Spacer Parasolowy PTTK Konin do Noblistki w Przyjmie * 10-12-2011
„Więc żyjmy tak, byśmy godni byli Marii Skłodowskiej-Curie” zakończyli
śpiewać hymn uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Przyjmie gmina Golina
inaugurując uroczystość w sobotę 10 grudnia 2011 roku. Niemal w stulecie
otrzymania drugiej nagrody Nobla przez patronkę szkoły, Marię Skłodowską Curie, na zakończenie Roku podwójnej noblistki, do Przyjmy przybyli uczestnicy
projektu „SPACERKIEM PO ZDROWIE” PTTK Konin.
Zebranych powitała w sali remizy OSP w Przyjmie dyrektor Dorota Plutecka Jankowska legendą o pochodzeniu nazwy miejscowości. Dekoracje według
projektu plastyczki Ewy Wendt nawiązywały do Roku Marii Skłodowskiej - Curie.
Dzieci pokazały prezentację o życiu patronki szkoły, recytowały wiersze i wystawiły inscenizację lekcji w języku angielskim o naszej słynnej chemiczce.
Scenariusz lekcji, autorstwa pani Małgorzaty Nożewskiej, uzyskał wyróżnienie
ogólnopolskie. Przedstawienie było zagrane tak komunikatywnie, że zrozumieli
je wszyscy obecni, a młodzi aktorzy po wielekroć otrzymali zasłużone brawa.
Następnie pokazali swoją szkołę i odsłonięty niedawno głaz z tablicą
pamiątkową na cześć patronki. W programie był również poczęstunek.
Wiceprezes Klubu Turystycznego PTTK Marek Walerczyk wraz z gratulacjami
wręczył pani Dyrektor zestaw książkowy do biblioteki szkolnej. Michał
Gruszczyński podkreślił, że Maria Skłodowska odebrała podstawowe
wykształcenie na pensji pani Jadwigi Sikorskiej w Warszawie wówczas, gdy
pracowała tam konińska pisarka Zofia Urbanowska. Pani Genia z Konina
pokazała młodzieży, jak z papieru można zrobić ozdobne kwiaty. Spotkanie w
Przyjmie wypadło okazale dzięki zaangażowaniu Komitetu Rodzicielskiego,
którym kieruje pan Piotr Wiatrowski, Oddziału PTTK w Koninie i personelu
szkoły w Przyjmie.
Turyści odwiedzili w Przyjmie pozostałości siedziby znamienitego rodu
Przyjemskich. Dwie piwnice solidnej budowli, zniszczonej przez Szwedów w
XVII w., do dziś imponują grubością murów z cegły palcówki. Dwóch
przedstawicieli tego rodu: starosta koniński Stanisław zm. 1595 i jego bratanek
Krzysztof zm. 1611 spoczywają w konińskiej farze. Następnie uczestnicy
spaceru przeszli 5 km wzdłuż południowego brzegu jeziora Głodowskiego i
duktami leśnymi przez Trzy Kopce do wsi Bielawy. Linia MZK SPACER,
obsługiwana przez pana Waldemara Smorgolewskiego, przewiozła 43
piechurów do Konina. Do Przyjmy dojechało także czworo rowerzystów.
PTTK Konin zaprasza 21.01.2012 na Rajd Śladami Powstania Styczniowego,
który zakończony zostanie o g. 15 na Wale Tarejwy w Koninie.
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