Zawadzkie, dnia 22.06.2018 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SKKT-PTTK
II półrocze 2017/18
- 29.01.2018 w kinoteatrze odbyło się Spotkanie Noworoczne OZ/PTTK „Huta Andrzej”
podsumowujące działania OZ/PTTK i Szkolnych Kół Krajoznawczo Turystycznych PTTK za 2017
rok. Spotkanie prowadzili prezes Alfred Feliks i wiceprezes Zdzisław Andrzejewski. W prezentacji
multimedialnej podsumowano działania turystyczne za rok 2017r, w tym imprezy własne
organizowane przez nasze koło. Ogłoszono wyniki Konkursu Fotografii Krajoznawczej „Flora i
fauna Doliny Małej Panwi” . Szkoła otrzymała dyplom podziękowania z współpracę.

- 15.01.2018r - VII Rajd „Zima w Dolinie Małej Panwi”
W pierwszy dzień ferii zimowych 15.01.2018r Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze
PTTK z PSP w Zawadzkiem przy wsparciu OZ/PTTK w Zawadzkiem zorganizowało dla dzieci VII
Rajd Pieszy „Zima w Dolinie Małej Panwi”.
Głównymi celami imprezy było: promowanie historii, tradycji, walorów krajoznawczych i
zdrowotnych regionu, promocja hasła PTTK „Razem na szlaku”, promocja zdrowego i aktywnego
spędzania wolnego czasu w warunkach zimowych, rozwijanie więzi turystycznych wśród dzieci i
młodzieży, podnoszenie kwalifikacji turystycznych.
W rajdzie uczestniczyło 75 osób w tym 46 z PSP w Zawadzkiem i 29 z PSP z Kielczy.
Głównym organizatorem cyklu tych imprez jest opiekun SKKT-PTTK Maria Andrzejewska i p. Beata
Brzezińska. Pomocy przy obsłudze rajdu udzielili przedstawiciele OZ/PTTK: Henryk Gwóźdź, Renata
i Jerzy Czech, Jerzy i Renata Spallek, Z. Andrzejewski, z ramienia Nadleśnictwa Zawadzkie p.
Agnieszka Jamrozik oraz opiekunowie Jolanta Zajączkowska, Barbara Brolik, Jolanta Soloch i Izabela
Ploch.
Trasa rajdu przebiegała z Zawadzkiego (PSP Zawadzkie), leśnymi ścieżkami, do Leśniczówki
„Rytwiny”. Na trasie, tradycyjna już, gra terenowa „Podchody” (podział uczestników na dwie grupy,
w których jedna chowa listy z zadaniami i pojedynczymi literami rajdowego hasła – druga te listy,
ukryte sprytnie w terenie, odnajduje, wykonuje zadania i odczytuje kolejne litery hasła).Tegoroczne
hasło brzmiało: „Turystyka uczy nas, jak bezpiecznie zwiedzać las”. Podchody to zabawa terenowa,
która zachęca do aktywności uczestników i sprawiająca wiele radości dzieciom. Na mecie rajdu:
ognisko z pieczeniem kiełbasek i gorąca herbata, a potem konkurs przyrodniczo-turystyczny z
nagrodami (nagrody ufundowane przez OZ/PTTK i Nadleśnictwo Zawadzkie). Pytania do konkursu
przygotowali i konkurs w dwóch grupach przeprowadzili: Szymon Cybulski, Jakub Miksa i Dominik
Borszcz (turyści z 7c). Rajd był też świetną formą integracji dzieci z obu szkół. Pogoda również
dopisała – lekki mróz i słoneczko sprzyjało dosyć długiej wędrówce
W organizacji rajdu pomagali Henryk Gwóźdź, Jerzy Spallek, Zdzisław Andrzejewski, z
Zarządu OZ/PTTK oraz Agnieszka Jamrozik z Nadleśnictwa Zawadzkie. Rajd był ciekawą formą

zagospodarowania czasu dzieciom podczas ferii zimowych, a jednocześnie wspaniałą zabawą
i kolejną udaną imprezą turystyczną sprawiającą dzieciom wiele radości.
- 04.03.2018pr. - Kijkowy Rajd „Zamek Kąty 2018”
Uczestniczyli członkowie seniorzy, w tym opiekun SKKT Maria Andrzejewska. Rajd gwiaździsty z
metą w Letnim Centrum Edukacji Leśnej ( Zabytkowa Stodoła) w Leśnictwie Kąty w Zawadzkiem i
tam odbyło się spotkanie. Rajd miał na celu rozpoczęcie turystyki pieszej, popularyzacja turystyki w
ramach hasła „Mała Panew łączy”, poznanie uroków lasów Doliny Małej Panwi.

