
KoKołło Turystyczne o Turystyczne „„ŚŚwiatowidwiatowid””



Podczas 11Podczas 11--letniej dzialetniej działłalnoalnośści ci 
KoKołła Turystycznego a Turystycznego „„ŚŚwiatowidwiatowid””

zwiedzilizwiedziliśśmy liczne zabytki my liczne zabytki 
i muzea naszego regionu, i muzea naszego regionu, 

bralibraliśśmy udziamy udziałł w wielu rajdach w wielu rajdach 
organizowanych przez PTTK.organizowanych przez PTTK.



GGłłóówne cele:wne cele:

Poznawanie najbliPoznawanie najbliżższego regionu szego regionu 

Poszerzanie wiedzy z rPoszerzanie wiedzy z róóżżnych dziedzin nych dziedzin żżycia ycia 
spospołłecznego, kulturalnego i gospodarczegoecznego, kulturalnego i gospodarczego

Upowszechnianie form aktywnego wypoczynkuUpowszechnianie form aktywnego wypoczynku

WspWspóółłpraca z PTTK w Gniepraca z PTTK w Gnieźźnienie



UczestniczyliUczestniczyliśśmy m.in.:my m.in.:
w cyklu imprez pow cyklu imprez pośświwięęconychconych

krkróólom koronowanym  w gnielom koronowanym  w gnieźźnienieńńskiej katedrze, skiej katedrze, 
w jesiennych rajdach prezentujw jesiennych rajdach prezentująących cych 

gminy naszego powiatu,gminy naszego powiatu,
w rajdach mikow rajdach mikołłajkowych, ajkowych, 

w rajdach dla uczczenia rocznicy w rajdach dla uczczenia rocznicy 
odzyskania niepodlegodzyskania niepodległłoośści.ci.

ZorganizowaliZorganizowaliśśmy my npnp.: spotkanie z archeologiem, .: spotkanie z archeologiem, 
rajdy na orientacjrajdy na orientacjęę po miepo mieśście, cie, 

zwiedzilizwiedziliśśmy Gniemy Gnieźźnienieńńskie Stado Ogierskie Stado Ogieróów, w, 
fabrykfabrykęę bombek choinkowych, oczyszczalnibombek choinkowych, oczyszczalnięę śściekciekóów. w. 

PrzybliPrzybliżżyliyliśśmy naszym wychowankom my naszym wychowankom 
postacie postacie śśw. Wojciecha i Bolesw. Wojciecha i Bolesłława Chrobregoawa Chrobrego

oraz legendy o naszym regionie.oraz legendy o naszym regionie.



BiskupinBiskupin



Rajd PapieskiRajd Papieski



Rajd JesiennyRajd Jesienny



Rajd MikoRajd Mikołłajkowyajkowy



„„GnieGnieźźnienieńńskie Spotkania z Historiskie Spotkania z Historiąą””



Impreza Impreza „„Piastowscy wojowiePiastowscy wojowie””



Rajd na orientacjRajd na orientacjęę w Inowrocw Inowrocłławiuawiu



Impreza Impreza „„Orle GniazdoOrle Gniazdo””



W skansenie miniatur w PobiedziskachW skansenie miniatur w Pobiedziskach



Na Polach LednickichNa Polach Lednickich



PamiPamięętamy o bohaterach narodowychtamy o bohaterach narodowych



Na mecie rajduNa mecie rajdu



W Muzeum Piernika w ToruniuW Muzeum Piernika w Toruniu



DziaDziałłalnoalnośćść turystyczna,turystyczna,
w ramach internackiego Kow ramach internackiego Kołła Turystycznego a Turystycznego „„ŚŚwiatowidwiatowid””, , 

sprawia msprawia młłodzieodzieżży duy dużżo satysfakcji.o satysfakcji.
Pokonanie tras rajdowych daje im poczucie sukcesu.Pokonanie tras rajdowych daje im poczucie sukcesu.

Informacje zdobyte podczas wycieczek Informacje zdobyte podczas wycieczek 
podnoszpodnosząą w ich oczach rangw ich oczach rangęę miasta, miasta, 

w ktw któórym sirym sięę uczucząą oraz regionu, ktoraz regionu, któóry zamieszkujry zamieszkująą..


