SPACERKIEM PO ZDROWIE PTTK Konin * 10 lat * 1998-2008
FERIE ZIMOWE z PTTK i MZK
♥♥♥ SPACER WALENTYNKOWY 10 lutego 2008 ♥♥♥
W niedzielę 10 lutego 2008, na zakończenie ferii zimowych '2008, linia MZK
w Koninie SPACER zebrała 63 chętnych z Konina, Sławska, Wrześni i Słupcy.
Trasa W NIEZNANE prowadziła przez obszar chronionego krajobrazu Pagórki
Złotogórskie. Z bogactw mineralnych występują tu m.in. piaskowce trzeciorzędowe. Z bryły miejscowego piaskowca jeden z gospodarzy w Brzezińskich
Holendrach wykonał w 1910 roku przydomową kapliczkę [1]. Po wspólnocie
ewangelickiej w Brzezińskich Holendrach pozostał zaniedbany cmentarz [2].
Wędrowaliśmy przez rzadkie lasy w dolinie Warty, porastające przeważnie
piaszczyste wydmy. W urozmaiconym krajobrazowo miejscu leżał przysiółek
Ługi. Choć był początek lutego, śniegu nie było ani na lekarstwo. Coraz żółciła
się pyląca leszczyna. Maszerować w grupie było zawsze raźniej, więc szliśmy
łąkowymi drogami, mając po prawej stronie wieś Głodno. Szpalery wierzb [3]
urozmaicały drogę. W Brzezińskich Holendrach napotkaliśmy opuszczony dom
[4] z gliny. Zabudowania były położone nisko na łąkach, gleba była urodzajna,
choć podmokła. W gęstwinie dróg i ścieżek najlepiej orientowali się miejscowi i
listonosze. We wsi Staroparockie Holendry spotkaliśmy „wygolone” wierzby, z
których gospodarze uzyskują opał, a drzewa corocznie puszczają młode pędy.
Zwróciliśmy uwagę na drewnianą zagrodę, budynki z miejscowego kamienia
wapiennego i cmentarz ewangelicki. Pod trasą E30 można było przejść
bezpiecznie podziemnym przepustem, a niektórzy przeszli górą. Po południowej
stronie drogi E30 zerknęliśmy na wyrobiska żwirowni Gołąbek. Do przejścia
zostały 3 km. Leśna ścieżka pełna była jesiennych kolorów. Liczne jałowce
nadawały specyficznego kolorytu przechadzce przez złotogórskie lasy. Gdy
dochodziliśmy do Potażnik, słońce przebiło się przez chmury. Widok na masyw
Złotej Góry 187 m n.p.m. był imponujący.
W Potażnikach oczekiwał cierpliwie pan Ryszard Bartczak, prezes Zarządu
Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Koninie. Udostępnił do obejrzenia
strzelnicę, którą zbudowano w 1999 roku. Pan Ryszard Bartczak [5] omówił
stanowiska strzelnicze, zapoznał nas z techniką strzelań i zaprosił do szkoleń i
zawodów. ♥ Na słonecznej polanie odpoczęliśmy po przebyciu 9 km pieszo.
Przy małym ognisku [6] prezes Marek Chlebicki rozdał informacje o następnych
spotkaniach. Prezes Andrzej Łącki rozdał ♥ czerwone serduszka - lizaki, a
gitara [7] zawtórowała pieśniom o miłości. Na drugi etap pod wodzą Krzysztofa
Okońskiego wybrało się 10 niestrudzonych piechurów. Linia MZK SPACER
wprawnie prowadzona przez pana Jacka Grętkiewicza dowiozła pozostałych
do Konina.
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Brzezińskie Holendry
Uczestnicy II etapu (nie wszyscy)
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