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VI Wojewódzki Zlot Aktywnych Krajoznawców Grudziądz 2012 
 

Jak pamiętacie w roku ubiegłym miał się odbyć w Borównie VI Wo-
jewódzki Zlot Aktywnych Krajoznawców. Piszę miał, bo z naszej winy się 
nie odbył. Chętnych na imprezę, którą przygotowali krajoznawcy z bydgo-
skiego Oddziału PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 

było aŜ dziewięcioro. WZAK niestety trze-
ba było odwołać. 

 

W tym roku grupa instruktorów kra-
joznawstwa skupionych w Oddziale PTTK 
im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Gru-
dziądzu postanowiła kontynuować zaczę-
tą w 2006 roku, a przerwaną w roku 
ubiegłym, ideę corocznych WZAK-ów.  

 

PoniŜej kilka uwag przybliŜających 
tą imprezę. Regulamin VI WZAK-u stano-
wi załącznik do niniejszego numeru „Kra-
joznawcy Kujawsko-Pomorskiego”. Niniej-

szym zapraszam i zachęcam wszystkich krajoznawców z nie tylko naszego 
województwa do wzięcia udziału w tym spotkaniu miłośników krajoznaw-
stwa. Mam nadzieję, Ŝe instruktorzy krajoznawstwa dadzą dobry przykład 
i w licznym gronie stawią się w Szkolnym Schronisku MłodzieŜowym  
w Grudziądzu.  
 

 VI Wojewódzki Zlot Aktywnych Krajoznawców organizuje w dniach  
6 - 7 października 2012 roku Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława 
Łęgi w Grudziądzu w porozumieniu z Kujawsko-Pomorskim Kolegium In-
struktorów Krajoznawstwa PTTK. Bazą WZAK-u będzie Szkolne Schroni-
sko MłodzieŜowe (Zespół Placówek MłodzieŜowych „Bursa”) mieszczące się 
przy ul. Hallera 37 w Grudziądzu. Komandorem Zlotu jest Jan Kamiński. 
 

 



 Uczestnictwo w pełnym programie krajoznawczym Zlotu jest spełnie-
niem wymogów dla zdobycia regionalnych odznak krajoznawczych „Znam 
Grudziądz i Okolice” oraz „Miłośnik Twierdzy Grudziądz”. Ponadto uczest-
nicy WZAK-u otrzymają potwierdzenia przydatne przy weryfikacji Odznaki 
Krajoznawczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego jak i innych regional-
nych odznak krajoznawczych.  
 

 Grudziądzki Oddział PTTK w zakładce na swojej stronie 
www.grudziadz.pttk.pl/s/ umieścił wszelkie informacje dotyczące Zlotu. 
VI Wojewódzki Zlot Aktywnych Krajoznawców „Grudziądz 2012” organizu-
je się przy wydatnym wsparciu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp.  
z o.o. w Grudziądzu oraz Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. 
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XLII Centralny Zlot Krajoznawców „CZAK Sosnowiec 2012” 
 

 W dniach od 22 do 25 sierpnia 2012 roku Oddział PTTK im. Alek-
sandra Janowskiego w Sosnowcu organizuje kolejny XLII juŜ Centralny 
Zlot Krajoznawców „CZAK Sosnowiec 2012”. Celem CZAK-u jest zapozna-
nie jego uczestników z ciągle zbyt mało znanymi walorami krajoznawczymi 
województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem jego wschodnich 
rubieŜy, popularyzacja Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajo-

znawczego i jego działalności 
wśród miejscowej społeczności 
oraz władz administracyjnych i 
samorządowych, wymiana do-
świadczeń i poglądów wśród 
środowisk krajoznawców pol-
skich czy wreszcie promocja 
miasta Sosnowca i wojewódz-
twa śląskiego wśród elity kra-
joznawstwa polskiego.  

Oprócz forum krajoznawczego oraz sesji popularnonaukowych w progra-
mie Zlotu są wycieczki na trasie Będzin - Siewierz - Mirów - Bobolice - 
Ogrodzieniec - Sławków - Ostrowy Górnicze dawny Dom Ludowy - Trójkąt 
Trzech Cesarzy oraz na trasie Góra Św. Doroty na szlaku Św. Jakuba - 
Dobieszowice izba muzealna Obszaru Warownego „Śląsk”, fragment Szla-
ku Architektury Drewnianej województwa śląskiego, a takŜe po Sosnowcu. 
Ponadto organizatorzy przygotowali dwie wycieczki przedzlotowe. Pierwsza 
Szlakiem Zabytków Techniki obejmuje trasę Tarnowskie Góry - Zabytkowa 
Kopalnia Srebra i Skansen Maszyn Parowych, Zabrze - Zabytkowa Kopal-
nia Guido,  Katowice - osiedla górnicze Nikiszowiec i Giszowiec  oraz Ty-
skie Browarium  i druga Szlakiem zamków pogranicza śląsko - moraw-
skiego obejmująca zwiedzanie zamku w Chałupkach, zespołu pałacowo-
parkowego w Raduni, Opawy, zespołu pałacowego w Kravaři, zespołu pa-
łacowo-parkowego Rotszyldów w Silherovicach.    
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Mianowania nowych Instruktorów Krajoznawstwa 
  

