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PATKULIANA NA PATKULCE
W 1707 roku Kazimierz Biskupi znalazł się w centrum europejskiej polityki za sprawą Jana
Reinholda Patkula. W obchody 300. rocznicy stracenia inflackiego przywódcy na łące obok
jeziora Kurzyniec włączył się Klub Turystyczny PTTK w Koninie. Spacer w poszukiwaniu
przeszłości poprowadził Marek Chlebicki. Linia MZK Konin SPACER zebrała 60 chętnych z
Konina. Ze Słupcy przybyła pani Lidia Prus. Oprócz piechurów przybyli rowerzyści ze Sławska i
z Konina. Rowerzyści odwiedzili dwa ze starych, olęderskich cmentarzyków, których nie
zniszczyła kopalnia. Piechurzy weszli na popielnik na miejscu nieistniejącego jeziora Linówiec. Z
góry widać było wieże klasztoru w Bieniszewie i kominy elektrowni. Przyroda powoli wkroczyła
na teren zniekształcony ręką człowieka i w skąpym poszyciu młodników wyrosły kozaki. Na
polanie rozpalono małe ognisko. Niektórzy mieli szczęście i nazbierali pełne garście opieńków.
Po popasie pokonano mostek nad Strugą Biskupią. W wyniku działalności KWB Odkrywka
Kazimierz pozostały w okolicach miejscowości wysokie hałdy. Stare ścieżki zostały zasypane Podejście na popielnik. Tu było jezioro Linówiec?
przez zwały nadkładu. 500 metrów trzeba było przejść skrajem asfaltu. Dzięki biorącym udział w
spacerze dawnym mieszkańcom Kazimierza i Kleczewa, m.in. Stefanii Kasprzyckiej i Hannie
Piskorz z d. Kwaśniewskiej uczestnicy spaceru zaznajomili się z miejscami, gdzie zniknął park,
pałac, dwór, stacja kolejki wąskotorowej i pięćdziesiąt gospodarstw.
W Kazimierzu pojawili się szwedzcy żołnierze i markiza Eleonora, zapraszając na Placu
Wolności. Dyrektor GOK Jerzy Maciejewski wprowadził obecnych w atmosferę uroczystości.
Tablicę informacyjną obok głazu PATKUL odsłonili prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej
Łącki i wójt gminy Kazimierz Biskupi Janusz Puszkarek. Świeżo odkryta tablica spotkała się z
uznaniem gawiedzi. Na uroczystość przybyli przedstawiciele mediów i znani historycy. Według
relacji historyków Patkul był więziony w Słupcy, zanim przeprowadzono go na miejsce egzekucji.
Konkurs krajoznawczo - historyczny poprowadził Prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej
Łącki. Na wystawy w Gminnym Domu Kultury przybyli mieszkańcy Kazimierza i Konina.
Wystawę dokumentów i prac plastycznych Kazimierza Białkowskiego otwierał dumnie patrzący z
portretu Jan Reihold Patkul. Autor wystawy Kazimierz Białkowski od wielu lat interesuje się
postacią Jana R. Patkula. Zebrał cenne dokumenty, mapy i drzewa genealogiczne. Uwagę
zwiedzających przykuły pamiątki po Tadeuszu Łopalewskim, przekazane przez syna pisarza
specjalnie na tę uroczystość. O 15:00 młodzież z Koła Teatralnego GOK wystawiła Małe ognisko rozpalono na przydrożnej polance
przedstawienie ZEMSTA PRZEZNACZENIA wg powieści T. Łopalewskiego BRZEMIĘ
PUSTEGO MORZA, w opracowaniu Grażyny Mójty. Licznie zgromadzona publiczność
nagrodziła spektakl brawami. Laureaci konkursu krajoznawczo - historycznego otrzymali
nagrody z rąk wójta i gratulacje od prezesa Oddziału PTTK w Koninie. I miejsce zajął
Przemysław Nejman z Kazimierza, II miejsce Paulina Trębińska z Kazimierza, III miejsce Izabela
Kolasińska z Konina (reporterka Głosu Wielkopolskiego – Życie Konina), a trzy równorzędne
wyróżnienia otrzymali Asia Michurska, Magdalena Jagodzińska i Przemysław Kretkowski. Przy
okazji klubowicze spotkali się z dawnym członkiem Klubu Markiem Nejmanem, którego dzieci
czynnie uczestniczyły w uroczystości.
Pierwszym wykładowcą podczas sesji popularno - naukowej był dr Zbigniew Chodyła, który
zawitał do Kazimierza po 14 latach nieobecności i przedstawił tło ogólne i lokalne z początku
XVIII wieku. Życie i śmierć J.R.Patkula w literaturze i sztuce omówił mgr Ryszard Jałoszyński.
Tadeusz Łopalewski (1900 - 1979), autor powieści BRZEMIĘ PUSTEGO MORZA wydanej w
1965 roku, był osobiście w Kazimierzu Biskupim. Wywiad, w którym opowiada o zbieraniu
materiałów do powieści, zachował się w zbiorach Andrzeja Łopalewskiego, syna pisarza. Paweł
Hejman i Ryszard Jałoszyński nakręcili film o pisarzu i jego synu. W ostatniej scenie syn pisarza Prezes i Wójt odsłonili tablicę
serdeczne pozdrawia mieszkańców Kazimierza Biskupiego. Linia MZK SPACER odjechała z 10minutowym opóźnieniem. Sesję popularno - naukową podsumował znany historyk i archiwista
mgr Jerzy Łojko. PATKULIANA zakończyły się spotkaniem organizatorów z prelegentami.
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Laureaci – pierwszy z prawej syn Marka Nejmana
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