12. Ogólnopolski Rajd Chatkowy * PTTK Konin * 18-19-20.07.2008
CHATKA ORNITOLOGA PTTK Białobrzeg gm. Pyzdry powiat Września
W 13.roku prowadzenia bazy turystycznej pod nazwą CHATKA ORNITOLOGA PTTK
we wsi Białobrzeg gm. Pyzdry Oddział PTTK w Koninie ogłosił 12. Ogólnopolski Rajd
Chatkowy w dniach 18-20.07.2008. Plakat wykonał Karol Sznajder. Organizacją zajęli
się Wanda Gruszczyńska i Jerzy Sznajder. W piątek 18 lipca zaczęli zjeżdżać goście.
Kierownik bazy Jerzy Sznajder zaprosił na wieczorne ognisko. W sobotę 5 rowerzystów
z Konina wybrało się do CHATKI trasą ze wsi Gułtowy. Po drodze odwiedzili kościół i
zespół pałacowo-parkowy w Gułtowach, rezerwat archeologiczny w Gieczu, Miłosław,
dworek Reymonta w Kołaczkowie i punkt informacyjny na wschodniej granicy Cesarstwa
Rosyjskiego koło wsi Borzykowo. Tymczasem do CHATKI zjechali rowerzyści z Wrześni
i Osieka, spłynęła załoga kanoe z Konina. Obrzęd rozpalania ogniska kultywowała chatW piątek grał Darek Lisiecki (ZS)
kowa starszyzna. Dojechały załogi samochodowe wraz z namiotami. W noclegowni
przybywało osób i bagaży. Drogą przez Białobrzeg zadudniła kawalkada motocyklistów.
Gościnne wrota chatkowe były szeroko otwarte. Na chatkowym podwórku jeszcze nie było tylu lśniących maszyn. Szczególne zainteresowanie motocyklami wykazali najmłodsi.
Każdy mógł pojechać motocyklem jako pasażer. Po penetracji doliny Warty dojechali
rowerzyści z Poznania, automobiliści z Koła, Słupcy i Ciechocinka.
O godzinie 19:00 rozpoczęło się ognisko przy CHATCE. Najmłodsi woleli jeszcze
pobuszować w okolicznych wydmach, czcząc w ten sposób obchodzony w 2008 ROK
ZIEMI. W malowniczych okolicznościach przyrody Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego motocykliści i turyści wysłuchali koncertu Włodka Sypniewskiego i Darka Lisieckiego.
12. Ogólnopolski Rajd Chatkowy przypadł 95 lat po utworzeniu Oddziału PTK w Koninie
(1913) i 55 lat po zawiązaniu Oddziału PTTK w Koninie (1953). Prezes Oddziału PTTK
w Koninie Andrzej Łącki powitał gości i poprosił Magdę o przedstawienie motocyklistów
Kanoe (Krzysztof i Marek W.) i rowerzyści (ZS)
z tworzącego się Klubu MASTERS OF THE ROADS. Z okazji 13. roku gazdowania w
CHATCE rodzina Sznajdrów otrzymała dyplomy. Szampanem wzniesiono toast z racji
narodzin Adama. O zmierzchu motocykliści odjechali. W tradycyjnym kręgu pożegnano
wracających autokarem do Konina. W drugiej części wieczoru wystąpił zespół BLUES
MAKERS: Maciej Koralewski (gitara basowa), Staszek "Kwiatkowski" Kwiatek (gitara) i
Włodzimierz "Oldu" Sypniewski (gitara, śpiew). Gościnny występ barda Dariusza Lisieckiego pokropił mały deszczyk. Rozśpiewana CHATKA do późna w noc rozbrzmiewała
dźwiękami gitar, aż nastał czas na odpoczynek.
W niedzielę rano przyjechał autokar, aby w ramach części krajoznawczej 12. Rajdu
zabrać 28 uczestników do Książa Wielkopolskiego. Tu, w 160. rocznicę Wiosny Ludów,
pani Dorota Jańczak oprowadziła uczestników po mieście i jego zabytkach. Szczególnym miejscem w Książu Wielkopolskim jest miejsce pochówku poległych powstańców
z 1848 roku. Spacer po Książu trwał prawie 2 godziny. Przewodnikiem po drewnianym
kościele w Gogolewie nad Wartą był pan Paweł Walkowiak. Po odpoczynku na plaży Jazda na motocyklu – to jest coś! (ZS)
w Jarosławkach zwiedziliśmy kościół neogotycki w Chwałkowie Kościelnym i znaleźliliśmy pomnik lotników brytyjskich w Jaraczewie. Niektórzy bywalcy chatkowi przedłożyli pobyt w CHATCE i w jej okolicy nad udział w wycieczce autokarowej. Ostatnim
akcentem 12. Rajdu było wręczenie dyplomu Kasi Sznajder. Autokarową obsługę rajdu zapewnił Ryszard Kijak. Kierownik bazy CHATKA ORNITOLOGA PTTK osobiście
pożegnał odjeżdżających uczestników 12. Rajdu. W rajdzie wzięło udział łącznie ponad
80 uczestników.

Koncert zespołu BLUES MAKERS (ZS)

Książanka Dorota Jańczak zapoznała z historią
i dniem dzisiejszym Książa Wielkopolskiego (WG)
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Wanda Gruszczyńska (WG). Więcej zdjęć http://konin.pttk.pl

Prawie wszyscy uczestnicy 12. Ogólnopolskiego Rajdu Chatkowego zmieścili się
na zdjęciu wraz z jedną z piękniejszych maszyn. Fot. ZS

Baza CHATKA ORNITOLOGA PTTK jest czynna
w lipcu i w sierpniu tel. 603 262 242, poza sezonem
tylko po uzgodnieniu telefonicznym 609 440732
lub z Oddziałem PTTK w Koninie.

