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Rok VII

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego
Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa
Na zakończenie sobotniego dnia VI Wojewódzkiego Zlotu Aktywnych
Krajoznawców odbyło się kolejne posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK. Na posiedzeniu tym, na wakujące miejsce po śmierci ś.p. Heleny Cieślak, do składu Kolegium dokooptowano Instruktora Krajoznawstwa Polski kol. Jana Kamińskiego z Grudziądza. Podczas posiedzenia dokonano równieŜ mianowania na stopień
Instruktora Krajoznawstwa Regionu - kol. Lesława Urbankiewicza z Włocławka oraz kol. Tomasza Stenki z Bydgoszczy. Gratulujemy. W trakcie
posiedzenia Kujawsko-Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa
PTTK postanowiło, Ŝe od 2013 roku kolejne Wojewódzkie Zloty Aktywnych
Krajoznawców powinny odbywać się w drugi weekend października. Kol.
Krzysztof Czerepowicki - przewodniczący K-PKIK poinformował zebranych,
Ŝe są juŜ znane miejsca kolejnych WZAK-ów. I tak w 2013 roku organizatorem VII WZAK-u będzie Oddział PTTK Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie,
natomiast na przypadający w 2014 roku VIII WZAK udamy się do Inowrocławia, bo gospodarzem będzie tamtejszy Oddział PTTK. Za podjęte deklaracje organizacji kolejnych zlotów wymienionym Oddziałom oraz ich prezesom Zdzisławowi Gostomskiemu i Andrzejowi Dargaczowi dziękujemy.
Krzysztof Czerepowicki

„Warszawa da się lubić” po raz szósty
17 i 18 listopada 2012 roku odbyła się kolejna wycieczka członków
i sympatyków Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu do Warszawy. Tym razem szósta juŜ wycieczka z cyklu „Warszawa
da się lubić” wpisywała się w obchody Jubileuszu 90-lecia powstania Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Grudziądzu.
Tegoroczny program krajoznawczy wycieczki zaczął się na Bielanach,
gdzie zwiedziliśmy zespół klasztorny kamedułów, obiekty Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i fragment rezerwatu „Las Bielański”.

Następnie wstąpiliśmy do rzadko odwiedzanego przez turystów Muzeum
Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego. Potem Muzeum Narodowe
(niestety Galeria Sztuki Średniowiecznej z Poliptykiem Grudziądzkim była
nieczynna - jest w przebudowie). Najwytrwalsi zwiedzili jeszcze Muzeum
Wojska Polskiego. Tradycyjnie obowiązkowym punktem sobotniego programu był udział w Mszy Świętej w intencji grudziądzkich turystów oraz zapalenie znicza pod tablicą poświęconą
ks. Władysławowi Łędze patronowi
grudziądzkiego Oddziału PTTK, znajdująca się w kościele Matki BoŜej
WspomoŜycielki Wiernych na Chomiczówce. Minęło właśnie 5 lat od odsłonięcia w Kaplicy - Panteonie PTTK
tablicy upamiętniającej załoŜyciela
grudziądzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
Niedzielę rozpoczęliśmy od spaceru po Parku Traugutta i wejścia do
Fortu Legionów. Kontynuując zapoznawanie się z fortyfikacjami stolicy
przeszliśmy do cytadeli, gdzie zobaczyliśmy pomieszczenia więzienia
śledczego (X Pawilon Cytadeli Warszawskiej) oraz miejsca straceń działaczy narodowych i rewolucjonistów. Następnie przejazd do Śródmieścia i
zwiedzanie kościołów Świętego KrzyŜa i
Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu oraz spacer przez Plac Marszałka
Piłsudskiego z Grobem Nieznanego
śołnierza i Ogród Saski do Punktu Informacyjnego budowy II linii metra.
Tam zapoznano nas z technologią i innymi aspektami największej obecnie inwestycji Warszawy. Potem juŜ tylko
posiłek i w drogę do Grudziądza.
Na tej wycieczce po raz pierwszy nocowaliśmy w hostelu „Dom
przy Rynku”, który okazał się miejscem bardzo sprzyjającym integracji. Wieczorne spotkanie wypełnione
rozmowami i śpiewem było okazją
równieŜ do wręczenia w imieniu Zarządu Oddziału PTTK im. ks. ppłk.
dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
i jego członków symbolicznego wyróŜnienia - odznaki „Za Zasługi Dla Oddziału” - Jackowi Kowalewskiemu,
naszemu koledze z warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK. Jacek
od 2008 roku pomaga w przygotowaniu programu krajoznawczego i oprowadza nas po Warszawie. W tym roku znowu swą pomocą słuŜyła takŜe
GraŜyna Czarnowska.

