Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki
Lista osób i instytucji

Bielsko-Biała:
- Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Bielsku-Białej – zajmuje się popularyzowaniem idei
górskich wędrówek oraz walorów przyrodniczych polskich gór, popularyzacją turystyki Gorskiej
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także upowszechnianiem wiedzy o górach i historii ziem
górskich.
Chorzów:
- Jan Weber – przez kolejne trzy kadencje, w latach 2001 – 2013, pełnił funkcję Prezesa Oddziału
PTTK w Chorzowie. Niezwykle aktywny przewodnik turystyczny. Wiceprezes Oddziału
Regionalnego PTTK w Katowicach. Członek Kapituły Odznaczeń przy Radzie Prezesów
Województwa Śląskiego.
- Mirosław Nawrocki – przez 16 lat prezes chorzowskiego Koła Przewodników turystycznych. W
latach 1997-2013 wiceprezes chorzowskiego Oddziału PTTK. Obecnie we współpracy z Urzędem
Miasta Chorzów i Górnośląskim Związkiem Metropolitarnym prowadzi Punkt Informacji
Turystycznej.
Częstochowa:
- Marek Kitliński – od 30 lat związany z organizacją i promocja turystyki, szczególnie turystyki dzieci
i młodzieży. Jeden z inicjatorów powołania do życia i członek założyciel Polskiej Izby Turystyki.
Członek założyciel Częstochowskiej Organizacji Turystycznej.
Gliwice:
- Witold Brol – aktywny działacz PTTK, od 1999 roku jest prezesem Koła Przewodników
Turystycznych Oddziału PTTK Ziemi gliwickiej. Dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu powstała
stała wystawa historyczna w wieży kościoła pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach.
Jaworzno:
- Grażyna Piotrowska Gerlich – jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
Oddział Jaworzno. Od szeregu lat inicjuje wycieczki turystyczne, propagując wśród turystów walory
krajoznawcze i kulturalne Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz rozwija współpracę z innymi
Oddziałami PTT w celu propagowania turystyki na trenie Województwa Śląskiego.
- Oddział Miejski PTTK w Jaworznie – od kilkunastu lat jaworznicki Oddział PTTK propaguje
turystykę oraz zdrowy, aktywny wypoczynek i rekreacje wśród mieszkańców miasta. Organizuje
wycieczki z przewodnikiem, podczas których uczestnicy w atrakcyjnej formie poznają zabytki
kulturowe, przyrodę i atrakcje turystyczne Województwa Śląskiego.
Katowice:
- Wojciech Mszyca – członek Automobilklubu Śląskiego i Pomysłodawca Projektu pod nazwą
„Izba/M1 Cyklisty”. M1 Cyklisty służy przede wszystkim pionierskiej promocji zabytkowych
rowerów. , jako pełnoprawnych zabytków techniki oraz pionierskiej promocji dwóch dawnych
śląskich katowickich marek: Ebeco oraz Pebeco.

