SPACERKIEM PO ZDROWIE

15 CZERWCA 2003 niedziela

POZNAJEMY WSCHODNIE RUBIEŻE WIELKOPOLSKI
Niezwykłą eskapadę na niedzielę 15 czerwca 2003 roku przygotował mieszkańcom Konina (i nie
tylko) Klub Turystyczny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Koninie. W skrócie:
Klub Turystyczny PTTK w Koninie. W spacerze wzięła udział mieszkanka Słupcy Lidia Prus,
Poznaniak Włodzimierz Ganowicz oraz rodziny Głowackich i Sobeckich z Koła. Wycieczka w ramach
całorocznego cyklu „SPACERKIEM PO ZDROWIE” pozwoliła na poznanie kawałka powiatu
kolskiego. Najstarszym uczestnikiem wycieczki był Bernard Gruszczyński z Konina (rocznik 1914), a
najmłodszą uczestniczką Natalia Sobecka z Koła (rocznik 1999).
Fascynującą historię kościoła parafialnego w Kłodawie zaprezentował miejscowy organista Jacek Grzanka. Jego córka,
młoda uczennica klasy organowej w Koninie Marysia Grzanka na miejscowych organach zagrała klasyczne utwory,
nagrodzone rzęsistymi brawami. Wieża zamkowa w Przedczu otwarła przed turystami swoje podwoje, burmistrz Witold
Siwiński przygotował niedawno wydany informator miejsko-gminny. Najstarsi uczestnicy wycieczki z rozrzewnieniem
oglądali eksponaty w Muzeum Regionalnym im. Jana Stelmasiaka w Przedczu. Kolejną atrakcją był spacer przez las w
okolicy miejscowości Góry, gdzie oczekiwały pojazdy konne. Niezapomniane wrażenia z przejażdżki bryczkami mieli
zarówno uczestnicy karawany, jak i mieszkańcy mijanych miejscowości.
W Dzierzbicach proboszcz miejscowego kościoła opowiedział o niedawno odkopanych czaszkach i kościach
prawdopodobnie z okresu wojen napoleońskich. „Pałac Walewskich usytuowany w parku z rzeźbami plenerowymi to
założenie kompozycyjne godne zachowania” – powiedziała Sławomira Lewicka z Konina po zwiedzeniu dzierzbickiego
parku.
Interesującą historię z lat siedemdziesiątych XXw. remontu drewnianego kościoła w Chodowie odczytała Ewa Olszak.
Wrażenie na zwiedzających wywarły losy miejscowych właścicieli – rodu Jasiukowiczów – splątane z dziejami Polski. Ich
schedę przejęło przedsiębiorstwo „BOVINAS”, którego prezes Czesław Janicki serdecznie przyjął gości. Poczęstunek
mlekiem i zwiedzanie stuletniego, zmodernizowanego zakładu przygotował Bernard Brzoski. On też pokazał nowoczesną
linię udoju krów tzw. karuzelę. Pełni wrażeń uczestnicy „SPACERU” wrócili wieczorem do Konina.
Zwiedzane obiekty:
Zespól pałacowy
- w Chodowie z II połowy XIX wieku,
- w Dzierzbicach z I połowy XIX wieku,

Kościól zabytkowy
- w Kłodawie z II połowy XIX wieku,
- w Dzierzbicach z końca XVIII wieku,
- w Chodowie drewniany

Park zamkowy, zamek i Muzeum Regionalne im. Jana Stelmasiaka w Przedczu

Cykl „SPACERKIEM PO ZDROWIE” to propozycja turystyczna głównie dla mieszkańców Konina i okolic. Biorą w nim
udział osoby w rożnym wieku, od lat 1 do 100. Średnio raz w miesiącu proponowany jest kilkukilometrowy spacer przez
ciekawe tereny, wzbogacony o zwiedzanie okolicznych zabytków i informację krajoznawczą. Niejednokrotnie dołączają się
rowerzyści, także z Poznania, Wrześni, Słupcy. Jest to okazja do aktywności mieszkańców, którzy chętnie prezentują
wędrowcom swoje dokonania i widzą sens promocji swoich okolic.
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1 Jacek Grzanka, organista z Kłodawy, prezentuje remontowane zabudowania poklasztorne
2 Z historią zamku w Przedczu zapoznał pan Andrzej Kacprzak
3 Wnętrze Muzeum Regionalnego im. Jana Stelmasiaka w Przedczu
4 Bryczką zaprzężoną w siwe konie powozi Bernard Brzoski
5 Gdzie te czasy? Bryczka na tle fioletowego pola ostroperzu (łac. facelia)
6 Okoliczni mieszkańcy serdecznie witali konną kawalkadę powozów
7 Na bryczce siedzą od lewej Lidia Prus ze Słupcy, Ryszard Miśkiewicz, Danuta i Maciej Chmielewscy, a stoi Zofia Szurkowska
8 Pozdrawia nas Marek Chlebicki, inicjator cyklu „SPACERKIEM PO ZDROWIE”, na koźle obok powożącego siedzi Bolesław Głowacki
z Koła
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9 Proboszcz parafii z Dzierzbicach prezentuje Krzysztofowi Okońskiemu i Genowefie Dąbek wykopane podczas remontu muru kości
10 Pałac Walewskich w Dzierzbicach
11 Drewniany kościół w Chodowie
12 Mleczny poczęstunek dla turystów zaproponował prezes spółki „BOVINAS” Czesław Janicki
13 Wspólne ognisko, na pierwszym planie Maria Brzoska, organizator tego „SPACERKU”
14 Krowy chętnie wchodzą na „karuzelę”
15 Marek Chlebicki (z prawej), inicjator cyklu „SPACERKIEM PO ZDROWIE”, serdecznie dziękuje Bernardowi Brzoskiemu za
oprowadzenie po firmie i pomoc w organizacji wycieczki

Konin, 2003-06-16
Tekst i zdjęcia Wanda Gruszczyńska
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