17. Ogólnopolski Rajd Chatkowy * 12-14 lipca 2013 r.
CHATKA ORNITOLOGA PTTK we wsi Białobrzeg to baza turystyki kwalifikowanej
na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Od 1995 roku prowadzi ją
Oddział PTTK w Koninie. Rokrocznie latem pieszo, rowerami, samochodami i
autokarem przybywają do tego urokliwego miejsca miłośnicy CHATKI. Na 17. już
rajd ściągnęło kilkudziesięciu turystów głównie z Wielkopolski, a nawet z Dolnego
Śląska. Rajd ten nosi w sobie element spotkania towarzyskiego, gdzie zaprzyjaźnieni,
lecz czasami rozrzuceni po całym kraju znajomi, spotykają się raz do roku. Trasy
nawiązywały do 150. rocznicy powstania styczniowego. Wykład o bitwie pod
Pyzdrami dał dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach Michał Czerniak. Trasę
pieszą 8 km prowadził Marek Chlebicki, a 80 km na rowerach Zbyszek
Szczypkowski. I piechurzy, i rowerzyści zapalili znicze na mogiłach powstańców.
W bazie oczekiwała turystyczna strawa z ogniska, o którą dbali wiceprezes
Oddziału PTTK z Wrześni Maciej Kizierowski z prezesem Oddziału PTTK w
Koninie Andrzejem Łąckim. W oficjalnej części nastąpiły podziękowania za
działalność na rzecz Chatki Ornitologa. Nagrody rzeczowe otrzymali Magda
Nejman z Kościelca, Dariusz Lisiecki z Benewicz oraz Katarzyna i Krystyna
Sznajder z Konina. Za zasługi dla STR CIKLO Klubu Turystycznego dyplomy
otrzymali Bogdan Rachuba i Dariusz Wąchnicki, a podziękowania Joanna
Chrzanowska, Ania Pęcherska i Paweł Hejman. Wręczono 5 regionalnych odznak
Turysta Ziemi Konińskiej w najwyższym stopniu złotym (tylko w tym roku 2013
zdobyć można wszystkie stopnie TZK w jednym roku kalendarzowym). Wszyscy
uczestnicy konkursu o powstaniu styczniowym otrzymali kalendarze 1863 oraz
upominki ufundowane przez WORD Konin. Młodzi rowerzyści zostali wyposażeni
w specjalne elementy odblaskowe. Najmłodszym uczestnikiem był Wojciech
Pęcherski z Konina. Wspólne zdjęcie w roku jubileuszowym wypadło szczególnie
uroczyście. Przy ognisku wystąpił Darek Lisiecki z nieodłączną gitarą i rozbawił
słuchaczy. Tradycyjne nocne spacery po okolicznych lasach i pagórkach to
również jedna z atrakcji Rajdu Chatkowego.
Obchody 100 lat konińskiego krajoznawstwa i 60 lat Oddziału PTTK w Koninie
odbywają się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Marka Woźniaka, Starosty Konińskiego Małgorzaty Waszak, Prezydenta Miasta Konina
Józefa Nowickiego i Prezesa Zarządu Głównego PTTK Lecha Drożdzyńskiego.
CHATKA jest czynna w lipcu i w sierpniu. Więcej o bazie PTTK Chatka
Ornitologa przeczytać można na www.chatkaornitologa.pl . Oddział PTTK w
Koninie zaprasza na spotkania czwartkowe (poza 15 sierpnia) i do swoich stron
www.konin.pttk.pl i serwis społecznościowy www.facebook.com/klub.konin
tekst: Piotr Pęcherski, Wanda Gruszczyńska
Zdjęcia: Piotr Pęcherski, Władysław Wojtulewicz,
Zbigniew Szczypkowski, Marek Chlebicki, Jerzy Sznajder

W 17. Rajdzie Chatkowym wzięły udział 82 osoby. Od piątku biwakowało kilkanaście osób. W sobotę
dojechała reszta. Bazowi Krystyna i Jerzy Sznajder przygotowali poczęstunek. Na poszczególnych
trasach jechało 6 cyklistów, 27 automobilistów, 11 autokarowców, a wędrowało 31 piechurów. W tym
roku nie popłynęły kajaki ze względu na deszczową pogodę w Konińskiem. W niedzielę bazę objęli
Magda i Marek Nejmanowie z ekipą towarzyszącą.

