Zawadzkie, dnia 19.06.2019 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SKKT-PTTK
II półrocze 2018/19
- 25.01.2019 w kinoteatrze odbyło się Spotkanie Noworoczne OZ/PTTK „Huta Andrzej”
podsumowujące działania OZ/PTTK i Szkolnych Kół Krajoznawczo Turystycznych PTTK za 2018
rok. Spotkanie prowadzili prezes Alfred Feliks i wiceprezes Zdzisław Andrzejewski. W prezentacji
multimedialnej podsumowano działania turystyczne za rok 2018r, w tym imprezy własne
organizowane przez nasze koło. Ogłoszono wyniki Konkursu Fotografii Krajoznawczej
„Przygoda w Dolinie Małej Panwi” . Szkoła otrzymała dyplom podziękowania z współpracę.
W konkursie wzięli udział z naszej szkoły i z naszego SKKT: koło ornitologiczne , Bartosz Skrabania
5b, Michał Krzyżostaniak 5b, Zdzisław Andrzejewski, Zdzisław Żuchowski, Ireneusz Ludwig
Małgorzata Żuchowska, Maria Andrzejewska. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody
ufundowane przez OZ/PTTK.
- 28.01.2019r - VIII Rajd „Zima w Dolinie Małej Panwi”

W pierwszym dniu ferii zimowych 28.02.2019r Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze
PTTK z PSP w Zawadzkiem przy wsparciu OZ PTTK w Zawadzkiem zorganizowało dla dzieci VIII
Pieszy Rajd Turystyczny „Zima w Dolinie Małej Panwi”.
W rajdzie wzięło udział 29 uczestników – dzieci z PSP w Zawadzkiem pod opieką Marii
Andrzejewskiej i Beaty Brzezińskiej oraz członkowie Zarządu OZ/PTTK „Huta „Andrzej”. Wszyscy
spotkali się o godz.10.00 w budynku szkoły, gdzie omówiono trasą wędrówki oraz zasady
bezpieczeństwa. Ze względu na „ mokre” warunki pogodowe – śnieg z deszczem zmieniono wcześniej
zaplanowaną trasę rajdu. Podzielono uczestników na dwie grupy, gdyż tradycyjnie podczas rajdu
zaplanowano zabawę terenową „Podchody”. Po omówieniu zasad zabawy, pierwsza grupa pod
przewodnictwem p. B. Brzezińskiej, wyruszyła wytyczając trasę, miała też za zadanie schowanie 21
listów z literami hasła rajdowego. Po 15 minutach wyruszyła druga grupa pod przewodnictwem M.
Andrzejewskiej, która w trakcie pokonywania tej samej trasy rajdu zgodnie z strzałkami i znakami,
poszukiwała ukryte liściki. Zabawa sprawiała dzieciom wiele radości. Ponieważ trasa wędrówki
prowadziła wokół Zawadzkiego, to dzieci miały też okazję poznać dokładnie swoje miasteczko. Na
mecie rajdu w świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej, spotkały się obie grupy i dopiero wtedy
odczytano hasło, które brzmiało: „Z PTTK wspólnym szlakiem” ( jest to hasło na rok 2019, które
promuje Rok Młodych w PTTK). Po posiłku turystycznym, który tym razem został przygotowany
przez panią kucharkę z kuchni szkolnej, starsi koledzy SKKT Szymon Cybulski i Jakub Miksa
przeprowadzili konkurs wiedzy turystyczno-przyrodniczej ( chłopcy przygotowali 89 pytań, które
losowali wszyscy uczestnicy rajdu) . W komisji konkursowej oceniali: pracownik nadleśnictwa p.
Agnieszka Jamrozik, członkowie OZ/PTTK Renata Czech, Renata i Jerzy Spallek. Zwycięzcy
otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy upominki ufundowane przez Zarząd OZ/PTTK „Huta
Andrzej” i Nadleśnictwo Zawadzkie. Uczestnicy zadowoleni z rajdu, miło, wesoło i zimowo spędzili
pierwszy dzień ferii.
Głównymi celami imprezy było: promowanie historii, tradycji, walorów krajoznawczych
regionu Doliny Małej Panwi, promocja zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu w warunkach
zimowych, propagowanie turystyki pieszej wśród dzieci, rozwijanie więzi turystycznych, podnoszenie
kwalifikacji turystycznych, stworzenie możliwości aktywnego spędzenia czasu na feriach zimowych.
Rajd był wspaniałą zabawą i kolejną udaną imprezą turystyczną sprawiającą dzieciom wiele
radości oraz zagospodarowaniem czasu odpoczynku w ferie zimowe.
- 02.03.2019pr. - Kijkowy Rajd „Zamek Kąty 2019”
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.
- 13.04.2019r.-XVIII Wiosenny Rajd Rowerowy Ścieżkami Doliny Małej Panwi „Wiosna 2018”
( rajd odbył się 8.06.2019 ze względu na niekorzystną deszczową pogodę).
W tym roku rajd był promocja Roku Młodych w PTTK pod hasłem „Z PTTK wspólnym szlakiem”.

