Słynna piaszczysta droga przez
Białobrzeg - piach po ośki

16. Ogólnopolski Rajd Chatkowy do CHATKI ORNITOLOGA
PTTK we wsi Białobrzeg gmina Pyzdry * 13-15 lipca 2012

Rajdowy autokar przy CHATCE

„Tu jest twoje miejsce” - śpiewali przy wspólnym ognisku (97 osób) uczestnicy 16.
Ogólnopolskiego Rajdu Chatkowego w sobotę 14 lipca 2012 roku. Zmęczeni, ale
szczęśliwi, że dotarli do jedynej bazy turystyki kwalifikowanej w Nadwarciańskim Parku
Krajobrazowym. Z Konina Wartą dopłynęło troje kajakarzy i jedna załoga kanoe. Konińscy
piechurzy przez świętującą 650-lecie Golinę dojechali autokarem do Zagórowa. Tu przyjął
ich wice prezes zagórowskiej fundacji PRO MEMORIA Andrzej Bernat i oprowadził po
mieście. Trasę pieszą z Kościołkowa do CHATKI prowadził Marek Chlebicki.
Rowerzyści ruszyli z pięknego Konina już w piątek. W sobotę wybrali się poza granice
zaboru rosyjskiego, za co otrzymali pamiątkowe dyplomy. Pod wodzą Rafała
Wawrzyniaka zwiedzali ziemię wrzesińską. Pozostali dojechali różnymi środkami
transportu. Janusz Walkowiak z Wałbrzycha został wyróżniony jako przybysz z
najodleglejszej miejscowości. Najmłodszym uczestnikiem była Jagoda Sznajder.
Konkurs krajoznawczy wygrał Andrzej Skrzypiński z Konina przed Januszem Gęsickim
z Trzcianki koło Piły i rodziną Bugajów z Konina. Nagrody w postaci najnowszych
książek o Koninie ufundował Urząd Miejski w Koninie. Mrożący krew w żyłach popis
dała Daria Schellner z Kołobrzegu, młoda laureatka przeglądu monodramów, recytując
prozę Dostojewskiego. Na bis zaprezentowała fragment jednego z esejów Herberta.
Wśród zaproszonych byli seniorzy konińskiego Oddziału PTTK, który w 2013 roku
będzie obchodził 60 lat.
CHATKA ORNITOLOGA PTTK to od 1995 roku baza dla koneserów przyrody, a od
kilku lat dla fotografów - powiedział kierownik bazy, Jerzy Sznajder, wice prezes
Oddziału PTTK w Koninie. - Organizujemy tu ogólnopolskie plenery fotograficzne,
których pokłosiem są wystawy pokazujące piękno nadwarciańskiego krajobrazu.
Ostatnio bazę wizytował przedstawiciel Zarządu Głównego PTTK w Warszawie i był
zachwycony położeniem CHATKI i zagospodarowaniem - dodał prezes Oddziału PTTK
w Koninie Andrzej Łącki. - Baza od lat znajduje się w informatorze obiektów
noclegowych PTTK. Nie mamy hotelowych gwiazdek, ale zapewniamy proste warunki
w przystępnej cenie. Dzięki lokalnej oczyszczalni ścieków nie szkodzimy środowisku. W
pobliżu Konina nie ma podobnej bazy dla turystów. Czynna jest od lipca do sierpnia, w
pozostałych miesiącach po uzgodnieniu z Oddziałem PTTK w Koninie. Zapraszamy.
Trochę statystyki: rowerzyści 26, przejechali 180 km; piechurzy 18, spacer 12 km;
kajakarze i kanoe 5, płynęli z Konina do starorzecza Madałowe około 27 km, pozostali:
automobiliści i motocykliści.

Andrzej Bernat i herma św. Urszuli

Piechurzy przeszli 12 km

Tekst: Wanda Gruszczyńska Fotografia: Hubert Bugaj, M. Chlebicki, W.M. Gruszczyńscy, P.Pęcherski,
B. Rachuba, R. Wawrzyniak, U. N. Łąckie

Kajakarze ze sprzętem

www.chatkaornitologa.pl

W tym roku grało 5 gitarzystów

Do Konina zostało 40 km

97 uczestników rajdu przed CHATKĄ ORNITOLOGA PTTK

