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Szanowni Państwo!
Wąbrzeski Festiwal Turystyczny odbędzie się po 

raz szósty. Powoli staje się tradycją i jako organizatora 
cieszy mnie fakt, iż spotkania z podróżnikami weszły do 
kalendarza imprez wąbrzeskich. WFT to nie tylko spo-
tkania z podróżnikami, ale również  imprezy turystyczne,  
tj. rajdy rowerowe, marsze na orientację, turniej paintbal-
la, krajoznawcze wycieczki dla młodzieży po Powiecie 
Wąbrzeskim. Coraz częściej na Festiwalu jako prelegen-

ci występują mieszkańcy Wąbrzeźna i okolic, co  jeszcze bardziej cieszy organizatorów. Tegoroczny WFT 
jest nieco inny niż poprzednie, ponieważ zaczął się tak naprawdę już w lutym 2016, kiedy to mieliśmy okazję 
gościć pierwszego prelegenta, a zakończy się w październiku 2016r. Prelekcje podróżników zaczynamy  
w środę 21 września, kiedy to spotkamy się z  Syberią w kilku odkryciach. Pisarz Zdzisław Brałkowski przed-
stawi wówczas swoje syberyjskie przeżycia. Czwartek - 22 września to z kolei gorąca Australia. Nasz gość 
Joe Chal przez 30 lat mieszkał na tym odległym kontynencie, a więc zapewne będzie miał czym zaintere-
sować uczestników spotkania.

Specyficznym dniem będzie rowerowy piątek - 23 września - swoimi wspomnieniami z podróży 
na dwóch kółkach podzielą się państwo Gościńscy, państwo Stożyńscy, Michał Puchała,  Jerzy Szczę-
sny, a także Tadeusz Gierszewski, Szymon Krawczyk i Wojciech Trzciński. Piątkowe rowerowe spo-
tkanie zakończy wyjątkowa postać - Marek Strzelichowski, który opowie o swoich podróżach do Ame-
ryki Południowej (poszukiwanie złota!), o nurkowaniu z ośmiornicami w Morzu Japońskim, o Bajkale 

oraz o swojej ostatniej wielkiej pasji: pływaniu na re-
plikach drewnianych statków po rzekach Europy.

W październiku natomiast zagości u nas rodzina Ło-
pacińskich z Torunia, których to głównym prelegentem bę-
dzie nastoletni Wojtek. 

W tym roku spotkania z podróżnikami odbędą się  
w WDK: w sali kolumnowej i w galerii WDK. Przygotowanie 
festiwalu kosztowało wiele pracy, dlatego składam szcze-
gólne podziękowania wszystkim członkom Stowarzysze-
nia Inicjatywa oraz patronom i sponsorom naszej imprezy. 
Szczególne podziękowania chciałbym złożyć na ręce pani 
kierownik Biblioteki Miejskiej Aleksandry Kurek, z którą 
współpracujemy i wspólnie zapraszamy podróżników oraz 
na ręce pani Dyrektor Wąbrzeskiego Domu Kultury Gizeli  
Pijar – Stożyńskiej za wieloletnią współpracę, pomoc i przy-
chylność w wielu działaniach Stowarzyszenia INICJATYWA. 

Stale zwiększające się grono współtwórców WFT 
daje podstawy do tego, aby sądzić, iż spotkamy się praw-
dopodobnie znów za rok…

Organizator i pomysłodawca WFT
Wojciech  Trzciński

Organizatorzy Patronat honorowy

Patroni medialni

Sponsorzy i patroni

 

W z G
Spółka z o.o.

