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Rok Szlaków Turystycznych PTTK
Za górami, za lasami stoi CHATKA ORNITOLOGA PTTK. Oddział Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego w Koninie w 1995 roku podjął się trudów prowadzenia bazy turystycznej pod tą nazwą na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Od tej pory
CHATKA przyjęła pod swój dach wielu utrudzonych turystów, a przy ognisku wyśpiewano
sporo pieśni. Z obiektu korzystali rowerzyści, kajakarze, kanadyjkarze, automobiliści, turyści
górscy w tęsknocie za górami, grzybiarze, wędkarze i zwykli ludzie spragnieni towarzystwa i
przygody. Do CHATKI prowadzi znakowany kolorem czerwonym szlak turystyczny PTTK od
Rudy Komorskiej przez Pyzdry i dalej przez Ląd do wsi gminnej Lądek. Nadwarciański Park
Krajobrazowy wyznakował dwie ścieżki przyrodnicze: WALGA i KRZYNICA. CHATKA jest
świetną bazą wypadową do wędrówek po parku.
Rokrocznie Oddział PTTK w Koninie promował CHATKĘ Rajdem Chatkowym. W 2006
roku rajd nie odbył się, gdyż trwały remonty w budynku. Dach okazał się nieszczelny, a
belki go podtrzymujące były złej jakości i groziły zawaleniem. Zgromadziwszy finanse
Oddział podjął decyzję o remoncie. Dopiero na jesieni z obiektu mogli skorzystać turyści.
Na dwunastolecie gazdowania w dniach 21-22 lipca 2007 odbyła się jedenasta edycja
rajdu. Przyjechali dowolnymi trasami rowerzyści, automobiliści, grupa autokarowa i załoga
kanoe o sympatycznej nazwie KRĘCIOŁA. Wśród gości pojawiła się córka znakomitego
prof. Aleksandra Winieckiego, jednego z ojców chrzestnych NPK, dr Anna Winiecka –
Nowak z rodziną. Ze Starostwa Powiatowego we Wrześni przybyła Małgorzata Lisiecka.
Kwartalnik KURENDA z miasta Pyzdry reprezentowała Sylwia Mazurczak.
Rajdowa brać obsiadła ogień i piekła kiełbaski. Pierwszą godzinę towarzyszyła gitara
Wandy Gruszczyńskiej. Bazowy CHATKI, Jerzy Sznajder, który pełni tą funkcję od początku
działania obiektu, zaprosił na ognisko międzynarodowe grupy muzyków z Hamburga
(Niemcy) działające przy Prywatnym Centrum Kultury Żerków. Solistą zespołu PERIPHERY
był dynamiczny Rosjanin Żenia, który od razu zdobył sympatię uczestników rajdu. Zespół
był już znany niektórym bywalcom klubów, koncertował w Koninie, Poznaniu i w Gdańsku.
Kolejną grupą była międzynarodowa formacja JURASSIC BLUES. Rozbawili wszystkich,
tańcom nie było końca. Grupa wracająca do Konina przedłużyła pobyt, aby stracić jak najmniej ze wspaniałego happeningu. Pieśnią „Ogniska już dogasa blask” pożegnano wyjeżdżających, a koncert trwał do późna w noc. Dodatkową atrakcją był spacer wśród pięknych
okoliczności przyrody urozmaicany pohukiwaniami sowy. Niektórzy do rana nie zmrużyli
oka. Pozostali smacznie spali w noclegowni, pokojach i w namiotach.
W niedzielę rano dojechali wycieczkowicze i autokarem wyjechaliśmy poznawać okolice
CHATKI. W drodze do Kretkowa spotkała nas burza, ale po wizycie u Matki Bożej Patronki
Małżeństw deszcz ustał. Spacer po Żerkowie ukazał piękno stolicy Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. We wsi Wilkowyja poszliśmy do młyna nad Lutnią. W Jarocinie
spędziliśmy 1,5 godziny zwiedzając park i centrum miasta. Z okazji festiwalu było dostępne
muzeum. O 14:30 zameldowaliśmy się u ks. Kazimierza Domagały w kościele św. Walentego
w Radlinie. Kościół i renesansowe nagrobki wywarły niezapomniane wrażenie. Wracając do
Pyzdry minęliśmy kościół w Żerkowie i szkołę w Śmiełowie – dwa z obiektów Centrum Kultury
ŻERKÓW. Spoglądając z punktu widokowego na zboczu Łysej Góry zobaczyliśmy Pyzdry.
Pojechaliśmy tam, obejrzeliśmy obelisk 750-lecia miasta i muzeum. Konkurs krajoznawczy
wygrały Jadwiga Sznajder, Zenia Klejna i Maria Gruszczyńska. Do 18:00 turyści opuścili
CHATKĘ i została rodzina bazowego wraz z ciszą i przepiękną pogodą.

Wszystkie drogi prowadzą do CHATKI PTTK

Posiłek rajdowy stanowiły kiełbaski pieczone nad
ogniskiem

Ognisko przy CHATCE ORNITOLOGA PTTK

Fotorelacja http://konin.pttk.pl/zdjecia/070721 . Tekst Wanda Gruszczyńska, zdjęcia Marcin Rusin

Gra zespół PERIPHERY (Syberia, Polska, Kazachstan, Niemcy)

Wieś Wilkowyja upamiętnił (1945) Jarosław
Iwaszkiewicz w opowiadaniu „Młyn nad Lutynią”
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