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Międzynarodowy Rok Ziemniaka
Dzień Kartofla w Kowalewie – Opactwie

Wilczna – gościniec U KMIECIA

Spacer w barwach jesieni Wilczna - Nakielec

Ks. Proboszcz Tadeusz Piaskowski

Festiwal potraw z ziemniaka w Kowalewie

Rok 2008 został ogłoszony przez Narody Zjednoczone Międzynarodowym Rokiem Ziemniaka.
Doroczny SPACEREK PO ZDROWIE poświęcony ziemniakowi wypadł więc szczególnie
uroczyście. Do stałych organizatorów (PTTK Konin + Urząd Miejski w Koninie + MZK Konin)
dołączyli: OSP Kowalewo-Opactwo, Koło Gospodyń Kowalewo-Opactwo i gmina Słupca. Na
trasę w niedzielę 19 października 2008 wyjechały dwa autobusy. Linia SPACER MZK Konin
(frekwencja 112 osób) i SZKOLNY z 25 - osobową reprezentacją Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Lubstowie z opiekunami w osobach Izabeli Kurowickiej, Anny Michalskiej i
Adama Kurowickiego. Na parkingu obok gościńca U KMIECIA powitał wszystkich prezes
Klubu Turystycznego PTTK w Koninie Marek Chlebicki, rozpoczynając drugie dziesięciolecie
SPACERKÓW. Na trasie wędrowały grupy szkolne (oprócz lubstowskiej) ze Sławska (opiekun Małgorzata Jankowska), SP15 z Konina (opiekun Iwona Baszczyk) i SP5 z Konina
(opiekun Ewa Woźniak). Krajobrazy zmieniały się jak w kalejdoskopie. Wędrowaliśmy lasem
mieszanym, potem obok młodnika, koło wsi Nakielec przeszliśmy za zgodą gospodarzy
przez prywatną łąkę. Bliżej Kowalewa krajobraz stał się rolniczy. Poszliśmy jedyną zachowaną polną drogą Wola Parcele - Kowalewo Opactwo. Po drodze szukaliśmy grzybów i orzechów. Na końcu 4,5 kilometrowej trasy oczekiwały autobusy. Wieś Kowalewo - Opactwo po
raz pierwszy została wymieniona w 1289 r. jako uposażenie cystersów w Lądzie. Parafia istniała tu od XII wieku, a obecny drewniany kościół ufundował w 1784 roku Antoni Ostrowski
herbu Grzymała. Ksiądz proboszcz Tadeusz Piaskowski SBD serdecznie powitał pielgrzymów we wnętrzu świątyni pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Przy kościele czekali rowerzyści
(4) z Wrześni, z Konina i Kleczewa (2) oraz turyści automobilowi. Ostatnia dojechała grupa
rowerowa ze Słupcy pod opieką Magdaleny Suszka - Golak (15 osób).
W remizie OSP Kowalewo - Opactwo powitali: Grażyna Kazuś wójt gminy Słupca, Jan
Bomba prezes OSP w Kowalewie - Opactwo, Marek Chlebicki i Piotr Gołdyn, autor jubileuszowego wydawnictwa na 100-lecie straży w Kowalewie. Pani wójt podkreśliła, że ziemniaki
są popularną uprawą w gminie i ich produkcja wzrasta. Gospodynie z Kowalewa - Opactwo
przez dwa dni przygotowały festiwal dań z ziemniaków. Stół z potrawami prezentował się obficie. Wśród potraw były: rzadkie pyrki, ziemniaki z gzikiem, prażochy (przepis na nie to tajemnica kowalewska), frytki, kapusta, bliny, ziemniaki smażone z cebulką, a do tego wiejski
chleb (z Liśca) ze smalcem, maślanka, kawa i herbata. Dań starczyło dla wszystkich. Maślankę
i twaróg ufundowała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Koninie. W kuchni panowała gorąca
atmosfera. Młodzież chętnie jadła frytki i nie każdy półmisek zdążył dotrzeć do stołu. Publiczne
Gimnazjum w Kowalewie - Opactwo przygotowało montaż słowno - muzyczny o historii i zaletach ziemniaka. Grupa ze Stowarzyszenia Brata Alberta w Słupcy rozbawiła publiczność
świeżymi wykonaniami przebojów m.in. Maryli Rodowicz, Jerzego Połomskiego, Eleni, Trubadurów, Danuty Rinn, Dody. Ukoronowaniem był popis taneczny przy muzyce cygańskiej.
Nikt nie chciał uwierzyć, że młodzi wykonawcy ćwiczą od miesiąca! Koleżanki ze Słupcy, Konina, Poznania i Kościelca tańczyły w rytm przebojów. Druh Jerzy Kopczyński zaprezentował
jubileuszowe wydawnictwo z okazji 100 lat OSP w Kowalewie – Opactwo. Strażacy pochwalili
się nowymi wozami technicznymi, na tle który prawie wszyscy pozowali do pamiątkowej fotografii. W Dniu Ziemniaka uczestniczyło ponad 200 osób! Kowalewo - Opactwo mogło być
dumne ze swoich mieszkańców! Po 1530 nastąpiły pożegnania i podziękowania. Wszyscy
rozjechali się po Wielkopolsce, wywożąc pamięć o Kowalewie i miłe wspomnienia.
Na drugi etap z Kawnic do Konina wybrały się 4 osoby, a linia SPACER (kierował Ireneusz
Szymański) szczęśliwie dojechała do Konina. Na kolejny SPACER PO ZDROWIE PTTK
Konin zaprasza 7 grudnia.
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