Z dziejów SKKT
Działalność Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego, pod moim
kierunkiem, w Szkole Podstawowej, a następnie w Zespole Szkół Publicznych w Skórczu
została zapoczątkowana 19.09.1987 r. wycieczką do Grudziądza. Wcześniej działalnością
krajoznawczo – turystyczną, w ramach SKKT, w SP w Skórczu zajmował się pan Eugeniusz
Sławiński.
W swej historii od 1987 do 2006 roku koło liczyło od 13 do 40 członków w różnych
okresach czasu. Członkowie koła zrzeszeni byli w Polskim Towarzystwie Schronisk
Młodzieżowych (jako Szkolne Koło PTSM), a początkowo również w Polskim Towarzystwie
Turystyczno – Krajoznawczym (do czasu likwidacji u progu lat 90 – tych Oddziału PTTK
w Starogardzie Gdańskim).
Prezesami koła byli między innymi następujący uczniowie: Dorota Pobłocka, Iwona
Mechlińska, Monika Damrath, Danuta Wilk, Maciej Piotrzkowski, Wojciech Czaplewski,
Anna Daszkiewicz, Dariusz Karwatowski, Tomasz Nogga, Artur Smardzewski, Monika
Lange, Arkadiusz Noga i Karolina Kokoszyńska.
Celem działalności SKKT było:
a) rozwijanie wśród jego członków i innych uczniów zainteresowań krajoznawstwem
i turystyką,
b) ukazywanie uniwersalnych wartości,
c) wychowanie w duchu patriotycznym przy jednoczesnym kształtowaniu postawy
tolerancji wobec innych narodów, kultur i religii,
d) kształtowanie umiejętności i nawyków uprawiania turystyki,
e) promowanie aktywnego stylu życia,
f) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
g) ułatwianie poznania Polski, jej tradycji i kultury narodowej,
h) umożliwianie poznania krajów sąsiednich,
i) poznawanie najbliższych regionów, w szczególności Kociewia i Pomorza Gdańskiego,
j) prezentacja architektury i sztuki sakralnej oraz świeckiej,
k) współudział w realizacji ścieżek edukacyjnych, zwłaszcza edukacji regionalnej
i europejskiej.
W ramach działalności SKKT zorganizowano m. in. następujące przedsięwzięcia:
I – Wielodniowe wycieczki krajoznawcze do:
- Bydgoszczy i Torunia (1988 r.)
- Olsztyna i Morąga (1988 r. i 1999 r.)
- Warszawy (1988 r.)
- Bydgoszczy, Żnina, Biskupina i Inowrocławia (na Czarne Kujawy i Pałuki – 1989 r.)
- Bydgoszczy i Piły (1990 r.)
- Łodzi (1991 r.)
- Warszawy, Łowicza, Arkadii i Nieborowa (1992 r.)
- Włocławka, Ciechocinka, Aleksandrowa Kujawskiego, Kutna, Krośniewic, Łęczycy i Łodzi
(na Kujawy i Ziemię Łęczycko – Sieradzką –1993 r.)
- Gniezna i Poznania (Szlakiem Piastowskim – 1993 r.)
- Szczecina (1994 r.)
- Krakowa i Wieliczki (1992 r. i 2002 r.)
- Wrocławia, Oleśnicy i Brzegu (1995 r.)
- Poznania i Gorzowa Wielkopolskiego (1996 r.)
- Karpacza z wypadami do Pragi (wspólnie z ówczesną klasą III a gimnazjum – 2003 r.)

- Łagowa koło Zgorzelca z wypadami do Niemiec:
a) Görlitz, Żytawy i w Góry Żytawskie (1997 r.)
b) Drezna, Görlitz, Budziszyna i Löbau (1998 r.)
c) Drezna, Freibergu, Ostritz i Saskiej Szwajcarii (Bastei, Kurort Rathen – 1999 r.)
d) Görlitz, Lipska, Pirny, Saskiej Szwajcarii (Königstein), Bolesławca i Chojnowa
(1999 r.)
- Kunowic koło Słubic i Poznania z wypadami do Niemiec:
a) Berlina, Poczdamu i Frankfurtu nad Odrą (2001 r.)
b) Frankfurtu nad Odrą, Berlina i Magdeburga (2002 r.)
c) Berlina, Poczdamu, Frankfurtu nad Odrą i Brandenburga (2003 r.).
