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Z wizytą w Fojutowie – wyjazd zawodoznawczy dofinansowany ze środków Unii Europejskiej – 

„Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach”  

 

W sobotę 26 kwietnia trzydziestosiedmioosobowa grupa uczniów naszej szkoły miała okazję zwiedzić 

jedno z ciekawszych ośrodków turystycznych naszego regionu.  

Mowa o Fojutowie i powstałym dzięki dotacjom unijnym Zajedzie, który rozsławił cichą niegdyś 

borowicką wieś. Obecnie jest to rozległy kompleks rekreacyjny zapewniający odwiedzającym szeroki 

wachlarz rozrywek, skutecznie wykorzystujący atrakcje przyrodnicze i architektoniczne okolicy. I 

właśnie pokazanie młodzieży, jak można stworzyć dobrze prosperującą bazę gastronomiczną w 

oparciu o zasoby przyrodnicze i architektoniczne regionu oraz fundusze pomocnicze Unii 

Europejskiej, było głównym celem wycieczki. 

W Zajedzie przyjęto nas zgodnie z tamtejszym mottem „Tu las Was przywita, a ludzie ugoszczą”, 

oprowadzając po całym ośrodku, pokazując wszystkie jego atrakcje, zapoznając z charakterem pracy 

w tak tłocznym od gości miejscu oraz planami na przyszłość związanymi między innymi z rozbudową 

skansenu, na którym już w chwili obecnej można podziwiać wspaniały wiatrak z 1827 roku.  

W związku z tym, że oprowadzano nas po kompleksie kolejno w dwóch grupach, w czasie 

oczekiwania skwapliwie skorzystaliśmy z dostępnych atrakcji. Prawdziwym przebojem okazał się 

Plac Zabaw przeznaczony dla wszystkich młodych duchem.   

Poznaliśmy również bliższą i dalszą okolicę fojutowskiego zajazdu. 

Spacer wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy zaprowadził nas do Akweduktu, zabytku architektury 

hydrotechnicznej, który przenosi wody Brdy ponad Czerską Strugą, stanowiąc skrzyżowanie tych 

dwóch cieków wodnych, a następnie na wieżę widokową. W drodze powrotnej do autokaru 

podziwialiśmy niezmordowaną pracę tamtejszych bobrów, które „zmusiły” nas do niezłej gimnastyki 

na jednej z ścieżek przyrodniczych. 

Zwiedziliśmy również średniowieczne grodzisko w Raciążu zlokalizowane na półwyspie jeziora 

Śpierewnik – zrekonstruowane dzięki wysiłkom gminy Tuchola przy dofinansowaniu ze środków 

unijnych – oraz Rezerwat Przyrody „Cisy Staropolskie” im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie 

uchodzący za perłę Borów Tucholskich. Warto nadmienić, ze rezerwat powstały w 1827 roku, zalicza 

się do najstarszych w Polsce i największych chroniących cisy w Europie. 

Wszyscy uczestnicy wycieczki pod koniec dnia z całą siłą mogła zaprzeczyć słowom Wincentego Pola 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”, bo – bez wątpienia – znajomość 

atrakcji turystyczno-krajoznawczych naszego województwa znaczenie wzrosła. 

A co najważniejsze cały dzień, mimo pesymistycznych zapowiedzi meteorologów, towarzyszyło nam 

słońce! 

Wyprawa do Zajazdu Fojutowo to jedna z kilku wycieczek przygotowanych dzięki udziałowi szkoły 

w  projekcie „Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach”. 
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