
XXXIII Zlot Aktywu Turystycznego resortu spraw
wewnętrznych „Brok - Warszawa 2019”

W  dniach  8  -  11  maja  2019  roku  z  inicjatywy
Komisji  Turystyki  w  resorcie  spraw  wewnętrznych
odbył się w Broku XXXIII Zlot Aktywu Turystycznego
resortu  spraw wewnętrznych,  w którym uczestniczyło
35  przedstawicieli  Kół  i  Klubów  PTTK  działających
w  jednostkach  organizacyjnych  Policji  i  Straży
Granicznej  w całym kraju.  Organizatorem Zlotu  było
Koło PTTK „ZER-ki” przy Zakładzie  Emerytalno-
Rentowym MSWiA.

Honorowy  patronat  nad  Zlotem  objęła  pani  Małgorzata  Zdrodowska  –
Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Na bazę Zlotu organizatorzy
wybrali Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Rzemieślnik” w Broku.

Tam właśnie w środę 8 maja br. po obfitej obiadokolacji o godz. 19:00 odbyło
się uroczyste otwarcie Zlotu. Uczestników Zlotu oraz zaproszonych gości  powitał
przewodniczący  Komisji  Turystyki  w  resorcie  spraw  wewnętrznych  Kazimierz
Rabczuk oraz prezes Koła   PTTK „ZER-ki” Piotr Gąsiewski, któremu przechodnią
statuetkę  „Gospodarza  Zlotu”  przekazał  organizator  XXXII  Zlotu  w  Elblągu  –
Andrzej  Bazan, prezes  Koła  PTTK  „Fregata”  przy  Morskim  Oddziale  Straży
Granicznej w Gdańsku.

 



Następnie  odbyło  się  spotkanie  z  pisarzem  Jerzym  Aleksandrem  Wlazło,
autorem m. in. „Konduktu umarłych”, „Kota Syjonu”, „Pękniętego miasta. Biesłan”,
czy książki dla młodzieży „Głupi Funio”. Tym razem pisarz opowiadał o tworzeniu
książki  „Chłopak  z  Katynia”,  opowieści  o  wojennych losach  ostatniego żyjącego
Polaka  –  Henryka  Truszczyńskiego,  bezpośredniego  świadka  odkrycia  polskich
grobów w Katyniu.



Z kolei Warszawski Przewodnik Miejski i Terenowy Stanisław Łuć rozpostarł
przed nami wizję dwóch kolejnych dni Zlotu, czyli oglądanie „Warszawy inaczej”
w czwartek i zwiedzanie Gwizdał, Liwu i Ciechanowca w piątek.

W  czwartek  po  śniadaniu  zlotowicze  ruszyli  autokarem  do  Warszawy.
Zwiedzanie  rozpoczęliśmy  od  grodziska  na  Bródnie,  potem  była  Praga  /m.  in.
Bazylika  Najświętszego  Serca  Jezusowego,  ul.  Ząbkowska,  Muzeum  Praskie,
pomnik  Praskiej  Kapeli  Podwórkowej/,  Wola  /m.  in.  Kolonia  Wawelberga,
Szubienica na Woli/ i Żoliborz.



Piątkowe  zwiedzanie  rozpoczęliśmy  od  wizyty  u  pana  Romana  Kuzelyaka
z  Muzeum Gwizdka  w Gwizdałach,  a  potem w Muzeum Zbrojownia  na  Zamku
w Liwie i w Muzeum Rolnictwa i Skansenie w Ciechanowcu. Przed obiadokolacją
wstąpiliśmy jeszcze do kościoła św. Andrzeja Apostoła w Broku.





Po powrocie  do bazy i  obiadokolacji  nastąpiło  podsumowanie  i  zakończenie
Zlotu. Była zatem okazja, aby podziękować organizatorowi Piotrowi Gąsiewskiemu
za  wspaniałe  i  profesjonalne  przygotowanie  spotkania.  Przewodniczący  Komisji
Turystyki  w resorcie  spraw wewnętrznych Kazimierz  Rabczuk przypomniał  także
terminarz imprez zaplanowanych na rok 2019 oraz zasygnalizował, że na razie nie
ma chętnych do organizacji kolejnego Zlotu.



Na koniec  podsumowania  podziękowanie  dla  Piotra  Gąsiewskiego  w formie
wierszowanej odśpiewały – tradycyjnie już – „Bieluchy” z Chełma.

Drużyny się mierzyły z tym,
jak moc atrakcji dać gościom swym.
Więc, drogi Piotrze, dzięki, że dziś
w Broku nas gościsz Ty.
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