II – Wycieczki piesze i kolarskie (jedno i dwudniowe) w rejonie Kociewia, Kaszub, Pobrzeża
Gdańskiego, Dolnego Powiśla, Żuław, Borów Tucholskich, Ziemi Chełmińskiej i
Michałowskiej oraz Warmii i Mazur.
III – Imprezy na orientację (marsze, biegi) w rejonie Wzgórz Szymbarskich, jezior: Czarne,
Tuszynek, Głuche i „kociołków” w rejonie Wielbrandowa.
IV – zloty szkolnych kół PTSM i SKKT w Garczynie (1991 r.), Chmielnie (1993 r.), Nadolu
(1994 r.), Wejherowie (1995 r.), Borzechowie (1996 r.) i Załakowie (1998 r.).
V – konkursy krajoznawczo – turystyczne, ekologiczne i imprezy na orientację podczas
rajdów i zlotów.
W konkursach tych mieliśmy m. in. następujące osiągnięcia:
 I miejsce i Puchar Przechodni Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK Stoczni
Gdańskiej za relację o Miejscach Pamięci Narodowej na trasie XIX Wojewódzkiego
Rajdu Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej z zakończeniem w Czarnej Wodzie
(Monika Damrath) – 1987 r.
 I miejsce w „Konkursie wiedzy o Kociewiu” podczas w/w rajdu (Anna Leszman) –
1987 r.
 III miejsce w „Konkursie wiedzy o Kaszubach” na Wojewódzkim Zlocie SKKT i SK
PTSM w Chmielnie (Danuta Wilk) – 1993 r.
 II miejsce w „Konkursie krajoznawczo – turystycznym o Kociewiu”na Wojewódzkim
Zlocie SKKT i SK PTSM w Borzechowie (Sebastian Szkołut) – 1996 r.
 I miejsce w konkursie plastycznym „Walory krajoznawcze Kaszub” na
Wojewódzkim Zlocie SKKT i SK PTSM w Załakowie (drużyna SKKT w składzie:
Anna Rocławska, Iwona Erdanowska, Urszula Kowalska, Aurelia Nawrocka) – 1998
r.
 Wyróżnienie w konkursie ekologiczno – przyrodniczym na w/w Zlocie (Agata
Zakrzewska) – 1998 r.
VI – udział w eliminacjach rejonowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Turystyczno - Krajoznawczego w Starogardzie Gdańskim – 1991 r. (nasza drużyna w
w/w eliminacjach zajęła III miejsce).
VII – udział w eliminacjach Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego w Gdańsku, gdzie
zajęliśmy II miejsce indywidualnie (Małgorzata Kolaska) i zespołowo (drużyna w
składzie: Danuta Wilk i Małgorzata Kolaska).
VIII – udział w eliminacjach rejonowych i w finale centralnym konkursu „Recytujemy Prozę
i Poezję Kociewską”:
- w roku 1994 w eliminacjach rejonowych w Starogardzie Gdańskim mieliśmy następujące
osiągnięcia:

 I miejsce w kategorii klas IV-VI (Małgorzata Kolaska),
 III miejsce w kategorii klas VII-VIII (Małgorzata Walkowska)
- w finale centralnym:
 I miejsce w kategorii klas IV-VI (Małgorzata Kolaska),
 I miejsce w kategorii klas VII-VIII (Małgorzata Walkowska)
- w roku 1995 w eliminacjach rejonowych:
 II miejsce w kategorii klas VII-VIII (Małgorzata Kolaska)
- w finale centralnym:
 II miejsce w kategorii klas VII-VIII (Małgorzata Kolaska)
- w roku 1996 w eliminacjach rejonowych:
 II miejsce (Małgorzata Kolaska),
- w finale centralnym - udział (Małgorzata Kolaska)
- w roku 2002 udział w eliminacjach rejonowych (Krzysztof Sławiński, Marcin Rudnicki)
- w roku 2006 udział w eliminacjach rejonowych:
 III miejsce - Karolina Kokoszyńska (przygotowana przez panią Marię Hannę Lange)
 Wyróżnienie – Monika Szarmach (przygotowana przez opiekuna koła).