Zdjęcie na okładce – zamek krzyżacki w Reszlu
Wojciech Trzciński
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WĄBRZESKI FESTIWAL TURYSTYCZNY to impreza odbywająca się  
w Wąbrzeźnie - mieście wśród wód i lasów. Impreza pomyślana jest dla ludzi, 
którzy odnajdują swoją podróżniczą i życiową pasję z dala od utartych szla-
ków oraz dla  tych, dla których podróżowanie jest odpoczynkiem i fantazją, 
nierzadko prowadzącą do odnajdywania w sobie „człowieka z żelaza” lub 
niezmordowanego eksploratora. Głównymi punktami programu są spotkania  
z podróżnikami. Oprócz prezentacji slajdów, zdjęć oraz spotkań, na festi-
walu odbywają się również degustacje potraw „kuchni świata”, wystawy fo-
tograficzne, a także rajd rowerowy, marsz na orientację, paintball i wiele 
innych atrakcji.

VI  WĄBRZESKI FESTIWAL TURYSTYCZNY

PROGRAM

17.09.2016  sobota

10:00 Rajd rowerowy 
– Start i meta Plac Jana Pawła II  

21.09.2016  środa

17:00 Zdzisław Brałkowski 
– Syberia Inny świat (WDK) 

22.09.2016  czwartek

17:00 Joe Chal 
– Wąbrzeskie spotkanie z Australią (WDK)  

23.09.2016  piątek (WDK)

17:45

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
– „Foto pamiątka z podróży”    
Nadia, Ewelina i Łukasz Gościńscy 
– Bałtyckich wysp ciąg dalszy…
Tadeusz Gierszewski, Szymon Krawczyk, Wojciech Trzciński  
– Po szutrach i piaskach Green Velo
Michał Stożyński i Gizela Pijar - Stożyńska oraz Michał Puchała  
– Wyprawy strażackie oraz „rodzinna” CWA - Budapeszt
Jerzy Szczęsny
– Bawaria wzdłuż pięciu rzek rodzinnie
Marek Strzelichowski 
– Smaki świata

24.09.2016   sobota

13:00 Marsz na orientację 
– start i meta Amfiteatr przy Jeziorze Zamkowym

20.10.2016  czwartek

17:00 Wojtek Łopaciński  
– Rodzinna wyprawa dookoła świata
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Rodzice pochodzą z Wileńsz-
czyzny, sam podróżnik  mieszka 
w Grudziądzu. Pracował w fa-
bryce, krótko jako elektryk potem 
jako zaopatrzeniowiec. Ponad 
20 lat przepracował z młodzieżą 
w Ochotniczych Hufcach Pracy. 
Od wielu lat spełnia się  jako na-
uczyciel, pomagając prostować 
ścieżki życiowe młodzieży.  Pisze 
książki, interesuje się polityką, hi-
storią i przyszłością. Jest również 
zapalonym pływakiem i rowerzy-
stą. Łącząc te wszystkie pasje na 
spotkaniu WFT przedstawi swoją 
książkę Syberia – inny świat.

Opowieść z lat osiemdzie-
siątych wiernie oddaje wiejską 
i miejską radziecką rzeczywi-

stość, którą  można przedstawić 
słowami z książki: 

„Sto gram to nie wódka, sto 
wiorst to nie odległość, sto rubli to 
nie pieniądz”…

Będziemy mogli dowiedzieć 
się co w Związku Radzieckim ra-
ziło Polaków, dziwiło, denerwo-
wało, co im przeszkadzało. Na 
spotkaniu dowiemy się jak żyło 
się na Syberii 20 lat temu.

Zdzisław  Brałkowski
Syberia – Inny świat   

Jerzy  Szczęsny
Bawaria wzdłuż pięciu rzek rodzinnie

Z ośmiomiesięcznym dziec-
kiem i starszym jego rodzeń-
stwem wybrali się rowerami 
na pętlę rowerową w Bawarii 
wzdłuż pięciu rzek. Rejon na-
zywa się FÜNF-FLÜSSE-RA-
DWEG. Inspiracją do tej przy-
gody było jedno zdjęcie, które 

