KOŁO WKOŁO
W ramach obchodów Dnia Niepodległości odbył się 9 listopada 2003 spacer do najbliższej stolicy czyli miasta Koło
(stolica powiatu - przyp. autor). Autobus MZK dowiózł 106 turystów, a kierowca Jerzy Grętkiewicz cierpliwie czekał pod ratuszem. Pomysłodawcą spaceru był Wojciech Sobecki, mieszkaniec miasta Koło, pracownik ZUS, od lat będący członkiem Klubu Turystycznego PTTK w Koninie. Uprzedził policję kolską, która pomagała w newralgicznych punktach. Zapewnił obsługę w Muzeum Technik Ceramicznych i uprzedził proboszcza parafii Św. Krzyża w Kole.
Spacerowano w dwóch grupach, które prowadził Wojtek. Grupa Marka korzystała z wiedzy Janusza Wałeckiego, który
ciekawie opowiadał o kolskich zabytkach. Tomasz Gajewski, radny miasta Koło, również członek Klubu Turystycznego
PTTK w Koninie, przekazał wiele informacji o historii i dniu dzisiejszym Koła, towarzysząc grupie Wandy. Obie grupy ciepło (zmarznięci turyści docenili ciepło kaloryferów) oprowadzał po ekspozycji muzealnej dr Józef S. Mujta. Osobiście wpisał dedykacje autorskie do książki o 700 letniej farze kolskiej. Największym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja
zabytków z fary, kolekcja portretów zasłużonych kolan i niedawno namalowany obraz potyczki pod Kołem 6 maja 1863.
Jan Kordylewski - organista w farze - uhonorował gości krótkim koncertem na stuletnim instrumencie. Wojtek Sobecki
zwrócił uwagę na najważniejsze elementy architektury i wystroju. Zwiedzający zwrócili uwagę na kultywowanie patriotyzmu w świątyni. Na plebani spożyto własne kanapki. Nareszcie był czas na przeczytanie materiałów informacyjnych przygotowanych przez Wojtka. Widoki zrekompensowały trud wspinania się po 142 stopniach na wieżę ratuszową, która choć gotycka - prezentowała się jak nowa. W ratuszu czekali z wydawnictwami Towarzystwa Przyjaciół Miasta Koła Kazimierz Kacperkiewicz i Grzegorz Mokrzycki. U stóp ratusza nastąpiły pożegnania.
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Panorama Koła z wieży ratuszowej
Na drugi etap ze wsi Dzierawy przez Babią Górę do Budek Nowych PKP wybrało się 12 osób pod wodzą Marka Chlebickiego. W spacerze wzięli udział głównie mieszkańcy Konina, ale byli również turyści z Wrześni, Słupcy i Koła.
Tekst: Wanda Gruszczyńska sekretarz Klubu Turystycznego PTTK w Koninie Konin, 2003-11-14
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Dr Józef S. Mujta na tle obrazu potyczki 6-05-1863

Księga z uposażenia fary

Zabytkowe szaty liturgiczne
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Janusz Wałecki w otoczeniu pań
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Wojtek Sobecki prezentuje zabytkową ambonę

Orzeł z pomnika Obrońców Ojczyzny
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Koledzy już myślą o następnym spacerze

Więcej zdjęć i mapka trasy na http://konin.pttk.pl.

Tomasz Gajewski i Wojtek Sobecki - Klubowicze
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Takiego autobusu jeszcze w Kole nie było!

