
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SKKT-PTTK 
Rok szkolny 2015/2016  

 
I półrocze  (od 1.09.2015 -29.01.2016r) 
 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 2015 prowadzono działania popularyzujące turystykę mające na celu pozyskanie 
nowych członków SKKT-PTTK . W ich wyniku od 01.09.2015 do koła wstąpiło 14 nowych członków. Stan 
liczbowy koła na dzień 31.12. 2015r wynosił 85 członków.  Obecnie koło liczy 75 członków w tym 54+3 
uczniów i 18 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: 
1)   XXXIV Zlot Młodzieży Szkolnej „Góra Św. Anny 2015” -  19.09.2015r (sobota) 

W sobotę 19.09.2015r dla turystów z SKKT naszej szkoły rozpoczął się sezon turystyczny roku 
2015/16. Uczestniczyli oni w XXIV Zlocie Młodzieży Szkolnej „Góra Św. Anny 2015”, imprezie turystycznej 
zorganizowanej przez OZ-PTTK „Huta Andrzej” , a udział w niej wzięło ponad 80 osób. Naszą szkołę 
reprezentowało 16 uczestników pod opieką Marii Andrzejewskiej. Wyruszyliśmy o 7.30 autokarami z innymi 
grupami i przejechaliśmy do miejscowości Oleszka- meta startu rajdu pieszego. Przewodnikiem na trasie był pan 
Piotr Jendruś, który podczas wędrowania opowiadał o historii tego regionu, miejscowościach i obiektach 
znajdujących się na trasie. Wędrówka prowadziła szlakami turystycznymi czerwonym  i zielonym do Żyrowej, 
następnie ścieżką dydaktyczną do doliny Krowiarka, amfiteatru i Domu Pielgrzyma na Górze Św. Anny. W 
Domu Pielgrzyma wszyscy ze smakiem zjedli posiłek turystyczny. Potem oficjalnego otwarcia XXXIV Zlotu 
dokonali prezes OZ-PTTK „Huta Andrzej” Alfred Feliks i wiceprezes Zdzisław Andrzejewski. Następnie w 
grupach odbyło się zwiedzanie miejscowości Góry Św. Anny  (Bazylika Św. Anny, Grota Lurdzka na Górze 
Chełmskiej), zaliczono również kolejkę saneczkową. Zostały także przeprowadzone konkursy 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 na 2015 rok „Razem na szlaku”,  uczczenie Dni Turystyki, 
promowanie uroków Ziemi Strzeleckiej i jej historii, walorów krajoznawczo-turystycznych i zdrowotnych 
Masywu Chełmskiego, zapoznanie uczestników z geografią i historią regionu Śląska Opolskiego, przyrodą 
naszego regionu i propagowanie jej poszanowania, rozwijanie więzi turystycznych wśród młodzieży zostały w 
pełni zrealizowane. 

 
2)  Biwak 5c -członków SKKT-PTTK w Zawadzkiem  1-2.10.2016r 

Biwak pod namiotami to atrakcyjna forma rekreacji turystów. Uczniowie klasy 5c (wszyscy są 
członkami SKKT-PTTK) pod opieką wychowawcy Marii Andrzejewskiej oraz rodziców uczestniczyli w dniach 
1- 2.10.2015 w biwaku „Sienkiewicza 11”.  

W pierwszym dniu piesza wycieczka ze szkoły na pole biwakowe  i przewóz przez rodziców namiotów 
i sprzętu. Po rozbiciu obozowiska i zakwaterowaniu, trwały przygotowania do ogniska. Około 18.30 przybyli 
wszyscy  rodzice i odbyło się spotkanie integracyjne. Długo trwały wspólne śpiewy piosenek i pląsów 
turystycznych oraz pieczenie kiełbasek. Przy ognisku było też ciepło. W organizację bardzo zaangażowali się 
rodzice p. Wioletta i Marek Gaś  oraz p. Agnieszka i Dariusz Skorupa. Niestety noc zapowiadała się mroźna, 
stąd na  nocleg dziewczęta udały się do Wiktorii, a chłopcy do Sebastiana. 

Na drugi dzień pobudka około godz. 7.00. Za oknem widać oszronione namioty. W oczekiwaniu, aby 
się trochę na zewnątrz ociepliło , jeszcze trochę wspólnych zabaw. Potem na powietrzu przy długim stole, dzieci 
samodzielnie przygotowały śniadanie, a rodzice dostarczyli gorącą herbatę. O  godzinie 10.00 wybraliśmy się 
razem z p. D. Skorupą i p. Z. Andrzejewskim na wycieczkę do Izby Regionalnej w ZSP w Zawadzkiem. Tu 
powitał nas dr Arkadiusz Baron i był też przewodnikiem. Bardzo ciekawie opowiadał o powstaniu izby 
regionalnej, zgromadzonych rzeczach, o ważnych osobach, które miały wpływ na   historię Zawadzkiego. Po 
zwiedzeniu izby rozpoczęła się zabawa w podchody. Jedna grupa pod przewodnictwem p. M. Andrzejewskiej 
wyruszyła pierwsza z mapką ( na której wyznaczona była trasa), oznaczała strzałkami drogę i chowała listy z 
literami hasła i zadaniami do wykonania. Druga grupa uczniów pod przewodnictwem panów D. Skorupy i Z. 
Andrzejewskiego wyruszyła 15 minut później i wędrowała wg  oznaczonej trasy, odszukiwała listy i 



wykonywała podane w nich zadania. Trasa była dosyć męcząca. Zabawa jednak sprawiła dzieciom wiele 
radości. Na zakończenie obie grupy odczytały hasło: „Razem na szlaku i na biwaku”. Zmęczeni i zadowoleni 
wszyscy ze smakiem zjedli zupę przywiezioną w termosie prze mamy. 
Były to 2 dni wspaniałej zabawy z wykorzystaniem szkolnych namiotów. Cele biwaku tj. pogłębianie integracji 
dzieci i rodziców,  kształtowanie prawidłowych postaw i relacji wśród uczniów, kształtowanie samodzielności i 
radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, pogłębienie wiedzy o regionie, spotkania z ciekawymi ludźmi, 
kształtowanie umiejętności turystycznych zostały w pełni zrealizowane. 
 