- 14.04.2018r.-XVII Wiosenny Rajd Rowerowy Ścieżkami Doliny Małej Panwi „Wiosna 2017”
XVII Wiosenny Rajd Rowerowy został zorganizowany 14.04.2018r przez OZ/PTTK „Huta
Andrzej” w Zawadzkiem we współpracy z CIT w Zawadzkiem. Z naszej szkoły w rajdzie wzięło
udział 25 uczestników. Grupę zorganizowała Maria Andrzejewska, a opiekunami byli p. Joanna
Lońska oraz rodzic p. Dariusz Skorupa. Zbiórka uczestników odbyła się na parkingu szkolnym o

8.45. Tu przewodnicy trasy p. Zdzisław Andrzejewski i p. Stanisław Kiełek zapoznali turystów z
programem rajdu i zasadami zachowania bezpieczeństwa na trasie. Trasa przejazdu prowadziła od
szkoły zielonym szlakiem do Żędowic do młyna p. Thila, a droga powrotna z Żędowic - leśnymi
ścieżkami Doliny Małej Panwi pod CIT w Zawadzkiem. W Żędowicach zwiedzaliśmy młyn, gdzie
właściciel p. Alfred Thil opowiedział o jego historii, pokazywał maszyny i narzędzia jakie używano
przy produkcji mąki, opowiadał ciekawostki z czasów, gdy młyn prężnie pracował. Następnie p. Thil
pokazał i opowiedział o elektrowni wodnej jaka funkcjonuje przy młynie.
Młyn rodziny Thiel znajduje się na rzece Mała Panew w województwie opolskim i istnieje od
XVIII. W 1864r. prapradziadek Ferdynand Thiel zakupił młyn, który przechodził z pokolenia na
pokolenie i nieprzerwanie pracował przez kolejnych 136 lat. W 2000 roku obecny właściciel Alfred
Thiel przekształcił młyn w małą elektrownię wodną. Staliśmy się tym samym jednymi z nielicznych
osób i instytucji na tym terenie, wykorzystujących alternatywne źródła energii. Chociaż młyn nie
spełnia już swojej pierwotnej funkcji wszystkie maszyny i urządzenia pozostały w pierwotnym
stanie.
Po odpoczynku, pokonaniu drogi powrotnej i przybyciu na metę rajdu czyli pod CIT w
Zawadzkiem, wszyscy skorzystali z posiłku turystycznego, a następnie uczestnicy indywidualnie brali
udział w różnych konkursach: sprawnościowych oraz konkursie kolarskim. Ogólnie w rajdzie
uczestniczyło ponad 170 osób. Wszyscy zadowoleni, dobrze bawili się, tym bardziej, że dopisała
piękna, słoneczna pogoda.
Cele rajdu : inauguracja sezonu kolarskiego 2018 w OZ/PTTK w Zawadzkiem, promowanie
walorów krajoznawczo-turystycznych i zdrowotnych, obszarów leśnych Gmin Zawadzkie i
Kolonowskie, wdrażanie do konieczności przestrzegania zasad ochrony przyrody oraz dbałości o
zasoby leśne, popularyzacja turystyki rowerowej, popularyzacja hasła OZ/PTTK - „Przygoda w
Dolinie Małej Panwi” zostały w pełni zrealizowane.

- 28.04.2018r - Wyprawa na szczyt Pilsko – Korbielów w Beskidach.
Uczestniczyli członkowie seniorzy i dzieci z naszego koła (opiekun SKKT - Maria Andrzejewska,
Zdzisław Andrzejewski, Małgorzata i Zdzisław Żuchowscy, Beata Brzezińska, Irena Masniak, Janina
Sklorz, Anna i Andrzej Włóczyk, Iwona Borek, Łukasz Lis z 5b, Natalia Przybylska 6b.
Rajd był wyprawę inaugurującą początek oddziałowego sezonu turystyki górskiej na Pilsko
(1557 m n. p. m.), szczyt Beskidu Żywieckiego. Odbył się 28.04.2018r. Wzniesienie zdobywaliśmy w
dwóch grupach. Pierwsza przeszła dłuższy szlak z Przełęczy Glinne na szczyt Pilsko i schodziła do
Korbielowa odpoczywając w schronisku na Hali Miziowej, a potem do miejscowości Korbielów.
Druga grupa wjeżdżała wyciągiem krzesełkowym na Halę Miziową, a następnie wchodziła na szczyt
Pilsko. Wszyscy spotkaliśmy się w Schronisku PTTK na Hali Miziowej przy wspólnym obiedzie.