Piekary Śląskie :
- Adam Szczepańczyk – prowadzi bezpłatne zajęcia popularyzatorskie dla dzieci i młodzieży, prowadzi
Koło Turystyczno-Przyrodnicze. Regularnie publikuje w prasie fachowej, organizuje sympozja, rajdy,
warsztaty szkoleniowe.
Ruda Śląska:
- Oddział Miejski PTTK w Rudzie Śląskiej – od kilkunastu lat rudzki Oddział PTTK realizuje autorski
program dotyczący propagowania turystyki oraz zdrowego, aktywnego wypoczynku i rekreacji dla
seniorów w formie sobotnich wycieczek z przewodnikiem, podczas których uczestnicy w atrakcyjnej
formie poznają zabytki kulturowe, przyrodę i atrakcje turystyczne Województwa Śląskiego.
Rybnik:
- Michał Wieczorek – przewodnik turystyczny, górski, pilot wycieczek, instruktor przewodnictwa i
przodownik GOT. Bardzo aktywnie propaguje turystykę i krajoznawstwo wśród dzieci i młodzieży
szkolnej. Nieprzerwalnie jest opiekunem szkolnych kół PTTK.
Siemianowice Śląskie:
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Siemianowice Śląskie. Oddział aktywnie
działa na terenie miasta Siemianowice Śląskie oraz współpracuje z oddziałami PTTK działającymi na
terenie Województwa Śląskiego. Od wielu lat skupia się na propagowaniu turystyki i krajoznawstwa
wśród mieszkańców Siemianowic Śląskich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Sosnowiec:
- Polskie Towarzystwo Kulturalne – wśród wielu inicjatyw podejmowanych przez Polskie
Towarzystwo Kulturalne ważne miejsce zajmują projekty ukierunkowane na propagowanie turystyki
i krajoznawstwa. Stowarzyszenie organizuje różnego rodzaju wyjazdy turystyczne, prelekcje
krajoznawcze, realizuje również projekty ukierunkowane na popularyzację walorów turystycznych
poszczególnych regionów Polski, w tym Województwa Śląskiego.
Tychy:
- Maria Lipok-Bierwiaczonek – dyrektor Muzeum Miejskiego w Tychach. Autorka koncepcji szlaku
miejskiego „Od socrealizmu do postmodernizmu. Unikatowe Nowe Tychy” oraz przewodnika po
szlaku.
Żory:
- Gmina Miejska Żory – władze miasta podejmują aktywne działania ukierunkowane na stałe
wzbogacanie oferty turystyczne Żor, a poprzez to także oferty Województwa Śląskiego. Działania te
koncentrują się zarówno na kreowaniu markowych produktów turystycznych mogących konkurować
z produktami innych województwa i stanowić pożądaną ofertę dla coraz bardziej wymagających
turystów, jak i promocji atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie Gminy.
Powiat Bielski:
- Stanisław Podżorski – należy do PTTK od 1981 roku, jako jeden z członków-założycieli Koła TTK
nr 107. W latach 2009-2013 był sekretarzem Zarządu Oddziału „Podbeskidzie”. Jako członek Komisji
Turystyki Górskiej bierze udział w organizacji i obsłudze imprez organizowanych tak przez Oddział,
jak i KTG.

Powiat Będziński:
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sławkowie – to prężnie działający i rozwijający się obiekt, który
stanowi bazę noclegową i rekreacyjną dla grup zorganizowanych i turystów indywidualnych. Na
terenie schroniska odbywają się systematycznie wydarzenia o charakterze rekreacyjno-turystycznym,
w tym promujące walory przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne województwa.
Powiat Cieszyński:
- Henryk Więzik – wieloletni, doświadczony przewodnik turystyczny, beskidzki i terenowy.
Współorganizuje rajdy górskie dla młodzieży szkolnej na terenie powiatu cieszyńskiego. Jest
członkiem Komisji egzaminacyjnej dla przewodników górskich i beskidzkich przy Marszałku
Województwa Śląskiego.
Powiat Częstochowski:
- Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” – jednym
z priorytetowych działań stowarzyszenia są zadania związane z promocją turystyki. Walory Jury
Krakowsko-Częstochowskiej promowane są przez różnorodne formy turystyki takie jak: wędrówka,
jazda rowerem, konno, Fuadem, wspinaczka skałkowa, speleologia, spływy kajakami czy pontonami.
Powiat Mikołowski:
- Andrzej Rygulski – wieloletni, aktywny działacz PTTK, posiada uprawnienia przodownika turystyki
górskiej i rowerowej. Jest organizatorem rajdów, złazów górskich i rowerowych oraz wycieczek
krajoznawczych.
Powiat Myszkowski:
- Marian Kotarski – założyciel i działacz Klubu PTTK „M-2” przy Myszkowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Myszkowie. W okresie ostatnich 5 lat klub systematycznie plasuje się na pierwszym
miejscu w dorocznym konkursie Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK. Marian
Kotarski jest aktualnie wiceprzewodniczącym Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej PTTK
w Katowicach.
Powiat Raciborski:
- Zygmunt Kobylak – w latach 1999-2006 opiekun SKKT PTTK „Strzecha” przy Zespole Szkół
Ekonomicznych w Raciborzu. Od 2006 prezes Zarządu Oddziału PTTK w Raciborzu. Od kilku lat
pozyskuje środki na organizowanie cyklicznych imprez turystycznych skierowanych do mieszkańców
raciborszczyzny i powiatów ościennych.
Powiat Tarnogórski:
- Henryk Biały – wieloletni, aktywny działacz PTTK, inicjator, współorganizator i propagator wielu
przedsięwzięć krajoznawczych i turystycznych, fotografik, promotor turystyki pieszej i rowerowej,
przewodnik turystyczny, pilot wycieczek, organizator rajdów, zlotów, inicjator odnowienia szlaków
turystyki pieszej.
Powiat Zawierciański:
- Ewa i Stanisław Piątek – inicjatywy Państwa Ewy i Stanisława Piątek – Browar na Jurze oraz
Karczma u Stacha przyciągają do naszego regionu rzesze turystów. Piwo Jurajskie staje się
rozpoznawalnym produktem regionu, a zdobywając główne nagrody w konkursach ogólnopolskich,
znacząco wpływa na promowanie marki „Jura” nie tylko na Śląsku, ale w całym kraju.

