SPACERKIEM PO ZDROWIE * PTTK + MZK + UM Konin 7-03-2010 * Po kwiatek dla Ewy

Strumyk – Smólniki Racięckie - Drążek 5 km
W 1910 r. podczas Międzynarodowej Konferencji Kobiet Pracujących w Kopenhadze ponad 100 uczestniczek z 17 krajów
przegłosowało propozycję obchodzenia na całym świecie Dnia Kobiet, który służyć miał krzewieniu idei praw kobiet oraz
budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet. Kobiety w Polsce, jako 10. w świecie,
otrzymały prawa wyborcze 28 XI 1918 r. Dzień Kobiet wszedł do kalendarza polskich świąt w czasach PRL.
W latach osiemdziesiątych XX w. nasi koledzy z Klubu Turystycznego PTTK w Koninie Andrzej Mielcarek i Piotr
Paździor wymyślili spacer „Po kwiatek dla Ewy”. W innych latach stokrotki i przebiśniegi wychylały już o tej porze pączki.
W tym roku spacer na trasie Strumyk – Drążek przebiegał po grudzie i świeżym śniegu. Pięciokilometrową trasę
poprowadzili mieszkańcy gminy Kramsk: Anna Biskupska i sołtys wsi Drążek Janusz Cichocki. Ze szczytów pagórków
pokazali przedpole odkrywki ”Drzewce”. Opustoszałe pola i wysiedlone domostwa wywarły dziwne wrażenie. Skrajem
lasów i powiatu kolskiego przywiedli grupę obok kapliczki we wsi Drążek. W tym urokliwym miejscu sołtys rozpalił
ognisko. Kontra damskim przyśpiewkom wystąpił tercet tenorów z sołtysem na czele. Na koniec prezes Oddziału PTTK
w Koninie Andrzej Łącki wraz męską załogą zaprosił panie na gołe i lukrowane baby do świetlicy wiejskiej. Autobus linii
SPACER konińskiego MZK obsługiwał pan Mirosław Balcerzak.
Klub Turystyczny zaprasza na obrzędowe topienie Marzanny 21 marca 2010 również do gminy Kramsk.
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Przystanek główny pod wieżą

Autobus linii SPACER

Anna Biskupska i sołtys wsi Drążek Janusz Cichocki poprowadzili na wschód

Sołtys Janusz Cichocki rozpalił ognisko

Piotr Pęcherski otrzymał legitymację PTTK

Przyśpiewki damskie

Baby, ach te baby …

Strumyk. Koniec asfaltu, idziemy pieszo

Po 5 km dochodzimy do wsi Drążek

Chór tenorów: Brunetki, blondynki …

Linię MZK SPACER prowadził Mirek Balcerzak

