Dzieci i młodzież szkolna ze środowiska wiejskiego mają od 8 lat okazję spotykać się na
Ogólnopolskich Zlotach Młodzieży Wiejskiej PTTK, które służą krajoznawczemu poznawaniu różnych
regionów Polski, integracji młodych turystów, wymianie doświadczeń i prezentacji dokonań w
dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. Pierwsze dwa zloty odbyły się w Przedborzu, następne w Piątku
k/Łęczycy, Biłgoraju, Sulęcinie, Szamotułach i Łęczycy. Tegoroczny zlot miał miejsce w Serpelicach
nad Bugiem, w dniach 25 - 27 maja. Bezpośrednim organizatorem tej turystyczno - krajoznawczej
imprezy był Oddział PTTK "Podlasie" w Siedlcach. Pomocy udzieliły władze miasta Siedlce, gmina
Sarnaki, a merytoryczne i programowe wsparcie - Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK.
W zlocie wzięło udział 19 drużyn z 4 województw: łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego
i świętokrzyskiego. Łącznie 140 uczestników. Zaczęliśmy od zwiedzania Siedlec - miasta, które do
1999 r. pełniło funkcję miasta wojewódzkiego. Chyba najbardziej znanym zabytkiem Siedlec jest
ratusz z postacią złoconego Atlasa trzymającego na swych barkach kulę ziemską. Rynek Starego
Miasta, katedra, Muzeum Regionalne i Diecezjalne, Plac Sikorskiego, pomniki oraz inne ciekawostki
krajoznawcze - to program pierwszej części dnia. W drodze z Siedlec do Serpelic uczestnicy
zatrzymali się w Sarnakach, miejscowości z pomnikiem nawiązującym do historii II Wojny Światowej.
W tym rejonie zdobyto, a następnie wysłano do Londynu szczątki rakiety V-2, stąd na pomniku
znamienny napis "Oni uratowali Londyn" - to o żołnierzach AK. Również w Sarnakach zwiedzaliśmy
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w tutejszym nadleśnictwie. Po kolacji w Serpelicach, które były bazą
noclegową i żywieniową zlotu, nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy, na które przybył Prezes Zarządu
Głównego PTTK Lech Drożdżyński. Prelekcja multimedialna uzupełniła wiedzę o historii pozyskania
informacji o latających bombach V-2. Częścią rozrywkową uroczystego rozpoczęcia był występ
wspaniałego muzyka grającego po mistrzowsku na harmonijce ustnej. Człowiek ten objechał z
występami "pół świata", wzbudzając duże zainteresowanie słuchaczy.
Sobota poświęcona została na zwiedzanie Serpelic leżących w Parku Krajobrazowym
"Przełom Doliny Bugu". Uczestnicy zobaczyli kościół p.w. Św. Piotra i Pawła oraz Kalwarię Podlaską.
Odbył się także rejs statkiem po Bugu, a następnie konkursy: krajoznawczy, plastyczny, wiedzy o
przepisach ruchu drogowego i kolarski tor przeszkód. Wieczorem przy ognisku turystycznym
poszczególne drużyny mogły zaprezentować się w konkursie piosenki. Wszyscy z ciekawością
oczekiwali wyników współzawodnictwa i miejsc w klasyfikacji zlotowej. Komisje pracowały do późna w
nocy, aby podsumować sobotnie konkurencje.
W niedzielę odbyło się uroczyste zakończenie zlotu, wręczenie dyplomów, pucharów i innych
wyróżnień. W klasyfikacji generalnej I miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła drużyna ze
Szkoły Podstawowej w Żarnowie, a w kategorii szkół gimnazjalnych - drużyna z SKKT PTTK „Pójdźki”
przy Gimnazjum w Daszynie. Puchary dla zwycięskich drużyn ufundowali: Wójt Gminy Sarnaki oraz
Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK.
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