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Wycieczka autokarowa 18 lutego 2007
Wycieczkę szlakiem siedzib ziemiańskich w Wielkim Księstwie Poznańskim zaproponował
Ryszard Miśkiewicz. Temat spotkał się z zainteresowaniem 48 osób. Kierownictwo organizacyjne objął Marek Chlebicki. Materiały informacyjne przygotowała Wanda Gruszczyńska. W słoneczną niedzielę 18 lutego ruszyliśmy autokarem o g. 8:01 sprzed PTTK w
Koninie i po 100 minutach byliśmy w Uzarzewie. Muzeum Środowiska Przyrodniczego i
Łowiectwa Wielkopolskiego w Uzarzewie zaimponowało ekspozycją ptaków i ssaków. Pałac eklektyczny zbudowany w l. 1860-65 dla Józefa Żychlińskiego prawdopodobnie wg
projektu pracowni Hebanowskiego po licznych przebudowach od 1977 roku służy jako
miejsce ekspozycji historii łowiectwa. Pani przewodnik ze znawstwem opowiadała o licznych porożach. W rozplanowanym w XIX w. przez Augusta Denizota parku pod platanem
zakwitły przebiśniegi. Podgrupa Marka obejrzała kolekcję Adama Smorawińskiego, a
podgrupa Rysia zwiedziła kościół ryglowy p.w. Michała Archanioła na skraju malowniczej
doliny Cybiny. Proboszcz parafii w Uzarzewie serdecznie powitał gości, przekazał materiały historyczne i zapewnił o modlitwie.
W Wierzenicy w kościele p.w. Św. Mikołaja przyjął nas osobiście proboszcz Przemysław Kompf. Przestawił nam jednego z wychowanków. Zeszliśmy do kaplicy grobowej
Cieszkowskich. W ołtarzu głównym zwrócił uwagę obraz fundowany przez kołodzieja
BARTHŁOMIEJA Z KŁECKA (zm. 1632). Położony na wzgórzu kościół w Wierzenicy jest
interesujący z zewnątrz i malowniczo góruje nad okolicą. Dwór Cieszkowskich w Wierzenicy nadal stoi opuszczony. Mieszkańcy Wronczyna zadbali o swoją historię i zorganizowali ścieżkę dydaktyczną imienia Maksymiliana Jackowskiego. Ścieżka prowadzi do
nekropolii Jackowskich, dawnych właścicieli wsi. Krzyżem i żywopłotem zaznaczono zarys spalonego przez Niemców w czasie II wojny światowej kościoła. Dwór we Wronczynie
znajduje się obecnie w rękach prywatnych. Kamienny zegar słoneczny przed dworem jest
świadkiem bytności w okresie międzywojennym, gdy Wronczyn stanowił własność Tadeusza Gustawa Jackowskiego, znanych postaci świata kultury i sztuki, m.in. Jana Lechonia, Kornela Makuszyńskiego i Janusza Osterwy.
Przed neogotyckim pałacem Radońskich w Krześlicach uwieczniliśmy się na fotografii.
W pałacu mieści się obecnie Centrum Obsługi Biznesu. Wraz w nami odwiedził je znany
wirtuoz Maciej Chmielewski z Konina. W 1850 roku Pomarzanowice zakupił Maksymilian
Jackowski, znany działacz społeczny, pierwszy patron kółek rolniczych. Posiadłość należała do Jackowskich do II wojny światowej. Dwór zbudowano w 1891 roku na podstawie
projektu Kazimierza Skórzewskiego w parku krajobrazowym założonym w XIX wieku o
powierzchni około 6 ha. Gotycki kościół Św. Michała Archanioła w Pobiedziskach ma na
ścianach tajemnicze wgłębienia. Naszą uwagę zwróciło epitafium Mieczysława Jackowskiego, poległego w wieku 18 lat w powstaniu styczniowym w bitwie pod Ignacewem 8
maja 1863. Miniatury budowli na Szlaku Piastowskim i w Wielkopolsce obejrzeliśmy na
przedmieściach Pobiedzisk. Pałac w Iwnie, neorenesansowy, zbudowany w latach 185155 dla Józefa Mielżyńskiego, przebudowany w l. 1902 i 1905, jaśniał fasadą wśród zapadającego zmierzchu. Obok pałacu czekał na klientów sympatyczny hotel KARINO. Do
Konina wróciliśmy po 19:00. Ryszard Miśkiewicz podziękował uczestnikom i panu kierowcy Janowi Puchalskiemu z firmy EUROBUS.
Fotorelacja http://konin.pttk.pl/zdjecia/070218 . Tekst i zdjęcia: Wanda Gruszczyńska

Dropie można oglądać tylko w muzeum

Kościół w Wierzenicy położony jest na wzgórzu,
tworzy całość z kilku dobudowywanych części
i mieści mauzoleum Cieszkowskich

Nekropolia Jackowskich we Wronczynie położona jest tuż obok jeziora Wronczyńskiego

Fantazyjny dwór w Pomarzanowicach

Przed neogotyckim pałacem w Krześlicach

W skansenie miniatur w Pobiedziskach czuliśmy
się jak Guliwer w krainie Liliputów. Na zdjęciu pałac z Antonina. Budowle z Wielkopolski i Szlaku
Piastowskiego są tu w skali 1:20.

