
 

P O D S U M O W A N I E 

54. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WSPÓŁZAWODNICTWA SCHRONISK 
MŁODZIEZOWYCH NA SZCZEBLU  

ODDZIAŁU PTSM w KROŚNIE 
 

W dniu 13 grudnia  br. w Szkolnym Schronisku MłodzieŜowym w Lesku odbyło się 

podsumowanie XXXIX edycji Konkursu Współzawodnictwa Szkolnych Schronisk 

MłodzieŜowych na szczeblu Oddziału PTSM w Krośnie. Uroczystość podsumowania 

konkursu współzawodnictwa odbyła się podczas konferencji szkoleniowej zorganizowanej 

dla opiekunów grup uczestniczących w projekcie „Tydzień Turystyki MłodzieŜy 

w Bieszczadach” i  liderów szkolnej działalności krajoznawczo turystycznej. 

Projekt „Tydzień Turystyki MłodzieŜy w Bieszczadach” oraz konferencja 
współfinansowany był przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy 

z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt „Alpy Karpatom”, 

realizowany przez Fundację Karpacką – Polska  

Konkurs współzawodnictwa schronisk młodzieŜowych organizowany przez Polskie 

Towarzystwo Schronisk MłodzieŜowych od 1961 roku jest formą rywalizacji o miano 

najlepszego schroniska młodzieŜowego. Konkurs jest takŜe wspaniałą formą promocji 

wyróŜnionych placówek zarówno na etapie oddziałowym jak równieŜ podczas 

podsumowania ogólnopolskiego. Celem organizowanego współzawodnictwa jest 

inspirowanie dyrektorów i pracowników schronisk do stworzenia w swoich placówkach 

moŜliwie najlepszych warunków zakwaterowania i pobytu dla młodzieŜy biorącej udział w 

wycieczkach, obozach wędrownych oraz róŜnorodnych formach wypoczynku dzieci 

i młodzieŜy.  

Do 54. Konkursu Współzawodnictwa Schronisk MłodzieŜowych na etapie 

oddziałowym  przystąpiło 13 szkolnych schronisk młodzieŜowych (z 29 schronisk 

zarejestrowanych w naszym oddziale), w tym 8 placówek całorocznych (66,7%) 

i 5 sezonowych (29,4%). Przeglądy oraz ocenę schronisk zgłoszonych do Konkursu 

przeprowadziła powołana przez Zarząd Oddziału PTSM w Krośnie - Oddziałowa Komisja 

Konkursowa w składzie: członkowie Matylda Drzymała i Bogdan Nakonieczny, Jan Barut – 

przewodniczący Komisji. W Konkursie na szczeblu Oddziału została ustalona następująca 

kolejność miejsc: 

 
I. W kategorii schronisk całorocznych; 

 
1 miejsce Szkolne Schronisko MłodzieŜowe w Głobikowej „Rozdzielnia Wiatrów”, 
dyr. BoŜena Dziadosz – schronisko prowadzone przez Gminę Dębica, 

 

2 miejsce Szkolne Schronisko MłodzieŜowe w Stuposianach, dyr. Marta Polechońska – 

schronisko prowadzone przez Gminę Lutowiska,  

 
3 miejsce Szkolne Schronisko MłodzieŜowe „Bieszczadnik” w Lesku, dyr. Tomasz Prawda 

– schronisko prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Lesku  



 

 

 

WyróŜnienia równorzędne zostały przyznane dla Szkolnych Schronisk MłodzieŜowych 

w: Dukli, Górzance, Kalnicy, Lutowiskach i Myczkowie.  

 
II. W kategorii  schronisk sezonowych; 

 
1 miejsce Szkolne Schronisko MłodzieŜowe w Nowym śmigrodzie, dyr. Łukasz 

Praszkowicz – schronisko prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle,  

 

2 miejsce Szkolne Schronisko MłodzieŜowe w Czarnej, dyr. Anna Łysyganicz – schronisko 

prowadzone przez Gminę Czarna, 

 

3 miejsce Szkolne Schronisko MłodzieŜowe w Baranowie Sandomierskim, dyr. Maria 

Pietrzyk – schronisko prowadzone przez Gminę Baranów Sandomierski,  

 

WyróŜnienia równorzędne zostały przyznane dla Szkolnych Schronisk MłodzieŜowych 

w: Bóbrce k/Krosna i Iwoniczu. 

 

Dyrektorzy wyróŜnionych schronisk otrzymali dyplomy i wydawnictwa: „Album Polska 

– przyroda, krajobrazy, miasta”, przewodnik „Bieszczady” oraz paterkę „Choinka” 

ufundowaną przez artystę Macieja Habrata właściciela „Glass Habrat Studio”.   

 

Na szczeblu centralnym w  54. Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk 

MłodzieŜowych  wytypowane  schroniska z naszego Oddziału otrzymały następujące 

wyróŜnienia:  

 

1. W kategorii schronisk całorocznych: 
� SSM w Głobikowej – wyróŜnienie w stopniu złotym, 
� SSM w Lesku – wyróŜnienie w stopniu srebrnym, 
� SSM w Stuposianach  – wyróŜnienie w stopniu brązowym. 

 

2. W kategorii schronisk sezonowych: 

� SSM w Czarnej – wyróŜnienie w stopniu złotym, 
� SSM w Nowym śmigrodzie  – wyróŜnienie w stopniu srebrnym. 

 

W programie krajoznawczym (13 grudnia br.) organizowanej konferencji dyrektorzy 

wyróŜnionych schronisk uczestniczyli w wycieczce szkoleniowej po Górach Bukowskich 

poznając najciekawsze atrakcje krajoznawczo - turystyczne obszaru przygranicznego Polski 

ze Słowacją: Muzeum Sztuki Nowoczesnej im. Andy Warhola i cerkiew prawosławną 

p.w. św. Ducha w Medzilaborcach, ruiny monastyru z XIV w Krasnym Brodzie, cerkiew 

prawosławną z 1930 roku oraz kryptę ze szczątkami Ŝołnierzy z I wojny światowej 

w Osadnem. 

 

 

Jan Barut – Prezes Zarządu Oddziału PTSM w Krośnie 