XVIII Wiosenny Rajd Rowerowy został zorganizowany 8.06.20189 przez OZ/PTTK „Huta
Andrzej” w Zawadzkiem we współpracy z CIT w Zawadzkiem. Z naszej szkoły w rajdzie wzięło
udział 13 uczestników. Opiekunami byli Marek Skrabania i Maria Andrzejewska. Zbiórka
uczestników odbyła się na parkingu szkolnym o 8.45. Tu przewodnicy p. Stanisław Kiełek i Henryk
Gwóźdź zapoznali turystów z programem rajdu i zasadami zachowania bezpieczeństwa na trasie.
Trasa przejazdu prowadziła od szkoły zielonym szlakiem do Żędowic do młyna p. Thila, dalej przez
Kielczę leśnymi ścieżkami Doliny Małej Panwi pod CIT w Zawadzkiem.
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 120 osób. Wszyscy zadowoleni, dobrze bawili się, tym bardziej, że dopisała
piękna, słoneczna pogoda.
Cele rajdu : Inauguracja sezonu kolarskiego 2019 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, promocja Roku Młodych w PTTK pod hasłem„ zostały
w pełni zrealizowane.

- 27.04.2019r – Wiosenna wyprawa górska Beskid mały – Groń Jana Pawła II.
W wyprawie uczestniczyli członkowie seniorzy i dzieci z naszego koła (opiekun SKKT - Maria
Andrzejewska, Zdzisław Andrzejewski, Ireneusz i Anna Ludwig, Bożena i Natalia Przybylska 7b.
Rajd był wyprawę inaugurującą początek oddziałowego sezonu turystyki górskiej na Groń
Jana Pawła II szczyt Beskidu Małego- Leskowiec 918 m ( Groń JP II). Odbył się 27.04.2019r. Po
zdobyciu wzniesienia zdobywaliśmy, spotkaliśmy się w Schronisku PTTK na Leskowcu (Beskid
Mały) przy wspólnym obiedzie.
Papieski Groń
Groń Jana Pawła II to jedyny szczyt górski na świecie, którego nazwa została nadana na cześć Karola Wojtyły papieża Polaka. Karol Wojtyła wielokrotnie bywał naszczycie Jaworzyny i Leskowca, odwiedzał również
schronisko. Wędrował tu już będąc jeszcze małym chłopcem, później jako uczeń, student, ksiądz, a nawet gdy
był już biskupem nie zapominał o swej ulubionej górze. W 1981 roku z inicjatywy działaczy Oddziału PTTK w
Wadowicach, szczyt Jaworzyny uzyskał drugą nazwę - Groń Jana Pawła II. Zaczęła ona obowiązywać od 1982
roku, od obchodów 50 rocznicy istnienia schroniska. 31 grudnia 2003 roku nazwa ta została oficjalnie ogłoszona
w Dzienniku Ustaw i obecnie jest to jedyna obowiązująca nazwa szczytu na zboczach którego usytuowane jest
schronisko.

