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         W tym roku zgodnie z wieloletnią tradycją - a tym moŜemy się pochwalić - juŜ po 
raz siódmy spotykamy się na Wojewódzkim Zlocie Aktywnych Krajoznawców. Tym ra-
zem organizatorem WZAK Grubno 2013 jest Oddział PTTK im. Ziemi Chełmińskiej.  
 Parę słów historii dla przypomnienia. Obradujący w Grudziądzu w 2005 roku 
Wojewódzki Sejmik Instruktorów Krajoznawstwa zobligował swoje wybrane władze do 
reaktywowania i organizacji Wojewódzkich Zlotów Krajoznawców jako imprezy cyklicz-
nej. Udało się to zrobić. I tak - pierwszy WZAK w 2006 roku odbył się w Grudziądzu, a 
organizatorem był Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi. Drugi w 2007 roku 
zorganizował Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu. Po raz trzeci spo-
tkaliśmy się w 2008 roku we Włocławku, a organizatorem byli działacze Kujawskiego 
Oddziału PTTK. Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” był gospodarzem IV WZAK-u w 
Bydgoszczy. Piąty - jubileuszowy WZAK w 2010 roku zorganizowali krajoznawcy Od-
działu Pałuckiego PTTK ze śnina. Jak wszyscy pamiętają kolejny szósty WZAK miał 
odbyć się w roku 2011 w Borównie, a organizowała go grupa działaczy Oddziału PTTK 
przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP w Bydgoszczy. Napisałem miał się 
odbyć, bo do niego nie doszło, ze względu na maleńką frekwencję. W roku następnym, 
czyli 2012 jednak liczba uczestników osiągnęła odpowiedni poziom i VI WZAK doszedł 
do skutku. Ponownie zorganizował go Oddział PTTK im. ks. ppłk. Władysława Łęgi w 
Grudziądzu. W tym roku jak wspomniałem na wstępie zapraszają nas działacze Od-
działu im. Ziemi Chełmińskiej z prezesem Zdzisławem Gostomskim na czele.  
 Na dalszych stronach znajdziecie regulamin imprezy, na którą w imieniu Organi-
zatorów oraz swoim serdecznie zapraszam. W regulaminie podane są namiary telefo-
niczne, adres strony www czy teŜ adresy e-mailowe, pod którymi moŜna zasięgnąć in-
teresujących informacji.   

 
Grubno - wieś w gminie Stolno. Miejscowość zwana pierwotnie jako Grobno (potem 
Grobrne, Grobyn) wymieniona była w dokumencie Konrada Mazowieckiego z roku 
1222, przekazującym ją jak wiele innych na ziemi chełmińskiej biskupowi Chrystianowi. 
W XIII wieku w Grubnie mógł się znajdować warowny gród lub zamek. 
 
Pałac w Grubnie - wzniesiony w I połowie XIX wieku. Usytuowany na rzucie prostokąta 
posiada w naroŜnikach elewacji frontowej 2 wieŜyczki o stoŜkowych dachach krytych 
łupkami. Sam budynek jest dwukondygnacyjny, który przykrywa czterospadowy dach. 
Elewacja frontowa pałacu liczy 11 osi okiennych, a przed lico budynku wystaje muro-
wana weranda, sięgająca pierwszego piętra. Sama bryła pałacu jest zwarta i ozdobio-

 



na skromnymi opaskami okiennymi oraz gzymsem wieńczącym, który wspiera się na 
konsolach. Pałac jest otoczony pięknym i malowniczym parkiem. Przed frontem pała-
cu, na wąskich trawnikach rosną strzeliste świerki, od południowo-zachodniej strony do-
stępu bronią świerki, Ŝywotniki, kilka robinii i lipy. Od północno-wschodniej strony pałacu 
rosną jesiony i klony. Zbocze skarpy, na której wznosi się pałac niczym średniowieczna 
forteca obronna, porastają róŜnorodne krzewy, wierzby płaczące i rosnące  
u podnóŜa jawory. 

źródło: pl.wikipedia.org/wiki/ 
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GRUBNO 
5 - 6  PAŹDZIERNIK  2013 r. 

 
80  LAT  ZORGANIZOWANEJ  DZIAŁALNOŚCI  

TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEJ   W  CHEŁMNIE 
 
 
 
 
 
 



VII WZAK  jest prowadzony zgodnie ze statutem PTTK, Ustawą o działalności poŜyt-
ku publicznego i o wolontariacie. Organizacja Rajdu opiera się na zasadzie non-profit 
i nie ma charakteru komercyjnego, przy wykorzystaniu zaangaŜowania i działalności 
wolontariuszy. 
 

ORGANIZATOR:  
Oddział PTTK im. Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie przy wsparciu Kujawsko-Pomorskiego 
Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK. 
 
Komandor Zlotu - Tomasz KRZYSZTYNIAK 
Członkowie: Danuta Gostomska, Janina Rosińska, Ilona Krzysztyniak, Robert Gonia, 
Zdzisław Gostomski 
 

PATRONAT HONOROWY:  
wicestarosta powiatu chełmińskiego Pan Zdzisław Gamański 
 

 CELE ZLOTU: 
- integracja środowisk turystów i krajoznawców; 
- wymiana doświadczeń; 
- promocja walorów krajoznawczych Twierdzy Chełmno i regionu; 
- zdobywanie odznaki Miłośnik Twierdzy Chełmno w stopniu brązowym i srebrnym oraz  
  Turysta Chełmna w stopniu popularnym. 
 

