
Komunikat końcowy 

XLII OGÓLNOPOLSKIEGO  

ZLOTU TURYSTYCZNEGO LZS NA WESTERPLATTE 

 

W dniach od 3-5 września odbył się po raz XLII Ogólnopolski Zlot Turystyczny LZS 
na Westerplatte.  Organizatorami zawodów były: Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie, 
Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Gminę Linia – 
Powiat Wejherowski oraz całe Województwo Pomorskie reprezentowała 50-cio osobowa 
grupa dzieci i młodzieży z : Szkoły Podstawowej im. Ks. Bazylego Olęckiego w 
Niepoczołowicach, Gimnazjum w Lini oraz Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w 
Strzepczu. Opiekunami wyżej wymienionej grupy były: Marta Kwiatkowska, Hanna Recław, 
Kamila Soroko i Agnieszka Cyman. Organizatorem wyjazdu był dyrektor GDK Jan 
Trofimowicz.  

Na zlot dotarło ponad 300 turystów wiejskich z 7 województw. Zlot rozpoczął się od 
złożenia wiązanek na grobach obrońców Westerplatte. Następnie złożono wiązanki pod 
pomnikiem na Westerplatte.  

Kolejnym punktem imprezy było zwiedzanie pod opieką przewodników byłej 
składnicy wojskowej. Następnie wszyscy turyści udali się w rejs statkiem. Później przyszedł 
czas na zwiedzanie Starówki Gdańskiej pod okiem przewodników. Turyści mieli za zadanie 
notować wiadomości o zwiedzanych obiektach a także bohaterach i wydarzeniach 
związanych z Gdańskiem i okolicą. W ramach zlotu odbyły się następujące konkursy:  

- konkurs wiedzy o Westerplatte, w gronie 52 osób, VII miejsce zajął Przemysław Labuda z 
KLO Strzepcz, 

- konkurs wiedzy o Gdańsku, w gronie 34 osób reprezentanci naszej gminy byli poza 
pierwszą 10-tką,  

- sprawnościowy tor przeszkód, w gronie 33 osób I miejsce zajął nasz reprezentant Szymon 
Becker 

W klasyfikacji szkół podstawowych i gimnazjalnych, w gronie 22 drużyn „Stokrotki” 
z Gimnazjum z Lini zajęły VII miejsce, w klasyfikacji drużyn szkół ponadgimnazjalnych w 
gronie 17 drużyn „Gumisie” z KLO w Strzepczu zajęli II miejsce.  

Dzięki tym sukcesom gmina Linia  w klasyfikacji powiatowej zajęła wysokie III 
miejsce ustępując jedynie turystom z Piotrkowa Ziemskiego w województwie Łódzkim oraz 
drużynie ze Szczecina. Nasi reprezentanci wyprzedzili m.in. reprezentantów Stargardu 
Szczecińskiego, Mrągowa i Otwocka.  

W klasyfikacji wojewódzkiej I miejsce woj. Łódzkie, II miejsce woj. Zachodnio-
Pomorskie, III miejsce woj. Pomorskie – oprócz młodzieży z terenu naszej gminy 
reprezentowała grupa turystów z gm. Trąbki Wielkie w powiecie Gdańskim. Na kolejnych 
miejscach znalazły się m.in. woj. Warmińsko-Mazurskie i Mazowieckie.  


