Benedykty dla konińskiego oddziału PTTK!
Aż ciśną się na usta słowa z oskarowej gali: "And the winner is..." - w każdym razie po 100 latach
działalności na kanwie krajoznawstwa i 60 latach w zakresie turystyki i krajoznawstwa jako oddział
konińska placówka PTTK w dniu 12 czerwca 2013 dostała Benedykta jedną z najważniejszych nagród w
regionie konińskim, nagrodę dla osób i instytucji, które swoją pracą rozsławiają Konin w kraju i poza nim.
Nagrodę, przyznawaną przez kapitułę tworzoną przez Przegląd Koniński, odebrał oczywiście Prezes
Andrzej Łącki - któż inny byłby bardziej na miejscu? Całości asystowało grono wiernych turystów,
miłośników rozsławionych nie tylko w Wielkopolsce Rajdów Bursztynowych, Chatkowych, dla Dzieci,
po Wielkopolsce Wschodniej, Kolejowych Peregrynacji, majówek, tradycyjnego topienia Marzanny, czy
wreszcie cieszących się ogromną popularnością Spacerków po Zdrowie, które organizowane są niemal co miesiąc. W
czasie uroczystości odział otrzymał od Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowicki specjalne życzenia kolejnych 100 lat tak
intensywnej działalności i obietnicę wspierania popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na ziemi konińskiej.
Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Koninie powstał najprawdopodobniej w 1913 roku (zachowało się
sprawozdanie z działalności), mógł jednak istnieć wcześniej gdyż w tym najstarszym z posiadanych dokumencie
wykazana została spora aktywność ówczesnych członków, do których należała śmietanka Konina. Wśród pierwszych
członków są znamienite nazwiska lekarzy, prawników, bibliotekarzy - osób o wybitnym wkładzie w lokalną historię. Jest
Zofia Urbanowska, Stefania Esse, doktor Roman Ostrzycki (pierwszy Prezes PTK w Koninie). Druga oficjalna data to 26
marca 1953 roku i pisany na maszynie protokół ze spotkania założycielskiego konińskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Dziś koniński oddział PTTK liczący 240-260 osób (wg osób regularnie opłacających składki) owocnie współpracuje z
oddziałami w Bydgoszczy, Kaliszu, Słupcy, Poznaniu, Ostrowie, Pile, Pleszewie, Jarocinie, Płocku, Łodzi, Toruniu i
Gnieźnie. Sympatyków zaś liczy się w Koninie w tysiącach, tyle bowiem osób rok rocznie uczestniczy w wydarzeniach
organizowanych przez tutejszy oddział. W najbliższych miesiącach z okazji podwójnego święta we wrześniu odbędzie się
jubileuszowa wycieczka, a w październiku - uroczysta sesja, z której przebiegu informację oczywiście przekażemy.
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