Spacer "Po Kwiatek dla Ewy" PTTK Konin * 8 marca 2015
Turyści poszli w las. Szmer ich rozmów tonął w ciszy boru, a lekki powiew jakby od
strony zachodu unosił strzępki dialogów pośród kilkudziesięcioletnich sosen. Kilkanaście
minut wcześniej wysiedli z autobusu MZK Konin linii SPACER w Węglewskich Holendrach
i obejrzeli położony na wzgórzu Kaczymka cmentarz ewangelicki założony w XIX w. przez
sprowadzonych na te ziemie osadników z zachodniej Europy, zwanych później "olędrami".
Szeroki dukt otaczały to rozlewiska zwane starorzeczami, to znów łąki kośne, to domostwa. Na
drzewach widniały znaki szlaku konnego "Podkuta Szóstka" przeplatane z piktogramami
rowerowej "Pętli dookoła Konina". Oświetlony wiosennym niemal słońcem stok wału przeciwpowodziowego skłonił piechurów do odpoczynku. W oddali bielały wieżowce miasta Konin. Z
błękitnego nieba docierały gęgania przelatujących kluczy gęsi. Pozbawione śnieżnej powłoki
drogi słały pod nogi piach. W końcu obeschnięte błoto drożyny wśród grądu skończyło się
przy asfalcie. Psy w Węglewie - Kolonii oznajmiły przejście piechurów, a gościnnie otwarta
brama Muzeum Rzemiosła Artystycznego była celem pięciokilometrowego marszu.
Trasę opracowali członkowie Klubu Turystycznego PTTK w Koninie: Dorota i Sławomir
Szkudelscy, Danusia Przygoda i Henryk Aniszewski. Ponad stu turystów przez malownicze
tereny planowanego polderu Golina przeprowadził pieszo Sławek Szkudelski. Wśród grup
wyróżniały się: 32-osobowa ekipa Zespołu Szkół ze Sławska z paniami Ewą Lewandowską
i Małgorzatą Jankowską oraz 12-osobowa drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie pod
opieką Ewy Woźniak. Najmłodszym piechurem był Wojciech Pęcherski z Posady. Przy
wspaniałej pogodzie z Placu Wolności w Koninie dotarła grupa rowerzystów, którą prowadził
zupełnie nieznanymi drogami kol. Zbyszek Szczypkowski z Sekcji CIKLO naszego Klubu.
Pod wodzą Ireny i Macieja Szumińskich przyjechała grupa Rodzinnych Rajdów Rowerowych
z Goliny. Peleton z Wrześni przywiódł Maciej Kizierowski. Na mecie w Muzeum Rzemiosła
Artystycznego w Węglewie powitała pani Stanisława Jasiczek, właścicielka działającej od
2009 roku placówki. Posileni grochówką piechurzy i rowerzyści poznali ścieżkę edukacyjną
PARK GINĄCYCH ZAWODÓW i podziwiali rzeźby powstałe podczas plenerów rzeźbiarskich
organizowanych przez miejscowe Stowarzyszenie Kulturalne TRADYCJA. Muzeum w Węglewie
gromadzi unikatowe, ręcznie wykonane wyroby rękodzielnicze, sztukę ludową, pamiątki
rodzinne i eksponaty etnograficzne związane z rzemiosłem artystycznym. Tradycyjne
pieśni przy ognisku połączyły we wspólny chór uczestników w różnym wieku. Pierwsi
odjechali dzielni piechurzy ze Sławska, którzy rano przepłynęli promem Wartę i dwa
kilometry doszli pieszo do miejsca spotkania, a po południu wrócili tą samą drogą. Prezes
Klubu Turystycznego PTTK w Koninie kol. Piotr Pęcherski podziękował pani Stanisławie w
imieniu licznej braci turystycznej za zaprezentowanie zbiorów etnograficznych i kolekcji
rzeźb. Rajd odbył się dzięki wsparciu Miasta Konin. Na drugi etap poszły 4 osoby.
Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/klub.konin

Fot.: W. Gruszczyńska, P. Pęcherski, Z. Szczypkowski

Linię SPACER MZK Konin obsługiwał pan Radek.

