Zawadzkie, dnia 15.01.2019 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SKKT-PTTK
Rok szkolny 2018/2019
I półrocze (od 1.09.2018 -25.01.2019r)

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 uczniowie, którzy nie należą do koła.
Od początku września 2018 prowadzono działania popularyzujące turystykę mające na celu
pozyskanie nowych członków SKKT-PTTK. W ich wyniku od 01.09.2018 do koła wstąpiło 3 nowych
członków. Stan liczbowy koła na dzień 31.12. 2018r wynosił 88 członków. Obecnie koło liczy 89
członków w tym 69 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:
7- 8.09.2018r – Wycieczka do Zielonej Góry i Berlina
Szkoleniowa wyprawa dla organizatorów turystyki, podsumowanie sezonu turystycznego.
Uczestniczyli szkolny opiekun SKKT – PTTK Maria Andrzejewska i członkowie seniorzy.
- 15.09.2018r (sobota) – XXXVII Zlot Młodzieży Szkolnej „Góra Św. Anny 2018”.
15.09.2018r turyści Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego rozpoczęli sezon
turystyczny roku 2018/19, uczestniczyli imprezie turystycznej zorganizowanej przez
OZ/PTTK w Zawadzkiem XXXVII Zlocie Młodzieży Szkolnej „Góra Św. Anny 2018”.
Naszą szkołę reprezentowało 15 uczestników pod opieką Marii Andrzejewskiej. Zbiórka o
7.30, przejazd autokarem z grupami z innych szkół do Ligoty Dolnej, a następnie wędrówka szlakiem
turystycznym: Ligota Dolna – drogą polną, zielonym szlakiem turystycznym przez Rezerwat „Ligota
Dolana”, Doliną Krowioka do Skalnego Amfiteatru i do Domu Pielgrzyma. Zwiedziliśmy amfiteatr,
Pomnik Czynu Powstańczego, Rezerwat Geologiczny. Przewodnikiem na trasie był pan Piotr Jendruś,
który podczas wędrowania opowiadał o historii tego regionu.
W Domu Pielgrzyma na Górze Św. Anny, uczestnicy zlotu ze smakiem zjedli pyszny obiad.
Oficjalnego otwarcia XXXVII 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 krajoznawczo- turystycznej, wiedzy o regionie i
historii Góry Św. Anny. Każdy uczestnik otrzymał znaczek rajdowy i nagrodę.
Cele rajdu tj. Uczczenie 100-lecia Niepodległości Polski., propagowanie hasła PTTK
„Turystyka Łączy Pokolenia” , zapoznanie z historią regionu, uczczenie Dni Turystyki, promowanie
uroków Ziemi Strzeleckiej i jej historii, zapoznanie uczestników z geografią i historią regionu Śląska
Opolskiego, zapoznanie z przyrodą naszego regionu i propagowanie jej poszanowania, umacnianie
więzi turystycznej wśród młodzieży zostały zrealizowane. W tym dniu dopisała piękna, słoneczna
pogoda. Uczestnicy rajdu wrócili bardzo zadowoleni z wyprawy turystycznej.
- 26.09.2018 - wycieczka do Oświęcimia do Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Uczestniczyło w niej 44 uczniów kl.8a,8b,8c (w tym 25 członków SKKT) oraz opiekunowie
Dorota Malik- wych. kl.8a, Jolanta Zajączkowska – wych.8b i Maria Andrzejewska – wych. kl.8c
(opiekun SKKT-PTTK).
Zwiedzanie odbywało się w dwóch grupach z przewodnikami, trasą dla uczniów szkół
gimnazjalnych.Odwiedziliśmy największy nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau.
Wysłuchaliśmy o przerażającej historii tego miejsca od profesjonalnych przewodników. Zobaczyliśmy
słynną tabliczkę z hasłem „Arbeit Macht Frei”. Odwiedziliśmy baraki, w których trzymani byli
więźniowie oraz komory gazowe, w których ginęli. Oddaliśmy hołd ofiarom nazistowskiego
holokaustu przy ścianie płaczu, zapalając znicze.