3)  XV Jesienny Rajd Rowerowy Ścieżkami Gmin Doliny Małej Panwi  „Ze smakiem po 
Gminie Zawadzkie” -  3.10.2015r 

 XV Jesienny Rajd Rowerowy Wokół Gmin Doliny Małej Panwi organizowany przez OZ/PTTK w 
Zawadzkiem odbył się 3.10.2015r., a Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne uczestnictwem w rajdzie 
zainaugurowało X Festyn Rodzinny w naszej szkole. 

Na trasę rowerowa wyruszyliśmy o 9.00 z parkingu przy Centrum Informacji Turystycznej i wiodła ona 
wybranymi ścieżkami rowerowymi Doliny Małej Panwi - pięknymi leśnymi ścieżkami rowerowymi, koło stawu 
hodowlanego, Zameczku Myśliwskiego (w którym jest DPS), następnie na nowy mostek nad Małą Panwią (tu 
odpoczynek),  Leśniczówka Dębie, Letnia Leśna Izba Edukacyjna. W drodze powrotnej widzieliśmy ślady 
działalności bobrów. Na metę rajdu, która w tym roku była w Zawadzkiem przy Centrum Informacji 
Turystycznej dotarło ponad 200 turystów z różnych stron  ze Strzelec Opolskich,  z Kolonowskiego, z 
Fosowskiego, z Żędowic, ze Staniszcz Małych Spóroka , z Jemielnicy  (był to rajd gwiaździsty). Naszą szkołę 
reprezentowało 51 osób z opiekunami Marią Andrzejewską i Dorotą Malik (w tym 10 rodziców, którzy 
również wspomagali w opiece nad dziećmi). Przewodnikami trasy  rowerowej naszej grupy byli Stanisław 
Kiełek i Henryk Gwoźdź z OZ/PTTK. Gdy przybyliśmy na metę około 12.00 przywitali nas Prezes OZ/PTTK 
Alferd Feliks i Wiceprezes Zdzisław Andrzejewski, którzy dokonali oficjalnego otwarcia rajdu, przedstawili też 
przebieg imprezy. Po pysznym posiłku turystycznym (były kiełbaski, placki ziemniaczane, chleb ze smalcem, 
herbata) –zgodnie z hasłem „ZE SMAKAMI PO GMINIE”,  odbyły się konkursy kulinarno-krajoznawczy, 
przyrodniczy, sprawnościowe i kolarski prowadzone przez członków OZ/PTTK oraz p. A. Jamrozik z 
Nadleśnictwa Zawadzkie.  Zwycięzcy konkursów (z naszej drużyny wielu uczestników brało udział) otrzymali 
nagrody rzeczowe, a drużyny - puchary i dyplomy uczestnictwa w imprezie. 

Podziękowania należą się Zarządowi OZ/PTTK za wspaniałą imprezę turystyczną oraz rodzicom p. Marcie 
Krawczyk, p. Krzysztofowi Karlińskiemu, p. Ewelinie i Adrianowi Sowa, p. Dariuszowi Skorupa, p. Soni i 
Grzegorzowi Kaczmarczyk p. Henrykowi Przybylskiemu za pomoc w opiece nad grupą naszej szkoły i aktywne 
uczestnictwo w rajdzie. 

 
4) Wycieczka na Wielką Sowę w Górach Sowich - 14.10.2015r (sobota)  
na zakończenie sezonu turystyki górskiej - uczestniczyli opiekun SKKT i członkowie seniorzy. 
Przejście szklakiem z Walimia przez szczyt Wielka Sowa do Rzeczki. 
 
5)  IV Rajdzie rowerowym TPL „Szlakiem leśniczówek Nadleśnictwa Zawadzkie – Leśniczówka 
Świerkle” -  21.11.2015r (sobota) 

Rajd zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem i 
Nadleśnictwo Zawadzkie. W rajdzie uczestniczyło ponad 60 osób: członkowie TPL, członkowie PTTK,  
pracownicy Nadleśnictwa, miłośnicy turystyki leśnej, dzieci i młodzież z PSP Zawadzkie,  PSP Staniszcze 
Wielkie Kolonowskie 3, ZSS w Zawadzkiem.  

Rajd rozpoczął się zbiórką uczestników przy siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie. Następnie wszyscy 
wyruszyli w trasę, która wiodła ścieżkami rowerowymi  od Nadleśnictwa przez Zawadzkie (drogą przez ogródki 
działkowe), dalej drogą polną do Żędowic, szlakiem czerwonym do Leśniczówki Świerkle. Pomimo „kapryśnej” 
pogody uczestnicy rajdu na trasie przejazdu podziwiali piękno zawadczańskich lasów i mieli okazję wysłuchać 
ciekawych prelekcji na temat historii hutnictwa i kanału hutniczego opowiadanych przez Pana Zdzisława 
Siewierę. Na mecie przy leśniczówce „Świerkle” rajdowicze wysłuchali krótkiej prelekcji o jej historii i z 
zainteresowaniem oglądali dawny piec chlebowy, który przed laty został wybudowany przy leśniczówce. 
Natomiast na polu biwakowym „Świerkle” czekało ognisko i pyszny poczęstunek przygotowany przez 
pracowników Nadleśnictwa. Potem najmłodsi uczestnicy sprawdzali swoją wiedzę w kalamburach 
przyrodniczych – konkursie prowadzonym przez p. Piotra Jendrusia -opiekuna SKKT Staniszcze Małe, a dorośli 
wymieniali się wiedzą o historii terenów znajdujących się w zasięgu Leśnictwa Świerkle.  

Grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w rajdzie rowerowym pod opieką Marii Andrzejewskiej i 
Beaty Brzezińskiej. Dzieci bardzo zadowolone z wyprawy, gdyż aktywnie spędziły wolny sobotni czas. 

