Zawadzkie, dnia 12.01.2018 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SKKT-PTTK
Rok szkolny 2017/2018
I półrocze (od 1.09.2017 -26.01.2018r)

SKKT-PTTK działalność swoją opiera na imprezach proponowanych przez OZ PTTK „Huta
Andrzej" w Zawadzkim oraz imprezach własnych. Udział w imprezach organizowanych przez PTTK
jest ogólnodostępny, stąd uczestniczą członkowie PTTK i mogą uczniowie, którzy nie należą do koła.
Od początku września 2017 prowadzono działania popularyzujące turystykę mające na celu
pozyskanie nowych członków SKKT-PTTK. W ich wyniku od 01.09.2017 do koła wstąpiło 14
nowych członków. Stan liczbowy koła na dzień 12.01. 2018r wynosił 88 członków. Obecnie koło
liczy 88 członków w tym 68 uczniów i 20 seniorów. Działalność koła promowana jest poprzez
wystawy fotograficzne prezentujące turystyczne wyprawy, gabloty tematyczne ze zbiorem znaczków
rajdowych, gabloty z trofeami i dyplomami, galerie zdjęć i artykuły na stronie internetowej szkoły,
relacje uczestników imprez SKKT-PTTK w gazetce szkolnej oraz lokalnych mediach Krajobrazy
Zawadzkiego i Strzelec Opolski.
Od września odbyły się następujące wyprawy i imprezy, w których uczestniczyli członkowie
SKKT-PTTK:
- 23.09.2017r (sobota) – XXXI Zlot Młodzieży Szkolnej „Góra Św. Anny 2017”.
W sobotę 23.09.2017r turyści Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego rozpoczęli
turystyczny sezon roku 2017/18. Uczestniczyli oni w XXXVI Zlocie Młodzieży Szkolnej
„Góra Św. Anny 2017”, imprezie turystycznej zorganizowanej przez OZ/PTTK „Huta
Andrzej” w Zawadzkiem, a także uczestniczyli
w Ogólnopolskiej
Akcji
Międzypokoleniow a Sztaf eta Turystyczna.
Naszą szkołę reprezentowało 16 uczestników pod opieką Marii Andrzejewskiej. Zbiórka o
7.30, a następnie przejazd autokarem z grupami z innych szkół na Górę Św. Anny. W związku z
dużymi opadami deszczu i zachowaniem bezpieczeństwa planowana trasa rajdu została zmieniona.
Przewodnikiem na trasie był pan Piotr Jendruś, który podczas wędrowania opowiadał o historii tego
regionu.
Trasa wiodła szlakiem turystycznym przez Dolinę Krowioka do Skalnego Amfiteatru, dróżkami
kalwaryjskimi, obok Rezerwatu Geologicznego. Zwiedziliśmy amfiteatr, Pomnik Czynu
Powstańczego i Muzeum Czynu Powstańczego. Następnie w Domu Pielgrzyma na Górze Św. Anny,
uczestnicy zlotu (110osób) ze smakiem zjedli posiłek turystyczny. Oficjalnego otwarcia XXXVI Zlotu
dokonali prezes OZ-PTTK „Huta Andrzej” Alfred Feliks i wiceprezes Zdzisław Andrzejewski. Potem
już w grupach odbyło się zwiedzanie Bazyliki Św. Anny, Groty Lurdzkiej, przeprowadzono konkurs
wiedzy krajoznawczej i turystycznej, wiedzy o regionie i historii Góry Św. Anny. Każdy uczestnik
otrzymał drobną nagrodę i znaczek rajdowy.
Cele rajdu tj. propagowanie hasła PTTK „Turystyka Łączy Pokolenia” , uczczenie Dni
Turystyki, promowanie uroków Ziemi Strzeleckiej i jej historii, zapoznanie uczestników z geografią i
historią regionu Śląska Opolskiego, z przyrodą naszego regionu i propagowanie jej poszanowania,
umacnianie więzi turystycznej wśród młodzieży zostały zrealizowane
Mimo deszczowej pogody, uczestnicy rajdu wrócili zadowoleni z wyprawy turystycznej.
