30 lat Klubu Turystycznego * 1981- 2011
Rajd na 30lat i bal jubileuszowy * Wąsosze 5-6.11.2011
30lat minęło i przyszedł czas na podsumowanie i wspomnienia. A wspominać
było co. Idea założenia Klubu dojrzewała kilka lat wśród bywalców piątkowych
dyżurów Wojewódzkiej Komisji Turystyki Pieszej w siedzibie Oddziału PTTK przy
ulicy Kolejowej 11 w Koninie. Wspólne wyprawy, wycieczki, szkolenia, spotkania
towarzyskie przekonały, że razem można sporo osiągnąć. W 1981 roku 15 osób
podpisało wniosek do Zarządu Oddziału o zarejestrowanie Klubu, załączając
Piechurzy w barwach jesieni
regulamin opracowany przez klubowy zespół. Na posiedzeniu zarządu Oddziału
PTTK 26.10.1981 r. w obecności prezesa Mariana Staszewskiego zapadła decyzja
pozytywna. I Walne Zebranie 26.11.1981 wybrało prezesem Klubu Marka
Chlebickiego. W ciągu 15 kadencji prezesami Klubu byli po Marku kolejno: Michał
Gruszczyński, Krzysztof Łyjak, Wanda Gruszczyńska i Krzysztof Okoński.
W regulaminie zapisano: „Klub (...) skupia osoby pragnące uprawiać różnorodne
formy turystyki i krajoznawstwa”. Toteż na rajd jubileuszowy do Ośrodka
Szkoleniowego ODN w Wąsoszach przybyli piechurzy, rowerzyści, kajakarze,
entuzjaści turystyki motorowej i górskiej. Toast wygłosił prezes Marek Chlebicki.
Kajakarze przepłynęli j. Wąsowskie
Jubileuszowego tortu spróbowali wszyscy. Wydarzenia z 30 lat przypomniały zdjęcia
w żywo komentowanej prezentacji. Minutą ciszy przypomniano zmarłych: Zygmunta
Augustyna, Jerzego Milbradta i Andrzeja Mielcarka. Wystawa dorobku klubowego
zawierała kroniki, pamiątki, wyposażenie turysty z wielotorowej działalności Klubu i
sporą kolekcję znaczków rajdowych. Na tle eksponatów wywiadów udzielili Marek,
Wanda i Majka. Zarząd Klubu wyróżnił dyplomami za aktywne zaangażowanie w
bieżącą działalność Marię Brzoską, Barbarę Krysiak i Marka Walerczyka.
Podziękowania za pomoc i współpracę otrzymali: Starostwo Konińskie, Urząd Miejski
w Koninie, LOT Marina, redakcje Głosu Wielkopolskiego, Przeglądu Konińskiego, TV
Konin, Zarząd Oddziału PTTK w Koninie, zaprzyjaźnione Koło Zakładowe PTTK przy
HA Konin i Klub TG HARNAŚ. Z kolei goście wręczyli listy gratulacyjne i prezenty.
Członkowie - założyciele otrzymali jubileuszowe dyplomy. Pamiątkowa fotografia
zakończyła część oficjalną. Sporo emocji wzbudził pokaz ogni sztucznych Rycha
Plato, który po północy zjawił się w charakterze zjawy. Po kolacji tłum na parkiecie
pląsał żywiołowo. W przerwie wszyscy wspólnie zaśpiewali turystyczne pieśni przy
akompaniamencie gitary, a w duecie wystąpili Teresa i Marian Matusiak z Klubu
Turystyki Górskiej HARNAŚ. Rano przy śniadaniu błyskotliwą konwersację prowadzili
Rychó Plato, gość z Wałbrzycha Janusz Walkowiak i Andrzej Przybylski, a w tyle nie
zostawał Marek Chlebicki. Piękna pogoda pozwoliła na spacery i kajakowy
rekonesans. Ognisko w promieniach słońca z akompaniamentem gitary zakończyło
wspólny pobyt i nastąpiły powroty. W rajdzie wzięło udział 68 osób + media.
Do sukcesu rajdu przyczynili się: Maria Brzoska, Basia Krysiak - recepcja, Marek Chlebicki, Marek
Walerczyk - koncepcja, uzgodnienia, kajaki, Zbyszek Szczypkowski - trasa rowerowa, Roman
Kwaśniewski - prowadzenie, Wanda Gruszczyńska - scenariusz, Rychó Plato - atrakcyjność,
Majka Gruszczyńska i inni - wystawa, Andrzej Łącki - sprzęt. Fotografie: M. Chlebicki, W. M.
Gruszczyńscy, Andrzej Miller, Zbyszek Szczypkowski. Tekst: Wanda Gruszczyńska