 
 



6)  WYCIECZKA DO CHORZOWA I TARNOWSKICH GÓR- 2.12.2016r   
W dniu 2.12.2015r klasy 5a,5b,5c (47 osób, w tym 30 członków PTTK)  z wychowawcami Marią 

Andrzejewską, Dorotą Malik, Jolantą Zajączkowską uczestniczyły w wycieczce do Chorzowa - Planetarium i 
Tarnowskich Gór – Park Wodny. Zgodnie z zaplanowanym programem najpierw uczestnicy wzięli udział w 
zajęciach edukacyjnych o tematyce astronomicznej w Chorzowskim Planetarium. Zajęcia były atrakcyjną formą 
poznania orientacji na sferze niebieskiej (gwiazdy i gwiazdozbiory, układ słoneczny, model geocentryczny 
budowy świata, teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika, ruch obrotowy Ziemi (zmiana dnia i nocy), ruch 
obiegowy Ziemi (zmiany pór roku)). Potem autokarem grupa przejechała do Tarnowskich Gór do Parku 
Wodnego. Rekreacja na basenie to dla uczestników mile i aktywnie spędzony czas z koleżankami i kolegami, 
wspólne integracyjne zabawy wodne. Wycieczka  dostarczyła uczestnikom wiele wrażeń i  radości, jak również 
poszerzyła wiedzę z historii i przyrody. 
   
7) Uczestnictwo w obchodach Jubileuszu 50-lecia OZ/PTTK w Zawadzkiem -7.11.2015  

 Rok 2015 dla Oddziału Zakładowego PTTK w Zawadzkiem był szczególny, bo jubileuszowy. W 
sobotę 7.11.2015r odbyły się główne uroczystości podsumowujące obchody Jubileuszu 50-lecia Oddziału, 50 
letniego okresu nieprzerwanej działalności (1965-2015). Do Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem 
(Kinoteatr) przybyło wielu zacnych gości, a wśród nich: p. Roman Bargieł – Prezes Zarządu Głównego PTTK z 
p. Pawłem Zaniem – Głównym Specjalistą ds. Programowych ZG, p. Lucjusz Bilik – Prezes Porozumienia 
Oddziałów PTTK Woj. Opolskiego, Marszałek Województwa Opolskiego p. Andrzej Buła, Wicemarszałek p. 
Roman Kolek, Członek Zarządu p. Grzegorz Sawicki, Radni Sejmiku Woj. Opolskiego p. Józef Kotyś i p. 
Zdzisław Siewiera, Starosta Strzelecki p. Józef Swaczyna, Burmistrz Zawadzkiego p. Mariusz Stachowski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zawadzkiego p. Stanisław Kiełek, Wiceburmistrz Kolonowskiego p. Konrad 
Wacławczyk, Wójt Jemielnicy p. Marcin Wycisło, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie  p. Grzegorz 
Furmański, Dyrektor GOSiT w Zawadzkiem p. Marcin Loński, dyrektorzy szkół Gminy Zawadzkie i 
Kolonowskie, prezesi stowarzyszeń pozarządowych, kierownicy i właściciele firm współpracujących z PTTK, 
Zarząd OZ/PTTK w Zawadzkiem z członkami kadry programowej, sympatycy turystyki. 

Na wstępie genezę powstania Oddziału PTTK w Zawadzkiem przedstawił Wiceprezes Zdzisław 
Andrzejewski, po czym nastąpiło uroczyste otwarcie imprezy przy fanfarach Zespołu Sygnalistów Myśliwskich 
„Waltornia” Nadleśnictwa Zawadzkie. Referat okolicznościowy wygłosił Prezes OZ/PTTK  Alfred Feliks. Pokaz 
multimedialny pt. „OZ/PTTK w Zawadzkiem w 50-leciu”, prowadzony przez Z. Andrzejewskiego oraz piosenki 
turystyczne członków SKKT-PTTK z PSP w Zawadzkiem (opiekun M. Andrzejewska) zakończyły 
pierwszą część uroczystości. 

W przerwie zaprezentowano: wystawy fotograficzne dotyczące działalności Oddziału i kół PTTK ( 
było także SKKT z PSP Zawadzkie) oraz stoiska do degustacji „smakołyków kulinarnych” okolicznych 
producentów. 

Część druga uroczystości została poświęcona wręczeniu uczestnikom „Medalów Pamiątkowych 50-
lecia OZ/PTTK, podziękowań instytucjom i osobom za długoletnią i owocną współpracę na niwie turystycznej 
oraz wyróżnień dla najaktywniejszych członków OZ/PTTK w Zawadzkiem. Tę część uroczystości urozmaiciły 
piosenki turystyczne zespołu „Canto” z PG w  Kolonowskiem. Wspaniały występ zaprezentował zespoł „Kotyś i 
Daria”, w repertuarze opiewającym Dolinę  Małej Panwi.  

Wyróżnieni  z okazji 50-lecia OZ/PTTK w Zawadzkiem 
1. Alfred Feliks - Odznaka Honorowa  „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” 
2. Zdzisław Siewiera - Medal i Tytuł „Nauczyciel Kraju Ojczystego”  
3. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Turystyki” Ministra Sportu i Turystyki: 

Beata Jendruś, Zdzisław Andrzejewski, Bolesław Imiełowski. 
4. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” nadana przez Marszałka Województwa 

Opolskiego:  Oddział Zakładowy PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem, Henryk Gwóźdź, Stanisław 
Niewęgłowski 

5. Dyplom Uznania Marszałka Województwa Opolskiego oraz Odznaka „50 lat w PTTK”: 
Ryszard i Ewa  Lis  

6. Dyplom Uznania Marszałka Województwa Opolskiego: Maria Andrzejewska, Aleksandra Labus-
Gałuszka 

7. Złota Honorowa Odznaka PTTK: SKKT-PTTK PSP Zawadzkie, SKKT-PTTK PG Kolonowskie, Piotr 
Jendruś, Eryka Kubica, Tomasz Swoboda, Agata Feliks 

8. Brązowa Honorowa Odznaka PTTK: SKKT-PTTK Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3,  
SKKT-PTTK ZSG Kielcza, Barbara Brolik, Paweł Siennicki, Bogusław Barłóg 

9. Złota Odznaka „Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży”: Artur Walkowiak, Dawid Imiełowski 
10. Brązowa Odznaka „Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży”: Renata Czech, Bożena Nawrot, Stanisław 

Kiełek, Jerzy Spallek, Grzegorz Breguła, Jerzy Zdzisław Kubik 
11. Dyplom ZG PTTK: SKKT-PTTK PG Zawadzkie, SKKT-PTTK ZSG Żędowice, 



SKKT-PTTK Staniszcze Małe-Spórok, SKKT-PTTK ZSS Zawadzkie, Danuta Szulc, Andrzej Świstak, 
Zdzisław Siewiera, Józef Hertel, Edward Dziedzic, Grzegorz Kwaśnik. 