- 3.10.2017- XVII Jesienny Rajd Rowerowy Ścieżkami Gmin Doliny Małej Panwi Jesień 2017
Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne naszej szkoły uczestnictwem w imprezie turystycznej
OZ/PTTK tj. XVII Rajdzie Rowerowym Wokół Gmin Doliny Małej Panwi „Jesień 2017”
zainaugurowało XII Festyn Rodzinny pod hasłem „ Bezpieczny czas w szkole i poza szkołą”
Rajd odbył się 7.10.2017 r. Trasa rowerowa wiodła z Zawadzkiego z parkingu przy CIT ,
ścieżkami rowerowymi Doliny Małej Panwi – pięknymi leśnymi dróżkami, przy których co niektórzy
uczestnicy nazbierali grzybów (podgrzybków, prawdziwków i maślaków). Po drodze spotkaliśmy
innych turystów- grupę rowerzystów „Szlachetne kamienie” z Strzelec Opolskich, którzy także
podążali do mety znajdującej się przy Letniej Izbie Edukacyjnej Nadleśnictwa Zawadzkie (zabytkowa
stodoła) w Leśnictwie Dębie. Przewodnikami trasy byli panowie z OZ/PTTK Stanisław Kiełek i

Henryk Gwóźdź. Na metę rajdu przybyło ponad 200 turystów z różnych stron z: Zawadzkiego,
Kielczy, Żędowic, Kolonowskiego, Fosowskiego, Staniszcz Małych-Spórok (był to rajd gwiaździsty),
a z naszej szkoły 37 osób. Opiekunami grupy byli Maria Andrzejewska, Dorota Malik, Bożena
Nawrot oraz rodzice Marta Krawczyk, Joanna Siemiątkowska, Krzysztof Karliński, Henryk
Przybylski, Ireneusz Ludwig.
W Letniej Izbie Edukacyjnej czekał na wszystkich poczęstunek turystyczny – pyszne kiełbaski z
rożna, pieczywo i ciepłe napoje. Otwarcia Rajdu dokonał prezes OZ/PTTK Alfred Feliks i wiceprezes
Zdzisław Andrzejewski. Potem odbyły się konkursy sprawnościowe (slalom rowerowy, rzut lotką, rzut
piłką do kosza, rzut krążkami), w których wielu naszych turystów wzięło udział i zdobyło nagrody.
Zarządowi OZ/PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem, przewodnikom trasy, rodzicom i opiekunom
grupy bardzo dziękujemy za wspaniałą imprezę turystyczną, pomoc w opiece nad grupą naszej szkoły
i aktywne uczestnictwo w rajdzie.
Była to kolejna bardzo udana impreza turystyczna, podczas której pokonaliśmy ponad 20 km, przy
w miarę sprzyjającej pogodzie. Było turystycznie, sportowo, bezpiecznie i zdrowo. Z rajdu
rowerowego udaliśmy na Festyn Rodzinny w szkole ( przyjechaliśmy punktualnie o 14:00 na otwarcie
imprezy), gdzie niektórzy uczestnicy pomagali w organizacji festynu oraz brali udział w konkursach
organizowanych na festynie.
- 13-14.09.2017r – Wycieczka do Polanicy Zdrój, Bystrzycy Kłodzkiej, Długopola Zdrój
Szkoleniowa wyprawa dla organizatorów turystyki, podsumowanie sezonu turystycznego.
Uczestniczyli szkolny opiekun SKKT – PTTK i członkowie seniorzy.
4.10.2017r (sobota) –Wyprawa turystyczna na Czantorię
4 listopada 2017r kilkudziesięciu turystów z Oddziału Zakładowego PTTK „Huta Andrzej”
w Zawadzkiem ( w tym również członkowie SKKT- PTTK z naszej szkoły – uczniowie, rodzice i
nauczyciele)
odbyło kolejną jesienną wyprawę górską. Wybrano trasę, której punktem
kulminacyjnym był masyw Wielkiej Czantorii (995 m n.p.m.). Na szczyt góry część uczestników
dotarło wyciągiem krzesełkowym, a 24 uczestników ten odcinek trasy pokonało turystycznym
szlakiem czerwonym pieszo. Dalej, już wspólnie, wędrowano szlakiem czarnym poprzez Małą
Czantorię (866 m n.p.m.) do szlaku żółtego. Szlak żółty doprowadził uczestników wyprawy na metę w
Ustroniu Zdroju. Po drodze, na stokach Czantorii, nasi turyści zwiedzali Sokolarnię na Polanie
Stokłosica. Wchodzili na czeską Wieżę Widokową (wysoka na 29 m) na szczycie Czantorii, gdzie
podziwiali piękne widoki (w tym dniu dopisała słoneczna pogoda i dobra widoczność). Skorzystali z
gościny czeskiego schroniska „Chata na Czantoryje”. Na zakończenie krótki pobyt w centrum
Ustronia Zdrój .Masyw Czantorii Wielkiej jest godny polecenia na niezbyt trudne wyprawy górskie.
Wyciąg krzesełkowy na Polanę Stokłosica bardzo ułatwia wycieczkę i urozmaica (zwłaszcza z
dziećmi). Z góry rozciągają się wspaniałe widoki Beskidu Śląskiego. Bardzo malownicza jest także
trasa wiodąca przez Czantorię Małą do Ustronia Zdroju.
