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organizatorzy*:
Klub Turystyczny PTTK w Koninie, Miejski
Zakład Komunikacji w Koninie, Szkoła
Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
w Sławsku

Zgodnie z Kalendarzem Imprez Turystycznych miasta Konina organizatorzy*
zaprosili na spacer Po Kwiatek Dla Ewy. Linię MZK Konin SPACER obsługiwał
Marcin Szymaniak. Na trasę wybrały się 104 osoby z Konina [1], Słupcy i Sławska.
Tekst: Wanda Gruszczyńska, Ewa Mira Olszak
Najmłodszą grupą byli wędrowcy z SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej nr 15 pod
Fot.: Michał Gruszczyński, Marcin Rusin, Zbyszek
opieką pani Iwony Baszczyk i rodziców. Na skraju lasu przy drodze ze Sławska do
Szczypkowski, Marek Chlebicki
Kowalewka prezes Klubu Turystycznego PTTK w Koninie Marek Chlebicki powitał i
zaprosił do spacerowania. Pogoda dopisała. Wędrując skrajem lasów majątku Sławsk
trafiliśmy na kilka ambon myśliwskich. Szczególnie malownicze były drogi obsadzane
brzozami. Wśród pól słychać było śpiew skowronków. Na dole budziły się mrówki,
biedronki i motyle, a górą frunęły klucze ptaków. W zacisznym miejscu rozpaliliśmy
małe ognisko [2]. Dzieci obserwowały pełzające wśród igliwia mrówki. Przy wspólnym
ognisku Marek zaprosił na kolejne wyjazdy. Jedyny kolarz Zbyszek Szczypkowski
znalazł grupę przy ognisku, zanim panie w towarzystwie prezesa Marka Chlebickiego
udały się do autobusu i odjechały do szkoły w Sławsku, gdzie czekały niespodzianki.
Przy ognisku zostali panowie i dzieci. Wspólnymi siłami i piaskiem ugasili ognisko.
Dalsza trasa wiodła na wschód przez zalesione tereny w stronę Koziej Góry. Mokradła
sąsiadowały z wysokimi wydmami [3], na których czysty piasek i wiosenne ciepło kusiły
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do odpoczynku. Drogę urozmaiciły góry i dolinki. Na jednej z polanek znajdowało się
miejsce spotkań zwierząt parzystokopytnych. Wędrowcy z SKKT PTTK WĘDROWNIK
wykorzystali pokręcone pnie sosen w charakterze foteli. Męski spacer zakończył się
obejrzeniem strusi w Brannie. Linia SPACER przewiozła panów do Sławska.
Autobus zawiózł kobiety do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Sławsku [4] o 12:30. Czekały na nie stoły z ciastem, można było wybierać kawę lub
herbatę. Marek Chlebicki powitał wszystkie panie, życzył miłego pobytu i zachęcał do
konsumpcji. Głos zabrały panie Joanna Libertowska i Katarzyna Łosik z firmy Akuna,
promującej suplementy diety. Zachęcały do zażywania preparatów, które wspomagają
wiele czynności organizmu. Następnie głos zabrała pani Krystyna Miedzińska,
promująca kosmetyki i Wielką Kampanię Życia firmy AVON. Poinformowała, że część
funduszy zebranych ze sprzedaży produktów firma przeznacza na akcję Różowej
Wstążki. Niektóre panie zwiedzały szkołę, na przykład Lidia Prus ze Słupcy pilnie
wypatrywała pomysłów, które mogłaby przenieść do swojej szkoły. Z uznaniem mówiła
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o patronie szkoły w Sławsku – Kornelu Makuszyńskim, który stanowi ideał patrona ze
względu na twórczość tak bliską dzieciom. Pani Lidia przywiozła ze Słupcy dla pań
prześliczne, kolorowe ptaki, wykonane techniką origami.
O 13:40 przybyła grupa męska. W imieniu dyrekcji szkoły powitała wszystkich pani
Małgorzata Jankowska. Pracownicy szkoły i nauczyciele oraz samorząd uczniowski
przygotowali potrawy w ramach promocji zdrowia. Wówczas rozpoczął się program
artystyczny, który przygotował pan Jerzy Kurtas z uczniami klasy 6. Występy zainaugurowała Marcelina Banaszak [5] tańcem tureckim, za który otrzymała rzęsiste brawa. Same
superlatywy o dziewczynach wyśpiewał męski kwartet. Wśród autorów tekstów był
Mickiewicz, Saint-Exupery, Słowacki... Sala reagowała zadumą, śmiechem lub brawami.
Wspaniale dobrane piosenki śpiewali wykonawcy i publiczność. Młodzież ze Sławska
wykonała artystyczne kwiaty, którymi chłopcy obdarowali panie. Wraz z klubowymi
koleżankami bawił się Krzysztof Łyjak, opalony podczas niedawnego pobytu w Afryce.
O 14:30 uczestnicy II etapu pożegnali gościnną szkołę w Sławsku. Aby dotrzeć do
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Konina, musieli przepłynąć Wartę. Uczynili to promem, a trasę do Konina poprowadził
Krzysztof Okoński. W szkole Marcelina zaprezentowała swoje umiejętności w tańcu z
chustą. Turyści delektowali się jarzynami i owocami. Na pożegnanie grupa taneczna ze
Sławska wykonała efektowny układ choreograficzny. Pełni doznań artystycznych i
dziękując za miłe przyjęcie turyści odjechali linią SPACER do Konina. 17 uczestników II
etapu [6] doszło północnym brzegiem Warty do Konina jeszcze przed zmierzchem.
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