20-lecie pracy
Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego
„WŁÓCZYKIJ”
SKKT „Włóczykij” działa w Rumi, przy Oddziale Regionalnym PTTK w Gdańsku. Aktualnie
liczy 42 członków, w tym 28 uczniów z Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi i absolwentów
tejże szkoły uczęszczających do liceów w Rumi i w Gdyni, 10 studentów i 4 nauczycieli Gimnazjum
nr 4 w Rumi. 26 osób ukończyło kurs Organizatora Turystyki, 6 zdobyło uprawnienia przodownika, 5
osób to znakarze szlaków nizinnych PTTK, jedna zdobyła uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa
Regionu i 1 osoba jest Instruktorem Ochrony Przyrody.
Wszystko zaczęło się w 1991 roku, kiedy w byłej Szkole Podstawowej nr 7 w Rumi zaczęła
pracę Maria Tomczyk-Kaszuba. To właśnie ONA zainicjowała pracę koła turystycznego i z dużym
zaangażowaniem rozpoczęła cykl imprez, z których wiele kontynuujemy do dziś. Oficjalnym
opiekunem koła był Tomasz Pawlikowski, który prężnie kontynuował prace koła po odejściu Pani
Marii. W 1999 roku opiekę nad kołem objęła Danuta Sosnowska.
W kole „rządzi” zarząd wybierany demokratycznie co 4 lata. Pierwszym prezesem koła był
Jan Chlebowski, następnym – Justyna Wiczling (obecnie Rosińska), później Ewa Osipiuk (obecnie
Wieconkowska) , a po niej Paulina Zych, Roman Jałoza, Kacper Naczk i aktualnie znowu Roman
Jałoza. Od początku działania koła były prowadzone w obszarach: dydaktycznym, krajoznawczym,
opiekuńczo-wychowawczym, zdrowotnym, społeczno-organizacyjnym i komunikacyjnym. W ramach
tej działalności organizujemy zimowe szkolenia wakacyjne. Szkolimy młodzież w zakresie
rozpoznawania gatunków fauny i flory, umiejętności turystycznych, a także wspomagamy
przygotowanie naszych członków do egzaminu gimnazjalnego.
Organizujemy szkolenia na Młodzieżowego Organizatora Turystyki, a przygotowana przez
nas młodzież zdobywa stosowne uprawnienia. Przygotowujemy młodą kadrę znakarzy – organizujemy
obozy, na których uczniowie i studenci uczestniczą w pracach zespołów znakarskich poznając
jednocześnie walory krajoznawcze szlaków pieszych województwa pomorskiego.
Usilnie pracujemy nad kolejnymi etapami Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Turystyczno-Krajoznawczego. Corocznie zdobywamy wysokie lokaty w etapie wojewódzkim i
centralnym turnieju. Od 2001 roku drużyna naszego koła reprezentowała województwo pomorskie na
centralnych finałach. Nasze najwyższe osiągnięcia to 4 miejsce w 2010 roku i 5 miejsce w 2001 roku.
Już Komisja Edukacji Narodowej zalecała, by „młódź umiała edukację moralną i fizyczną dla kraju
stosować” i zalecała „wycieczkowanie” w celu poznania własnej małej i dużej Ojczyzny w myśl słów:
„Aby naprzód znali swój kraj, potem sąsiedzkie, bliskie…”.
Chcemy, aby każdy członek SKKT świadomie poznawał swój kraj, jego środowisko
przyrodnicze, tradycje oraz zabytki kultury i historii. W ramach pracy krajoznawczej organizujemy
obozy i wycieczki zaplanowane tak, by zwiedzać jak najwięcej zabytków ujętych w Kanonie
Krajoznawczym Polski. Dbamy o to, by nasza młodzież odwiedzała parki narodowe i krajobrazowe, a
także wędrowała po ścieżkach przyrodniczych odwiedzanych rezerwatów. Warto dodać, że obozy i
wycieczki planują i organizują uczniowie przy pomocy absolwentów szkoły, a nauczyciele są jedynie
opiekunami grupy.
Przygotowujemy uczniów do kolejnych etapów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu
Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” i Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu
Krajoznawczego o nagrodę im. Franciszka Mamuszki. W ramach tej pracy zwiedzamy obiekty,
zbieramy informacje w Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Gdańsku (obecnie jest to
Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Gdańsku), urzędach miast, czytelniach
uniwersyteckich czy muzealnych. Prace krajoznawcze, których zbiór mamy już dość pokaźny,
zdobywają – począwszy od 2002 roku – nagrody w Finale Centralnym OMKK „Poznajemy
Ojcowiznę”. Gromadzimy zbiór prezentacji krajoznawczych, które wykorzystujemy w pracy
dydaktycznej koła. Najwyższym naszym osiągnięciem było zdobycie w 2008 roku na etapie
ogólnopolskim konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” nagrody Grand Prix za pracę „Rewszczi szkute”, a
także II miejsca za pracę „Pamięci tych, którzy nie wrócili”. W 2007 roku praca „Pieniny, jakich nie
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znacie” zajęła II miejsce, a w 2004 roku praca „Śladami historii – Puszcza Kampinoska” zdobyła I
miejsce w Polsce.
Tak pojęte kształcenie świadomości krajoznawczej młodych ludzi wspomaga szerzenie
wiedzy o różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, a także kształci
umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł.
„Włóczykij” organizuje i współorganizuje wiele cyklicznych rajdów. W bieżącym roku
szkolnym odbył się już XVIII Rajd Ścieżkami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego połączony z
konkursem wiedzy o faunie i florze TPK. Rajd jest bardzo popularny w środowisku szkół Rumi i
Gdyni. Frekwencja waha się od 200 do 500 osób.
Największym corocznym przedsięwzięciem są jednakże zimowe fabularyzowane rajdy piesze,
które współorganizujemy ze Stowarzyszeniem Miłośników Turystyki z Rumi. Każda z tych imprez
oparta jest na wnikliwej analizie danego okresu historycznego w wybranym kraju. Do tej pory zostało
przeprowadzonych już jedenaście takich imprez, między innymi byliśmy na „Półwyspie Jukatan” w II
w. p.n.e., na „Alasce” w XIX wieku, uczestniczyliśmy w „Wyprawie Krzyżowej” w XI w., byliśmy na
„Syberii” w XIX wieku. W centrum Gdańska realizowaliśmy rajd zatytułowany „X wieków pod
skrzydłami gryfa”. Te nieco ekstremalne i nietypowe rajdy są kierowane do uczniów gimnazjów
miasta Rumi; corocznie bierze w nich udział ponad 120 uczestników.
Cieszymy się, że mimo zwiększającej się roli mediów i komputeryzacji życia, możemy
pochwalić się wciąż prężną działalnością, a także dużą liczbą członków i sympatyków.
Roman Jałoza, Prezes SKKT „Włóczykij”
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