Dwory i pałace Wielkiego Księstwa Poznańskiego IV* 19.04.2009
Czwarta wycieczka z cyklu "Dwory i Pałace Wielkiego Księstwa Poznańskiego" miała miejsce 19 kwietnia 2009. Klubowe zauroczenie albumem Leonarda Durczykiewicza
z 1912 r. przeszło z Ryszarda Miśkiewicza, inicjatora cyklu, na Andrzeja Millera. Pomocą organizacyjną posłużyła jak zwykle Wanda Gruszczyńska.
Chocz - pałac infułatów z XVIII w. położony malowniczo na skraju pradoliny
Prosny prezentował się okazale. W porannym słońcu dumnie błyszczał herb Lipskich Grabie. Dobrzyca. Weszliśmy na teren Muzeum: Zespół Parkowo - Płacowy w Dobrzycy przez główną bramę. Platan, jeden z największych w Europie (ponad 10 m
obwodu pnia), został nasadzony wg legendy przez samego Gorzeńskiego w 1791 r.
dla uczczenia Konstytucji 3 Maja, której był współtwórcą. Pałac był siedzibą Gorzeńskich, następnie Turnów, Kottwitzów i Czarneckich. Przewodnikami byli Kazimierz
Balcer i Andrzej Filipiak, którzy podkreślili, że w wyniku przeprowadzonych badań i
zakończonych prac konserwatorskich można dziś podziwiać niezwykły zespół malowideł, z nieznanymi dotychczas dziełami Franciszka i Antoniego Smuglewiczów.
Znaleziono także sygnowane polichromie mało dotąd znanego malarza, Roberta
Stankiewicza, oraz potwierdzono autorstwo dekoracji sztukateryjnej Michała Ceptowskiego. W parku pięknie prezentował się Monopter na sztucznej wyspie, sztuczna grota i remontowany jeszcze Panteon. Uwagę przykuły tokujące pawie.
76 uczestników wycieczki upamiętniło się na tle fasady pałacu.
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Pożegnawszy Beatę i Witolda z Krotoszyna udaliśmy się do Czerwonej Wsi.
XIX-wieczny pałac Chłapowskich w stylu włoskiej willi neorenesansowej górował
nad okolicą. Przewodnik PTTK Andrzej Miller objaśnił proweniencję parkowo - pała- Przysieka Stara
cowego założenia. Za szosą znajdował się kościół parafialny p.w. św. Idziego. Po
kilku kilometrach dojechaliśmy do wsi Przysieka Stara, gdzie stał XVIII wieczny
późnobarokowy dwór opatów przemęckich. Kaplicę grobową wzniósł Edward Potworowski w 1864 r. po śmierci syna Romana. W XX w. Michał Gruszczyński odbył w PGR
Przysieka studencką praktykę robotniczą. Zdjęcia z tej praktyki pokazał uczestnikom
wycieczki. Pożegnali nas miejscowi młodzi rowerzyści. Dojechaliśmy do Karczmy Husarskiej w Czaczu, gdzie spożyliśmy żurek wielkopolski. W kościele p.w. św. Michała
Archanioła obejrzeliśmy epitafium Zółtowskich i rzeźby Marcina Rożka. Wczesnobarokowy pałac Zółtowskich, następnie Szołdrskich w Czaczu omówił przewodnik PTTK
Andrzej Miller, stojąc na dziedzińcu paradnym (tzw. cour d'honeur). Niektórzy odwiedzili
sklepy ze starociami. Przez Kobylniki (dwór Kwileckich) dotarliśmy do wsi Kokorzyn,
gdzie wznosił się neobarokowy, trójskrzydłowy pałac (na planie U)
z XVIII w. Uwieńczeniem wyprawy był dwór szlachecki w Mikoszkach z XVIII w. w stylu
narodowym. W promieniach zachodzącego słońca odjechaliśmy do Konina, dokąd
dotarliśmy przed 21:00. Trasa liczyła 380 km, które pokonał autobus Setra Ryszarda Kijaka i bus firmy REMEK.
2009-04-20 Tekst i zdjęcia Wanda Gruszczyńska
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76 uczestników wycieczki przed pałacem w Dobrzycy

