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ROK 2016 ROKIEM KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO
XI (XXXVIII) POSIEDZENIE KUJAWSKO-POMORSKIEGO
KOLEGIUM INSTRUKTORÓW KRAJOZNAWSTWA PTTK
Na dziesiątym spotkaniu Kolegium ustaliliśmy, że kolejne - jedenaste - posiedzenie Ku-

jawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów
Krajoznawstwa PTTK odbędzie się w dniu
4 czerwca. Zaprosił nas na nie do miejscowości
Jania Góra - znanej jako wioska chlebowa - Marek Klain.
Parę minut po godzinie 10.00 przewodniczący
Kolegium powitał zebranych członków K-P KIK
w tym Marka Klaina - gospodarza spotkania
oraz zebranych gości w tym pana Jakuba Gackowskiego - prezesa Towarzystwa Rozwoju
Gminy Świekatowo. Spotkanie rozpoczęło się
od części krajoznawczej realizowanej według planu autorstwa Marka Klaina, który
na posiedzenie zaprosił prezesa Towarzystwa Rozwoju Gminy Świekatowo pana
Jakuba Gackowskiego. Zapoznał on zebranych z tradycjami i historią wsi Jania
Górą oraz atrakcjami gminy Świekatowo.
Po części teoretycznej zaprosił członków
Kolegium na zwiedzanie wsi, w tym głównego elementu - pieca chlebowego, który
jest główną atrakcją Święta Chleba - corocznej imprezy realizowanej w ramach

kujawsko-pomorskich wiosek tematycznych. Zebrani obejrzeli plac, na którym odbywają się
imprezy towarzyszące Świętu Chleba a także
budynek byłej szkoły, w którym zlokalizowana
jest stosowna świetlica wraz z kolejnym piecem chlebowym.
Po obejrzeniu tych elementów nastąpił
powrót do miejsca obrad, gdzie przystąpiliśmy
do praktycznych zadań realizowanych według
przyjętego porządku obrad. W trakcie tego
posiedzenia Kolegium pozytywnie zaopiniowa-

ło kandydaturę Krzysztofa Cieczkiewicza z
Oddziału Kujawskiego we Włocławku na stopień Instruktora Krajoznawstwa Polski. Następnie członkowie Kolegium dokonali wyboru Jerzego Chudzyńskiego na funkcję wiceprzewodniczącego
Kujawsko-Pomorskiego
Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa. Na
posiedzeniu rozpatrywano także inne bieżące kwestie - m.in. problematykę organizacji
X WZAK-u, który odbędzie się w dniach 8 i 9 października 2016 roku we Włocławku.
Pod koniec obrad Marek Klain każdemu z uczestników posiedzenia wręczył pamiątkowe zaświadczenie o traktujące o uczestniczeniu w spotkaniu. Na tym część robocza XI posiedzenia Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK została zakończona. Krzysztof Czerepowicki serdecznie podziękował Beacie i Markowi Klain za gościnę
i możliwość zorganizowania ciekawego posiedzenia. A na zakończenie pobytu w Janiej Górze
odbyła się wspólna sesja zdjęciowa.

Krzysztof Czerepowicki (ZIK 169/Z/14)
foto Tadeusz Perlik (ZIK 175/Z/15)

„KLIMEK” NA MENNONICKICH SZLAKACH
„KLIMEK” czyli Klub Inicjatyw Motorowych, Ekologicznych i Krajoznawczych w Grudziądzu zawiązał się na wiosnę 2013 roku. Po odbyciu kilku wypraw krajoznawczych w raczej
odległe regiony Polski przyszła pora na tzw. zakończenie sezonu. Wycieczka 1-dniowa, krótki
dzień (koniec listopada) - ograniczone możliwości programowe. Wtedy właśnie narodził się
pomysł „Szlakiem Mennonitów”. Oczywiście, podstawowym argumentem była duża ilość obiektów pomennonickich w niedużej odległości od Grudziądza i możliwość zdobywania odznaki do nich nawiązującej.
Odznakę Krajoznawczą „Śladami Mennonitów w Polsce” ustanowił Regionalny
Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy,
jej regulamin zatwierdzony został uchwałą
Zarządu Oddziału dnia 16.04.2012 r. Odznaka posiada 3 stopnie, można ją zdobywać po ukończeniu 8. roku życia, a czas
zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.
Na stopień brązowy należy udokumentować zwiedzenie dowolnych: 5 cmentarzy z pochówkami mennonitów, 5 chałup mennonitów (lub
zespołów chałup znajdujących się w jednej
wsi) i 5 innych obiektów związanych z mennonitami (spichlerze, eksponaty w muzeach lub
skansenach, ślady działalności np. terpy, wały
przeciwpowodziowe, rowy melioracyjne, kanały, stawy, nasadzenia, układ wsi, rozłogi pól
itp.). Wbrew pozorom nie jest to proste, ponieważ wybrane obiekty nie mogą pochodzić
z wykazu obiektów podanych w regulaminie
do stopni srebrnego i złotego (wiele obiektów
z naszego regionu jest w tym wykazie, co jest
dodatkowym utrudnieniem), trzeba więc wyszukać je samodzielnie. Zapoznając się z katalogiem
zabytków osadnictwa holenderskiego w Polsce
można dowiedzieć się o bogatej historii tego
procesu i jego szerokim zasięgu terytorialnym,
jak również zidentyfikować mnóstwo obiektów.
(strona internetowa www.holland.org.pl)