12. Regionalna Odznaka PTTK „Zasłużony dla Turystyki na Śląsku Opolskim”: Koło PTTK „Kamienie 
Szlachetne” Strzelce Opolskie, Agnieszka Jamrozik, Cecylia Cieślik, Jerzy Czech. 

13. Dyplom OZ/PTTK w Zawadzkiem: Bożena Barłóg, Marzena Kusz. 
14. Złota Odznaka „Turysta Przyrodnik Doliny Małej Panwi”  OZ/PTTK w Zawadzkiem i Nadleśnictwa 

Zawadzkie: Nadleśnictwo Zawadzkie, OZ/PTTK w Zawadzkiem, BiCeK w Kolonowskiem , GOSiT w 
Zawadzkiem, Józef Kotyś, Zdzisław Siewiera. 

Delegacja naszego szkolnego koła złożyła również gratulacje na ręce Prezesa p.A.Feliksa. 
 
8)  Impreza „Pasowanie na turystę” - 14.12.2015r  

Dnia 14.12.2015r w odbyła się  impreza turystyczna „Pasowanie na turystę”, którą zorganizowała 
opiekun SKKT-PTTK Maria Andrzejewska. Na „prawdziwych turystów” zostało pasowanych 14 nowych 
członków. W pasowaniu uczestniczyli zaproszeni goście tj. członkowie Zarządu OZ/PTTK „Huta Andrzej” 
Zdzisław Andrzejewski - wiceprezes i Henryk Gwóźdź - skarbnik, Dyrektor i Wicedyrektor szkoły oraz 
Rodzice. Z. Andrzejewski zaprezentował nowicjuszom turystycznym  informacje nt. 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. Następnie nowi 
członkowie uczestniczyli w „Turystycznym torze przeszkód”, zaliczyli test wiedzy turystycznej odpowiadając na 
pytania z zakresu ogólnej wiedzy turystycznej oraz wiedzy zawartej w regulaminie XV Rajdu Rowerowego 
„Jesień 2015”, wykazali się umiejętnością czytania tekstu turystycznego, skorzystali z posiłku turystycznego. Po 
zaliczeniu wszystkich zadań, każdy kandydat zastał pasowany specjalną laską turystyczną, otrzymał legitymację 
członkowską, znaczek PTTK oraz drobny upominek. Na zakończenie już prawdziwi turyści i rodzice śpiewali 
piosenki turystyczne, które grupa SKKT prezentowała na XIII Festiwalu Piosenki Turystycznej 

 
9)  Pieszy i Rowerowy Rajd Andrzejkowy - 28.11.15  ( sobota) 
 Uczestniczyli opiekun SKKT i członkowie seniorzy PTTK. 
 
10)  XIII Festiwal Piosenki Turystycznej - 5.12.2015r (sobota)  

W dniu 5.12.2015r odbył się XIII Festiwal Piosenki Turystycznej w Kinoteatrze w Zawadzkiem. 
Organizatorem był OZ/PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem we   współpracy z SKKT-PTTK przy PSP w 
Zawadzkiem i GOSiT w Zawadzkiem . Hasło przewodnie na rok 2015 „Razem na szlaku” było również 
przewodnią myślą festiwalu.  

Nasza szkołę reprezentowała na festiwalu 18 osobowa grupa turystów z SKKT-PTTK, którą 
przygotowała Maria Andrzejewska z piosenkami pt. „Kołysz nas ziemio” oraz  „Plecak, torba i walizka”. W 
skład grupy wchodzili: Natalia Stranc (solistka), Wiktoria Skorupa, Amelia Oleszko, Patrycja Palus, Nikola 
Hajdun, Kinga Karlińska, Weronika Sowa, Maja Krawczyk, Anna Ullmann, Sebastian Gaś, Michał Loński, 
Szymon Chrupcała, Dominik Borszcz, Jakub Miksa, Angelika Wręczycka, Nikola Wiśniewska, Ewelina 
Kanarska Hanna Elektorowicz . Festiwal odbywa się nieprzerwanie od 2003r na przemian w Gminie Zawadzkie 
i Gminie Kolonowskie. Pierwszy festiwal organizował pan Zdzisław Andrzejewski i odbywał się w naszej 
szkole.  
            Grupa SKKT-PTTK z naszej szkoły z piosenką „Kołysz nas ziemio” zajęła III miejsce.    
            Solistka Natalia Stranc z piosenką „Plecak, torba i walizka” - II miejsce  

Piosenka turystyczna jest świetną zabawą, łączy i integruje turystów w różnym wieku oraz społeczności 
szkolne Gmin Zawadzkie i Kolonowskie.  
 Tegoroczną niespodzianką był występ KLAUDII BUDNER, która ma już wiele sukcesów. 
Kilkakrotnie występowała w programach telewizyjnych, a ostatnio w programie „Mam talent”. Klaudia jest 
absolwentką PSP w Zawadzkiem (13 lat temu) i jako uczennica śpiewała w szkolnym zespole muzycznym 
„Nutki”. Jej pierwsze występy to udział w Festiwalu Piosenki Turystycznej. 
 