TERMIN I MIEJSCE ZLOTU: 
Zlot odbędzie się w dniach 5 - 6 października 2013 roku z bazą w Internacie Zespołu Szkół 
- Centrum Szkolenia Praktycznego w Grubnie koło Chełmna. (dawniej Zespół Szkół Rolni-
czych). 
 

PROGRAM: 
sobota 5.10.2013 r. 
  9.00 - 11.00  - przyjmowanie uczestników (internat w Grubnie) 
11.00 - 11.30  - Otwarcie Zlotu 
11.30 - 12.30  - wycieczka piesza na trasie Grubno - Chełmno (3km) na trasie zwiedzanie  
                         pałacu i parku z XIX w. oraz pomnika na terenie byłego Kopca Wolności 
12.30 - 15.30  - zwiedzanie obiektów związanych  z wojskiem stacjonującym w Chełmnie:  
                         koszary Korpusu Kadetów nr 2, lazaret, kościół garnizonowy, arsenał, sale  
                         tradycji                                                       Przewodnik Władysław Flieger  
16.00 - 17.30  - turystyczna obiadokolacja  w siedzibie Klubu Turystów Wodnych PTTK 
18.00              - przejazd busem do Grubna 
19.00 -   ?       1.  Sesja krajoznawcza w tym multimedialna prelekcja „Twierdza Chełmno”  
                       - prowadzący  Robert Gonia - autor przewodnika po jej obiektach (Zespół  
                       Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego) 
                       2. Otwarte posiedzenie Kujawsko - Pomorskiego Kolegium Instruktorów  
                       Krajoznawstwa PTTK - prowadzący Krzysztof Czerepowicki 
                     

 niedziela 6.10.2013 r. 
              7.30 - śniadanie 
  8.00 - 14.00 - wycieczka autokarowa na trasie Grubno - Starogród (wozownia artyleryjska)  
                      - Kiełp (schron IR-1, przerwa kawowa) - Kijewo Królewskie (kościół p.w. św.  
                      Wawrzyńca z XIV w.) - Stolno (obiekty Twierdzy w tym Fort nr V) - Rybieniec  
                      (Fort nr VII) - Klamry (Fort nr VIII, schron UR- 4, miejsce straceń oraz pomnik  
                      martyrologii) - Wielkie Łunawy (cmentarz Mennonitów) - Grubno                          
                                                                                                      Przewodnik Robert Gonia 
Uwaga ! Na odcinku Rybieniec - Klamry przejście piesze ok. 2,5 km. 
14.00 - 14.45  -  obiad 
            14.45  -  zakończenie Zlotu. 
 

WPŁATA  I ŚWIADCZENIA: 
Wpłata na rzecz organizacji imprezy wynosi 75,- zł.  



W ramach wpłaty  uczestnik otrzymuje: 
  - turystyczna obiadokolacja  w sobotę, 
  - śniadanie w niedzielę, 
  - obiad w niedzielę, 
  - poczęstunek kawa + ciasto w trakcie niedzielnej wycieczki, 
  - nocleg w internacie (pokoje dwuosobowe, ciepła woda), 
  - znaczek zlotowy (typu button), 
  - znaczek z okazji 80 lecia Oddziału PTTK w Chełmnie (typu łezka),  
  - dzienniczki odznak Turysta Chełmna i Miłośnik Twierdzy Chełmno. 
  - przejazd busem w sobotę na trasie Chełmno - Grubno, 
  - autokarowa wycieczka krajoznawcza, 
  - odcisk ozdobnej pieczęci zlotowej, 
  - dla miłośników i kolekcjonerów moŜliwość uzyskania odcisku ozdobnych stempli obiektów  
    krajoznawczych związanych tematycznie ze Zlotem oraz  historycznej pieczęci Oddziału  
    PTK  w Chełmnie z 1933 r. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 - uczestnikami Zlotu mogą być turyści krajoznawcy - Instruktorzy Krajoznawstwa PTTK  
    i inni członkowie PTTK, 
 -  osoby niepełnoletnie mogą brać udział w imprezie pod opieką i na odpowiedzialność  osób  
    dorosłych, 
 - warunkiem przyjęcia na Zlot jest dokonanie wpłaty na konto Oddziału PTTK w Chełmnie  
   oraz przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną  na adres:  
      > z.gostomski@gmail.com <  
   lub tradycyjną na adres:  
        Oddział PTTK  os. Kopernika 2/60   86-200 Chełmno 
Wpłaty naleŜy dokonać do dnia 20 września br. na konto Oddziału PTTK w Chełmnie -  
Bank Spółdzielczy w Brodnicy, O/Świecie, O/O Chełmno  
            36 9484 1163 2726 0750 7607 0001 z dopiskiem VII WZAK 
- o przyjęciu na Zlot decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń, 
- przyjęcie na Zlot potwierdzamy pocztą elektroniczną lub tradycyjną, 
  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
- impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 
- prosimy o zabranie na niedzielną wycieczkę obuwia turystycznego. 
- zapraszamy do wzięcia udziału krajoznawców z innych województw. 
- zapewniamy parking niestrzeŜony na terenie szkoły. 
- informacje o Zlocie oraz  Regulamin i Karta Zgłoszenia na stronie  www.ppxxi.pl 
- telefon kontaktowy 662 581 591 
 
 

Z A P R A S Z A M Y 

                                                         
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

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 

 


