RAJD ŚLADAMI JANA ZEMEŁKI * PTTK Konin
W ramach obchodów Roku Jana Zemełki (*1539 + 1607) pod patronatem prezydentów miast Konina i
Kalisza Oddział PTTK w Koninie zainicjował rajd śladami zacnego mieszczanina. Współorganizatorami
rajdu byli kaliski Oddział PTTK, reprezentowany przez przewodnika Waldemara Pola, i Miejska
Biblioteka Publiczna w Koninie, reprezentowana przez Aleksandrę Jurgielewicz. Kazimierz Białkowski
wykonał portrety na podstawie płaskorzeźby z epitafium w kaplicy św. Jana Chrzciciela w konińskiej
farze. Oba malowidła towarzyszyły uczestnikom rajdu we wtorek 25.09.2007. Rajd rozpoczął się w
Słupcy, skąd w celach naukowych wybrała się grupa młodzieży z Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki
pod opieką pani Magdaleny Suszka Golak. W Kaliszu młodzież rozpoczęła poszukiwanie śladów Jana
Zemełki pod murami Kalisza w towarzystwie przewodnika Waldemara Pola. Pozostali uczestnicy wraz
z przewodnikiem Stanisławem Staszakiem weszli pomiędzy mury miejskie. Pojezuicka szkoła, w
której kształcili się m.in. Adam Asnyk, Stanisław Wojciechowski, była zakładana, gdy Jan Zemełka był
wybierany na rajcę miejskiego, burmistrza i wójta. Kaliski zamek zrównany został z ziemią w XIX w.
Za murami obejrzeliśmy pałac Puchalskich. W tym domu mieszkała w latach dzieciństwa i
młodości Maria Wasiłowska, późniejsza poetka Konopnicka. Pamiątki dawniejsze i z nowszej historii
znaleźliśmy w kościele jezuickim. Wróciliśmy pod mury obronne i basztę Dorotka. W kolegiacie pw.
Wniebowzięcia NMP podziwialiśmy zwłaszcza fragment poliptyku z warsztatu śląskiego Mistrza z
Gościszowic ok. 1500r. Na jednej ze ścian zauważyliśmy dar honorowego członka PTTK, pani
Mieczysławy Kulczyńskiej 'Wini'. Wizytę Jana Pawła II 4 czerwca 1997 upamiętnił pomnik i dąb.
Kaliski ratusz zastaliśmy udekorowany z okazji 750. rocznicy nadania praw miejskich Widok z wieży
ratuszowej omówił Waldemar Pol. Pokazał miejsce, gdzie znajdowała się kamienica Jana Zemełki. Z
okazji Światowego Dnia Turystyki na wieżę pofatygowała się pani z kancelarii Prezydenta Kalisza,
pod którego patronatem odbywał się rajd, aby wykonać pamiątkowe zdjęcia. Warto dodać, że kaliscy
przewodnicy podjęli się oprowadzić uczestników rajdu gratis, a w prezencie otrzymali książkę
Janusza Sobczyńskiego "Jan Zemełka Zemelius z Konina". W kościele katedralnym Św. Mikołaja
zwróciliśmy uwagę na witraże i polichromię wg projektu Włodzimierza Tetmajera.
Dyrektorowi Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, panu Jerzemu Splittowi, podarowaliśmy
kawałek piaskowca z Brzeźna koło Konina, uzyskany podczas prac badawczych w 2006 roku.
Dyrektor zapytał: Dlaczego tak mało? Potrzebujemy więcej do odbudowania Zawodzia! Epokę Jana
Zemełki i jego karierę w Kaliszu przybliżył dyrektor Jerzy Splitt podczas wykładu, bogato ilustrowanego
dokumentami. Wyraził żal, że materialne ślady żywota Jana Zemełki (kaplica, kamienica) znajdują się w
Koninie, a jedynie dokumenty mówią o działalności tego lekarza i aptekarza w Kaliszu. W ekspozycji
historycznej uwagę przykuła płyta nagrobna z piaskowca brzezińskiego odnaleziona na Zawodziu,
wiązana z grobami książęcymi. Muzealny akcent koniński stanowiły przedwojenne zdjęcia filii Syndykatu
Rolniczego nad Wartą. Młodzież ze Słupcy popłynęła Łodzią Św. Wojciecha na Zawodzie. Pan Mieczysław
Machowicz, właściciel łodzi, zaprowadził grupę z Konina do drewnianego kościółka Św. Wojciecha na
Zawodziu. Słowiańscy wojowie nad Prosną byli przyjaźnie nastawieni do przybyszów z kasztelanii lędzkiej.
Prosną wróciliśmy do miasta. Rajd zakończyliśmy na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Parku Miejskim,
malowniczo położonym pomiędzy odnogami Prosny.
Test historyczny podczas rajdu stał na wysokim poziomie i wypełnili go prawie wszyscy
uczestnicy. Najlepsze wyniki uzyskali (w nawiasach ilość punktów): Ewa Olszak i Tadeusz Hernik
(43), Magdalena Suszka Golak (41), Dominika Kiszicka, Magdalena Kordylasińska, Anita Gościmska
(32), Agnieszka Stawiarska, Natalia Krawiec, Patrycja Kluczyńska (30), Agnieszka Dzierżyńska,
Monika Kuchowicz, Izabela Szczęsna (27).

