CIUCHCIĄ PO WIELKOPOLSCE PTTK Konin - 12 czerwca 2010 Wenecja
W sobotę 12 czerwca 2010 w ramach Konińskich Dni Rodziny 96 osób
wzięło udział w wycieczce zorganizowanej przez Klub Turystyczny PTTK w
Koninie "CIUCHCIĄ PO WIELKOPOLSCE". Żnińska Kolej Powiatowa zarezerwowała 3 wagony dla turystów z Konina. Długość trasy kolejką o rozstawie
600 mm przez malownicze Pałuki na trasie Żnin - Biskupin - Wenecja – Żnin
wyniosła 18 km. Pierwszy przystanek miał miejsce w Biskupinie, gdzie
przewodnicy oprowadzili nasze grupy po Muzeum Archeologicznym. Z wału
okalającego zrekonstruowaną część grodu można było podziwiać spryt
naszych przodków. Muzeum w Biskupinie zezwala na nieodpłatne
wykonywanie fotografii wyłącznie do celów prywatnych. Z Biskupina innymi
wagonikami pojechaliśmy do Wenecji. Kierownik pociągu ręcznie przestawił
zwrotnicę i wysiedliśmy obok ruin zamku Diabła Weneckiego. U stóp grubych
murów obsługa kolejki rozpaliła ognisko. W Muzeum Kolejki Wąskotorowej w
Wenecji (Oddział Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie) przewodnik przybliżył
dzieje zamku Nałęczów i oprowadził po zabytkowej stacji Wenecja oraz
skansenie taboru wąskotorowego. W poczekalni znajdowała się mapa linii
kolejowych z 1933 roku, a na niej stacje Konin - Czarków, Patrzyków, Mały
Pątnów. Konin był niegdyś węzłem kolejowym!
W drodze powrotnej niektórzy skorzystali z zakrytego wagonu, gdyż po
upalnym piątku nie przewidzieli chłodniejszej soboty. W Gąsawie w kościele
pw. św. Mikołaja grupę powitał ks. proboszcz Ryszard Kwiatkowski. Wspaniałe
malowidła http://www.mikolaj-gasawa.net z pocz. XVIII w. odkryto
przypadkiem w 1999 roku Niezwykle komunikatywny ksiądz proboszcz zdobył
sympatię i podziw nawet najmłodszych. Nasze autokary podjechały pod
pomnik Leszka Białego w Marcinkowie. Zjazd książąt dzielnicowych w 1227 r.
w Gąsawie i śmierć Leszka Białego omówił Krzysztof Okoński. Szczęśliwy
powrót do Konina nastąpił tuż przed deszczem. Wycieczka odbyła się dzięki
wsparciu Urzędu Miejskiego w Koninie.
Kolejny SPACEREK PO ZDROWIE (poświęcony F. Chopinowi) odbędzie
się 26 września 2010 r. Klub Turystyczny PTTK w Koninie zaprasza na
wakacyjne spotkania czwartkowe od 18:30 do 20:15 (zwykle dłużej) do
siedziby w Koninie przy ul. Kolejowej 11 i na wycieczki prezentowane na
stronie http://konin.pttk.pl
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