
XII „Spełnione Marzenia” z oddziałem PTTK w Jaworznie za nami
Oddział PTTK w Jaworznie po raz dwunasty zorganizował w dniach 21-24 maja 2015 r. rajd

górski pt.: „Spełnione Marzenia”. Tym razem terenem działania rajdu był Beskid Mały, a bazę stanowił
OW Niagara w Międzybrodziu Żywieckim. Rajd po kolejnym 12 paśmie górskim podzielono na trasy
cztero i dwu-dniowe. Na początku towarzyszyła nam niezbyt wymarzona pogoda, która nie przeszkodziła
nam w realizacji programu rajdu. Tradycyjnie już komandorem rajdu był Jerzy Zięba, a jego honorowym
patronem prezydent miasta Jaworzna pan Paweł Silbert. Przybyli uczestnicy nie tylko z Jaworzna w liczbie
74, w tym 34 osoby to dzieci i młodzież, mieli okazję zdobyć główne szczyty Beskidu Małego takie jak:
Magurka Wilkowicka, Czupel, Łamana Skała czy Leskowiec. Trasa marzeń odbyła się w piątek i pokonało
ją 22 turystów. Wiodła ona z Zembrzyc przez pasmo Żurawnicy, Krzeszów na Groń Jana Pawła II, a potem
na Leskowiec, z którego przez Łamaną Skałę i Potrójną na Przeł. Kocierską. Trasa za 39 punktów GOT na
długo pozostanie w pamięci rajdowiczów. W sobotę odbyły się konkursy rajdowe: artystyczny, wiedzy
w formie testu oraz sprawnościowe drużynowe i indywidualne. Były sztafety: skokowe, loty samolotem, a
indywidualnie rzuty lotkami i woreczkami do celu oraz hula hop i skakanka. W konkursie wiedzy z każdej
z siedmiu drużyn wystartowało po dwóch zawodników indywidualnie rozwiązując test związany
z Beskidem Małym i dotychczasowymi rajdami. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna „Energia” z Koła
PTTK nr 16 przy Turon Wytwarzanie SA Oddział Elektrownia Jaworzno III. Konkurs artystyczny stał na
bardzo wysokim poziomie. Jury w składzie Urszula Chwastek, Karolina Kędroń i komandor rajdu miało
dużo trudności z ustaleniem zwycięzcy, którym okazała się drużyna Górskich Wilków z SP-16. Meta rajdu
odbyła się ostatniego dnia rajdu przy kręgu ogniskowym nieopodal wodospadu. Był czas na piosenki
turystyczne, po czym komandor rajdu wręczył dyplomy i nagrody indywidualne oraz drużynowe, a na
koniec puchary w klasyfikacji generalnej rajdu.

Klasyfikacja drużyn przedstawia się następująco:
1. ZHP „Wataha” – SP-19,
2. ZHP „Impessa” – SP-19,
3. „Górskie Wilki” z SP-16,
4. „Energia” Koło PTTK nr 16,
5. „Turyści” Koło PTTK nr 1,
6.  „Łyk łyk, Gul gul”,
7. „Pełzaki” SKOK Jaworzno.

Do klasyfikacji generalnej liczyły się punkty zdobyte przez wszystkie wystawione drużyny oraz takie
elementy jak udział w konkursach, oprawa drużyny, ilość osobodni uczestników.
Klasyfikację generalną wygrał XIX Szczep Harcerski „Grodzisko” przed Szkołą Podstawową nr 16
i Kołem PTTK nr 16 przy Tauron Wytwarzanie SA – Oddział Elektrownia Jaworzno III. Rajd
dofinansowany był z budżetu gminy miasta Jaworzna. Dziękując uczestnikom, przewodnikom
i obsłudze rajdu za wkład pracy oraz bardzo miłą i sympatyczną atmosferę komandor rajdu zaprosił
wszystkich na kolejne Spełnione Marzenia za rok. Z turystycznym pozdrowieniem Jerzy Zięba.


