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Lista osób i instytucji, które zostały zaproponowane do 

„Dyplomu Marszałka Województwa Śląskiego  

 za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2016 roku” 

 

Bielsko-Biała: 

- Jerzy Jurczak – przewodnik turystyczny oraz prezes Beskidzkiego Koła 

Przewodników Turystycznych im. Stefana Czarneleckiego w Bielsku-Białej. Jest 

pomysłodawcą i głównym koordynatorem odbywającego się od 15 lat konkursu 

fotograficznego pn. „Beskidy w kadrze zatrzymane”. Zajmuje się opracowaniem 

regulaminu, rozpowszechnianiem informacji o konkursie w kręgach turystów w kraju  

i zagranicą oraz organizacją szkoleń z zakresu przewodnictwa beskidzkiego               

i pilotażu wycieczek.     

 

Bytom: 

- Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”- zajmuje się 

głównie renowacją zabytkowych obiektów militarnych pochodzących z okresu II 

wojny światowej. Obiekty pozostające pod opieką stowarzyszenia są po renowacji 

udostępniane do bezpłatnego zwiedzania dla turystów. Pro Fortalicium prowadzi 

szeroko zakrojoną działalność edukacyjną skierowaną do dzieci i młodzieży, która 

łączy w sobie elementy wychowania obywatelskiego i patriotycznego, jednocześnie 

zaszczepiając w młodych ludziach szacunek do zabytków.   

 

Chorzów: 

- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Batory w Chorzowie – 

organizuje i bierze aktywny udział w imprezach o charakterze turystycznym                

i krajoznawczym na terenie kraju i zagranicą. Oddział niedawno obchodził 35-lecie 

działalności. Bogaty kalendarz imprez turystycznych pozwala na aktywne spędzenie 

wolnego czasu i poznania nowych miejsc nie tylko członkom Oddziału, ale wszystkim 

zainteresowanym.  

 

Częstochowa: 

- Hanna Bystra-Jędrecka – od ponad 30 lat związana zawodowo i społecznie            

z promocją kultury i turystyki. Obecnie w Urzędzie Miasta Częstochowy na 

stanowisku inspektora w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu realizuje zadania           

z zakresu promocji i upowszechnia kultury oraz ochrony zabytków. Od ponad 8 lat 

pełni funkcję Skarbnika Częstochowskiej Organizacji Turystycznej. Przez lata swojej 

działalności zawodowej i społecznej zajmuje się promocją produktów turystycznych                     

i kulturalnych Częstochowy i okolic. Jest koordynatorem licznych publikacji 

turystycznych o Częstochowie i okolicach. Organizuje duże, plenerowe wydarzenia, 

które znalazły wysokie uznanie mieszkańców miasta, ale są również znane i cenione 

daleko poza granicami Częstochowy. Należą do nich cykliczne imprezy takie jak: 

„Święto Palmy Wielkanocnej”, Festiwal Sztuki Kulinarnej „Aleja Dobrego Smaku”, 

Industriada - Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego oraz 
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„Gwiazdkowa Aleja”. Była również współorganizatorem rekonstrukcji historycznych: 

Operacja „Mazurek”, Piknik Wojsk Napoleońskich oraz Bitwa pod Mokrą. 

 

Dąbrowa Górnicza: 

- Zenobia Maria Przybyła – kieruje pracami Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK. 

Organizatorka co rocznych Górskich Rajdów Zagłębiaków, które przyciągają rzesze 

młodzieży oraz etapu miejskiego Ogólnopolskiego Konkursu Młodzieżowego „Moja 

Ojcowizna”. Kieruje Oddziałową Komisją Narciarską, w ramach której przez szereg 

lat prowadziła Narciarską Szkółkę Turystyczną. W minionym sezonie organizowała 

sobotnie wyprawy narciarskie w Beskidy i zimowe półkolonie dla dzieci szkół 

podstawowych.   