P.S. Wszystkim uczestnikom wycieczki za Ŝyczliwość ponownie okazaną
jednemu z naszych kolegów-przewodników, dziękuję w jego i swoim
imieniu.
Jan Kamiński - organizator wycieczki

Jubileusz grudziądzkich turystów i krajoznawców.
90 rocznica powstania grudziądzkiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
W dniu 19 listopada 1922 roku z inicjatywy kapelana grudziądzkiego
garnizonu ks. ppłk. Władysława Łęgi powstał w Grudziądzu Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Dlatego teŜ w roku 2012, noszący
imię ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi grudziądzki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego obchodził Jubileusz 90-lecia zorganizowanej działalności turystyczno - krajoznawczej. W związku z powyŜszym odbyło się szereg imprez i uroczystości upamiętniających ten Jubileusz. I tak w dniach 17 i 18 listopada 2012 roku Oddziałowa Komisja
Krajoznawcza i Ochrony Przyrody zorganizowała kolejną VI juŜ wycieczkę
z cyklu „Warszawa da się lubić” - o czym traktuje artykuł zamieszczony
powyŜej - połączoną z udziałem w mszy
świętej w intencji patrona Oddziału ks.
Władysława Łęgi odprawionej w kościele
p.w. Matki BoŜej WspomoŜycielki Wiernych na warszawskiej Chomiczówce.
W dniu 23 listopada delegacja Zarządu
Oddziału udała się do Sopotu. Tu bowiem na cmentarzu przy ulicy Malczewskiego znajduje się grób patrona Oddziału - ks. dr. Władysława Łęgi, na którym
złoŜono wiązankę kwiatów i zapalono
znicze. Kulminacja obchodów zaplanowana została na 24 listopada. W tym
dniu bowiem miały miejsce cztery przedsięwzięcia wpisujące się w Jubileusz.
I tak w gmachu głównym Muzeum przeprowadzona została sesja poświęcona
Ŝyciu i działalności Józefa Błachnio oraz 90-leciu powołania Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Grudziądzu. Prelegentami byli Pani
Anna Wajler z grudziądzkiego Muzeum, syn Józefa Błachnio - Wiesław
oraz prezes Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu - Krzysztof Czerepowicki. Następnie w spichrzu nr 9 nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy
upamiętniającej 100 rocznicę urodzin Józefa Błachnio oraz 90-lecie zorganizowanej działalności turystyczno-krajoznawczej w Grudziądzu. Odsłonięcia tablicy dokonali Pani Małgorzata Kurzyńska - dyrektor grudziądzkiego Muzeum, Wiesław Błachnio i Krzysztof Czerepowicki. Przy ta-

blicy asystę honorową stanowili przewodnicy z Koła Przewodników Turystycznych PTTK noszącego imię Józefa Błachnio. Po uroczystościach
w muzeum delegacja Koła Przewodników Turystycznych PTTK odwiedziła
znajdujący się na grudziądzkim cmentarzu grób swojego patrona - Józefa
Błachnio. ZłoŜono na nim wiązankę kwiatów i zapalono tradycyjnie znicze.
Wreszcie o godzinie 16.00 w Klubie Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela odbyły się uroczystości podsumowujące Jubileusz
oraz rok turystyczny w Grudziądzu. Na uroczystościach zjawili się grudziądzcy parlamentarzyści - senator Michał Wojtczak i posłowie Janusz
Dzięcioł i Tomasz Szymański. Wojewodę Kujawsko-Pomorską reprezentował Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego - Andrzej Baranowski,
marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowali Wiesław
śurawski i Janusz Kołodziejski. Władze samorządowe miasta reprezentował wiceprezydent miasta Grudziądza - Przemysław Ślusarski, a powiatu
Starosta Grudziądzki - Marek Szczepanowski. Licznie reprezentowane były
ściśle współpracujące z Oddziałem PTTK grudziądzkie jednostki wojskowe,
a takŜe okoliczne nadleśnictwa. Na uroczystości przybyły teŜ delegacje
z zaprzyjaźnionych Oddziałów PTTK z terenu województwa kujawsko pomorskiego. Spotkanie to było równieŜ okazją do uroczystego podsumowania kolejnego roku działalności kół i klubów wchodzących w skład grudziądzkiego Oddziału PTTK,
a takŜe podziękowania członkom Towarzystwa za społeczną
działalność, za poświęcenie własnego czasu naszej organizacji.
Między innymi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał
Jerzemu Kondkowi - Złoty,
a
Wiesławowi
Zarębie
i Grzegorzowi Rakowieckiemu Srebrne KrzyŜe Zasługi. Cała
trójka to Instruktorzy Krajoznawstwa Regionu. Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego
za całokształt działań na rzecz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz promocji województwa wyróŜnił Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr.
Władysława Łęgi w Grudziądzu Medalem „Unitas Durat Palatinatus
Cuiaviano-Pomeraniensis”. Były oczywiście równieŜ wyróŜnienia organizacyjne nadane zarówno przez Zarząd Główny, jak i Zarząd Oddziału
PTTK.
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
Pismo bezpłatne. Ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej
ADRES DO KORESPONDENCJI: e-mail: krzysztof.czerepowicki@gmail.com

