20 lat CHATKI ORNITOLOGA PTTK * 1995 - 2015
Konkurs „Chatkowe wspomnienia”

Wydarzenie "SIGMUNTY spotykają się" w
Chatce - rzecz jasna – zostało zilustrowane
galerią na FB i tymi zdjęciami podzieliła się kol.
Wioletta Wanat.

Przeszło 20 lat temu koniński Oddział PTTK został gospodarzem Bazy Turystyki
Kwalifikowanej "Chatka Ornitologa PTTK" na terenie jeszcze nie objętym ochroną
Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Przez ten czas baza wypiękniała dzięki
pracy wolontariuszy i dobrego Gospodarza, gościła 19 Rajdów Chatkowych i niezliczoną ilość turystów, wędrujących na szlakach Wielkopolski.
Z inicjatywy Piotra Pęcherskiego, członka zarządu Oddziału, 28 lipca 2015 r. na
stronach Oddziału PTTK w Koninie zawisł regulamin Ogólnopolskiego Konkursu
"Chatkowe wspomnienia", zredagowany przez Piotra. Termin nadsyłania prac
ustalono na koniec września. Niewiele osób zechciało przekazać swoje wrażenia.
Tym cenniejsze są dwie ciekawe i różnorodne prace. Iza Pęcherska zilustrowała
swoje wspomnienia z ostatniego rajdu chatkowego rysunkiem wykonanym
kolorowymi kredkami. Ta praca została nagrodzona podczas obchodów
Światowego Dnia Turystyki na konińskim Bulwarze Nadwarciańskim. Dyplom
laureata i nagrody rzeczowe wręczyli prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej
Łącki i pomysłodawca konkursu.
Rzutem na taśmę przesłała swoje wspomnienia kol. Wioletta Wanat, stając się
drugą laureatką konkursu. Wspominała głównie wydarzenia związane z pobytami
w CHATCE członków Szkolnego Klubu Turystycznego „SIGMUNTY” przy II
Liceum Ogólnokształcącym w Koninie. Ostatni chatkowy zjazd Sigmuntów odbył
się 11-13 września 2015 roku. Jak pisze laureatka: Dzwonię do Jurka, żeby
usłyszeć, że już w kominku napalił i czeka na nas. (…) Ćwierć wieku temu
połączyły nas wspólne wypady, rajdy, góry ... i Pani P. Jurek to Jerzy Sznajder,
niestrudzony bazowy, a Pani P. to dobry duch Sigmuntów czyli Urszula Łącka.
Prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki podziękował za udział i wręczył
kol. Wioletcie Wanat nagrodę rzeczową i dyplom podczas jesiennego spotkania
Koła Zakładowego PTTK przy Hucie Aluminium Konin w Tarnowej.
Prace obu koleżanek wzbogaciły przepastne archiwum naszego Oddziału.

Iza Pęcherska odbiera 27.09. dyplom laureatki
konkursu i nagrodę na konińskim bulwarze.

Wręczenie dyplomu laureatki i nagrody rzeczowej
Wioletcie Wanat miało 10.10. miejsce w Tarnowej
na forum jesiennego spotkania Koła Zakładowego
PTTK przy Hucie Aluminium w Koninie. Wręcza
prezes Andrzej Łącki, fotografuje Roman Kwaśniewski.

Oto obrazkowa relacja z XIX Ogólnopolskiego Rajdu Chatkowego laureatki Izy Pęcherskiej (lat 8).
Prócz celnych ilustracji zwraca uwagę zwięzły zapis wspomnień młodej wiekiem uczestniczki rajdu.
Zaś laureatka Wioletta Wanat podkreślała: Do Chatki wyrwałam się z codziennej gonitwy, jechałam po
atmosferę, spotkanie, ognisko, noc pod gwiazdami. Jestem szczęśliwa, że się udało ...

