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Baza Turystyki Kwalifikowanej
CHATKA ORNITOLOGA PTTK
Białobrzeg, 62-310 Pyzdry
Zimą 1995 roku Oddział PTTK w Koninie podjął decyzję o wydzierżawieniu od gminy
Pyzdry opuszczonego budynku we wsi Białobrzeg. Grupa entuzjastów nadwarciańskiej
przyrody pod egidą Jerzego Sznajdra, znanego fotografika i wiceprezesa Oddziału PTTK
w Koninie, włożyła wiele pracy, aby ze zwykłego domu mieszkalnego stworzyć schronisko
turystyczne. Zarząd Oddziału sfinansował zaplecze sanitarne, zainstalował biologiczną
oczyszczalnię ścieków, dokonał remontów głównego budynku i zatroszczył się o jego
ogrzanie. Chatka jest użytkowana cały rok, w lipcu i sierpniu non-stop, a w pozostałych
okresach po uzgodnieniu. Położoną w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym bazę
odwiedziły tysiące turystów.
W dniach 15-17 lipca 2016 roku już po raz dwudziesty Oddział PTTK w Koninie zaprosił
turystów na Ogólnopolski Rajd Chatkowy. Od piątku przy ognisku śpiewano piosenki i
witano kolejnych gości. W sobotę rano rowerzyści wyruszyli z Białobrzegu na trasę
Zbyszka Szczypkowskiego po powiecie wrzesińskim. Z Konina Nadwarciańskim Szlakiem
Rowerowym dojechało trzech cyklistów. Z Rumina wypłynęli na Wartę kajakarze.
Kierownik spływu Marek Walerczyk bezpiecznie poprowadził kajaki 40-kilometrowym
odcinkiem Wielkiej Pętli Wielkopolski do starorzecza Madałowego. Z Konina autokarem
dojechali piechurzy z Markiem Chlebickim i zdobyli grodzisko Modlica sprzed 2500 lat.
Spora grupa odwiedziła Muzeum Ziemi Pyzdrskiej i mural obrazujący historię miasta.
Wszyscy spotkali się na rynku w Pyzdrach, aby obejrzeć inscenizację zdobywania bramy
miasta. Jednym z rycerzy był Ryszard Plato z miasta Koło, członek naszego Klubu.
Kulminacyjnym punktem programu było sobotnie ognisko przy Chatce. Prezes
Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki przywitał ponad stu gości przybyłych z Łodzi,
Poznania i okolic, Wielenia, Wałbrzycha, Wrześni i Konina. Podziękował długoletniemu
bazowemu, Jerzemu Sznajdrowi i jego rodzinie, a także wszystkim bazowym i osobom,
które przyczyniły się do funkcjonowania CHATKI. Prof. Aleksander Winiecki, jeden z
założycieli Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego i przyjaciel CHATKI, przybliżył
zebranym aktualną sytuację ornitologiczną. Po poczęstunku bawiono się przy akordeonie
Jurka Sosińskiego. O północy spacer na pobliską wydmę poprowadził Krzysztof Okoński.
- Chatka Ornitologa PTTK na trwałe weszła do bedekerów informujących o atrakcjach
Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego - powiedział Andrzej Łącki. - Jako członek LOT
Puszcza Pyzdrska współpracujemy z lokalnymi stowarzyszeniami. Chatkowe plenery fotograficzne od 2008 roku spopularyzowały gminę Pyzdry na licznych wystawach w całym kraju.
Konkurs krajoznawczy wygrały Urszula Łącka z Konina i Dorota Łonowska z Klubu
SIGMA Poznań. Zainteresowaniem cieszyły się kroniki z pierwszego dziesięciolecia Chatki.
Uczestnicy rajdu skorzystali ze sprzyjającej pogody, aby poznać uroki Nadwarciańskiego
Parku Krajobrazowego. Rajd odbył się dzięki wsparciu Miasta Konin.
Tekst i fotografie: M. Chmielewski, W. Gruszczyńska, J. Kraska, Z. Szczypkowski