Finały centralne obejmowały uczestników ze szkół z całego Kociewia. Małgorzata
Kolaska mimo, że formalnie nie była członkiem SKKT pozostawała pod organizacyjną i
merytoryczną opieką opiekuna koła. Koło było także współorganizatorem eliminacji
szkolnych konkursu „Recytujemy Prozę i Poezję Kociewską” w latach 1994, 1995,1997,2002
oraz 2006.
IX – udział w eliminacjach szkolnych i w finale konkursu regionalnego „Szukamy własnych
korzeni” – Piaseczno 1998 r. – I miejsce (ex aequo) Agata Zakrzewska, wyróżnienie –
Iwona Erdanowska.
X – udział w konkursie”Wycieczka po najbliższej okolicy do miejsc związanych z II wojną
światową lub terrorem lat stalinowskich” w Gdańsku – wyróżnienie: Monika Lange, Marek
Lange,Tomasz Teślak.
XI – organizacja konkursów krajoznawczo – turystycznych i innych:
 o najbliższych regionach,
 o miastach najbliższych regionów,
 o innych miastach Polski,
 o miastach czeskich, niemieckich i austriackich,
 o niemieckich regionach historycznych lub geograficznych,
 monograficznych o różnych krajach europejskich,
 o dziejach Skórcza w okresie zaboru pruskiego, w okresie międzywojennym,
w okresie II wojny światowej, o wyzwoleniu miasta 27.01.1920 r.,
 biograficznych o postaciach związanych z miastem i regionem: o Franciszku
Schornaku, Antonim Sobackim, Janie Grzankowskim, Sylwestrze Langowskim,
Małgorzacie Garnysz, Ludwiku Garnyszu,
 marynistycznych (wiedzy marynistycznej) i plastycznych o tematyce historycznej,
 fotograficznych z cyklu: „W moim obiektywie” – Skórcz, Gdańsk, Starogard Gdański,
Kraków, Saksonia,
 o UE i integracji euro – atlantyckiej,
 prezentacja zabytków wybranych krajów UE – 2005 r.

XII – udział w „Konkursie publicystycznym im. E.Falkowskiego” w Starogardzie Gdańskim:
- w 2003 r. – Marek Lange – II miejsce
- w 2006 r. – Michalina Kolassa – wyróżnienie, Magdalena Derdowska – udział.
XIII – wystawy, gazetki o tematyce krajoznawczo – turystycznej:
 o miastach, postaciach związanych regionem, o krainach geograficznych
lub historycznych, o krajach europejskich i USA,
 wystawy kartograficzne (map krajoznawczo – turystycznych, żeglarskich, morskich,
map imprez na orientację, map topograficznych, planów miast),
 wystawy skał i minerałów,
 wystawy widokówek, katalogów turystycznych,
 wystawy z cyklu: „Regiony w literaturze krajoznawczej i turystycznej.
XIV – opracowanie referatów prezentujących dzieje i zabytki miast pomorskich.
XV – współudział w przygotowaniu przewodnika „Skórcz – miejsca, w których warto
przystanąć”. Członkowie i sympatycy SKKT opracowali głównie noty dotyczące
poszczególnych zabytków Skórcza, które wykorzystano przy redagowaniu w/w
przewodnika, a także niektóre inne zagadnienia.
XVI – zbieranie, konserwacja i opracowywanie eksponatów etnograficznych. Eksponaty
gromadzone i eksponowane były w sali nr 17, a następnie 30. Zbiory etnograficzne
obejmują sprzęt gospodarstwa domowego oraz drobne narzędzia rolnicze i z warsztatów
rzemieślniczych. Ponadto w skład kolekcji weszły niektóre militaria z okresu II wojny
światowej i późniejsze (hełmy, menażki, manierki, pojemniki na maski przeciwgazowe,
itp.). Warto dodać, że do powstania kolekcji przyczyniła się również p. M.H.Lange oraz
podległe jej koła i klasy.
