Noworoczne spotkanie seniorów PTTK Konin * 11 lutego 2015
W ostatnią środę karnawału 11 lutego 2015 roku w Centrum Organizacji Pozarządowych spotkali się seniorzy Oddziału
PTTK w Koninie. Doroczne biesiady seniorów są kultywowane od 2007 roku. O sukcesach Oddziału w 2014 roku
opowiedział jego prezes Andrzej Łącki. Wiceprezes Andrzej Miller rozpoczął wystąpienie od minuty ciszy za zmarłych w
ostatnim roku kolegów. Wanda Gruszczyńska przygotowała prezentację dokumentującą zasługi kadry i zwykłych
członków dla krzewienia idei krajoznawstwa i regionalizmu. Zebrani wzbogacili biografie działaczy o ciekawe fakty.
Spotkanie organizacyjnie wspomogła kol. Maria Gruszczyńska. Życzenia na kolejny rok złożył prezes Oddziału PTTK w
Koninie Andrzej Łącki.

Na pogrzebie prezesa w l. 1967-1975 był Jurek Marciniak

śp.Irena Sipowicz
1939 - 2014

Obecni na spotkaniu na zdjęciu. Stoją od lewej: Lech
Włodarczyk, Bogumił Jasiczek, Józef Szczap, Kazimierz
Sochacki, Kazimierz Woźniak, Jerzy Studziński, Józef
Kwieciński, Andrzej Łącki, Andrzej Miller, Stanisław Leń.
Siedzą: Henryk Bytner, Bożena Siwińska, Jan Rusin i Jerzy
Marciniak.
Tekst i zdjęcia: Wanda Gruszczyńska

śp.Wiesław Sochacki śp.Jadwiga Szymczak
1938 - 2014
1927 - 2015

Wśród poruszanych tematów była historia naszego
Oddziału i dokumentacja fotograficzna wydarzeń i osób.
Obaj Andrzejowie Łącki i Miller podziękowali za dotychczas
przekazane pamiątki i wspomnienia. Dzięki tym darom
monografia Oddziału wydana w jubileuszowym 2013 roku
została wzbogacona o cenne ilustracje i teksty.
Zarząd Oddziału nadal oczekuje na zdjęcia dawnych
działaczy, przewodników, członków kadry i dawnych
obiektów, w których była prowadzona działalność Oddziału.
Cenne zdjęcia z archiwum rodu Pęcherskich przekazał
wnuk Piotr. Jednakże nie ma na nich pierwszej siedziby
Oddziału, widoku muzeum z zewnątrz, wypożyczalni
kajaków nad Wartą, zdjęć z pierwszych rajdów w lasy
bieniszewskie czy na Złotą Górę. Gmina Krzymów
poszukuje fotografii drewnianej wieży na Złotej Górze,
która została rozebrana w latach 70. XX w. A może są u
kogoś zdjęcia z BORTu na Kolejowej? Obecni na
spotkaniu obiecali przeszukać jeszcze raz swoje archiwa.
Dwa dni po spotkaniu dotarła wiadomość, że 12.02.2015 r.
zmarła kol. Jadwiga Szymczak, zasłużona opiekunka
szkolnego koła PTTK, przewodniczka i aktywna działaczka
na polu ochrony zabytków. Cześć Jaj Pamięci. W pogrzebie
16.02.2015 r. prócz rodziny wzięło udział wielu seniorów
PTTK, wiceprezesowie Andrzej Miller i Jerzy Sznajder,
wychowankowie i przyjaciele z PTTK.

