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13-12-2009 * Spacer Parasolowy

Laskówiec - Żrekie - Święte - Patrzyków - Nowy Czarków 5 km
Na ostatni w 2009 roku SPACEREK PO ZDROWIE zaprosiła gmina Kramsk. Troje kajakarzy (2 załogi) płynęło Warcicą od wsi Borki do przepompowni. Po drodze towarzyszyły im łabędzie i zamarzające krople wody. Linia MZK Konin SPACER z okazji
Roku Zofii Urbanowskiej objechała park w Laskówcu, w którym znajdował się dwór
rodziny Urbanowskich. Mała Zosia tu dorastała na pisarkę. Autobus MZK Konin linii
SPACER jak zwykle był wypełniony, Tym razem stawiło się 85 piechurów. Prezes
Klubu Turystycznego PTTK Marek Clebicki opowiedział o historii przystanku kolejowego w Patrzykowie. We wsi Żrekie - wioska w pobliżu Warty - rozpoczęliśmy wędrowanie po grudzie. Wały warciańskie zostały wzmocnione drugim poziomem pod
koniec XX wieku. Spacer nad Wartą obfitował w piękne widoki, a pies Karo miał
uciechę. Zatrzymaliśmy się w miejscu, gdzie w 1979 r. rzeka Warta przerwała wał.
Pani sołtys Kramska Halina Rogowska serdecznie powitała liczną grupę na terenie
gminy Kramsk. O niebezpiecznych wylewach Warty opowiedział pan Józef Biernat.
Lekki mróz sprzyjał wędrówce aż do wsi Święte. Transfer linią SPACER do Szkoły
Podstawowej im. Józefa Zywerta w Patrzykowie przeniósł wędrowców w ciepłą,
przedświąteczną atmosferę. Dla uczestników spaceru przygotowano w szkole prezentację multimedialną. Sylwetkę patrona szkoły, długoletniego nauczyciela i kierownika, przedstawił Maciej Bryl. Pani Jolanta Miętkiewska omówiła historię szkoły
w Patrzykowie od 1860 roku, kiedy dekretem carskim została utworzona, aż po
dzień dzisiejszy. W imieniu uczestników spaceru podziękowanie złożył prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki. Spacerowiczka ze Słupcy, Lidia Prus, przekazała szkole swoje rękodzieło i wpisała się do kroniki. Obejrzeliśmy wystawę o Józefie Zywercie oraz prace plastyczne uczniów. Deszcz ani śnieg nie padał, parasol był
potrzebny dla zaakcentowania nazwy SPACER PARASOLOWY.
Kolejny przeskok autobusem przybliżył cmentarz ewangelicki, który zajmuje wyniosłe wzgórze na Nowym Czarkowie nad Sakłakiem. Obejrzeliśmy resztki nagrobków i zadumaliśmy się nad losem "olędrów". Na pobliską łąkę każdy zaniósł po jednej gałązce. Wilgotne polana trudno się zajmowały, aż w końcu udało się ogrzać
kiełbaski. Pani Lidia sprezentowała 50 aniołków! Wszyscy cieszyli ze wspólnego
spotkania. Plany na 2010 rok stanowiły główny temat rozmów. Posileni pozostawiliśmy po ognisku czyste miejsce i pożegnaliśmy gospodarzy. W drodze powrotnej linia SPACER przystanęła przed kopcem z 1917 r. Tadeusza Kościuszki w Patrzykowie. Nasz kolarz Zbyszek Szczypkowski wracał do Konina rowerem.

W Laskówcu był dwór rodu Urbanowskich
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