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„Warszawa da się lubić” 
6-7.11.2010 r. 

 

W pierwszy weekend listopada członkowie i sympatycy Oddziału PTTK im. ks. ppłk. 
dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu wzięli 
udział w wycieczce z cyklu „Warszawa da 
się lubić” zorganizowanej pod auspicjami 
oddziałowej Komisji Krajoznawczej i 
Ochrony Przyrody juŜ po raz czwarty przez  
Jana Kamińskiego. 

Celem podróŜy było nie tylko zwiedzanie 
stolicy. Sobota przeznaczona została na 
poznanie historii i miejsc związanych z 
„Cudem nad Wisłą”, jak się powszechnie 
mówi o Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Po 
Ossowie, Radzyminie, Sulejówku i innych 
miejscach w trudnych, deszczowych wa-

 



runkach oprowadzał barwnie opisując losy walczących Zbigniew Michalski. Wieczorem 
w kościele p.w. Matki BoŜej WspomoŜycielki Wiernych na warszawskiej Chomiczówce, 
gdzie w kaplicy-panteonie PTTK od trzech lat wisi tablica poświęcona pamięci patrona 
grudziądzkiego Oddziału, wszyscy uczestniczyli w mszy świętej w intencji grudziądz-
kich turystów. Wieczorem integracji sprzyjało spotkanie przy małym co nieco. Nie oby-
ło się bez nocnego spaceru po Starym Mieście. 

Niedziela upłynęła głównie na zwiedzaniu stołecznych nekropolii. Po Starych Powąz-
kach, Cmentarzu Wojskowym, Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim (luterańskim), 
Ewangelicko-Reformowanym (kalwińskim), śydowskim oraz Muzułmańskim Cmenta-
rzu Kaukaskim świetnie oprowadziła grupę Barbara Dobielecka, która opiekowała się 
naszą grupą do samego odjazdu z War-
szawy. Na kilku grobach, podobnie jak 
pod tablicą ks. Łęgi zapalono znicze, 
m.in. na mogile grudziądzanina, wybit-
nego skrzypka, Piotra Janowskiego. 
Ostatnim punktem programu była wizyta 
w na nowo urządzonym, mocno multi-
medialnym Muzeum Chopina. 

Specjalne podziękowania naleŜą się 
warszawskim przewodnikom - Jackowi 
Kowalewskiemu, który wydatnie pomógł 
w zorganizowaniu programu krajo-
znawczego wycieczki oraz wskazanym 
przez niego Basi i Zbyszkowi za przekazaną wiedzę, przyjacielskie i bezinteresowne za-
angaŜowanie. 

W wycieczce wzięły udział 44 osoby, głównie z „Kalinki”, „OSeSKa” i Koła nr 1, a 
takŜe koleŜanki z Kruszwicy i Warszawy. 

 
Jan Kamiński Grudziądz 

 

Pomnik przyrody - milczący wstydliwie jak głaz 
  

 Przy szosie, tuŜ pod lasem we wsi Altana, gmina Dobre, powiat Radziejów znaj-
duje się pomnik przyrody - głaz narzutowy. Głaz ten mający średnicę poniŜej 1 metra  
gabarytami nie imponuje, wszelako skatalogowany jest w wojewódzkim rejestrze jako 
pomnik przyrody nieoŜywionej i z tej racji podlega ochronie. Jest teŜ na stronie inter-

netowej, w spisie obiektów  do Odznaki 
Krajoznawczej Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego. 
 Wiedziony informacją od Ani Har-
twich udałem się tam na zwiad krajoznaw-
czy. W urzędzie gminy i pobliskiej szkole w 
Krzywosądzy wiedziano o nim tylko tyle, Ŝe 
istnieje. Miałem jednak szczęście trafić na 
mieszkającą w pobliŜu głazu, 91 letnią, pa-
nią Czesławę Dziedzic z Borowa i było to 
zasięgnięcie informacji „u źródeł”, a jedno-
cześnie spotkanie z ciekawym człowiekiem. 
Od niej dowiedziałem się, Ŝe przed wojną, 
przy głazie stała kapliczka z cegieł, a w niej 