- 29-30-31.05.2019 r. Wyprawa SKKT-PTTK (kl. 8c, 8a, 8b w tym 20 członków SKKT) –
wycieczka krajoznawcza w KARKONOSZE (Szklarska Poręba-Karpacz-Chojnik –
Jelenia Góra)
W dniach 28-29-30 klasy 8a,8b,8c (44 uczestników, tym 20 członków SKKT) były na
wycieczce krajoznawczej w Karkonoszach. Przy pięknej pogodzie: uczestnicy wycieczki zdobyli
(wjechali wyciągiem krzesełkowym) szczyt Szrenica, zwiedzili Wodospad i Wąwóz Kamieńczyk,
Wodospad Szklarka w Szklarskiej Porębie. W drugim dniu wjechali wyciągiem na Kopę pod Śnieżką,
następnie zdobyli szczyt Śnieżka, a potem zeszli do Świątyni Wang w Karpaczu. W trzecim dniu
zwiedzali ruiny Zamku na Chojniku i Jelenią Górę. Przez 3 dni pod opieką p. D. Malik, p. J.
Zajączkowskiej, M. Andrzejewskiej, p. J. Głaby oraz przewodnika sudeckiego uczniowie zobaczyli
najpiękniejsze miejsca w Karkonoszach.
- maj 2019r – V Rajd rowerowy w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich –
nie odbył się z przyczyn niezależnych od szkoły.
- 11.05.2019r.(sobota) – XXXVIII Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa „Regolowiec 2019”
zorganizowany przez OZ/PTTK „Huta Andrzej”- Rajd pieszy.
Oddział OZ/PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem w dniu 11.05.2019r zorganizował 38 raz
imprezę turystyczna „Zlot Śladami Hutnictwa- Regolowiec 2019”, związaną z historią Doliny Małej
Panwi. Cele zlotu to: Propagowanie hasła Oddziału PTTK „Przygoda w Dolinie Małej Panwi”,
promocja Roku Młodych w PTTK pod hasłem „Z PTTK wspólnym szlakiem”, 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

zasadami Przepisów Ruchu Drogowego, zapoznanie z walorami przyrodniczymi 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 2o0 osób Z
naszej szkoły uczestniczyła 16 osobowa grupa, którą zorganizowała Maria Andrzejewska, a
opiekunami były też Marek Skrabania, 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
-1.06.2019 r (sobota). Rajd Młodzieży Szkolnej „Stożek 2019”
W dniu 1.06.2019 (sobota) 12 członków SKKT pod opieką Marii Andrzejewskiej
uczestniczyło w Rajdzie Młodzieży Szkolnej „Stożek 2019” 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 Staniszcze Wielkie –Kolonowskie3, PSP Staniszce MałeSpórok, PG Kolonowskie. Autokar zawiózł wszystkich uczestników rajdu do Brennej Spalona
(wyjazd o godz. 7.00). Stąd wyruszyliśmy na szlak.
Cele rajdu: Promocja Roku Młodych w PTTK pod hasłem „Z PTTK wspólnym szlakiem”,
Propagowanie hasła PTTK „Turystyka łączy pokolenia”, promowanie walorów krajoznawczoturystycznych i zdrowotnych, okolic Brennej, wdrażanie do konieczności przestrzegania zasad
właściwego zachowania podczas wędrówek górskich, popularyzacja turystyki górskiej, rozwijanie
więzi turystycznych wśród młodzieży.
Trasa rajdu:
Przejazd autokarem: Zawadzkie (parking przy stacji paliw Orlen w Zawadzkiem) - Wisła, rajd
górski: Wisła (Przełęcz Kubalonka – Kiczory – Stożek Wielki (Schronisko PTTK) – zjazd wyciągiem
do Wisły Łabajowa, przejazd autokarem do Wisły Uzdrowiska, zwiedzanie miejscowości, powrót
autokarem: Wisła – Zawadzkie.
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 82członków ( stan na 19.06.19), w tym uczniów 61, a dorosłych 21.
Opiekun koła wystąpiła do Zarządu OZ/PTTK z wnioskami o
- przyznanie Odznaki „Orli Lot” dla 2 uczniów Szymonowi Cybulskiemu z 8c i
Jakubowi Miksa za 5 letnią bardzo aktywną działalność turystyczną. Jest to jest to najwyższe
odznaczenie młodzieżowe. Uczniowie otrzymali je na zakończenie szkoły.
- przyznanie Odznak Rowerem wokół Gmin Zawadzkie i Kolonowskie -2018/19 dla 13
członków SKKT, które również wręczono na zakończenie roku 19.06.19.

Opiekun SKKT-PTTK
Maria Andrzejewska

