SPACER PARASOLOWY
11 grudnia 2005 roku Klub Turystyczny PTTK w Koninie zaprosił mieszkańców Konina na kolejny spacer z cyklu SPACERKIEM PO ZDROWIE. Autobus linii SPACER MZK
Konin, obsługiwany przez sympatycznego pana Mirosława, dowiózł 65 turystów na skraj
wsi Głębockie. Tu rozpoczął się żmudny etap pieszy. Wiał wiatr, grudniowy dzień był pochmurny, ale nie padało i połacie śniegu rozjaśniały widnokrąg. Turyści ruszyli w stronę
kanału Warta – Gopło. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 15 rozpięły kolorowe parasole i
zrobiło się wesoło. „Specjalnie wzięli te parasole, bo spacer nazywa się parasolowy!”
powiedziała pani Iwona Baszczyk, opiekunka grupy.
Celem wędrówki były schrony budowane tuż przed II wojną światową jako zaplecze
obronne Armii Poznań. Nad kanałem Warta – Gopło, zwanym również Kanałem Ślesińskim, przy pierwszym z napotkanych schronów, pełniący rolę przewodnika Roman Bąkowski opowiedział o przebiegu budowy i scharakteryzował obiekty. „Schrony te nigdy
nie zostały ostrzelane, gdyż błyskawiczne natarcie Niemców we wrześniu 1939 ominęło
ten teren” - powiedział Roman Bąkowski. Pan Roman od kilkunastu lat traktuje militaria
jako swoje hobby, zawodowo zaś zajmuje się zupełnie czym innym. Jest współautorem
licznych stron internetowych i artykułów z dziedziny budowli obronnych np. w czasopiśmie FORTECA. Kolejne napotkane schrony najchętniej zwiedzali najmłodsi. Ząb czasu
spowodował namulenie podłóg, a wysokość wnętrz z przepisowych 190cm zmalała do
wzrostu dziecka. Najbardziej intrygująco wyglądał niedokończony schron nr 4. „Po zajęciu tych terenów przez Niemców osadnicy wykorzystali zgromadzone zapasy betonu do
swoich budynków. W pobliżu jest betonowa obora” – poinformował przewodnik. Kulminacyjnym punktem spaceru był widok na Jezioro Mielno. „Musimy tu wrócić w innej porze
roku” – ocenił Marek Chlebicki, prezes Klubu Turystycznego PTTK w Koninie. Turyści
pokonali 6 km i obejrzeli 6 schronów, 1 most, 1 maszt i 1 rurociąg.
Krętymi, asfaltowymi drogami, przecinając Noteć, autobus SPACER pojechał do Lisewa. W dawnym pałacu Marii Leszczyńskiej-Mittelstaedt w Lisewie turyści spotkali się z
obecną właścicielką i zapoznali się z historią budynku. Kronika obiektu dokumentuje jego
poprzednich znanych właścicieli, a byli nimi:
• Celina Przyłubska do 1912 r.
• Maria Leszczyńska Mittelstaedt zm. 1974 r.
• od 1945r. Państwo: w budynku były mieszkania, później szkoła i znowu mieszkania.
Od 1988 roku, kiedy to budynek strawił pożar, majątek świecił pustkami. W 2002 roku
majątek zakupiła firma P.H.P. "TEX-BIS", która przywróciła pałacowi dawną świetność,
wzbogacając wnętrza w restaurację, pokoje sypialne i salę konferencyjną. W pałacu
utrzymano historyczną atmosferę z czasów Marii Leszczyńskiej – Mittelstaedt, międzywojennej pisarki. Na jej koncie znalazło się pięć ogłoszonych drukiem powieści: „Tańczące siostry", „Wielkie niepotrzebne", „Trzy panny służebne", „Frateco" oraz „Bratowa z
kabaretu". Po wysiedleniu w listopadzie 1939r. pani Maria zamieszkała w domu państwa
Jordanów w Więckowicach koło Wojnicza na ziemi Tarnowskiej. Po rozparcelowaniu majątku w 1945r. nie wróciła do Wielkopolski, lecz pozostała w Wojniczu, gdzie pracowała
jako nauczycielka. Zmarła 30 IV 1974 r., a pochowano ją w grobowcu w rodzinnym Skulsku.
Połowa spacerowiczów skorzystała z oferty restauracji w pałacu, a pozostali rozpalili
ognisko obok pałacowej lodowni. Przy ognisku posypały się zaproszenia na kolejne spacery i pokazy, m.in. 16 grudnia na pokaz „Rejon umocniony Oder-Warthe Bogen”.
W końcu wypełniony turystami autobus linii SPACER pojechał do Konina. Na drugi
etap wybrało się 7 osób pod kierownictwem Marka Chlebickiego. Powędrowali z Władzimirowa do Gosławic. Plan SPACERÓW na 2006 rok jest już gotowy. Klub Turystyczny PTTK zaprasza 13 stycznia na spacer noworoczny oraz we wszystkie niedziele ferii
na spacery zimowe. Byle do wiosny!

Pierwszy napotkany schron nad kanałem Ślesińskim
cieszył się wielkim zainteresowaniem na zewnątrz
i we wnętrzu

Wszystko o schronach wie Roman Bąkowski

Obok mostu też znajduje się schron
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Młodzi turyści w gościnnych podwojach pałacu
w Lisewie ogrzali się przed powrotem do Konina

12 grudnia, a tu zima daje się we znaki. Parasole chronią od wiatru

Siedmioro wspaniałych rusza na drugi etap!