Powiat Żywiecki:
- Bogusław Wyleciał – działacz turystyczny, przewodnik górski. Od kilkudziesięciu lat propaguje
turystykę wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Jako dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w
Żywcu zachęca młodzież do zainteresowania turystyką oraz sportem. Posiada również liczne
osiągnięcia w dziedzinie inwestycji rekreacyjno-sportowej.
Śląska Izba Turystyki:
- Jadwiga Wieczorek – od 22 lat kieruje pracą biura podróży EKO-TOUR w Katowicach. Organizator
imprez turystyki krajowej i zagranicznej. Członek SIT, bardzo chętnie służy pomocą jak i wspiera
organizacyjnie i rzeczowo przedsięwzięcia Izby.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Rudzie Śląskiej – szkoła ściśle współpracuje z Izbą
w ramach praktyk, tworzenia programów nauczania. Współpraca ta daje uczniom rzetelne
przygotowanie do pracy w branży turystycznej.
- Marian Zapa – od 28 lat kieruje Śląskim Oddziałem PTTK w Katowicach. W branży turystycznej
ma opinię rzetelnego i wiarygodnego organizatora turystyki. Od 20 lat aktywnie uczestniczy w
pracach ŚIT.
Polska Izba Turystyki Oddział Śląski:
- Ewa Weintrit – prowadzi firmę AVE. Jako wieloletni członek PIT chętnie angażuje się w działalność
Izby. W ramach swojej działalności biznesowej organizuje grupy przyjazdowe, dzięki czemu
propaguje walory województwa.
- Bogusław Matlak – prowadzi firmę przewozową BOMATUR. Dbając o rozwój swojej firmy nie
zapomina o promocji regionu – wspierając lokalne inicjatywy oraz uczestnicząc w organizacji stoisk
PIT w trakcie targów turystycznych na terenie całej Polski.
- Alojzy Staniek – prowadzi firmę przewozową DALTRANS. Aktywnie wspiera akcje promujące nasz
region m.in. użyczając swego taboru autokarowego. Wykazuje się dużym zainteresowaniem
w działaniach Izby.
Beskidzka Izba Turystki

- Małgorzata Adamus - właściciel biura podróży „SUMADA TRAVEL” w Bielsku – Białej
i Andrychowie. W trakcie swojej kilkunastoletniej działalności dała się poznać jako osoba
o wyjątkowej osobowości, z niezwykłą pasją społecznikowską.
- Kazimiera Pietyra - jeden z właścicieli OW „DWÓR RYCHWAŁD”.
Wraz z pozostałymi właścicielami konsekwentnie budują pozytywny wizerunek polskiego
hotelarstwa. Ich obiekt na przestrzeni ostatnich lat stał się wizytówką beskidzkiego
hotelarstwa.
- Iwona Czyżowska - właściciel Biura Podróży „Amida”. W swojej działalności turystycznej
konsekwentnie buduje pozytywny wizerunek polskich biur podróży. Umiejętnie łączy
współczesne wymogi z tradycyjną polską gościnnością.