Po krótkiej analizie
opracowano trasę (samochodową) rajdu na zakończenie sezonu po Dolinie
Kwidzyńskiej, bardzo bogatej
w obiekty pomennonickie.
Ich mnogość i zróżnicowanie
pozwoliły uczestnikom na
zdobycie brązowej Odznaki
Krajoznawczej „Śladami Mennonitów w Polsce”. Jadąc od miejscowości do miejscowości po
Dolinie Kwidzyńskiej widać jak na dłoni krajobraz, który jest bardzo charakterystyczny dla terenów zasiedlanych przez mennonitów, a później również innych
osadników olęderskich. Rozległe, płaskie pola, rowy
melioracyjne podkreślające podziały gruntu, oddalone
od siebie siedliska, kępy drzew zdradzające położenie
cmentarza, gdzie niegdzie na horyzoncie wał przeciwpowodziowy z czytelnymi terpami. Takie widoki
towarzyszyły również na następnych rajdach motorowych PTTK „KLIMEK” Grudziądz po Nizinie Sartowicko-Nowskiej i różnych częściach Żuław
szlakiem mennonitów.
Kolejne klubowe „zakończenie sezonu” i kolejny rajd „Szlakiem Mennonitów”. Krajoznawcy z PTTK „KLIMEK’ Grudziądz po zdobyciu stopnia brązowego kontynuują zdobywanie
Odznaki Krajoznawczej „Śladami Mennonitów w Polsce”, którą ustanowił Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy. Na
stopień srebrny należy zwiedzić 20 obiektów wymienionych w wykazie będącym
załącznikiem do regulaminu Odznaki. Dla
zdobycia tego stopnia „KLIMEK” wyruszył
w trasę po Basenie Grudziądzkim. A właśnie
Basen Grudziądzki jest regionem, w którym

zachowało się bardzo dużo wartościowych zabytków poolęderskich stanowiących o jego
atrakcyjności turystycznej i wart jest odwiedzenia podczas zdobywania Odznaki Krajoznawczej „Śladami Mennonitów w Polsce”.
Na kolejnym zebraniu członkowie PTTK „KLIMEK” postanowili, że następnym rajdem „Szlakiem Mennonitów” rozpoczną następny klubowy sezon turystyczno-krajoznawczy. Tym razem skierują się na Żuławy.
tekst i foto Jan Kamiński .
(ZIK 189/Z/16) ..

ZMIANY W ODZNAKACH ODDZIAŁU im. ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ
Zdzisław Gostomski - prezes Zarządu Oddziału PTTK im. Ziemi Chełmińskiej poinformował
Kolegium, że ukończone zostały prace związane ze zmianą grafiki znaczka Odznaki Krajoznawczej „Miłośnik Twierdzy Chełmno”. Zmienił się wizerunek i symbolika odznaki oraz jego
forma wykonania z matrycy płaskiej
na plastyczną. Uległ też zmianie regulamin jej zdobywania. Wprowadzono IV stopień „Za Wytrwałość”
gdzie warunkiem jego zdobycia będzie zobaczenie obiektów Twierdzy
Chełmno:
- w Świeciu (M0rsk) - magazyn amunicyjny w okolicach ogrodów działkowych przy Nowym Szpitalu oraz
wozownia artyleryjska (stacja wodociągowa w Morsku);
- w Topólnie (Rudki) - magazyn amunicyjny oraz ruina wozowni artyleryjskiej;
- w Chełmnie - neoromański kościół
garnizonowy przy ulicy 3 Maja oraz
gmach 3 Królewsko-Pruskiego Lazaretu Fortecznego (obecnie internat Ośrodka SzkolnoWychowawczego przy ulicy Parkowej).
Zakończyły się też czynności związane ze
zmianą regulaminu oraz wizerunku Odznaki
Krajoznawczej „Turysta Chełmży”. Odznaka z jednostopniowej stałą się trójstopniowa, a i sama „blaszka” zmieniła się nie do
poznania.
GRATULUJEMY
Aktualne regulaminy oraz książeczki zdobywców odznak można znaleźć na stronie
internetowej oddziału - www.ppxxi.pl.
W tym miejscu pragnę podziękować Zdzisławowi za umożliwienie przedstawienia
wizerunków odznak.
Krzysztof Czerepowicki (ZIK 169/Z/14)

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
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