Ferie zimowe * Rajd Powstania Styczniowego do Koła * 23.01.2016
Klub Turystyczny PTTK w Koninie zaprosił 23 stycznia 2016 roku do Koła na
Rajd Śladami Powstania Styczniowego. Chętnych 96 turystów przewiozła linia
SPACER MZK Konin, którą profesjonalnie obsłużył pan Waldemar Smorgolewski.
Dołączyli Stalowi Cykliści w liczbie 5 na rowerach oraz 3 mieszkańców Kłodawy i
jeden z Osieka Małego. Hołd powstańcom złożyła cała grupa przy pomniku
bohaterów walk o niepodległość. Historia pomnika rozpoczyna się w 1905 roku,
kiedy weterani powstania 1863 usypali symboliczną mogiłę. W 1924 r. na kopcu
ustawiono betonowy obelisk z orłem na szczycie, zniszczony w 1940 r. Z okazji
obchodów 600-lecia miasta w 1962 r. ustawiono nowy obelisk, odnowiony w 1992
r. Kwiaty w imieniu turystycznej braci złożył Julian Kołodziejczak. Najstarszym
uczestnikiem był Jan Kujawa.
Wykład o powstaniu styczniowym na ziemi kolskiej i rozwoju sieci kolejowej
wygłosił pan Tomasz Nuszkiewicz, dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w
Kole. Dachu nad głową udzieliła dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Kole pani Aleksandra Kowalska w pięknie odrestaurowanym dworcu
kolejowym. Budynek wzbudził tęsknotę za zburzonym w latach 70. XX wieku
konińskim, bliźniaczym zabytkiem. Po obejrzeniu dworca kolejowego turyści udali
się na wyspę, gdzie zwiedzili ratusz, kościół farny i kościół bernardynów.
Przewodnikami byli prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą
Grzegorz Mokrzycki i dyrektor MTC Tomasz Nuszkiewicz. Po nowej wystawie
kolskiej ceramiki oprowadzał kolekcjoner Piotr Śniegocki. W ratuszu przed
obrazem "Bitwa pod Kołem" oczekiwał autor Zdzisław Biernat, który namalował
scenę bitwy w 2003 roku wg wskazówek dr Józefa Stanisława Mujty. Honorowy
prezes SPMKnW pan Kazimierz Kasperkiewicz omówił dzieje tego obrazu i jego
przeniesienie do ratusza w 150. rocznicę powstania styczniowego. Uczestnicy
rajdu posileni ciepłą strawą w restauracji MIESZKO rozwiązali quiz krajoznawczy i
odjechali do Konina, Kościelca, Bolesławowa i Kłodawy. Rajd odbył się dzięki
wsparciu Miasta Konin.
Tekst i zdjęcia PTTK Konin Wanda Gruszczyńska

Kościoły i ratusz były świadkami bitwy 1983 r.

Zdzisław Biernat i Kazimierz Kasperkiewicz.

Juror Dariusz Wąchnicki z laureatami konkursu.

107 uczestników rajdu złożyło kwiaty przy pomniku bohaterów walk o niepodległość przy lewym ramieniu Warty w Kole.