Uczestnicząc w wycieczce do Auschwitz-Birkenau, odwiedziliśmy jedno z najbardziej znanych
miejsc w historii świata. Zobaczyliśmy oryginalne przedmioty i budynki w obozie.
Obóz Auschwitz-Birkenau powstał w 1940 roku i był największym nazistowskim obozem
koncentracyjnym. Zbudowano go w okupowanej przez Niemców południowej Polsce, około 56 km od
Krakowa,
a
swoją
nazwę
zawdzięcza
pobliskiemu
Oświęcimiowi.
Podczas tej trwającej około 3,5 godziny wycieczki cofnęliśmy się w czasie i poznaliśmy historię
Holokaustu,
który
w
tym
miejscu
pochłonął
ponad
milion
ofiar.
Obliczono, że swoje życie straciło tutaj od 1,1 do 1,6 miliona ludzi. Około 90% ofiar stanowili Żydzi,
którzy byli transportowani do Auschwitz z niemal każdego kraju w Europie.
Większość ofiar eksterminowano w komorach, w których stosowano gaz cyklon B, natomiast inne
zgony były wynikiem głodu, pracy przymusowej, chorób, indywidualnych egzekucji i tak zwanych
eksperymentów
medycznych.
Przed wyzwoleniem Auschwitz 27 stycznia 1945 roku żołnierze SS podjęli próbę zniszczenia obozu i
spalenia archiwów. Jednak nie udało im się zniszczyć wszystkiego, a rząd Polski zrekonstruował
Auschwitz-Birkenau jako poruszający pomnik upamiętniający ofiary

Uczestnicy wycieczki byli pod dużym wrażeniem tego co zobaczyli i usłyszeli od
przewodników zwiedzając Muzeum Auschwitz-Birkenau.
- 6.10.2018 r- XVIII Jesienny Rajd Rowerowy Ścieżkami Gmin Doliny Małej Panwi Jesień 2018
XIII Festyn Rodzinny w PSP w Zawadzkiem zainaugurowało Szkolne Koło KrajoznawczoTurystyczne naszej szkoły uczestnicząc w imprezie turystycznej OZ/PTTK „Huta Andrzej”- XVIII
Rajdzie Rowerowym Wokół Gmin Doliny Małej Panwi „Jesień 2018”. Rajd odbył się 6.10.2018 r.
Trasa rowerowa wiodła z Zawadzkiego z parkingu przy CIT, ścieżkami rowerowymi Doliny Małej
Panwi, szlakiem „Kapliczek i krzyży przydrożnych Doliny Małej Panwi” na metę przy Kręgielni
„Oaza” w Zawadzkiem.
Głównymi celami było: Popularyzacja hasła PTTK na 2018: „Wędruj z nami na szlakach
niepodległości” oraz uczczenie 100-lecia Niepodległości Polski, promowanie historii i tradycji
regionu, walorów krajoznawczo-turystycznych i zdrowotnych obszarów leśnych Gmin Zawadzkie i
Kolonowskie, wdrażanie konieczności przestrzegania zasad ochrony przyrody, rozwijanie więzi
turystycznych wśród mieszkańców regionu, popularyzacja turystyki rowerowej.
Przewodnikami trasy byli panowie z OZ/PTTK Stanisław Kiełek i Henryk Gwóźdź. Na metę
rajdu przybyło ponad 200 turystów (z naszej szkoły 37 osób) z różnych stron z: Zawadzkiego,
Kielczy, Kolonowskiego, Fosowskiego, Staniszcz Małych-Spórok, Jemielnicy (był to rajd
gwiaździsty). Kierownikiem grupy była Maria Andrzejewska, a opiekunami Bożena Nawrot,
Katarzyna Pilacka, Marek Skrabania, pomagali rodzice Marta Krawczyk, Dariusz Skorupa, Henryk
Przybylski.