Rada Prezesów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Województwa
Śląskiego:
- Szymon Rojek – członek PTTK od 1990 r., a od 1998 przodownikiem Imprez na Orientację.
W ramach podejmowanych przez niego działań na rzecz turystyki istotna rolę odgrywają szkolenia
w zakresie pracy z mapą i topografii poparte wycieczkami i zajęciami w terenie.
- Małgorzata Janota – członek PTTK od 1971 r. Współpracuje z „Głosem Radzionkowskim” poprzez
publikację artykułów poświęconych turystyce, aktywnemu spędzaniu wolnego czasu, atrakcjom
turystycznym Województwa Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu tarnogórskiego
i ościennych miast.
- Maria Dziurska-Pyrkosz – członek PTTK od 1989 r. W 1992 r. była współzałożycielem
Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie. Opiekun Szkolnego Koła przy Szkole Podstawowej
nr 35. Inicjatorka i współorganizatorka wielu imprez turystyki aktywnej dla dzieci i młodzieży.
- Andrzej Dróżdż – związany z PTTK od 1995 roku kiedy to był członkiem założycielem Koła PTTK
„Magurka” w Woli. Działa na rzecz jego rozwoju, propagując aktywne spędzanie wolnego czasu
poprzez turystykę kwalifikowaną. Jest animatorem wielu imprez turystyki kwalifikowanej o zasięgu
gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
- Jakub Nowak – członek PTTK od 1999 r. Członek Zarządu Głównego PTTK. Działa w środowisku
młodzieży szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i turystycznej. Posiada
uprawnienia przewodnika turystyki górskiej oraz znakarza szlaków turystycznych.
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Śląski:
- Ewa Urbańczyk – pracuje na stanowisku nauczycielki w Szkole Podstawowej w Taciszowie.
Społecznie organizuje wycieczki, różnoraki imprezy turystyczne w skali regionalnej i wojewódzkiej.
Jest aktywnym propagatorem turystyki regionalnej, krajowej i również zagranicznej.
- Wojciech Kusion – aktywnie wspiera działalność Oddziału Śląskiego PTSM oraz Kół PTSM
w Województwie Śląskim. Dzięki jego pomocy oddziały, szkoły i wiele kół PTSM mogło skorzystać
ze sprzętu potrzebnego do organizacji imprez.
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział w Częstochowie:
- Andrzej Guła – długoletni działacz PTSM. Propaguje i organizuje imprezy krajoznawczo-turystyczne
na terenie gminy Blachownia. Systematycznie organizuje wypoczynek wakacyjny dla młodzieży
szkolnej.
- Henryk Srokosz – od 1991 r. pełni funkcję kierownika Schroniska w Siedlcu. Jest bardzo dobrym
administratorem i gospodarzem obiektu. Umiejętnie organizuje pracę wychowawczą z młodzieżą
przebywającą w schronisku. Opracowuje materiały propagujące walory turystyczne okolicy.
Schronisko prowadzi punkt informacji turystycznej.
Oddział Beskidzki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Bielsku-Białej:
- Joanna Pietraszko – zastępca dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – Ośrodek Edukacji
Ekologicznej w Rajczy-Nickulinie. Koordynator programu edukacji ekologicznej w oparciu o szkolne
schroniska młodzieżowe Rajcza, Soblówka, Oźna i Rycerka Górna dla młodzieży szkół województwa
śląskiego.

Stowarzyszenie Przyjaciół Afryki:
- Krystyna Urbańczyk – od 10 lat pracuje społecznie na rzecz Stowarzyszenia Kultury i Turystyki
Krajów Arabskich. Organizuje konferencje turystyczne, realizuje program Moja Mała Ojczyzna. Jako
dziennikarz portalu wiadomości24.pl napisała liczne reportaże promujące Śląsk w kraju i za granicą.
- Barbara Klima – pomaga w realizacji programu Moja Mała Ojczyzna. Zaangażowana w projekty
społeczne. Udostępnia ośrodek Niagara w Międzybrodziu, którym kieruje, na wystawy fotograficzne
i konferencje dydaktyczne.
Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich:
- Janusz Kling – dziennikarz i podróżnik. Promuje region na organizowanych konferencjach
turystycznych. Przygotowywał konferencję „Wspólne inicjatywy a turystyka świata” oraz
„Perspektywy rozwoju turystyki w bieżącej dekadzie”.
-Wiesław Urabańczyk - od 10 lat pracuje społecznie na rzecz Stowarzyszenia Kultury i Turystyki
Krajów Arabskich. Organizuje konferencje turystyczne, realizuje program Moja Mała Ojczyzna. Jako
dziennikarz portalu wiadomości24.pl napisała liczne reportaże promujące Śląsk w kraju i za granicą

