
PTTK Oddział w Jaworznie po raz kolejny był organizatorem półkolonii turystyczno-

krajoznawczych dla dzieci   z Jaworzna pod hasłem „Półkolonie  z PTTK – Lato w mieście 2016”. 

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta zorganizowano pięć turnusów półkolonii, a jeden 

turnus został zorganizowany dzięki pomocy darczyńców. Dofinansowanie pokryło koszty transportu 

w zorganizowanych wycieczkach wyjazdowych oraz wyżywienia w turnusach. 

Półkolonie zorganizowane były w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 (dwa turnusy), 9, 15 

(dwa turnusy) oraz 20 w Jaworznie. Z tej propozycji wakacyjnego wypoczynku skorzystało 270 dzieci 

w wieku od 7 do 13 lat. Zainteresowanie organizacją półkolonii było bardzo duże. Organizatorzy 

zadbali, aby program półkolonii był atrakcyjny dla każdego uczestnika. Każdy turnus półkolonii trwał 

dwa tygodnie – dziesięć dni roboczych. Zajęcia odbywały się w godzinach od 8.00 do 15.00 pod okiem 

doświadczonej kadry. 

W półkoloniach bezpłatnie wzięło udział 45 dzieci skierowanych z MOPS w Jaworznie. W 

każdym turnusie w ramach zajęć zorganizowano wycieczki poznawczo-krajoznawcze oraz zabawowo-

rozrywkowe. Uczestnicy półkolonii odwiedzili m.in. Pustynię Błędowską, Śląski Ogród Botaniczny w 

Mikołowie, Jaskinię Nietoperzową w Jerzmanowicach – Przegini, Park Doświadczeń Fizycznych 

i Rozrywki w Ogrodzieńcu, Park Wodny „NEMO” w Dąbrowie Górniczej, Nibylandię w Murckach, ZOO 

w Kazimierzu Górniczym. Na terenie Jaworzna dzieci zwiedzały Geosferę , Zalew „Sosina”, Rezerwat 

Przyrody – Dolinę Żabnika. Wyjście do kina „Multikino” w Galenie i obejrzenie ciekawego filmu 

sprawiło wszystkim uczestnikom wiele radości. Każdy dzień był pełen atrakcji i dostarczał 

uczestnikom niezapomnianych wrażeń, przeżyć i radości. 

Półkolonie organizowane przez PTTK okazały się po raz kolejny atrakcyjną formą wypoczynku 

i spędzania wolnego czasu. Różnorodny i bogaty program uczył, bawił i wychowywał uczestników 

półkolonii. Każde dziecko mogło w nim znaleźć coś dla siebie. 

Dwutygodniowy wakacyjny czas był dla dzieci okazją do wzajemnych spotkań, zabaw, 

integracji i nawiązania nowych przyjaźni. 

W czasie trwania zajęć na półkolonii dzieci wyrabiały nawyki kulturalnego zachowania się i 

higieny osobistej. Podnosiły kondycję i sprawność fizyczną. Pogłębiały wiedzę szkolną z historii, 

przyrody i geografii. Rozbudzały zainteresowania muzyką i śpiewem. Rozwijały zainteresowania 

krajoznawczo – turystyczne, poznały metody i formy zdobywania odznak turystycznych. 

Uważamy, że półkolonie były ciekawą i bezpieczną spędzania wolnego czasu przez dzieci z 

naszego miasta. Dla niektórych była to jedyna okazja, aby w sposób zorganizowany spędzić część 

wakacji. 



W czasie trwania każdego turnusu odbywały się zajęcia profilaktyczne według 

harmonogramu półkolonii. Program profilaktyczny był dostosowany do potrzeb i zainteresowań 

uczestników półkolonii i realizowany na zajęciach plastycznych, wycieczkach, pogadankach BHP i 

spotkaniach w kręgu. Program ten miał na celu upowszechnianie wiedzy o właściwych zachowaniach 

i sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych, co pozwoli na zmniejszenie wśród dzieci zachowań 

agresywnych. Realizacja tego programu pozwoliła poznać własną wartość, uzdolnienia, talenty i 

mocne strony każdego uczestnika półkolonii. Realizacja zaplanowanych zajęć na pewno wpłynie 

pozytywnie na skutki negatywnych zjawisk społecznych i zachowań, zagrożeń związanych z nałogami. 