 

Gliwice:  

- Muzeum w Gliwicach – gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory z zakresu 

archeologii, historii, etnografii, sztuki i rzemiosła artystycznego związane z Gliwicami, 

szeroko rozumianą ziemią gliwicką oraz Górnym Śląskiem, a także z obszarami 

dawnej i obecnej Rzeczypospolitej Polskiej. Muzeum prowadzi pięć oddziałów: Willę 

Caro, Zamek Piastowski, Radiostację Gliwice, Oddział Odlewnictwa Artystycznego 

oraz Dom Pamięci Żydów Górnośląskich. Muzeum prowadzi również Centrum 

Informacji Kulturalnej i Turystycznej w centrum miasta (Kino Amok-Scena Bajka) oraz 

przy Radiostacji Gliwickiej. Obie placówki dostarczają turystom niezbędnych 

wiadomości dotyczących lokalnych i regionalnych atrakcji turystycznych. Placówka 

prowadzi liczną działalności wydawniczą.  

 

Jastrzębie Zdrój: 

- Edward Kutyła – od 1976 r. czyli od momentu powstania jastrzębskiego Oddziału, 

czynie i aktywnie pracuje w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. 

Przez wiele lat swojej działalności społecznej jako niekwestionowany lider 

jastrzębskiego środowiska turystów organizował i współorganizował szereg imprez: 

złazów, wycieczek, kuligów, imprez górskich oraz rajdów zarówno dla młodzieży 

szkolnej jak i dorosłych. Bierze czynny udział w odnawianiu pieszych, nizinnych 

szlaków turystycznych Jastrzębia-Zdroju i okolic.    

 

Jaworzno: 

- Stanisław Chwastek – długoletni członek PTTK Oddział w Jaworznie, przewodnik 

turystyki górskiej oraz przewodnik tatrzański i beskidzki. Od samego początku swojej 

działalności przewodnickiej z zamiłowaniem prowadzi grupy miłośników przyrody po 

najciekawszych zakątkach oraz szlakach gór Polski. Każda jego wycieczka to trasa 

autorsko opracowana, wcześniej przygotowana oraz ciekawie, z dużą znajomością 

terenu i historii przybliżona uczestnikom. Jest propagatorem turystyki kwalifikowanej 

w każdej formie – podczas wycieczek przekazuje uczestnikom swoją wiedzę                         

i zamiłowanie do przyrody, krajoznawstwa i turystyki w szerokim rozumienia tych 

pojęć.  

 

Mysłowice: 



Strona 3 z 10 

 

- Zbigniew Orłowski – wieloletni działacz PTTK, prezes Oddziału w Mysłowicach. 

Inicjator wielu imprez turystyki kwalifikowanej – górskiej, rowerowej, kajakowej. Autor 

programów imprez turystycznych i ich przewodnik. Organizuje wystawy o tematyce 

krajoznawczej, konkursy wiedzy dla młodzieży, prelekcje w szkołach. Dzięki jego 

zaangażowaniu powstały w 12 mysłowickich szkołach Szkolne Kluby Krajoznawczo-

Turystyczne. Zorganizował działalność Klubu Turysty Seniora.    

 

Piekary Śląskie : 

- Adam Szczepańczyk – geograf, nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno-

Zawodowych w Piekarach Śląskich. Współautor przewodnika turystycznego „Piekary 

Śląskie – przyroda, zabytki” a także „Encyklopedii Piekar Śląskich”. Autor artykułów 

popularyzatorskich w turystyce. Prowadzi prelekcje dotyczące atrakcji przyrodniczych 

miasta w placówkach szkolnych.  

 

Rybnik:  

- Jacek Kluczniok – organizator turystyki aktywnej, zaangażowany w wyznaczenie     

i propagowanie szlaku kajakowego na rzece Rudzie. Zajmuje się organizacją 

spotkań o charakterze edukacyjnym pn. „Bezpieczeństwo na wodzie – turystyka 

kajakowa” dla dzieci i młodzieży nie tylko w przedszkolach i szkołach, ale także        

w plenerze. Od 7 lat jest organizatorem „Wielkiego Sprzątania rzeki Rudy”. W roku 

bieżącym uruchomił pierwszą na Śląsku przystań kajakowo-rowerową nad rzeką 

Rudą. Jest organizatorem wycieczek szkolnych w formie spływów kajakowych 

„Poznajemy śląską przyrodę” oraz półkolonii „Dzień Wodniaka”.   