- 18.11.2017r (sobota)-VI Rajd Rowerowy TPL „Szlakiem leśniczówek CIT – Leśniczówka
Mosty”
Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem i Nadleśnictwo
Zawadzkie zorganizowali kolejny VI Rajd Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa. W tym roku celem
była Leśniczówka „Mosty”. Rajd rowerowy odbył się w sobotę 18.11.2017 r .
Rajd miał na celu: rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań na rzecz szerzenia wiedzy o
lesie, jego walorach użytkowych, ekologicznych i społecznych, poznanie historii i dziejów
współczesnych Leśniczówki „Mosty” w Żędowicach, promowanie polskich lasów i osiągnięć
polskiego leśnictwa, rozwijanie turystyki leśnej i popularyzacja turystyki rowerowej, odkrywanie
walorów jesieni w lasach Doliny Małej Panwi.
W rajdzie uczestniczyło ponad 30 osób: członkowie TPL, członkowie PTTK, pracownicy
Nadleśnictwa, miłośnicy turystyki leśnej, rodzice i dzieci z PSP Zawadzkie.
Rajd rozpoczął się zbiórką uczestników przy Kinoteatrze w Zawadzkiem . Powitania i
prezentacji programu rajdu dokonali Maria Andrzejewska – Prezes Koła TPL i Agnieszka Jamrozik –
specjalista ds. edukacji i turystyki w Nadleśnictwie Zawadzkie. Następnie wszyscy wyruszyli w trasę,
która wiodła ścieżkami rowerowymi przez ciekawe miejsce -użytek ekologiczny „Koloteich”. W tym

dniu dopisała piękna, słoneczna
pogoda. Uczestnicy rajdu na trasie przejazdu podziwiali
zawadczańskie lasy jesienią. Wysłuchali ciekawostek o użytku ekologicznym „Koło”
zaprezentowanym przez p. Agnieszkę Jamrozik i p. Zdzisława Siewierę.
Koło - jeziorko, staw, dziś już prawie mokradło w lesie na prawo od Świbskiej Drogi.
Określenie to nie ma w sobie nic tajemniczego - oznacza miejsce okrągłe, krąg. Nazwa użyta na
pewnej niemieckiej mapie Kolloch Teich wydaje się przekręceniem gwarowej wersji Koła - Koloteich.
Z jeziorem tym wiąże się najbardziej chyba znana żędowicka legenda, wg której miała w tym miejscu
istnieć kiedyś osada która zapadła się pod ziemię a na jej miejscu powstało jezioro. Przyczyną tej
katastrofy miało być przekleństwo rzucone przez strudzonego wędrowca, któremu mieszkańcy
odmówili gościny, Jak się okazuje legenda ma swoje prawdziwe korzenie gdyż przed wojną
archeolodzy niemieccy odkryli tu niewątpliwe ślady wczesnośredniowiecznej osady. Jeszcze w latach
siedemdziesiątych wprawne oko mogło rozpoznać zarysy tych wykopalisk (inf. Ustna J Szulc).
Na mecie - miejscu biwakowania niedaleko leśniczówki Mosty, czekało ognisko i poczęstunek
turystyczny przygotowany przez pracowników Nadleśnictwa. Uczestnicy przy gorącej herbatce
wymieniali się wiedzą o historii terenów znajdujących się w zasięgu Leśnictwa Mosty. W rajdzie
uczestniczyli również rodzice i dzieci z naszej szkoły.
- 25.11.17 – Pieszy i Rowerowy Rajd Andrzejkowy, w którym uczestniczyli opiekun SKKT i
członkowie seniorzy PTTK
13.12.2017r – Impreza „Pasowanie na turystę”
13 grudnia 2017r na „prawdziwych turystów” zostało pasowanych 14 nowych członków z
klas czwartych. Imprezę turystyczną „Pasowanie na turystę” zorganizowała opiekun SKKT-PTTK
Maria Andrzejewska. W pasowaniu uczestniczyli zaproszeni goście tj. wiceprezes OZ/PTTK „Huta
Andrzej” Zdzisław Andrzejewski, Dyrektor Beata Brzezińska, opiekunowie SKKT z PG i ZSS w
Zawadzkiem oraz Rodzice. Na wstępie p. Zdzisław Andrzejewski opowiedział nowicjuszom
turystycznym o PTTK jako organizacji, celowości przynależności do SKKT, o odznakach jakie można
zdobywać uczestnicząc w turystyce pieszej, rowerowej, górskiej oraz ważniejsze działania jakie
oferuje OZ/PTTK dla dzieci i młodzieży. Potem nowi członkowie zaliczyli test wiedzy turystycznej
odpowiadając na pytania z zakresu ogólnej wiedzy turystycznej oraz wiedzy zawartej w Regulaminie
XVII Rajdu Rowerowego „Jesień 2017”, wykazali się umiejętnością czytania tekstu turystycznego,
zaśpiewali piosenkę turystyczną pokonali w „tunel”, skorzystali z posiłku turystycznego,. Po
zaliczeniu wszystkich zadań, każdy kandydat zastał pasowany specjalną laską turystyczną, otrzymał
legitymację członkowską, znaczek PTTK oraz drobne upominki od Prezesa OZ/PTTK i Dyrektora
Szkoły. W przeprowadzeniu imprezy pomagało 3 starszych turystów z kl.7c. Obecnie Szkolne Koło
Krajoznawczo Turystyczne w PSP w Zawadzkiem liczy 88 członków.
