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XVII Walny Zjazd PTTK
W dniach od 4 do6 września 2009 roku w obiektach kampusu akademickiego SGGW w
Warszawie odbył się XVII Walny Zjazd PTTK. Województwo kujawsko - pomorskie reprezentowane było przez 10 delegatów. Oprócz delegatów w Zjeździe z naszego województwa
uczestniczyli Członkowie Honorowi: Helena Cieślak z Włocławka, Ryszard Tylicki z Brodnicy, Lech Bolt z Chełmna, Janusz Umiński z Bydgoszczy oraz Józef Rusiecki ustępujący
członek Głównej Komisji Rewizyjnej, Waldemar Wieczorkowski - przewodniczący Komisji
Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, Tadeusz Rauchfleisz i Wiesław Radomski z Torunia - kandydaci na Członków Honorowych.
Obrady rozpoczęły się 4 września o godz. 14.00 częścią roboczą, w czasie której wybrano prezydium oraz komisje statutowe Zjazdu. Pewną nowością był fakt, Ŝe głosowania
odbywały się przy wykorzystaniu zdobyczy techniki. Terminale, którymi dokonywano aktu
głosowania w istotny sposób przyczyniły się do przyspieszenia obrad. W tej części delegaci
uchwalili równieŜ nadanie godności Członka Honorowego PTTK. Na 190 złoŜonych wniosków nadano 56 osobom ten tytuł - w tym gremium byli równieŜ nasi koledzy Instruktorzy
Krajoznawstwa PTTK - Tadeusz Rauchfleisz - IKPolski z grudziądzkiego Oddziału oraz
Edward Kozanowski - IKRegionu z bydgoskiego oddziału przy Klubie POW. Następnie o
godz. 17.00 w Auli Kryształowej SGGW odbyła się uroczystość rozpoczęcia Zjazdu, w trakcie której między innymi wręczono liczne odznaczenia i medale. Prezydent RP nadał kilkanaście wysokich odznaczeń państwowych: KrzyŜe Oficerskie, Komandorskie i Kawalerskie
Orderu Odrodzenia Polski oraz Złote, Srebrne i Brązowe KrzyŜe Zasługi. Wśród odznaczonych KrzyŜem Kawalerskim OOP był prezes Oddziału Miejskiego PTTK z Torunia - Henryk
Miłoszewski - IKPolski. Kilka sztandarów Oddziałów PTTK zostało przez Ministra Urzędu
ds. Kombatantów i Osób represjonowanych odznaczonych Medalem PRO MEMORIA za
utrwalanie pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Ojczyzny. Wśród wyróŜnionych był równieŜ Oddział Miejski PTTK z Torunia. W dalszej kolejności wręczono tytuły
Członków Honorowych. Oprócz wymienionych wyŜej z naszego województwa godność tą
otrzymał jeszcze Wiesław Radomski z Oddziału Uniwersyteckiego w Toruniu. Część tą zakończył koncert.
W sobotę i niedzielę odbywała się część robocza Zjazdu. Wybrano nowe władze
PTTK. Aby dokonać pełnego wyboru władz musiały odbyć się 4 rundy głosowań. Prezesem
ZG został ponownie Lech DroŜdŜyński. W składzie ZG liczącym 20 osób - województwo ma
dwóch przedstawicieli: Henryk Miłoszewski (IKPolski) i Edward Kozanowski (IKRegionu).
Prezesem Głównej Komisji Rewizyjnej ponownie został Tadeusz Sobieszek. W składzie GKR

