Z Konina na Kujawy * 13.04.2019
W roku 100-lecia odzyskania niepodległości Klub Turystyczny PTTK w Koninie
rozpoczął cykl wycieczek autokarowych po dawnym Królestwie Polskim. Statut
PTTK stawia sobie m.in. cel zapoznania członków z dziedzictwem kulturowym
Sala koncertowa w dworku w Wierzbinku
minionych czasów. Utworzone po kongresie wiedeńskim w 1815 roku Królestwo
Polskie przez ponad 100 lat istnienia wywarło wpływ na architekturę i losy
mieszkańców. 13 kwietnia 2019 roku wyjechaliśmy z guberni kaliskiej do guberni
warszawskiej czyli z Konińskiego na Kujawy.
Autokarem powoził pan Marek Strzykowski z firmy REMEK. Najpierw podjechaliśmy
przed park w Wierzbinku. Załoga filii szkoły muzycznej z Radziejowa już szkoliła
młode talenty i pochwaliła się efektowną salą koncertową. Kolejnym muzycznym
akcentem było popiersie Fryderyka Chopina (kopia rzeźby Xawerego Dunikowskiego)
i tablica upamiętniająca chrzest Tekli Krzyżanowskiej, matki Fryderyka, w Izbicy
Kujawskiej. Przecinając kilka razy torowisko odwiedziliśmy dworzec kolejki wąskotorowej Boniewo. Tu Marek Funk wspomniał swojego dziadka i jego dom przy torach.
Wąskimi asfaltówkami wijącymi się w pofałdowanym krajobrazie dotarliśmy do Kłóbki.
Podziwialiśmy skansen budownictwa z Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, a ogrzaliśmy
się w dworze Orpiszewskich. Obiad w Lubieniu Kujawskim w rest. Arkadia był
smaczny, a obsługa zadbała o kielichy do Markowego wina z proboszczowskiej
winnicy z okazji 62. urodzin Marka Chlebickiego.
Dziękujemy Grzegorzowi Grabowskiemu i Józefowi Janickiemu z bratniego
Marek Funk przy dworcu Boniewo wąskotorowa
Bractwa Miłośników Ziemi Chodeckiej za zapoznanie z Chodczem, źródłem Noteci i
parkiem w Zbijewie. Specjalne ukłony za podratowanie zdrowia naszej Heni.
Dziękujemy Burmistrzowi Przedcza, panu Witoldowi Siwińskiemu i Dawidowi
Chęcińskiemu z MGOK w Przedczu za udostępnienie zabytkowych pomieszczeń,
a w szczególności Muzeum Regionalnego. Spore wrażenie wywołał kościół pw.
św. Rodziny proj. Architekta Piusa Dziekońskiego w Przedczu. Na koniec przenieśliśmy się w czasy kujawskich piramid czyli megalitów w Wietrzychowicach.
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Przed godziną 19 wylądowaliśmy w XXI wieku w Koninie.
Fot. Marek Chlebicki, Wanda Gruszczyńska

Spotkanie z rodziną w zagrodzie

Przy grobie Wł. Matlakowskiego w Chodczu

Odremontowany dwór w Kłóbce wzbudził podziw

Opodal źródła Noteci Dąb Kiejstut w Zbijewie

Toast urodzinowy w Arkadii

Burmistrz i Andrzej. Megality sprzed 5,5 tys. lat

