Dwory polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem * 10.09.2017

Wełna

Ogólnopolska inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 odbyła się 9 września w
Poznaniu. Z poznańskiego Narodowego Instytutu Dziedzictwa otrzymaliśmy 10 plakatów.
W niedzielę 10 września wraz z nimi do historycznego Wielkiego Księstwa Poznańskiego
udały się autokary PTTK z Konina i Bydgoszczy. Zwiedzano siedziby ziemiańskie w
krajobrazie. W powiecie poznańskim odwiedziliśmy Nieszawę Mielęckich i Uchorowo von
Jagow, gdzie spotkaliśmy po raz pierwszy tego dnia turystów z Bydgoszczy. Razem
udaliśmy się do Słomowa Turnów. Tutaj oczekiwał na niemal setkę turystów pan Błażej
Cisowski z Parkowa, historyk i regionalista. Wspólnie nawiedziliśmy kaplicę Turnów
projektu Stanisława Boreckiego rodem z Wrześni. Serdecznie przyjął nas proboszcz
tutejszej parafii Wojciech Ren. W pokonaniu zarośli dzielących kaplicę od dworu pomógł
pan Błażej. Klasycystyczny dwór, również projektu S. Boreckiego, wzorowany na pałacu
Petit Trianon w Wersalu, ukazał się naszym oczom w powodzi zarośli i pnączy. Potem
odwiedziliśmy Wełnę Goetzendorf-Grabowskich nad rwącą rzeką Wełną i Parkowo.
Błażej Cisowski zamieścił opinię o tym spotkaniu 10 września o 14:52 ·
Miałem przyjemność opowiedzieć dziś stuosobowej grupie turystów z PTTK w Koninie i
Bydgoszczy o historii i zabytkach Słomowa, Wełny oraz Parkowa. Goście przybyli w nasze
strony w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa i byli ogromnie zainteresowani naszą lokalną
historią oraz jej pamiątkami. Z chęcią słuchali na przykład o Józefie Wybickim, Adamie
Swachu, Janie Turno (odwiedzili grób Turnów na cmentarzu w Słomowie i pomnik Orła
Białego), czy Franciszku Rostworowskim. Zaciekawiły ich tajemnicze kolumny i drewniany
kościół w Wełnie, losy miejscowego pałacu (w sumie w obecnym stanie trochę wstyd go
pokazywać), malowidła kościoła i architektura pałacu w Słomowie, czy parkowski kościół i
park z pamiątkowym kamieniem. Dla mnie było to kreatywnie spędzone przedpołudnie
Po pożegnaniu z panem Błażejem udaliśmy się do parafii Rożnowo, aby obejrzeć grób
Franciszka Mickiewicza i tablicę Mikołaja Skrzetuskiego. Jadąc w Szamotulskie przez
Oborniki (tu urodził się Andrzej Nowak, uczestnik naszej wycieczki) zwróciliśmy uwagę na
park w Popówku, dawnej siedzibie Żółtowskich. Tak trafiliśmy w Szamotulskie, gdzie diabeł
w Słopanowie zaintrygował wszystkich. Na rynku w Obrzycku mieliśmy obiad w PORT
OBRZYCKO z podziałem na grupy. Druga grupa podziwiała ratusz, synagogę i sylwetkę
kościoła ewangelickiego. Po wizycie kościele pw. Ap. Piotra i Pawła (architekt Pompeo
Ferrari) przeprawiliśmy się przez Wartę na spotkanie PTTK Konin + Bydgoszcz. Historię
ordynacji Raczyńskich w Zielonejgórze i funkcjonowanie ośrodka UAM zaprezentował
kierownik mgr Sebastian Kałużny. Marek Chlebicki poczęstował wszystkich naleweczką
wiśniową z okazji narodzin we środę wnuka. Poprzez zalew Radzyny na rzece Samie
25
spojrzeliśmy na siedzibę Żółtowskich w Myszkowie. Od 17 wracaliśmy dzięki panu
Ryszardowi Kijakowi, po drodze żegnając Lidkę od ptaszków i p. Kapturskich. Była to
12.edycja wyprawy z cyklu "Dwory polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem" śladami
albumu L. Durczykiewicza. Program ułożył Ryszard Miśkiewicz.
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Tadeusz Frymark,
szef grupy bydgoskiej

Marek z bukłakiem

Włodek Kubacki na rynku w Obrzycku. Na
ratuszu herb ordynacji A. Raczyńskiego

Lidka Prus ze Słupcy dla wszystkich wykonała patchworkowe ptaszki . Najlepiej śpiewały w parku nad Wartą.