11) Spotkanie  noworoczne OZ/PTTK „Huta Andrzej”- 23.01.2016  

Odbyło się w kinoteatrze,  poświęcone podsumowaniu  działań OZ/PTTK i szkolnych kół PTTK za 
2015 rok. Na spotkaniu ogłoszono wyniki Konkursu Fotografii Krajoznawczej „Razem na szlaku w Dolinie 
Małej Panwi”, w którym: 
uczeń 4a Maciej Sławuta zdobył wyróżnienie, a ucz. 6a Martyna Jamrozik z 6a – wyróżnienie, Maria 
Andrzejewska - wyróżnienie.  
SKKT-PTTK naszej szkoły zaprezentowało na spotkaniu swoje działania wystawiając i gazetkę „Działania 
SKKT w 2015 roku”  ( III miejsce) i 2 kroniki SKKT za lata 2014 i 2015 
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12)  Spotkanie Noworoczne OZ/PTTK „Huta Andrzej” - 23.01.2016  

 Podsumowujące działania OZ/PTTK i Szkolnych Kół Krajoznawczo Turystycznych PTTK za 2015 
rok. Spotkanie prowadzili Prezes Alfred Feliks i wiceprezes Zdzisław Andrzejewski. W prezentacji 
multimedialnej prezentowane były również imprezy własne organizowane przez  nasze koło. Szkoła otrzymała 
dyplom podziękowania z współpracę. Na spotkaniu ogłoszono wyniki konkursów: 
- trwającego cały rok  Konkursu Fotograficznego „Imprezy  oddziału w 50-leciu działalności”, w którym 
uczeń  Maciej Sławuta z 4b zajęł II miejsce  w kategorii młodszej.  Na konkurs w sumie wpłynęło54 
fotografie. 
- Konkursu „Imprezy Oddziału i własne w obiektywie” - SKKT-PTTK  naszej szkoły  II miejsce 
  
13)  V Rajd „Zima w Dolinie Małej Panwi” - 1.02.2016r    

W czasie  ferii zimowych 1.02.2016r  Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze PTTK z PSP w 
Zawadzkiem przy wsparciu OZ PTTK w Zawadzkiem zorganizowało dla dzieci V Pieszy Rajd Turystyczny 
„Zima w Dolinie Małej Panwi”. Głównymi celami imprezy było: promowanie historii, tradycji, walorów 
krajoznawczych regionu Doliny Małej Panwi i zdrowotnych obszarów leśnych Gminy Zawadzkie, promocja 
zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu w warunkach zimowych, propagowanie turystyki pieszej wśród 
dzieci, rozwijanie więzi turystycznych wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie kwalifikacji turystycznych i 
kultury turystycznej, wdrażanie zasad bezpiecznego poruszania się po wytyczonych trasach, stworzenie 
możliwości aktywnego spędzenia czasu na feriach zimowych, promocja hasła PTTK na 2016 r. „Razem na 
szlaku”. 

W rajdzie uczestniczyły 34 osoby w tym 26 uczniów PSP w Zawadzkiem. Głównym organizatorem 
cyklu tych imprez jest opiekun SKKT-PTTK p. Maria Andrzejewska we współpracy z p. Beatą Brzezińską. 
Pomocy przy obsłudze rajdu udzielili przedstawiciele OZ/PTTK: Zdzisław Andrzejewski, Henryk Gwóźdź, 
Jerzy i Renata Spallek. Z ramienia Nadleśnictwa Zawadzkie wsparcia udzieliła p. Agnieszka Jamrozik. 

Trasa rajdu przebiegała z Zawadzkiego (PSP Zawadzkie), leśnymi ścieżkami, do Leśniczówki 
„Rytwiny” – gdzie gospodarzami są  p. Brzezińscy. Na trasie, tradycyjna już, gra terenowa „Podchody” (podział 
uczestników na dwie grupy, w których jedna chowa listy z poleceniami i pojedynczymi literami rajdowego hasła 
– druga te listy, ukryte sprytnie w terenie, odnajduje, wykonuje polecenia i systematycznie odczytuje hasło). 
Podchody to ciągle świetna zabawa. Na mecie rajdu konkursy przyrodniczo-leśne (nagrody ufundowane przez 
PTTK, Nadleśnictwo  i TPL) oraz ognisko z turystycznym posiłkiem. Mimo braku śniegu, impreza przyjemna, 
odbyta zgodnie z regulaminem.  

 
14)  Kijkowy Rajd „Zamek Kąty 2015”- 05.03.2016r.  
Uczestniczyli członkowie seniorzy, w tym opiekun SKKT M. Andrzejewska. Rajd gwiaździsty, gdy wszyscy 
uczestnicy dotarli do DPS w Zawadzkiem, odbyło się spotkanie. Na spotkaniu bardzo ciekawą prezentację 
multimedialną i wykład nt. cieków wodnych w Dolinie Małej Panwi w okolicach Kolonowskie, Zawadzkie, 
Żędowice, Kielcza przeprowadził p. Gerard Mańczyk. 
 
15)  XV Wiosenny Rajd Rowerowy Ścieżkami Doliny Małej Panwi „Wiosna 2016”- 9.04.2016r.    

Rajd organizowany przez OZ/PTTK „Huta Andrzej” i GOSiT w Zawadzkiem. Z naszej szkoły w 
rajdzie wzięło udział 26 uczestników. Grupę  zorganizowała   Maria Andrzejewska, a opiekunami  byli  p. Beata 
Brzezińska, Barbara Konarska  oraz rodzice kl.5c p. Ewelina i Adrian  Sowa,  p. Dariusz Skorupa i Krzysztof 
Karliński. Zbiórka uczestników odbyła się przy szkole o 9.00. Tu przewodnicy trasy p. Henryk Gwóźdź i p. 
Stanisław Kiełek zapoznali z programem rajdu i zasadami zachowania bezpieczeństwa na trasie. Trasa przejazdu 
prowadziła od szkoły przez Zawadzkie, ścieżkami Doliny Małej Panwi pod CIT w Zawadzkiem. Po przybyciu 
na metę wszyscy skorzystali z posiłku turystycznego. Następnie przedstawiciele każdej grupy brali udział w 
różnych konkursach: sprawnościowych oraz  wiedzy krajoznawczej. W rajdzie wzięło udział ponad 160 osób, 
którzy dobrze bawili się, mimo deszczowej pogody.  

