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- od września 2011r. – 32 członków z klas II – VI  (w tym 25 członków PTTK) 

 

 07.10.2011r. – spotkanie organizacyjne – 19 uczestników; 

 15.10.2011r. - wycieczka  na Magurkę – 11 uczestników; 

 05.11.2011r. - wycieczka  na Kozią Górę – 20 uczestników; 

 03.12.2011r. – współorganizacja Zimowego złazu turystów „Choinka dla zwierząt” przy 

Chacie na Groniu – (ogółem ponad 400 uczestników szkół podstawowych  

i  gimnazjalnych z miasta Bielska – Białej i powiatu bielskiego wraz z opiekunami, 

zorganizowanie konkursu na najładniejszą choinkę ( nagrody i fanty sponsorowane zostały 

przez Urząd Gminy w Wilkowicach) - 20 uczestników; 

 24.03.2012r. – kolorowy złaz młodych turystów „Poszukiwanie wiosny” – schronisko górskie 

PTTK na Klimczoku – 20 uczestników; 



 01.05.2012r. – rajd górki „ZIELENIĄ SIĘ BUKI”  na trasie Meszna – „Chata na Groniu” – 

Szczyrk – Meszna - 20 uczestników;  

 02.06.2012r, - rajd powiatowy „KLIMCZOK 2012” – 10 uczestników; 

 działalność koła na bieżąco prezentowana jest na gazetce szkolnej, stronie internetowej szkoły  

http://www.zspmeszna.pl/ ; 

 dzieci prowadzą również „Kronikę” , w której dokumentują swoje wycieczki  

i spotkania. 

 

Uczestnicy wycieczek zbierają punkty, które umożliwiają im zdobywanie Górskich Odznak 

Turystycznych PTTK, w tym roku szkolnym  6 osób zdobyło takie odznaki - 4 osoby odznaki 

popularne (Magdalena Walczak, Maciej Waszak, Bartłomiej Mędrzak, Tomasz Laszczak), 2 osoby 

odznaki brązowe – Aleksandra Zątek, Piotr Mędrzak). 18 członków SKKT  jest także członkami 

PTTK. W wycieczkach i imprezach organizowanych w tym roku szkolnym brali udział także 

absolwenci naszej szkoły, obecnie uczniowie gimnazjów Kinga Łukaszek, Katarzyna Krupa, Weronika 

Lepianka, Piotr Gębala i Oskar Gębala. 

 

Nauczyciele, którzy pomagali w organizacji w/w imprez i sprawowali opiekę nad dziećmi to:  

p. Renata Durajczyk, p. Krystyna Laszczak. 
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