Rowerowa sobota Konin - Mogilno - Konin * 25.07.2015r.
Siedmiu cyklistów i jedna cyklistka wykorzystali sobotę 25
lipca 2015 roku na wyjazd z Konina do Mogilna. Inicjatorem
wyjazdu był Wiesław Glanc. Wszystkie drogi prowadzą do
Rzymu, ale oni pojechali trasą Konin - Wilczyn - Mogilno Orchowo - Konin. A niektórzy dodatkowo do Goliny. Na
licznikach wybiło 137 km. Z powodu porannego deszczu na
starcie o godz. 8 spod wieży ciśnień obok dworca kolejowego
w Koninie nie pojawiły się tradycyjne tłumy. Spokojną jazdę
urozmaiciło wejście na cmentarz w Wilczynie. Cykliści nawiedzili grób majora
Tadeusza Karnkowskiego (ur. 27 listopada 1917 w majątku Wiśniewa, gmina
Wilczyn, zm. 13 września 2013 w New Haven) herbu Junosza, pilota dywizjonu
316 w Anglii i jego krewnego (brata?) Januszka (zm. 1909). Mijając granicę
powiatów i województwa wkroczyli na teren dawnego Wielkiego Księstwa
Poznańskiego. Do Mogilna wjechali na mokrym asfalcie. Ale dobremu człowiekowi
Bozia daje słoneczną pogodę nawet w burzliwy dzień! Na pięknie utrzymanym
wirydarzu mogileńskiego klasztoru zaświeciło słońce. W towarzystwie pana Zenona
Popiołka zwiedzanie kompleksu było przyjemnością. Klasztor benedyktynów nad
jeziorem Mogileńskim w Mogilnie powstał w XI wieku. Został ufundowany zapewne
przez Kazimierza Odnowiciela. Obecnie pełni funkcję kościoła parafii św. Jana
Apostoła. Od 1 stycznia 2014 roku w pobenedyktyńskich obiektach gospodarzą
Bracia Mniejsi Kapucyni. W sąsiedniej parafii św. Jakuba Apostoła odbywał się
właśnie odpust. A św. Krzysztof błogosławił przez całą drogę dzielnym cyklistom.

Wilczyn

Zdjęcia: Wiesiek Glanc, Leszek Ruminkiewicz.

Przekraczamy wszelkie granice.

Gębice gm. Mogilno

W wirydarzu znajduje się jedenastowieczna
romańska studnia, zasypana około wieku XV,
o pierwotnej głębokości około 14 metrów.

W drodze powrotnej udało się przeczekać deszcz pod wiatą przystanku
miedzy Anastazewem a Ostrowitem.
Szkudelski Sławek,
Szkudelska Dorotka,
Wiesiek Glanc,
Zbyszek Wojtasik,
Henryk
Gorzelańczyk,
Grzegorz
Gorzelańczyk (bracia
Kliczko), Henryk
Aniszewski i Leszek
Ruminkiewicz zajęli
miejsca w stallach z
lat 1760–1770.
Ośmioro weszło do krypty romańskiej z XI w.
Niektórzy tutaj zostali, jak przykładowo jeden ze
średniowiecznych opatów mogileńskich.

