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25 lat mija od oficjalnego założenia Klubu Turystycznego PTTK w Koninie.
Tak okrągłą rocznicę uczczono 16/17 września rajdem z metą w Lisewie.
Aby tam dotrzeć na czas, Krzysztof Łyjak i Jacek Grętkiewicz z ekipą
techniczną wyruszyli tuż po południu i wystartowali kanoe z przystani w Gaju.
Przepłynęli 17 km przez jeziora Pątnowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie i kanał
Warta - Gopło do śluzy Koszewo. Po drodze była przenoska obok śluzy
Gawrony. Rowerzyści Michał i Wanda wyjechali z Konina w południe. Przez
Kleczew, Sławoszewek, Ostrowąż i Kobylanki, zwiedziwszy Gawrony,
dojechali do Lisewa. Inną drogą dojechał Zbyszek Szczypkowski. Na tarasie
pałacyku w Lisewie, gdzie ongiś państwo oczekiwało gości, automobiliści i
rowerzyści witali uczestników trasy autokarowej. Pierwszy przybył Bogusław
Renkiel (Słupca) z jubileuszowym tortem. Z rajdowego autokaru wysypała się
grupa klubowiczów i sympatyków, a powitaniom nie było końca.
Komandor III Rajdu Klubowego Marek Chlebicki po przywitaniu zaprosił
na uroczystą kolację. Wnętrza niedawno (2004) odrestaurowanego pałacyku
harmonizowały z atmosferą wspomnień. Zebrani wysłuchali listów
gratulacyjnych od prezydenta Konina Kazimierza Pałasza i od Zarządu
Oddziału PTTK w Koninie. Na wniosek Zarządu Klubu 5 osób wyróżniono
nagrodą prezydenta Konina. Koledzy z Klubu BICYKL ze Słupcy wystąpili z
gratulacjami i trampkami z niespodziankami, dołączając wspaniały album o
Polsce. Cukiernia p. Renkielów podarowała 5 drożdżowych kółek. Wykonano
remake fotografii sprzed 25 lat, a potem nową fotografię klubowiczów i
sympatyków. Jubileuszowy tort wykonany w cukierni państwa Renkielów w
Słupcy uświetnił uroczystość. 25 lat wspólnego pożycia upłynęło klubowym
parom, państwu Hani i Krzysztofowi Łyjakom oraz Reni i Markowi Chlebicki.
Z tej okazji ufundowali szampan dla wszystkich. Bogaty dorobek KLUBU
zaprezentowano w kronikach wystawionych na niższej kondygnacji.
Pokazem przezroczy Marka zakończono część oficjalną i rozpoczęły się
tańce. Świetnie udał się wspólny polonez. Pieśń turystyczna przy gitarze
Wandy popłynęła nad ranem. O 4:00 nastąpiły nieuniknione pożegnania i w
ciepłą, wrześniową noc większość rajdowiczów odjechała. Zabezpieczono
żywność, a przy okazji znalazła się koszulka Andrzeja Przybylskiego.
W niedzielę rano sztab organizacyjny pożegnał Pałacyk i jego
właścicielkę. Wandzia z Turku zaprezentowała koszulkę malowaną ręcznie
przez dawną członkinię Klubu, Ewę, która osiadła w Starachowicach. Ewa
przysłała na adres Klubu miłą korespondencję. Marysia Brzoska i Basia
Krysia odjechały z Wandzią Rosiak. Ewa Olszak, Tadeusz Hernik i W.M.
Gruszczyńscy udali się do Warzymowa. Po mszy w gotyckim kościele wraz z
miejscowymi odnaleźli ślady grodu i zdrój na brzegu kanału. III Rajd Klubowy
zakończył się wieczorem po dniu pełnym wrażeń, spotkań z ciekawymi
ludźmi i wędkowaniu na jeziorze Skulskim. Na spotkaniu czwartkowym
(21.09.2006) nagrodzeni zaprezentowali sprzęt turystyczny, zakupiony z
wykorzystaniem nagród rzeczowych prezydenta Konina
Fotorelacja http://konin.pttk.pl w dziale WASZE
wysłać na adres 62-510 Konin, ul. Kolejowa
(wiceprezes) lub e-mail: klubt@konin.pttk.pl. Na
pamiątkowa. W niedzielę 24.09 spacerem do
SPACERKIEM PO ZDROWIE. Zapraszamy

Krzysztof i Jacek na kanoe Fot. PŁyjak

Remake zdjęcia poniżej

Pierwsze Walne 26 listopada 1981

ZDJĘCIA. Listy i życzenia można
11, SMS pod nr 691 085573
imprezach wyłożona jest księga
Strzelna kontynuujemy projekt

Tekst: Wanda Gruszczyńska Fot. Przemek Łyjak, W.M. Gruszczyńscy
Założycielki Klubu z Tomkiem

Klubowe pary Renia i Marek Chlebiccy oraz Hania
i Krzysztof Łyjakowie – 25 lat stażu małżeńskiego.
Panowie w nowych koszulkach klubowych.
Po lewej: pamiątkowe zdjęcie rajdowe 16.09.2006
z lampkami szampana
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