SPACERKIEM PO ZDROWIE * PTTK KONIN
Po Kwiatek dla Ewy * 11 marca 2012 * Marianowo - :Lubstówek 6 km
Jedną z przyjemniejszych form w procesie edukacji jest wychowanie poprzez
wędrowanie. Od siedmiu lat grono pedagogiczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 2 w Lubstowie współpracuje z konińskim oddziałem Polskiego Towarzystwa
Turystyczno - Krajoznawczego, uczestnicząc w imprezach dla młodych turystów.
11 marca 2012 r. lubstowski Zespół był gospodarzem rajdu Po Kwiatek dla Ewy.
W rocznicę ustanowionego w 1910 roku Dnia Kobiet do zagubionej wśród pól
Szkoły Podstawowej im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Marianowie udali się
linią SPACER MZK Konin mieszkańcy Konina i Sławska. Ze Szkoły Podstawowej
nr 15 w Koninie zgłosiła się drużyna w sile 10 uczniów z opiekunem panią Ewą
Glanc. Panie Małgorzata Jankowska i Maria Janiak wzięły pod opiekę dziewięcioro
uczniów z Zespołu Szkół w Sławsku. Najmłodszymi uczestniczkami rajdu były Iza
Pęcherska i Maja Wawrzyniak z Konina, które dzielnie przebierały nóżkami, aby
dorównać wytrawnym piechurom na trasie, prowadzonej przez panią Annę
Czaplewską z Marianowa. Najliczniejszą rodziną byli Gruszczyńscy! Zagubione
wśród trzcin stawki i polodowcowe pagórki zauroczyły piechurów. Na zamarzniętym
jeziorze Lubstowskim wędkowali pod lodem ostatni w tym roku zimowi wędkarze.
Pałac ufundowany w 1859 r. przez Zofię i Albina Słubickich według projektu
Stanisława Hebanowskiego nie odbijał się w zmrożonej toni. Grupa uczniów z
rodzicami z Lubstowa i z Marianowa doszła wzdłuż malowniczych brzegów
jeziora do łąki p. Gruszczyńskich. Tu strażacy OSP Sompolno przygotowali dwa
małe ogniska. Za chwilę przygotowane wcześniej kijki do kiełbasek zostały
wykorzystane. Posileni turyści udali się do Lubstówka niebiesko znakowanym
rowerowym szlakiem turystycznym. 255 uczestników rajdu obejrzało początek
kanału Grójeckiego i grodzisko stożkowate z XIV w. Wystający 7,5 m ponad łąkę
kopiec został spontanicznie zdobyty przez rajdowiczów i zaprzyjaźnione pieski. W
kościele pw. św. Mateusza Apostoła ks. proboszcz Sławomir Mrugała omówił
historię i wyposażenie ufundowanej w 1639 r. drewnianej świątyni. Czym kto miał,
wrócił do Marianowa.
Pani dyrektor Zespołu Szkół Krystyna Paczos zdziwiła się, że tak wielkie grono
pomieściło się w wiejskiej szkole. Ale zbudowany w 1965 roku budynek ma kilka
sal lekcyjnych, oddział przedszkolny i przestronny korytarz. Przybysze podziwiali
starannie przygotowane gazetki tematyczne. Prezentację z 7 lat współpracy z PTTK
opracowała pani Izabela Kurowicka. Rodzice zaprosili na poczęstunek złożony z
różnorodnych, smakowitych ciast. Aktorskie, taneczne i wokalne popisy uczniów
wywołały uśmiechy i brawa. Prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki
wręczył nagrody zwycięzcom konkursu krajoznawczego i pogratulował załodze
szkoły udanej imprezy. Nagrody otrzymali również laureaci konkursu plastycznego.
Prezes Andrzej Łącki uroczyście wręczył regionalną odznakę Turysta Ziemi
Konińskiej zdobywczyni Annie Wojtulewicz. Zachęcił do zdobywania odznak
PTTK, rozdając regulaminy odznaki Turysta Junior, Turystka Juniorka, Turysta
Senior oraz propagując konkurs Turystyczna Rodzinka 2012. Na zakończenie
wszystkie Ewy otrzymały kolorowe tulipany i trzeba było się rozstać.
Na II etap ze wsi Święte do Grójca udało się 13 osób. Pokonali pod wiatr 6 km.
Tekst: Wanda Gruszczyńska
Zdjęcia: Marek Chlebicki, W. M. Gruszczyńscy, Piotr Pęcherski, Władysław Wojtulewicz

