowi
Marjańskiemu, Dariuszowi Molendzie, Józefowi Nowakowskiemu, Łukaszowi Pawłowskiemu,
Robertowi Szafrańskiemu, Henrykowi Wasilewskiemu.
Chciałabym też podziękować rodzicom, którzy pomagali i wspierali w zmaganiach autorów
prac.
przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
oraz przewodnicząca Wojewódzkiej Rady do Spraw Młodzieży –
Julita Bąkowska

Poniżej w tabeli podane zostały wyniki oceny dokonanej przez jury szczebla centralnego XXIII edycji
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” prac autorów
z naszego województwa.
W imieniu Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK

GRATULUJEMY
przede wszystkim autorom jaki również i ich opiekunom.
Kategoria (szkoły)
podstawowe
indywidualnie
podstawowe
zbiorowe
NAGRODA
podstawowe
multimedialne
gimnazja
indywidualnie
gimnazja
zbiorowe

Tytuł pracy
Z pamiętnika Olki

Aleksandra
Rewezińska

Nasza Generał Elżbieta Zuzanna
Zawacka - „Zelma”,
Silewicz,
„Sulica”, „Zo”
Julia Hakobyan

Opiekun
Jadwiga
Szałacińska
Ewa SkulskaDzik

Szkoła
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Śniadeckiego w
Żninie
Szkoła Podstawowa nr 16
w Toruniu
„Trójka” Społeczna Szkoła
Podstawowa im. Armii
Krajowej w Żninie
Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Kruszynie

Wybitni Żninianie

Kacper
Balcerzak

Aneta
Dawidowicz

Stara Wielka Synagoga

Weronika
Gościniak

Magdalena
Marczak

Romowie na Kujawach

Agnieszka
Bednarz,
Agnieszka
Mirolewicz

Katarzyna
Chlebosz

Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów we Włocławku

Gabriel Leśniewski muzyk, który rozsławił
Żnin, żywy śpiewnik
Pałuk, nasz pradziadek

Agata Pałka,
Marta Pałka

Sylwia
Trojan

Publiczne Gimnazjum nr 1
w Żninie

NAGRODA
gimnazja
zbiorowe

Autor(rzy)

gimnazja
multimedialne
NAGRODA
ponadgimnazjalne
indywidualnie

Wśród łąk, lasów i
jezior - człowiek i natura

Weronika
Stasiak

Krzysztof
Jarębski

Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku

Wczoraj i dziś żnińskiej
baszty - kronikarki

Julia Iglewska

Łukasz
Pawłowski

I Liceum Ogólnokształcące
im. Braci Śniadeckich Żninie

Labuntur anni… Labuntur tempora…
Upływają lata, płyną
czasy

Olga Łukomska,
Bogna
Łukomska

Urszula
Łukomska

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
we Włocławku

W poszukiwaniu dworów

Katarzyna
Antkowiak

Robert
Szafrański

I Liceum Ogólnokształcące
im. Braci Śniadeckich w
Żninie

NAGRODA
ponadgimnazjalne
zbiorowe
ponadgimnazjalne
multimedialne
NAGRODA

Źródło: XXIII OMKK „Poznajemy Ojcowiznę” 2016, zestawienie prac nagrodzonych na finale centralnym.

WYDAWCA: Kujawsko-Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK
z siedzibą przy Oddziale PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu ul. gen. Józefa Hallera 32
Wydawnictwo bezpłatne. Ukazuje się w y ł ą c z n i e w formie elektronicznej
ADRES DO KORESPONDENCJI: e-mail: krzysztof.czerepowicki@gmail.com