 

Siemianowice Śląskie: 

- Małgorzata Pichen – doświadczony samorządowiec cieszący się szacunkiem         

w swoim środowisku, aktywnie uczestniczy w rozwoju turystyki i sportu w mieście, 

propagator aktywnej turystyki wśród dzieci i młodzieży, inicjatorka                               

i współorganizatorka licznych imprez o charakterze turystycznym, rekreacyjnym           

i sportowym, inicjator „Akcji Lato i „Akcji Zima” w tym wycieczek rekreacyjnych 

mających na celu umożliwienie wypoczynku dla dzieci pozostających w okresie 

wakacji letnich i zimowych w mieście. Członek Komisji Turystyki Związku Miast 

Polskich.    

 

Świętochłowice 

- Anna Fijałkowska – działaczka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego do 1983 roku. Pomysłodawczyni i organizatorka cyklu wycieczek: 

„Poznajemy miasta Województwa Śląskiego” oraz cyklu „Poznajemy przyrodę 

Województwa Śląskiego”. Organizatorka corocznego spaceru historycznego dla 

młodzieży i dorosłych po Świętochłowicach. Współorganizatorka cyklu wycieczek 

rowerowych po zabytkach industrialnych Województwa Śląskiego.    

 

 

Zabrze:  

- Zbigniew Barecki – współzałożyciel Stowarzyszeń Pro Futuro i Kopalnia Sztuki, 

których celem jest ochrona i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa 
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przemysłowego. Podjął działania na rzecz zachowania zespołów dawnej kopalni 

„Ludwik – Concordia” w Zabrzu oraz rewitalizacji tych zespołów do nowych funkcji 

społecznych, gospodarczych i kulturalnych w tym przystosowania dla turystyki 

Zabytkowego Zespołu „Szyb Maciej”.  

 

Żory  

- Nowe Miasto sp. z o.o. – odpowiada za rozwój przedsiębiorczości związanej           

z branżą turystyczną w Żorach. Obsługuje trzy największe obiekty o wysokiej 

wartości rekreacyjnej: Miasteczko Westernowe Twinpigs, Muzeum Ognia i Park 

Wodny Aquarion. Dzięki atrakcyjnej i wyjątkowej ofercie każdy z wymienionych 

obiektów odwiedzany jest nie tylko przez żorzan, ale również przez turystów z całej 

Polski. Działalność spółki znacząco wpływa na wzrost poziomu atrakcyjności Miasta 

Żory, a co za tym idzie – Województwa Śląskiego, pod względem turystycznym.    

 

 

Powiat Bielski: 

- Marek Czader – współorganizator wielu masowych imprez i konkursów dla 

młodzieży z terenu powiatu i okolic. Najważniejsze z nich to: Oddziałowe Rajdy 

Górskie „Wiosna” i Beskidzka Jesień, Powiatowe Rajdy Górskie, Powiatowe Rajdy 

„Brązowego Liścia”. Organizator akcji „Sadzimy Las”. Pomysłodawca i przewodnik 

przejścia Głównego Szlaku Beskidzkiego od Ustronia do Wołosatego. Autor 

opracowania przewodnika turystycznego po szlakach Bielska-Białej.   

 

Powiat Bieruńsko-Lędziński 

- Sebastian Macioł – inicjator powołania w Bieruniu Towarzystwa Turystyki Aktywnej 

(TTA). Organizator cyklicznej imprezy rowerowej „Bieruń Bike Maraton” oraz 

„Wyciągnij Rower z Piwnicy”. Bieruń Puchar MTB to impreza rozgrywana w oparciu  

o trasę sportową i turystyczno-krajoznawczą. Drugi z realizowanych projektów to 

każdorazowy cykl wyjazdów rowerowych o charakterze turystyczno-krajoznawczym 

mający na celu nie tylko propagowanie zdrowego  i aktywnego stylu życia, ale przede 

wszystkim atrakcji turystycznych Śląska.    

 

Powiat Cieszyński: 

- Fundacja VOLENS – od samego początku swojej działalności aktywnie włączyła się 

w życie branży turystycznej w regionie. Fundacja prowadzi 3 Bros” Hostel – obiekt, 

który stał się mekką dla podróżników, blogerów podróżniczych oraz szeroko 

rozumianych turystów aktywnych. Dzięki działalności Fundacji już czterokrotnie        

w regionie cieszyńskim gościli blogerzy podróżniczy. Efektem ich wizyty są 

entuzjastyczne opisy regionu na opiniotwórczych blogach. Fundacja aktywnie 

współpracuje z samorządami powiatu cieszyńskiego, proponując nowe formy 

działalności w obszarze turystyki i promocji regionu.  

