ZLOTY Klubów Górskich
Wielkopolski

W listopadzie 2009 roku gospodarzem
zlotu była kaliska „WATRA”.
W 2010 r. na dwudniowym zlocie gościł
nas „Ornak” z Gniezna, pokazując nie
tylko zabytki, ale i przepiękne okolice, a
nadto dostarczając także strawy
duchowej w postaci mszy z pięknym
kazaniem założyciela klubu, księdza
prałata Tadeusza Hanelta.
W czerwcu 2011r. w Letnim Zlocie
Klubów WPKG w Wągrowcu
uczestniczyło 10 osób z naszego klubu.
Przewodnictwo w Wielkopolskim
Porozumieniu Klubów Górskich objął w
2012 r. koniński Klub Turystyki Górskiej
„Harnaś” PTTK Konin, działający przy
Zespole Elektrowni PAK w Koninie. Z tej
okazji zorganizował w Koninie XI Zlot
Klubów Górskich, który odbył się
w dniach 23-24 czerwca 2012 r.
Wielkopolscy turyści górscy z klubów
Poznania („Grań”, „Limba”), „Ornak” z
Gniezna, „Watra” z Kalisza, „Grule” z
Jarocina, „Koliba” z Krotoszyna, Halny” z
Pleszewa i „Szarotka” z Wągrowca, a
także liczna grupa konińskich „Harnasi”
(łącznie 66 osób) spotkali się w Ośrodku
Wczasowym ZNP w Wąsoszach nad
jez. Mikorzyńskim.
Była okazja do wymiany doświadczeń,
wspomnień z wspólnych wypraw oraz
zaplanowania nowych. Wieczorem w
sobotę odbyły się „góralskie posiady”
przy ognisku.
Patronat nad imprezą objęli: Prezydent
miasta Konina Józef Nowicki, Starosta
Koniński Małgorzata Waszak, wiceprezes
ZE PAK S.A. Krzysztof Jędraszczyk i
Prezes O/PTTK w Koninie Andrzej Łącki.
Dzięki nim mogliśmy obdarować
uczestników zlotu materiałami o Koninie
i okolicach, w tym publikacją Civitas
Konin, Dzieje miasta i okolicy do schyłku
XVIII w. pod red. dr Jerzego Łojko zakup sfinansował Prezydent Miasta.
Pokazaliśmy także najciekawsze miejsca
i zabytki Konina i regionu konińskiego:
- Muzeum Okręgowe i gotycki kościół św.
Andrzeja (sklepienie oparte na 1 filarze)
w Gosławicach;
- w Kazimierzu Biskupim: romańsko gotycki kościół farny pw. Św. Marcina
z Tours” (część murów z XIII w.) i XVI –
wieczny pobernardyński zespół
klasztorny, w którym obecnie działa
Wyższe Seminarium Duchowne.
- klasztor Kamedułów w Bieniszewie,
- konińską Starówkę z gotyckim
kościołem św. Bartłomieja i stojącym
obok unikatowym słupem drogowym
z XII w. oraz najnowszy blok Elektrowni
„Pątnów.

W listopadzie 1999r. powstała
Wielkopolska Konfederacja Klubów
Górskich PTTK, do której akces zgłosił
również KTG „HARNAŚ”. Zrzeszała ona
oprócz naszego m.in. kluby: „Ornak” z
Gniezna i „Watra” z Kalisza, a ideą jest
integracja klubów górskich Wielkopolski,
wymiana informacji turystycznej,
organizacja wspólnych zlotów, obozów
górskich krajowych i zagranicznych itp.
Pierwszym prezydentem Konfederacji na
okres 1 roku został prezes KTG ”WATRA”
– Zdzisław Kobyłka, a kolejnym - prezes
KG ”ORNAK”- Henryk Michalak.
Dało to efekty w powstaniu m.in. dwu
imprez ,w których uczestniczyli również
„Harnasie”. Odbyły się zorganizowane
przez kol. Kobyłkę:
- w maju 2000r. – I Zlot Wielkopolskiej
Konfederacji Klubów Górskich
PTTK,
- w czerwcu 2001r. – II Zlot
Wielkopolskiej Konfederacji Klubów
Górskich PTTK.
Klub aktywnie uczestniczył w działalności
Konfederacji Klubów Górskich, a
wyrazem tego było objęcie w dniu 27
października 2001 r. przewodnictwa
konfederacji na trzecią kadencję. Z tego
tytułu w dniach 8-9 czerwca 2002 r. nasz
klub zorganizował III zlot konfederacji,
którego byliśmy gospodarzami. Do
Konina przyjechała prawie setka
miłośników gór z zaprzyjaźnionych
klubów.
Każdego roku uczestniczyliśmy w
organizowanych przez zaprzyjaźnione
kluby - zlotach Konfederacji Klubów
Górskich. Dzięki naszym przyjaciołom
mieliśmy okazję poznać zabytki
architektury i historię okolic Kalisza,
Gniezna, Jarocina i Poznania.
W czasie piątej kadencji konfederacji 5
listopada 2005 r. na spotkaniu Rady
Prezesów w Jarocinie zmieniono
nazwę organizacji na Wielkopolskie
Porozumienie Klubów Górskich.
W szóstej kadencji przewodnictwo
porozumienia pełnił Klub Górski „Grań”
z Poznania.
Tradycyjną imprezą są zloty członków
zrzeszonych klubów, których
organizatorami i gospodarzami są kluby
sprawujące przewodnictwo w danym
roku. I tak organizatorem zlotu:
- w 2007 r. była poznańska „Grań”,
- w 2008 r. przyjmował nas „Sępik” w
Gorzowie na 4-dniowym zlocie,
połączonym uroczystościami 750-lecia
miasta.
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