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W gościnnych murach Muzeum Miasta Mysłowice w dniu 27 września odbyły się 

obchody Światowego Dnia Turystyki i 45 lat Polskiego Towarzystwa Turystyczno - 
Krajoznawczego  w Mysłowicach. Organizatorem imprezy był mysłowicki PTTK i Muzeum 
Miasta Mysłowice. Impreza rozpoczęła się o godzinie 17-tej. Należy dodać, że sala była pełna. 
Na wstępie Prezes PTTK O/Mysłowice Zbigniew Orłowski przedstawił krótką historię 
zorganizowanej turystyki na terenie miasta Mysłowice oraz obecną sytuację PTTK 
w Mysłowicach. A  mimo braku pomocy ze strony miasta w tym roku jest ona bardzo dobra. 
PTTK Mysłowice koncentruje swoją działalność na młodzieży szkolnej i osobach 
niepełnosprawnych. W obu tych dziedzinach nasz Oddział dzierży palmę pierwszeństwa w 
województwie śląskim. Po przedstawieniu historii i analizie obecnej sytuacji głos zabrał 
wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK Mysłowice Ireneusz Kocoń. Podziękował wszystkim 
zaangażowanym w  działalność PTTK w Mysłowicach, podkreślając to, iż cała działalność 
oparta jest na całkowicie społecznej pracy swojej kadry programowej.  

Następnie wręczone zostały nagrody i wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych. 
Puchar Zarządu Oddziału PTTK Mysłowice otrzymał Szkolny Klub Krajoznawczo - 
Turystyczny przy Szkole Podstawowej nr 1, który odebrali opiekunowie tego klubu – 
mgr Mariusz Pacha i mgr Małgorzata Szweda.  
Medale pamiątkowe otrzymały Szkolne Kluby Krajoznawczo - Turystyczne funkcjonujące 
przy: Szkole Podstawowej nr 3 (odebrała opiekun tego klubu mgr Alicja Jaworska), 
przy Szkole Podstawowej nr 16 (odebrała opiekun tego klubu mgr Anna Bok), przy 
Gimnazjum nr 6 (odebrały opiekunki tego klubu - mgr Agnieszka Stanoszek i mgr Ewa 
Zazula), przy Zespole Szkół Sportowych (odebrały opiekunki tego klubu - mgr Danuta 
Piasecka i mgr Justyna Wojak). 
Wyróżnienie otrzymało również Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym SKARBEK 
Mysłowice za wkład pracy w rozwój turystyki osób niepełnosprawnych w województwie 
śląskim. Odebrała je Prezes tego stowarzyszenie pani Olga Szwemin.  
Za zaangażowanie na rzecz turystyki i krajoznawstwa Złotą Honorową Odznakę PTTK 
otrzymał Jerzy Matuszewski. Tu głos zabrał Zbigniew Orłowski, który opisał krótko 
działalność swojego kolegi. Prezes wręczył też pamiątkowe medale najstarszym członkom 
PTTK w Mysłowicach. Otrzymali je; Małgorzata Herok za 55 lat przynależności do PTTK 
i zaangażowanie w pracę na rzecz mysłowickiego oddziału .  
Drugi medal otrzymał Andrzej Konieczny założyciel w 1965 roku mysłowickiego Oddziału 
i jego późniejszy wieloletni prezes. Wręczono Odznakę ,,Zasłużony dla PTTK O/ Mysłowice". 
Otrzymali je: Andrzej Sobański - wieloletni członek mysłowickiego PTTK i Adam 
Plackowski - Dyrektor Muzeum Miasta Mysłowice.  

Po ceremonii rozdania wyróżnień nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy pt. ,, 45 lat 
w Mysłowicach". Pewne eksponaty tej wystawy nawiązywały do starszych wydarzeń. Jednym 
z nich jest sztandar Towarzystwa Wycieczkowego "Sokółka" z Brzezinki z 1926 roku. 
Na wystawie znajdują się m.in. legitymacje organizacji turystycznych z okresu 
międzywojennego, do których należał mysłowiczanin Józef Stalmach. W trakcie 
oprowadzania zgromadzonych po wystawie,  do Muzeum przybył Prezydent Mysłowic 
Grzegorz Osyra. Prezydent przeprosił za spóźnienie, wynikające z udziału w uroczystościach 
150 - lecia rzemiosła w Mysłowicach.  

Następnie Prezydent zabrał głos omawiając wkład mysłowickiego PTTK w życie 
społeczne miasta i regionu oraz wręczył Prezesowi Zarządu Oddziału Odznaczenie nadane 
przez Ministra Sportu i Turystyki ,, Za zasługi dla turystyki". Spotkanie zakończyło się 
turystycznym poczęstunkiem. Przy akompaniamencie gitary odbyło się też wspólne 
turystyczne śpiewanie.   


