Rajd Śladami Powstania Styczniowego 1863
Grochowy – Siąszyce – Konin * 22 stycznia 2010
22 stycznia 1863 r. w Kongresówce wybuchło powstanie przeciw rosyjskiemu zaborcy, nazwane później styczniowym. Oddział PTTK w Koninie corocznie przypomina miejsca bitew na
terenie ówczesnej guberni kaliskiej w trakcie Rajdu Śladami Powstania Styczniowego 1863.
Od 2006 r. z inicjatywy kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koninie Czesława Botora rajdy organizowane są wspólnie. W 147. rocznicę wędrowano na trasie
Grochowy - Siąszyce - Konin. Linia SPACER MZK Konin dojechała na parking przy kościele
św. Doroty w Grochowach. Jadąc kaliskim gościńcem wspominano podróż Fryderyka Chopina
2 września 1829 z Kalisza do podkonińskiego Żychlina na wesele dwóch par. Jeden z panów
młodych, Wojciech Gałczyński, pochowany jest przy kościele w Grochowach. Gałczyńscy byli
kolatorami kościoła w Grochowach. Tańcująca na weselu z Chopinem panna młoda Aniela Gałczyńska pochowana jest w Kaliszu na Rogatce. Murowany kościół w Grochowach zbudowano w latach 1908-12. Wcześniej istniały tu kościoły drewniane. Katolickie zapowiedzi Wojciecha Gałczyńskiego z Anielą z Kurnatowskich były głoszone w modrzewiowym kościółku. Proboszcz
parafii pw. św. Doroty w Grochowach ks. mgr Mariusz Idczak zaprosił do stuletniej świątyni.
Burmistrz Jan Bartczak ciepło powitał 56 przybyszów na terenie gminy Rychwał. Pani Leokadia Śniegowska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Rychwale, przypomniała o pamiętnym
ślubie 21-letniej Zofii z Gałczyńskich z 10 lat starszym Juliuszem Kossakiem 25 sierpnia 1855
i o patriotycznych mieszkańcach tego sołectwa. Turyści wraz z burmistrzem Janem Bartczakiem, radną Leokadią Śniegowską i sekretarzem gminy Rychwał Piotrem Kupskim podążyli na
cmentarz. 30 maja 1863 r. 600 powstańców pod wodzą pułkownika Edmunda Calliera pokonało pod Grochowami kolumnę wojsk rosyjskich pułkownika Broemsena w sile 900 ludzi. 25 poległych Edmund Callier pochował na miejscowym cmentarzu. W imieniu wszystkich uczestników Rajdu i władz Oddziału PTTK w Koninie wiązankę na mogile powstańczej złożyła skarbnik
Klubu Turystycznego PTTK Majka Gruszczyńska. Mróz i skrzypiący śnieg towarzyszył szybkiemu marszowi do szkoły.
Szkoła w Grochowach w 2003 r. otrzymała uroczyście imię Powstańców Styczniowych i
sztandar. Zziębnięci turyści zostali zaproszeni na ciepłą herbatę do specjalnie przygotowanej
sali lekcyjnych. Wystawa kronik szkolnych, albumów i reprodukcji Juliusza Kossaka wzbudziła
podziw i zainteresowanie. Program artystyczny "W drodze do wolności" przygotowały wraz z
uczniami (mimo ferii zimowych) nauczycielki SP w Grochowach: Małgorzata Glanc, Katarzyna
Czapczyk, Marzena Mizerska, Elżbieta Loch i Anna Izydorczyk. Na spektakl w wykonaniu
uczniów zaprosiła dyrektor szkoły mgr Mirosława Wiatrowska. Przedstawienie zawierało elementy pantomimy, wiersze, muzykę, przekazy historyczne, m.in. szczegółowy przebieg bitwy
na polach grochowskich. Widzowie nie kryli wzruszenia i nagrodzili wykonawców długimi brawami. Burmistrz Jan Bartczak wyraził słowa uznania dla nauczycieli i aktorów. Dyrektor szkoły
Mirosława Wiatrowska otrzymała od organizatorów Rajdu - Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
i Oddziału PTTK w Koninie - zestaw książek.