Powiat Częstochowski: 

- Gospodarstwo Agroturystyczne „Sokole Ranczo” w Biskupicach - gmina Olsztyn  – 

promuje turystykę wiejską jako alternatywny sposób spędzenia wolnego czasu. 

Oferuje komfortowe pokoje w klimatycznych domkach oraz ciekawe otoczenie. 

Przygotowywane tam posiłki są na bazie własnych produktów ekologicznych, a także 
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samodzielnie wędzonych mięs i wędlin. Oferowane są również zajęcia z nauki jazdy 

konnej i ekozajęcia dla dzieci szkolnych. We wrześniu 2016 r. gospodarstwo zostało 

laureatem konkursu organizowanego przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego   

w Częstochowie i otrzymało tytuł najlepszego gospodarstwa agroturystycznego                        

w Województwie Śląskim.    

 

Powiat Gliwicki: 

- Adam Ziaja – z turystyką związany jest zawodowo jako nauczyciel geografii                

w pilchowckim gimnazjum oraz w I Technikum w Knurowie. Propagowanie turystyki 

wśród młodzieży jest jednak przede wszystkim jego pasją. Autor innowacji 

edukacyjnej pn. „Edukacja turystyczna”. Praktycznym uzupełnieniem zdobytej          

w szkole wiedzy są organizowane przez niego dla uczniów wyjazdy, głównie oparte 

na modelu turystyki backpackingowej. Inicjator Międzyszkolnego Festiwalu 

Podróżniczego „Carpe Diem”. Podczas imprezy uczniowie z terenu Gliwic i powiatu 

gliwickiego mają okazję w sposób ciekawy, innowacyjny i kreatywny zaprezentować 

relacje ze swoich podróży.  

 

Powiat Kłobucki: 

- Marcin Świerczyński – pełni funkcję kierownika biura Lokalnej Grupy Działania 

„Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku. Jest głównym pomysłodawcą projektu 

produktu turystycznego „Zielony Wierzchołek Śląska: kraina smaku, historii, tradycji”, 

który zdobył wyróżnienie w konkursie na najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej, 

podczas VII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 

„Agrotravel”. Ma ogromne zasługi dla promocji lokalnych rzemieślników oraz 

producentów produktów lokalnych poprzez organizowanie stoisk targowych podczas 

Targów „Grune Woche” w Berlinie, „Agrotravel” w Kielcach oraz „Atrakcje Regionów” 

w Chorzowie.  

 

Powiat Mikołowski: 

- Przemysław Mycielski – nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym               

w Mikołowie. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Orzeszu organizuje 

„Spacery historyczne” i jako przewodnik przygotowuje ich trasę i oprawę 

merytoryczną. Jest organizatorem rajdu rowerowego „Śladami śląskiego września”. 

Przygotowuje grupy młodzieży do udziału w rajdzie rowerowym w związku z akcją 

„Cycle liberation tour”. Współpracował z Oddziałem PTTK w Mikołowie przy 

opracowaniu „Przewodnika po powiecie mikołowskim”.   

 

 

 

Powiat Myszkowski: 

- Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach – mieści się w blisko 

stuletnim młynie elektrycznym. Obiekt został pomyślany jako muzeum interaktywne – 

rodzaj parku technicznego. To jedyne tego typu miejsce w Polsce. Stary Młyn to 

miejsce, gdzie nowoczesność łączy się z tradycją, a zabawa z nauką. Elementy 

ekspozycji pozwalają na: dotykanie, zaglądanie, sprawdzanie, wąchanie itd. 

Zwiedzający mogą samodzielnie wykonywać drobne prace związane z rzemiosłami, 
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zarówno podczas zwiedzania ekspozycji, jak i podczas zajęć warsztatowych. 

Głównym zadaniem multimedialnego muzeum jest edukacja w zakresie dawnych 

rzemiosł i podkreślenie rzemieślniczego charakteru jurajskiego miasteczka Żarek.  