- 22-25.05.2017 r. Wyprawa SKKT-PTTK (kl. 7c, 7a, 7b i członków SKKT) – wycieczka
krajoznawcza GDAŃSK-GDYNIA- SOPOT-TORUŃ
W dniach 22-25.05.2018 odbyła się wycieczka krajoznawcza do Trójmiasta i Torunia.
Uczestniczyło w niej 43 uczniów kl.7c,7a,7b (w tym 25 członków SKKT) oraz opiekunowie Maria
Andrzejewska – kierownik wycieczki, wychowawca kl.7c i opiekun SKKT-PTTK, Dorota Malikwychowawca kl.7a, Barbara Michael Konarska – pedagog szklony, p. Agnieszka Szymanek – rodzic.
Program wycieczki był bardzo bogaty, a zwiedzanie przez cztery dni odbywało się z
przewodnikami. Zrealizowano następujący program :
Dzień pierwszy 22.05.18r
Zwiedzanie w Gdańsku znanych miejsc i zabytków: Długie Pobrzeże ze słynnym Żurawiem i ciągiem
gotyckich bram wodnych, Długi Targ z symbolem miasta Fontanną Neptuna, Dwór Artusa, Złota
Kamieniczka, Ratusz (wnętrza), Ulica Długa, Brama Wyżynna, Kościół Mariacki z wejściem na
wieżę (pokonanie 409 schodków, ale warto było dla pięknych widoków), Brama Mariacka. Następnie
przejazd i zakwaterowanie w ośrodku „Sawa” , obiadokolacja, a potem spacer nad morze – powitanie
z morzem (wielu uczestników wycieczki było pierwszy raz nad morzem).
Drugi dzień 23.05.18r
Śniadanie i wyjazd do centrum Gdańska. Zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej, rejs statkiem
wycieczkowym z Gdańska-port na Westerplatte oraz zwiedzanie pomnika Obrońców Wybrzeża,
Cmentarza Obrońców Westerplatte. Powrót do ośrodka „Sawa”, obiadokolacja. Potem spacer nad

morze, moczenie nóg w morzu ( byli też tacy odważni, że zamoczyli się cali), zabawy na plaży,
zbieranie muszelek.
Trzeci dzień 24.05.18r
Rano o 4.00 wyjście nad morze, aby podziwiać wschód słońca o 4.26 (wzięło udział 20 uczestników).
Śniadanie i przejazd do Gdańska Oliwy. Zwiedzanie z przewodnikiem: Katedry Oliwskiej ze
słynnymi organami i wysłuchanie koncertu organowego, zwiedzanie parku Oliwskiego. Następnie
przejazd do Gdyni i zwiedzanie: Okrętów Muzeum „Błyskawica” oraz „Dar Pomorza”, Akwarium
Morskie, przejazd do Sopotu – spacer główną ulicą miasta i po słynnym sopockim molo. Powrót do
ośrodka „Sawa”, obiadokolacja. Znowu wyjście nad morze, aby podziwiać zachód słońca o 20.56.
Czwarty dzień 25.05.18r
Po śniadaniu, wykwaterowanie z ośrodka „Sawas” i przejazd do Torunia. Tam zwiedzanie miasta z
przewodnikiem: Rynek Staromiejski, Ratusz, Dwór Artusa, Kościół NMP, Katedra Św. Jana, Krzywa
Wieża, Dom Kopernika, Rynek Nowomiejski, ruiny zamku, Muzeum Piernika Toruńskiego,
Muzeum Podróżników im T. Halika. Obiad, zakupy pierników toruńskich i powrót do Zawadzkiego.
Ogólnie bogaty program wycieczki w pełni zrealizowany, przewodnicy opowiadali ciekawie
oraz pokazali bardzo dużo zabytków i miejsc, które warto zobaczyć w Trójmieście i Toruniu. Czas
zwiedzania maksymalnie wykorzystany, przy tym dopisała piękna , słoneczna pogoda. Autokar
komfortowy, kierowca jeździł bardzo bezpiecznie. Zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodku „Sawa’
bardzo dobre. Na podstawie prezentacji wrażeń z wycieczki, można stwierdzić, że dzieci są bardzo
zadowolone z wyprawy nad morze, uważają, że wycieczka bardzo udała się i każdy chciałby, aby
trwała dłużej. Poszerzyli swoją wiedzę krajoznawczą o Trójmieście i Toruniu oraz dobrze się bawili.
- 11.05.2018r – IV Rajd rowerowy w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich –

