Klub Turystyki Górskiej PTTK HARNAŚ ZE PAK ma już 35 lat
W sobotę 24 września 2016 r. turyści górscy z konińskiego „Harnasia” obchodzili
35-lecie swojego klubu w ośrodku KLARA w Wąsoszach.
Zaczęło się to w dniu 23 października 1981 r., kiedy to 16 entuzjastów, głównie z
elektrowni „Konin”, którzy już wcześniej wędrowali po górach, podjęło uchwałę o
założeniu klubu turystyki górskiej przy Oddziale PTTK w Koninie. Pierwszym
prezesem został kol. Jan Głąbicki, działający w klubie do dzisiaj. Klub działał
początkowo bez nazwy, a w styczniu 1983 r. przyjęto nazwę „Harnaś”. W lutym
tego roku Komisja Turystyki Górskiej Z.G. PTTK zatwierdziła zarejestrowanie
klubu przy Oddziale PTTK w Koninie.
Młodemu klubowi pomagała Elektrownia „Konin”, przy której działał, kupując
sprzęt turystyczny do klubowej wypożyczalni i użyczając środków transportu,
a dzielili się z nim doświadczeniem i pomagali w organizacji wycieczek
zaprzyjaźnieni turyści z Klubu Górskiego „Grań” z Poznania, szczególnie
Stanisław Kuklasiński, Wojciech Stankiewicz i Jurek Rogal.
Klub rozwijał się, przybywało członków - w sumie przewinęło się ich 195 - (także
pracowników i ich rodzin z całego Zespołu „PAK” oraz innych mieszkańców
Konina), „harnasie” zdobywali coraz wyższe stopnie Górskiej Odznaki Turystycznej
i coraz wyższe góry. Początkowo były to Rysy (2499m n.p.m.), w 1988 r. Gerlach
(2655 m n.p.m.), a od 1993 r. rekordem klubowym jest kaukaski Elbrus (5642 m
n.p.m.). Nasi członkowie zdobywali także szczyty Alp, Pirenejów czy Etnę i
mityczny Olimp.
Zmieniali się prezesi, kolejno: Jan Głąbicki, Andrzej Świątek, Zdzisław
Sompoliński , Grażyna Czaplewska, Leszek Sobczak i ponownie Zdzisław
Sompoliński (wszyscy działają nadal w klubie), a działalność trwała. Od początku
nawiązaliśmy współpracę z innymi klubami górskimi Wielkopolski organizując
zloty, rajdy i wspólne wyprawy. Jako klub związany z energetyką członkowie
naszego klubu od lat systematycznie jeżdżą na ogólnopolskie Rajdy Energetyków.
Co 5 lat odbywały się uroczystości jubileuszowe, będące okazją do spotkań
z przyjaciółmi z innych klubów i doczekaliśmy się Jubileuszu 35-lecia, na który
przyjechali aktualni i byli członkowie klubu, a także zaproszeni goście przedstawiciele zaprzyjaźnionych z nami klubów górskich Wielkopolski
i miejscowych turystów. Prezydenta Konina reprezentował wiceprezydent
Sławomir Lorek, który odczytał gratulacje i życzenia od Niego oraz wręczył naszej
koleżance Barbarze Zięciak odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta Konina”
Na ręce wieloletniego prezesa klubu Zdzisława Sompolińskiego życzenia i
pamiątkowe prezenty (publikacje górskie, puchar i płaskorzeźbę) przekazali
delegaci klubów górskich Wielkopolski: „Watry” z Kalisza, „Grani” i „Limby” z
Poznania, „Ornaku” z Gniezna, „Koliby” z Krotoszyna, „Gruli” z Jarocina i
dwuosobowego klubu o oryginalnej nazwie „Głuptoki” z Goliny k/Jarocina a także
Jerzy Świgoń - wiceprezes Wielkopolskiego Klubu Przodowników Turystyki
Górskiej w Poznaniu (członkami tego klubu są dwaj „harnasie”).
Otrzymaliśmy również życzenia od konińskich turystów: prezesa Oddziału PTTK
w Koninie Andrzeja Łąckiego, Koła Zakładowego PTTK przy Hucie Aluminium
Konin i Klubu Turystycznego PTTK w Koninie.
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Delegaci tego ostatniego klubu
przekazali nam poza życzeniami dwa
kartony napoju „Harnaś”.
My z kolei przekazaliśmy gościom
dyplomy z podziękowaniami za dotychczasową przyjaźń i współpracę, a
dyplomy klubowe otrzymali wyróżniający się „harnasie”. Wszystkim gościom
przekazaliśmy pamiątkową plakietkę.
Po toaście szampanem i po jubileuszowym torcie zaprezentowaliśmy
gościom prezentację skróconej historii
klubu, przedstawioną przez niżej
podpisanego.
Wieczorem zaś spotkaliśmy się na
posiadach przy muzyce, wspomnieniach,
śpiewach i tańcach. Część gości
opuściła nas dopiero rano.
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