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Poznajmy się …

Oddziałowa Komisja Krajoznawcza w „Szlaku Brdy”
W dniu 15 maja 2008 roku powstała, a raczej została reaktywowana oddziałowa
Komisja Krajoznawcza przy Regionalnym Oddziale PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.
Szefem Komisji został wybrany kol. Piotr Hartwich - IK Regionu. W skład Komisji
wchodzą ponadto kol. kol. Marek Klain (IKRegionu)- zastępca przewodniczącego, Urszula Sobkowiak (IKRegionu) - sekretarz oraz Tadeusz Frymark (IKRegionu), Anna
Hartwich (IKRegionu), Michał Lehmann (IKRegionu) i Andrzej Lewiński (IKPolski) członkowie. Na tym samym posiedzeniu rozszerzono skład Referatu Weryfikacyjnego
Odznak Krajoznawczych. Działa on teraz w składzie Andrzej Lewiński, Anna Hartwich i
Marek Klain. Zebrania oddziałowej Komisji Krajoznawczej odbywają się co dwa miesiące w siedzibie Oddziału przy ulicy Sienkiewicza 1/1 o godz. 17.30. Poza bieŜącymi
czynnościami na najbliŜszy okres czasu Komisja zaplanowała następujące zadania
główne: zorganizowanie w dniach 17 - 18 października 2009 IV Wojewódzkiego Zlotu
Aktywnych Krajoznawców oraz popularyzacja odznak krajoznawczych „Wędrownik Kujaw i Pomorza” i „Przyjaciel Bydgoszczy”.
(Piotr Hartwich - Bydgoszcz)

Grudziądzki „OSeSeK” ma juŜ 20 lat
13 grudnia 2008 roku w Klubie Garnizonowym w Grudziądzu odbyła się niezwykła uroczystość. W tym dniu bowiem zaplanowane zostały dwie imprezy. Pierwszą z
nich było zakończenie sezonu turystycznego w Grudziądzu połączone z posumowaniem rywalizacji szkół o Puchar Komisji Turystyki Pieszej. Drugą zaś były obchody XXlecia istnienia Wojskowego Koła PTTK „OSeSeK” działającego w chwili powstania przy
Ośrodku Szkolenia SłuŜb Kwatermistrzowskich, później przy Centralnym Ośrodku
Szkolenia Młodszych Specjalistów Logistyki, następnie przy 1 Ośrodku Szkolenia Kierowców, by w końcu trafić pod skrzydła grudziądzkiego Klubu Garnizonowego. Przez te
dwadzieścia lat zmieniały się składy działających w „OSeSKu” zarządów lecz na czele
Koła nieustannie stał prezes Ryszard Fierek - Instruktor Krajoznawstwa Regionu.
Na uroczystościach obchodu Jubileuszu obecni byli między innymi Krzysztof
Czerepowicki - przewodniczący oraz Tadeusz Rauchfleisz - sekretarz Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Krzysztof
Czerepowicki w imieniu całej rzeszy krajoznawców naszego województwa na ręce prezesa Ryszarda Fierka przekazał gratulacje, Ŝyczenia oraz okolicznościowy adres.
(KCz)

