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Idea Europejskich Dni Dziedzictwa narodziła się 3 października 1985 roku w Grenadzie w Hiszpanii podczas
II Konferencji Rady Europy. W 1991 roku Rada Europy ustanowiła Europejskie Dni Dziedzictwa. Polska
włączyła się do tej akcji w 1993 roku. „Nie od razu Polskę zbudowano” - to hasło kolejnej, XXI już edycji
Europejskich Dni Dziedzictwa 2013 w Polsce. Klub Turystyczny PTTK, działający przy Oddziale PTTK w
Koninie, zaproponował jako temat przewodni wycieczki historię kilku obiektów w Wielkopolsce i w
Kujawsko-Pomorskim. Wycieczka pełniła dodatkowo rolę integracyjną dla członków kół i klubów z
Konińskiego Oddziału PTTK, obchodzącego w tym roku 60 lat istnienia.
Zamek w Koninie-Gosławicach to budowla fundowana przez Andrzeja Łaskarzyca, biskupa, podróżnika i
dyplomatę w XV w. Długotrwały remont przywrócił go stanu świetności i od 1986 r. jest siedzibą Muzeum
Okręgowego w Koninie. Od Bydgoszczy funkcję przewodnika objął Bartosz Masiełajć i po krótkim postoju
technicznym dowiózł grupę do Koronowa. Pocysterska kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP zachwyciła ogromem i
kunsztem dekoracji. Na cmentarzu przy kościele pw. św. Michała Archanioła we Wtelnie obejrzeliśmy grób
zmarłego w 1936 r. Leona Wyczółkowskiego z pomnikiem projektu malarza Karola Tichy’ego (wyk. Piotr Triebler) i
poznaliśmy związki Wyczółkowskiego z Bydgoszczą. Przy kanale derywacyjnym w Samociążku podziwialiśmy 26
m przewyższenie terenu i rury doprowadzające wodę do dwóch turbin elektrowni wodnej budowanej w latach
1956-61, osiągającej moc 26 MW. W 1895 r. oddano do użytku linię kolejki wąskotorowej Bydgoszcz - Koronowo.
18 metrów ponad nurtem Brdy znajduje się unikatowy zabytek techniki. Niezwykły, malowniczo położony most to
najwyższa tego typu konstrukcja w Europie. Jest szansa na jego uratowanie przez wykorzystanie w ciągu ścieżki
rowerowej. Stamtąd pojechaliśmy do Wioski Chlebowej - Janiej Góry na V Festiwal Chleba. Powitano nas
chlebem i orkiestrą. Podczas festynu spotkaliśmy się z kolegami z Oddziału PTTK SZLAK BRDY oraz
Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Lubiewo BORY. Na deser był rezerwat CISY STAROPOLSKIE im. Leona
Wyczółkowskiego. W zapadającym zmroku dostojne cisy i stare sosny wyglądały niesamowicie. Po wizycie w
centrum Tlenia po ciemku zjechaliśmy na nocleg na teren Stanicy Wodnej PTTK nad jeziorem Żurskim. Przy
ognisku, harmonijce i gitarze czas upłynął wesoło aż do północy.
00
O 8 rano wypoczęta ekipa z kierowcą Markiem wyjechała do Opalenia na Kociewiu. Wzdłuż zachowanej linii
kolejowej dojechaliśmy na przyczółek mostu wybudowanego w latach 1905-09 i zdemontowanego w latach 19281929 ze względu na zmianę granic państwowych. Dwa przęsła mostu warszawska firma Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych inż. Leszka Muszyńskiego w elementach załadowała na wagony kolejowe. Na stacji kolejowej w
Czarkowie bez specjalistycznych urządzeń rozładowano wagony i głównie wozami konnymi zwożono na miejsce
budowy mostu na zalewie Warty. W 1932 r. rozpoczął się montaż mostu i po wykonaniu podjazdów i nawierzchni
prace zakończono w 1934 r. Po 10-przęsłowym moście na Wiśle pozostały filary na łące i w nurcie rzeki.
Przez oddany 26.07.2013 nowy most udaliśmy się do Kwidzyna, podziwiając śmiałe konstrukcje i mglistą
panoramę miasta. Wczesny obiad w restauracji ŻAK wzmocnił siły i mogliśmy obejrzeć starówkę w Grudziądzu.
Zabytki Chełmna: ratusz z prętem chełmińskim, fara pw. Wniebowzięcia NMP z meluzyną i zespół klasztorny z XII
w. pierwotnie Cysterek, później Benedyktynek, a od 1821 r. Sióstr Miłosierdzia pochłonęły resztę czasu.
Interesujące było spotkanie z grupą rekonstrukcyjną na rynku. Przez Kałdus (pierwotna lokalizacja Chełmna)
dojechaliśmy żegnani deszczami do Bydgoszczy. Po serdecznym pożegnaniu z przewodnikiem sprawnie
dotarliśmy do Konina i przez "żelazny" most z Opalenia udaliśmy się do domów.
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Wiadukt nad Brdą w Koronowie otwartej w 1895 r. linii wąskotorowej.
http://wikimapia.org/49862/pl/Wysoki-most-kolejki-w%C4%85skotorowej-z-1895-r

Most kwidzyński przed 1914 rokiem. Przyczółek lewobrzeżny.
Ilustracja: http://www.kaczorek.easyisp.pl/pisz/fort/opale002.htm

Pręt chełmiński na ścianie ratusza omawia Bartosz Masiełajć

