
LIV Ogólnopolski Górski Rajd Energetyków 

Beskid Śląski 2015 za nami. 

W Beskidzie Śląskim w dniach 1-6 września 2015 roku 

odbył się kolejny udany 54 Rajd Energetyków. 

Miejscem spotkania energetyków z różnych stron Polski 

był Szczyrk i OW Zagroń, a teren działania obejmował 

Beskid Śląski. Na starcie rajdu zjawiło się 86 turystów 

energetyków z rodzinami reprezentujących 10 drużyn. 

Zawitały do nas: najliczniejsza drużyna PGE Górnictwo 

i Energetyka Konwencjonalna Lublin, Klub Turystyki 

Górskiej „Harnaś”, ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Elektrownia Kozienice, TAURON Dystrybucja OKR, PGE 

Otwock, Koło PTTK nr 16 przy TAURON Wytwarzanie Oddział Elektrownia Jaworzno III, TAURON 

Legnica, ROTOR Lublin, EC Zielona Góra i PGE 

Dystrybucja SA. Rajd tradycyjnie organizowała 

Federacja Sportowa „Energetyk”, a honorowy patronat 

przyjął ZG PTTK. Komandorem rajdu po raz pierwszy 

został kol. Jerzy Zięba – doświadczony turysta z 

Jaworznia, siedemnastokrotny uczestnik tych rajdów. Na 

spotkaniu 1 września z kierownikami drużyn dokonano 

wstępnego podziału na trasy rajdowe: A-

zaawansowanych, B-średniochodzących i C-

spacerowiczy. Czyli dla każdego coś miłego, przy założeniu, że najważniejsze miejsca okolic Szczyrku trzeba 

zobaczyć. W drugi dzień rajdu, a pierwszy chodzony grupa A pomimo nierewelacyjnej pogody wystartowała 

z animuszem. Na celu było Skrzyczne 1257 m n.p.m., 

potem Malinowska Skała, Salmopol, następnie Kotarz 

i Przeł. Karkoszczonka, po czym zejście do ośrodka. 

Zgodnie z tradycją rajdów w każdy wieczór odbywały 

się zabawy przy muzyce oraz rozmowy na różne 

tematy. Na czwartek zaplanowano główną trasę 

rajdową, która z Wisły Czarne wiodła przez Przysłop, 

Baranią Górę z tarasem widokowym, Magurkę 

Wiślańską, Zielony Kopiec, Malinowską Skałę i 

Skrzyczne, po czym zejście do Szczyrku i na metę w 

ośrodku. Drużyna A nie zawiodła, a 10 najtwardszych turystów pokonało cała trasę, za co zdobyło uznanie 

komandora rajdu. Wiatr rozwiał chmury, a promienie 

słońca pozytywnie wpłynęły na atmosferę wśród 

energetyków. W piątek drużyna A wystartowała z 

energią na kolejną trasę z Zagronia przez Sanktuarium 

Matki Bożej Szczyrkowskiej na Magurę potem 

Szyndzielnię i Klimczok, by Dol. Biłej zameldować 

się w ośrodku. Wieczorem czekało już ognisko 

i festiwal piosenki z Zielonej Góry w roli głównej 

oczywiście Janusz. Drużyna A w sobotę nie zwalniała 

tempa. Wyruszyliśmy na Przeł. Karkoszczonkę, potem 

szlakiem św. Jakuba na Błatnią. Z Błatniej trasa 

wiodła na Klimczok i z powrotem na Przełęcz i dalej do ośrodka Zagroń. Wieczorem zanim rozpoczęła się 

uroczysta kolacja uczestnicy spotkali się na pamiątkowych zdjęciach przed budynkiem. Po oficjalnym 



rozpoczęciu zakończenia rajdu prezes Federacji pan Marek Gralec przystąpił do wręczenia odznaczeń.  

Brązowe Odznaki Zasłużony Działacz FSE otrzymali: Władysław Odrzywołek, Marian Grabowski, Iwona 

Napierajczyk, Stanisław Baj Henryk Kalbarczyk, Hubert Leśniewski, Lucyna Michnowicz, Sławomir 

Oprocha, i Tomasz Bartoszek. Za wieloletni wkład 

pracy i pomoc przy organizacji wielu rajdów Złotą 

Odznakę otrzymał Jerzy Zięba. Prezes FSE 

zaprezentował puchar od ZG PTTK. Komandor rajdu 

pogratulował wszystkim uczestnikom udziału w 

rajdzie. Po części oficjalnej trwała uroczysta kolacja, a 

przy muzyce DJ-a parkiet zapełniał się po brzegi. 

Czas na rajdzie szybko nam upłynął, a niedziela to już 

czas pożegnań. Mamy nadzieję spotkać się za rok 

może jeszcze w większym gronie. Z turystycznym 

pozdrowieniem komandor rajdu Jerzy Zięba. 