„Warszawa da się lubić” - wycieczka Oddziałowej Komisji
Krajoznawczej w I 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 15 i 16 listopada 2008 roku w kolejną rocznicę,
pod egidą Oddziałowej Komisji Krajoznawczej została zorganizowana wycieczka krajoznawcza do Warszawy. W programie wycieczki zaplanowano zwiedzanie obiektów
wpisanych do Kanonu Krajoznawczego Polski oraz wspomnienie ks. Władysława Łęgi
poprzez udział w mszy świetej i zapalenie symbolicznego znicza pod pamiątkową tablicą w kościele na Chomiczówce. W wycieczce udział wzięło 45 osób, głównie z Klubu Turystów Kolarzy „Kalinka”, Wojskowego Koła Turystycznego „OSeSeK” i Koła
Przewodników turystycznych i Pilotów Wycieczek. Kilka osób reprezentowało równieŜ
instruktorów krajoznawstwa. Zaprzyjaźniony przewodnik warszawski - Jacek Kowalewski - oprowadził po uliczkach Nowego i Starego Miasta, Krakowskim Przedmieściu i Łazienkach Królewskich. Uczestnicy zwiedzili równieŜ Muzeum Historyczne
Miasta Stołecznego Warszawy i Muzeum Powstania Warszawskiego. Lokalizacja
ośrodka, w którym zaplanowany został nocleg pozwoliła na nocny spacer po Starym
Mieście. Jak zwykle nie obyło się bez działań integracyjnych, równieŜ z petetekowcami z Warszawy. Oddziałowa Komisja Krajoznawcza postanowiła, Ŝe wycieczka krajoznawcza połączona z uczczeniem pamięci patrona grudziądzkiego Oddziału PTTK
oraz kolejnej rocznicy powstania PTK w Grudziądzu będzie organizowana rokrocznie.

(tekst i zdjęcia - Jan Kamiński)

Organizatorem wycieczki pn.: „Warszawa da się lubić” był Jan Kamiński - Instruktor Krajoznawstwa Polski, wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu,
członek Oddziałowej Komisji Krajoznawczej.
(KCz)

Kolejny numer „Pomorze i Kujawy”
Do nabycia jest kolejny, ósmy numer dwumiesięcznika „Kujawy i Pomorze”. Jak
zwykle jego treść jest dla wszystkich krajoznawców oraz turystów niezmiennie ciekawa. Nowy numer zawiera artykuły: Anny Marii Sergott „Muzeum Ziemi Krajeńskiej w
Nakle nad Notecią” oraz Alfreda Krysiaka „Sanktuarium Królowej Miłości i Pokoju w
Markowicach”. Andrzej Hermann przybliŜa nam Krajnę oraz Ród Bnińskich z samostrzale, a Mariusz Stachowiak opisuje czytelnikom „Zagospodarowanie hydrotechniczne rzeki ŁąŜyny”. W ramach cyklu „Odznaka Krajoznawcza Województwa KujawskoPomorskiego” prezentowane są obiekty połoŜone na terenie powiatu nakielskiego.
KaŜdy z nas - instruktorów krajoznawstwa winien posiadać w swojej biblioteczce
równieŜ i ten numer tego periodyku. Zachęcam wszystkich do zakupu.
(KCz)

Sprawdźmy samych siebie
W tym numerze druga część naszej cyklicznej zabawy. Do rozwiązania kolejne
pytania w konkursie wiedzy krajoznawczej pn. „Znam województwo kujawsko - pomorskie”. Powtórzę to co napisałem w poprzednim numerze: Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK Województwa Kujawsko - Pomorskiego nie dysponuje
Ŝadnymi funduszami, nie będzie w konkursie Ŝadnych nagród poza osobistą satysfakcją i podziękowaniem ze strony RKIK. Jeśli zechcecie brać udział w tej zabawie proszę
o przesyłanie odpowiedzi wyłącznie w formie e-mailów na poniŜej podany adres:
krzysztofczerepowicki@o2.pl. Za kaŜdą prawidłową i pełną odpowiedź przyznany
zostanie jeden punkt. Zakończenie konkursu nastąpi w trakcie IV Wojewódzkiego Zlotu Aktywnych Krajoznawców, który odbędzie się w dniach 17 i 18 października 2009
roku w Bydgoszczy.
Miłej zabawy:
6. Miasto leŜące nad rzeką Drwęcą obchodziło w 2008 roku 710 rocznicę nadanie praw
miejskich. Jest bardzo atrakcyjne pod względem cennych, w tym i gotyckich obiektów
zabytkowych. Jednym z nich jest pałac Anny Wazówny, w którym to pałacu zmarła.
Proszę podać o jakie miasto chodzi i w którym roku zmarła Anna Wazówna ?
7. Zamek krzyŜacki składał się z zamku głównego wzniesionego na planie czworoboku
z dwoma prostopadłymi do siebie skrzydłami południowym i zachodnim oraz z prze-