 

Powiat Pszczyński 

- Czesław Szindler – od 1965 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego. W ciągu całej dotychczasowej długiej działalności jego 

pasją życiową jest szeroko pojęta turystyka górska i krajoznawcza. Jest 

nauczycielem wielu pokoleń turystów. W czasie wędrówek górskich organizowanych 

przez niego, młodzież szkolna oraz osoby dorosłe mogą korzystać z bogatego 

doświadczenia oraz wrażliwości z jaką patrzy na otaczającą nas przestrzeń 

turystyczną i przyrodę. Czesław Szindler jest również zapalonym fotografikiem, 

potrafiącym w swoich kadrach uchwycić piękno mijanego krajobrazu.  

 

Powiat Zawierciański: 

- Hotel Amazonka – posiada bogatą ofertę w zakresie wynajmu pokoi hotelowych, 

wyżywienia, organizacji szkoleń. To hotel, gdzie w sposób profesjonalny dba  się      

o klienta, przywiązując przy tym niezwykle dużą wagę do promocji turystycznej 

regionu. Hotel jest miejscem przyjaznym dla turystów, kreującym pozytywny 

wizerunek Jury oraz animującym ciekawe inicjatywy w regionie. Promuje atrakcje 

turystyczne regionu na targach turystycznych oraz własnych publikacjach. 

Współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu. Był współorganizatorem Dni 

Powiatu Zawierciańskiego na Węgrzech, gdzie prezentował w partnerskim regionie 

tradycje kulinarne powiatu,    

 

Powiat Żywiecki: 

- Barbara Rosiek – etnograf, autorka i współautorka wielu publikacji o tematyce 

sztuki ludowej. Kierownik działu etnografii Muzeum Miejskiego w Żywcu. Od 

początku pracy zawodowej zajmuje się kulturą ludową w regionie żywieckim, dąży do 

ochrony jego tradycji. Poprzez pracę w Muzeum stara się zachować dla przyszłych 

pokoleń to, co stanowi korzenie żywieckiej odrębności. Ogromna wiedza, pasja          

i zaangażowanie w zakresie historii i folkloru Żywiecczyzny sprawiły, że dział 

etnografii tętni życiem.  

 

 

 

 

Śląska Izba Turystyki: 

- Elżbieta Lubert – od 1997 prowadzi Pałac Nieznanice w Kłomnicach. Zabytek  

wymagał gruntownego remontu i przystosowania do nowej hotelowo-restauracyjnej 

funkcji. Prace adaptacyjne przeprowadzono perfekcyjnie, tworząc w zabytkowych 

wnętrzach wyśmienity obiekt turystyczny, przyciągający swoim klimatem i wspaniałą 

kuchnią licznych turystów.   

 

- Anna Kalisz-Dunia – dyrektor zarządzający Hotelu i Restauracji „Sjesta” w 

Mikołowie. Kluczem do jej sukcesu jako managera i sukcesu „Sjesty” jako firmy jest 
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otoczenia każdego klienta troską, uwagą i rodzinną atmosferą, która przyciąga nie 

tylko stałych gości, ale także każdego turystę podróżującego drogą „44”. „Sjestę” 

polecają zawodowi kierowcy i piloci wycieczek na obowiązkowy postój na trasie.  

 

- Górnośląski Oddział PTTK – organizator imprez turystycznych po Polsce oraz 

Województwie Śląskim. Wycieczki po regionie obejmują Szlak Architektury 

Drewnianej, Szlak Zabytków Techniki oraz miasta Górnego Śląska i Zagłębia. 

Oddział jest organizatorem kursów przewodnickich i pilotów wycieczek.      

 

 

Polska Izba Turystyki Oddział Śląski:  

- Aneta Poraniewska – dyrektor marketingu w Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej 

Sp. z o.o. w Tychach, która jest właścicielem sieci ośrodków wypoczynkowych i hoteli 

w Polsce. Osobiście przyczyniła się do powstania i rozwoju Stacji Narciarskiej 

`„Cieńków” w Wiśle. Zainicjowała również powstanie produktu – „Szlak spacerowy 

Pętla Cieńkowska”.   

