Wycieczka z Konina na Kujawy w Roku Oskara Kolberga * PTTK Konin * 14 września 2014
Rok 2014 został ogłoszony Rokiem Oskara Kolberga (1814-1890). Rokrocznie we
wrześniu koniński Oddział PTTK bierze udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa,
największym w Europie projekcie społecznym i edukacyjnym, dotyczącym zabytków
kultury. „Dziedzictwo - źródło tożsamości" - to hasło XXII już edycji Europejskich Dni
Dziedzictwa w Polsce. Oddział PTTK w Koninie zaplanował specjalną wycieczkę na
Kujawy. Trasa: Konin - Radziejów - Płowce - Brześć Kujawski - Włocławek- Bobrowniki Nieszawa - Raciążek - Aleksandrów Kujawski - Zakrzewo - Krzywosądz - Konin
obfitowała w ślady dziedzictwa przeszłości i ciekawe spotkania.
Kultywowane po dziś dzień obyczaje kujawskie: sypanie piaskiem, obwarzanki w
niedzielne przedpołudnie, tradycyjna przeprawa promowa przez Wisłę w Nieszawie
czy kultywowanie pamięci o bitwach pod Płowcami i Krzywosądzem dały się poznać
w trakcie wycieczki. Związki Oskara Kolberga i jego współpracowników z Kujawami
można było prześledzić w Muzeum Etnograficznym we Włocławku. Duże wrażenie
wywarły ruiny zamków w Bobrownikach nad Wisłą i w Raciążku z widokiem na
aglomerację Ciechocinka. W odwiedzanych kościołach w Radziejowie, Brześciu
Kujawskim, Nieszawie, Raciążku, Zakrzewie i Krzywosądzu władcy i właściciele
upamiętnili historyczne wydarzenia. Niezwykle zasłużony dla Kujaw król Władysław
Łokietek został upamiętniony na pomnikach w Radziejowie i w Brześciu Kujawskim.
O kościele pw. św. Stanisława opowiedział ks. Marek Michalski rodem z Tuliszkowa.
W Nieszawie ciekawy był szlak św. M. Kolbego i biograficzne muzeum Stanisława
Noakowskiego, zaprezentowane wyczerpująco przez kierownika Ryszarda Lewandowskiego. Kompleks agroturystyczny KUJAWY w Aleksandrowie Kujawskim
przygotował potrawy regionalne: żurek z ziemniakami i cebulką, chleb ze smalcem,
kujawskie ogórki i pomidory. Pląsy w rytm kujawiaków i obracanych uwieńczyły
spotkanie grupy konińskiej z zaprzyjaźnionymi kolegami z PTTK Bydgoszcz.
Wspaniała pogoda pozwoliła cieszyć się urokami odchodzącego lata.
Koncepcję wycieczki opracował Tomasz Puszczyński. Z interesującego programu
skorzystało 77 osób z Konina i Kłodawy. Wycieczka została zrealizowana zgodnie z
rocznym kalendarzem imprez turystycznych miasta Konina.
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