Centralny Zlot laureatów XXIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy
Ojcowiznę" - Kozienice 10-12 VI 2022r.

W dniach 10-12 czerwca 2022 r. w Kozienicach odbył się zlot etapu centralnego XXIX Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę". Wzięło w nim udział blisko 80 laureatów,

opiekunów, rodziców i gości z całej Polski. Wśród laureatów znalazły się uczennice Zespołu Szkół Zawodowych im.
Kard. Stefana Wyszyoskiego w Dynowie – Aleksandra Gierula (kl. 2THL), Weronika Zielioska (kl. 2THL) oraz Alicja
Kowal (kl. 1THL). Wraz z Panią Beatą Irzyk przygotowały one pracę literacką pt. „Gdyby zabawki umiały mówid…”.
Stanowiła one sentymentalną podróż do czasów dzieciostwa i zabawek rodziców, dziadków oraz pradziadków. Zespół
wraz w opiekunką zakwalifikował się do etapu centralnego i otrzymał zaproszenie do Kozienic na spotkanie laureatów.
W pierwszym dniu, w Muzeum Regionalnym im. prof. Tomasza Mikockiego w Kozienicach nastąpiła
inauguracja zlotu. Uczestnicy obejrzeli m.in. wystawę rzeźby meksykaoskiej oraz
wysłuchali prelekcji na temat sztucera kozienickiego – pierwszego seryjnie
produkowanego karabinu w Polsce. Następnie wraz z przewodnikami zwiedzili zespół
pałacowo-parkowy i kościół Św. Krzyża. W Centrum Kulturalno-Artystycznym laureaci
zobaczyli „od kuchni” jak wygląda praca dziennikarzy lokalnej telewizji „Kronika
Kozienicka”. Spacer zakooczyli nad Jeziorem Kozienickim. Wieczorem amatorzy wodnych
kąpieli skorzystali z krytej pływalni Delfin. W sobotę o 9.30 w CKA odbyła się gala
wręczania nagród. Praca przygotowana przez uczniów ZSZ w Dynowie zajęła I miejsce w
kategorii prac grupowych.
Po południu laureaci
wyruszyli
na
kolejną
wycieczkę. Szlak wiódł na trasie Studzianki Pancerne Magnuszew - Kępa Anielin - Rozniszew - Mniszew.
Uczestnicy zlotu odwiedzili najpierw Muzeum Oręża
Polskiego 1 Brygady im. Bohaterów Westerplatte
Studzianki Pancerne. To właśnie tu, od 09 do 16 sierpnia
1944 r., miała miejsce największa bitwa pancerna o
Przyczółek Warecko-Magnuszewski z udziałem polskich
czołgów. W muzeum, prowadzonym przez pasjonata
historii i wojskowości pana Pawła Dunina-Bartodziejskiego
zgromadzono wiele cennych eksponatów polskiej
wojskowości. Kolejnym punktem wycieczki był pomnikmauzoleum bitwy pod Studziankami. Następnie Wójt Magnuszewa, Pan Marek Drapała pokazał laureatom

najważniejsze atrakcje gminy: Magnuszew, Kępę-Anielin - pomnik powstaoców styczniowych, Rozniszew i na koocu
Skansen Bojowy I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie. Dzieo zakooczył się ogniskiem. Atrakcją ostatniego dnia zlotu
była wycieczka do Puszczy Kozienickiej. Wędrówka ścieżką krajoznawczą do Rezerwatu Królewskie Źródła okazała się
niezwykle interesująca. Towarzyszący wycieczkowiczom leśniczy opowiadał o bogactwie przyrodniczym puszczy,
gatunkach drzew, roślinach, zwierzętach. Uczestnicy zwiedzili 15 obiektów, co pozwoliło im zdobyd Brązową Odznakę
Krajoznawczą Ziemi Kozienickiej. Wspólny obiad zakooczył trzydniowy pobyt w Kozienicach. Dynowscy uczestnicy
zlotu, wrócili do domu nie tylko z nagrodami, ale pełni wrażeo, niezapomnianych wspomnieo i nowych znajomości.

Dziękujemy Pani Dyrektor Szkoły – Halinie Cygan za umożliwienie wyjazdu na zlot laureatów i Panu
Grzegorzowi Pietrykowskiemu, dzięki któremu nasza podróż odbyła się bezpiecznie.