 

- Agnieszka Soja - prowadzi Biuro Podróży „Globnet”. Klienci biura mogą liczyć na 

profesjonalnie przygotowaną ofertę turystyczną z zachowaniem najwyższych 

standardów. Jako wieloletni członek Śląskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki 

wykazuje się dużym zaangażowaniem w działania Izby. Chętnie i w sposób 

przystępny dzieli się swoim doświadczeniem z członkami Izby. Dbając o rozwój 

swojej firmy nie zapomina o promocji regionu, wspierając lokalne inicjatywy oraz 

uczestnicząc w organizacji stoisk Polskiej Izby Turystyki w trakcie targów 

turystycznych na terenie całego kraju.  

 

Śląska Organizacja Turystyczna 

- Związek Gmin Jurajskich – jest dobrowolnym stowarzyszeniem gmin                       

z Województwa Małopolskiego i Śląskiego, leżących na Jurze Krakowsko-

Częstochowskiej. Do zadań Stowarzyszenia należy rozwój turystyki na Jurze poprzez 

udział w targach turystycznych, rozwijanie sieci punktów informacji turystycznej, 

wydawanie publikacji promujących Jurę, prowadzenie portali internetowych. W latach 

1991-2016 ZGJ wydał ponad 900 tys. egzemplarzy różnych publikacji promocyjnych 

oraz  wziął udział w 183 imprezach targowych. Dzięki zaangażowaniu ZGJ Szlak 

Orlich Gniazd otrzymał Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Związek 

jest partnerem regionalnym projektu „Śląski System Informacji Turystycznej”.         

 

- Adam Markowski – pomysłodawca i przewodniczący od 1991 roku Zarządu 

Związku Gmin Jurajskich. Dzięki jego zaangażowaniu, powstało 5 ścieżek 

dydaktycznych. Została rozwinięta infrastruktura turystyczna czego przykładem jest 

budowa ścieżki rowerowej „Szlak ku źródłom – można spacerem, można rowerem”, 

która uzyskała tytuł najlepszego przedsięwzięcia infrastrukturalnego na terenach 

wiejskich współfinansowanego z UE.  

 

Rada Prezesów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego Województwa Śląskiego:  
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- Bogusław Bularz – wieloletni członek PTTK. Komandor Jacht Klubu PTTK. 

Prowadzi Port Żeglarski w Wiśle Wielkiej nad Jeziorem Goczałkowickim oraz 

Ośrodek Szkoleniowy PTTK. Od kilkunastu lat razem z Urzędem Miasta                     

i Starostwem Powiatowym realizuje program pod tytułem „Profilaktyka poprzez sport 

– tworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez 

uprawianie sportu, upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki”. Daje to 

dobre wyniki wychowawcze oraz zachęca młodzież do uprawiania szeroko pojętej 

turystyki wodnej, a w szczególności do poznawania regionu oraz kraju.   

 

- Tomasz Zocłoński – aktywny, wieloletni działacz Oddziału PTTK w Chorzowie. Jego 

prezes. Czynnie udziela się przy organizacji imprez turystycznych, a zwłaszcza przy 

organizacji Rajdu Rodzin Chorzowskich. Realizuje cykl imprez pt. „Zdobywamy 

Koronę Gór Polski”. Był organizatorem podsumowania eliminacji wojewódzkich 

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”.  

 

- Urszula Gospodarek – członek PTTK od 1971 r. Na terenie regionu 

częstochowskiego aktywny działacz w kadrze Towarzystwa – jako przewodnik             

i Strażnik Ochrony Przyrody. Współzałożyciel Oddziału Regionalnego PTTK                

w Częstochowie. Propagatorska turystyki aktywnej oraz zdobywania odznak turystyki 

kwalifikowanej. Współorganizatorka wielu imprez krajoznawczych i turystycznych tak 

dla dzieci i młodzieży, jak i osób III wieku.  

 

- Oddział PTTK Jastrzębie Zdrój – działa od 1976 r. W swojej działalności od 39 lat 

organizuje Młodzieżowy Rajd Górski, od 30 lat Międzynarodowy Rajd im. Żwirki          

i Wigury, od 27 lat Rajd Szlakami Martyrologii Narodów „Auschwitz-Birkenau”.         