drewniana figurka świętego Jana, trzymającego w ręku gałązkę oliwną. 
 W czasie okupacji Niemcy zniszczyli kapliczkę wraz z figurką, oraz znajdujące się 
po drugiej stronie szosy groby Powstańców Styczniowych. Po wojnie, Powstańcom po-
stawiono pomnik, a na nim tablicę z inskrypcją z wiersza Juliusza Słowackiego. Po-
mnik zastałem w stanie dobrym, zadbanym, czego nie moŜna było powiedzieć o odle-



głym zaledwie kilkanaście metrów otoczeniu głazu. LeŜące resztki ceglanego gruzu po 
przedwojennej kapliczce, wysoka trawa i w znacznej części wkopany głaz czyniły go 
ledwo widocznym. Ten stan rzeczy dobrze zilustrowałem serią wykonanych zdjęć. 
 Wójt Gminy Dobre przyjął mnie w tej sprawie niejako z marszu, bez zapowiedzi, 
czym zasłuŜył  sobie na godność władzy z ludzką twarzą, tym bardziej, Ŝe zarówno 
forma jak i treść naszej rozmowy była wielce obiecująca. Gorzej z realizacją. Pani, któ-
rej przypadło realizować ustalenia, poświęciła wprawdzie sporo czasu  na ustalenie czy 
ów głaz leŜy w Altanie czy teŜ w Borowie, ale w swej roli nie wyszła poza sztampę, czyli 
urzędnicze minimum. Po kilku miesiącach od mojej wizyty w Altanie, gruz leŜy jak le-
Ŝa, a trawa ponownie przykrywa wstydliwie kłopotliwy dla gminy obiekt. 
      Moich kilka bytności przy głazie i w gminie nasuwa pytanie czy warto było się 
tym zajmować? OtóŜ warto!. Na głazie umieszczono tabliczkę z napisem „Pomnik przy-
rody”, wykonano jakieś minimum, to juŜ coś. Myślę, Ŝe więcej osiągnąć moŜna np. za-
wstydzając władze gminy niniejszym tekstem. 
 Przykład głazu w Altanie pokazuje jak trudną i czasochłonną jest inwentaryzacja 
krajoznawcza, na tak duŜym obszarze jak województwo, a przecieŜ tu, rzecz dotyczy 
tylko jednego z wielu obiektów z wykazu zawartego w regulaminie Odznaki Krajoznaw-
czej Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 
  
 Niejako na marginesie mojej przygody z altańskim głazem, godzi się przypomnieć 
krajoznawcom - odwiedzajcie stronę internetową 
      

www.odznaka.kuj-pom.bydgoszcz.pttk.pl 
 
Oprócz regulaminu, wykazu obiektów i ich opisów, są tam równieŜ i inne przydatne 
informacje dla zdobywców naszej odznaki  wojewódzkiej.  
 
A Ŝe witryna ta wyróŜnia się zarówno od strony graficznej jak i merytorycznej, wyrazy 
uznania kieruję pod adresem jej autorów - Anny Sikorskiej i Piotra Hartwicha. 
 

                                              Bogumił R. Korzeniewski Ciechocinek 
 

Odznaki krajoznawcze w naszym województwie w 2010 roku 
 

Chcąc zrealizować ustalenia II Sprawozdawczo - Wyborczego Sejmiku Instrukto-
rów Krajoznawstwa PTTK Województwa Kujawsko - Pomorskiego zwracam się z nie-
ustającą prośbą do zainteresowanych oddziałów PTTK i działających w nich referatów 
weryfikacyjnych o przekazanie danych dotyczących liczby zweryfikowanych i przyzna-
nych odznak krajoznawczych „funkcjonujących” w naszym województwie, a jest ich 
łącznie dwadzieścia jeden. 

