Tańcząca fontanna i hutnicy

48 uczestników podsumowania i Marcin Moeglich przy pomniku ks. Jakuba Wujka w Wągrowcu

Pałuckie podsumowanie 50 lat na szlaku * 29.09-01.10.2017 r.

Tarnowo Pałuckie

Najstarsze i najdłużej działające Koło Zakładowe PTTK przy Hucie Aluminium
Konin w Oddziale konińskim podsumowało rok 50-lecia na Pałukach. Wanda
Skarbińska-Zdrok, Michał Gruszczyński i Zdzisław Jagiełło wybrali bazę w Ośrodku
Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym WIELSPIN w Wągrowcu i przygotowali program:.
Dzięki jubileuszowym śpiewnikom doskonale udała się muzyczna biesiada przy grillu
Idziemy 8 km?
z akompaniamentem gitary Wandy Gruszczyńskiej. Wieczorny spektakl muzycznoświetlnej fontanny na rynku rozpoczął poznawanie miasta, kontynuowane w sobotę w
Muzeum Regionalnym. Pan Marcin Moeglich (historyk) i Wiesława Gruchała
(etnograf), pracownicy muzeum w dawnym domu opata, zapoznali hutników z
wystawami, z których 3 były specjalnie przygotowane na nasz przyjazd w przeddzień
30-lecia placówki. Pan Marcin Moeglich pełnił rolę przewodnika podczas wędrówki
od klasztoru cysterskiego z głęboką studnią, obok pomnika ks. Jakuba Wujka, autora
Królewski tort na 50 lat
polskiego przekładu Biblii, przez gotycki kościół św. Jakuba, skrzyżowania rzek Wełny
i Nielby do… piramidy rotmistrza Łakińskiego. Niezapomniane wrażenie wywarły
malowidła w drewnianym kościele św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim. Ważna była
wizyta w Łeknie, które szczyci się wpisanym na polską listę UNESCO „Pamięć świata”
dokumentem Zbyluta z 1153 r., potwierdzającym fundację tutejszego klasztoru pw.
NMP i św. Piotra. Słoneczny spacer wokół jeziora Durowskiego ukoronował część
krajoznawczą. Za kolejne 50 lat została odprawiona msza święta na terenie ośrodka.
Jubileuszową uroczystą kolację prowadziła Wanda Skarbińska-Zdrok. Dorobek 50 lat
Koła dokumentowała wystawa jubileuszowa „Śladami Wędrówek Koła”, multimedialna
prezentacja Wandy Gruszczyńskiej i wszystkie tomy kroniki koła, świeżo zaktualizowane
przez Romana Kwaśniewskiego. Prezes koła Irena Smucerowicz podsumowała rok
jubileuszowy i wzniosła toast za zdrowie wszystkich członków, sympatyków, sponsorów
Fragment przyśpiewki Romualda Polowego:
oraz za jubileusz koła. Wręczyła dyplomy uznania dla komitetu organizacyjnego
Komarze, komarze, pij wodę powoli, żeby nam
obchodów 50-lecia koła za zaangażowanie w prace na rzecz koła oraz jego rozwój.
Irena prezesowała do woli. Hej!
Zaś od zarządu koła otrzymała podziękowania i piękne kwiaty. Dynamiczną zabawę
Jedzie pociąg z daleka …
poprowadzili profesjonalnie DJ Ewa i Grzegorz Studio Feknercom z Goliny. Było
szampańsko , tanecznie i zjawiskowo. Sponsorami Podsumowania Roku
Jubileuszowego byli: ZUO sp. z o.o. oraz Oddział PTTK w Koninie.
W niedzielę po śniadaniu każdy miał czas dla siebie. Można było spacerować,
biegać, a nawet wypożyczyć rower, by podziwiać uroki Wągrowca. Powrót do Konina
przez pierwszą stolicę Polski został urozmaicony śniadaniem na trawie.
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Konduktor Zdzisław Jagiełło rozruszał tancerzy

Sprawdzone! Nielba i Wełna krzyżują się!
Pożegnanie z WIELSPINEM

