Historia Konina częścią historii Polski.
Konferencja dla nauczycieli PBP i PTTK w Koninie * 19 marca 2013
Biblioteka Pedagogiczna w Koninie od lat współpracuje z Oddziałem PTTK w Koninie współorganizując
konferencje, konkursy i spotkania propagujące idee regionalizmu wśród nauczycieli. W tym roku zaprosiliśmy pana
Andrzeja Millera, wiceprezesa Zarządu Oddziału, który jest też przewodniczącym Komitetu Obchodów 100‐lecia
Krajoznawstwa Konińskiego. Wspomnieć należy, że rok 2013 jest dla PTTK rokiem obchodów jubileuszy: 100‐lecia
krajoznawstwa konińskiego i 60‐lecia Oddziału PTTK w Koninie. Z dokumentów archiwalnych z roku 1913 dowiadujemy
się, że pierwszym prezesem Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Koninie był Roman Ostrzycki, a ze znanych
postaci zaangażowanych w działalność PTK wymienić można między innymi: Zofię Urbanowską ‐ pisarkę, propagatorkę
górskich wędrówek i Stefanię Esse – legendarną koniniankę, nauczycielkę i patriotkę zaangażowaną społecznie.
Spotkanie, które odbyło się 19 marca 2013 w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej, nawiązywało do obchodów
jubileuszowych, ponieważ tematem były Konińskie ślady historii Polski. Pan Andrzej Miller w swoim wykładzie nawiązał do
stuletnich konińskich tradycji turystycznych. Podkreślił rolę wszystkich działaczy i tych przeszłych i obecnych utrwalających
pamięć i historię w życiu regionu konińskiego. Mamy w naszym mieście wiele miejsc, które wpisały się na trwałe w historię
Polski. Słup Koniński jest przykładem przeszłości związanej z miastem, ponieważ z inskrypcji, której treść jest znana
powszechnie wynika jednoznacznie, że mowa jest o miejscu, gdzie leży Konin. Z naszym miastem związane są takie
historyczne postacie, jak: Piotr Włostowic, palatyn Bolesława Krzywoustego, Andrzej Łaskarz z Gosławic, biskup, doktor
praw, fundator kościoła pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach i zamku w Gosławicach, czy Jan Zemełka,
lekarz, filozof, działacz społeczny, fundator katedry anatomii i botaniki lekarskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Wiele innych ciekawych wiadomości usłyszeli zebrani nauczyciele, których w drugiej części spotkania zachęcał do
spacerów „za 2,80 zł” pan Marek Chlebicki, członek Zarządu Oddziału PTTK w Koninie. Jego entuzjazm i zapał udzielił się
słuchającym. Pan Chlebicki podał kilka przykładowych tras, które można zorganizować z uczniami, korzystając z
autobusów MZK lub PKP. Zaproponował też zakup szczegółowych map Konina i okolic, które na pewno będą stanowiły
nieocenioną pomoc w organizacji pieszych wycieczek. Zobowiązał się do poprowadzenia takiej przykładowej trasy, na
którą zaprosimy zainteresowanych nauczycieli w maju. Rozdał zebranym książeczki odznaki Turysta Ziemi Konińskiej i
zachęcił do zdobywania wyjątkowo wszystkich trzech jej stopni w jubileuszowym 2013 roku.
Warto czerpać z wiedzy, pasji i społecznego entuzjazmu działaczy konińskiego Oddziału PTTK, dla których idee
regionalizmu, miłości do tradycji i społecznego zaangażowania wykorzystać można do wychowywania kolejnych pokoleń
w przywiązaniu do lokalnej i polskiej historii.
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