VI ogólnopolski konkurs na
„Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny” rozstrzygnięty
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, we
współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz czasopismem „Poznaj swój kraj”,
zorganizował już po raz VI, finał centralny ogólnopolskiego konkursu na „Najlepszy Szkolny
Klub Krajoznawczo-Turystyczny”.
Celem konkursu jest:
- popularyzacja uprawiania turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej, jako zadania
spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze, edukacyjne i zdrowotne,
- wpływanie na rozwój, doskonalenie oraz popularyzację form i metod młodzieżowej
działalności turystycznej, poprzez wyłanianie i nagradzanie najlepszych, najaktywniejszych
turystycznie grup dzieci i młodzieży,
- inspirowanie powstawania i realizacji ciekawych programów pobudzających
młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w krajoznawstwie i turystyce szkolnej.
Dzięki współpracy z Kuratoriami Oświaty, w poszczególnych województwach odbyły
się finały regionalne. Z nadesłanych z tych eliminacji zgłoszeń, jury szczebla ogólnopolskiego
wybrało 6 najlepszych klubów. Są to:
1. Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne „Tuptusie” ze Szkoły Podstawowej nr 5
w Gliwicach (woj. śląskie), pod opieką Pani Ireny Janas.
2. Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne – PTTK „Tuptusie” ze Szkoły Podstawowej
w Szybowicach (woj. opolskie), pod opieką Panów Franciszka Dendewicza i Marka
Flejter.
3. Szkolne Koło Turystyczno Krajoznawcze – PTTK „Włóczykije” w Gimnazjum im.
Dezyderego Chłapowskiego w Bojanowie (woj. wielkopolskie) pod opieką Pani Marii
Gościniak.
4. Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa „Kangchendzonga” w Gimnazjum nr 3
w Żywcu (woj. śląskie) pod opieka Pana Jacka Seweryna.
5. Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne - PTTK nr 21 przy I Liceum
Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim (woj. lubelskie) pod opieką Pana
Roberta Mazurka.
6. Szkolne Koło Turystyczno Krajoznawcze „Wędrowniczek” przy Zespole Szkół im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju (woj. dolnośląskie), pod opieką Pana
Artura Ciempa.
W dniu 10 grudnia 2008 odbyło się podsumowanie VI edycji konkursu.
Przedstawiciele nagrodzonych klubów w trakcie wycieczki krajoznawczej zwiedzali
Warszawę. Następnie w siedzibie Zarządu Głównego PTTK miało miejsce uroczyste
wręczenie nagród. Dokonali tego wspólnie Sekretarz Generalny ZG PTTK Andrzej Gordon
oraz Redaktor Naczelny „Poznaj swój kraj” Janusz Sapa.
Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkie kluby krajoznawczo-turystyczne w Polsce
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu. Będzie ona jednym
z elementów realizacji ogłoszonego na rok 2009 przez Zarząd Główny PTTK „Roku Dzieci
i Młodzieży w PTTK”.
Paweł Zań
Wiceprzewodniczący Rady Programowej
ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK

