Schrony i cmentarze – Spacer Parasolowy * 10.12.2016
Na ostatni w 2016 roku wyjazd z cyklu SPACERKIEM PO ZDROWIE PTTK Konin Wanda
wybrała wschodni kraniec gminy Krzymów. Dzięki linii SPACER konińskiego MZK niemal
40 pasażerów dojechało do wsi Drążeń. Do zapomnianego cmentarza ewangelickiego i
pobliskiego schronu nr 1 poprowadził mieszkaniec gminy Krzymów Kazimierz Witkowski.
Wszystkie oglądane schrony zostały wybudowane od lipca do 28 sierpnia 1939 roku przez
grupę saperską "Koło", utworzoną specjalnie w 1939 roku w ramach Armii Poznań gen. T.
Kutrzeby. Malowniczą drogą doszli do pomnikowego dębu, a stamtąd laskami do schronu
obserwacyjnego nr 3 koło wsi Genowefa. Tutaj grupę odnalazła pani Joanna Fukowska, a
wkrótce wszyscy spotkali się na cmentarzu ewangelickim obok wsi Genowefa.
Tam pracowali już kilka godzin mieszkańcy z sołtysem panem Bogumiłem Szymańskim
i strażacy z Paprotni. Dzięki strażakom cmentarz został pozbawiony dziko rosnącej
Ula i Jola w akcji
roślinności, a turyści - w tym grupa z ZS CKU w Koninie - pomogli uprzątnąć teren.
Wszyscy posilili się pyszną grochówką przywiezioną przez p. Jadwigę i Wojciecha Brylów
z Krzymowa. Pani Urszula Karolczak poinformowała o tworzącym się stowarzyszeniu
przywracającym stare cmentarze pamięci lokalnych społeczności. Ksiądz Waldemar
Wunsz z parafii ewangelickiej św. Ducha w Koninie podzielił się swoimi doświadczeniami.
Strażacy zgasili ognisko, a mieszkańcy z zadowoleniem mogli podziwiać wydarty lasowi
cmentarzyk. Na parkingu w Genowefie turyści obejrzeli schron nr 2 do ognia czołowego.
Pan kierowca Ireneusz Nawrocki bezpiecznie dowiózł mieszkańców Konina do miasta. Na
drugi etap z Nowego Brzeźna do Konina wybrały się 2 osoby. Rajd odbył się dzięki
Urszula Karolczak, Damian Kruczkowski i Bartosz
wsparciu Miasta Konin.
Kiełbasa witają Włodka Kubackiego
Klub Turystyczny PTTK w Koninie, od 1998 roku główny organizator projektu
SPACERKIEM PO ZDROWIE, składa serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne
bywalcom wędrówek i zaprasza do aktywnego uczestnictwa w 2017 roku.
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Pysznej grochówki starczyło dla wszystkich.

Na cmentarzu w Drążeniu

Schron tradytorowy dwustronny nr 1
Ogniska już dogasa blask – pieśń pożegnalna

Dąb na skraju lasu przy wsi Drążeń

Schron nr 3 obserwacyjny na wschód od G.enowefy

Krzysztof i Władek obejrzeli zachód słońca

