Konin w Rocznikach Długosza i walne zebranie Klubu Turystycznego * 19 listopada 2015

19 listopada 2015 roku w COP w Koninie koniński historyk Jerzy Łojko
wygłosił wykład "Konin w Rocznikach Długosza". W ramach Roku Jana Długosza,
uchwalonego z okazji 600-lecia urodzin kronikarza, Jerzy Łojko wraz z Michałem
Gruszczyńskim przygotowują publikację o zapisach o regionie konińskim w jego
dziełach. Prelegent wykorzystał zdjęcia ze swoich peregrynacji śladami Jana
Długosza. Słuchacze mogli skojarzyć swoje wędrówki ze spuścizną materialną po
Długoszu. Jerzy Łojko zwrócił szczególną uwagę na powiązania centrum władzy
za czasów Długosza i prowincji, na udokumentowane wizyty króla Władysława
Jagiełły w Koninie, na wymienione w Rocznikach postaci historyczne rodem z
okolic Konina. Zebrani nagrodzili brawami prelegenta i gratulowali planowanego
wystąpienia z tym tematem w poznańskim ratuszu (27 XI 2015).
Walne zebranie członków i sympatyków Klubu Turystycznego PTTK w Koninie
otworzył prezes Klubu Piotr Pęcherski kilka minut po godzinie 19. Powitał licznie
zebranych (powyżej 70 %) klubowiczów, kandydatkę, sympatyków i członków
klubowej sekcji CIKLO. Zaproponował do prezydium zebrania siebie, Wandę
Gruszczyńską, Ewę Mirę Olszak (sekretariat), Majkę Gruszczyńską i Barbarę
Krysiak (listy obecności, kuchnia). Zebrani zaakceptowali propozycję i zatwierdzili
regulamin obrad. Pod głosowanie poddano obie zgłoszone kandydatki do Klubu:
Bożenę Dorywalską i Teresę Mejer. Obie zostały przyjęte jednogłośnie.
Prezes wręczył Annie i Władysławowi Wojtulewiczom brązową odznakę
"Szlakiem zabytków światowego dziedzictwa UNESCO". Niższy stopień otrzymali
na rajdzie Bursztynowym. Koleżanka Jolanta Kraska otrzymała zdobytą w ciągu
jednego roku Kolarską Odznakę Turystyczną w stopniu srebrnym. Wysiłek
koleżeństwa podczas zdobywania odznak został nagrodzony owacją. Przekazano
informacje o składkach i o zasadach użytkowania znaków PTTK.
Zarząd przedstawił plan imprez na 2016 rok. Sporo z zaplanowanych
wydarzeń ma już swoich "autorów". Kazik Witkowski omówił Rajd Na Zdrowie.
Krzysztof Łyjak zachęcił do biwaku w "Rysiówce" z okazji 35-lecia Klubu. Maria
Brzoska zgłosiła dodatkowo "Biesiadę z piosenką turystyczną" 6/7 lutego 2016 r.
Kol. Władysław Puszczyk jako szef Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej
poprosił o sprawozdania organizatorów imprez i zaproponował pierwszy czwartek
grudnia na przedłużanie legitymacji przodowników turystyki rowerowej. Zebranie
zakończyło odczytanie uchwał i wniosków przez kol. Mirę Olszak i pożegnanie
przez prezesa Piotra Pęcherskiego.

Zarząd dziękował wszystkim aktywnym.
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