tak ich oczarowało, że Jerzy 
jako głowa rodziny postanowił 
w pełnym rodzinnym składzie 
zobaczyć to miejsce. Zapra-
szamy do zobaczenia rodzinnej 
eskapady.
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Rodzina lubiąca aktywnie 
spędzać swój wolny czas. 
W życiu prywatnym czynnie  
udzielają się w Stowarzy-
szeniu Inicjatywa, którego 
Łukasz jest prezesem. Byli 
już prelegentami na WFT, 
kiedy opowiadali o rowero-
wej eskapadzie po wyspie 
Bornholm. Tym razem za-
biorą nas na kolejną wyspę  
Bałtyku – szwedzką Olandię. 
Rowery, namiot, jedzenie 
oraz cały ekwipunek wieźli 
ze sobą. Dla niektórych nie 

do pomyślenia, oni dali radę.  
Pokonali 660 km w 10 dni  
- właśnie to nam pokażą pod-
czas tegorocznej prelekcji na 
WFT.

Nadia, Ewelina i Łukasz Gościńscy 
Bałtyckich wysp ciąg dalszy…



6 WĄBRZESKI FESTIWAL TURYSTYCZNY  2016

www.inicjatywa-wabrzezno.pl

Hydrobiolog, oceanograf, 
artysta, instruktor nurkowania 
swobodnego, starszy ster-
nik motorowodny, fotografik  
– krótko mówiąc człowiek re-
nesansu. 

Odwiedził prawie całą 
Europę, żył i pracował  
w USA, badał ryby jesiotrowa-
te w delcie Wołgi i w Petersbur-
gu. Odwiedził Nową Zelandię, 
Wietnam, Tajlandię, Tunezję 
i Gruzję. Przepłynął pod ża-
glami trasę od Szczecina do 
Meksyku, nurkował w Morzu 
Ochockim, w Bajkale, w Mo-
rzu Czerwonym. Poszukiwał 
złota na starych wyrobiskach 
inkaskich na pograniczu Peru 
i Boliwii. Brał udział w safari po 
najsłynniejszych parkach na-
rodowych świata. 

  Przepływając tysiące mil 
morskich, przejeżdżając setki 
tysięcy kilometrów, wędrując 
po górskich ścieżkach i pu-
stynnych bezdrożach, uda-
wało mu się zawsze szczę-
śliwie wracać do DOMU. 

„Udało mi się uniknąć kata-
strof lotniczych, wyjść cało  
z oceanicznych sztormów. 
Los nie dał mi wsiąść w Peru 
do autobusu, który rozbił się 
na skałach. Miał mnie rów-
nież w swojej opiece (nie trafił 
do więzienia), gdy posądzony  
o szpiegostwo wylądowałem 
w tureckich sądach”. Podczas 
spotkania opowie o swojej 
ostatniej wielkiej pasji, czyli 
pływaniu na replikach drewnia-
nych statków, które sam wodu-
je, po rzekach Europy.

Wszystkim tym, którzy 
zechcą wybrać się z Mar-
kiem na wirtualną wycieczkę 
podczas spotkania możemy 
zagwarantować, że będą ją 
długo pamiętać. Ponadto Ma-
rek Strzelichowski organizu-
je wyprawy ,,szyte na miarę”  
w małych grupach do różnych 
części świata. Przyjdź, być 
może kiedyś wybierzesz się  
z nim w świat! 

Marek Strzelichowski  
Smaki świata

www.marekstrzelichowski.com
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Joe Chal - urodzony na 
Ziemi Chełmińskiej w okoli-
cach Radzynia Chełmińskiego, 
obywatel dwu narodów Polski  
i Australii. Jako dorosły czło-
wiek wyemigrował z Polski  
i „zatrzymał” się na ponad  
30 lat w Australii. Wiele lat 
temu wrócił do ojczyzny i za-
mieszkał koło Grudziądza. 
Jest specjalistą w dziedzinie 
medycyny respiracyjnej, czło-
nek International Hyperbarics 
Associoted Inc. w USA oraz 
założyciel, fundator oraz pre-
zes Polsko-Australijskiej Fun-
dacji im. Joe Chala na rzecz 
Zdrowia i Rozwoju Dziecka. 
Jest autorem wielu filmów  
z podróży, uwielbia filmowanie 

podwodne - zwłaszcza jako 
instruktor nurkowania - a tak-
że pisze wiersze i maluje. Jest  
honorowym ambasadorem 
takich miast jak: Los Angeles, 
Newcastle, Wyong, Suel, Byd-
goszcz i Grudziądz .

