Walentynki u Kwileckich * 14 lutego 2016

O szklarniach opowiada Darek Wąchnicki.

Aktywnie świętowali imieniny Walentego mieszkańcy Konina, którzy 14 lutego
2016 r. skorzystali z propozycji Klubu Turystycznego PTTK w Koninie. Na trasy
wiodące do Gosławic udało się 95 piechurów i 15 rowerzystów. Po drodze
informacje o szklarniach w Wieruszewie, szlakach turystycznych PTTK, jeziorach
i rurociągach przekazali Dariusz Wąchnicki i Wiesław Muzykiewicz. Wiedzę
chłonęła szczególnie 13-osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół w Sławsku
pod opieką nauczycielek: Małgorzaty Jankowskiej i Ewy Lewandowskiej.
Najstarszym uczestnikiem trasy pieszej był pan Jan Kujawa, który w najbliższy
wtorek skończy 93 lata, a najmłodszym 3-letni Wojciech Pęcherski z Posady. Na
gosławickim cmentarzu nawiedzono groby Kwileckich, rodziców Mieczysława
Bekkera (współautor pojazdu księżycowego) i powstańca styczniowego (Mariusz
Lisiak). Przy furcie Dariusz i Piotr Pęcherski rozdali 100 balonów w kształcie
serca i ręcznie wykonane przez Lidię Prus ze Słupcy walentynki. Z czerwonymi
balonami maszerowało się raźniej i wkrótce piechurzy weszli na teren muzeum
specjalnie otwartą dla nich furtką od strony jeziora. Dzieciaki otrzymały lizaki w
kształcie serca przy pozowaniu do zbiorowego zdjęcia na schodach spichlerza.
W sali edukacyjnej Muzeum Okręgowego w Koninie-Gosławicach (w spichlerzu
wybudowanym za czasów Hektora Kwileckiego) red. Robert Olejnik wygłosił
prelekcję dla 130 słuchaczy o dziejach rodu Kwileckich i jego zasługach dla
regionu. Na sali znalazły się osoby, które pamiętały szkołę w dworze Kwileckich w
Malińcu. Muzealny bar kawowy cieszył się uznaniem, a warunki w sali edukacyjnej,
dzięki fachowej opiece pani kierownik działu edukacyjnego Ewie Andrzejczyk,
były doskonałe. Piosenki o miłości zagrał na akordeonie Jerzy Sosiński. Ciepłą
zupę przywiozła Spółdzielnia Socjalna Nowa Grodzka. Na drugi etap z Posady do
Konina udało się pieszo 14 osób. Linię SPACER konińskiego MZK obsłużył
sprawnie i profesjonalnie pan Waldemar Smorgolewski. Rajd odbył się dzięki
wsparciu Miasta Konin.
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Odpopielanie omówił Wiesiek Muzykiewicz

Prezes Piotr Pęcherski jako bóbr.

Jurek grał jak z nut!

Wykład o Kwileckich w Malińcu i Grodźcu.

Tajemnicza furtka od strony jeziora.

Smakowita grochówka.

Muzealny bufet kawowo-herbaciany.

