Jesienne spotkanie z kartoflem
W niedzielę 23 października 2005 autobus konińskiego MZK linii specjalnej
SPACER utknął w korku na moście nad Wartą. 103 turystów wytrwale oczekiwało na przystankach. Po 30 minutach policja „odkorkowała” jedyny
w byłym wojewódzkim mieście most i sympatyczny kierowca pan Paweł
sprawnie dowiózł wszystkich do Skarżyna. Wieś leży w gminie Kawęczyn powiat Turek. Od 2000 roku Szkoła Podstawowa w Skarżynie organizuje Święto
Ziemniaka. W tym roku zaprosiła turystów spod znaku SPACERKIEM PO
ZDROWIE. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę!
Grono rodziców i współpracowników pięknie przystroiło
salę Ochotniczej Straży Pożarnej, a pani dyrektor Szkoły
Podstawowej Maria Antoszczyk i gościnni Skarżynianie
powitali turystów pączkami i herbatą. Posileni wędrowcy
ruszyli w plener pod wodzą miejscowych przewodniczek:
Haliny Górskiej, Renaty Goślińskiej i Beaty Ryśkiewicz.
Skarżyn leży na skraju Wysoczyzny Tureckiej, która od
zachodu graniczy z Równiną Rychwalską. Różnica wzniesień podczas spaceru przekraczała 20 metrów, a widoki były wspaniałe. Trasa prowadziła na południe w stronę przysiółka Zacisze. Pogoda dopisała, jesienne słońce przygrzewało, a ciepły wiatr szumiał w gałęziach drzew. Na skraju wsi Stanisława
atrakcją był stary wiatrak - koźlak. Na pagórkach malowniczo prezentowały się
różnokolorowe drzewa. W sosnowych zagajnikach rosły maślaki. Mimo suszy
uczniowie ze szkoły nr 15 z Konina uzbierali kilkanaście sztuk. Do Skarżyna dotarli rowerami członkowie Tureckiego Towarzystwa Turystycznego - pedałowali
ponad 20 km pod wiatr!.
Na jesienne spotkanie z kartoflem panie ze Skarżyna przygotowały ziemniaki faszerowane, placki ziemniaczane, kartoflankę, sałatkę ziemniaczaną i
wiele innych specjałów z ziemniaków. Degustacjom towarzyszyły występy
dzieci ze Skarżyna. Podczas wykonywanych piosenek chłopcy z Konina tańczyli i klaskali, a sala bawiła się świetnie. Przerywnik o ziemniaku, obecnym w
każdym polskim domu, śpiewali wszyscy chóralnie. Występy nagrodzono rzęsistymi oklaskami. W konkursie na znajomość ziemniaka wystąpiło 5 drużyn.
Interpretacji 'Ody do kartofla' podjął się Jędrzej Braciszewski z Konina. Konkurs na sałatkę wygrała pani Daniela Pisula (była mieszkanka Skarżyna,
obecnie z Konina). Przepis na potrawę z ziemniaka wyśpiewał duet Natalia
Łącka i Krzysztof Łyjak. Był konkurs na najdłuższą obierkę ziemniaczaną, krojenie frytek, zagniatanie klusek. W konkursach wspólnie bawili się wicestarosta powiatu tureckiego Krzysztof Kolenda, wójt gminy Kawęczyn Jan Nowak,
prezes OSP Skarżyn Jan Adamczyk i prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Koninie Andrzej Łącki. Andrzej Łącki i
prezes Klubu Turystycznego PTTK Marek Chlebicki przekazali na ręce pani
Marii Antoszczyk książki do działu turystycznego szkolnej biblioteki.
Na stronie internetowej gminy Kawęczyn można znaleźć wypowiedź o
Święcie Ziemniaka: Dlaczego Święto Ziemniaka? Dlatego, że gmina
Kawęczyn należy do gmin typowo rolniczych, dlatego że rodzice naszych uczniów są rolnikami, a w październiku kończą się wykopki i
przychodzi czas na odpoczynek.
Na drugi etap z Młyna Golanka do Konina udało się 7 wspaniałych pod
wodzą Zbyszka Szczypkowskiego. A potem autobus linii SPACER nie dał się
uruchomić, przyjechał serwis techniczny MZK, a potem autobus zastępczy.
W Żychlinie pod tablicą upamiętniającą pobyt Fryderyka Chopina uczestnicy
SPACERU złożyli kwiaty z okazji niedawnej rocznicy śmierci kompozytora
i zwycięstwa Polaka Rafała Blechacza w konkursie chopinowskim.

Znakomite pączki gospodyń ze Skarżyna!

Okolice Skarżyna obfitują w pagórki dochodzące do 183 m n.p.m.

Jesień dodała kolorów lasom

Sala OSP Skarżyn udekorowana była jesiennie. Stylowy bufet z potrawami z ziemniaków, wiejskim chlebem i smalcem

Kolejny SPACER PO ZDROWIE
zaplanowany jest na 11 listopada.
Tym razem członkowie Klubu Turystycznego PTTK w Koninie poprowadzą do pewnej mogiły.
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Złożenie kwiatów pod tablicą F.Chopina w Żychlinie

Inscenizacja dzieci ze Skarżyna

