NOWOROCZNE SPOTKANIE SENIORÓW PTTK * 2 lutego 2016 COP g. 16:30

Od lewej: Andrzej Łącki, Tadeusz Hernik, Lech Włodarczyk, Bogumił Jasiczek (Leszek), Eugeniusz Figura, Andrzej Miller,
Marian Matusiak, Ireneusz Zawiślak, Leszek Sobczak, w niższym rzędzie: Henryk Bytner, Józef Kwieciński, Józef Szczap,
Zygmunt Kowalczykiewicz, siedzą: Kazimierz Woźniak, Izydor Garbaciak, Jan Rusin, Bożena Wiśniewska-Siwińska,
Wanda Gruszczyńska, Stanisław Leń i Ewa Mira Olszak. Fot. Zbigniew Szczypkowski

W Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie odbyło
się doroczne noworoczne spotkanie seniorów PTTK z zarządem Oddziału. W imieniu seniorów kol. Zygmunt Kowalczykiewicz podziękował za pamięć i zaproszenie. O aktualnym stanie prawym naszej siedziby i działalności poinformował prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki.
Wzniósł też toast za dawne lata i za pomyślność w przyszłości.
Wszyscy
uczestnicy
spotkania
otrzymali
niedawno
wydrukowane z udziałem Oddziału PTTK wydawnictwo
z okazji Roku Długosza.
Nawiązując do prezentacji Prezes przypomniał dawnych
działaczy i uczcił minutą ciszy pamięć zmarłych w 2015 roku
kol. Jadwigi Szymczak i Wiesława Sochackiego. Zachęcił
do odnajdywania zdjęć z różnych wydarzeń. Brakuje nam
zdjęć Ignacego i Mirosława Wrocławskiego, Zbigniewa Łabudy,
Henryka Czubińskiego i przewodników. Nie mamy zdjęć z
wypożyczalni kajaków, kolejnych siedzib oddziału, znakowania szlaków i pierwszych rajdów. W monografii napisanej
przez Andrzeja Millera znalazło się sporo ważnych faktów,
ale kolejne wydania można uzupełnić o sylwetki członków i
odnalezione zdjęcia. Andrzej Łącki poinformował, że w
związku z zaniknięciem mody na chodzenie i zmianami w
sieci dróg niektóre szlaki trzeba będzie skasować.

Andrzej Łącki, prezes Oddziału PTTK w Koninie i sala obrad.

Był czas na anegdoty z czasów początków oddziału i refleksje o historii Konina. Za prezesa Pęcherskiego w 1958
miało miejsce 700-lecie Konina. Wspominano znakowanie
pierwszych szlaków turystycznych, anegdotę o Mirku Wrocławskim, który podczas spływu kajakowego w klasztorze
żeńskim w Kazimierzu nad Wisłą poprosił o wodę do plastikowej torby. Andrzej Miller wspomniał liceum z końca lat
60., drużynę Karawaniarzy i wydarzenie z Mirkiem, kończące się słowami "Tajniak, ale jaki religijny". Jeden z toastów
był na cześć Jana Sznajdra LU-45, zwanego Janusz Baron
Wermut Sznajder, jego obrazów i sekcji cyk-ślik. Bożena
Siwińska opowiedziała o swoim ojcu Marianie, spoczywającym w Monachium. Koledzy z Klubu Turystyki Górskiej
„Harnaś” przypomnieli dokonania górskie i zaplanowali zebranie cyfrowej dokumentacji.
Wanda Gruszczyńska przekazała pozdrowienia od Janiny
Foryńskiej i Jerzego Marciniaka, którzy nie mogli dotrzeć.
Andrzej Miller przywiózł własnym samochodem Zygmunta i
Jana. Ewa Mira Olszak i Tadeusz Hernik pomogli w kuchni.
Andrzej Łącki zajął się aprowizacją. Wanda i Zbyszek
przywieźli sprzęt z siedziby. Wanda zarezerwowała salę i
przygotowała prezentację. Jerzy Sznajder i Zbyszek
Szczypkowski wykonali fotografie.

Bożena Siwińska obchodziła 50. rocznicę prezesury.