- liczącym 15 osób - województwo reprezentuje Józef Rusiecki - prezes O/Skarpa z Torunia. Prezesem Głównego Sądu KoleŜeńskiego została ponownie Anna Kirchner. W składzie
GSK - liczącym 15 osób - województwo reprezentuje nasza koleŜanka Jolanta Szulc (IKRegionu). Tak więc województwo nasze reprezentowane jest we wszystkich organach władzy.
Zjazd podjął teŜ decyzję, Ŝe dla dokonania zmian w Statucie PTTK zwołany zostanie około
połowy 2010 roku Zjazd Nadzwyczajny.
Zjazd uchwalił kilka dokumentów (uchwały, apel, rezolucje): Uchwałę o kierunkach
działań programowych Towarzystwa w XVII Kadencji; Uchwałę dotycząca działalności gospodarczej Towarzystwa; Uchwałę w sprawie Roku Turystyki Wodnej w PTTK; Uchwałę w
sprawie rozwoju turystyki wodnej w PTTK; Apel do władz państwowych i samorządowych
w sprawie turystyki wodnej; Rezolucję w sprawie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska; Apel do Sejmu RP o działania dla ochrony krajobrazów ojczystych. Ponadto w
trakcie obrad Zjazdu złoŜono kilkadziesiąt wniosków, które po opracowaniu zostaną przedłoŜone delegatom i nowo wybranym władzom do realizacji. XVII Walny Zjazd PTTK zakończył obrady około godziny 12.30.
(KCz)

Potyczki z przeszłością
Tegoroczny, krakowski CZAK upłynął pod znakiem
odbiegającej od dotychczasowych standardów frekwencji.
Uczestniczyło w nim zaledwie 124 krajoznawców. Powód ? koszty - znacznie wyŜsze niŜ zwykle. Według prognoz wysuwanych na zakończenie CZAK-u przyjdzie nam pogodzić się
z tym faktem, czyli płacić więcej.
Program CZAK-u przewidywał w mniejszym stopniu
zwiedzanie Krakowa, który na ogół jest dobrze znany,
zwłaszcza elicie krajoznawczej, na rzecz jego okolic. I za ten
program jak i za całą organizację CZAK-u organizatorom
naleŜy się uznanie.
W podsumowaniu zlotu jeden z dyskutantów rozwinął skrót CZAK, który brzmi Centralny Zlot Aktywu Krajoznawczego, po czym na sali dało się słyszeć odgłosy dezaprobaty i
uwagi, iŜ „aktyw” jako relikt z czasów PRL-u źle się nam kojarzy i wobec tego został wykreślony z nazwy sztandarowej imprezy krajoznawców. Aktualnie bowiem nazwa imprezy
brzmi „Centralny Zlot Krajoznawców”, w skrócie CZK. JednakŜe posługiwanie się skrótem
CZK, bez samogłoski „a” brzmi niezbyt dobrze. W oficjalnej nazwie jest więc Centralny Zlot
Krajoznawców, ale w powszechnym, obiegowym uŜyciu jest i pewnie pozostanie „CZAK”.
Dość inteligentnie, by nie powiedzieć sprytnie, wybrnięto z tej sytuacji w mojej kujawsko-pomorskiej Komisji Krajoznawczej. Od kilku lata spotykamy się na regionalnych
WZAK, gdzie skrót brzmi Wojewódzki Zlot Aktywnych Krajoznawców. Zwracam uwagę na
zastąpienie rzeczownika „aktywu” przymiotnikiem „aktywnych”.
Na fali potyczek z przeszłością jest jeszcze jeden przypadek korespondujący tematycznie z „aktywem” w nazwie CZAK. Jeśli określenie „aktyw” wywołuje fatalne konotacje,
to „Przodownik” w nazwie np. Przodownik turystyki Pieszej, Przodownik Turystyki Górskiej i innych , kojarzy się jeszcze gorzej. Starszym KoleŜankom i Kolegom „przodownik”
przywodzi na myśl rozwinięcie hasła o „przodowniku pracy socjalistycznej, stachanowcu
itp.”.
Pisząc o „aktywie” i „przodownikach” daleki jestem od sugerowania rewolucyjnych
zmian w nazewnictwie i potępiania wszystkiego z minionej epoki. PoniewaŜ jednak temat
ten z pewnością będzie powracał na róŜnych forach zachęcam do dyskusji.
(Bogumił R. Korzeniewski - Ciechocinek)

IV Wojewódzki Zlot Aktywnych Krajoznawców Bydgoszcz 2009
W trakcie odbywającego się w 2008 roku we Włocławku III WZAK-u działacze Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy zaprosili nas na IV Wojewódzki Zlot
Aktywnych Krajoznawców, który zaplanowano na 17 i 18 października 2009 roku. Z zaproszenia skorzystało blisko pięćdziesięciu krajoznawców reprezentujących oddziały PTTK
w Grudziądzu, Świeciu, Kruszwicy, Miejski, Akademicki i Przewodnicki z Torunia, Regionalnego „Szlak Brdy” oraz przy Klubie POW z Bydgoszczy. We WZAK-u uczestniczyli ponadto przedstawiciele województwa pomorskiego i wielkopolskiego, niestety pomimo wcześniejszego zgłoszenia do Bydgoszczy nie dojechała przedstawicielka województwa łódzkiego. Wśród tej grupy, 30 osób to Instruktorzy Krajoznawstwa PTTK. Organizatorzy wyznaczyli bazę Zlotu w Szkolnym Schronisku MłodzieŜowym przy ulicy Sowińskiego 5. Od godziny 12.30 rozpoczął działanie sekretariat Zlotu. Po zgłoszeniu kaŜdy z uczestników
otrzymał przygotowane przez organizatorów bardzo bogate i ciekawe materiały krajoznawcze, a takŜe ładny znaczek zlotowy. Była teŜ moŜliwość dokonania ostemplowań ksiąŜeczek
czy teŜ kronik, bowiem organizatorzy przygotowali okolicznościową pieczątkę zlotową.
W Sali Sesyjnej bydgoskiego Ratusza zaplanowana była uroczystość rozpoczęcia IV
Wojewódzkiego Zlotu Aktywnych Krajoznawców WZAK - Bydgoszcz 2009. Tu prezes Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” - Marek Klain oraz szef Oddziałowej Komisji Krajoznawczej - Piotr Hartwich powitali uczestników i dokonali uroczystego otwarcia Zlotu. W rozpoczęciu brał
teŜ udział wiceprezydent miasta Bydgoszczy pan
Wojciech Nowacki. Słowa powitania do zebranych
przekazałem równieŜ ja, jako przewodniczący RKIK
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego,
ponadto
wyraziłem podziękowanie bydgoskim działaczom za
zorganizowanie IV WZAK-u.
Następnie przystąpiliśmy do realizacji programu
krajoznawczego. Rozpoczęliśmy od wizyty w dawnych
spichrzach zboŜowych. Obecnie w dwóch spichrzach
znajdują się działy archeologiczny i historyczny Muzeum
Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego. Oprócz
eksponatów obrazujących historie Bydgoszczy mieliśmy
moŜliwość obejrzenia ciekawej wystawy kolekcji ikon pochodzących z Muzeum w Białej
Podlaskiej.
Po obejrzeniu ekspozycji muzealnej zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Pierwsza
poszła na Rybi Rynek na przystań Bydgoskiego Tramwaju Wodnego, skąd solarnym statkiem spacerowym „Słonecznik” udaliśmy się w krótki rejs po Brdzie. W czasie rejsu czekała nas nie lada gratka. OtóŜ w pewnym momencie statek wpłynął do Śluzy Staromiejskiej,
gdzie został podniesiony o około 350 centymetrów w górę. Proces ten trwał około kwadransa. Mostem Królowej Jadwigi przekroczyliśmy Brdę i weszliśmy na tereny kampusu
akademickiego WyŜszej Szkoły Gospodarki mieszczącej się na terenach byłej garbarni. Następnie wzdłuŜ Brdy pod mostami Solidarności oraz przez most Krzysztofa Klenczona dotarliśmy do zlokalizowanej w zakolu Brdy Wyspy Młyńskiej, na której obejrzeliśmy zachowany historyczny układ przestrzenny z kompleksem budynków młyńskich i spichrzy z XIX
wieku z brukowaną ulicą Mennica. W tym miejscu mieliśmy moŜliwość obejrzenia zrewitalizowanych obiektów, w których obecnie mieszczą się zbiory Muzeum Okręgowego. Byliśmy teŜ przy obelisku symbolizującym przebiegający przez Bydgoszcz południk 18°E. W
dalszej kolejności obejrzeliśmy tzw. Bydgoską Wenecję. Druga grupa miała odwrotnie w
stosunku do grupy pierwszej ułoŜony program. Najpierw spacer a potem rejs tramwajem
wodnym.

