Udział wzięli: Majka Gruszczyńska, Bożena Siwińska, Wanda Gruszczyńska, Andrzej Miller, Eugeniusz Figura, Kazimierz Woźniak, Marian Staszewski
(po raz pierwszy), Józef Kwieciński, Włodzimierz Sypniewski (po raz pierwszy), Henryk Woźniakowski, Henryk Bytner, Zbyszek Szczypkowski, Ireneusz
Zawiślak, Andrzej Łącki, Stanisław Leń. Fot. Piotr Pęcherski

Noworoczne spotkanie seniorów PTTK Konin * 7 lutego 2017
Noworoczne spotkania seniorów PTTK zostały zapoczątkowane w 2007 roku.
Spotkania mają cementować wspólnotę członków PTTK, którzy już nie uczestniczą aktywnie
w działalności, lecz pamiętają dawne dzieje i posiadają pamiątki, dokumentujące
działalność Towarzystwa w regionie konińskim. Od 2015 roku spotkania odbywają się
w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 1-3 na Starówce.
7 lutego 2017 spotkanie z seniorami miało miejsce jedenasty raz. Niestety, zabrakło
na nim częstego bywalca i wspaniałego gawędziarza – Jerzego Marciniaka. Zmarł 30
stycznia 2017 roku w wieku 73 lat po ciężkiej chorobie. W piątek 3 lutego w
wypełnionym po brzegi kościele pw. św. Wojciecha w Koninie odbyło się nabożeństwo
żałobne, a po nim odprowadzenie na cmentarz komunalny. W ostatnim pożegnaniu
śp. Jerzego uczestniczyli: Bożena Siwińska, Kazimierz Sochacki z żoną, Stanisław Leń,
Izydor Garbaciak, Ireneusz Zawiślak, Marian Staszewski z żoną, Eugeniusz Figura,
Marek Chlebicki i wielu innych. W imieniu zarządu wiązankę złożył skarbnik Zbigniew
Szczypkowski. Od członków PTTK zamówiono mszę za duszę śp. Jerzego.
Rozpoczynając spotkanie prezes Oddziału Andrzej Łącki poprosił o minutę ciszy
za tych, co odeszli na wieczną wędrówkę. Omówił obecną sytuację w PTTK i w Oddziale.
Liczba członków oscyluje koło 300 osób. Przybywa kadry programowej. Szykują się
zmiany w związku z nową ustawą o stowarzyszeniach. Zachęcił do przekazywania lub
do udostępniania zbiorów pamiątek w celu cyfryzacji dla przyszłych pokoleń. Cele
statutowe PTTK nadal cieszą się uznaniem wśród nowych członków.
Na spotkanie przybył po raz pierwszy Włodek Sypniewski z Konina, przynosząc
zdjęcia z parku Chopina z lat, gdy jeszcze stał mostek. Andrzej Miller przyniósł zdjęcia
z okresu istnienia muzeum PTTK. Piotr Pęcherski przyniósł ręcznie składane albumy zdjęć
dziadka Zygmunta. Te niezwykłe pamiątki przypomniały druhów z turystycznych szlaków.
Prezes Andrzej Łącki podziękował seniorom za przybycie, zdjęcia i pamięć. Spotkaniu
towarzyszyła prezentacja zdjęć archiwalnych przygotowana przez Wandę Gruszczyńską.
Serwis zdjęciowy zapewnił skarbnik Oddziału Zbyszek Szczypkowski. Organizacyjnie
wspomogła Majka Gruszczyńska.
Fotografie: W. Gruszczyńska (tekst), P. Pęcherski, Z. Szczypkowski

Na pogrzebie śp. Jerzego Marciniaka 3 lutego 2017 r.

Zobaczymy się 10.02 na prelekcji o dragonach.

