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Sejmik Przedkongresowy
W pierwszej połowie września 2010 roku w Olsztynie odbędzie się kolejny VI
Kongres Krajoznawstwa Polskiego. Zgodnie z zaleceniem władz naczelnych PTTK przed
olsztyńskim Kongresem w poszczególnych województwach odbyć się mają Sejmiki
Przedkongresowe. I w tą koncepcję wpisało się równieŜ nasze województwo. W dniu 27
listopada 2009 roku w pałacu nowym znajdującym się na terenie zespołu pałacowoparkowego w Ostromecku odbył się Sejmik Przedkongresowy Województwa KujawskoPomorskiego pt.: „Krajoznawstwo jako element budowania toŜsamości regionalnej województwa kujawsko-pomorskiego”. Impreza organizowana została przez Sejmik Prezesów Oddziałów PTTK naszego województwa odbyła się pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pana Piotra Całbeckiego i prezydenta
Bydgoszczy pana Konstantego Dombrowicza. Obrady Sejmiku swoją obecnością zaszczycili pan Maciej Eckardt - wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz reprezentująca prezydenta Bydgoszczy - kol. Barbara Kubiak-Warzocha. Zarząd
Główny PTTK reprezentował jego wiceprezes - kol. Stanisław Sikora. Obrady rozpoczęły
się punktualnie o godzinie 10.00. Prowadzili je Henryk Miłoszewski - przewodniczący
Sejmiku Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Marcin
Habel - p.o. dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. W ładnej
sali ostromeckiego pałacu zgromadziło się około stu osób reprezentujących większość
oddziałów PTTK funkcjonujących w województwie kujawsko-pomorskim. Na sali obrad
prawie w komplecie stawili się członkowie Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do Ostromecka przyjechali teŜ
zaproszeni przedstawiciele Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK z
jego szefem kol. Ryszardem Wrzoskiem na czele.
Na wstępie głos zabrał pan Maciej Eckardt oraz kol. Barbara Kubiak-Warzocha,
Ŝycząc zebranym owocnych obrad. Po części wstępnej przystąpiono do realizacji załoŜonego porządku. W trakcie obrad Sejmiku - do przerwy kawowej - wygłoszono referaty
o poniŜszej tematyce:
- kol. Henryk Miłoszewski - IK Polski - Oddział PTTK im. M. Sydowa z Torunia „Krajoznawstwo jako element budowania toŜsamości regionalnej województwa kujawsko-pomorskiego”;
- pan Marcin Habel - Urząd Marszałkowski - „Program działań Urzędu Marszałkowskiego w zakresie krajoznawstwa”;
- pan Piotr Birecki - pracownik naukowy UMK z Torunia - „Akceptacja zabytku
przez lokalna społeczność jako efekt działań ze strony Unii Europejskiej”;

- kol. Edward Kozanowski - IK Regionu - Oddział PTTK przy Klubie POW w Bydgoszczy - „Krajoznawstwo - przyrodnicze walory parków krajobrazowych województwa
kujawsko-pomorskiego”;
- kol. Krzysztof Czerepowicki - IK Polski - Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. W. Łęgi
w Grudziądzu - „Wpływ systemu odznak turystyki kwalifikowanej oraz krajoznawczych
na poznawanie regionów województwa kujawsko-pomorskiego”.
Wystąpienie tego referenta było ostatnim przed przerwą kawową, w trakcie której prowadzono gorące kuluarowe dyskusje.
Po przerwie wysłuchano kolejnych referatów:
- pani ElŜbieta Papis - w zastępstwie kol. Andrzeja Hermanna - „Fryderyk Chopin na Ziemi Dobrzyńskiej”;
- kol. Piotr Deja - Oddział PTTK im. Z. Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu „Zamek Golubski - kulturotwórcza i krajoznawcza rola Oddziału PTTK im. Z. Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu”;
- kol. Maciej Wadowicki - ZasłuŜony IK - Oddział PTTK przy Klubie POW w Bydgoszczy - „Bydgoszcz i okolice - atrakcje turystyczno-krajoznawcze”;
- kol. Henryk Pasik - IK Polski - Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. W. Łęgi w Grudziądzu - „Budowa fary grudziądzkiej pw. św. Mikołaja na tle innych kościołów gotyckich Ziemi Chełmińskiej”;
- kol. Rafał Gotowski - Oddział PTTK w Inowrocławiu - „Walory krajoznawcze województwa kujawsko-pomorskiego oczami studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”.
Po ostatnim wygłoszonym referacie nastąpiło podsumowanie Sejmiku, po czym
prowadzący obrady zaprosił zebranych na wspólny obiad, który był ostatnim punktem
załoŜonego programu.
Efektem Sejmiku Przedkongresowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma
być wydane przez Urząd Marszałkowski wydawnictwo, w którym znajdą się wszystkie
wygłoszone referaty oraz część poświęcona wszystkim regionalnym odznakom krajoznawczym „funkcjonującym” w naszym województwie.
Miejmy nadzieję, Ŝe zarówno wygłoszone referaty, jak i wydawnictwo, które w
zamyśle ma dotrzeć do wszystkich uczestników Sejmiku przyczynią się do utoŜsamiania się z małą Ojczyzną.
(KCz)