XVII – dokumentacja działalności, prezentacja dorobku koła i działalność informacyjna:
 w latach 1987 – 1991 prowadzona była kronika koła, od września 1991 r. do czerwca
1995 r. – fotokronika, a od września 1995 r. – kolejna kronika SKKT,
 w latach 1994 – 1996 relacje i sprawozdania prezentowane były nie tylko w kronice
SKKT, ale również w kronice Samorządu Uczniowskiego oraz na łamach gazety
i serwisu informacyjnego „Kleks”, a kilka lat później w gazetce społeczności
uczniowskiej gimnazjum – „Szpak”,
 od 1996 r. SKKT i koło historyczne wydawało własny organ prasowy „Skorzec”.
Do 2000 roku ukazało się 15 numerów w/w pisma. Redaktorami „Skorca” byli:
Sebastian Szkołut, Dorota Szkołut, Bartosz Kunka i Łukasz Cieszyński,
 prezentacja działalności i osiągnięć koła na łamach prasy lokalnej i regionalnej, m. in.
„Tygodnika Parafialnego”, pisma „Szpak” (w latach 1992-1994), „Gazety
Kociewskiej” i gazetki społeczności uczniowskiej gimnazjum (również „Szpak”) oraz
sporadycznie na łamach miesięcznika Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego
„POMERANIA”.
XVIII – pozyskiwanie materiałów krajoznawczych z zagranicy – pozyskano foldery, plany,
mapy i broszury informacyjne z ambasad i konsulatów państw Europy Środkowej
i Zachodniej, a także USA, z instytucji zajmujących się promocją turystyki w tych
krajach, z Międzynarodowych Targów Turystycznych w Gdańsku, a w 1997 r.
opiekun przywiózł sporo materiałów z Międzynarodowych Targów Turystycznych

ITB w Berlinie.
Ostatnie dwie wycieczki SKKT miały miejsce w 2006 r. ( do Tczewa i do Kwidzyna).
Najwyżej w ramach wycieczek koła ich uczestnicy byli na Śnieżce ( 1602 m n.p.m. ),
najniżej m. in. nad morzem w Trójmieście i Pucku oraz we Fromborku nad Zalewem
Wiślanym (0 m n.p.m.), najdalej na zachód w Magdeburgu i Lipsku, na wschód w
Warszawie, na południe w Krakowie i Pradze (czeskiej) a na północ w Pucku i Mechowie.
Działalność SKKT była wspierana przez :
 Inspektora Oświaty i Wychowania p.Stanisława Borowicza, dyrektorów
szkoły/zespołu szkół (p. Henryka Lipskiego, p. Ryszarda Dąbka, p. Leszka
Klamanna) i wicedyrektorów,
 Urząd Miasta, burmistrzów Skórcza (p. Piotra Mikołajskiego, p. Alojzego
Koseckiego i p. Tadeusza Zielińskiego),
 prywatnych sponsorów, m. in. p. Iwanowskiego, p. Marka Tymińskiego,
p. Tadeusza Włodarczyka i innych,
 rodzinę I burmistrza Skórcza, a przede wszystkim p. dr Janinę Grzankowską –
Pawłowską i p. prof. Zbigniewa Pawłowskiego,
 Stowarzyszenie Prywatnej Przedsiębiorczości (w latach 1992-1994),
 Radę Rodziców.
Za materialne i duchowe wsparcie wszystkim w/w instytucjom i osobom dziękujemy.
Opiekun koła za swoją pracę, w tym m. in. za działalność krajoznawczo – turystyczną
pięciokrotnie nagradzany był nagrodą Dyrektora Szkoły (1992 r., 1993 r., 1994 r., 2004 r.,
2006 r.), w 1995 r. otrzymał nagrodę Burmistrza Miasta Skórcz, a w 2006 r. wraz z żoną
Zofią szklany puchar od burmistrza p. Tadeusza Zielińskiego – „za włożony wieloletni
wysiłek w przybliżaniu młodzieży szkolnej historii i kultury Ojczyzny i Europy”.
W działalności krajoznawczo – turystycznej, przy organizacji wycieczek, marszów,
biegów i konkursów, zbieraniu eksponatów oraz redagowaniu pism i artykułów pomagały
następujące nauczycielki: p. Zofia Nawrocka, p. Danuta Kolenda, p. Maria Hanna Lange,
p. Grażyna Damrath, p. Barbara Pawłowska, p. Ewa Tokarska – Kuziemko, p. Małgorzata
Kruczyńska oraz następujący nauczyciele: p. Jacek Dombrowski, p. Sławomir Michnikiewicz
i p. Jerzy Mykowski. W/w nauczycielom, a także innym osobom współpracującym (m.in.
p. Anieli Piotrzkowskiej, p. Lidii Czaplewskiej, p. Krystynie Kordeckiej) serdecznie
dziękuję.