 
1. Odznaka Krajoznawcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

2. Odznaka PTTK „Miłośnik Pojezierza Brodnickiego”  

3. Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK „Przyjaciel Bydgoszczy”  

4. Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK „Wędrownik Kujaw i Pomorza”: 

5. Odznaka Krajoznawcza „Miłośnik Brdy”  

6. Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK „Szlakiem parków krajobrazowych Województwa Kujawsko-

Pomorskiego”  

7. Odznaka Krajoznawcza „Bydgoszcz i okolice” 

8. Odznaka PTTK „Turysta Chełmna” 

9. Odznaka PTTK „Turysta ChełmŜy”  

10. Odznaka Krajoznawcza „Miłośnik Twierdzy Chełmno” 



11. Odznaka Krajoznawcza „Znam Grudziądz i okolice”  

12. Odznaka Krajoznawcza „Miłośnik Twierdzy Grudziądz”  

13. Regionalna Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem kościołów gotyckich Ziemi Chełmińskiej”  

14. Regionalna Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem zamków, dworów i pałaców Ziemi Chełmińskiej”  

15. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Przyjaciel Borów Tucholskich”  

16. Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem 18. Pułku Ułanów Pomorskich” 

17. Odznaka Krajoznawcza „Miłośnik Twierdzy Toruń” 

18. Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna „Znam Włocławek i okolice” 

19. Odznaka Krajoznawcza „Mały Krajoznawca okolic Włocławka”  

20. Pałucka Odznaka Krajoznawcza 

21. Odznaka „Szlakiem Pałuckich Kościołów Drewnianych”  

Ponadto w naszym województwie działają referaty weryfikujące Regionalną Odznakę 
Krajoznawczą oraz Odznakę Krajoznawczą Polski.  
 
Do tej pory otrzymałem dane z oddziałów grudziądzkiego, chełmińskiego oraz Kujaw-
skiego z Włocławka. W tym miejscu po raz kolejny zwracam się do pozostałych oddzia-
łów - gestorów odznak krajoznawczych o przesłanie w jak najszybszym terminie na 
mój adres e-mailowy danych ilustrujących liczbę zweryfikowanych Waszych odznak 
(dotyczy to poz. 2 - 7 oraz 20 i 21).   

 
Krzysztof Czerepowicki 

 
 

Kolejny numer „Pomorze i Kujawy” 
 

Po dość długiej przerwie udało sie pozyskać fundusze na wydanie pierwszego w 
2010 roku kolejnego egzemplarza „Kujaw i Pomorza” noszącego numer jedenaście.  
Numer ten zawiera poniŜsze artykuły. W cyklu „Ludzie znani i nieznani” Czesław 
Chmielecki przybliŜa sylwetkę Edwarda hr. Mycielskiego-Trojanowskiego - właściciela 
posiadłości ziemskiej Białe Błota w Aleksandrowie Kujawskim. „Architektura zagrodo-
wa nad Dolną Wisłą” autorstwa Macieja Prałata stanowi ciekawy materiał dla zgłębia-
jących wiedzę nie tylko o menonitach. Znany turysta wodniak Józef Rusiecki w cyklu 
„W krajobrazie” w wielkim skrócie przedstawia interesujący wiślany szlak wodny od 
Płocka do Korzeniewa. Andrzej Hermann idąc „Śladami historii” przybliŜa czytelnikom 
średniowiecznych władców w Kruszwicy. Artykuł „Licho nie śpi !!!” Andrzeja Szalkow-
skiego przedstawia nam legendy i przesłania funkcjonujące na terenie powiatu rypiń-
skiego. Powiat rypiński teŜ jest „bohaterem” cyklu „Odznaka Krajoznawcza Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego”, w którym Józef Rusiecki prezentuje obiekty połoŜone na 
terenie tego powiatu. 

Zachęcam wszystkich do lektury, najlepiej swoich własnych egzemplarzy tego 
numeru „Kujaw i Pomorza”. 

 
Krzysztof Czerepowicki 

 
 
 

WYDAWCA: Kujawsko-Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK  
                        z siedzibą przy Oddziale PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu ul. Za Basenem 2 

NAKŁAD: 10 egzemplarzy + wersja elektroniczna 

ADRES DO KORESPONDENCJI: Krzysztof Czerepowicki 86-300 Grudziądz ul. Władysława Łęgi 5/41 
                                                             e-mail: krzysztofczerepowicki@o2.pl                  krzysztof.czerepowicki@gmail. com 

 


