Festiwal w Lądzie i CIUCHCIĄ PO WIELKOPOLSCE * Ląd nad Wartą - Słupca * 08.06.2013r.
Klub Turystyczny PTTK w Koninie zaproponował mieszkańcom miasta i okolic wyjazd
8 czerwca 2013 na IX Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie
nad Wartą. Rowerzyści pod wodzą Zbyszka Szczypkowskiego przy pięknej pogodzie
startowali z Placu Wolności o 1000. Miłe było spotkanie w Lądzie z kolegami z grupy
Rodzinne Rajdy Rowerowe Golina. Rowerzyści (15) uczestniczyli jednocześnie w akcji
"Odjazdowy Bibliotekarz", odwiedzając wspaniały księgozbiór klasztoru salezjanów i
stoisko introligatorskie w krużgankach klasztoru.
Piechurzy mieli urozmaicona ofertę. Z linii SPACER konińskiego MZK skorzystało
66 osób i 2 wózki dziecięce. Powrót wygodnym autobusem do Konina zrealizowały
32 osoby. Pozostali wysiedli na dworcu kolejowym w Słupcy. Dla rodzin z dziećmi
przewidziano rodzinny powrót pociągiem od Słupcy do stacji Konin. Z propozycji
skorzystały 34 osoby. Koleje Wielkopolskie zapewniły podstawienie nowoczesnej
jednostki elf i materiały promocyjne. Udzieliły również zniżki na przejazd grupowy.
Na stacji Konin dzieci mogły odwiedzić kabinę maszynisty, a załoga pozowała do
wspólnego zdjęcia. Kierownikiem wycieczki był Marek Chlebicki.
Wszystkim miłośnikom historii oferta organizatorów IX Ogólnopolskiego Festiwalu
Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą przypadła do gustu. Tematem
przewodnim w tym roku były "Wioski i parafie". Koniński historyk Jerzy Łojko
wytknął organizatorom niewykorzystanie Lądu i okolicy w przygotowanych
prelekcjach. Wystawy "Wczesnośredniowieczne grody nad środkową Wartą" w
refektarzu i "Archeologia Ziemi Lądzkiej" w OEP stanowiły chlubny wyjątek. Było
mnóstwo zabawy w słowiańskość, edukacji i ciekawych spotkań. Alumni częstowali
średniowiecznym jadłem i klasztornymi krówkami. Rodzina Michała Czerniaka ze
Słupcy zaintrygowała Renię Chlebicką możliwościami renowacji starych obrazów i
przedmiotów. Warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez pracowników Muzeum
Archeologicznego w Poznaniu cieszyły się uznaniem wśród dzieci i dorosłych.
Najmłodsza koninianka Iza Pęcherska utoczyła z gliny oryginalne naczynie. Piknik
naukowy prowadzili naukowcy UAM w Poznaniu. Szczególne zainteresowanie
wzbudził prof. dr hab. Mirosław Makohonienko z Wydz. Geografii, przedstawiając
historię graba w Wielkopolsce na podstawie diagramu pyłkowego. Pokazy życia
codziennego i walk rycerskich przyciągnęły liczne rzesze widzów. Tu rej wodził
młody Wojtek Piekarski. Wojtek Pęcherski w rodzinnej koszulce wolał pozować na
rękach rodzicieli. Władek CIKLO upamiętnił na zdjęciu Iwonę Pawłowską, która
pod groźbą miecza wypełniła deklarację CIKLO (a w miniony czwartek odebrała
legitymację PTTK). Wyprawa zakończyła się na dworcu w Koninie około godz. 19.
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