CIKL
LO PTTK Konin
K
szla
akiem kościołów dre
ewnianych ziemi ka
aliskiej (1) * 5 marca
a 2017
Sta
arostwo kalisskie wyznaczzyło w 2016 roku szlak "K
Kościoły drew
wniane ziemi kaliskiej", co dla rowerz
zystów z CIKLO
PTTK
K od razu stan
nowiło wyzw
wanie. - Na pierwszy etap w dniu 5 ma
arca 2017 wyybraliśmy sie
edem z szesn
nastu (jeden z
kościo
ołów jest w powiecie
p
siera
adzkim) – re
elacjonował Władysław
W
Wojtulewicz.
W
P
Przez
pierwssze 60 kilome
etrów musieliśmy
się zm
magać z silnyym wiatrem, ale warto byyło, kościoły są
s piękne. Wprawdzie
W
ud
dało nam się wejść tylko do dwóch, ale i tak
jesteśśmy zadowoleni. Martwi nas
n stan kośccioła w Zbierrsku, bowiem
m popada w ruinę,
r
a szko
oda. Pozosta
ałe kościoły
nawie
edziliśmy w miejscowości
m
ach: Lipe, Blizanów, Rycchnów, Pamięcin, Borków
w Stary i Piąttek Wielki. Wkrótce
W
odwie
edzimy pozosstałe, a przy okazji zdobę
ędziemy odzn
naki turystyc
czne tego szlaku. Na liczn
niku wybiło 124
1 km.
Za
a strony powiatu kaliskieg
go: Perłą pow
wiatu kaliskie
ego są drewn
niane kościołły. Jest ich 16
6 jeśli przyjm
miemy do teg
go
grona jeden spoza
a granic pow
wiatu kaliskieg
go kościół w Kamiennej (teren
(
powiattu sieradzkie
ego, ale należący do para
afii w
Iwano
owicach) i kościół znajdujący się na kaliskim Zawo
odziu. Jest to
o niemal 20%
% wszystkich
h drewnianyc
ch kościołów w
diecezzji kaliskiej, co
c stawia pow
wiat kaliski w czołówce diecezji
d
jeśli chodzi
c
o ten rodzaj zabyttków.
Dre
ewniane kośścioły to praw
wdziwe skarb
bnice, kryjące
e w sobie kilk
kaset lat niezzwykłej i barw
wnej historii. Do dnia
dzisiejjszego zacho
owały się w dobrym
d
stan
nie, nadal zad
dziwiając swoją konstrukcją, urokiem i malownicz
zością.
Ko
ościoły zbudo
owane są głó
ównie z modrrzewia, któryy jest budulce
em bardzo odpornym na działanie wa
arunków
atmossferycznych. Spowodowa
ało to, że pom
mimo upływu
u kilkuset lat prezentują się
s znakomiccie.

Zbierskk. Kościół pw. Św
w. Urszuli z 175
59 r., z
fundacji Stanisława Ko
ożuchowskiego. W 1879 r.
owano murowan
ne prezbiterium,, zakrystię
dobudo
i kruchttę fundacji Wilhe
elma Repphana
a. Można
rzec, że
e dni tego kościoła są policzone
e

Lipe - ko
ościół pw. Św. Stanisława
S
Biskup
pa z 1753 r.

Liipe – w środku kościoła
k

ary - kościół św. Andrzeja Aposstoła
Borków Sta

Blizanów - kośció
ół pw. Narodzen
nia NMP
(p
pierwotnie pw. Świętego
Ś
Mikoła
aja) z 1532 r.

Piątek - Kośściół pw. Św. Ma
arcina Biskupa z 1740 r.

Rychnów - kośció
R
ół pw. Wszystkich Świętych z
17
782 r., z fundaccji rodziny Skow
wrońskich.

Pamięcin - kośció
ół pw. Św. Jana
a Chrzciciela z
727 r. z fundacji Andrzeja i Jan
na Radolińskich.
17
R
Rozbudowany
o kaplicę w k. XV
VIII w.
R
Restaurowany
w 1905 i 1986 r.

Już
ż było ciemno ja
ak
wró
óciliśmy. Począ
ątek nie
najjgorszy jak dla emeryta.
e
Tra
asa z Konina licczyła
124
4,86 km. Trzeba
a dodać,
że cykliści z Goliny i
osławic przejech
hali
Go
ponad 160 km.
Uc
czestnicy: Sławe
ek i
Do
orota Szkudelscyy,
Da
anuta Przygoda,, Jerzy,
Mirrek i Paweł Sossińscy,
He
enryk Aniszewskki,
Eugeniusz Kwiatkkowski,
Zbigniew Starczew
wski i
ewicz.
Włładysław Wojtule