Uzupełnienie do informacji o XVII Walnym Zjeździe PTTK
W poprzednim numerze „Krajoznawcy Kujawsko-Pomorskiego” przedstawiłem informację dotyczącą XVII Walnego Zjazdu PTTK. W akapicie poświęconym uczestnikom
Zajazdu z naszego województwa w nieświadomy sposób pominąłem dwóch Członków
Honorowych PTTK uczestniczących w pracach Zjazdu.
Naprawiając swój błąd informuję, Ŝe oprócz dziesięciu - reprezentujących nas delegatów w XVII Walnym Zjeździe PTTK brali udział Członkowie Honorowi Towarzystwa: Helena Cieślak z Włocławka, Ryszard Tylicki z Brodnicy, Lech Bolt z Chełmna,
Janusz Umiński z Bydgoszczy a takŜe Józef Rusiecki z Torunia - ustępujący członek
Głównej Komisji Rewizyjnej, Waldemar Wieczorkowski z Torunia - przewodniczący
Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, Tadeusz Rauchfleisz z Grudziądza i Wiesław
Radomski z Torunia - jako kandydaci na Członków Honorowych.
Ponadto w pracach Zjazdu brali udział pominięci w poprzedniej relacji kol. kol.
Stanisław Dygasiewicz oraz Zbigniew Boroński z Bydgoszczy.
Obu kolegów za pominięcie ich nazwisk SERDECZNIE PRZEPRASZAM.
(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 liczna rzesza grudziądzkich - i nie tylko
- krajoznawców wzięła udział w wycieczce krajoznawczej do Warszawy. Organizator
wycieczki - kol. Jan Kamiński - IK Polski, członek Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu przygotował ciekawy program. Zrealizowano go w ponad 100 %. Uczestnicy wycieczki poprzez udział w mszy świętej i zapalenie symbolicznego znicza pod pamiątkową tablicą w Panteonie PTTK znajdującym się w kaplicy kościoła pw. Matki BoŜej
WspomoŜycielki Wiernych na warszawskiej Chomiczówce uczcili patrona grudziądzkiego Oddziału PTTK księdza Władysława Łęgę. Wycieczka miała równieŜ program krajoznawczy obejmujący między innymi obiekty ujęte w Kanonie Krajoznawczym Polski.
Zaprzyjaźniony przewodnik warszawski pokazał warszawską cerkiew Metropolitalną i
Ogród Zoologiczny na Pradze, kościół św. Stanisława Kostki z grobem ks. Jerzego Popiełuszki, Zamek Królewski. Uczestnicy zwiedzili teŜ pałac i park w Wilanowie. Lokalizacja ośrodka, w którym zaplanowany został nocleg pozwoliła na wieczorny spacer po
Starym Mieście. Odbył się teŜ balsamiczny wieczór integracyjny z przedstawicielami
stołecznego środowiska przewodnickiego.
(KCz)

Dwudziesta odznaka krajoznawcza w naszym województwie
(odznaka krajoznawcza dla najmłodszych)
Z wielką przyjemnością informuję, Ŝe Kujawski Oddział PTTK z Włocławka w
dniu 28 marca 2009 roku dla uczczenia 90. rocznicy zorganizowanego szkolnego ruchu turystyczno-krajoznawczego w Polsce ustanowił pierwszą w naszym województwie
odznakę krajoznawczą przeznaczoną dla najmłodszych. Jest nią przedstawiana poniŜej
Odznaka Krajoznawcza „Mały Krajoznawca okolic Włocławka”.
Gratulujemy pomysłu włocławskim działaczom.
ODZNAKA KRAJOZNAWCZA
„MAŁY KRAJOZNAWCA OKOLIC WŁOCŁAWKA”
1. Odznaka została ustanowiona dla uczczenia 90 rocznicy
zorganizowanego
szkolnego
ruchu
krajoznawczoturystycznego w Polsce.
2. Odznakę mogą zdobywać dzieci do 8 roku Ŝycia podczas
wycieczek rodzinnych, w grupach przedszkolnych i szkolnych.
3. Odznaka jest jednostopniowa.
4. Warunki zdobywania odznaki:
a) udział w pięciu (5) wycieczkach po Włocławku i okolicach, np.:
- spacer szlakiem zabytków po Włocławku,
- spacer do dwóch (2) miejsc pamięci narodowej,
- zwiedzenie jednego (1) kościoła zabytkowego lub współczesnego,
- spacer ścieŜką przyrodniczą np. w Warząchewce lub poznanie pomnika przyrody w
najbliŜszej okolicy,

- zwiedzenie muzeum etnograficznego we Włocławku lub skansenu w Kłóbce;
b) wykonanie dokumentacji rysunkowej najciekawszego obiektu z kaŜdej wycieczki w
zeszycie lub bloku rysunkowym.
5. Odznakę przyznaje Referat Weryfikacyjny odznaki krajoznawczej „Znam Włocławek i
okolice” przy Oddziale Kujawskim PTTK we Włocławku, ul. Słowackiego 1 a.
6. Pamiątką zdobytej odznaki będzie specjalny „Dyplomik” i znaczek.
7. Regulamin Odznaki został zatwierdzony dnia 28 marca 2009 roku uchwałą Zjazdu
Kujawskiego Oddziału PTTK w 101 rocznicę jego działalności.

Świeci gwiazda na niebie,
srebrna i staroświecka,
Świeci wigilijnie, kaŜdy
ją zna od dziecka.
Chwyć w garść jej promienie,
trzymaj je z całej siły.
I teraz w tym rzecz cała,
by się Ŝyczenia spełniły.

Wielce Szanowni krajoznawcy
i sympatycy krajoznawstwa.
Przyjmijcie proszę …
… i te wyszeptane w biegu,
… i te zapisane w śniegu,
… i te złoŜone przy choince,
… i te dalekie i bliskie
Ŝyczenia wszystkie.
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