SPACER WALENTYNKOWY PTTK Konin * 17 lutego 2013
Konstantynów – Witowo 5 km
SPACER WALENTYNKOWY PTTK Konin odbył się w niedzielę 17 lutego 2013 roku
w zimowej aurze. Do Konstantynowa w gminie Kramsk przybyła setka turystów z Konina,
Sławska i Osieczy linią SPACER MZK Konin. Drugim autobusem przyjechało 38 osób z
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubstowie pod opieką pań Izabeli Kurowickiej i Anety
Terebińskiej. Trasę przygotował wiceprezes Klubu Turystycznego PTTK w Koninie
Władysław Puszczyk z Osieka Małego. Zainteresowanie wzbudził prywatny tor motokrosowy
w Konstantynowie. W lesie obok Starego Traktu obejrzeliśmy opuszczony cmentarz
ewangelicki. Pod torami linii kolejowej Kutno - Strzałkowo, wybudowanej w l. 1921-22,
przeszliśmy na północną stronę. Niepostrzeżenie minęliśmy granicę powiatu kolskiego.
Podczas postoju ulepiono specjalną techniką sympatyczne bałwany. Urozmaicając
pochód potyczkami śnieżnymi i obserwacją licznych tropów zwierząt pokonaliśmy 5 km
do wsi Drzewce. Stąd autobusy dowiozły wszystkich do Witowa.
Witała wszystkich pani Grażyna Jakubowska z witowskiego Stowarzyszenia
TRADYCJA-KULTURA-REGION-ZATRZYMAĆ CZAS. W Izbie Regionalnej czekał już
kultowy posiłek. Pani Krystyna Falborska, zamiłowana bibliotekarka, zaprezentowała
kolekcję książek. Wśród nich oryginalną kronikę szkolną miejscowej szkoły, prowadzoną
w latach 1918 - 1939, "Szkice z Powstania 1863 roku" oraz V wydanie podręcznika
"Nauka Poezji" autorstwa Hipolita Cegielskiego. W związku z ogłoszeniem 2013. rokiem
Hipolita Cegielskiego organizatorzy przygotowali życiorys, z którego wynikało m.in., że
jego żona nosiła imię Walentyna. Licznie zgromadzone eksponaty w kolekcji sprzętów
codziennych na pograniczu wielkopolsko - kujawskim wzbudziły nostalgię wśród
starszych, a zaciekawienie wśród najmłodszych. Najmłodszą uczestniczką była 5-letnia
Marta Antczak z Sompolna. Reporter TV Koło uwiecznił na gorąco wrażenia uczestników
spaceru i mieszkańców Witowa. Szef sekcji pieszej Marek Chlebicki podziękował
stowarzyszeniu z Witowa, składając na ręce pani Grażyny zestaw krajoznawczy z CIT
Konin. Andrzej Piasecki wręczył Kazimierzowi Witkowskiemu zdobytą podczas licznych
wypadów rowerowych Kolarską Odznakę Turystyczną. Prezes Oddziału PTTK w Koninie
Andrzej Łącki zachęcił do zdobywania w 2013 r. odznaki Turysta Ziemi Konińskiej na
szczególnie korzystnych zasadach z racji jubileuszu 60-lecia naszego Oddziału PTTK.
Proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP z Dębów Szlacheckich ks. kan. mgr Wojciech
Szczepankiewicz odprawił krótkie nabożeństwo wzdłuż duktu leśnego, przy którym
umieszczone są rzeźbione w drewnie ręką śp. Zbigniewa Jakubowskiego stacje drogi
krzyżowej. Linia SPACER odwiozła turystów na zachód. Ostatni pokład opuszczali
wędrowcy ze Sławska z panią Małgorzatą Jankowską i Osieczy pod opieką pani Marii
Janiak. Na drugi etap z Patrzykowa do Konina wybrało się 6 osób.
Oddział PTTK w Koninie realizuje projekt SPACERKIEM PO ZDROWIE na tropach
dziedzictwa narodowego od 1998 roku. Oprócz walorów kulturowych i rekreacyjnych
spacerki spełniają rolę forum integracji różnych środowisk i lokalnych społeczności.
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Więcej zdjęć: http://www.facebook.com/klub.konin