Obie ekipy spotkały się przy bydgoskiej katedrze, która jest teŜ Sanktuarium Matki
Boskiej Pięknej Miłości „Madonny Bydgoskiej”. Posiadający średniowieczny rodowód obraz
Matki Boskiej z RóŜą jest uznawany za jeden z najpiękniejszych w kraju. Od katedry przeszliśmy na Stary Rynek, gdzie zapoznaliśmy się z historią bydgoskiego ratusza. Pod znajdującym się przed ratuszem pomnikiem Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej w hołdzie
ofiarom Krwawej Niedzieli zapaliliśmy znicz. Stąd poszliśmy na ulicę Długą, gdzie w restauracji „Ratuszowa” zaplanowane były otwarte posiedzenie RKIK oraz kolacja. Po kolacji
udaliśmy się pod pomnik Króla Kazimierza Wielkiego, gdzie Bractwo Rycerskie - Kompania
Janusza Brzozogłowego zaprezentowało nam bardzo ciekawą i sugestywną inscenizację
potyczki rycerzy polskich z krzyŜackimi. W drodze powrotnej do Schroniska obejrzeliśmy
bogato iluminowaną Bydgoszcz. Bardzo ładnie wyglądała zabudowa Starego Rynku, most
Sulimy - Kamińskiego czy teŜ secesyjne budynki na ulicy Gdańskiej z hotelem „Pod Orłem”
na czele. Parę minut poświęciliśmy na obejrzenia dwóch pomników - stojącego przy zbiegu
ulic Gdańskiej, Pomorskiej i Dworcowej „Wędrowca” oraz zlokalizowanej przy skrzyŜowaniu ulic Gdańskiej i Śniadeckich - ławeczki poświęconej Marianowi Rejewskiemu - matematykowi, który przyczynił się do stworzenia Enigmy.
Na niedzielę 18 października 2009 roku organizatorzy zaplanowali drugi etap części
krajoznawczej Zlotu - wycieczkę na trasie Kruszyn - Nakło nad Notecią - Gołańcz - Kcynia
- Grocholin - Smogulec. Pierwszym obiektem krajoznawczym, który obejrzeliśmy był Skansen Bojowy „Przedmoście Bydgoskie”. Skansen ten zlokalizowany jest na fragmencie polskiej linii obronnej z 1939 roku. Obejmuje on Ŝelbetonowy schron obserwacyjny, będący
centralnym punktem skansenu, zrekonstruowany schron drewniano-ziemny oraz kilkadziesiąt metrów okopów ze stanowiskami strzeleckimi.
Z Kruszyna pojechaliśmy do Nakła nad Notecią, gdzie w Muzeum Ziemi Krajeńskiej
obejrzeliśmy stałą ekspozycję obrazującą bogatą historię tego małego miasteczka oraz jego
najbliŜszych okolic.
Następnie przez Kcynię dotarliśmy do leŜącej juŜ w województwie wielkopolskim Gołańczy. Do tej miejscowości przyjechaliśmy, aby obejrzeć jego liczne i ciekawe zabytki. Zaczęliśmy od wizyty w Regionalnej Izbie Tradycji Gołanieckiego Ośrodka Kultury. Obejrzeliśmy tu okolicznościową wystawę poświęconą między innymi II wojnie światowej. Wiele ciekawych eksponatów zgromadzonych w jednym niezbyt duŜym pomieszczeniu potrafiło
przyciągnąć uwagę uczestników WZAK-u. Następnie dotarliśmy do gotycko-barokowego
kościoła pw. Najświętszej Marii Panny. Jest to świątynia wchodząca w skład dawnego
kompleksu pobernardyńskiego. Od świątyni tej przeszliśmy do znajdującego się nad jeziorem Smolary ruin gotyckiego zamku Pałuków. Tu obejrzeliśmy istniejący do dzisiaj główny
budynek zamkowy w postaci trójkondygnacyjnej wieŜy oraz mury obronne wraz z barokową bramą posadowiona na fundamentach bramy gotyckiej.
Kolejne miasteczko na trasie wycieczki, to leŜąca na Pałukach Kcynia. Malownicze
połoŜenie na szczycie morenowego wzgórza liczącego 136 metrów n.p.m. sprawia, Ŝe panorama miasteczka jest widoczna niezaleŜnie od tego, z której strony do niego zdąŜamy. Historia Kcyni jest bardzo bogata, prawa miejskie otrzymała z rąk księcia Bolesława PoboŜnego juŜ w roku 1262. Współcześnie Kcynia pełni rolę istotnego ośrodka kultury pałuckiej
i dlatego uwaŜa się ją za drugą - obok śnina - stolicę Pałuk. Miasteczko charakteryzuje się
zachowaną XIX-wieczna zabudową widoczną szczególnie w Rynku. W Kcyni odwiedziliśmy
późnobarokowy, pokarmelicki kościół pw. Najświętszej Marii Panny datowany na 1780
rok. Najcenniejszym skarbem świątyni jest późnogotycki XVI wieczny krucyfiks z naturalnymi włosami i XVIII wieczną srebrną koroną cierniową. Krucyfiks ten zwany kcyńskim
Cudownym Panem Jezusem jest umieszczony w centralnym polu ołtarza głównego, z tej
przyczyny świątynia pełni równieŜ rolę Sanktuarium KrzyŜa Świętego. Z kościołem integralnie związany jest klasztor oraz kruŜganek odpustowy zwany kalwarią. Z Kcyni udaliśmy się do Grocholina, gdzie w otoczeniu zadbanego parku znajdują się dwa zabytki.
Pierwszym z nich jest wzniesiony na początku XVII wieku murowany późnogotyckorenesansowy dwór obronny. Ten piętrowy budynek posiada ciekawe schodkowe szczyty,