Początek jesieni w Kaliszu

http://www.kalisz.pl
Na wieży ratusza z przewodnikiem W. Polem

Dyrektor Jerzy Splitt z piaskowcem z Brzeźna

Podobną trasę pokonali w sobotę 29.09.2007 członkowie szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych z
konińskich szkół podstawowych nr 5, 12 i 15. Rano wstąpili do skansenu wsi kaliskiej w Russowie.
Potem z zainteresowaniem obejrzeli ekspozycje w kaliskim Muzeum Okręgowym. Łodzią Św.
Wojciecha dotarli na Zawodzie. Mimo trwających prac zwiedzili teren rekonstruowanego grodu. Nad
Prosną wraz z wojami słowiańskimi strzelali z łuku, przymierzali zbroje i odpoczęli przy ognisku. Wraz
z przewodnikiem Waldemarem Polem obejrzeli kaliską starówkę, weszli na wieżę i wykonali
pamiątkowe zdjęcie na tle kamienicy, zbudowanej na miejscu domu Jana Zemełki. Pełni wrażeń
szczęśliwie wrócili do Konina. Pilotem był Piotr Stefański.
Tekst: Wanda Gruszczyńska zdjęcia: W. Gruszczyńska, M. Chlebicki, Ewa Woźniak

25.09.2007 Łódź św. Wojciecha na Prośnie
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25.09.2007 Uczestnicy rajdu wraz ze słowiańskimi wojami nad Prosną na Zawodziu
W obu edycjach Rajdu Śladami Jana Zemełki wzięło udział 85 osób w wieku 8 – 80 lat.
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Śladami Jana Zemełki
Pod patronatem Janusza Pęcherza, prezydenta Miasta Kalisza oraz Kazimierza Pałasza, prezydenta Miasta Konina
odbył się Rajd Śladami Jana Zemełki. Nad Prosnę przyjechali z Konina miłośnicy historii szczególnie zainteresowani
postacią Jana Zemełki i epoki, w której żył.
Rajd został wpisany w program obchodów jubileuszu 400-lecia śmierci Jana Zemełki (urodzony w 1539 r., zmarł 27 grudnia 1607 r.
w Koninie), wybitnego mieszczanina Konina, wieloletniego burmistrza i rajcy Kalisza. Jubileuszowe obchody stały się okazją do
przypomnienia sylwetki Zemeliusa oraz roli obu miast w dziejach kultury polskiej.
Organizatorami turystycznej wyprawy są Oddziały PTTK w Koninie i Kaliszu oraz Klub Turystyczny PTTK w Koninie.
We wtorek 25 września śladami Zemełki wyruszyli dorośli i młodzież z klas humanistycznych. Program rajdu przewidywał, między
innymi, zwiedzanie kaliskiego ratusza, obejrzenie panoramy miasta z ratuszowej wieży, zwiedzanie muzeów – w tym Muzeum
Okręgowego Ziemi Kaliskiej, które włączyło się w organizację rajdu – przepłyniecie łodzią św. Wojciecha, ognisko nad Prosną.
W najbliższą sobotę tę samą trasę pokona grupa dzieci ze szkolnych kół PTTK powiatu konińskiego.

Na wieży ratusza w Kaliszu
Więcej zdjęć na http://konin.pttk.pl