Cele rajdu : inauguracja  sezonu kolarskiego 2016 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 PTTK   „Turystyka Łączy Pokolenia” zostały w pełni zrealizowane. 

 
 



16)  Wyprawa SKKT-PTTK (kl. 5c,5b,5a) w Góry Opawskie - 27-29.04.2016 r. 
W dniach 27.04.16-29.04.16  klasy 5a,5b,5c  uczestniczyły w wycieczce w Góry Opawskie. Wycieczka 

została  starannie zaplanowana (program, regulamin, obowiązki uczestnika, informacja o tym jak się 
przygotować do wycieczki) z dużym wyprzedzeniem czasowym. W wycieczce uczestniczyło 46 uczniów (w tym 
30 członków SKKT-PTTK) po opieką 4 nauczycieli:  Marii Andrzejewskiej - kierownika wycieczki i 
organizator , Beaty Brzezińskiej, Doroty Malik i Jolanty Zajączkowskiej. Organizatorem programu był 
Ośrodek „Banderoza”, który zapewnił noclegi, pyszne posiłki i różne atrakcje. Zgodnie z programem wycieczki 
w pierwszym dniu odbyły się: warsztaty –płukanie złota, sesja w jaskini solnej, zajęcia ruchowe na hali 
sportowej, dyskoteka. Dzieci korzystały z boisk sportowych do piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, 
koszykówki, mini zoo. W drugim dniu odbyła się  wyprawa piesza  na najwyższy szczyt Gór Opawskich - 
Biskupią Kopę, a po obiedzie Mini Turniej Łuczniczy i zwiedzanie Głuchołaz z przewodnikiem. W trzecim dniu 
po śniadaniu autokar z Banderozy przewiózł uczestników wycieczki do Pokrzywnej, aby tam skorzystać z 
atrakcji Interaktywnego Parku Rozrywki „Zaginione Miasto Rosenau”. Przewodnicy podzieli dzieci na grupy, 
które zwiedziły „Kamienny krąg”, „Wykopaliska miasta Rosenau”, „Park Żywiołów”, interaktywny 
„Ogród Wody”, „Straszną sztolnię”,  „Kopalnię złota – Rosenau”, „Jaskinię dzikich zwierząt”. Grupy 
skorzystały też z ogromnego dmuchanego zamku, karuzeli,  interaktywnego kino 7D, przejechać się kolejką 
turystyczną po terenie Zaginionego Miasta.    

Wycieczka bardzo udana, dzieci zadowolone, poznały nowe piękne okolice odległe niedaleko 
Zawadzkiego.  Klasy zintegrowały się i świetnie bawiły się na wyciecze. 
 
17) II Rajd rowerowy  w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich   – zbiornik 
wodny Jaźwin - 13.05.2016r –   

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze 
środków unijnych w Polsce, która już od 2 lat cieszy się dużym zainteresowaniem odwiedzających. 
Nadleśnictwo Zawadzkie również w tym roku włączyło się w organizację Dni Otwartych razem z Kołem 
Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi" w Zawadzkiem oraz Oddziałem Zakładowym PTTK 
„Huta Andrzej’. W ramach akcji 13.05.2016r na terenie nadleśnictwa  odbył się II Rajd Rowerowy po 
obiektach finansowanych ze środków UE - Jaźwin, w którym wzięło udział blisko 100 osób. Z naszej szkoły 
uczestniczyła 50 osobowa grupa (w większości członkowie SKKT) z opiekunami M. Andrzejewską, J. 
Zajączkowską, D. Malik, B. Pasiut,  Z. Andrzejewskim. Uczniowie ze szkół: PSP Zawadzkie, PG Zawadzkie, 
ZSG z Kielczy, PSP Staniszcze Wielkie Kolonowskie 3 pod opieką leśników, członków Koła TPL „Dolina 
Małej Panwi” oraz OZ/PTTK spotkali się przy budynku Nadleśnictwa Zawadzkie. Po powitaniu przez 
Nadleśniczego i prezesa TPL wyruszyli w trasę biegnącą przez najbardziej atrakcyjne turystycznie miejsca 
Doliny Małej Panwi. Celem rajdu był zbiornik wodny w leśnictwie Jaźwin, który został wybudowany przez 
Nadleśnictwo Zawadzkie w programie tzw. Małej Retencji Nizinnej przy wsparciu finansowym pochodzącym z 
Unii Europejskiej. Uczestnicy rajdu mogli również obejrzeć leśne Arboretum przy leśniczówce Jaźwin 
prowadzone przez leśniczego p. Roberta Piątka, cieszące się ogromną popularnością ze względu na kwitnące o 
tej porze roku irysy.            

18) XXXV Jubileuszowy Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa „Regolowiec 2016” 
zorganizowany przez OZ/PTTK „Huta Andrzej” - 7.05.2016r.  

35 lat temu Oddział PTTK w Zawadzkiem rozpoczął cykl imprez związanych z historią Doliny Małej 
Panwi. Cel, to popularyzacja wiedzy o dziejach naszych najbliższych okolic, rozwój dawnego i współczesnego 
hutnictwa. XXXV Jubileuszowy Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa „Regolowiec” odbył się 7.05.2016r. To 
największa impreza OZ/PTTK „Huta Andrzej”. Na metę na Regolowcu – rowerem lub pieszo – dotarło blisko 
270 osób – także przedstawiciele powiatowych   i gminnych władz, gospodarzy terenu z Nadleśnictwa w 
Zawadzkiem. Otwarcia zlotu dokonali prezes i wiceprezes OZ/PTTK Alfred Feliks i Zdzisław Andrzejewski. Na 
imprezę przybyło też wiele gości: Wicestarosta Strzelecki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie, 
przewodniczący Rady Miejskiej i inni. 