Joe Chal, podczas spo-
tkania opowie o egzotycznej 
Australii oraz zaprezentuje 
unikalne przedmioty abory-
geńskie i nie tylko.

Niesamowite opowieści  
o ludziach, tradycji, przyrodzie 
i kulturze tego kontynentu, tyl-
ko na spotkaniu z Joe Chalem.

Joe Chal (Józef Chałubowicz)    
Wąbrzeskie spotkania z Australią
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Czy można opowiedzieć  
o trzech wyprawach rowero-
wych, kilku tysiącach kilometrów 
i kilku europejskich stolicach 
w pół godziny? Raczej nie, ale 
warto chociaż posmakować. 
To była niesamowita przygoda  
- mówią Michał Puchała i Michał 
Stożyński strażacy z zawodu, 
którzy na rowerach w cztery dni 
dojechali z Wąbrzeźna do Bu-
dapesztu. Poprzeczkę postawili 
sobie wysoko. Plan był taki, aby 
stolicę Węgier zdobyć w ciągu 
trzech dni, ale przeszkodziła bu-
rza… odpuścili, do celu dojechali 
czwartego dnia. Po roku dorzu-
cili do swojej rowerowej kolekcji 
Rosję, Litwę, Łotwę, Estonie  
i Finlandię. 

Ta wyprawa była dla nich 
nowym doświadczeniem i nie-
samowitą przygodą. Podczas 
podróży byli zupełnie samo-
wystarczalni. Zabrali ze sobą 
wszystkie potrzebne rzeczy od 
turystycznej kuchenki gazowej 
po narzędzia i części zapaso-
we. Ich rowery z ekwipunkiem 
ważyły grubo ponad 40 kg każ-
dy. Po drodze we wszystkich 
krajach odwiedzali strażaków 
pogłębiając w ten sposób swój 
warsztat zawodowy.

Michał Stożyński wraz  
z żona Gizelą przedstawią za-
razem swoja „rodzinną” wypra-
wę CWA – Budapeszt, która  
odbyli ponad rok temu. 

Michał Stożyński  
i Gizela Pijar-Stożyńska
oraz Michał Puchała
Wyprawy strażackie 
oraz wyprawa 
„rodzinna” CWA 
– Budapeszt
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Wojtek nie chodził do polskiej 
szkoły przez cały rok, ale bywał 
w 48 szkołach w 28 państwach 
świata. 

Wspólnie z rodziną przeżył  
liczne przygody. To z rodzicami 
zobaczył pierwszy raz w życiu 
wulkan, wieloryba, lodowiec, lwa 
morskiego i pustynię. Zobaczył, 
że będąc otwartym na drugiego 
człowieka i mając odwagę popro-
sić obcą osobę o pomoc, można 
wiele uzyskać. 

W trakcie podróży widzieli  
4 architektoniczne cuda świata: 
Pomnik Chrystusa Odkupiciela  
w brazylijskim Rio de Janeiro, 
Chichén Itzá w Meksyku, Tadż 
Mahal w Indiach i Macchu Pi-
chu w Peru. Trafili na obchody  
100- lecia Kanału Panamskie-
go. Będąc w gwatemalskim 
Tikal zwiedzili najważniejsze 

zabytki kultury Majów. Poznali 
najdłuższe pasmo górskie świa-
ta, Cordylierę Andyjską, jadąc 
autobusami wzdłuż całej jej 7,5 
tysięcznej długości. Przejecha-
li największą solniczkę świata, 
Salar du Uyuni w Boliwii i prze-
płynęli najwyżej położone jezio-
ro żeglowne na Ziemi, Tikicaca  
w Peru. Była to typowa szkoła 
życia.

