Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna PTTK Konin 2014
"Turystyka łączy pokolenia" - to obowiązujące na 2014 rok hasło w Polskim
Towarzystwie Turystyczno - Krajoznawczym. Programowym przedsięwzięciem
Zarządu Głównego PTTK ustalono Międzypokoleniową Sztafetę Turystyczną.
Do udziału w tegorocznym wydarzeniu zgłosiło się ponad sto środowisk
turystycznych w całym kraju, przewidując udział blisko trzynastu tysięcy (!) osób.
W Koninie, tak jak w całej Polsce, sztafetę turystyczną rozpoczęto o godzinie
10:00 w sobotę 20 września 2014 roku.
Jak zwykle koniński Oddział PTTK do wspólnej zabawy zaprosił poprzez
media wszystkich mieszkańców, szczególne zaproszenie skierowano jednak
poprzez dyrektorów szkół podstawowych do najmłodszych uczniów, gdyż w
naszym mieście sztafeta miała dodatkowo podtytuł „pierwszaki na szlaki”.
Na zaproszenie odpowiedzieli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 w Koninie,
którzy za rękę wyciągnęli z domów swoje rodzeństwo, rodziców, dziadków,
ciocie, wujków, a nawet prababcię. Najstarsza uczestniczka sobotniej sztafety
miała niespełna 85 lat, a najmłodsza niedawno skończyła 1 rok.
Przy wspaniałej pogodzie program pełen zgadywanek, baśni i zabaw ucieszył
uczestników w każdym wieku. Konińska Starówka okazała się być ciekawą
areną do gier terenowych. Turyści dowiedzieli się, że pod jedną z ulic, dawnym
gościńcem do zamku, ukryty jest skarb, poznali także historię nadania nazwy
rzece, nad którą leży miasto. Na zakończenie atrakcją były gry sprawnościowe
w parku im. Fryderyka Chopina i przepyszny poczęstunek z jabłek od Grupy
Producentów Owoców „Royal” z Sompolinka. W konkursach wzięły udział
rodziny odwiedzające park z Dąbia i innych miejscowości. Wszyscy biorący
udział w sztafecie zostali obdarowani upominkami od Zarządu Głównego PTTK
w Warszawie, a zwycięzcy konkursów nagrodami ufundowanymi przez Urząd
Miejski w Koninie. Organizacyjnie konińską sztafetę przygotowali członkowie
Klubu Turystycznego PTTK w Koninie (Ewa, Jola, Majka, Wanda i Zbyszek) na
czele z prezesem Piotrem Pęcherskim.
Do zobaczenia na kolejnych turystycznych spotkaniach!
Tekst i zdjęcia: Wanda Gruszczyńska, Piotr Pęcherski, Anna Pęcherska
Więcej zdjęć:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.863329520351762.1073742097.244900992194621&type=1

Na starcie na Placu Wolności i na mecie w parku im. Fryderyka Chopina w Koninie

