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III POSIEDZENIE KUJAWSKO-POMORSKIEGO
KOLEGIUM INSTRUKTORÓW KRAJOZNAWSTWA PTTK
Na kolejne - już trzecie w piątej kadencji - posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Kolegium
Instruktorów Krajoznawstwa PTTK zaprosił nas Marek Klain - kierownik Regionalnej Pracowni
Krajoznawczej funkcjonującej przy bydgoskim Regionalnym Oddziale PTTK. Odbyło się ono już po
raz trzeci w miejscowości Jania Góra, znanej jako Wioska Chlebowa, na prywatnej posiadłości
Marka Klaina.
W sobotę 9 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 zespołu organizacyjnego XII WZAK-u.
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Znany zebranym - z ubiegłorocznego spotkania - pan Jakub Gackowski - prezes
Towarzystwa Rozwoju Gminy Świekatowo przekazał kilka informacji dotyczących tradycji i
historii Janiej Góry - Wioski Chlebowej. Przekazał on również zebranym materiały promocyjne
gminy Świekatowo. Następnie udaliśmy się do Wioski Chlebowej. Obejrzeliśmy plac, na którym
odbywają się imprezy towarzyszące corocznemu Świętu Chleba odbywającemu się w drugą
sobotę września, a także budynek byłej szkoły, w którym zlokalizowana jest świetlica wraz z
kolejnym piecem chlebowym oraz izba regionalna z wystawą dawnych sprzętów domowych

związanych z wypiekiem chleba. Po zwiedzeniu tego obiektu zapoznaliśmy się z procesem
przygotowania i wypieku chleba w specjalnym piecu chlebowym, który jest główną atrakcją
Święta Chleba realizowanego w ramach wiosek tematycznych.
Po obejrzeniu tych elementów nastąpił powrót do miejsca obrad, gdzie przystąpiliśmy do
praktycznych zadań realizowanych według przyjętego porządku obrad. W trakcie obrad Marek
Klain przedstawił stan przygotowań do kolejnego XII Wojewódzkiego Zlotu Aktywnych
Krajoznawców - Bydgoszcz 2018. Odbędzie się on w dniach 13 i 14 października 2017 roku, a
bazą będzie PTSM przy ulicy Słowińskiego.
Omówiony też został wstępny program Zlotu. W sobotę zaplanowane są dwie tury
wycieczek tematycznych po Bydgoszczy. Każdy z uczestników będzie mógł indywidualnie wybrać
dwie z pięciu proponowanych tras - jedną w I turze, drugą w II turze. Trasa nr 1 - śladami
Mariana Rejewskiego, trasa nr 2 - śladami Józefa Święcickiego, trasa nr 3 - dzielnica muzyczna,
trasa nr 4 - Kanał Bydgoski oraz trasa nr 5 - bydgoskie pomniki przyrody. W niedzielę zaś
planowana jest autokarowa wycieczka krajoznawcza na trasie Bydgoszcz - Byszewo - Koronowo Tryszczyn - Bydgoszcz.

Wioska Chlebowa - przygotowanie i wypiek bochenków smacznego chleba

Rozpatrując temat WZAK-ów Krzysztof Czerepowicki stwierdził, że nie mamy jeszcze
określonego miejsca spotkania na XIII WZAK w 2019 roku oraz dalszych imprez.
Marek Klain poinformował też, że Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w
Bydgoszczy ma zamiar ustanowić całą serię regionalnych odznak krajoznawczych z cyklu „Znani
Bydgoszczanie”. Pierwszą jest odznaka poświęcona Marianowi Rejewskiemu - znanemu
matematykowi i kryptologowi, współtwórcy „ENIGMY”. Odznakę tą będą mogli zdobyć
uczestnicy XII WZAK-u. Ta i kolejne odznaki mają na celu poznanie i przybliżenie sylwetek
znanych bydgoszczan oraz miejsc w Bydgoszczy z nimi związanych. W najbliższych planach
kolejnym bohaterem ma być znany budowniczy wielu bydgoskich kamienic - Józef Święcicki.
Na zakończenie posiedzenia Krzysztof Czerepowicki raz jeszcze podziękował Beacie i
Markowi Klain za gościnę i możliwość zorganizowania ciekawego posiedzenia.
Krzysztof Czerepowicki poinformował, że w dniu 17 marca 2018 roku Komisja
Krajoznawcza ZG PTTK na wniosek Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa nadała
honorowy tytuł Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa - Bogumiłowi KORZENIEWSKIEMU z
Ciechocinka.
BOGUMIŁ PRZYJMIJ SERDECZNE G R A T U L A C J E