- 9.12.2017r (sobota) - XV Festiwal Piosenki Turystycznej
Festiwal, to jedna z cyklicznych imprez OZ/PTTK w Zawadzkiem. Odbywa się naprzemiennie w
Gminie Zawadzkie i Gminie Kolonowskie. W tym roku jubileuszowy XV Festiwal Piosenki
Turystycznej odbył się 9.12.2017 r. w Kinoteatrze w Zawadzkiem. Organizatorem imprezy był
OZ/PTTK „Huta Andrzej” przy współpracy z SKKT-PTTK przy PSP w Zawadzkiem oraz GOSiT w
Zawadzkiem. Udział w imprezie wzięło ponad 160 osób
(100 wykonawców), w tym goście:
Burmistrz Zawadzkiego p. Mariusz Stachowski , Radni Sejmiku Wojewódzkiego p. Józef Kotyś i p.
Zdzisław Siewiera, dyrektorzy szkół, reprezentanci Rady Rodziców. W konkursie uczestniczyły
zespoły, soliści i duety z: PSP w Zawadzkiem, PSP w Kielczy, PSP Żędowice, PSP w Staniszczach
Małych-Spórok, PSP w Staniszczach Wielkich-Kolonowskie 3, PG w Zawadzkiem, PG w
Kolonowskiem, PSP/PG Żędowice . W kategorii szkół podstawowych:
Solistka Natalia Stranc z piosenką „We wtorek w schronisku” zajęła I miejsce
Grupa SKKT naszej szkoły jako zespół z piosenką „ Lato pachnące miętą”- III miejsce
Głównymi celami festiwalu było: rozpowszechnienie piosenki turystycznej, wyzwolenie inwencji
twórczej uczestników, wdrażanie do swobodnego prezentowania swoich umiejętności, nawiązanie
nowych przyjaźni, promocja zdrowego, trzeźwego stylu życia, integracja środowiska turystycznego.

W tym roku wielką niespodzianką był gościnny, wspaniały występ młodej skrzypaczki Olivii
Turek oraz brawurowe wykonanie piosenek poza konkursem przez Natalię Stranc z 5a. Prezentacje
muzyczne tych utalentowanych dziewcząt wzbogaciły i urozmaiciły XV festiwal.
Uczestnicy imprezy mieli możliwość obejrzenia wystawy fotograficznej pt. „Festiwal Piosenki
turystycznej w latach 2003-2016” przygotowanej przez pomysłodawcę festiwalu p. Zdzisława
Andrzejewskiego.
Grupę (14 uczniów z kl.7c i 5a – członków PTTK) i solistkę do festiwalu przygotowała opiekun
SKKT Maria Andrzejewska, p. Małgorzata Rabicka i p. Anna Stanc, elementy dekoracyjne wykonała
p. Marzena Jaskólska, nagrody: Grand Prix, dla skrzypaczki Olivii Turek i Natalii Stranc ufundowała
Rada Rodziców, nagłośnienie i specjalne efekty przygotował p. Dariusz Kściuk, koordynatorem
festiwalu i prezentację multimedialną opracował p.Zdzisław Andrzejewski.
W skład grupy wchodzili: Natalia Stranc (solistka), Małgosia Ludwig, Nikola Hajdun, Kinga
Karlińska, Maja Krawczyk, Wiktoria Skorupa, Weronika Sowa, Anna Ullmann, Szymon Chrupcała,
Szymon Cybulski, Michał Loński, Jakub Miksa, Fabian Osak, Dawid Kołodziejczyk .
Piosenka turystyczna jest świetną zabawą, łączy i integruje turystów w różnym wieku oraz
społeczności szkolne Gmin Zawadzkie i Kolonowskie.
- 29.01.2018 – Odbędzie się spotkanie noworoczne w kinoteatrze poświęcone podsumowaniu
działań OZ/PTTK i szkolnych kół PTTK za 2017 rok. Nastąpi ogłoszenie wyników Konkursu
Fotografii Krajoznawczej „„Flora i fauna doliny Małej Panwi”
- Członkowie koła zdobyli Oddziałowe Odznaki Kolarskie „Rowerem wokół Gmin: Zawadzkie –
Kolonowskie” za 2017rok.

Opiekun SKKT-PTTK
Maria Andrzejewska