W rajdach tych uczestniczy od 300 do 700 osób. Od 15 lat prowadzi akcję „Lato         

z PTTK” dla młodzieży jastrzębskich szkół oraz mieszkańców miasta. W ramach 

współpracy z Euroregionem Śląsk Cieszyński wyznakował 700 km tras rowerowych 

wykonując jednocześnie ich dokumentację. Oddział organizuje takie rajdy jak: 

„Młodzieżowy Raj Górski”, „Ścieżkami Praojców”, „Do Źródeł Rzek”, „Powitanie 

Wiosny”, „Raj Gimnazjalistów”.   

- Oddział PTTK w Rybniku – od 16 lat Oddział jest organizatorem etapów 

wojewódzkich ogólnopolskich turniejów turystycznych i krajoznawczych. Uczniowie 

rybnickich szkół stale zdobywają czołowe lokaty w finałach krajowych. Oddział 

organizował w czerwcu bieżącego roku Finał Centralny Ogólnopolskiego 

Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK. Przebieg całego 

Turnieju został przez władze naczelne PTTK oceniony bardzo wysoko. Również 

wysoko zostało ocenione przedstawienie i przybliżenie zawodnikom atrakcji 

turystycznych Województwa Śląskiego.   

 

PTTK Oddział w Chorzowie 

- Aleksander Franiasz – od 30 lat aktywny przewodnik turystyczny, miejski, terenowy 

i górski. Od wielu lat związany z Chorzowskim Oddziałem PTTK. Organizator 

comiesięcznych spotkań z cyklu „Przewodnik opowiada. Współorganizator rajdu 

chorzowskich rodzin i wielu innych imprez turystycznych. Odpowiedzialny za 

prawidłową działalność punktu informacji turystycznej w Chorzowie.   
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Oddział Miejski PTTK w Dąbrowie Górniczej:  

- Mariusz Prościak – skarbnik Zarządu Oddziału Miejskiego. Organizator corocznych 

wiosennych i jesiennych wyjazdów sekcji górskiej pracowników i mieszkańców 

regionu oraz wypraw szkoleniowych w ramach kwalifikowanej turystyki motorowej, 

kolarskiej i nurkowej. Kieruje Oddziałową Komisją Kolarską, w ramach której 

organizuje wyjazdy rowerowe po terenie naszego województwa. Bierze udział            

z ekipą rowerzystów w Zlotach Regionalnych i organizowanych przez miasto akcjach 

sportowo-turystycznych.   

 

- Piotr Targowski – jeden z założycieli i od 2006 r. prezes Koła Górskiego PTTK 

„Ciepliki” przy dawnym Przedsiębiorstwie Energetyki. Organizuje wyjazdy członków 

Koła do wszystkich regionów górskich w Polsce w wyniku czego 9 członków Koła 

PTTK „Ciepliki” zdobyło zaszczytny tytuł Zdobywcy Korony Gór Polski, rozsławiając 

przy tym Województwo Śląskie. Programuje zwiedzanie zabytków i obiektów 

krajoznawczych podczas Ogólnopolskich Rajdów Turystów Zmotoryzowanych 

„Wokół Pustyni Błędowskiej”. Jest organizatorem Ogólnopolskiego Zlotu Turystów 

Motorowych „Szlakiem Warowni Jurajskich”.   

 

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie – Oddział w Bielsku-Białej:  

- Anna Kózka-Filarska – miłośniczka, pasjonatka, promotorka turystyki górskiej wśród 

dzieci i młodzieży na terenie gminy Kozy. Od kilku lat na przełomie września                

i października współorganizuje Rajd Szkolny oraz „Biało-czerwone wędrowanie”         

z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Od 2012 r. włącza się w akcję 

edukacyjną dla dzieci i młodzieży pt. „Sprzątamy Beskidy z PTT”. Jest 

współredaktorem kwartalnika Oddziału PTT w Bielsku-Białej.    

 

- Norbert Owczarek – miłośnik, pasjonat, promotor turystyki górskiej wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych na terenie Dąbrowy Górniczej. Nauczyciel w Szkole 

Podstawowej nr 18. Uczestniczył aktywnie wraz z podopiecznymi z swojej placówki       

w kilkudziesięciu wycieczkach, rajdach takich jak: „Górski Rajd Zagłębiaków”, „Rajd 

Jurajski”. Założył w Szkole Podstawowej nr 18 Koło Miłośników Beskidów „Diablaki”. 

