40 lat na szlakach
„A lat mam dopiero czterdzieści” śpiewali uczestnicy podsumowania sezonu turystycznego 2007
Koła Zakładowego PTTK przy Aluminium Konin – Impexmetal S.A. Wyjazdowe spotkanie odbyło
się w dniach 29-30 września 2007 w Żerkowie na ziemi jarocińskiej. Akcentem krajoznawczym były
spacery po malowniczych terenach Szwajcarii Żerkowskiej oraz zwiedzanie Śmiełowa, Lgowa, Dębna,
Brzóstkowa i Żerkowa. Niezwykle cenne okazały się spotkania z ks. Jackiem Tosiem w Dębnie, ks.
prałatem Kazimierzem Walczakiem i dr Tadeuszem Zyskiem (tak, tak, właściciel wydawnictwa Zysk i
S-ka!) w Brzóstkowie. Pogoda dopisała, widoki były imponujące.
Podsumowanie sezonu turystycznego 2007 stanowiło jednocześnie zwieńczenie 40 lat
działalności Koła. Najstarsze w konińskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno –
Krajoznawczego, założone w 1967 roku w liczbie 17 osób z Eugeniuszem Kierkowiczem na czele, dziś
liczy 68 hutników, pracowników spółek związanych z Aluminium Konin – Impexmetal S.A. i ich rodzin.
Zarząd Koła rokrocznie organizuje cieszące się sporym zainteresowaniem wyjazdy górskie, spotkania
nizinne i kilkanaście wycieczek do teatrów połączonych z programem krajoznawczym. Oprócz
członków Koła chętnie biorą w nich udział niezrzeszeni hutnicy.
Wśród gości obecni byli: Artur Skieresz - przedstawiciel MOZ NSZZ „Solidarność” przy Aluminium
Konin – Impexmetal S.A., Andrzej Łącki - prezes Oddziału PTTK w Koninie i Marek Chlebicki - prezes
Klubu Turystycznego PTTK w Koninie. Koło otrzymało od nich gratulacje i życzenia. Prezes Koła
Zdzisław Jagiełło wręczył Dyplom Koła Romualdowi Polowemu - poprzedniemu prezesowi Koła, który
nadal aktywnie działa w zarządzie koła. Nagrodą rzeczową Zarząd Koła wyróżnił Romana
Kwaśniewskiego, jedynego wśród hutników przodownika turystyki górskiej PTTK, doskonałego
organizatora wyjazdów w góry. Dyplomami Oddziału zostali uhonorowani państwo Zofia i Andrzej
Szurkowscy, którzy aktywnie uczestniczą w pracach komisji rewizyjnej Koła i nie oszczędzają się na
imprezach, choć „siódmy krzyżyk” świętowali kilka lat temu. Jak przystało na koło z tradycją wśród
członków znaleźli się kolejni, którzy związali się z PTTK na długie lata. Odznakę „25 lat w PTTK”
otrzymali Alicja Braciszewska, Maciej Chmielewski, Maria Gruszczyńska, Zenona Klejna, Dorota i
Andrzej Maciejewscy oraz Wiesława i Andrzej Piaseccy. Prezes Oddziału Andrzej Łącki wręczył
wszystkie wyróżnienia, a ponadto uwierzytelnił swoim podpisem certyfikaty przebycia znakowanego
szlaku w „ROKU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK”. Zarząd Główny PTTK ogłosił rok 2007 rokiem
szlaków w związku z przypadającą 120 rocznicą oznakowania przez Walerego Eliasza pierwszego
szlaku w Tatrach z Toporowej Cyrhli do Morskiego Oka (2007), 100 rocznicą oznakowania przez
Hugona Zapałowicza pierwszego szlaku w Beskidach w rejonie Zawoi (2006), 100 rocznicą wykonania
zaprojektowanej przez ks. Walentego Gadowskiego "Orlej Perci" w Tatrach (2006).
Biesiadą przy ognisku w szałasie myśliwskim „BORSUK” przypieczętowano minione lata.
Najmłodszymi uczestnikami podsumowania byli Antoni Michałek (2 lata) i Krzysztof Gałek (8 lat).
Następcy rosną i Koło Zakładowe PTTK przy A K-I S.A. ma przed sobą jasne perspektywy: nowe góry
do zdobycia i kolejne imprezy kulturalne do przeżycia.
Tekst i foto: Wanda Gruszczyńska
Konin, 2007-10-02

Po lewej:
2007-09-29 Uczestnicy podsumowania sezonu ‘2007 Koła
Zakładowego PTTK A K-I w Śmiełowie

Po prawej: 2007-09-29 Członkowie Koła Zakładowego PTTK przy
Aluminium Konin – Impexmetal S.A. oraz Artur Skieresz na szlaku
pieszym Dębno – Lgów . W tle wiadukt linii kolejowej zbudowanej
w 1875 roku Jarocin – Września

40 lat Koła Zakładowego PTTK
przy ALUMINIUM-KONIN IMPEXMETAL SA

1967 - 2007
Podsumowanie Sezonu Turystycznego 2007
29 - 30.09.2007

w miejscowości Żerków
Szwajcaria Żerkowska i Żerkowsko – Czeszewski Park
Krajobrazowy
Program imprezy:
Sobota 29.09 Dzień pierwszy
godz. 900 odjazd autobusu z parkingu przed Oddziałem PTTK w Koninie ul. Kolejowa 11
1100 – 1630 trasa turystyczna w Żerkowsko – Czeszewskim Parku Krajobrazowym
1700 obiad
2000 spotkanie turystyczne przy ognisku
Niedziela 30.09 Dzień drugi
-

900 śniadanie

-

1000-1430 trasa turystyczna w parku
krajobrazowym

-

1500 obiad

-

1600 wyjazd autobusu do Konina

Wpisowe od 1 osoby wynosi:
- 15 zł dla członków koła

Żerków – panorama miasta

- 30 zł dla pozostałych osób
Zapisy z wpłatą przyjmuje A. Braciszewska
tel. 063 2474466 do 17.09.2007 r.
Organizatorzy zapewniają:
 przejazd autobusem (bez rozwożenia
po mieście)
 program turystyczno-krajoznawczy
 nocleg + 4 posiłki
Śmiełów – pałac
Grafiki Władysława Kościelniaka

ZAPRASZAMY!!!!

