CIKLO otwiera drzwi do COP i rajd Lubstów - Lubstówek * 1 marca 2014
W sobotę 1 marca Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie zorganizowało dzień otwartych drzwi. Pierwszą grupą
byli cykliści z Sekcji Turystyki Rowerowej CIKLO przy Klubie Turystycznym PTTK w Koninie. Część biurową pokazał
Bartosz Jędrzejczak, pokoje treningowe Łukasz Osajda, a najwyżej zaprezentowano tworzony przez spółdzielnię socjalną
hostel. Można było dowiedzieć się sporo o przebudowie starych kamienic i przyszłości obiektu. Życzymy powodzenia!
Darek Wąchnicki obmyślił wszystko tak dokładnie, że prosto ze Starówki grupa pojechała pod pomnik kard. Wyszyńskiego.
21 osób skorzystało z propozycji rekreacyjnego rajdu rowerowego. Cykliści STR CIKLO, RRR Golina i Sport Club Konin
przemierzyli razem około 60 km. Sławny pilot Dariusz Wąchnicki uzgodnił wejścia do obiektów. Parafia pw. św. Jadwigi
Śląskiej istniała w Lubstowie prawdopodobnie na początku XV w. Założyli ją dziedzice majątku Lubstów, którzy ufundowali
jednocześnie okazałą, jak na owe czasy świątynię. Kościół obecny zbudowano na miejscu poprzedniego w 1534 r. z fundacji
Jana i Bartłomieja Lubstowskich. W miejsce wieńczącej prezbiterium absydy w 1753 roku postawiono ścianę prostą.
Przebudowy wykonał majster murarski i cieśla Herman Cygler dla Rafała Radojewskiego, ówczesnego dziedzica Lubstowa. W
1759 r. Rafał Radojewski zlecił odrestaurowanie całego kościoła zmieniając styl gotycki na barokowy. Przed wejściem
Herman Cygler postawił w 1758 r. murowaną dzwonnicę. W środku uwagę zwróciły oryginalne płyty nagrobne.
W początkach XIX w. właścicielem Lubstowa był Feliks Głębocki, fundator odbudowanej po pożarze w 1809 r. plebanii.
Majątek odziedziczyli po kądzieli Tokarscy. Zofia z Tokarskich i Albin Słubicki byli założycielami zachowanej do dzisiaj
rezydencji - pałacu i parku krajobrazowego. Ostatnim właścicielem wsi przed II wojna światową była rodzina Niemojewskich.
Dzięki Darkowi można było obejrzeć neoklasycystyczny pałac z drugiej połowy XIX w. Jego projektantem był znany
architekt - Stanisław Hebanowski (1820-98) - twórca m.in. gmachu Teatru Polskiego w Poznaniu.
Przy pałacu do historii naszego oddziału PTTK nawiązał specjalnie przywieziony przez Michała Gruszczyńskiego plakat
projektu Jerzego Milbrandta (1951-1994) z 1977 roku. Właśnie wtedy na terenie parku i pałacu miała miejsce meta II
Bursztynowego Rajdu Konińskich Hutników, organizowanego przez najstarsze Koło Zakładowe PTTK przy Hucie Aluminium
Konin. Grupa popędziła do Lubstówka, zostawiając nieco opuszczony, choć zaniedbany park nad jeziorem Lubstowskim. W
drewnianym kościółku pw. Św. Mateusza Apostoła oczekiwał ks. proboszcz Sławomir Mrugała. Parafia została założona na
przełomie XIV i XV wieku. Stawiane w tym miejscu kolejne kościoły drewniane ulegały zniszczeniu. Obecnie istniejący kościół
pod wezwaniem św. Mateusza Apostoła został wzniesiony w 1639 r. z fundacji Aleksandra Głębockiego, archidiakona
gnieźnieńskiego, i Magdaleny z Krzyckich Głębockiej, właścicieli Lubstówka. Dzięki bezdeszczowej, choć zmiennej pogodzie
odwiedzane miejsca prezentowały się niecodziennie, co widać na fotografiach Bogdana Rachuby.
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