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25 lat minęło od oficjalnego założenia Klubu Turystycznego PTTK w Koninie.
Lata doświadczeń na niwie turystycznej złożyły się na obiecujący program
roku jubileuszowego. W ramach projektu SPACERKIEM PO ZDROWIE dla
uczczenia Narodowego Święta Niepodległości został zaplanowany spacer
na niedzielę 12 listopada. Los zrządził, że wypadła akurat niedziela
wyborcza. Wanda Gruszczyńska organizacyjnie, a Ryszard Miśkiewicz
historycznie przygotowali spacer w wersji jednoetapowej, aby umożliwić
wszystkim wzięcie udziału w głosowaniu do samorządów lokalnych.
Autobus MZK Konin linii SPACER, zabukowany przez Krzysztofa Okońskiego,
objechał miasto tak sprawnie, że kilkoro „Wędrowców” dogoniło go na V osiedlu.
Łącznie 54 osoby (z kierowcą) opuściły Konin i pojechały na wschód. O 11:20
stanęliśmy pod klasztorem w Brdowie. Ryszard Miśkiewicz opowiedział historię
klasztoru. Deszczyk zachęcił do odwiedzenia wnętrza kościoła. Ojciec paulin
przybliżył dzieje obrazu Matki Boskiej Zwycięskiej. Pięknie odrestaurowane
wnętrze zrobiło duże wrażenie. Przed zespołem klasztornym, na placu po
nieistniejącej karczmie, Ryszard odczyścił kamień z wyrytymi piszczelami.
Na tym kamieniu zginęli w bójce dwaj bracia, starając się o względy pięknej
dziewczyny. Kolejny deszczyk pokropił na rynek, relikt dawnej miejskiej
przeszłości Brdowa i na dom, gdzie mieszkali państwo Kiełczewscy,
dziadkowie Apolonii Chałupiec. Do nich przyjeżdżała wnuczka w
początkowych latach kariery filmowej pod pseudonimem Ada Sari.
Na cmentarzu słońce na chwilę oświetliło mogiły 70 powstańców poległych
w bitwie pod Brdowem 29 kwietnia 1863. Ryszard odpowiedział na pytania o losy
bohaterów. Zapłonęły znicze. Kolejny deszcz przegonił nas do autobusu, który
podjechał do pomnika na polu bitwy. Zmoknięci wczuliśmy się w sytuację
oddziału bohaterskiego Leo Young de Blankenheima. Oddaliśmy cześć
bohaterom, a leśnik Grzegorz Szarecki zaprosił do leśniczówki Kiejsze.
Drewno czekało, zapłonęło ognisko. Pan Grzegorz opowiedział o lasach i
polowaniach. Popłynęły pieśni patriotyczne, chętni mogli sprawdzić swoją
wiedzę w konkursie. Zwyciężyły rodziny Łąckich, Jankowskich i Tomasz
Krzykała (uzyskali po 20 pkt. na 22 możliwe), potem Ewa Olszak (19 pkt.),
a dalsze miejsca zajęli Marcin Rusin i Adaś Borowski. Upominki wręczył
prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki. Stażysta – leśnik Łukasz
Brzeziński poprowadził grupę na spacer przez kolorowe i urozmaicone lasy
Nadleśnictwa Koło. Doszliśmy do linii kolejowej Herby Nowe – Gdynia i z
powrotem. Pożegnaliśmy leśniczówkę Kiejsze i wróciliśmy na 17:16 do
Konina.
Fotorelacja http://konin.pttk.pl w dziale ZDJĘCIA. W niedzielę 10 grudnia
spacerem do Strzałkowa kontynuujemy projekt SPACERKIEM PO ZDROWIE.
Zapraszamy

Po klęskach i pożarach kościół Św. Wojciecha w
Brdowie zachwyca wystrojem

Ryszard Miśkiewicz opowiada historię klasztoru w
Brdowie

Przy wtórze gitary popłynęły pieśni o Janku, co nie
wrócił z wojenki, I Brygadzie, Poznaniu ….

Tekst: Wanda Gruszczyńska Fot. W.M. Gruszczyńscy

Lasy Nadleśnictwa Koło okazały się
bajecznie kolorowe
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Żegnamy leśniczówkę Kiejsze

