SPACERKIEM PO ZDROWIE * PTTK Konin + MZK Konin + UM Konin
11-01-2009 * Spacer Noworoczny
Kawnice – Głodowo – Golina-Kolonia 3 km
11 stycznia pierwszy raz w 2009 roku linia SPACER MZK
Konin objechała miasto i zebrała 58 nieustraszonych piechurów. Wśród nich znalazła się wolontariuszka Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy ze Sławska, która miała sporo pracy
podczas przyjmowania datków i wręczania serduszek,
a także jeden reprezentant Wrześni. Pierwszym punktem programu było nawiedzenie cmentarza w nieodległych Kawnicach. Obiektem zainteresowania była wyniosła mogiła Mielęckich i Trąmpczyńskich. Te patriotyczne rodziny władały majątkiem w Kawnicach, a ich siedzibą był dwór kawnicki. W mogile
spoczęli m.in. Ludwik Mielęcki, młodszy brat Kazimierza Mielęckiego, jednego z dowódców powstania styczniowego, żona
Ludwika Maria z Otto Trąmpczyńskich, jej rodzice Antonina
Trąmpczyńska z Chełmickich i Alexy Otto Trąmpczyński oraz
wielu innych członków rodu Mielęckich. Piaskowcowa tablica
ufundowana przez Antoninę upamiętniła jej ojca Eustachego
Chełmickiego, kapitana wojsk polskich, żołnierza napoleońskiego, uczestnika kampanii hiszpańskiej , który wsławił się
bohaterską obroną fortu Fuengirola. Opowieść o jego bohaterstwie i sprycie została zawarta w publikacji kapitana Franciszka Młokosiewicza, uczestnicy otrzymali ją w formie wydruku,
a przeczytać jej fragmenty można na stronie
http://www.chelmicki.org.pl/kronika_cz_2.html#eustachy

Zimowy spacer rozpoczęliśmy we wsi Głodowo. Pogoda dopisała. Już na starcie zaświeciło słońce, oświetlając rajską dolinę na południowy zachód od jeziora Głodowskiego. Prezes
Klubu Turystycznego PTTK w Koninie Marek Chlebicki pokazał
na mapie z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku ówczesny
zasięg jeziorek na przepływającej w dole rzeczce. Kilka minut
spędziliśmy podziwiając krajobrazy. Potem wędrowaliśmy
młodnikiem, przez pagórki i trafiliśmy na długie ogrodzenie.
Aby wyjść na szlak rowerowy z Goliny nad jezioro Głodowskie
trzeba było je pokonać. Przeszkoda okazała się atrakcyjna
i stworzyła kolegom okazję do asekuracji pań. Po krótkim
marszu osiągnęliśmy 115 m n.p.m., a widoki naokoło były niezapomniane. Pod nogami leżał biały całun śniegu, miejscami
nawianego. W starej żwirowni zatrzymaliśmy się na krótki odpoczynek. Przy niewielkim ognisku upiekliśmy kiełbaski, był
czas na rozmowy i ulepienie małych bałwanków. Malowniczą
drogą udaliśmy się na południe. Podziwialiśmy dorodne sosny
i kolorowe liście dębów. W przysiółku Golina-Kolonia, na końcu trzykilometrowej trasy oczekiwał pan kierowca Andrzej Bałdyga w autobusie linii SPACER i odjechaliśmy do Węglewa.
W miejscowej restauracji NIAGARA pokaz multimedialny z
imprez w 2008 roku obejrzało 66 widzów. Wznieśliśmy toast
za pomyślność kolejnego roku SPACERKIEM PO ZDROWIE.
Zaśpiewaliśmy chóralnie kolędy, a urozmaiceniem była loteria
noworoczna. O 1500 nastąpiły pożegnania i podziękowania. Na
drugi etap z Węglewa do Konina wybrało się 10 osób, a linia
SPACER szczęśliwie dojechała do Konina.
PTTK Konin zaprasza w czwartek 22 stycznia 2009 na
Rajd Śladami Powstania Styczniowego 1863 (start godz.
9:00 pod wieżą obok dworca PKP w Koninie, zakończenie na
Wale Tarejwy o godz. 15:30 złożeniem kwiatów z władzami
miasta) oraz na trzy niedzielne SPACERKI PO ZDROWIE i
cykl spotkań wspomnieniowych w ferie zimowe. Z okazji Dnia
Babci (21.01) i Dnia Dziadka (22.01) składamy naszym seniorom życzenia zdrowia i szczególnie serdecznie zapraszamy
na styczniowy rajd.
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Na cmentarzu w Kawnicach

