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SPACER NOWOROCZNY 27 stycznia 2008
W dziesiątym roku kontynuowania projektu SPACERKIEM PO ZDROWIE pierwszy
ze spacerów w niedziele ferii zimowych 2008 zaplanowano do Kazimierza Biskupiego.
Autobus linii SPACER dowiózł 42 uczestników z Konina, Żychlina, Wrześni i Słupcy na
skraj Puszczy Kazimierskiej. Po sobotnich wichurach powietrze było czyste i rześkie.
Uwagę piechurów przykuła kapliczka na skraju lasu. W pofałdowanym terenie Puszczy
Kazimierskiej czuliśmy się jak w górach. Nigdzie nie było śladów zimy, za to
zauważyliśmy ślady bytności ludności tubylczej. Co na to władze gminy? Może znowu
trzeba organizować akcję „sprzątanie świata”? Wichura spowodowała spustoszenia w
drzewostanie. Podziwialiśmy dorodne świerki i buki, które oparły się przeciwnościom.
Leszczyny zwieszały długie, żółtawe bazie. Na skraju wyniesień znaleźliśmy dąb,
przypominający drzewo butelkowe. Po drodze trafiliśmy na rezerwat Bieniszew. Na
szczęście nie spotkaliśmy dzików, które zostawiły ślady buchtowania. Po godzinnej
przechadzce wsiedliśmy do autobusu linii SPACER i pojechaliśmy do Gosławic.
W Gosławicach udaliśmy się na zamek. Zwiedzanie rozpoczęliśmy wystawą Jan
Zemełka (1539-1607) Dawna medycyna i farmacja (XVI - pocz. XX w.). Dla bywalców
naszych imprez wystawa sumowała wiedzę zdobytą o Janie Zemełce w 2007 roku.
Wszystkich urzekła dawna apteka i jej wyposażenie. Pani Mirosława została na chwilę
asystentem aptekarza. Na widok ówczesnych narzędzi medycznych niektórym zrobiło
się nieswojo. Następnie udaliśmy się na wystawę czasową „Z biżuterią przez wieki”,
przygotowaną ze zbiorów dziewięciu różnych polskich placówek. Podziwialiśmy gust
naszych przodków. Pani Ewa Andrzejczyk, kierownik działu Naukowo - Oświatowego
Muzeum, poinformowała o planach wystawienniczych i remontowych na 2008 rok. W
jednym z pomieszczeń znajdowała się wystawa czasowa Kazimierza Białkowskiego o
Janie R. Patkulu. Stała wystawa DAWNY KONIN przykuła uwagę zwiedzających
ciekawymi fotogramami. Zdążyliśmy (przed oddaniem wypożyczonych eksponatów)
obejrzeć wystawę czasową Duch dzieciństwa czyli lalki na zamku. Wiele wysiłku
kosztowało tradycyjne zdjęcie na schodach z napisem w tle Muzeum Okręgowe KoninGosławice. Takie właśnie ujęcie powstało w pierwszym roku istnienia projektu
SPACERKIEM PO ZDROWIE.
Linią SPACER (kierowca Ryszard Dubel) wykonaliśmy szybki przeskok do Gminnego
Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim. W restauracji posililiśmy się przepyszną zupą
rajdową. Wszystkich zaciekawiła panorama Kazimierza Biskupiego, umieszczona na
jednej ze ścian restauracji. W sali widowiskowej GOK czekały specjalne dekoracje,
wykonane z okazji 10 lat projektu SPACERKIEM PO ZDROWIE. W hollu otwarto
wystawę planszy, wykonanych przez plastyka Jacka Maciejewskiego, z historycznych
SPACERÓW PO ZDROWIE. Pierwszy SPACER miał miejsce w dniu 4.10.1998 na
trasie Wola Łaszczowa - Bieniszew - Kazimierz Biskupi. Przepiękne tereny gminy
Kazimierz Biskupi często były nawiedzane przez spacerowiczów. Prezes Klubu
Turystycznego PTTK w Koninie Marek Chlebicki, inicjator projektu SPACERKIEM PO
ZDROWIE, wręczył pamiątkowy dyplom dyrektorowi GOK panu Jerzemu
Maciejewskiemu wraz z archiwalnym zestawem zdjęć cyfrowych z obchodów
Patkulianów. Po loterii noworocznej był czas na utrwalone na zdjęciach wspomnienia
ze spacerów ‘2007 i na posłuchanie zespołu WŁASNĄ DROGĄ.
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