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GRUDZIEŃ W TRUCHTACZU
Grudzień to dla wielu czas ciężiej pracy przed kilkudniowym świątecznym odpoczynkiem, dla
mnie grudzień był ciężkim miesiącem zarówno w pracy, jak i w domu. Dużo przygotowań do
domowej Wigilii i sporo spotkań i rozmów związanych z 5-tą edycją Festiwalu, a także szał
zakupowy w pracy. Dlatego wielką radością było dla mnie spotkanie z Truchtaczami w trakcie
klubowej wigilii ( przez ostatnie kilka tygodni, z powodu kontuzji nie biegałem i z racji tej przerwy
nie było mnie na Rozalce), organizacją zajęła Asia i udało jej się namówić do pomocy kilka
osób, które upiekły ciasta i współprzygotowały poczęstunek.

W połowie grudnia ( 16-tego) ostatnie gustowne zaproszenia dotarły do Truchtaczy i
zaproszonych znajomych klubu. W tym samym dniu w szkole podstawowej przy ulicy Wielkiej
Skotnicy mogliśmy się w spokoju spotkać, porozmawiać i poczęstować się pysznymi
wypiekami.
Atmosferę świąteczno-kolędową zawdzięczaliśmy Chórowi Męskiemu z Janowa, który w
składzie kilkunastu „głosów” zaszczycił nas swoją obecnością i śpiewem. Warto było Ich
posłuchać i zobaczyć ich pasje, z jaką podchodzą do tego, co robią. U niektórych z nas i łezka
się pojawiła, a Ci bardziej ambitni śpiewali wraz z chórem. Nie mogło oczywiście zabraknąć
występu Karoliny Księżyk, która od początku spotkań jest z nami i dziali się z nami swoim
talentem. Tym razem grając m.in.. na puzonie, a potem prowadząc spontaniczny program ”jaka
to kolęda” .
Tradycyjnie pojawiły się życzenia świąteczne i wspólne rozmowy na tematy biegowe,
kołobiegowe i te zupełnie z „innej beczki”.
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Rozeszliśmy się w miłej i sympatycznej atmosferze wigilijnej, bo i też była to wigilia finału II
Grand Prix Mysłowic o Puchar Truchtacza, którego start zaplanowany był na 17–tego grudnia.

W dniu zawodów poza samym biegiem zaplanowane było ognisko i pieczenie kiełbasek.
Zawody na stałe wpisały się w kalendarz wielu zawodników, w edycji bieżącej wzięło w nich
udział ponad 160-ciu z całej Polski. Zawody są bezpłatne, a na najbardziej wytrwałych czekają
wspaniałe nagrody w kilku kategoriach: Bieg, Nordic Walking, Canicross. Cała impreza wraz z
finałem w ośrodku hipoterapii „Padok” ,wypadła fantastycznie i już wiadomo, że będzie
kontynuacja w roku bieżącym, o czym można przeczytać na stronie stowarzyszenia
www.truchtacz.org

Na zdjęciu pierwsza trójka Open Kobiety: Dorota Wyleciał, Grażyna Hornik, Bożena Kopeć

Wiem, że zaangażowanych w organizacje i pomoc przy zawodach jest bardzo dużo osób ( w
tym wielu Truchtacz), nie jestem w stanie wymienić wszystkich aby nikogo nie urazić, ale ze
swojej strony chciałbym w szczególności podziękować rodzinie Księżyków za wkład i
zaangażowanie w organizacje GP, bo bez ich pracy impreza straciłaby charakter, który posiada.

To nie koniec grudniowych wyzwań Truchtacza – w sylwestra spora grupa zawodników
wystąpiła w ostatniej Biegowej Koronie Himalajów Maraton Shisha Pangma.
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WYLECIAŁ DOROTA TRUCHTACZ MYSŁOWICE 1960 33833 03:29:34 3
KOPEĆ BOŻENA TRUCHTACZ MYSŁOWICE 1967 33833 04:03:25 4
NOWROT JERZY TRUCHTACZ MYSŁOWICE 1952 25471 02:29:08 70
MICUDA JAN MYSŁOWICE 1950 21290 01:59:22 93
KSIĘŻYK JACEK TRUCHTACZ MYSŁOWICE 1968 21290 02:01:52 95
KUCZMIERCZYK JANUSZ TRUCHTACZ MYSŁOWICE 1947 21290 02:04:39 99
HORNIK GRAŻYNA TRUCHTACZ MYSŁOWICE 1969 21290 02:25:16 14
GODEK BEATA TRUCHTACZ MYSŁOWICE 1961 21290 02:25:16 15
KATAN TOMASZ TRUCHTACZ MYSŁOWICE 1978 17109 01:31:53 115
KATAN WIESŁAWA TRUCHTACZ MYSŁOWICE 17109 1.55.58 22
LEGOMIŃSKI WERNER TEUCHTACZ MYSLOWICE 1943 12928 01:12:16 125

Rok 2012 nie tylko będzie rokiem Euro, ale również realizacją wielu celów jakie Truchtacze
sobie założyli – oby większość się udała. Jest szansa ponieważ niemożliwe nie istnieje.

Następny cykl zawodów organizowanych przez AWF to Biegowa Korona Ziemi, a terminy to:

-

18 lutego 2012 roku Maraton Góra Kościuszki (Australia)

-

31 marca 2012 roku Maraton Mont Blanc (Europa)

-

21 kwietnia 2012 roku Maraton Masyw Vinsona (Antarktyda)

-

20 maja 2012 roku Maraton Katowice Kilimandżaro (Afryka)*

-

10 czerwca 2012 roku Maraton Mount Everest (Azja)*
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-

22 września 2012 roku Maraton McKinley (Ameryka Północna)

- 20 października 2012 roku Maraton Aconcagua (Ameryka Południowa)
* na tych biegach będzie obowiązywał inny regulamin
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