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W dniach 11-14 czerwca 2009 roku, w Biłgoraju (woj. lubelskie) odbyło się I Ogólnopolskie
Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki. Przedsięwzięcie było przygotowane w ramach
realizacji „Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK” i dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i
Turystyki, jako uczestnicy musieliśmy pokryć tylko koszty dojazdu (dziękujemy!).
Organizatorzy forum to Zarząd Główny PTTK we współpracy z Oddziałem PTTK w
Biłgoraju. W ramach forum odbyło się szkolenie młodzieżowych liderów (w którym wzięło udział
64 przedstawicieli, blisko 22 oddziałów PTTK z całej Polski) oraz Finał Centralny XXXVII
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego PTTK w którym
uczestniczyło ponad 200 osób, reprezentujących praktycznie wszystkie województwa. Za
przygotowanie finału OMTTK PTTK odpowiadał Marian Kurzyna – Prezes Oddziału PTTK w
Biłgoraju, sprawy szkolenia koordynował Paweł Zań – główny specjalista ds. inicjatyw
programowych ZG PTTK.
W czwartek od godzin porannych do rodzinnego miasta znanego polityka – Janusza Palikota
zaczęli zjeżdżać młodzi liderzy (bądź przyszli liderzy). Miejscem naszego zakwaterowania był
internat Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Pierwsze zajęcia odbyły się jeszcze
przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy. Owym preludium był wykład Sekretarza Generalnego
ZG PTTK Andrzeja Gordona - „Prawne regulacje wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej”. Ten
jak i pozostałe wykłady odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza
Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Każdy uczestnik uprzednio otrzymał też
identyfikator, koszulkę i inne upominki.
Kolejnym punktem programu było uroczyste otwarcie forum, na które składały się
towarzyszące sobie imprezy. Inauguracja miała miejsce w Biłgorajskim Centrum Kultury. Po
przywitaniu wszystkich gości i uczestników przez Prezesa Oddziału PTTK w Biłgoraju –
Mariana Kurzynę, czekała nas spora dawka wrażeń kulturalnych, a to za sprawą występu
Zespołu Tańca Ludowego – TANEW z Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. To
przedstawienie naprawdę poruszyło chyba wszystkich zebranych, a artyści doczekali się
długich owacji na stojąco. Wzajemne podziękowania organizatorów i gości imprezy pozwoliły
odczuć atmosferę koleżeńskości i pewności, że najbliższe dni upłyną nie tylko konstruktywnie,
ale i przyjemnie.
O godzinie 9.00 w piątek przyszedł czas na szkolenie w zakresie pierwszej pomocy
przedmedycznej. Część wstępną stanowił wykład prowadzony przez pana Jana Kozę,
obejmował on zagadnienia takie jak, aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy, „łańcuch
przeżycia”, użycie defibrylatora AED, opatrywanie ran itd. Później odbyły się również zajęcia
praktyczne w mniejszych grupach z pozostałymi instruktorami z firmy LINMED, która co trzeba
zaznaczyć, spełniła swoje zadanie doskonale. Do dyspozycji uczestników był odpowiedni
specjalistyczny sprzęt, a co najważniejsze przekazywane treści były zgodne z
najaktualniejszymi zaleceniami. Szkolenie zakończyło się krótkim egzaminem i rozdaniem
certyfikatów.
Zakończenie tego dnia, zgodnie z zapowiedzią było zapoznanie uczestników forum z
technologią GPS – zajęcia w formie wykładu prowadzili przedstawiciele firmy EXCEL Systemy
Nawigacyjne – przedstawiciela firmy GARMIN, lidera GPS na światowym rynku.
Wieczorem odwiedziliśmy też uczestników OMTTK na ognisku, po drodze słuchając kolegi
Pawła, który z zapałem przekazywał nam historyczne (i nie tylko) ciekawostki na temat
Biłgoraja. Tak jak poprzedni i ten dzień zakończył się na integracji środowisk w pokojach
internatu – dzieliliśmy się nie tylko własnymi zainteresowaniami, ale też pomysłami i
spostrzeżeniami na temat działalności naszego towarzystwa.
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Zaraz po sobotnim śniadaniu podzieliliśmy się na czteroosobowe zespoły i podstawionym
autokarem zostaliśmy rozwiezieni w różne miejsca na skraj okolicznych lasów. Na każdy zespół
przypadły dwa nowoczesne urządzenia GPS 60CSx – jeden z najlepszych produktów
wprowadzonych przez GARMIN. Przy ich pomocy każdy zespół musiał zaliczyć daną liczbę
punktów w terenie do których mieliśmy dotrzeć dzięki wcześniej otrzymanym współrzędnym.
Trasy liczyły około 10 km – nie zabrakło pięknej przyrody i błota!
Po obiedzie (na który wszyscy wpadli z wielkim apetytem) czekał nas objazd szkoleniowy,
który przedstawiał się następująco: Zwierzyniec – Roztoczański Park Narodowy – przejście
piesze na Bukową Górę i stawy Echo – Józefów – Rezerwat „Czartowe Pole” – Osuchy –
Łukowa – Chmielek. Wraz z przewodnikiem zaczerpnęliśmy więc niemałej ilości regionalnych
atrakcji przyrodniczych i historycznych.
Po powrocie do Biłgoraja nadszedł czas na ognisko kończące obie imprezy, wieczór upłynął
w iście turystycznych rytmach i przy dobrej strawie. Ci których sen nie zmógł zbyt szybko
kontynuowali rozmowy i wymianę doświadczeń do późnych godzin nocnych.
Niedziela – ostatni dzień forum, to uroczyste zakończenie forum. Składało się na nie
wręczenie nagród dla zwycięskich drużyn rywalizujących w OMTTK PTTK oraz uhonorowanie
najlepszych uczestników w rywalizacji indywidualnej. Nie zabrakło ciepłych słów skierowanych
przez Prezesa ZG PTTK Lecha Drożdżyńskiego do wszystkich rywalizujących w turniejowych
konkurencjach jak i do młodzieżowych liderów – osób od których zależy przyszłość PTTK.
Inicjatywa forum w moim odczuciu (zapewne nie tylko w moimi) zasługuje na wielkie uznanie.
Osobiście dopiero zaczynam swoja przygodę z PTTK jako organizator i jestem bardzo
zadowolony, że mogłem uczestniczyć w tej imprezie. Profesjonalne szkolenia wzbogaciły
zakres moich umiejętności, a klimat sprzyjający integracji pozwolił na zawiązanie wielu
obiecujących znajomości. Szkoda tylko, że nas – uczestników z Polski - było mniej niż
oczekiwano (wolne miejsca organizatorzy uzupełnili osobami aktywnymi na polu turystyki,
będącymi uczniami biłgorajskich szkół). Słaba frekwencja uczestników z terenu kraju, świadczy
o tym że takie działania muszą być podejmowane regularnie bo przecież w każdej organizacji to
liderzy są odpowiedzialni za trwanie i rozwój propagowanych idei. Życzę więc wszystkim
abyśmy za rok spotkali się na II Ogólnopolskim Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki w
jeszcze większym gronie. Rafał Adametz
Oddział PTTK w Sopocie

2/2