ponad którymi wystaje umieszczona w naroŜniku baszta. Bardzo ciekawym elementem jest
frontowy portal o formach manierystycznych z dwiema kolumienkami Drugim zaś jest
zbudowany po 1836 roku późnoklasycystyczny pałac. Po zwiedzeniu wnętrz starszego
obiektu udaliśmy się w dalsza drogę.
Ponownie przekroczyliśmy granice województwa, poniewaŜ ostatnim celem wycieczki
był Smogulec, mała wieś połoŜona w powiecie wągrowieckim. Przywiodła nas w to miejsce
chęć obejrzenia bardzo ciekawego kościoła pw. św. Katarzyny i bł. Marii Pasterki. W XIX
wieku miejscowość była siedzibą rodziny Hutten-Czapskich, którzy w latach 1876 - 1879
dobudowali do miejscowego kościoła kaplicę rodową i spoczywają w niej w marmurowych
sarkofagach znajdujących się w krypcie. Kaplica ta zwana z racji wyłoŜenia ścian krypty
złotą mozaiką nosi miano Złotej Kaplicy, przykryta jest kopułą wzorowaną na kopule kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Po wyjściu z kościoła zrobiliśmy jeszcze pamiątkową
zbiorową fotografię i udaliśmy się do autokaru, którym juŜ bez Ŝadnego zatrzymywania się,
przez Kcynię i Szubin dotarliśmy około godziny 16.00 do Bydgoszczy.
Autokar dowiózł nas do bistro „Kwadrans”, w którym organizatorzy zaplanowali
obiad. Po posiłku przeprowadziliśmy podsumowanie IV WZAK-u. Podziękowałem organizatorom wręczając im okolicznościowe adresy.
Prezes Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” Marek
Klain podziękował uczestnikom za tak liczny udział i dokonał oficjalnego zamknięcia IV Wojewódzkiego Zlotu Aktywnych Krajoznawców.
Ostatnim akcentem Zlotu było wręczenie zdobytych przez
jego uczestników dwóch odznak krajoznawczych „Przyjaciel
Bydgoszczy” oraz „Wędrownik Kujaw i Pomorza”.

