Nasi turyści w Elblągu

Po raz czternasty odbył się Ogólnopolski Zlot Młodzieży Wiejskiej PTTK, tym razem w Elblągu. Bezpośrednim
organizatorem zlotu, który trwał 3 dni (piątek, sobota i niedziela 18 – 20 maja br.) był Oddział PTTK Ziemi
Elbląskiej przy wsparciu Komisji Środowiskowej ZG PTTK w Warszawie. Partnerami byli także Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej i Nadleśnictwo Elbląg.
Zlot przeznaczony jest dla młodzieży reprezentującej szkolne koła PTTK działające w środowisku wiejskim
i małych miastach. Oddział w Żarnowie stanowił prawie 50 % ogółu uczestników zlotu, w którym wzięło udział
ponad 100 osób. Wśród 47 osób w naszej ekipie wystąpiły drużyny z Białaczowa, Bogdanowa, Bujen, Miedznej
Drewnianej, Petrykóz, Przedborza i Żarnowa.
Po zakwaterowaniu w hotelu Galeona, odbyło się zwiedzanie miasta, po którym nastąpiło oficjalne otwarcie
zlotu w Ratuszu Staromiejskim. Otwarcia dokonali komandor zlotu – wiceprezes Oddziału Ziemi Elbląskiej
w Elblągu Kamil Zimnicki i przewodniczący Komisji Środowiskowej ZG PTTK w Warszawie – Ryszard Kunce.
Warto podkreślić, że w piątek i sobotę w zlocie brał udział Paweł Mamrot z Aleksandrowa, członek Oddziału
PTTK w Żarnowie, a zarazem członek Komisji Środowiskowej ZG PTTK w Warszawie. Uroczystość uświetnił
wspaniały elbląski chór „Cantata”. Film pt. „Leśny Kompleks Promocyjny, Lasy Elbląsko – Żuławskie” był
wprowadzeniem przed czekającymi na nas w następnych dniach wycieczkami.
Sobotę organizatorzy przeznaczyli na zwiedzanie Żuław Wiślanych, a wieczorem na ognisko integracyjne
w Kadynach. Byliśmy min. w Raczkach Elbląskich, w których znajduje się najniższy punkt w Polsce, Rozgarcie,
Fiszewie, Gronowie Elbląskim, Jeziorze i Oleśnie. „Stodolarnia” w Oleśnie to swego rodzaju skansen będący
efektem pracy Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Oleśno – Wsi z Pomysłem. Tu zjedliśmy obiad, a później
poszczególne drużyny prezentowały swoje programy mające wpływ na końcową klasyfikację. Drugim
elementem do oceny drużyn był konkurs krajoznawczy o Elblągu i Żuławach Wiślanych.
Po powrocie do Elbląga, kolacji i krótkim odpoczynku autokary zawiozły uczestników nad Zalew Wiślany, do
miejscowości Suchacz, a następnie do Kadyn. Zobaczyliśmy tu jeden z najstarszych dębów w Polsce, ponad
siedemsetletni dąb Jana Bażyńskiego mierzący w obwodzie 997 cm. Na polanie w pobliskim lesie organizatorzy
przygotowali ognisko z kiełbaskami, przy którym była okazja wspólnie pośpiewać i porozmawiać. W drodze
powrotnej jadąc przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, widzieliśmy przebiegające przez jezdnię lisa
i sarnę.
Ostatni dzień pobytu to wycieczka po Parku Leśnym Bażantarnia i zakończenie zlotu na dużej polanie. Tutaj
wręczone zostały puchary za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji kinowej drużyn, nagrody i dyplomy za udział.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Łomnicy Zdroju koło Nowego Sącza, drugie drużyna SKKT - PTTK przy SP
w Mastkach pow. łowicki i trzecie SKKT – PTTK przy SP w Żarnowie. Opiekunką żarnowskiej młodzieży była
Maria Grzybowska. Miejsce na podium może cieszyć. Oprócz pucharu młodzież otrzymała też liczne nagrody.
Już z chwilą zakwaterowania w każdym pokoju, czekały na uczestników plecaki z materiałami krajoznawczymi
i odznakami ze zlotu. Organizatorzy zapewnili też okolicznościową pieczątkę zlotową.
Reasumując XIV Ogólnopolski Zlot Młodzieży Wiejskiej PTTK w Elblągu był imprezą udaną, dobrze
przygotowaną, dającą możliwość poznania miasta i okolic oraz wpływającą na integrację turystów z różnych
miejscowości w kraju. Komandor, przewodnicy i obsługa zlotu, postarali się aby impreza była miłym
wspomnieniem wspólnie przeżytych dni w tej części Polski. Może być on inspiracją do organizacji wycieczek do
Elbląga i na Żuławy jako ziemi serdecznych ludzi, przyjaznych turystom.
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