Przy realizacji niektórych przedsięwzięć koło współdziałało z Samorządem
Uczniowskim lub z innymi kołami prowadzonymi przez opiekuna (Koło historyczne, Szkolne
Koło Wiedzy o Niemczech, Austrii i Szwajcarii, Szkolne Koło wiedzy o Italii).
Do najaktywniejszych działaczy, członków i sympatyków SKKT należeli między
innymi: Izabela Balawejder, Grzegorz Kłos, Dorota Pobłocka, Lucyna Sprada, Ewa Sprada,
Janusz Kosecki, Monika Damrath, Marietta Łangowska, Mariola Krefta, Iwona Mechlińska,
Joanna Kinder, Aleksandra Szymura, Anna Rolińska, Dorota Rolińska, Justyna Klin, Robert
Kordecki, Hanna Szczygielska, Anna Bąber, Arletta Hoffmann, Natasza Zielińska, Agnieszka
Flisik, Dorota Firyn, Krzysztof Kropisz, Robert Kropisz, Mieczysława Bogalecka, Adam
Moszczyński, Hanna Moszczyńska, Anna Glińska, Andrzej Grzenia, Anna Leszman, Monika
Szlagowska, Monika Jerkiewicz, Piotr Pawłowski, Adam Kwaśniewski, Karolina Steinke,

Danuta Wilk, Sławomir Kunka, Grzegorz Osojca, Marcin Łada, Emilia Pryłowska, Karolina
Piontek, Małgorzata Walkowska, Maciej Piotrzkowski, Krystian Łangowski, Monika
Zalewska, Irena Laskowska, Monika Oparka, Monika Chełkowska, Alicja Glińska, Joanna
Galikowska, Tomasz Reszka, Magdalena Reszka, Wioleta Ostrowska, Katarzyna Piechowska,
Marek Galikowski, Alicja Bobrowicz, Wojciech Czaplewski, Marta Studzińska, Sebastian
Szkołut, Dorota Szkołut, Anna Daszkiewicz, Wiesław Serocki, Dorota Erdanowska, Iwona
Erdanowska, Bartosz Kunka, Marcin Komorowski, Alicja Fankidejska, Tomasz Nogga,
Adam Marchewicz, Agata Zakrzewska, Urszula Kowalska, Anna Rocławska, Wojciech
Stosik, Mariola Erdanowska, Marek Lange, Tomasz Teślak, Michał Romanowski, Krzysztof
Raszeja, Monika Lange, Ilona Głodny, Marcin Rudnicki, Grzegorz Popów, Aurelia
Nawrocka, Michał Bieliński,Tomasz Erdanowski, Mariola Popów, Anna Makowska, Ewelina
Wolska, Karolina Kokoszyńska, Artur Smardzewski, Anna Wróbel, Emilia Szwonka,
Krzysztof Sławiński, Agnieszka Krzyżanowska, Ewelina Knopa, Patryk Karwatowski, Dorota
Dłużewska, Anna Łangowska, Sylwia Zgórska, Michalina Kolassa, Barbara Teślak, Błażej
Makiła, Magdalena Makiła, Magdalena Derdowska, Anna Landowska, Mariusz Wałdoch,
Monika Szarmach, Mariusz Kosecki, Monika Michna, Alicja Żołądowska, Karol Pokorski,
Tatiana Śledź, Paulina Kłos, Martyna Plewka, Wojciech Grajewski, Paweł Dominik.
Opiekun koła nie pozostawił po sobie następcy, co miejmy nadzieję niebawem się
zmieni. Niemniej warto wspomnieć o innych imprezach organizowanych w szkole, takich np.
jak:
- wycieczki w ramach „zielonej szkoły” pod kierownictwem p. Jacka Dombrowskiego
(do Hiszpanii, Włoch i Chorwacji)
- imprezy krajoznawczo – turystyczne organizowane w ramach harcerstwa oraz programów i
projektów unijnych
- wycieczki klasowe.
Paweł Nawrocki

