19 maja 2007 SPACERKIEM PO ZDROWIE Razem z PTTK do Muzeum
W 2007 roku DNI KONINA zbiegły się z europejską akcją NOC W MUZEUM. Koniński Oddział PTTK połączył obie okazje organizując SPACEREK
PO ZDROWIE do muzeum. Autobus MZK Konin linii SPACER objechał cały
Konin i zebrał chętnych na przygodę. W miejscowości Władzimirów wysiedli
zeń piechurzy i ruszyli na północ. Nad brzegiem jeziora Gosławskiego weszli
na zielony. Szlak zielony z Kawnic przez Bieniszew, Gosławice do Lichenia
został wytyczony przez działaczy Oddziału Konińskiego PTTK w latach 50.
XX wieku. Modernizowany był kilkakrotnie, ostatnio biegnie ścieżką nad jeziorem. Oryginalnie wytyczony został po pagórkach, osiągających wysokość
do 38 metrów ponad taflą jeziora Gosławskiego. Wzgórza nad jeziorem Gosławskim porasta las liściasty z przewagą dębów. Dostojny dąb - pomnik
przyrody - stoi drodze na Ludwików.
W lesie kąsały komarzyce, a na odkrytym polu można było rozkoszować
się wiosennym słońcem. Krajobraz nad jeziorem Gosławskim został zmieniony ręką człowieka. Rurociąg hydraulicznego odpopielania, linie energetyczne, hałdy, odkrywki i kanały chłodzenia zmieniły okolice na wiele lat. W
poprzek jeziora Gosławskiego ciągnie się most z rurami hydraulicznego odpopielania elektrowni Pątnów do wyrobiska odkrywki Gosławice. Jest uważany za najdłuższy most w Polsce.
Po 5 kilometrach marszu ukazała się znajoma sylwetka Muzeum Okręgowego w gosławickim zamku. Wędrówka malowniczymi lasami i brzegiem
jeziora Gosławskiego dobiegła końca. Za opłotowaniem muzealnym trwał już
festym, gdy ostatni turyści zmierzali do głównego wejścia. Renia mełła ziarna
na kaszę i mąkę. Dębowiacy z Sompolna popisali się brawurowym wykonaniem pieśni ludowych z Kujaw Borowych. Wybijano pamiątkowe monety, kuto konia, próbowano kowalstwa i zwiedzano chaty w skansenie. Na festynie
czynne były rozmaite stoiska gastronomiczne.
W ramach festynu dyrekcja Muzeum przygotowała chrust na ognisko. W
ognisku PTTK wzięli udział Dębowiacy z Sompolna, którzy zaintonowali
PŁONIE OGNISKO I SZUMIĘ KNIEJE. Ton nadawała gitara Wandy, a teksty
czytano w ŚPIEWNIKU PANA MARKA. Marek Chlebicki, prezes Klubu Turystycznego PTTK w Koninie i klubowy skarbnik Maria Gruszczyńska otoczyli
czerwonego rycerza. Czerwony rycerz - Krzysztof Gorczyca - okazał się być
niezwykle fachowym doradcą. Muzealni entuzjaści: Michał Gruszczyński,
Piotr Rybczyński, Lech Stefaniak (dyrektor) i Marek Chlebicki spotkali się po
ognisku. Oprócz świeżo otwartej wystawy BIŻUTERIA I STYL w muzeum
można było oglądać fotograficzne reminiscencje Ryszarda Furmanka i nową
wystawę Franciszka Kupczyka. Wystawy okresowe wzbudziły duże emocje.
Jezioro Gosławskie po zachodzie słońca było świadkiem koncertu muzyki
dawnej w wykonaniu zespołu SEMIBREVIS z Kalisza. NOC W MUZEUM zakończyła się o północy.
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Główny przystanek linii SPACER pod wieżą

Hania i Krzyś idą z Władzimirowa nad jezioro

Pod dębem zeszli się prawie wszyscy

Gospodyni Renata miele ziarna na żarnach

Czerwony rycerz z Majką i Markiem

Chrust na ognisko był przygotowany przez dyrekcję muzeum

Tylko nieliczni wysłuchali nastrojowy koncert ze00
społu muzyki dawnej SEMIBREVIS o g. 21

