Szlakami dworów i zamków Królestwa Polskiego * 14.04.2018
W roku -lecia odzyskania niepodległości Klub Turystyczny
PTTK w Koninie podjął cykl wycieczek autokarowych po
Poddębice
dawnym Królestwie Polskim. Statut PTTK stawia sobie m.in.
cel zapoznania członków z dziedzictwem kulturowym
minionych czasów. Utworzone po kongresie wiedeńskim w
1815 roku Królestwo Polskie przez ponad 100 lat istnienia
wywarło wpływ na architekturę i losy mieszkańców.
Zaplanowaną trasę urozmaicił pilot Dariusz Wąchnicki. O
rannej rosie nawiedziliśmy sanktuarium św. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich i jej dom rodzinny w Głogowcu.
Z pewną obawą podjechaliśmy do Biernacic. Ruiny dworu
Dzierzbickich z XIX w. prezentowały się majestatycznie, a
spacer wokół przypłaciliśmy mokrym obuwiem. W dworku
Marii Konopnickiej w Bronowie przyjęła nas pani Lilia Organek,
niezmiernie ciekawie opowiadając o losach dworku i poetki.
Coraz bardziej zagłębialiśmy się w gubernię warszawską.
Odnowiony pałac Grudzińskich z XVII w. w odrestaurowanym
Pałac Grudzińskich z XVII w. w Poddębicach Fot. T. Wilczyński
parku w Poddębicach spodobał się fotografującym. Specjalnie dla nas otwarta
została pijalnia wód mineralnych w dawnym kościele ewangelickim. Jadąc na
północ wzdłuż rzeki Ner podjechaliśmy pod drewniany kościół z XVIII w. we wsi Tur.
Proboszcz ks. Krzysztof Panek przyjął nas jak pielgrzymów koszykiem cukierków.
W pobliskich Wilkowicach poszliśmy pieszo do rozwidlenia Neru i odwiedziliśmy
zagrodę młynarską z początku XX w. Gościnny gospodarz był synem młynarza i
pokazał wnętrze młyna. Obejrzeliśmy jazy na rzece i wróciliśmy do autobusu.
Pałac we wsi Stary Gostków wybudował Zygmunt Grudziński w 1802 r. według
projektu warszawskiego architekta Hilarego Szpilowskiego (1753-1827). Pałac
był zapewne inspiracją podczas tworzenia powieści Zbigniewa Nienackiego
"Niesamowity dwór" z serii Pan Samochodzik. Wnętrza pałaców w Poddębicach i
Gostkowie poznaliśmy w autobusie dzięki inicjatywie Darka i sprzętowi wideo. W
Biernacice w 1918 r. Fotografia ze zbiorów
rodziny Gruszczyńskich z Konina
pobliżu skrzyżowania dróg 469 i 703 obejrzeliśmy obelisk upamiętniający bitwę
29.10.1914 r. legionów Józefa Piłsudskiego z wojskiem rosyjskim. Opóźnieni nieco
zawitaliśmy o 13:30 do restauracji KARGUL pana Adama Pawlaka w Łęczycy.
Zapewniony w programie obiad smakował wyśmienicie. Starczyło jeszcze sił i
czasu, aby wejść na wieżę i do diabła Boruty w zamku. Po przekroczeniu doliny
kanału Łęka-Dobrogosty udaliśmy się do miasta palanta i cebuli o nazwie Grabów.
Miejscowość utraciła prawa miejskie w 1870 r., ale urzekł nas ładny rynek i
fontanna z kulą. W sklepie były smakowite baby, którymi poczęstował Dariusz.
Klucząc dojechaliśmy do wsi Besiekiery. Ruiny zamku z XV w. otoczone fosą
wyłoniły się zza zakrętu jak fatamorgana. Pozachwycaliśmy się grubymi murami i
przez Drzewce udaliśmy się do wsi Umień. Drewniany kościół św. Michała
Archanioła z XVII w. zaprezentował ks. proboszcz Jan Piotrowicz. Ruszyliśmy w
stronę Dąbia. W lesie koło wsi Ladorudz usłyszeliśmy huk i autobus zaczął trząść.
Pękła poduszka powietrzna. Darek zmobilizował piechurów, którzy udali się pieszo 3
km do Chełmna. Obejrzeli kościół i muzeum, kiedy nadjechał zastępczy autobus. Po
zabraniu bagaży z autokaru udaliśmy się do Konina. Zgodnie z planem o 20
byliśmy w mieście. Darek został z kierowcą p. Ryszardem Kijakiem i na 22 wrócili
szczęśliwie do domu po naprawieniu uszkodzenia. Pozostali uczestnicy pełni
wrażeń kładli się właśnie do snu.
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