
XXXII Zlot Aktywu Turystycznego resortu spraw
wewnętrznych „Wysoczyzna Elbląska 2018”

W dniach 18 - 21 kwietnia 2018 roku z inicjatywy
Komisji  Turystyki  w  resorcie  spraw  wewnętrznych
odbył się w Elblągu XXXII Zlot Aktywu Turystycznego
resortu  spraw wewnętrznych,  w którym uczestniczyło
48  przedstawicieli  Kół  i  Klubów  PTTK  działających
w  jednostkach  organizacyjnych  Policji  i  Straży
Granicznej  w całym kraju.  Organizatorem Zlotu  było
Koło  PTTK  „Fregata”  przy  Morskim  Oddziale
Straży Granicznej w Gdańsku.

Honorowy patronat nad Zlotem objął Komendant Morskiego Oddziału Straży
Granicznej w Gdańsku. Na bazę Zlotu organizatorzy wybrali znajdujące się 15 km
od Elbląga Gospodarstwo Agroturystyczne i Ekofarmę „Vitalis” w Zastawnie.

Tam  właśnie  w  środę  18  kwietnia  br.  o  godz.  18:00  odbyło  się  uroczyste
otwarcie Zlotu, które zaszczycili swoją obecnością: Pani Regina Czymbor – główny
specjalista  ds.  turystyki  Biura  Regionalnego  Urzędu  Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która wygłosiła prelekcję na temat walorów
turystycznych Wysoczyzny Elbląskiej oraz Pan Stanisław Sikora – członek Zarządu
Głównego  PTTK,  prezes  Oddziału  Gdańskiego  PTTK.  Komendanta  Morskiego
Oddziału  Straży  Granicznej  w Gdańsku  reprezentował  kmdr  por.  SG Grzegorz
Glista.

 



Uczestników Zlotu oraz zaproszonych gości powitał przewodniczący Komisji
Turystyki  w resorcie spraw wewnętrznych  Kazimierz Rabczuk oraz prezes Koła
PTTK  „Fregata”  Andrzej  Bazan, któremu  przechodnią  statuetkę  „Gospodarza
Zlotu”  przekazał  organizator  XXXI  Zlotu  w  Kętrzynie  –  Marian  Stanisławski,
prezes  Koła  PTTK  „Bażanty”  przy  Centrum  Szkolenia  Straży  Granicznej
w Kętrzynie.



W czwartek po śniadaniu zlotowicze ruszyli  autokarem do Fromborka,  gdzie
pod opieką przewodnika p. Tadeusza Kochańskiego zwiedzili miasto, odwiedzając
m.  in.   Planetarium,  Pałac  Biskupi  oraz  Katedrę,  w  której  wysłuchali  koncertu
organowego.

Z Fromborka uczestnicy Zlotu udali się do Kadyn do rezerwatu „Kadyński Las",
po którym oprowadzał ich  p. Jarosław Mytych z Nadleśnictwa Elbląg. „Kadyński
Las” to obiekt skupiający wiele okazałych i wiekowych dębów, buków i jesionów.
Wiele z nich to pomniki  przyrody. W bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu rośnie
najsłynniejszy  na  tych  terenach  pomnik  przyrody  -  dąb  im.  Jana  Bażyńskiego
/najgrubszy w Polsce/.



Po  powrocie  do  bazy  i  obiadokolacji  o  20:00  zlotowicze  spotkali  się  przy
ognisku okraszonym piosenkami turystycznymi i biesiadnymi oraz dobrym piwem.

W piątek po śniadaniu wyruszyliśmy autokarem do Elbląga, którego zwiedzanie
rozpoczęliśmy  od  wizyty  w  Muzeum  Archeologiczno-Historycznym,  później  zaś
udaliśmy się na spacer po Elblągu pod przewodnictwem p. Karola Wyszyńskiego.



Z  Elbląga  ruszyliśmy  w  kierunku  Malborka,  wstępując  po  drodze  Raczek
Elbląskich, gdzie znajduje się największa polska depresja /- 1,8 m poniżej poziomu
morza/. Wszyscy zlotowicze otrzymali imienny certyfikat potwierdzający ich pobyt
w tym miejscu.

W  Malborku  udaliśmy  się  oczywiście  do  Muzeum  Zamkowego,  po  którym
jedną  grupę  oprowadzała  p.  Jadwiga  Chylińska, a  drugą  sam  prezes  Oddziału
Przewodnickiego PTTK w Malborku p. Bogdan Mąder.



Wieczorem po obiadokolacji nastąpiło podsumowanie i zakończenie Zlotu. Była
zatem  okazja,  aby  podziękować  organizatorom:  Andrzejowi  Bazanowi
i  Sebastianowi  Mosiowi  oraz  Ich  kolegom  z  Koła  PTTK  „Fregata”  przy
Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku  za wspaniałe i profesjonalne
przygotowanie  spotkania.  Przewodniczący  Komisji  Turystyki  w  resorcie  spraw
wewnętrznych Kazimierz Rabczuk słowa podziękowania skierował także do osób,
które  partycypowały  w  kosztach  imprezy  -  Macieja  Matonia (Koło  PTTK przy
Oddz.  Morskim w Gdyni)  i  Marka  Włodarczyka  (Klub  „De-Ptaki”  przy  Oddz.
Gdańskim PTTK). Przewodniczący Komisji Turystyki przypomniał także terminarz
imprez  zaplanowanych  na  rok  2018  oraz  zasygnalizował,  że  chęć  organizacji
kolejnego  Zlotu  wyraził  kol.  Piotr  Gąsiewski  z  Koła  PTTK  „ZER-ki”  przy
Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA.
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