Z naszej szkoły uczestniczyła 23 osobowa grupa piesza  pod opieką Marii Andrzejewskiej, Joanny 
Lońskiej i rodzica Agnieszki Skorupa,  która wędrowała z Zawadzkiego przez Kocią Górę, niebieskim 
szlakiem rowerowym, przy Stawach Pluderskich na polanę Regolowiec. Grupa piesza  pokonała trasę o długości  
ponad 15 km. Grupę zorganizowała i przygotowała do rajdu opiekun SKKT Maria Andrzejewska, a na trasie 
prowadził Tomasz Swoboda z OZ/PTTK.   

Na Regolowcu odbyły się konkursy:  wiedzy krajoznawczo –turystycznej (Antonina Brolik II miejsce),  
przyrodniczo-leśnej ( Szymon Cybulski -II miejsce), Przyrodnicze Koło Fortuny,  rzut do celu strzałkami, 
piłeczkami i krążkami. Dzieci chętnie zapisywały się i brały udział w konkurach, najbardziej oblegane było koło 
fortuny. Wszystkie konkursy z nagrodami  ufundowane przez OZ/PTTK, Nadleśnictwo Zawadzkie i wiele 
innych instytucji i firm. 



Główną atrakcją był pokaz działania Straży Pożarnej. Swoje umiejętności pożarnicze i ratunkowe oraz 
nowoczesny wóz bojowy z wyposażeniem,  zaprezentowała Ochotnicza Straż Pożarna z Zawadzkiego. 
Wspaniała pogoda, atrakcyjne konkursy i niezmiernie interesujący pokaz strażaków przyczyniły się to tego, że 
rajd był bardzo udaną imprezą turystyczną.  

W tym roku celami zlotu było: Uczczenie  obchodów Roku Krajoznawstwa Polskiego. 
Propagowanie hasła PTTK   „Turystyka Łączy Pokolenia”, zapoznanie z historią regiony, dawnego hutnictwa i 
osadnictwa w dorzeczu Małej Panwi, zapoznanie z walorami przyrodniczymi lasów Nadleśnictwa Zawadzkie, 
poszanowanie przyrody i środowiska, umacnianie więzi turystycznych wśród uczestników rajdu, podnoszenie 
kwalifikacji turystycznych.  
Rajd był wspaniałą formą atrakcyjnego spędzenia sobotniego dnia przy pięknej, słonecznej pogodzie. 

 
19)  Wyprawa na Śnieżnik  (najwyższy szczy w Masywie Śnieżnika) - 23.04.2016r   
Uczestniczyli członkowie seniorzy z naszego koła (opiekun SKKT - Maria Andrzejewska, Zdzisław 
Andrzejewski, Iwona i Henryk Borkowie). 
 
20)  Rajd Młodzieży Szkolnej  „Masyw Śnieżnika – IGLICZNA 2016”- 3.06.2016 r (sobota). 

W dniu 3.06.2016 (sobota) 28 członków SKKT pod opieką Marii Andrzejewskiej uczestniczyło w Rajdzie 
Młodzieży Szkolnej „„Masyw Śnieżnika – IGLICZNA 2016” organizowanym przez OZ/PTTK „ Huta Andrzej”. 
Kierownikiem rajdu był Zdzisław Andrzejewski, a kierownikiem trasy Piotr Jendruś - Przodownicy Turystyki 
Górskiej, odpowiedzialni za drużyny  opiekunowie SKKT ze szkół PSP Zawadzkie, ZSG Kielcza, PSP Staniszcze 
Wielkie –Kolonowskie 3, Staniszce Małe- Spórok, PG Kolonowskie. Dwa autokary zawiozły wszystkich 
uczestników rajdu na Przełęcz Puchaczówka. Następnie uczestnicy przeszli niebieskim szlakiem turystycznym 
na szczyt Igliczna. Grupa z naszej szkoły z opiekunem wydłużyła trasę wędrując najpierw na szczyt  Czarna 
Góra, a potem na szczyt Igliczna. Trasa bardzo malownicza, z pięknymi widokami. 

Igliczna (845 m) - jest to wyniosły, stożkowaty szczyt nad krawędzią Masywu Śnieżnika, opadającą do 
Rowu Górnej Nysy, miejsce często odwiedzane ze względu na znajdujące się tutaj sanktuarium Matki Boskiej 
Śnieżnej. 

Po zejściu ze szczytu Igliczna było zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej oraz odpoczynek w 
schronisku. 

Maria Śnieżna – sanktuarium maryjne w późnobarokowym, górskim kościółku pochodzącym z końca 
XVIII wieku, znajdujące się pod szczytem góry Igliczna, nieopodal Międzygórza. 

Następnie wszyscy schodzili żółtym szlakiem do Ogrodu Bajek. Wszyscy zachwycali  się pięknie 
urządzonym ogrodem z  bajkowymi postaciami  poustawianymi na stoku góry . Po zwiedzeniu  ogrodu nadal 
wędrówka czerwonym szlakiem  do  wodospadu Wilczki. Przy wodospadzie, a pan Jendruś opowiedział o jego 
historii i o miejscowości Międzygórze. Na zakończenie każda grupa zwiedziła miasteczko i skorzystała z posiłku. 

Międzygórze - Perła Sudetów. Międzygórze jest górską stacją klimatyczną, malowniczo położoną u 
stóp Masywu Śnieżnika, w zacisznych dolinkach rzek Wilczki i Bogoryi. Bezpośrednie otoczenie lasów, czyste 
powietrze, potoki górskie, brak masowego ruchu turystycznego pozwalają na prawdziwy relaks, wypoczynek i 
regenerację sił. Zabudowa architektoniczna dodaje miejscowości szczególnego uroku, drewniane domy oraz 
pensjonaty w stylu tyrolskim i norweskim wyjątkowo dobrze komponują się z górskim otoczeniem. Sposób 
zabudowy jest unikalny w skali Polski i stanowi dodatkowy wyróżnik kurortu. 

 W tym dniu dopisywała piękna, słoneczna pogoda. Uczestnicy bardzo zadowoleni, ale też trochę 
zmęczeni dotarli do Zawadzkiego o 20.00. 

