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XV POSIEDZENIE KUJAWSKO-POMORSKIEGO
KOLEGIUM INSTRUKTORÓW KRAJOZNAWSTWA PTTK
Na kolejne - piętnaste już - posiedzenie KujawskoPomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK zaprosił nas Marek Klain - kierownik
Regionalnej Pracowni Krajoznawczej funkcjonującej przy bydgoskim Regionalnym Oddziale PTTK.
Odbyło się ono już po raz drugi w miejscowości
Jania Góra znanej jako Wioska Chlebowa na prywatnej posiadłości Marka Klaina.
W sobotę 2 czerwca parę minut po godzinie
11.00 Krzysztof Czerepowicki przewodniczący Kolegium rozpoczął realizację porządku dnia. Na
wstępie powitał zebranych członków K-P KIK w tym
Marka Klaina - gospodarza obrad, a także pana Jakuba Gackowskiego - prezesa Towarzystwa Rozwoju
Gminy Świekatowo oraz członków Oddziałowej Komisji Krajoznawczej i Ochrony Przyrody RO PTTK
„Szlak Brdy”.
Znany zebranym - z ubiegłorocznego spotkania - pan Jakub Gackowski zaproponował wizytę w Wiosce Chlebowej, w której oczekiwała na nas pani Danuta Megger - szefowa tej wioski. Przedstawiła ona
nam główne założenia Wioski Chlebowej, w tym głównego elementu - pieca chlebowego, który jest
główną atrakcją Święta Chleba - corocznej imprezy
realizowanej w ramach wiosek tematycznych. Obejrzeliśmy 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 oraz izbą regionalną z
dawnymi sprzętami. Po zwiedzeniu tego obiektu mieliśmy możliwość obejrzenia wypieku chleba oraz pieczenia podpłomyków na ognisku.
Po obejrzeniu tych elementów nastąpił powrót do
miejsca obrad, gdzie przystąpiliśmy do praktycznych
zadań realizowanych według przyjętego porządku obrad. W trakcie obrad Tadeusz Perlik przedstawił
stan przygotowań do kolejnego XI Wojewódzkiego Zlotu Aktywnych Krajoznawców - Toruń 2017. Odbę-

dzie się on w dniach 14 i 15 października 2017 roku, a bazą będzie toruński Dom Turysty PTTK. Rozpatrując temat WZAK-ów Krzysztof Czerepowicki stwierdził, że nie mamy jeszcze określonego miejsca spotkania na XII WZAK w 2018 roku oraz dalszych imprez. Są jeszcze „białe plamy” patrząc regiony, które nasze
WZAK-i jeszcze nie objęły. Moglibyśmy „spenetrować” Pojezierze Brodnickie, Bory Tucholskie, Kociewie
czy też całą północno-zachodnią część województwa. Nie było nas w Tucholi, Koronowie, Brodnicy,
Świeciu, Rypinie, Strzelnie, Golubiu-Dobrzyniu czy też Nakle nad Notecią. Rozważano również okolice
Tczewa, chociaż to jest teren województwa pomorskiego. W tym momencie Tadeusz Frymark wstępnie
zadeklarował rozpatrzenie zorganizowania przez Regionalny Oddział „Szlak Brdy” z Bydgoszczy WZAK-u
w 2018 roku na terenie Borów Tucholskich.
Dokonano również wstępnych ustaleń dotyczących V Sprawozdawczo-Wyborczego Sejmiku Krajoznawców Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który według deklaracji Jerzego Chudzyńskiego ma
odbyć się we Włocławku wstępnie w dniu 13 stycznia 2018 roku. W trakcie obrad rozpatrywano też
możliwości zorganizowania seminarium krajoznawczego z cyklu „Mijające krajobrazy Polski” pod roboczym tytułem „Mennonici - historia i teraźniejszość”.
W trakcie obrad Marek Klain poinformował, że
Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Bydgoszczy przygotowała projekt „Odznaki Przyjaciel
Pracowni Krajoznawczej PTTK w Bydgoszczy”.
Celem tej odznaki jest promowanie Pracowni.
Odznaka posiada 5 stopni a regulamin ułożony
jest tak, by odwiedzać pracownię i korzystać z jej
zasobów.
Na zakończenie posiedzenia Krzysztof Czerepowicki raz jeszcze podziękował Beacie i Markowi
Klain za gościnę i możliwość zorganizowania ciekawego posiedzenia.
tekst - Krzysztof Czerepowicki (ZIK 169/Z/14)
zdjęcia - Tadeusz Perlik (ZIK 175/Z/15)

PIERWSI ZDOBYWCY
ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ POLSKI
ZŁOTEJ Z SZAFIREM
Chciałbym wszystkich poinformować, że w miesiącu sierpniu 2017 roku jako członek
Centralnego Zespołu Weryfikacyjnego OKP nr XIII z wielką przyjemnością dokonałem
weryfikacji Odznaki Krajoznawczej Polski w stopniu złota z szafirem. Pierwszymi spośród instruktorów krajoznawstwa z naszego województwa - jej zdobywcami zostali nr legitymacji 81/2017 Tadeusz PERLIK - Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa
PTTK nr 175/Z/15 z Oddziału Miejskiego im. Mariana Sydowa w Toruniu oraz nr legitymacji 82/2017 Jan KAMIŃSKI - Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa nr 189/Z/16
członek Oddziału im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. W obu przypadkach przedstawiona
dokumentacja, załączone fotografie oraz potwierdzenia zwiedzanych obiektów krajoznawczych stanowią
doskonały przykład do naśladowania przez innych zdobywców OKP.