dzamcza. Skrzydło zachodnie mieściło refektarz i kapitularz, a południowe dom mieszkalny komtura i rycerzy zakonnych. Od strony północnej i wschodniej znajdował się
mur obwodowy, który w 2/3 zbudowany był z głazów narzutowych, a w wyŜszych partiach z cegły. W południowej części zamku znajdowała się brama wjazdowa
z przedzamcza, z portalem powstałym około 1305 roku. Przedzamcze od zamku oddzielała mokra fosa. WieŜa bramna prowadząca na przedzamcze wzniesiona była
z cegły o układzie gotyckim z XIV wieku. Po zniszczeniach partie górne zostały około
1860 roku uzupełnione ówczesną cegłą. Główne elementy zamku zostały zachowane
w niezmienionej formie - opis taki podaje Henryk Miłoszewski na jednej ze stron www.
Proszę określić jaki zamek został w ten sposób opisany ?
8. Miejscowość ta mocno związana jest z kolejnictwem. W roku 1871 doprowadzono tu
linię kolejową z Torunia. W 1872 roku przedłuŜono tą linię do Ostródy. W 1878 roku
miejscowość tą Ŝelaznym traktem połączono z Grudziądzem, a osiem lat później z
Brodnicą. U schyłku XIX wieku, w roku 1899 miejscowość ta została skomunikowana
z Prabutami.
Proszę zatem określić o jaką miejscowość chodzi ?
9. Jest to miasto, które w swoim herbie ma lipę. Urodzili się w nim m.in. Apolonia
Chałupiec (1897) - słynna aktorka filmu niemego, Wincenty Rapacki (1840) - aktor i
reŜyser teatralny czy teŜ Leszek Balcerowicz (1947) - ekonomista i polityk. Ciekawostką związaną z tą miejscowością jest następujący fakt. W czasie, gdy miasto było pod
zaborami wejście do parku miejskiego było płatne. W roku 1918 w parku tym został
posadzony DĄB WOLNOŚCI jako symbol uwolnienia się spod jarzma zaborcy.
Proszę podać o jakim mieście jest mowa i w którym roku od króla Władysława II
Jagiełły uzyskało akt powtórnej lokacji ?
10. Obecny Toruń w średniowieczu stanowiły dwa odrębne organizmy miejskie - Stare
Miasto i Nowe Miasto. TuŜ za wschodnimi murami obronnymi Starego Miasta powstało
Nowe Miasto Toruń. KaŜde z nich było odrębnym organizmem miejskim. Posiadało
więc własne mury obronne, własny przywilej lokacyjny, własny rynek, własną Radę
Miejską i w związku z tym ratusz. 8 marca 1454 roku nastąpiło połączenie Starego i
Nowego Miasta Torunia. Stare Miasto czyli Toruń uzyskało prawa miejskie w 1233 roku.
Proszę podać w którym roku przywilej lokacyjny uzyskało Nowe Miasto (Nowy
Toruń) ?

Apel do Oddziałów PTTK z terenu naszego województwa
W związku ze zbliŜającym się ustalonym terminem składania sprawozdań przypominam o przesłaniu na mój adres danych liczbowych dotyczących liczby zweryfikowanych i przyznanych przez Wasze referaty weryfikacyjne odznak krajoznawczych.
Myślę w tym miejscu o oddziałach w śninie, Włocławku, Chełmnie, Brodnicy, Grudziądzu, Miejskim w Toruniu, przy Klubie POW i Regionalnym „Szlak Brdy” z Bydgoszczy.
(KCz)

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

