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Finał XXXIX etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Turystyczno-Krajoznawczego PTTK
odbył się w dniach 16-17 kwietnia 2011 roku w
Gdańsku
. Głównym
organizatorem Turnieju był Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku. Uczestników gościła Szkoła
Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku. Komendantem Turnieju był Mariusz Albecki,
sędzią – Andrzej Szarmach, a sekretariat prowadziła Elżbieta Świerk. W Turnieju wzięło udział
siedemnaście 3-osobowych drużyn ze szkół w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Rumi, Żukowie i
Kartuzach: pięć ze szkół podstawowych, sześć ze szkół gminazjalnych i sześć ze szkół
średnich. Razem z opiekunami i organizatorami – 92 osoby. Wszyscy uczestnicy otrzymali
znaczki okolicznościowe oraz materiały promocyjne.

W sobotę przeprowadzono konkurencje: marsz na orientację, kolarski tor przeszkód,
samarytankę, turystyczne ABC (w tym wbijanie gwoździ, pokonywanie odległości przy pomocy
trzech skrzynek, strzelanie z łuku, rozpoznawanie obiektów krajoznawczych Trójmiasta oraz
pomiary w terenie) oraz testy: krajoznawczo-przyrodniczy, turystyczno-topograficzny i z
przepisów ruchu drogowego. Oceniono również karty do kroniki. Opiekunowie nie mogą
przebywać z dziećmi i młodzieżą w trakcie rozgrywania konkurencji – w tym czasie mają
program krajoznawczy, który na sobotę przygotował przewodnik Jarosław Żurawiński:
opiekunowie zwiedzali Gdańsk – Główne Miasto, Stare Miasto oraz tereny postoczniowe.
Program dla opiekunów podzielono na część dzienną i wieczorną. Po kolacji młodzież
uczestniczyła w „wieczorze z gitarą”, przygotowanym przez gdańskiego barda – Andrzeja
Starca. W niedzielę po śniadaniu wszyscy udali się na wycieczkę pieszą „Szlakiem Fortyfikacji
Gdańskich”. Oprowadzał Jarosław Żurawiński.
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Następnie nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników Turnieju oraz wręczenie nagród i
dyplomów (indywidualnych za poszczególne konkurencje i dla drużyn za poszczególne
miejsca). I miejsce w kategorii szkół podstawowych zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr
6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi, w kategorii szkół gimnazjalnych – Gimnazjum nr 4 im.
Karola Wojtyły w Rumi, w kategorii szkół średnich – I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt
Pomorskich w Rumi, II miejsce w swoich kategoriach wiekowych zdobyły drużyny ze Szkoły
Podstawowej nr 10 w Rumi, Gimnazjum Salezjańskie im. św. Dominika Savio w Rumi oraz VI
Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni, III miejsce – drużyny ze Szkoły
Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku, Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku
oraz Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Rumi.

Wielkie gratulacje dla zdobywców miejsc punktowanych oraz podziękowania dla
wszystkich – za udział!
Wielkie podziękowania również dla wszystkich osób, które przygotowały oraz przeprowadziły
konkurencje turniejowe!

Serdecznie dziękujemy za wsparcie wszystkim darczyńcom: Pomorskiemu Kuratorowi
Oświaty, Urzędowi Miejskiemu w Gdańsku, Trójmiejskiemu Parkowi Krajobrazowemu oraz
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.

Organizatorzy
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