Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego z Akademią Życia * 21 lutego 2018

Nawet chłód nie przeszkodził nowym uczestnikom Akademii Życia poznać tajemnice konińskiej Starówki z przewodnikami PTTK

21 lutego 2018 z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego
przewodnicy z Oddziału PTTK w Koninie wraz z kolejnym turnusem Akademii Życia
Fundacji Podaj Dalej zwiedzali konińską Starówkę. Z oferty przewodnickiej skorzystali
także mieszkańcy miasta i ościennych gmin. Na start przed Centrum Organizacji
Pozarządowych w Koninie przybył reporter portalu lm.pl Tristan Tomczak, zainteresowany
sytuacją konińskich przewodników. Koło Przewodników Turystycznych PTTK w Koninie
zrzesza gromadkę przewodników po Wielkopolsce z Konina, Turku i Ślesina.
Międzynarodowy Dzień Przewodników Turystycznych, obchodzony 21 lutego, został ustanowiony
w 1989 r. podczas III Konwencji Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych
(World Federation of Tourist Guide Associations – WFTGA), która odbyła się w Nikozji na Cyprze.
Ideą Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych jest oprowadzanie za darmo
miejscowych ludzi w ich języku, po ich terenie. Ten dzień ma pokazać pracę przewodnika lokalnym
społecznościom i lokalnym władzom, a także uświadomić gospodarzom terenu, jaką rolę odgrywają
przewodnicy w obsłudze turystów, a w szczególności w kreowaniu wizerunku miasta czy regionu.
Przewodnik turystyczny, zgodnie z Europejskim Komitetem Standaryzacji (European Commitee for
Standardisation), to osoba, która oprowadza zwiedzających w wybranym przez nich języku oraz
objaśnia kulturalne i przyrodnicze dziedzictwo obszaru, na jaki posiada uprawnienia wydane przez
odpowiednie władze.

Zwiedzanie zagaił kol. Władysław Wojtulewicz i grupa udała się na plac Wolności. Przy
najstarszym murowanym budynku zwanym domem Zemełki Wanda Gruszczyńska
opowiedziała o początkach Konina i historii zabudowy lokacyjnego wyniesienia. Przy ulicy
Wiosny Ludów uwagę zwrócił mural z kopią widoku miasta od strony wschodniej wg
sztychu Carla George (pełnił wówczas funkcję Stadt-Mauermeister) z 1803 roku.
Dzieje ratusza i zagospodarowania placu przed nim zajęły kilka minut. Stąd już niedaleko
było do Słupa Konińskiego. Wyjątkowy zabytek zawsze był przedmiotem troski mieszkańców.
W 1828 roku władze miasta zleciły przeniesienie „starożytnej kolumny” na obecne miejsce,
a nawet zakupiły ławki do wygodniejszej kontemplacji łacińskiego wierszowanego napisu
datowanego na 1151 rok. Wejście do fary osobom na wózkach nie nastręczało problemów,
a wnętrze wywarło duże wrażenie na przybyłych z całej Polski stażystach konińskiej
Akademii. Zakamarki przy ulicy Krzywej i opowieść o Juliusu Frommie na placu
Zamkowym wypełniły 80-minutowy spacer.
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Z Klubu: Władek Krzyżaniak i Krzysztof Kita.

Trafiliśmy na mural niezastawiony autami.

Pożegnanie na dawnym rynku Garncarskim.

