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Zakończenie Roku Zemełki

Piechurzy i rowerzyści na ul. Łąkowej

Piotr Rybczyński zgłębił archiwalia

Marian Tuszyński wśród spacerowiczów

Ostatni w 2007 roku spacer z cyklu SPACERKIEM PO ZDROWIE odbył się
9.12.2007, a z racji kończącego się Roku Zemełki poświęcony był jego osobie. Linią
SPACER MZK Konin dowodził pan Leszek Kałużny. Dowiózł 84 osoby na miejsce
startu czyli dawną drogę z Czarkowa do Kurowa. Oprócz piechurów na starcie zgłosili
się rowerzyści ze Sławska. Dawną drogę do Kurowa nazwano ulicą Łąkową i została
przerwana przez zabudowania. Do dawnej wsi doszliśmy wzdłuż kanału Ulgi. Kurów był
od średniowiecza wsią miejską Konina. O roli wsi miejskiej w czasach Zemełki
opowiedział Piotr Rybczyński, kierownik konińskiej placówki Archiwum Państwowego
w Poznaniu. W Kurowie mieszkała rodzina Jana Zemełki, a jego ojciec Maciej był
sołtysem. Wieś leżała na wysokim brzegu Warty. Na nasłonecznionych stokach
uprawiano m.in. winorośl. Niektórzy mieszkańcy Konina pamiętają zanikającą wiejską
zabudowę Kurowa z lat 70. XX wieku. W miejscu, gdzie kiedyś stała stacja uzdatniania
wody, Piotr Rybczyński opowiedział o historii Glinki, kolejnej mijanej dzielnicy Konina.
Jak w czasach Zemełki wędrowaliśmy pieszo, mijając dzikie zarośla.
W Morzysławiu o kanale Warta - Gopło i jego eksploatacji opowiedział Marian
Tuszyński, kierownik Nadzoru Wodnego w Koninie. Obok śluzy Morzysław zebrało się
88 osób. Pan Marian cierpliwie odpowiadał na liczne pytania. Po koronie śluzy
przeszliśmy na wschodnią stronę kanału. Nad brzegiem Warty rozpaliliśmy małe
ognisko i popłynęły pieśni o szumiącej obok rzece. Na wale wykonaliśmy rodzinną
fotografię i ruszyliśmy w dalszą wędrówkę. Piękna pogoda i spokój na łąkach obok
leniwie toczącej swe wody Warty towarzyszyły podczas przejścia do Grójca, gdzie
czekała linia SPACER. Ekspresowo przejechaliśmy na lewą stronę Warty do kościoła
św. Bartłomieja. Jan Zemełka mógł o takim przejeździe tylko pomarzyć.
W kościele św. Bartłomieja oczekiwał doktor Janusz Sobczyński, autor monografii
poświęconej zasłużonemu medykowi Janowi Zemełce. Opowiedział o kaplicy Jana Zemełki
i o osobie jej fundatora. Kazimierz Białkowski wystawił własnoręcznie wykonane
portrety Jana Zemełki. Doktor Janusz Sobczyński zwrócił uwagę na zewnętrzne
elementy wystroju kaplicy zemeliańskiej i kościoła. Na cegłach pokazał graffitti sprzed
stuleci. Zwiedzaniem kaplicy zemeliańskiej zakończyliśmy I etap spaceru.
Na drugi etap wybrało się 60 osób. Od ulicy Zagórowskiej poszliśmy na północ
Trasą Bursztynową. Marek Chlebicki powiedział, że w miejscu szczeliny dylatacyjnej
zaczyna się przeprawa mostowa. Rowerzyści ze Sławska pierwsi dotarli do pylonów na
moście, gdzie oczekiwał pan Ryszard Bielak z kierownictwa budowy trasy 25.
Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że już za kilka dni nie będzie można tędy chodzić.
Pan Ryszard Bielak serdecznie powitał grupę na moście i opowiedział historię budowy.
Przytoczył też dane techniczne. Zbyszkowi udało się uwiecznić wszystkich w
obiektywie. Na całej trasie szła z nami pani pies Zuki. Po przebyciu 2,5 kilometrów
osiągnęliśmy koniec nowego odcinka trasy 25 i koniec ostatniego w 2007 roku spaceru!
Dosiego Roku! W 2008 roku minie 10 lat projektu SPACERKIEM PO ZDROWIE.
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Posileni przy ognisku nad Wartą

Marek i Kazimierz odczytują tabliczkę

Słuchamy doktora Janusza Sobczyńskiego

Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Koninie. Uroczyste otwarcie zaplanowano 15.12.2007