Na zakończenie posiedzenia
tekst - Krzysztof CZEREPOWICKI (ZIK 169/Z/14)
foto - Tadeusz PERLIK (ZIK 175/P/15)

DZIESIĄTY PARK KRAJOBRAZOWY
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
Jak informowaliśmy w poprzednim numerze „Krajoznawcy Kujawsko-Pomorskiego” w
maju 2018 roku uchwałą sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego został utworzony Park
Krajobrazowy Góry Łosiowe.
Sejmik województwa podjął również decyzję o włączeniu nowo utworzonego Parku
Krajobrazowego Góry Łosiowe do Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i
Nadwiślańskiego, który od tej pory nosi nową nazwę - Zespół Parków Krajobrazowych nad
Dolną Wisłą.
Dla przypomnienia, na terenie naszego województwa funkcjonuje obecnie dziesięć
parków krajobrazowych. Są to Brodnicki Park Krajobrazowy, Gostynińsko-Włocławski Park
Krajobrazowy, Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, Krajeński Park Krajobrazowy,
Nadgoplański Park Tysiąclecia, Tucholski Park Krajobrazowy, Wdecki Park Krajobrazowy a także
tworzące Zespól Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - Chełmiński Park Krajobrazowy,
Nadwiślański Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Góry Łosiowe.
Na podstawie „Newslettera” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

XII WOJEWÓDZKI ZLOT AKTYWNYCH KRAJOZNAWCÓW
Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy i działająca w jego strukturach
Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK mają zaszczyt zaprosić na
XII Wojewódzki Zlot Aktywnych Krajoznawców.
Odbędzie się on w dniach 13 i 14 października
bieżącego roku. Celem zlotu jest integracja
kujawsko-pomorskiego środowiska krajoznawców, promocja walorów
krajoznawczych Bydgoszczy i ziemi koronowskiej a także uczczenie 100
rocznicy odzyskania niepodległości.
Tegoroczny zlot obejmuje teren

Bydgoszczy, po której przeprowadzone zostaną dwie tury pieszych wycieczek krajoznawczych
oraz wycieczkę autokarową na trasie Bydgoszcz-Byszewo-Koronowo-Tryszczyn-Bydgoszcz.
Szczegóły programowe zawarte są w regulaminie imprezy dostępnym na stronie www
organizatora - ropttkszlakbrdy@gmail.com
Marek KLAIN (IKP 636/P/15)

NOWA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA
„Znani Bydgoszczanie - Marian Rejewski”
W dniu 17 kwietnia 2018 roku na wniosek Regionalnej Pracowni
Krajoznawczej oraz Oddziałowej Komisji Krajoznawczej i Ochrony Przyrody
Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy swoją uchwałą
ustanowił nową Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Znani Bydgoszczanie Marian Rejewski” Jest to pierwsza odznaka z tego cyklu. Ta jednostopniowa
odznaka ma na celu poznanie i przybliżenie sylwetki znanego polskiego
matematyka i kryptologa oraz miejsc w Bydgoszczy z nim związanych. Odznakę
tą będą mogli zdobyć uczestnicy XII Wojewódzkiego Zlotu Aktywnych
Krajoznawców, który odbędzie się w październiku tego roku.

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