Na mecie wszyscy skorzystali z poczęstunku turystycznego, odbyły się konkurs wiedzy
turystycznej oraz 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 pomoc i wspaniałą imprezę turystyczną.
Była to udana impreza turystyczna, podczas której pokonaliśmy ponad 15 km, przy pięknej,
słonecznej pogodzie. Z rajdu rowerowego udaliśmy na Festyn Rodzinny w szkole.
- 10.11.2018r (sobota)-VII Rajd Rowerowy TPL „Szlakiem leśniczówek CIT – Leśnictwo Kielcza
i Szkółka ”
Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem i Nadleśnictwo
Zawadzkie zorganizowali kolejny VII Rajd Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa. W tym roku
celem była Leśnictwo Kielcza i szkółka. Rajd rowerowy odbył się w sobotę 10.11.2018 r .
Uczestniczyło 37 osób: członkowie TPL, pracownicy Nadleśnictwa, miłośnicy turystyki
leśnej i rowerowej oraz członkowie PTTK, którzy jednocześnie zadbali o bezpieczeństwo uczestników
wyprawy. Rajd rozpoczął się przy Kinoteatrze w Zawadzkiem, gdzie Maria Andrzejewska i
Agnieszka Jamrozik powitały uczestników i przedstawiły program wyprawy. W tym roku celem rajdu
była leśniczówka, w której mieszczą się kancelarie leśnictwa Kielcza i Gospodarstwa Szkółkarskiego.
Po przejechaniu 15 kilometrów leśnymi ścieżkami rowerowymi uczestnicy rajdu dotarli do Kielczy.
Tu zapoznali się z historią leśniczówki, która kilkadziesiąt lat temu była siedzibą Nadleśnictwa

Kielcza i zwiedzili szkółkę kulisową. O tajnikach pracy szkółkarza, sposobach przygotowania nasion
do siewu i cyklach produkcji sadzonek opowiedziała Pani Agnieszka Jamrozik - leśnik z Nadleśnictwa
Zawadzki, natomiast historię szkółkarstwa w nadleśnictwie przybliżył Pan Zdzisław Siewiera emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie. Piękna, słoneczna pogoda pozwoliła
uczestnikom docenić walory krajobrazowe jesiennego lasu, odpocząć na łonie przyrody i aktywnie
spędzić wolny czas.
- 24.11.18 – Pieszy i Rowerowy Rajd Andrzejkowy, w którym uczestniczyli członkowie seniorzy
PTTK
- 8.12.2018r (sobota) - XVI 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 XVI Festiwal Piosenki Turystycznej odbył się w sali OSP w Kolonowskiem.
Organizatorem był OZ/PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem we współpracy z SKKT-PTTK przy
PG Kolonowskie, które było też gospodarzem festiwalu.
Naszą szkołę, na festiwalu reprezentowała 9 osobowa grupa turystów z SKKT-PTTK ( Natalia
Stranc (solistka), Nikola Hajdun, Maja Krawczyk, Wiktoria Skorupa, Anna Ullmann, Amelia
Oleszko, Maja Ibrom, Szymon Chrupcała, Michał Krzyżostaniak), którą przygotowały do występu
Maria Andrzejewska i Anna Stranc.
Solistka Natalia Stranc z piosenką „Bieszczadzki blus” zajęła I miejsce
Grupa SKKT-PTTK z piosenką „Pocztówka z Beskidu”” zajęła II miejsce.
Natalia Stranc otrzymała dodatkowo Nagrodę Rady Rodziców przy PG Kolonowskie
Piosenka turystyczna jest też świetną zabawą, łączy i integruje turystów w różnym wieku oraz
społeczności szkolne Gmin Zawadzkie i Kolonowskie. Festiwale odbywają się od 16 lat na przemian
w Gminie Zawadzkie i Gminie Kolonowskie.
Opiekun SKKT-PTTK
Maria Andrzejewska