OBAJ PRZYJMIJCIE ZASŁUŻONE GRATULACJE
Krzysztof Czerepowicki (ZIK 169/Z/14)

W K R Ó T C E XI WOJEWÓDZKI ZLOT AKTYWNYCH KRAJOZNAWCÓW
W październiku bieżącego roku spotkamy się na jedenastym już Wojewódzkim Zlocie Aktywnych Krajoznawców. Tym razem organizatorem Zlotu jest Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu.
W imieniu Organizatorów oraz Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK na
WZAK serdecznie zapraszam.
Krzysztof Czerepowicki (ZIK 169/Z/14)

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Miejski im. Mariana Sydowa w Toruniu, ul. Piekary 41
www.pttk.torun.pl - tel. 56 622 29 21

REGULAMIN
XI Wojewódzkiego Zlotu Aktywnych Krajoznawców
14 - 15 października 2017 r.
TORUŃ 2017
,,XI WZAK” jest organizowany zgodnie ze statutem PTTK, ustawą o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie. Jego organizacja opiera się na zasadzie samorealizacji, non-profit i nie ma charakteru
komercyjnego, przy wykorzystaniu zaangażowania i działalności wolontariuszy.

Organizator:
Oddział Miejski PTTK w Toruniu przy współudziale Urzędu Miasta Torunia z rekomendacji KujawskoPomorskiego Kolegium Krajoznawstwa. Oddział reprezentują:
· Komandor Zlotu: Tadeusz Perlik ZIK
· V-ce Komandor: Henryk Miłoszewski ZIK,
· Sekretarz: Zdzisław Grabowski IKR
· Członek: Hanna Czech IKR

Cel Zlotu:
- Integracja kujawsko-pomorskiego środowiska krajoznawców,
- Promocja działań dotyczących Roku 2017 „Wisła łączy”
- Promocja walorów krajoznawczych Torunia i Powiatu Toruńskiego.

Termin i miejsce Zlotu:
Zlot odbędzie się w dniach 14 i 15 października 2017 roku w Domu Turysty PTTK w Toruniu, przy
ul. Legionów 24 (10 minut od centrum) – tel. 56 622 38 55

Program:
Sobota 14.10.2017
- 09:00 – 10:30 – Przyjmowanie uczestników Zlotu w Domu Turysty PTTK
- 10:30 – 11:00 – Otwarcie XI WZAK-u
- 11:00 – 17:30 – Wycieczka krajoznawcza na trasie: Grzywna, Chełmża, Przeczno, Bierzgłowo
i Zamek Bierzgłowski
- 18:00 – 18:30 – Obiadokolacja
- 19:00 – Sesja krajoznawcza i otwarty Sejmik Krajoznawczy oraz posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego
Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa
Niedziela 15.10.2017
- 07:30 – 08:30 – Śniadanie
- 08:30 – 14:00 – Wycieczka krajoznawcza-piesza po centrum Torunia

- 14:00 – 14:45 – Obiad
- 15:00 – Zakończenie WZAK-u
Opłaty i świadczenia:
Wpłata na rzecz organizacji WZAK-u – 100zł.
W ramach wpłaty uczestnik otrzymuje:
- wyżywienie (obiadokolację w sobotę, śniadanie w niedzielę oraz obiad w niedzielę);
- nocleg w „Domu Turysty PTTK” (pokoje trzy i czteroosobowe z umywalkami);
- udział w wycieczce krajoznawczej;
- znaczek zlotowy (typu button);
- materiały krajoznawcze;
- odcisk okolicznościowej pieczęci zlotowej.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnikami Zlotu mogą być Instruktorzy Krajoznawstwa PTTK z obszaru województwa kujawskopomorskiego (w pierwszej kolejności) oraz całego kraju (w drugiej kolejności). W przypadku wolnych
miejsc Organizatorzy będą przyjmowali pozostałych chętnych.