Mamy nadzieję, że świadoma praca nad złością, agresywnością i nałogami z wykorzystaniem 

zaproponowanych metod pracy przyniesie pozytywny efekt i przyczyni się do wszechstronnego 

rozwoju dziecka, utrwali w dzieciach zasady i normy właściwego postępowania. Profilaktyka jest 

działaniem długofalowym a jej efekty widoczne w późniejszym czasie. 

PTTK Oddział w Jaworznie serdecznie dziękuje kierowniczkom półkolonii: Elżbiecie Banasik, 

Elżbiecie Saternus i Małgorzacie Sroce oraz wychowawcom za zaangażowanie i solidne wykonywanie 

swoich obowiązków, wspaniałe organizowanie zajęć, radosny wypoczynek dzieci, serdeczny stosunek 

do wychowanków. Za troskę o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczestników półkolonii. Za to, że we 

wszystkich realizowanych zadaniach mieliście na uwadze radość, szczęście i dobro dziecka. Dzięki 

temu, tegoroczne półkolonie zakończyły się wielkim sukcesem. Dziękujemy również Pani Ilonie 

Sypułek za wspaniałą koordynację całej akcji w imieniu organizatora. Wszystko było zawsze 

precyzyjnie uzgodnione i na czas przygotowane. 

Najserdeczniejsze podziękowania, ciepły uśmiech i wyrazy wdzięczności kierujemy do osób w 

Gminie Miasta Jaworzna, od których zależało wsparcie naszych turnusów dotacją z Urzędu Miasta. 

Możemy spokojnie na ręce Pana Prezydenta Pawła Silberta w imieniu organizatorów turnusów, 

uczestniczących w nich dzieci i ich rodziców zameldować – zadanie zostało w 100% wykonane! 

Polecamy się na przyszłość. 

Zarówno dzieci jak i rodzice pragną podziękować sponsorom, ludziom o wielkich sercach za 

wsparcie finansowe. Fundacja „Energetyka na rzecz Polski Południowej”, Tauron Wytwarzanie Serwis 

Sp. Z o.o., NSZZ Solidarność w TW S.A. Elektrowni Jaworzno III, NSZZ Pracowników Elektrowni 

Jaworzno III oraz NSZZ PRC Elektrowni Jaworzno III zawsze w okresie letnim wspierają nas w akcjach 

na rzecz wypoczywających dzieci.  

Serdeczne podziękowania kierujemy do Dyrektorów Szkół w Jaworznie, które były bazami 

stacjonarnymi turnusów. Panie Marta Kaszuba, Maria Nieużyła, Ewa Sowa oraz Pan Maciej Senior są i 

mamy nadzieję, że będą naszymi stałymi współorganizatorami w tej materii. 



Dziękujemy: Mega Pizzy - za smaczne śniadania i obiady, które codziennie były 

przygotowywane dla uczestników półkolonii, szefom firm transportowych Jackowi Jazowskiemu, 

Arturowi Gradowi i Michałowi Cieśli oraz kierowcom - za bezpieczną jazdę i miłą atmosferę w czasie 

wycieczek. 

Na zakończenie każdego turnusu, każdy uczestnik półkolonii otrzymał pamiątkową książkę, 

dyplom, znaczek „Akcji Letniej 2016”, pamiątkowy długopis na nowy rok szkolny, plecak, piłkę i wiele 

innych nagród. Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom za uczestnictwo w półkolonii, za uśmiech i 

radość jaką dawaliście każdego dnia swoim wychowawcom. Pozytywne reakcje dzieci oraz ich 

rodziców wskazują na to, że należy kontynuować i rozwijać organizowanie półkolonii w przyszłych 

latach. 

Do zobaczenia także w czasie roku szkolnego na rajdach turystycznych organizowanych przez 

PTTK Oddział w Jaworznie. 

 

Zarząd Oddziału PTTK w Jaworznie 



Nibylandia turnus w SP-20 w terminie 27.06-08.07.2016r. 

Pustynia Błędowska w Kluczach turnus w SP-9 w terminie 1-12.08.2016r. 

 

 



 

Jaskinia Nietoperzowa w Dolinie Będkowskiej turnus w SP-1 w terminie 1-12.08.2016r. 

 

Park Doświadczeń Fizycznych w Ogrodzieńcu turnus w SP-15 w terminie 11-22.07.2016r. 

 



Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie turnus w SP-15 w terminie 27.06-08.07.2016r. 

 

 

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie turnus w SP-15 w terminie 27.06-08.07.2016r. 

 



Pustynia Błędowska turnus w SP-9  w terminie 1-12.08.2016r. 

 

 

 

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie Turnus w SP-1 w terminie 1-12.08.2016r. 

 