(KCz)

Otwarte spotkanie Instruktorów Krajoznawstwa PTTK
Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Po sobotnim zwiedzaniu miasta udaliśmy
się na ulicę Długą do restauracji „Ratuszowa”,
gdzie zaplanowane było otwarte spotkanie
Instruktorów Krajoznawstwa PTTK Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz kolacja. Spotkanie,
które prowadziłem osobiście rozpoczęliśmy do
chwili
milczenia,
którą
uczciliśmy
tych
instruktorów krajoznawstwa - bydgoszczanina
Henryka Landowskiego, Romana Otrębę z Torunia
i Józefa Zyskę z Włocławka, którzy w okresie od poprzedniego WZAK-u odeszli na wieczną
wartę. Następnie naszym kolegom z Torunia - Andrzejowi Urbańskiemu i Andrzejowi Hermannowi wręczyłem nowe legitymacje Instruktorów Krajoznawstwa Regionu, w zastępstwie Zbigniewa Suszyńskiego z Włocławka legitymację odebrała Helena Cieślak. Natomiast Kazimierzowi Andrzejewskiemu z Włocławka wręczyłem wymienioną legitymację Instruktora Krajoznawstwa Polski. W dalszej kolejności Ryszardowi Wrzoskowi - szefowi Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK wręczyłem okolicznościowy adres
wraz z pamiątkowymi wydawnictwami dotyczącymi Chełmna. Następnie skłaniając się do
apelu organizatorów WZAK-u o pomoc dla Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Bydgoszczy przekazałem historyczne proporczyki zlotowe z lat 1969 - 1986, a takŜe zbiorowe
wydawnictwo obejmujące wszystkie trzynaście dotychczas wydane numery „Krajoznawcy
Kujawsko-Pomorskiego”.

W trakcie dyskusji inni uczestnicy Zlotu teŜ obligowali się do przekazania w dniu
jutrzejszym materiałów, które przywieźli ze sobą. Po tej uroczystości rozpoczęła się część
robocza spotkania.
Jako, Ŝe 25 listopada br. minie 4 lata od II Sprawozdawczo-Wyborczego Sejmiku
Instruktorów Krajoznawstwa PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na którym wybrano nasze władze na kolejną kadencję, przedstawiłem krótkie sprawozdanie z realizacji
uchwał II Sejmiku zawartych w protokole Komisji Uchwał i Wniosków. Na początku przypomniałem zebranym, w jakim składzie funkcjonuje Regionalne Kolegium Instruktorów
Krajoznawstwa naszego województwa, a następnie w krótkich słowach przekazałem informacje dotyczące realizacji wszystkich trzech uchwał II Sejmiku - pierwszej - „Dokonać aktualizacji listy i weryfikacji uprawnień instruktorów krajoznawstwa naszego województwa”; drugiej - „W dalszym ciągu popularyzować odznaki krajoznawcze naszego regionu”
oraz trzeciej - „Doprowadzić do organizacji Wojewódzkiego Zlotu Krajoznawców jako imprezy cyklicznej”.
Zarówno rozwój liczebny naszego środowiska, wzrost zweryfikowanych i przyznawanych odznak krajoznawczych jak i organizowany juŜ po raz czwarty Wojewódzki Zlot Aktywnych Krajoznawców świadczą o tym, Ŝe praca RKIK prowadzona jest chyba właściwie.
Ponadto przekazałem informacje o wydawanym od 25 listopada 2006 roku dla potrzeb
środowiska instruktorów krajoznawstwa Informatorze Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego pt.: „Krajoznawca Kujawsko-Pomorski”, wymianie legitymacji instruktorów krajoznawstwa i o przedłuŜaniu ich
waŜności, a takŜe o planowanych na 27 listopada 2009 roku Sejmiku Przedkongresowym
naszego województwa oraz na 10 - 12 września 2010 roku VI Kongresie Krajoznawstwa
Polskiego. Po krótkiej dyskusji zakończyłem otwarte posiedzenie Instruktorów Krajoznawstwa Województwa PTTK Kujawsko-Pomorskiego.
(KCz)

