
Centralny Zlot Młodzieży PALMIRY

Centralny  Zlot  Młodzieży  Palmiry jest  imprezą  organizowaną  od  ponad  50  lat. 
Celem Zlotu jest przypomnienie o wydarzeniach i miejscach związanych z historią Polski, w tym Mazowsza.  
Co roku przypominane jest inne wydarzenie historyczne, najczęściej 
powiązane  z  jakąś  ważną  rocznicą,  a  co  za  tym  idzie  różne  są 
miejsca rozpoczęcia Zlotu.

Zloty  rozpoczynały  się  już  w  Płocku,  Warce,  Warszawie,
a  nawet  na  Polach  Grunwaldzkich,  co  miało  miejsce  na 
jubileuszowym 50 Zlocie. 

Uczestnicy przemierzają trasy pieszo lub rowerowo. Noclegi 
na trasach wielodniowych odbywają się w szkołach w warunkach 
turystycznych.  Ostatniego dnia rajdu  wszystkie  trasy schodzą się
w Puszczy Kampinoskiej.

Stałym elementem jest zakończenie Zlotu. Meta rajdu znajduje się na polanie koło wsi Pociecha  
w Puszczy Kampinoskiej, gdzie schodzą się drużyny ze wszystkich tras - jedno, dwu, trzy i, najdłuższych, 
czterodniowych.  Na polanie  pali  się  ognisko,  organizowane są pokazy ratownictwa i  grup rekonstrukcji 
historycznej.  Uczestnicy mają możliwość odpoczynku po zejściu z tras oraz uraczenia się grochówką.

Koło godziny 16 zaczyna się oficjalne zakończenie Zlotu. 
Wszyscy  uczestniczy  przechodzą  pod  Krzyż  Jerzyków,  gdzie 
kończy się turystyczna część wydarzenia. Następują wystąpienia 
zaproszonych gości oraz złożenie wieńców pod pomnikiem.

Chwilę po zakończeniu części pod Krzyżem Jerzyków,  na 
drodze palmirskiej formowana jest kolumna marszowa, która pod 
przewodnictwem  orkiestry  wojskowej  udaje  się  na  Cmentarz 
Palmirski.  W ten sposób czczona jest  pamięć  tych  wszystkich, 
którzy  zostali  wywiezieni  przez  hitlerowców  do  Puszczy 
Kampinoskiej i tam brutalnie zamordowani.

W  czasie  marszu  zaczyna  zmierzchać.  Kiedy  wszyscy  dochodzą  na  cmentarz  jest  już  ciemno. 
Rozpoczyna się  Apel Poległych.  Noc jest  jednak rozświetlona światłem zniczy i pochodni.  W tle widać 
górujące nad wszystkim trzy palmirskie krzyże, które na stałe związane są z symboliką zlotu. 

Na początku przypominana jest historia Palmir, aby młodzi zawsze pamiętali o tych wydarzeniach. 
Potem następuje wojskowy apel poległych. Na zakończenie składane są wieńce oraz urna z ziemią. 

Urna ta zawiera ziemię pobraną w miejscu rozpoczęcia 
Zlotu. Najczęściej  jest to ziemia z miejsc pamięci:  pól bitew, 
miejsc  martyrologii.  Wędruje  ona  wraz  z  drużynami  po 
zlotowych trasach, aby następnie zostać złożoną w mauzoleum 
w Palmirach.

W Zlocie biorą udział drużyny harcerskie i szkolne oraz 
te  z  kół  i  klubów  PTTK.  Nie  brakuje  również  turystów 
indywidualnych.  W  ostatnich  latach  w  Zlocie  co  roku  brało 
udział ponad 2000 uczestników.

Od początku swojego istnienia  Zlot organizowany jest 
przez  kadrę  społeczną  Polskiego  Towarzystwa  Turystyczno-
Krajoznawczego.  Organizacja  nie byłaby jednak możliwa,  gdyby nie  pomoc harcerzy oraz wielu innych 
organizacji  i  osób  prywatnych.  Od  wielu  lat  rajd  odbywa  się  pod  patronatem  Ministerstwa  Obrony 
Narodowej i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zapraszamy do uczestnictwa w Zlocie

Organizatorzy


