CIKLO PTTK Konin szlakiem kościołów drewnianych ziemi kaliskiej (3) – 12 marca 2017
Niedziela, 12 marca 2017 r., drewniane
kościoły ziemi kaliskiej - ostatni dzień. Po
noclegu w okolicy Brzezin przed godziną 8
blue cykliści z CIKLO PTTK w Koninie ruszyli
na szlak, z rozpędu prosto na teren ościennego
łódzkiego. No a dalej z góry ustalonym planem.
Koledzy, którzy się wczoraj odłączyli, dotrzymali
obietnicy i powitali nas w okolicy Mycielina.
- Uważam, że cała ta trzydniówka miała
sens. Dystans pozwolił się trochę wyżyć,
poznaliśmy sąsiadów no i zobaczyliśmy wiele
ciekawych obiektów. Zapraszamy na rowery,
już czas – powiedział Władysław Wojtulewicz.
Kamienna – wieś w powiecie sieradzkim, woj.
Łódzkie, parafia Iwanowice. W głębi wsi, w
kępie drzew modrzewiowy filialny kościół św.
Trójcy (nr rej.: kl.IV-73/99/54 z 12.06.1954) z
ok. 1595 r. z gontowym dachem z sygnaturką.
Pierwotnie był usytuowany ok. 500 m w
kierunku Iwanowic, w sąsiedztwie zabudowań
dworskich. Jest to budowla konstrukcji
zrębowej, jednonawowa, oszalowana.
Drewniana kaplica w Krzyżówkach pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
została zbudowana w 1934 r. pw. Wniebowzięcia
NMP - Matki Bożej Zielnej, wg projektu
opracowanego przez inż. Józefa Kowińskiego
z Warszawy; zniszczona przez Niemców w
latach II wojny światowej; odbudowana w 1947
r. i powiększona w 1966 r.
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
w Strzałkowie wzniesiony w 1754 r. z fundacji
Ignacego Zaremby z Kalinowy i księdza Jana
Brańskiego, proboszcza w Liskowie.
Kościół w Przespolewie Kościelnym pw.
św. Katarzyny w stylu neobarokowym został
zbudowany w latach 1910-1914 na miejscu
poprzednich, drewnianych. Konsekrowany był
w 1954 r. przez bpa Franciszka Korszyńskiego.
Na terenie wsi Kosmów można podziwiać
zabytkowy kościół parafialny, który jest
skrzętnie ukryty wśród starych drzew. Ze
źródeł historycznych wiadomo, że kościół w
Kosmowie istniał już w XV wieku. Fundatorem
tej świątyni był Jan z Kosmowa. Z biegiem
czasu obiekt uległ zniszczeniu i około roku
1691 zbudowano nowy - również drewniany,
ale na kamiennym fundamencie.
W ramach promocji Szlaku Kościołów
Drewnianych Ziemi Kaliskiej turyści mają
możliwość zdobycia 4 - stopniowej odznaki:
brązowej, srebrnej, złotej i honorowej.
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Kamienna w parafii Iwanowice.
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Jak widać powitanie było nadzwyczaj gorące.
W Krzyżówkach przyjęcie było serdeczne.
Udział wzięli: Dorota i Sławek Szkudelscy, Danuta Przygoda, Henryk Aniszewski, Bogdan
Rachuba, Zbigniew Starczewski, Władysław Krzyżaniak i Władysław Wojtulewicz na całość.
Do Mycielina i z powrotem: Jerzy Sosiński, Mirosław Sosiński, Paweł Sosiński, Eugeniusz
Kwiatkowski.