Rodzina Łopacińskich po po-
wrocie  do Polski założyła Fun-
dację Łopacińskich Świat oraz 
zorganizowała pierwszy festiwal 
podróżniczy w Toruniu Extreme 
Travel Festival. Festiwal jest spo-
tkaniem mieszkańców Torunia  
z ludźmi, którzy z podróży uczy-
nili sens życia i sposób na samo-
realizację. 

www.lopacinskichswiat.pl

Wojtek Łopaciński z rodziną
Rodzinna wyprawa 
dookoła świata 
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Trzech pasjonatów jazdy 
na rowerze postanowiło po-
jeździć rowerem po Polsce. 
Pomysłów wiele, ale który bę-
dzie najciekawszy? Pomocna 
okazała się reklama Green 
Velo – wschodniego szlaku 
rowerowego w Polsce, który 
całkiem niedawno został od-
dany do użytku. Pociągiem do 
Malborka, a potem już tylko ro-
wery, które były niesamowicie 
ciężkie, ponieważ wszystko, 
co potrzebne do życia, wieźli 
ze sobą. Zwiedzanie Warmii  
i Mazur warte było wysiłku, 
jaki włożyli w całodzienny trud.  
W pięć dni prawie 500 km 
miało prowadzić ich głównie 
po szlaku Green Velo. Życie 
zweryfikowało ich trasę. Dla-
czego Panowie na co dzień 
pracujący w Zespole Szkół 

Zawodowych w Wąbrzeź-
nie, zmienili plany, dowiecie 
się  przychodząc na prelekcję  
z ich udziałem.

Tadeusz Gierszewski 
Szymon Krawczyk 

Wojciech Trzciński
Po szutrach i piaskach 

Green Velo 
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Warto 
zobaczyć 
podczas 
WFT

GALERIA 
FOTOGRAFICZNA 
LAUREATÓW  
KONKURSU 
FOTOGRAFICZNEGO 
–  Foto pamiątka 
    z podróży

Podsumowanie projektu „ZIEMIA CHEŁMIŃSKA – MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Regulamin: 
www.inicjatywa-wabrzezno.pl
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Kalendarz imprez WFT

RAJD ROWEROWY
Termin:  17.09.2016r. Będzie to już kolejny rajd w tym 

roku organizowany przez Stowarzyszenie 
Inicjatywa. Zabierzemy Was w trasę około  
25 km biegnącą w okolicach Wąbrzeźna. 

Wyjazd: godz. 10.00 z rynku wąbrzeskiego, powrót 
około 15.00. Poczęstunek w trakcie !!! 

Trasa: www.inicjatywa-wabrzezno.pl

MARSZ NA ORIENTACJĘ
Termin:  24.09.2016r. Początek godz. 13.00 w Amfi-

teatrze nad brzegiem Jeziora Zamkowego  
w Wąbrzeźnie, zakończenie około 17.00. 

Trasa i regulamin: www.inicjatywa-wabrzezno.pl

ORGANIZATOR WFT:
Stowarzyszenie „INICJATYWA” z Wąbrzeźna  
ul. Kukułcza 12, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 509705908
e-mail: slawekedu@wp.pl

Zadanie jest współorganizowane ze środków 
otrzymanych od Gminy Miejskiej Wąbrzeźno 
w ramach zadania publicznego. 

Współorganizatorem jest WDK Wąbrzeźno 
oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Wąbrzeźnie im. Witalisa Szlachcikowskiego.

23.09.2016:
Zapraszamy na pyszną kawę oraz 
domową drożdżówkę z Myśliwca


