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T
rudno pisaæ o bliskiej wspó³pra-

cy WSK Rzeszów, obecnie Pratt

& Whitney Rzeszów, cz³onków

Solidarnoœci, Honorowych Dawców

Krwi, pracowników i ich rodzin, cz³on-

ków Podkarpackiego Stowarzyszenia

Turystyczno-Sportowego NSZZ Soli-

darnoœæ w Rzeszowie, a Oddzia³em

Rzeszowskiego PTTK jeœli nie powró-

ci siê do korzeni. Dla nas pracowni-

ków WSK PZL-Rzeszów, cz³onków So-

lidarnoœci pocz¹tkiem by³o wspó³orga-

nizowanie Czwartego Ogólnopolskie-

go Górskiego Rajdu Solidarnoœci

w Bieszczadach w dniach 10-13 wrze-

Ryszard Szyszka

To ju¿ 18 lat dobrej wspó³pracy

œnia 1998 r. z baz¹ w Wetlinie na „Pio-
trowej Polanie”.

W tym klimatycznym miejscu i sza-
cownym gronie mo¿na by³o nauczyæ
siê organizacji rajdów i z³apaæ bakcy-
la. Tam poznaliœmy grono przewodni-
ków i organizatorów: Agnieszkê Wa-
³ach, Ryszarda Zawiœlaka, Stanis³awa
Polañskiego, Tomka Dziurawca i m³o-
dego wówczas, ale ju¿ doœwiadczone-
go £ukasza Kuczmarza. A nad nimi
ikonê i niekwestionowany autorytet
rzeszowskiego przewodnictwa i krajo-
znawstwa, wychowawcê kilku pokoleñ
Antoniego Hada³ê, z szacunkiem dla

I Rajd Górski – Festyn Rodzin Solidarnoœci WSK ,,PZL-Rzeszów”, Wetlina 10-12.09.1999 r.
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pozosta³ych kole¿anek i kolegów prze-
wodników.

Tutaj narodzi³ siê pomys³, aby
wœród pracowników WSK Rzeszów or-
ganizowaæ rajdy górskie. Z racji tego,
¿e pomys³ narodzi³ siê w Bieszczadach
to pierwszy Rajd Górski – Festyn Ro-

dzin Solidarnoœci WSK Rzeszów odby³
siê w Bieszczadach i oczywiœcie w We-
tlinie na „Piotrowej Polanie”. Ustalili-
œmy, ¿e w ka¿dy jubileusz wracamy
w Bieszczady. Ustaliliœmy, ¿e na ka¿-
dym rajdzie bêd¹ do wyboru dwie tra-
sy, dla mocnych i s³abszych. Oczywi-

VII Rajd Górski w Beskidzie ¯ywieckim, Babia Góra 1-4.09.2005 r.

IV Droga Krzy¿owa dla osób niepe³nosprawnych, Blizne – wzgórze Micha³ek, 2.04.2011 r.
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œcie pod okiem wykwalifikowanych
przewodników. Spowodowa³o to, ¿e
rajdy cieszy³y siê nies³abn¹cym zainte-
resowaniem. Do nas do³¹cza³y osoby
z innych zak³adów pracy. I o to pomy-
s³odawcom chodzi³o.

W takiej formule odby³o siê piêt-
naœcie cyklicznych rajdów. Oprócz
trzech rajdów w Bieszczadach wêdro-
waliœmy w kolejnoœci: Beskid Niski,
Tatry, Pieniny, Gorce, Beskid S¹dec-
ki, Beskid Œl¹ski, Beskid ̄ ywiecki, Be-
skid Makowski, kolejny raz Tatry, Be-
skid S¹decki, Bieszczady S³owackie,
Tatry Bielskie, Karkonosze, Gorgany
i Czarnohora na Ukrainie, Beskid
Wyspowy. W niektórych pasmach gór-
skich w przewodnictwie wspierali nas
miejscowi przewodnicy.