W ramach Koła regularnie organizuje wycieczki górskie i spotkania z „ludźmi gór”.     

 

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Śląski: 

- Grażyna Pluta – aktywna długoletnia działaczka turystyczna PTSM. Zabezpiecza 

pod względem medycznym obozy sportowe, wycieczki i inne imprezy krajoznawcze. 

Jest współorganizatorką ciekawych imprez turystycznych i współorganizatorką 

różnych form turystyki dla młodzieży. Aktywnie uczestniczy w imprezach 

organizowanych przez Oddział Śląski PTSM.  

 

- Zygmunt Bracławik – długoletni działacz turystyczny (64 lata działalności 

turystycznej), przewodnik tatrzański, beskidzki. Wiceprezes Zarządu Oddziału 

Śląskiego PTSM, pomaga również w Kole nr 102 „Baildonit”. Aktywnie uczestniczy      

w realizacji zadań statutowych PTSM.  Pomaga Zarządowi w kontaktach z władzami 

miasta i regionu. Prowadzi społecznie wycieczki dla opiekunów Kół PTSM. 
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- Brygida Stalmach-Morawiec – jest aktywną, długoletnią (ponad 30 lat) działaczką 

turystyczną w Województwie Śląskim. Opiekun Koła PTSM przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Świętochłowicach. Prowadziła wiele obozów 

wędrownych, wycieczek, rajdów i innych imprez dla młodzieży szkolnej. Jest 

organizatorką wielu imprez turystycznych dla młodzieży takich jak „Górskie Zloty 

Młodzieży Świętochłowic”, „Rajdy Gwiaździste Młodzieży Świętochłowic” z udziałem 

blisko 300 uczestników.        

 

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział w Częstochowie: 

- Anna Madej – długoletnia działaczka Polskiego Towarzystwa Schronisk 

Młodzieżowych. Organizator działalności krajoznawczo-turystycznej i wypoczynku dla 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych z trenu gminy Mstów. Aktywnie włącza się do 

realizacji kalendarza imprez krajoznawczo-turystycznych Oddziału PTSM                  

w Częstochowie. Ponadto propaguje idee PTSM w szkołach i środowisku.   

 

- Ewa Wieczorek – długoletnia działaczka PTSM. Skarbnik Zarządu Oddziału PTSM                                  

w Częstochowie. Społecznie prowadzi księgowość Oddziału. Jest 

współorganizatorem imprez krajoznawczo-turystycznych, zlotów Szkolnych Kół 

PTSM oraz aktywnie włącza się w organizowanie wyjazdów turystycznych seniorów.  

 

Oddział Beskidzki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w 

Bielsku-Białej: 

- Mirosław Frączek – nauczyciel, wychowawca, od 2006 roku dyrektor Zespołu Szkół 

i Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzą V Liceum Ogólnokształcące , 

Bursa i Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Fotografik, turysta i pasjonat gór. 

Organizator rajdów i wycieczek dla młodzieży, pracowników administracji i obsługi. 

Swoją pasję do fotografii i gór potrafi zaszczepić wśród dzieci i młodzieży. Jego 

zdjęcia był wyróżniane wielokrotnie w konkursie „Beskidy w kadrze zatrzymane”.   

 

- Bogusław Wyleciał – dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, 

w skład którego wchodzi m.in. Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Działacz na rzecz 

rozwoju schroniska, turystyki, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży. Organizator 

letnich i zimowych obozów. Jako dyrektor pozyskuje środki na modernizację 

schroniska, jego bazy i wyposażenia. Propaguje walory przyrodnicze, turystyczne 

Żywca i całego regionu.  

 

Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich: 

 

- Dariusz Czerniak – studencki przewodnik beskidzki, współautor przewodnika z serii 

Pascala oraz autor wielu artykułów do almanacha karpackiego „Płaj”. Organizator 

obozów turystycznych w Beskidzie Śląskim dla młodzieży i studentów. Zasłużony      

w upowszechnianiu wiedzy o Beskidzie Śląskim i Żywieckim.  

 