IX Posiedzenie Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK
Województwa Kujawsko - Pomorskiego
O godzinie 10.30 rozpoczęło się IX Posiedzenie Regionalnego Kolegium Instruktorów
Krajoznawstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pierwotnie obrady miały odbywać
się w siedzibie Regionalnego Oddziału „Szlak Brdy”, ale dzięki pomocy Heleny Cieślak posiedzenie odbyliśmy w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego w Bydgoszczy.
Po załatwieniu wstępnych formalności rozpoczęliśmy obrady, w których uczestniczyli Helena Cieślak, Tadeusz Rauchfleisz, Zygmunt Gdaniec, Andrzej Lewiński, Tadeusz Perlik oraz ja. Podczas posiedzenia złoŜyłem krótkie sprawozdanie z obradującego w dniach 4
- 6 września tego roku XVII Walnego Zjazdu PTTK, Helena Cieślak przedstawiła nam relację z XXXIX Centralnego Zlotu Krajoznawców CZAK - Kraków 2009, poruszyliśmy kwestię
zakończenia kadencji Kolegium. Przedstawiłem teŜ zebranym wykonane juŜ wszystkie trzy
stopnie Odznaki Krajoznawczej „Przyjaciel Borów Tucholskich”.
(KCz)

Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki
W dniu 9 października 2009 roku na zamku Anny Wazówny w Brodnicy zorganizowane zostały Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki. W trakcie tych uroczystości wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pan Maciej
Eckardt odznaczył 23 osoby i 3 instytucje nadanymi przez ministra Sportu i Turystyki Odznakami Honorowymi „Za Zasługi
dla Turystyki”. WyróŜnienia takie otrzymali równieŜ Instruktorzy Krajoznawstwa PTTK wśród nich - Henryk Stopikowski ZIK, Henryk Pasik - IKP, Wiesław Zaręba - IKR - z Grudziądza a
takŜe Andrzej Dargacz - IKR z Inowrocławia. Ponadto wyróŜ-

nienie to zostało wręczone Oddziałowi PTTK przy Klubie Pomorskiego Okręgu Wojskowego
w Bydgoszczy.
Oprócz tych odznaczeń w trakcie uroczystości wręczone były jeszcze inne wyróŜnienia. Laureaci Konkursu „Odkrywca 2009” wśród nich Pałucki Oddział PTTK ze śnina odebrali stosowne certyfikaty. Ponadto po raz pierwszy podczas tego turystycznego święta zostały wręczone certyfikaty Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej dla „Najlepszego
Produktu Turystycznego Regionu”. Specjalne certyfikaty otrzymali równieŜ laureaci plebiscytu „Perły w Koronie”. Motywem przewodnim tego internetowego plebiscytu były niezwykłe budowle i perły architektury. Część oficjalną zakończył piękny koncert fortepianowy
utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu dr. Mariusza Klimsiaka z bydgoskiej Akademii
Muzycznej, po którym burmistrz Brodnicy zaprosił uczestników na poczęstunek.
(KCz)