Szybki marsz i transfer autobusowy przeniosły rajdowiczów do Szkoły Podstawowej im. Juliusza Kossaka w Siąszycach. Najstarsza część szkoły została zbudowana w 1902 r. z cegły
pochodzącej z rozbiórki siąszyckiego dworu. Izba Pamięci patrona szkoły składa się z pomieszczenia o wystroju nawiązującym do gabinetu myśliwskiego Wojciecha Gałczyńskiego,
teścia Juliusza. Po gabinecie oprowadzali uczniowie, a uczennice po wystawie potomków Zofii
i Juliusza Kossaków, syna Wojciecha, słynnych wnuczek: Zofii Kossak-Szczuckiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny Samozwaniec. Wójt Jan Bartczak i Rada Miejska Rychwała wspierają istnienie niezmiernie ciekawej Izby Pamięci Juliusza Kossaka. Dyrektor siąszyckiej placówki mgr Ewa Jankowska wspominała szczęśliwe zdarzenia związane z osobistymi kontaktami z członkami rodu Kossaków. Turyści zaproponowali burmistrzowi wykonanie
przy drodze nr 25 oznakowania do Izby Pamięci Juliusza Kossaka. W podzięce za wspaniałe
przygotowanie wizyty organizatorzy Rajdu - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Oddział
PTTK w Koninie - przekazali pani dyrektor Ewie Jankowskiej zestaw książek.
Ze szkoły linią SPACER udaliśmy się do baru "U Raja" na północnym krańcu Siąszyc. Kierowcę
Dariusza Sułkowskiego pilotowała pani Leokadia Śniegowska. Przy rajdowej grochówce spotkali
się siąszyccy przewodnicy, uczniowie ze szkoły nr 15 pod opieką Zofii Wesołowskiej i Marii
Nykowskiej, burmistrz Jan Bartczak, radna Leokadia Śniegowska i turyści indywidualni. Laureaci
konkursu wiedzy o pobycie Fryderyka Chopina w Żychlinie i o powstaniu styczniowym mieli
zaszczyt otrzymać nagrody z rąk burmistrza Jana Bartczaka i prezesa Klubu Marka Chlebickiego.
Żegnając uczestników Rajdu radna Leokadia Śniegowska i burmistrz Jan Bartczak podkreślili walory turystyczne gminy Rychwał i zaprosili do kolejnych odwiedzin. Na cześć gospodarzy gminy rozległy się gromkie brawa i okrzyk hip-hip-hura! Uczestnicy rajdu zaśpiewali pieśni patriotyczne z akompaniamentem gitary. Linia SPACER ruszyła na północ. W Starym Mieście prezes Klubu Marek Chlebicki pokazał niedawno odnowiony portal romański. Na Wale Tarejwy w
Koninie o 1430 nastąpiło spotkanie uczestników rajdu z władzami Konina. Kierownik
Wydziału Spraw Obywatelskich Czesław Botor powitał zebranych i wygłosił
płomienną mowę o straconym na konińskich błoniach kapelanie powstańczym
o. Maksymilianie Tarejwie. Prezydenci Konina Kazimierz Pałasz i Tadeusz
Tylak złożyli kwiaty. Młodzież zapaliła znicze pod pamiątkowym głazem.
Wspólnym zaśpiewaniem WARSZAWIANKI z wiodącym tenorem
wiceprezydenta Tadeusza Tylaka zakończyła się uroczystość na Wale
Tarejwy. Oddział PTTK zaprosił w ostatnią niedzielę ferii zimowych
31 stycznia na spacer pod hasłem PODGLĄDAMY PANIĄ ZIMĘ.
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