Kolejnym pomys³em s¹ Rajdy pt.
„Wokó³ Rzeszowa”. Tutaj pomys³odaw-
cami s¹ cz³onkowie Miêdzyzak³adowe-
go Klubu Honorowych Dawców Krwi
PCK przy WSK – Rzeszów obecnie Pratt
& Whitney Rzeszów. Krwiodawcy doszli
do wniosku, ¿e znamy to co jest daleko
od Rzeszowa, a w wielu przypadkach
nie mamy czasu na miejsca wartoœcio-
we blisko Rzeszowa. Pomys³ chwyci³
i dotychczas odby³o siê ju¿ dziewiêæ cy-
klicznych imprez. A zwiedziliœmy ju¿:
Przedmieœcie Czudeckie, Pogórze
Strzy¿owskie na dwóch ró¿nych tra-
sach, Pogórze Dynowskie na trzech
ró¿nych trasach, Pogórze Rzeszowskie,
Kotlinê Sandomiersk¹ na trzech ró¿-
nych trasach. A na przysz³y rok ju¿
mamy w planie Pogórze Przemyskie.

Krwiodawcy z rodzinami i przyjació³mi na Lubaniu w Gorcach, 19.08.2016 r.
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Dziêki tym wypadom oprócz poby-
tu na szlakach zwiedziliœmy: Nie-
chobrz, Przedmieœcie Czudeckie, Czu-
dec, GwoŸnicê, K¹kolówkê, B³a¿ow¹,
Markow¹, Albigow¹, Malawê, Wzgórze
Marii Magdaleny, S³ocinê, Ostrowy Tu-
szowskie, Niwiska, Skansen w Kolbu-
szowej, Golcow¹, Domaradz, Zawadê,
Pustków, Bliznê, Kamionkê, Borek
Stary, Hy¿ne, Dyl¹gówkê, G³obikow¹,
Ma³¹, Brzeziny, Stêpinê, G³ogów Ma-
³opolski, Turzê, Gwizdów, Kud³acze,
Zerwankê, Julin. W rajdach uczest-
nicz¹ honorowi dawcy krwi, ich rodzi-
ny i przyjaciele. Do tych wymienio-
nych cyklicznych wyjazdów nale¿y
wspomnieæ o kilkunastoletniej sta³ej
wspó³pracy przy wyjazdach zimowych
i poznawaniu piêknych terenów w zi-
mowej scenerii: Pienin, Gorców, Be-
skidów, Podhala, Bieszczadów. Tak¿e
wycieczki zagraniczne z akcentem gór-
skim zorganizowane na S³owacjê, Ru-
muniê i Ukrainê.

Kilka razy by³a organizowana Dro-
ga Krzy¿owa dla osób niepe³nospraw-
nych po³¹czon¹ z zwiedzaniem nasze-
go regionu. Oprócz wymienionych
przewodników w naszych imprezach
uczestniczyli: Dorota Michnia, Tade-

usz Ga³¹zka, Jacek Kawalec czy Micha³
Organ. Jeœli kogoœ pomin¹³em to prze-
praszam. Spora grupa naszych pra-
cowników i ich rodzin jest sta³ymi
uczestnikami w wyjazdach jednodnio-
wych, które ciesz¹ siê nies³abn¹cym
zainteresowaniem i wysok¹ renom¹.

W naszych wyjazdach uczestnicz¹
weterani szlaków turystycznych jak:
Eugeniusz Klimczak (78 lat), Tadeusz
Matyaszek (77 lat), Zbigniew Nowak
(76 lat) Marian Smolik (72 lata), Al-
fred Rajzer (72 lata). Odnotowaæ na-
le¿y, ¿e od kilku lat wêdruj¹ ju¿ po nie-
biañskich szlakach: Józef Maciata, prze-
wodnik TPN, W³adziu Borsuk, Tadziu
Rymut czy 7-letni Piotruœ Sanecki.

Podsumowuj¹c mo¿na œmia³o po-
wiedzieæ, ¿e wspó³praca by³a, jest
i bêdzie. Uczestnicy poznaj¹ nowe te-
reny i wzbogacaj¹ swoj¹ wiedzê, a prze-
wodnicy Rzeszowskiego PTTK prze-
kazuj¹ swoje wiadomoœci po³¹czone
z pasj¹. Tym co dotarli do tego miejsca
wspomnieñ, ¿yczê wspania³ych wra¿eñ
w swoim dalszym wêdrowaniu po dro-
gach ¿ycia i piêknym kraju jakim jest
Polska. Do zobaczenia na szlaku.

Fot. Ryszard Szyszka (4)