 Kujawsko - Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK 
spotkało się w Grudziądzu w Klubie Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” 
na swoim kolejnym, a pierwszym w roku 2012 posiedzeniu. W trakcie po-
siedzenia podjęto uchwałę o przyjęciu planu pracy Kolegium na 2012 rok. 
Kolegium rozpatrywało równieŜ wnioski o mianowania na pierwszy i kolej-
ne stopnie uprawnień instruktora krajoznawstwa. Po przeanalizowaniu 
wniosków Oddziału Kujawskiego PTTK z Włocławka i Oddziału Miejskiego 
PTTK im. Mariana Sydowa z Torunia Kolegium postanowiło mianować kol. 
kol. Jolantę ZYGADŁO, Marka ZYGADŁO i Zbigniewa LEWIŃSKIEGO 
(Włocławek) oraz Kazimierza PRZYGOCKIEGO (Toruń) Instruktorem Kra-
joznawstwa Regionu. W tym samym czasie rozpatrzono wnioski kol. kol. 
Agnieszki Marjańskiej i Macieja Marjańskiego, jednak do czasu uzyskania 
stosownych odznak mianowania zawieszono. Podczas tego posiedzenia po 
dokonanej analizie wniosku Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku  
K-PKIK postanowiło pozytywnie zaopiniować kandydaturę kol. Jerzego 
CHUDZYŃSKIEGO na stopień Instruktora Krajoznawstwa Polski.  
 W niespełna miesiąc później Kujawsko-Pomorskie Kolegium Instruk-
torów Krajoznawstwa otrzymało z Oddziału Kujawskiego PTTK we Wło-
cławku potwierdzenie zdobycia przez kol. Agnieszkę MARJAŃSKĄ i kol. 
Macieja MARJAŃSKIEGO Regionalnej Odznaki Krajoznawczej w stopniu 
srebrnym, a tym samym spełnienia wymogu pkt 6 lit. e) Regulaminu In-
struktora Krajoznawstwa PTTK i postanowiło mianować wyŜej wymienio-
nych działaczy na stopień Instruktora Krajoznawstwa Regionu. 
 Przy okazji składamy nowo mianowanym serdeczne gratulacje. 
PoniŜej podaję numery uprawnień nowo mianowanych instruktorów.  
Jerzy Chudzyński - IKP nr 609/P/12 oraz Zbigniew Lewiński - IKR nr 
2061/R/12, Agnieszka Marjańska - IKR nr  2065/R/12, Maciej Marjański 
- IKR nr 2066/R/12, Kazimierz Przygocki - IKR nr 2062/R/12, Jolanta 
Zygadło - IKR nr 2063/R/12 i Marek Zygadło - IKR nr 2064/R/12. 

 
Pragnę równieŜ poinformować, Ŝe grono instruktorów krajoznawstwa 

naszego województwa powiększone zostało o kol. Jacka TREICHELA (IKR 
nr 1989/R/10), który zasilił szeregi grudziądzkiego Oddziału PTTK przy-
chodząc ze Stołecznego Oddziału Wojskowego PTTK.   
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„Błądzenie” w kukurydzianym labiryncie 

 
Na początku lipca powziąłem informację o nowej atrakcji w naszym regio-
nie skierowanej przy okazji między innymi do turystów i krajoznawców. 
OtóŜ od 30 czerwca tego roku mieszcząca się w Przecznie niedaleko Łu-
bianki Farma „I HA HA” zaprasza głodnych przygody turystów do labiryn-
tu w kukurydzy. Na prawie 3 hektarowym polu wycięto niemal 4 kilome-
trową trasę dość zawiłą do przejścia. „Błądzenie” w kukurydzy jest znaną  



i cieszącą się ogromną popularnością atrakcją na całym świecie. W kraju 
funkcjonuje juŜ kilka tego typu atrakcji - m.in. w Kurozwękach pod Sta-
szowem, w Blizinach niedaleko Gdańska.  W dniu otwarcia labiryntu tj. 30 
czerwca kukurydza miała juŜ wysokość powyŜej 1 metra, dziś miejscami 
sięga 2 metrów, by z czasem urosnąć nawet do 4 metrów. Bywalcy wsi 
wiedzą jak wspaniałą jest zabawa w tym wielkim, gęstym zboŜu. Spacer  
w labiryncie, to tania i niebanalna rozrywka dla grup zorganizowanych 
oraz osób indywidualnych. Wizytę w labiryncie moŜna połączyć z innymi 
przygodami farmerskimi, karmieniem kóz i królików, przejaŜdŜką konną, 
zabawą na placu zabaw, kiszeniem kapusty i tradycyjnym wiejskim po-
częstunkiem. Innowacyjny charakter, korzystne usytuowanie z dobrym 
dojazdem drogami wojewódzkimi, świetne połoŜenie na szlaku Ziemia Go-
tyku i nieopodal ścieŜki rowerowej Toruń - Unisław, ogólnodostępność  
i niebanalność mogą nadać rangę atrakcji turystycznej - niestety tylko se-
zonowej, bo na jesieni kukurydza będzie ścięta. 
 
Magdalena Szwechowicz  
Gospodarstwo Agroturystyczne  
FARMA I HA HA  
87-152 Przeczno  
ul. Unisławska 16 
tel.: 603 090 938 
www.farmaihaha.pl 
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