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108 wielbicieli CHATKI ORNITOLOGA PTTK

fot. W. Gruszczyńska, J. Kraska,
B. Rachuba, Z. Szczypkowski,
W. Wojtulewicz

Już po raz 18. do CHATKI ORNITOLOGA PTTK we wsi Białobrzeg gm. Pyzdry
zawitali - w liczbie 108 - wielbiciele bazy turystyki kwalifikowanej w Nadwarciańskim
Parku Krajobrazowym, prowadzonej przez koniński Oddział PTTK od 1995 roku. W
piątek uczestnicy zjeżdżali z Konina, Poznania, Jarocina, Kościelca, Osieka Małego
i innych miejscowości rowerami i samochodami. Wieczór miło upłynął na rozbijaniu
namiotów i rozmowach przy ognisku.
W sobotę dojechali autokarem piechurzy i rowerami cykliści z Goliny, Konina,
Jarocina, Królikowa, Wałbrzycha i Wrześni. Wycieczka autokarowa po obszarze
zwanym Puszcza Pyzdrska miała na celu pokazanie charakterystycznych domostw i
cmentarzy osadników olęderskich, odkrywki rudy darniowej i kończyła się wizytą u
rzeźbiarza Marka Nuszkiewicza w Grabowej. Po drodze była okazja do poznania
losów poety z Białobłot Cezarego Abramowicza (1934-1997). Jedna z uczestniczek,
pani Genowefa Dąbek, znała osobiście poetę, który w tym roku skończyłby 80 lat. W
drodze powrotnej w Dąbroszynie i w Myszakówku wspominano powstańców
styczniowych. Piechurzy pokonali 5 kilometrów na trasie Zapowiednia - Białobrzeg,
kontemplując piękno starorzeczy i niski poziom Warty. Rowerzyści na ponad 70
kilometrowej trasie podziwiali dziedzictwo olęderskie Puszczy Pyzdrskiej, chatę garncarza
i dawny dworzec dawnej kolejki wąskotorowej Zagórów - Witaszyce w Grabinie.
Kajakarze pokonali Wartą 37 kilometrów z biegiem rzeki. Hitem był głośny wjazd red.
Iwony Krzyżak motocyklem kierowanym przez Jerzego Klejnę. Gości witał długoletni
kierownik bazy Jerzy Sznajder, organizator plenerów fotograficznych w Nadwarciańskim
Parku Krajobrazowym (NPK), dumny ze świeżo wyremontowanego dachu.
Wspólne spotkanie nastąpiło w sobotę przy wieczornym ognisku, które otworzył
prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki. Laureaci konkursu krajoznawczego
otrzymali nagrody i gratulacje z rąk prof. Aleksandra Winieckego, twórcy NPK oraz
Przemysława Kowalskiego, prezesa LOT "Puszcza Pyzdrska". Prezes Andrzej Łącki
wręczył dwie odznaki "Turysta Senior" kol. Annie i Władysławowi Wojtulewiczom,
którzy zainaugurowali zdobywanie tych odznak w konińskim Oddziale PTTK. Jadła
starczyło dla wszystkich. Państwo Wiesława i Przemysław Kowalscy z Lokalnej
Organizacji Turystycznej "Puszcza Pyzdrska" z Pyzdr zaprezentowali sięgający po
okolice Konina projekt "Puszcza Pyzdrska", a po prezentacji wywiązała się dyskusja.
Rozmowy i śpiewy trwały długo w noc. W niedzielę nastąpiły pożegnania.
Rajd odbył się dzięki finansowemu wsparciu Miasta Konina.
CHATKA ORNITOLOGA PTTK zaprasza w lipcu i w sierpniu non-stop. Goście
proszeni są o wcześniejsze uzgadnianie terminu pobytu.

