JUBILEUSZ 30-LECIA
Klubu Turystyki Górskiej „HARNAŚ”
W sobotę 17 września 2011 r. Klub Turystyki Górskiej PTTK „Harnaś” w Koninie
obchodził 30-lecie istnienia.
Klub został utworzony w dniu 23 października 1981r., kiedy to 16 pracowników
Elektrowni „Konin” – entuzjastów turystyki górskiej podjęło uchwałę o jego
założeniu i zaczął funkcjonować przy Oddziale PTTK w Koninie. Pierwszym
prezesem został kol. Jan Głąbicki. Nazwę „Harnaś” przyjęto styczniu 1983r., a
oficjalnie w lutym tego roku Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK zatwierdziła jego
istnienie. Członkami klubu byli i są głównie pracownicy konińskich elektrowni i ich
rodziny, ale regulamin od 1987 r. pozwala na członkowstwo w klubie, jedynym
górskim w Koninie, innym turystom górskim.
Przez 30 lat działalności „Harnasie” wędrowali po górach początkowo tylko polskich,
poznając je od Bieszczadów na wschodzie, poprzez Tatry do Gór Izerskich na zachodzie,
a od 1988 r. także słowackich i czeskich, zdobywając ich najwyższe szczyty, a także
odznaki Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT). Uprawiali również krajoznawstwo
zwiedzając okolice Konina, a także innych polskich miejscowości, wiadomości o górach
uzupełniali na prezentowanych na spotkaniach klubowych filmach i prelekcjach. Bratali się
też na wspólnych wyprawach i rajdach górskich z innymi klubami górskimi z Wielkopolski,
najwcześniej z „Granią” z Poznania oraz „Watrą” z Kalisza i „Ornakiem” z Gniezna.
Od 1990 r. regularnie drużyny „harnasi” uczestniczą w ogólnopolskich rajdach
energetyków. Jeżdżą też w coraz wyższe góry ( Kaukaz, Alpy, Pireneje, Etna na
Sycylii, Olimp w Grecji), a klubowy rekord wysokości od 1993r. wynosi 5642 m.
osiągnięte po zdobyciu Elbrusa na Kaukazie.
Impreza jubileuszowa rozpoczęła się o godz. 12.00 w Ośrodku „Przystań” ZE PAK
w Gosławicach powitaniem gości z 9 zaprzyjaźnionych klubów z Wielkopolski,
przedstawicieli O/PTTK w Koninie i związków zawodowych elektrowni oraz
licznego grona „harnasi”.
Wysłuchano informacji aktualnego prezesa klubu kol. Zdzisława Sompolińskiego
o imprezach klubowych, uhonorowano dyplomami obecnych na jubileuszu
założycieli klubu, a także wyróżniających się aktywnością członków i podziękowano
za współpracę innym klubom. Szczególne wyróżnienie otrzymał kol. Wojciech
Stankiewicz, prezes Wielkopolskiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej,
współpracujący od początku z konińskimi turystami, który został honorowym
członkiem KTG „Harnaś” i otrzymał odznakę klubową.
Odśpiewano hymn „Harnasi”, a po obiedzie uczestnicy jubileuszu oglądali
wystawę zdjęć z wypraw górskich, kolekcję znaczków z rajdów i zlotów górskich
oraz obejrzeli film o Bieszczadach. Wieczorem po kolacji bawili się przy muzyce.
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