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Start obok dworca kolejowego w Koninie

Cały czas na wschód

Pod wieżą ciśnień zebrało się nas sześć osób. O godzinie 1505 ruszyliśmy na trasę
do Izabelina. Szliśmy ulicą Kolejową, zwracając uwagę na zabudowania z czasu
budowy linii kolejowej Strzałkowo – Kutno, czyli z lat 1919 – 1925. Minęliśmy głaz
upamiętniający istnienie obozu pracy w czasie II wojny światowej. Przymusowo
umieszczani w nim Żydzi pracowali przy budowie drugiego toru kolejowego. Idąc
wzdłuż torów doszliśmy do przejazdu ulicy Okólnej, gdzie przeszliśmy na północną
stronę torów. Przed linią lasu degustowaliśmy owoce morwy białej i czarnej. W
lesie przekroczyliśmy bocznicę kolejową do huty. Na tej bocznicy 13 grudnia 1981
roku w dniu ogłoszenia stanu wojennego stał pociąg z wojskiem (aż ze Szczecina).
Na Staromorzyslawskiej przeszliśmy ponownie na południową stronę torów,
wzdłuż których doszliśmy do kanału Warta – Gopło. To tędy w średniowieczu
płynęła rzeka Goplenica, łącząca Gopło z Wartą. Po przekroczeniu kanału
doszliśmy do polnej drogi z Laskówca w stronę Rudzicy. Pierwsza droga polna
pod górę doprowadziła do grupy wysokich drzew, otaczających „Przepadły dół”.
O tym miejscu tak pisała w 1870 roku Zofia Urbanowska:
W bliskiej wsi Laskowin znajduje się staw głęboki przepadłym dołem nazywany;
łowy na nim nie bardzo bezpieczne, bo sieci skręcają się i drą o niewidzialne
przeszkody, a złowione ryby uciekają. Przyczynę tego niepowodzenia tłumaczy
podanie, że ongi na tem miejscu stał kościół, i z powodu popełnionej przed
ołtarzem zbrodni, zapadł się w ziemię; woda wytrysła i wszystko pod gładką
skryła powierzchnią. Może obmyła winę i ślady krwi – kto to wie!
W cichą noc księżycową, siadłszy nad brzegiem stawu i wpatrzywszy się w
tonie, może dojrzeć wieże zapadłej świątyni, kto ma bujną wyobraźnię i lubi
wierzyć w cudowności.
Gazeta Polska nr 210, 24 września 1870
Miedzami doszliśmy do nowych zabudowań Woli Podłężnej przy ulicy Parcelowej,
skąd udaliśmy się do lasu. Klucząc leśnymi ścieżkami doszliśmy do gościńca
IZABELL w Izabelinie. Pokonaliśmy 12 km w czasie 4 godzin. Obejrzeliśmy
ekspozycje comiesięcznego jarmarku hobbystów i morskie eksponaty Leonarda
Paczesnego z okazji Święta Morza. Po krótkim pobycie rozjechaliśmy się do
domów.
Prowadzenie trasy, tekst i fotografie: Marek Chlebicki

Oprac. WG

Degustacja owoców morwy

W lesie dawnego majątku Niesłusz

Dzielni piechurzy na mecie rajdu po przebyciu 12 km.

