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Komunikat z XLV Zlotu Turystycznego LZS na Westerplatte 
Gdańsk 6-8 września 2013 

 
Po raz 45 turyści wiejscy spotkali się w Gdańsku na Westerplatte aby uczcić pamięć 

poległych, którzy zginęli w pierwszych dniach września 1939 roku.  Zlot dawał także 
możliwość zwiedzania obiektów turystycznych i krajoznawczych Gdańska. Miał za zadanie  
popularyzację kwalifikowanej turystyki pieszej wśród młodzieży szkolnej mieszkającej na 
wsi oraz był formą edukacji morskiej młodzieży szkolnej. Dzięki staraniom z-cy 
Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Pomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe 
w Gdańsku – Jana Trofimowicza, możliwość reprezentowania województwa pomorskiego 
uzyskała młodzież szkolna z gminy Linia w powiecie wejherowskim. Podobnie jak w latach 
poprzednich udział wzięłi uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. W tym toku byli to 
uczniowie z SP w Niepoczołowicach oraz gimnazjaliści z Lini.  

Turyści na początek spotkali się przy grobach poległych obrońców Westerplatte. 
Młodzież złożyła wiązanki na grobach żołnierzy oraz pod pomnikiem. Przybyli młodzi 
turyści pod opieką przewodników PTTK zwiedzali byłą składnicę tranzytową. Następnie był 
rej statkiem do Gdańska. Wszyscy mieli możliwość zwiedzania starówki oraz innych cennych 
zabytków Gdańska. 

Po zwiedzaniu miasta uczestnicy zlotu udali się na Camping nr 218, na gdańskie 
Stogi. Tam odbyły się konkursy wiedzy o historii Westerplatte i zabytkach Gdańska. 
Sportowcy rywalizowali zaś w zwinnościowych torach przeszkód. Dla wszystkich 
przygotowano także smaczny posiłek turystyczny.  

W grupie szkół podstawowych II miejsce zajął zespół pod nazwą „Zawodowcy”  
w składzie:  Błażej Potrykus, Seweryn Formella, Jakub Formella, III -  „Piratki” w składzie: 
Karolina Stanisławska, Martyna Łącka, Joanna Miotk, IV – „Zespół PL” w składzie: Anna 
Furman, Daria Kwidzińska, Julia Gronowska, VII miejsce zajął zespół „Niezniszczalni” w 
składzie: Dawid Nowicki, Patryk Kos, Dawid Piepiórka, VIII miejsce zajęła drużyna: „Biało-
Czerwoni”: w składzie: Sebastian Czaja, Karina Grzenkowicz, Karolina Łącka 

Wśród drużyn gimnazjalnych I miejsce zajęła grupa z Lini pod nazwą „Czuwajki”  
w składzie: Klaudia Piepiórka, Agata Langa i Robert Karszny. V miejsce zajęła drużyna: 
„Dream Team” w sładzie: Patrycja Warkusch, Joanna Patelczyk, Tomasz Różański,  
VI – „Orizonte” w składzie: Klaudia Kreft, Alicja Engelbrecht, Mateusz Meyer.  

Dzięki zaangażowaniu młodych turystów z Lini województwo pomorskie zajęło III 
miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej po warmińsko – mazurskim i podlaskim. W klasyfikacji 
gmin Linia zajęła IV lokatę.  

Indywidualnie najlepiej spisali się w zwinnościowych torach przeszkód: Seweryn 
Formela – zwycięzca w kategorii szkół podstawowych oraz Julia Gronowska, która zajęła III 
miejsce. W kategorii gimnazjalistów II lokatę zajął Robert Karszny. Opiekunami gminnej 
reprezentacji byli: Gabriela Pipka, Bernadeta Piorun i Marcin Myszka. 


