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 Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Krajoznawstwa. Oddział
reprezentują:
•
•
•
•

Komandor Zlotu:
V-ce Komandor:
Sekretarz:
Członek:

Tadeusz Perlik ZIK
Henryk Miłoszewski ZIK,
Zdzisław Grabowski IKR
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 woj.
kujawsko-pomorskiego (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 woj. kujawskopomorskiego. 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

Zamek Bierzgłowski. Według jednej z hipotez, krzyżacka forteca miała jakoby powstać na miejscu
pruskiego grodu należącego do Prusa Pipina. Około 1232r. Krzyżacy wznieśli drewniano – ziemną
strażnicę, którą w 1242r. zniszczyli Pomorzanie posiłkowani przez Prusów, pod wodzą księcia
Świętopełka. W 1264r. drewniane umocnienia zostały ponownie zdobyte i spalone przez oddziały
księcia żmudzko-litewskiego Trynoty. Wydarzenie to przyśpieszyło decyzję o budowie murowanej
warowni z przeznaczeniem na siedzibę konwentu i urzędnika okręgu krzyżackiego – komtura.
Zamek składał się z zamku głównego, wzniesionego na planie czworoboku z dwoma prostopadłymi
do siebie skrzydłami południowym i zachodnim oraz przedzamcza. 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 wyższych partiach z cegły. W południowej części zamku znajdowała się brama
wjazdowa z przedzamcza, z portalem powstałym około 1305r. Przedzamcze od zamku oddzielała
mokra fosa. Wieża bramna prowadząca na przedzamcze wzniesiona była z cegły o układzie
gotyckim z XIVw. Po zniszczeniach, partie górne zostały około 1860r. uzupełnione ówczesną cegłą.
Według krzyżackiej reguły zakonnej konwent składał się z co najmniej 12 rycerzy, 6 duchownych
oraz służby, półbraci i giermków, których zwykle po 6-7 przypadało na rycerza. Jednak w surowej
rzeczywistości różnie to wyglądało. W latach 70-tych XIII w. podczas kolejnego powstania Prusów,
warownię próbowały zdobyć oddziały Bartów, jednego z plemion Prusów pod wodzą Diwana,
zwanego Klekine. Wódz Bartów podczas oblężenia zamku został zabity strzałą z kuszy, przez
komtura Arnolda Kropfa. Zamek również próbował zdobyć utalentowany wódz Skumand, na czele
oddziału Sudawów (kolejne plemię Prusów). Jednak bez skutku, później prześladowany przez
Krzyżaków musiał salwować się ucieczką aż na Ruś. W 1270r., po raz pierwszy źródła historyczne
wymieniły komtura bierzgłowskiego – Arnolda Kropfa. Ogólnie znanych jest 19 komturów
bierzgłowskich. Komturstwo bierzgłowskie w okresie świetności obejmowało pd. część ziemi
chełmińskiej: z 2 folwarkami zamkowymi w Zamku Bierzgłowskim i Kowrozie, 17 majątkami
rycerskimi oraz 10 wioskami czynszowymi. Ostatnim komturem bierzgłowskim w 1415r. był
Engelhard Kirsau, za którego rządów doszło do likwidacji komturstwa bierzgłowskiego. W latach
1415-1454 w zamku urzędował niższej rangi urzędnik, pełniący funkcję prokuratora krzyżackiego.
Likwidacja komturstwa nastąpiła w czasach osłabienia Zakonu krzyżackiego, związanego z
przegraną bitwą na polach Grunwaldu oraz I pokojem toruńskim w 1411r. Należy podkreślić, że po
bitwie grunwaldzkiej zamek został zajęty przez oddziały polskie, które utrzymywały go do 1411r.
W tym czasie zostało zniszczone przedzamcze zamku. Na początku 1454r. szlachta chełmińska,
przedstawiciele Związku Pruskiego zajęli zamek, który po bitwie pod Chojnicami, Kazimierz
Jagiellończyk nakazał zburzyć, aby nie dostał się w ręce Krzyżaków – jednak do tego nie doszło.
Od zakończenia wojny trzynastoletniej w 1466r. do 1520r. zamek stanowił własność króla
polskiego. W 1520r. król Zygmunt I Stary przekazał zamek Radzie Miasta Torunia, w zamian za
zamek w Świeciu nad Wisłą. Dwa lata później warownia została zniszczona przez szalejący pożar.
W latach 1567-1589 Toruń aktywnie uczestniczył w sporze o zamek ze szlachcicem Janem Oleskim
oraz kolejnymi królami Zygmuntem Augustem i Stefanem Batorym. W 1580r. na zamku po raz
kolejny wybuchł pożar, który zniszczył zabudowanie gospodarcze a w 1590r. pożar zniszczył
zamek oraz zapasy zboża znajdujące się w stodołach. W okresie przynależności zamku do miasta
Torunia, władze miasta wypuszczały zamek w czasową dzierżawę. W 1782r. podczas następnego
pożaru spaleniu uległy: stajnie, stodoły oraz świniarnia. Od 1903r. stanowił własność państwa
pruskiego, od którego w 1920r. obiekt przejął Skarb Państwa Polskiego. Od 1932r. stanowił
własność diecezji chełmińskiej. Urządzono w nim domy: wypoczynkowy, rekolekcyjny oraz
letniskowy dla kleryków. Po wojnie w latach 1946-1950 w zamku przebywał na wygnaniu ostatni
ordynariusz diecezji łuckiej biskup Adolf Szelążek. Od 1953r. kolejno mieścił się Państwowy Dom
Rencistów oraz Dom Pomocy Społecznej. W 1992r. obiekt został odzyskany przez Kościół
katolicki. W latach 1999-2001 przeprowadzono w zamku i na przedzamczu gruntowny remont
połączony z restauracją obiektu. Główne elementy zamku zostały zachowane w niezmienionej
formie. Obecnie w zamku znajduje się Diecezjalne Centrum Kultury.
Henryk Miłoszewski - ZIK