„Warszawa da się lubić” III wycieczka w II rocznicę odsłonięcia tablicy .....
19 listopada 1922 roku w Grudziądzu został powołany do Ŝycia oddział
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W 2007 roku członkowie grudziądzkiego Oddziału PTTK ufundowali tablicę poświęconą pamięci ks.
ppłk. dr. Władysława Łęgi - patrona swego oddziału, czołowego działacza
ruchu krajoznawczego w Grudziądzu po powrocie do Macierzy. W dniu 17
listopada 2007 roku odsłonięto tablicę umieszczoną w Panteonie PTTK w
kościele pw. Matki BoŜej WspomoŜycielki Wiernych na warszawskiej
Chomiczówce. W ten sposób uczczono 85 rocznicę powstania
grudziądzkiego oddziału PTK.
W dniach 14 i 15 listopada 2009 roku w kolejną rocznicę, pod egidą Oddziałowej
Komisji Krajoznawczej i Ochrony Przyrody zostanie zorganizowana wycieczka krajoznawcza do Warszawy. W programie wycieczki zaplanowane jest zwiedzanie obiektów wpisanych do Kanonu Krajoznawczego Polski oraz wspomnienie ks. Władysława Łęgi poprzez
udział w mszy świętej i zapalenie symbolicznego znicza pod pamiątkową tablicą w kościele
na Chomiczówce. Wycieczce planowana jest dla turystów, głównie z Klubu Turystów Kolarzy „Kalinka”, Wojskowego Koła Turystycznego „OSeSeK” i Koła Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek. Kilka osób reprezentowało będzie równieŜ Instruktorów Krajoznawstwa PTTK. Zaprzyjaźniony przewodnik warszawski pokaŜe warszawską cerkiew Metropolitalną i ZOO na Pradze, kościół św. Stanisława Kostki z grobem ks. Jerzego Popiełuszki, Zamek Królewski. Uczestnicy zwiedzą teŜ pałac i park w Wilanowie. Lokalizacja
ośrodka, w którym zaplanowany został nocleg pozwoli na nocny spacer po Starym Mieście.
Organizatorem wycieczki pn.: „Warszawa da się lubić” jest Jan Kamiński - Instruktor Krajoznawstwa Polski, członek Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu.

Cerkiew Mertopolitalna

Wilanów
(Jan Kamiński - Grudziądz)

Sejmik Przedkongresowy
W dniu 27 listopada 2009 roku w pałacu w Ostromecku odbędzie się Sejmik Przedkongresowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego pt.: „Krajoznawstwo jako element budowania toŜsamości regionalnej województwa kujawsko - pomorskiego”. Impreza organizowana przez Sejmik Prezesów Oddziałów PTTK naszego województwa odbędzie sie pod
honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego pana Piotra
Całbeckiego i prezydenta Bydgoszczy pana Konstantego Dombrowicza. Wśród prelegentów
znaleźli się Instruktorzy Krajoznawstwa PTTK - Henryk Miłoszewski i Andrzej Hermann z
Torunia, Edward Kozanowski i Maciej Wdowicki z Bydgoszczy oraz Henryk Pasik i Krzysztof Czerepowicki z Grudziądza.
Organizator Sejmiku zaprasza Instruktorów Krajoznawstwa PTTK i sympatyków krajoznawstwa do wzięcia w nim udziału. Osoby, które zdecydują się na udział w Sejmiku proszone są o potwierdzenie przybycia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada
2009 roku pod numerem telefonu 56 - 622-29-21.
(KCz)

Nowe odznaki krajoznawcze PTTK
Odznaka Krajoznawcza „Przyjaciel Borów Tucholskich”

brązowa

srebrna

złota

Odznaka Krajoznawcza „Miłośnik Brdy”

zwykła

z laurem

Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem 18. Pułku Ułanów Pomorskich”

jednostopniowa
WYDAWCA: Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK Województwa Kujawsko - Pomorskiego
z siedzibą przy Oddziale PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu ul. Za Basenem 2
NAKŁAD: 20 egzemplarzy + wersja elektroniczna
ADRES DO KORESPONDENCJI: Krzysztof Czerepowicki 86-300 Grudziądz ul. Władysława Łęgi 5/41
e-mail: krzysztofczerepowicki@o2.pl

