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Czerniejewo - Młodocin - Lubostroń - Inowrocław - Cieślin - Kościelec - Węgierce - Popowo

Czerniejewo. Andrzej Miller i uczestnicy

Młodocin

Cieślin – prawie jak 100 lat temu

V edycja wycieczki "Dwory polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem" (tytuł
albumu Leonarda Durczykiewicza z 1912 r.) została zrealizowana 25 kwietnia
2010. Z powodu żałoby narodowej 18 kwietnia nie mogła się odbyć. Program wg
autorskiej koncepcji przewodnika PTTK Andrzeja Millera obejmował m. in. dwa
obiekty autorstwa warszawskiego architekta Stanisława Zawadzkiego: pałac w
Czerniejewie i pałac w Lubostroniu. Pałac w Czerniejewie powstał w l. 1795 1804 dla rodziny Skórzewskich. Fakty historyczne przedstawił p. Jerzy
Freudenreich, który następnie zaprosił na pokoje. Duże wrażenie zrobiły: sala
koncertowa, salon złoty, myśliwski i pokoje hotelowe. Zwiedziliśmy również
piekiełko. Piękna pogoda towarzyszyła podziwianiu parku, założonego w 1771 r.
Solenizant Marek Chlebicki zaprosił na degustację nektaru różanego do
Młodocina. Eklektyczny pałac rodu Skarbek – Malczewskich,
położony malowniczo na wyniosłości terenu, znajdował się
właśnie w remoncie. Pani Jadwiga Pytlewska zamierza
uruchomić weń hotel, na co otrzymała ponad 600 000 zł dotacji.
Lubostroń - miejsce lube, acz ustronne osiągnęliśmy o 1220.
Pałac Skórzewskich wzorowany na Villa Rotondo Andrea
Palladia zwiedzaliśmy w grupach z przewodnikiem Łukaszem
Urbankiem. Na frontonie pałacu widnieje napis; "SIBI, AMICITIAE
ET POSTERIS MDCCC" (Sobie, przyjaciołom i potomnym - 1800).
Architekt Stanisław Zawadzki, sztukator Michał Ceptowicz, prace
malarskie Franciszek i Antoni Smuglewiczowie, Atlas - rzeźbiarz
Władysław Marcinkowski. Pałac otoczony jest 40 ha parkiem z
bogatym starodrzewem. W podziemiach pałacu w Lubostroniu
obejrzeliśmy kaplicę pałacową, skarbiec i leżakownie win. W
oficynie spożyliśmy posiłek. W parku poszukiwaliśmy tulipanowca. W Muzeum im.
Jana Kasprowicza w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 33 wspomnieliśmy Jana
Kasprowicza w 150. rocznicę narodzin. Cieślin, rezydencja Brzeskich, pozostała
skromna, choć uległa niefortunnym przebudowom. W dawnym parku rosną
jeszcze dorodne platany. Protoplaści rodu Brzeskich pochowani są w Kościelcu,
w kościele św. Małgorzaty. Ks. proboszcz Maciej Kuczyński wielkimi kluczami
otworzył drzwi zabytkowej budowli. Oryginalne romańskie schody kryły się za
drzwiami do wieży. Do romańskiego korpusu dobudowano w 1559 r. kaplicę wg
projektu Jana Baptisty di Quadro. Za murem bielał remontowany pałac
Kościeleckich. Węgierce. Za czasów L. Durczykiewicza siedziba Dembińskich.
Pałac szczęśliwie dotrwał do naszych czasów, a władający od 5 lat właściciel
uprzejmie przyjął nas na posesji (krowy). Popowo. W 1912 r. właścicielem
majątku był Tadeusz Prandota – Trzciński. Pałac położony jest na malowniczym
wzniesieniu blisko brzegu jeziora Gopło. Wróciliśmy do Konina o 2130.
Zapraszamy na kolejne spacery i wycieczki. 3 lipca historyczna peregrynacja
wielkopolskimi śladami Ambrożego Pampowskiego w 500. rocznicę śmierci, zaś
28 sierpnia obejrzymy kościoły drewniane Ziemi Wieluńskiej.
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Lubostroń i my: 70 osób z Konina, Gniezna, Rumina i Ślesina

