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Zbąszynek, dnia 28.08.2013r.
SPRAWOZDANIE OPISOWE
z realizacji zadania publicznego 2013
Komenda Związku Drużyn ZHP w Zbąszynku przy wsparciu Starostwa Powiatowego
w Świebodzinie oraz Urzędu Miejskiego w Zbąszynku w ramach realizacji zadania publicznego
zorganizowała 5 dniową wycieczkę edukacyjną do Trójmiasta i okolic w terminie 21 - 25.08.2013r.
Skorzystało z tej oferty 54 uczestników.
Wyprawa rozpoczęła się pobytem na Westerplatte. Grupa obowiązkowo zapoznała się
z historią obejmującą obronę placówki we wrześniu 1939 roku, zwiedziła ruiny koszar i stanowisk
obronnych oraz wykonała pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem poświęconym obrońcom. Następnego dnia
program obejmował zwiedzanie gdyńskiego akwarium, w którym ciekawie zaprezentowana jest fauna i
flora morza bałtyckiego ( chociaż nie tylko ) oraz rejs katamaranem po Zatoce Gdańskiej z Gdyni do
Helu, na którym grupa oddawała się szumowi fal oraz podziwiała wspaniałe krajobrazy. Trzeci dzień to
wyjazd do Rąbek na ruchome wydmy znajdujące się na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Tam,
po dojechaniu melexami i wejściu na Górę Łącką ( 42 m n.p.m. ) rozciągał się niesamowity krajobraz.
Można by pokusić się o nazwanie tego obszaru „ polską Saharą” lub „ polskim Egiptem ”. Po południu
wizyta w Sea Parku w Sarbsku. Tam grupa zwiedzała muzeum marynistyczne, oceanarium prehistoryczne
3D ( tu można poczuć na własnej skórze atak prehistorycznego rekina – Megalodona ), park miniatur
polskich latarni morskich. Przy okazji obejrzała karmienie i akrobacje fok szarych oraz kotików
południowo-amerykańskich, gdyż tam również znajduje się fokarium. W drodze powrotnej program
obejmował wizytę w Centrum Edukacji i Promocji Kaszub w Szymbarku. Pod opieką przewodnika grupa
obejrzała bogactwa kultury kaszubskiej ( słuchała kaszubskiej mowy i piosenki ) oraz pamiątki z różnych
okresów historii Polski. Na koniec po obowiązkowym wejściu do domu ustawionego „ do góry nogami ”
wyruszyła w drogę powrotną.
Pogoda dopisała co dodatkowo dodawało uroku zwiedzanym miejscom i
przyjemności zwiedzającym. Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania
tego zadania tj. Zarządowi i pracownikom powiatu świebodzińskiego, komisji konkursowej i
pracownikom gminy Zbąszynek, dyrekcji OW Kacze Stawy w Łebie, firmie transportowej Tadeusza
Krystianca ze Zbąszynka, instruktorom ZHP w Zbąszynku oraz rodzicom dzieci uczestniczącym w
realizacji zadania.
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