Młodzi na zlocie w Bachotku
Bachotek to miejscowość nad jeziorem o tej samej nazwie, położona na terenie niezwykle
atrakcyjnego turystycznie regionu Pojezierza Brodnickiego, gdzie w tym roku odbył się XV
Ogólnopolski Zlot Młodzieży Wiejskiej PTTK. Bazą zlotu była stanica wodna należąca do O/PTTK
w Brodnicy (województwo kujawsko- pomorskie) a impreza odbyła się w dniach 10 -12 maja br.
Młodzi turyści reprezentowali 14 szkolnych klubów PTTK z różnych części Polski a w tym 9 drużyn
zorganizowanych zostało przez żarnowski oddział PTTK. Były to 2 drużyny z Białaczowa ( szkoła
podstawowa i gimnazjum ) i po jednej drużynie z Bogdanowa, Bujen, Miedznej Drewnianej, Petrykóz,
Przedborza, Szczercowa oraz Żarnowa. Wraz z opiekunami stanowiliśmy grupę 49 osób. Pozostałe
drużyny reprezentowały Łomnicę- Zdrój (oddział Nowy Sącz), Mastki k/Łowicza, Ozorków i Łęczycę.
Ogólnopolskie Zloty Młodzieży Wiejskiej PTTK organizowane są przez 15 lat przez Komisję
Środowiskową Zarządu Głównego PTTK w Warszawie i oddział PTTK, na którego terenie działania
odbywa się kolejna edycja tej imprezy. W piątek przeprowadzone zostały konkurencje
sprawnościowe w tym przepłynięcie krótkiej trasy kajakiem na czas, strzelanie z wiatrówki i łuku,
rzuty do celu, bieg w worku itp. Wieczorem nastąpiło oficjalne otwarcie zlotu, przez
przewodniczącego komisji środowiskowej ZG PTTK w Warszawie Ryszarda Kunce i prezesa O/PTTK
w Brodnicy Józefa Zielińskiego. Komandorem zlotu był Jarosław Orzech, kierownik stanicy wodnej
PTTK w Bachotku. Pierwszy dzień pobytu zakończył się ogniskiem turystycznym nad jeziorem.
W drugim dniu w godzinach dopołudniowych, uczestnicy zwiedzali Brodnicki Park Krajobrazowy.
Odwiedzili siedzibę parku, wysłuchali prelekcji oraz przeszli sześciokilometrową ścieżką dydaktyczną.
Po obiedzie turyści przewiezieni zostali do Brodnicy, gdzie miejscowi harcerze przygotowali grę
terenową w oparciu o liczne zabytki krajoznawcze miasta. Wieczorem poszczególne drużyny
prezentowały przygotowane uprzednio krótkie programy artystyczne, które zawierały także treści
nawiązujące do swych „małych ojczyzn”. Część uczestników przywiozła stroje regionalne i inne
rekwizyty związane z terenem pochodzenia. Dodatkową atrakcją było to, iż dziewczęta z Łomnicy –
Zdroju poczęstowały wszystkich góralskim oscypkiem. Tańce i piosenki ludowe, wywiady
o treści krajoznawczej, wiersze i prezentacje multimedialne stanowiły treść wystąpień dzieci i
młodzieży. Najlepiej ocenione zostały drużyny z Łomnicy Zdroju – I miejsce, reprezentujące region
łowicki Mastki – II miejsce oraz równorzędne III miejsca otrzymały drużyny z Białaczowa i Petrykóz.
Wyróżniono również drużynę ze Szczercowa. Podczas podsumowania zlotu wręczone zostały
dyplomy za udział i nagrody dla najlepszych drużyn. Członek honorowy PTTK, Andrzej Gordon
podkreślił duże zaangażowanie opiekunów i młodzieży, która w prezentacjach starała się przekazać
wiedzę o własnym regionie. W sobotę przyjechał do Bachotka sekretarz generalny PTTK Adam
Jędras, który uczestniczył w spotkaniu z opiekunami młodzieży dotyczącym organizacji zlotów.
Tegoroczny zlot wymagał od uczestników dużej aktywności i zaangażowania a nawet wysiłku
fizycznego. Na nudę nikt nie mógł narzekać. Organizatorzy zapewnili także uczestnikom, pamiątkowe
znaczki i materiały krajoznawcze. O dokumentację fotograficzną imprezy zadbała Elżbieta Gordon a
Jadwiga Korzeniewska – sekretarz Komisji Środowiskowej z dużym zaangażowaniem wspierała
działania komandora zlotu. Z ramienia biura ZG PTTK w imprezie uczestniczyła też Karolina Rukat,
która odpowiadała za sprawy administracyjne zlotu.
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