zbiornik wodny w Leśnictwie Dębie.
W ramach ogólnopolskiej Akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” 11.05.2018r odbył się
rajd rowerowy, którego celem był zbiornik wodny w leśnictwie Dębie. Leśny zbiornik o charakterze
retencyjnym został wybudowany przez Nadleśnictwo Zawadzkie przy pomocy środków unijnych.
Organizatorami IV Rajdu Rowerowego byli Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej
Panwi" w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie . W rajdzie wzięło udział ponad 60 uczestników:
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem i Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kielczy
z opiekunami oraz członków Koła TPL i oddziału OZ/PTTK w Zawadzkiem. Z naszej szkoły
uczestniczyła 34 osobowa grupa (kl.7c,7b, 6b, w większości członkowie SKKT). Opiekunami byli: M.
Andrzejewska, J. Zajączkowska, B. Michael Konarska, K. Piłacka, ze strony Nadleśnictwa A.
Jamrozik, z OZ/PTTK i TPL pomagali w E. Dziedzic, S. Kiełek, H. Gwóźdź. Wszyscy uczestnicy
spotkali się na parkingu CIT, gdzie powitali ich Nadleśniczy Grzegorz Furmański i prezes TPL Maria
Andrzejewska. Po przedstawieniu regulaminu rajdu, celów i zasad bezpieczeństwa wszyscy wyruszyli
w trasę do Leśnictwa Dębie. Po drodze grupa zatrzymała się przy Zameczku Myśliwskim ( DPS),
gdzie podziwialiśmy pięknie kwitnące rododendrony, następnie most nad Małą Panwią oraz koniki
polskie. Pani Agnieszka Jamrozik opowiedziała o leśnym zbiorniku o charakterze retencyjnym, który
został wybudowany przez Nadleśnictwo Zawadzkie przy wsparciu finansowym pochodzącym z Unii
Europejskiej. Podczas wycieczki przeprowadzono również konkurs wiedzy o Unii Europejskiej z
nagrodami. Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa akcja promująca projekty
dofinansowane ze środków unijnych w Polsce, która już od 4 lat cieszy się dużym zainteresowaniem
odwiedzających.
- 12.05.2018r.(sobota) – XXXVII Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa „Regolowiec 2018”

zorganizowany przez OZ/PTTK „Huta Andrzej”- Rajd pieszy.
Oddział OZ/PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem w dniu 12.05.2018r zorganizował 37 raz
imprezę turystyczna „Zlot Śladami Hutnictwa- Regolowiec 2018”, związaną z historią Doliny Małej
Panwi. Cele zlotu to: Propagowanie hasła Oddziału PTTK „Przygoda w Dolinie Małej Panwi”,
uczczenie 100 - lecia Niepodległości Polski, propagowanie hasła PTTK
„Turystyka Łączy
Pokolenia” , zapoznanie z historią regionu, dawnego hutnictwa i osadnictwa w dorzeczu Małej Panwi,
doskonalenie umiejętności poruszania się po drogach publicznych zgodnie z Przepisami Ruchu
Drogowego, poznanie walorów przyrodniczych lasów Nadleśnictwa Zawadzkie, poszanowanie

