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Niemal dokładnie w 10.rocznicę pierwszego SPACERKU PO ZDROWIE odbył się SPACER
JUBILEUSZOWY. Program krajoznawczy i historyczny jak zwykle opracowała kadra Klubu Turystycznego PTTK w Koninie, a autobus linii specjalnej SPACER podstawił koniński MZK. Pogoda sprawiła figiel. Zamiast spodziewanych tłumów, linia SPACER zebrała tylko 66 osób.
Delikatny kapuśniaczek kropił bramę dawnej posiadłości rodu Wierusz-Kowalskich w Posadzie gm. Kazimierz Biskupi, gdy wchodziliśmy do parku. Karol Wierusz-Kowalski osiadł tu w
1899 roku, a w 1951 wyjechał do córki w Poznaniu. Zmarł w 1953 roku, został pochowany w
Poznaniu. Pałac do 1980 roku wykorzystywano na mieszkania lokatorskie, a po remoncie na
siedzibę konińskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Park w Posadzie
powstał w II połowie XIX w. Osią kompozycyjną parku były rów i stawek, dzisiaj niemal wyschnięte. Parkowymi ścieżkami przeszliśmy do kościoła. Gospodarzem młodej (1992) parafii
św. Alberta Chmielowskiego na Posadzie jest ksiądz Jan Kozłowicz, który zapoznał piechurów z krótką historią parafii i planami przebudowy oryginalnej świątyni.
Linia SPACER dojechała do przystanku Wola Łaszczowa, skąd ruszyliśmy na wschód.
Spacerowi weterani z Konina i Wrześni byli przygotowani na każdy rodzaj pogody. Trasa
wiodła przez tereny po odkrywce Gosławice, a stare, opuszczone sady kusiły jabłuszkami i
gruszkami. W Polsce od 1994 roku w trzeci weekend września odbywa się Sprzątanie Świata. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. Oddział
PTTK w Koninie wyposażył uczestników w worki i rękawiczki. Śmieci nie brakowało. Mieszkańcy gminy Kazimierz Biskupi potraktowali zrekultywowane sporymi nakładami tereny poodkrywkowe jak wysypisko. Podczas 5 km spaceru piechurzy zebrali kilka worków kłopotliwych dla środowiska, bezmyślnie pozostawianych odpadów. Prezes Klubu Turystycznego
PTTK w Koninie Marek Chlebicki zaprowadził nad urokliwe jezioro Czarne. Przekazaniem
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Uczelnię reprezentowały panie Ewa Przygońska, Monika Wojciechowska oraz pan Piotr
Gołdyn. Uczelnia udostępniła pomieszczenia i sztalugi do zorganizowania wystawy. Na progu konińskiej Sorbony redaktor Głosu Wielkopolskiego Iza Kolasińska przeprowadziła wywiad z prezesem Oddziału PTTK w Koninie Andrzejem Łąckim. Na głodnych turystów czekała kuchnia polowa i smakowita zupa. Repety nie brakowało! Marek Chlebicki przygotował kocioł „kaszy po mojemu”. Na deser były ciasta pieczone przez spacerowiczki. Rajdowe piosenki w wykonaniu Wandy Gruszczyńskiej towarzyszyły prezentacji 1200 zdjęć z 10 lat wędrowania. Pani prodziekan Ewa Przygońska powitała turystów w gościnnych murach uczelni.
Ryszard Plato przekazał prezesowi Oddziału PTTK w Koninie statuetkę kropli wody, otrzymaną od Europarlamentu jako nagrodę dla najlepiej zorganizowanej drużyny podczas "Rowerowej Masy Krytycznej" 20.09.2008 w Sławsku. Następnie Andrzej Łącki przedstawił tradycje 95 lat Oddziału PTK oraz 55 lat Oddziału PTTK w Koninie. Prezes Marek Chlebicki
omówił genezę projektu SPACERKIEM PO ZDROWIE i zaproponował władzom uczelni poprowadzenie szlaku spacerowego na Zatorze. Prezes oddziału PTTK wręczył upominki: Marek otrzymał buty, a Wanda plecaczek. Jubileuszowe zgromadzenie w auli WSH-E w Marantowie uwieczniono na fotografii z jubileuszowym tortem.
Uroczystość uświetnił koncert uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie. Przygotowany przez p. Ewę Majewską duet Kinga Chojnacka (flet) i Patryk Wilczyński (gitara) wykonał nastrojowe utwory: F. Kleynjans - Aria, J. Kosma - Jesienne liście i J. Weber – Menory.
Szymon Jabłoński (akordeon) wykonał brawurowo trzy tanga A. Piazzolli oraz Suitę bułgarską W. Siemionowa. Wystąpił również na bis. Kwartet akordeonowy w składzie: Szymon Dobrzyński, Karol Bryś, Artur Matejuk, Szymon Jabłoński wprowadził w nastrój melancholii rosyjską melodią ludową w opracowaniu K. Naklickiego - Barynia, a następnie wykonał Libertango - A. Piazzolli. Akordeonistów przygotował Artur Matejuk. Koncert nagrodzono rzęsistymi brawami. Czar wspomnień obudziła wystawa fotograficzna przygotowana przez pana
Jacka z pierwszych 15 spacerków (1998, 1999). Linia specjalna SPACER odwiozła uczestników do Konina, a koleżeństwo z Wrześni na dworzec kolejowy.
Kolejny spacer, rozpoczynający 11. rok projektu SPACERKIEM PO ZDROWIE, zaplanowano 19.10.2008 w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Ziemniaka i 100-lecia OSP
we wsi Kowalewo – Opactwo.
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