 
21)    Biwak 5c - członków SKKT-PTTK w Zawadzkiem - 9-11-06.2016  

Uczniowie klasy 5c, członkowie SKKT-PTTK pod opieką Marii Andrzejewskiej (wychowawcy i 
opiekuna SKKT) oraz rodziców uczestniczyli w dniach 9- 10.06.2016r w  biwaku „Sienkiewicza 11”.  Biwak 
pod namiotami to atrakcyjna forma rekreacji turystów, świetna zabawa, szkoła życia.   

W pierwszym dniu 9.06.16r uczniowie z wychowawcą przeszli pieszo ze szkoły na pole biwakowe, 
natomiast rodzice przewieźli namioty i sprzęt. Po przyjściu na miejsce biwakowania witali nas gospodarze 
posesji Rodzice  p. Wioletta i Marek Gaś, Rodzice p. Agnieszka i Dariusz Skorupa  oraz wielki  transparent z 
napisem BIWAK 5c - 2016 i  przygotowane pole biwakowe z wielkim namiotem. Po rozbiciu obozowiska 
(uczniowie przy pomocy p. Z. Andrzejewskiego i rodziców sami rozbijali namioty)  i zakwaterowaniu odbyło się 
ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz wieczór zabaw, pląsów i piosenek turystycznych.  

Na drugi dzień pobudka około godz. 7.00., toaleta poranna, a potem przy długim stole, wspólne 
śniadanie samodzielnie przygotowanym ( ciepłe bułeczki i gorącą herbatę dostarczyli p. Gaś i p. Skorupa). O  



godzinie 9.00  rozpoczęła się piesza wycieczka do Kielczy. Trasa prowadziła przez miejscowość Żędowice, przy 
zabytkowej Chacie w Kielczy do Leśniczówki Zarzecze. Tam czekał leśniczy p. Tomasz Gomułka, który 
oprowadził nas po Izbie Geologicznej i Izbie historyczno-Łowieckiej. Po odpoczynku i posileniu się droga 
powrotna szlakiem zielonym przy leśniczówce Świerkle do Zawadzkiego. Potem pyszny obiad w „Lido” i 
wszyscy bardzo zmęczeni wrócili do swoich namiotów. Po odpoczynku przygotowania do ogniska 
integracyjnego z rodzicami. Około 19.00 przybyli wszyscy  rodzice i odbyło się spotkanie integracyjne. Długo 
trwały wspólne śpiewy piosenek i pląsów turystycznych ( np. zabawy chusteczka haftowana, dwóm tańczyć się 
zachciało, kalambury – uczestniczyli wszyscy uczestnicy spotkania), pieczenie kiełbasek.  

Na trzeci dzień po śniadaniu przeszliśmy pod CIT ( kinoteatr) i tam14 uczniów uczestniczyło w Biegu 
„Mały Krok” organizowanym prze ZSS w Zawadzkiem-Fundacja „Mały krok’ . Patrycja Palus  zajęła II miejsce, 
Wiktoria Skorupa III miejsce i Szymon Chrupcała II miejsce. Przybyło też sporo rodziców i razem 
kibicowaliśmy tym, którzy brali udział w biegu. Po powrocie na pole biwakowania czekał na nas pyszny rosół 
ugotowany przez mamę p. Wiolettę Gaś. Wszyscy ze smakiem zjedli zupę. W każdym dniu były też ciasta 
upieczone przez rodziców. Około 13.00 przystąpiliśmy do  pakowania, składania namiotów i likwidacji pola 
biwakowego. 

W organizację bardzo zaangażowali się rodzice Sebastiana Państwo Wioletta i Marek Gaś  oraz rodzice 
Wiktorii Państwo Agnieszka i Dariusz Skorupa. Pomagali w urządzaniu obozowiska i sprawach organizacyjnych 
Pan Krzysztof Karliński , Państwo Katarzyna i Tomasz Chrupcała oraz Pan Zdzisław Andrzejewski. Wszystkim, 
którzy włączyli się w organizację biwaku należą się bardzo duże podziękowanie. 

Były to 3 dni wspaniałej zabawy z wykorzystaniem szkolnych namiotów. Biwak był wspaniałą formą 
pogłębianie integracji dzieci i rodziców,  kształtowanie prawidłowych postaw i relacji wśród uczniów, 
kształtowanie samodzielności i radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, pogłębienie wiedzy o regionie, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, kształtowanie umiejętności turystycznych. Dzieci zdając sprawozdania z biwaku 
pisali : „biwak był super”, „była to najlepsza impreza w roku”, „bardzo nam się podobało” , „szkoda, że się już 
skończył biwak” itp. 
 
 Imprezy turystyczne są świetną formą integracji dzieci 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. Liczny udział naszych dzieci 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 76 członków ( stan na 24.06.16) 

 
W roku 2015/16 członkowie koła zdobyli:  
Koło na uroczystości 50-lecia PTTK w Zawadzkiem (7.11.2015r)  otrzymało Złotową 

Honorową Odznakę PTTK nadaną przez Zarząd Główny PTTK. 
- 21 Oddziałowych Odznak Kolarskich „Rowerem wokół Gmin: Zawadzkie – Kolonowskie”. 
- Opiekun koła Maria Andrzejewska otrzymała od Marszałka Województwa Opolskiego 
Podziękowanie za działalność na rzecz rozwoju Turystyki  
w uznaniu szczególnych zasług za pracę edukacyjno-wychowawczą upowszechniającą krajoznawstwo 
i turystykę wśród dzieci i młodzieży. 

Opiekun koła wystąpiła do Zarządu OZ/PTTK z wnioskami o przyznanie Odznaki „Orli 
Lot” dla 2 uczniom Antoninie Brolik z 6a i  Patrykowi Wiertel z 6a za 3 letnią bardzo aktywną 
działalność turystyczną. Jest to jest to najwyższe odznaczenie młodzieżowe. Uczniowie otrzymują go 
na zakończenie szkoły. 

     
Opiekun SKKT-PTTK   

                           Maria Andrzejewska 
 
 
 
 
 