Zgłoszenia uczestnictwa:
· W pierwszym nieprzekraczalnym terminie – do 7 września br. będą przyjmowani instruktorzy krajoznawstwa PTTK z województwa kujawsko-pomorskiego.
W drugim terminie – 8-24 września br. instruktorzy krajoznawstwa PTTK z innych województw.
· Zgłoszenia chęci uczestniczenia w WZAK-u oraz wpłaty wpisowego z dopiskiem „WZAK”, należy dokonać w/w terminach, przesyłając na adres Organizatora tj.
Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa
87-100 Toruń, ul. Piekary 41
nr konta BZ WBK 18 1090 1506 0000 0000 5002 0232
wypełnioną kartę uczestnika i załączając do niej dowód wpłaty (ksero).
· Zgłoszenia będą przyjmowane pocztą tradycyjną (adres wyżej) względnie pocztą elektroniczną
om.pttk@gmail.com
· Potwierdzenia udziału w XI WZAK-u będą się odbywały (po upłynięciu obu terminów zgłoszeń) za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej lub telefonicznie.

Postanowienia końcowe:
· Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
· Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom
Zlotu.
ORGANIZATORZY WZAK-u

źródło: wikipedia.pl

XIX WALNY ZJAZD PTTK
W dniach 15 i 16 września 2017 roku w obiektach kampusu akademickiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
odbył się XIX Walny Zjazd PTTK. Województwo kujawsko-pomorskie
miało być reprezentowane przez 8 delegatów wybranych na V Kujawsko-Pomorskiej Konferencji Oddziałów PTTK, jaka miała miejsce
24 czerwca br. w Inowrocławiu. Piszę miało, bo jak to czasami bywa, różnego rodzaju sytuacje losowe powodują, że nie zawsze jest
tak jak być powinno. I właśnie tym razem do Warszawy przyjechało
tylko siedmiu delegatów - Krzysztof Czerepowicki (ZIK) z grudziądzkiego oddziału, Wojciech Jagła (IKR) z Oddziału Miejskiego w Bydgoszczy, Piotr Kwiatkowski z Oddziału w Golubiu-Dobrzyniu, Zbigniew Marczuk z Regionalnego Oddziału „Szlak Brdy” z Bydgoszczy, Henryk Miłoszewski (ZIK) z Oddziału
Miejskiego w Toruniu, Andrzej Tyrjan z Oddziału Kujawskiego we Włocławku oraz Józef Zieliński z oddziału brodnickiego. Oprócz wybranych w Inowrocławiu delegatów w XIX Walnym Zjeździe nasze województwo reprezentowali również Członkowie Honorowi PTTK w osobach Tadeusza Rauchfleisza (ZIK)
z Grudziądza, Bogdana Lipińskiego z Kruszwicy oraz Romana Kowalskiego (IKR) z Torunia. W obradach
uczestniczyli też członkowie ustępujących władz naczelnych Towarzystwa - wspomniany wyżej Henryk
Miłoszewski - wiceprezes Zarządu Głównego, Józef Rusiecki z Torunia - członek Głównej Komisji Rewizyjnej a także Jolanta Szulc (IKR) z Grudziądza - sekretarz Głównego Sądu Koleżeńskiego. Na sali obrad był
też obecny Waldemar Wieczorkowski z Torunia - przewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.
Obrady rozpoczęły się 15 września o godz. 9.00 częścią roboczą, w czasie której wybrano prezydium oraz komisje statutowe Zjazdu. Głosowania odbywały się przy wykorzystaniu elektronicznych terminali, które w istotny sposób przyczyniały się do przyspieszenia obrad. W tej części delegaci uchwalili
również nadanie godności Członka Honorowego PTTK 30 osobom - w tym gremium był również nasz
kolega Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa - Henryk Miłoszewski.
Następnie odbyła się uroczystość rozpoczęcia Zjazdu, w trakcie której między innymi wręczono
liczne odznaczenia i medale. Prezydent RP nadał kilka wysokich odznaczeń państwowych. W dalszej kolejności wręczono tytuły Członków Honorowych.
W piątek po zarządzonej przerwie obiadowej przeprowadzona została część robocza Zjazdu trwająca do późnego wieczora. Wybrano nowe władze PTTK. Aby dokonać pełnego wyboru władz musiały
odbyć się aż 3 rundy głosowań zarówno do Zarządu Głównego jak i do Głównej Komisji Rewizyjnej oraz
Głównego Sądu Koleżeńskiego. Prezesem ZG został Jacek Potocki z Jeleniej Góry. Prezesem GKR został
Dariusz Kużelewski z Białegostoku a prezesem GSK został wybrany ponownie Wojciech Tomalak reprezentujący Wielkopolskę. Nasze województwo reprezentowane jest tylko w GSK, w składzie którego sekretarzem została Jolanta Szulc z grudziądzkiego Oddziału im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi. Nowo wybranym władzom składamy serdeczne gratulacje.
W sobotę o godzinie 9.00 rozpoczęła się druga część obrad plenarnych. Delegaci na Zjazd podjęli
osiem uchwał, ponadto w trakcie obrad Zjazdu złożono kilkadziesiąt wniosków, które po opracowaniu
zostaną przedłożone delegatom i nowo wybranym władzom do realizacji.
XIX Walny Zjazd PTTK zakończył obrady około godziny 13.00.
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
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