przyrody i środowiska, umacnianie więzi turystycznych wśród mieszkańców sąsiadujących gmin,
popularyzacja turystyki rowerowej i pieszej, podnoszenie kwalifikacji turystycznych.
Na metę na Regolowca – rowerem lub pieszo – dotarło blisko 220 osób Z naszej szkoły uczestniczyła
31 osobowa grupa, którą zorganizowała Maria Andrzejewska, a opiekunami były też Krystyna Wala,
Małgorzata Rabicka oraz rodzic Agnieszka Skorupa. Grupa pod przewodnictwem p. Tomasza
Swobody i p. Adriana Sowińskiego wędrowała z Zawadzkiego przez Kocią Górę, niebieskim szlakiem
rowerowym, przy trzech Stawach Pluderskich na polanę Regolowiec. Na miejscu najpierw
turystyczny posiłek, a potem kilka tradycyjnych konkursów – wiedzy krajoznawczej, wiedzy leśnoprzyrodniczej (organizator Nadleśnictwo Zawadzkie i TPL) oraz konkursy sprawnościowe i
rowerowe. Wielu naszych turystów zdobyło nagrody w konkursach. Słoneczna pogoda, wspaniała
atmosfera turystyczna przyczyniły się to tego, że rajd był bardzo udaną imprezą turystyczną
-9.06.2018 r (sobota). Rajd Młodzieży Szkolnej „BŁATNIA2018”
W dniu 9.06.2018 (sobota) 12 członków SKKT pod opieką Marii Andrzejewskiej uczestniczyło w
Rajdzie Młodzieży Szkolnej „Błatnia 2018” organizowanym przez OZ/PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem.
Kierownikiem rajdu był Zdzisław Andrzejewski ( przodownik GOT), a kierownikiem trasy Grzegorz Breguła
(organizator turystyki) – wiceprezesi Zarządu OZ/PTTK.
W rajdzie uczestniczyły drużyny z opiekunami SKKT ze szkół PSP Zawadzkie, PSP Żędowice, PSP
Staniszcze Wielkie –Kolonowskie 3, PSP Staniszce Małe- Spórok, PG Zawadzkie, PG Kolonowskie. Autokar
zawiózł wszystkich uczestników rajdu do Brennej Spalona (wyjazd o godz. 7.00). Stąd wyruszyliśmy na szlak.
Najpierw szlakiem myśliwskim doszliśmy do Dworku Myśliwskiego z kapliczką Św. Huberta, gdzie
oprowadziła nas gospodyni tego ciekawego obiektu. Dworek jest perłą Beskidu Śląskiego – Izbą Kultury Leśnej
i Łowiectwa Śląska Cieszyńskiego. Zbudowany w 1924 roku w stylu tyrolskim, z drewna limbowego i
modrzewiowego. Następnie wędrowaliśmy przez szczyt Czupel, szlakiem czerwonym do Rancza Błatnia. Tu
był czas na odpoczynek i obiad turystyczny. Potem dotarliśmy szlakiem czerwonym na szczyt Błatnią (917 m.
npm), na którym znajduje się schronisko PTTK. Na trasie wyprawy, przy słonecznej pogodzie, podziwialiśmy
piękne widoki Beskidu Śląskiego. W drodze powrotnej - zejście szlakiem zielonym i czarnym do Brennej
Centrum- spotkała na ulewa. Jednak prawdziwy turysta jest przygotowany na różne warunki atmosferyczne i
wszyscy dzielnie przetrwali tę trudną trasę z płynącym potokiem. Do Zawadzkiego wróciliśmy o godz. 19.00
bardzo zadowoleni, ale też trochę zmęczeni.
Cele rajdu: Uczczenie 100 Rocznicy Niepodległości Polski, propagowanie hasła PTTK
„Turystyka łączy pokolenia”, promowanie walorów krajoznawczo-turystycznych i zdrowotnych okolic
Brennej, wdrażanie do konieczności przestrzegania zasad właściwego zachowania podczas wędrówek
górskich, popularyzacja turystyki górskiej, rozwijanie więzi turystycznych wśród młodzieży zostały w
pełni zrealizowane.
Imprezy turystyczne są świetną formą integracji dzieci i rodziców, nauczycieli
zainteresowanych turystyką pieszą, rowerową, górską. Uczą współpracy w grupie, wzajemnej
pomocy, odpowiedniego kulturalnego zachowania się, uczą jak należy przygotować się do wędrówek
w różnych sytuacjach pogodowych, odwagi, samodzielności, zaradności. Liczna ilość członków i ich
udział w imprezach turystycznych jest też wspaniałą promocją szkoły w środowisku.
SKKT-PTTK otrzymało wiele pucharów i dyplomów za aktywne uczestnictwo w rajdach i
konkursach turystycznych. Opiekun koła prowadzi kronikę SKKT-PTTK, wystawę znaczków i
odznak turystycznych, Tablicę informacyjną nt. działalności SKKT, redaguje artykuły o działaniach
koła do gazetki szkolnej, na stronę internetową szkoły, do lokalnych gazet Krajobrazów Zawadzkiego
i Strzelca Opolskiego. Koło liczy 87członków ( stan na 22.06.18), w tym uczniów 66, a dorosłych 21.

Opiekun SKKT-PTTK
Maria Andrzejewska

