Wspomnienia o Prezesie
Klubu Turystów Kolarzy RAMA’76
Henryku WICK
Henryk Ginter WICK urodził się 18.02.1933 r. w Bydgoszczy.
Henryk Wick zajmował się wieloma dziedzinami turystyki kwalifikowanej, a w szczególności
turystyką kolarską, kajakową i pieszą.
Swoją działalność w PTTK rozpoczął od początku istnienia tego Towarzystwa w
Bydgoszczy.
Henryk Wick był historycznym przewodniczącym koła PTTK Nr 7 w Bydgoszczy i
jednym z pierwszych przodowników turystyki kolarskiej w Polsce. Posiadał On nadany
numer uprawnień 131 z 1954 roku.
Z koła PTTK Nr 7 wyszły inne znaczące osobistości znane w środowisku kolarskim.
Koło to przekształciło się w znany w Polsce Klub Turystów Rowerowych „Turkole” w
Bydgoszczy.
Jako działacz turystyki był także aktywny w Polskim Związku Kolarskim uzyskując
tam uprawnienia Instruktora i Przodownika Turystyki Nr 8.
W związku z tak szeroką działalnością podniósł swoje kwalifikacje w tym zakresie na
Uniwersytecie Wrocławskim osiągając bardzo dobry wynik w pracy dyplomowej.
Ujawnione zdolności organizacyjne były podstawą Jego działalności w innych
organizacjach – PZMot. Piastował tam funkcję Sędziego i Komisarza Sportowego, łącząc te
funkcje z pracą zawodową w tej organizacji. Działał również w organizacji Automobilklub
Pomorski – „Bydgoski Klub Motorowy”.
Wielkie są zasługi Henryka Wick w działalności BKTR „Gryf”, w którym to klubie
będąc prezesem ożywił jego działalność.
Kolejnym klubem, który reaktywował po latach, jest Klub Turystów Kolarzy
RAMA’76 OW/PTTK przy Klubie POW, gdzie pełnił funkcję Prezesa. W czasie Jego
prezesury z grupą oddanych działaczy uzyskał godne podziwu sukcesy organizacyjne,
skupiając swoją uwagę na pracy z młodzieżą oraz problematyce ochrony przyrody.
Jednym z ostatnich dokonań Henryka Wick była organizacja Nordic Walking.
Henryk Wick był wysokiej klasy krajoznawcą – posiadał uprawnienia Instruktora
Krajoznawstwa. W lutym 2010 roku Krajowa Narada Aktywu Kolarskiego PTTK nadała
Koledze Henrykowi tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Kolarskiej.
Jednak dnia 03.10.2010 r. przegrał swoją walkę z chorobą. Odszedł od nas Prezes –
wielki człowiek, przyjaciel, druh młodzieży. Uroczysty pogrzeb śp. Henryka Wick odbył się
dnia 07.10.2010 r. na cmentarzu NSPJ w Bydgoszczy przy udziale licznego grona przyjaciół,
organizacji z którymi współpracował oraz licznie zgromadzonych turystów kolarzy.
Szczególnie z wielkim żalem i bólem żegnali Go koleżanki i koledzy Klubu Rama’76, gdzie
do ostatniej chwili swego życia piastował funkcję Prezesa.
Żegnamy Ciebie Heniu organizatorze wypraw rowerowych i pieszych oraz
wspaniałych rajdów.
Teraz wybrałeś Niebiańskie Szlaki Turystyczne.
Twoi turyści kolarze z Klubu RAMA’76.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

