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by zacieśnić więzy seniorów Oddziału PTTK w Koninie z aktualnymi władzami we
wtorek 11 stycznia 2011 r. w sali edukacyjnej klubu Hutnik w Koninie o godz. 1730
rozpoczęło się noworoczne spotkanie seniorów PTTK. Tradycja zapoczątkowana
w 2006 roku została z zadowoleniem przyjęta przez adresatów przedsięwzięcia.
Organizacją spotkania zajęła się Wanda Gruszczyńska z pomocą Andrzeja Łąckiego i Andrzeja
Millera. Z przyczyn zdrowotnych nie przybył Jan Rusin, przekazując telefonicznie
pozdrowienia. Wiadomości i życzenia z dalekiej Małopolski od Mirosława Wrocławskiego
przekazał Zygmunt Kowalczykiewicz. Prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki powitał
przybyłych i krótko omówił dokonania w 2010 r. Zachęcił do wypełniania ankiet i do
spisywania wspomnień. Osnową do dyskusji stała się prezentacja cyfrowa historii Oddziału.
Andrzej Miller, wiceprezes Oddziału PTTK w Koninie, przypomniał Stanisława Kostrzeńskiego
z Koła, który uczestniczył w zakładaniu konińskiego oddziału i był obecny na jubileuszu 50lecia. Andrzej Miller przekazał dokument nadania szlakowi czarnemu imienia Ignacego
Wrocławskiego, uzyskany od Pawła Andersa. Paweł wyciągnął go ze sterty przeznaczonych
do kasacji dokumentów Zarządu Okręgowego w Poznaniu.
Kol. Zygmunt Kowalczykiewicz zaproponował, aby pozostałe szlaki otrzymały imiona
zasłużonych działaczy. Michał Gruszczyński stwierdził, że dorobek Zofii Urbanowskiej
upoważnia Oddział do przyjęcia jej imienia. Jadwiga Sznajder zauważyła, że przyjęcie
imienia Zofii Urbanowskiej sugerowano już przed wojną bibliotece.
Andrzej Miller poinformował o zamiarze zorganizowania sesji popularno-naukowej z
racji upływających 860 lat od inskrypcji na Słupie Konińskim. Michał Gruszczyński
zrelacjonował perypetie z WOT w sprawie ustalenia poprawnego tekstu na tablicy przy
słupie. W listopadzie wymieniono tekst na prawidłowy. Maciej Chmielewski przypomniał
o używaniu właściwej nazwy Słupa. W toku dyskusji na 99% ustalono, że metalowa
tablica przy słupie była ustawiona w 1961 r.
Jerzy Marciniak przekazał "Kronikę szczepu" z 8V1966 r. Andrzej Miller przeczytał w
książce Andrzeja Majewskiego (wyd. XII 2010 r.) wspomnienia o mikrusie Zygmunta
Pęcherskiego. Andrzej Miller nadmienił, że posiada brudnopis posiedzenia komisji
muzealnej z 1965 r. (podpisy R. Michalskiego, A. Studzińskiego). Stanisław Leń wspomniał,
że on też był prekursorem muzeum. Henryk Bytner wspomniał Kazia Sochackiego, który
jako wychowanek Zygmunta Pęcherskiego opisywał eksponaty. Stwierdzono, że
wystawa na 100-lecie powstania styczniowego była przy ulicy Słowackiego.
Przysłuchiwał się tej dyskusji Piotr Pęcherski, wnuk I prezesa Oddziału.
Zygmunt Kowalczykiewicz wyraził radość, że obecny Zarząd docenia byłych
działaczy i zachęcał Zarząd do działania. Wspomniał dawne spacery, wycieczki
rowerowe i kajakowe, przystań, spływ Wisłą do Gdańska, Nowy Targ kajakiem. W
międzywojniu skrzykiwali się ludzie, aby jechać wozem do Żychlina. Michał Gruszczyński
przypomniał, że zarząd oddziału chętnie zeskanuje stare zdjęcia. Andrzej Miller znalazł
stare widoki okolic Konina w Tygodniku Ilustrowanym. Stanisław Leń podkreślił, że
dorobek Oddziału to również działalność oświatowa i szkoleniowa.
Przewodnictwo terenowe od 1973 r., kiedy absolwenci pierwszego kursu zaczęli
działać, stało na wysokim poziomie. Andrzej Miller zliczył. że nasz Oddział wykształcił 104
przewodników. Prezes Andrzej Łącki poinformował, że w 1997 r. weszła w życie ustawa o
usługach turystycznych i do tej pory nie udało się zorganizować w naszym oddziale kursu
przewodnickiego. Aby reaktywować klub (koło) przewodników potrzeba 10 osób. Andrzej
Miller pokazał odznakę 130-lecia przewodnictwa turystycznego w Polsce, którą otrzymał
podczas posiedzenia G.K. Przewodnickiej w 2005 r.
Wylosowano 10 osób, które otrzymały CD z nagranymi zestawami zdjęć z
poprzednich spotkań. Toast za pomyślność w Nowym Roku wzniósł prezes Andrzej
Łącki. Zaprosił na letnie spotkanie 16 lipca przy CHATCE ORNITOLOGA PTTK oraz do
udziału w imprezach PTTK aż do kolejnego spotkania noworocznego.

Stoją od lewej: Zygmunt Kowalczykiewicz, Maciej Chmielewski, Kazimierz Sochacki, Michał
Gruszczyński, Andrzej Miller, Andrzej Krogulski, Izydor Garbaciak, Andrzej Łącki, Henryk
Bytner, Józef Kwieciński, Ludwik Zieliński, Jan Kujawa, Stanisław Leń, Henryk Woźniakowski,
Bogumił Jasiczek (Leszek), Jerzy Marciniak, Irena Sipowicz, Andrzej Szurkowski, siedzą od
lewej: Wanda Gruszczyńska, Jadwiga Sznajder, Jadwiga Szymczak, Bożena Siwińska, Zofia
Fot. W. M. Gruszczyńscy, P. Pęcherski. Tekst: Wanda Gruszczyńska
Szurkowska i Zofia Sękowska.

