DWIE WIEŻE i NOC MUZEÓW * 16 maja 2015
Tegoroczna NOC MUZEÓW w Koninie rozpoczęła się już w piątek licznymi
wydarzeniami. Wyjątkowe miało miejsce o godzinie 2000 15 maja w Miejskiej
Bibliotece Publicznej przy ulicy Dworcowej. Wykład „KONIN JAKIEGO NIE
ZNACIE” wygłosił Jerzy Łojko. Mówił o najnowszych badaniach nad dziejami
Konina i regionu konińskiego, o czternastowiecznej kronice franciszkańskiej
Izydora z Konina. Zaprezentował rękopis i starodruki związane z miastem, które
znalazły się w zasobach polskich bibliotek i archiwów cyfrowych. W drugiej
części spotkania, poświęconej udziałowi starostów konińskich w fundacji eremu
kamedulskiego w Bieniszewie, omówił kronikę księdza Dominikowskiego, w
której dużo uwagi poświęcono rodzinom Konarzewskich, herbu Wręby, oraz
Mycielskich, herbu Dołęga. Z nich pochodzili starostwie konińscy od końca XVII
do schyłku XVIII w. Przy tej okazji pokazał starodruki i rękopisy z dawnych
bibliotek kamedulskich, które w Bieniszewie przechowywano od połowy XX w. do
2014 r., kiedy przekazano je do zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.
Ostatnia część spotkania była poświęcona cyfrowej publikacji Metryki Koronnej,
czyli zespołu akt powstałych w kancelarii Królestwa Polskiego od czasów
Kazimierza Jagiellończyka oraz materiałom do dziejów miasta Konina i powiatu
konińskiego. Publiczność żywo reagowała, a tematy były tak frapujące, że
spotkanie trwało ponad półtorej godziny.

Sobotę 16 maja rozpoczął Gminny Rajd Rowerowy SZLAKIEM DWÓCH WIEŻ
z Brzeźna do Paprotni. Przy pięknej pogodzie spotkali się cykliści z Konina,
gminy Krzymów, Koła i Goliny. Władysław I CIKLO skomentował: - Rajd "Dwie
wieże" - organizator Stowarzyszenie Platan i Gmina Krzymów. Fajna atmosfera,
ciekawa trasa i jak zwykle głodnych nakarmiono. Było to preludium do
wieczornego przejazdu.

Przed siedzibą Oddziału PTTK w Koninie w sobotę 16 maja 2015 r. o godz. 18
zebrali się cykliści, którzy chcieli wziąć udział w muzealnej NOCY MUZEÓW
'2015. Otwartym w 2014 roku szlakiem do muzeum poprowadzili koledzy z
CIKLO PTTK Leszek Ruminkiewicz i Wiesław Muzykiewicz. Szczęśliwie
przywiedli całą grupę do zamku. Tu spotkali zaprzyjaźnioną panią redaktor Iwonę
Krzyżak. Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia wraz z pojazdami na kółkach
wtopili się w tłumy zwiedzających muzeum w Gosławicach do późnej nocy. Na
jednej z wystaw prezentowane były latarki rowerowe z lat 20. i 30. XX wieku.
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