Kościelec Kaliski

CIKLO PTTK Konin szlakiem kościołów drewnianych ziemi kaliskiej (2) – 11 marca 2017
Kościół pw. Św. Jakuba Apostoła w
Tłokini Kościelnej został wzniesiony na
początku XVIII w. staraniem kolegium
wikariuszy kolegiaty kaliskiej.
Konstrukcji zrębowej, oszalowany.

Dopóki pogoda sprzyja, dopóty trzeba Żelazków. Zespół dworski wzniesiony
jeździć. W sobotę 11 marca 2017 na
w 2. poł. XVIII w. dla ówczesnych
szlak drewnianych kościołów (i nie
właścicieli wsi – Radolińskich.
tylko) ziemi kaliskiej - część druga,
dzień pierwszy - wyruszyło 12
cyklistów. W Kościelcu czworo zrobiło
nawrót, aby powrócić na łono rodziny,
jednocześnie składając obietnicę, że
Kalisz - ratusz i my
12 marca powitają wracających
wędrowców.

Dzierzbin - Kościół wzniesiono z
kostki granitowej zapewne w końcu
XII wieku, w następnych wiekach
przeszedł kilka przebudów z
wykorzystaniem cegły. Jeszcze
niedawno był otynkowany.

Zborów - Obecny kościół wzniesiony
został w 1726 roku z fundacji Józefa
Molskiego kasztelana rogozińskiego, a
konsekrowany w roku 1730. W poł.
XVII w. Zborów przyłączono do parafii
Dębe. W 1840 r. w miejsce zachodniej
ściany szczytowej wybudowano
murowaną. Brak możliwości podejścia
Pod murami Kalisza.
do kościoła, brama i furtki na klucz, a
przez ten płot, to raczej nie damy rady.

Dwór w Biernatkach, gm. Żelazków,
pobudowany w latach 50. XIX w.
staraniem nowego dziedzica
Gustawa Heinricha Maetschke,
rozbudowany później o piętrowy
człon zachodni około 1923 roku dla
Cyklista musi być też i mechanikiem. Pawła Deutschmana. Obecnie
Mimo że miejsce poświęcone, to
znajduje się tu niepubliczna szkoła
jakiś czort spłatał Bogdanowi
podstawowa i mieszkania prywatne.
psikusa.
Kościelec (fotka u góry) - kościół pw.
św. Wojciecha pochodzi zapewne
z I połowy XII wieku. Jego
najstarsza zachowana cześć to
romańskie, granitowe prezbiterium.
Drewniana nawa świątyni
zbudowana w stylu góralskim
pochodzi z XVIII wieku.

Kościół św. Wojciecha w Kaliszu –
kościół położony w dzielnicy
Zawodzie, tuż obok rezerwatu
archeologicznego; drewniany, o
konstrukcji zrębowej, oszalowany
osmolonymi tarcicami sosnowymi;
wybudowany w 1798.

Klucz jak u św. Piotra

Rezerwat archeologiczny - Kalisz
Zawodzie i eksponat

Godziesze Wielkie - Kościół p.w.
Świętego Bartłomieja Apostoła z lat
1781 – 82. Zbudowany staraniem
proboszcza Mikołaja Paneckiego. W
1867 r. dostawiono do kościoła
kaplicę z Woli Droszewskiej pw.
Przemienienia Pańskiego z 1789 r.
Kolejną dobudowano w 1905 r.

- Nasza eskapada według mnie była
udana – stwierdził koordynator STR
CIKLO PTTK Konin kol. Władysław
Wojtulewicz. - Na tych zdjęciach jest
tylko część naszej wyprawy, która
według mnie była udana, ale ocenę
pozostawiam dla Was. Z turystycznym
pozdrowieniem od blue cyklistów.
Udział wzięli: Dorota i Sławek
Szkudelscy, Danuta Przygoda,
Henryk Aniszewski, Bogdan
Rachuba, Zbigniew Starczewski,
Władysław Krzyżaniak i Władysław
Wojtulewicz na całość. Do Kościelca
i z powrotem Jerzy Sosiński,
Mirosław Sosiński, Paweł Sosiński,
Eugeniusz Kwiatkowski.

