Od roku 1929 ów budynek był własnością powiatu
kolskiego, został on wówczas siedzibą sejmiku
powiatowego. Czas niezbyt łaskawie obszedł się z tą
piękną budowlą, lecz miejmy nadzieję, że zostanie
ona siedzibą kolskiego muzeum nim całkiem zniszczeje. Udaj się teraz w kierunku mostu nad rzeki
Warty rozlewiskiem, przed mostem skręć w lewo,
za chwilę znajdziesz się przed
(6)
Wolności zwieńczonym obeliskiem. Pomnik ten
bojownikom o niepodległość został poświęcony.
Zrób zdjęcie, aby Twój pobyt w tym miejscu został
potwierdzony. Musisz teraz zdecydować czy masz
czas i chęci, na wędrówkę i zwiedzanie ruin zamku,
trzeba około dwóch godzin poświęcić. Przeszedłszy
przez most skręcasz w ulicę Zamkową i wędrując
wzdłuż wału nadrzecznego, po przejściu 2000 metrów ujrzysz ruiny zamku kolskiego.
Zamek,jak mówią kroniki Długosza,jest fundacji
króla Kazimierza; do dnia dzisiejszego zachowały
się jedynie mury obronne i potężna wieża. Na tablicy pod wieżą znajdziesz opisane dzieje zamku
kolskiego. Warto zapamiętać, budowla ta została
zniszczona w roku 1655 podczas Potopu Szwedzkiego. Jeśli jednak czas Twój jest ograniczony,
cofnij się w kierunku miasta starego.
Po przejściu 250 metrów, na wysokości klasztoru
ujrzysz ścianę schronu żelbetowego. To pamiątka
z czasów wojny, schron „regelbau668”, w okolicy
Koła znajdzie się ich więcej, a ty wędrowcze udaj
się dalej w kierunku Muzeum
(12)
Ceramicznych czym prędzej. Ulicą Kajki (przed
wojną Okólną zwaną) należy iść do jej końca samego, tuż przed wałami na rzece
(11)
znajdziesz budynek muzeum kolskiego.
Tu masz okazję obejrzeć zbiory fajansu oraz ceramiki, większość z nich pochodzi z założonej przez
rodzinę Freudenreichów fabryki. Ruszaj dalej, teraz
poszukaj jednego ze starych spichlerzy. By do niego
dotrzeć przez jezdnię (ostrożnie) znowu przejść
należy.

W pobliżu mostu gdy staniesz, z pewnością ujrzysz
budynek drewniany, kiedyś stało tu ich dwadzieścia, ten jest jedynym z do dziś zachowanych.
Tablica informacyjna z serii „Szlak historyczny
pieszy” stoi spichlerza niedaleko, przeczytaj,
a poznasz jak ważny był kiedyś transport rzeką.
Dowiesz się również rzeczy zapewne nowej, że
spichlerze takie jak nasz kolski są konstrukcji
sumikowo(9).
Idź dalej ulicą Żelazną, po 150 metrach skręć w lewo
w Krótką i dalej idź prosto. W ten sposób dojdziesz
do miejsca, które kiedyś nazywano „dzielnicą żydowską”. Przed wojną na Nowym Rynku stały dwie
(7), dziś śladem ich istnienia jest
jedynie symboliczny pomnik w roku 1989 postawiony z kamienia. Czas dalej w drogę, kieruj się
ulicą Wschodnią w kierunku Rynku Starego. Przed
Tobą ostatni etap na trasie questa kolskiego.
Gdy już wrócisz na rynek, stań przed ratuszem.
Nad głównym wejściem ujrzysz herb naszego miasta z ozdobnym kartuszem. Gdy już całą drogę
przeszedłeś i zadania wykonałeś, zgłoś się po odbiór skarbu, w miejscu gdzie formularz z opisem
trasy pobierałeś.
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Start:
Rynek Starego Miasta w Kole.
Zasady i wymagania sprzętowe:
Wymagania sprzętowe- wygodne buty, długopis, telefon/smartfon
z aparatem fotograficznym. Uczestnicy podążają trasą według
wskazań zawartych w queście. Po drodze wykonują zadania uzupełnianie brakujących miejsc w tekście, wykonanie zdjęcia.
Wybrane litery z oznaczonych miejsc utworzą hasło (nazwisko
wybitnej postaci związanej z naszym miastem). Informacje
potrzebne do rozwiązania zagadek znajdują się na tablicach informacyjnych przy zabytkach (szlak historyczny pieszy) oraz na stronie
internetowej: https://www.kolo.pl/katmiejsca/1/zabytki
Skarb w formie pieczątki znajduje się w Muzeum Technik
Ceramicznych w Kole, przy ul. Kajki 44, do odebrania w godzinach
pracy Muzeum.
Czas przejścia
Około 60 minut (opcja bez zwiedzania zamku).
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Skąd nazwa grodu „Koło”? Temat to do dyskusji
ciągle otwarty. Jedni mówią, że to od położenia
na wyspie w zakolu rzeki Warty. Inni znów powiedzą, że to od „kół” czyli dawnych zjazdów, a inni
jeszcze, że to od koła urwanego z królewskiego
pojazdu.
Czas ruszyć w drogę, opuszczamy rynek traktem
w kierunku Poznania. Po przejściu około stu metrów czekają nas z architekturą gotyku związane
doznania. To kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, często zwany
(1), już lat ponad sześćset służy kolskim parafianom. W jego wnętrzu
znajdziesz zabytek w całej Polsce znany, na tablicy
informacyjnej jest on dobrze opisany.
To płyta nagrobna Jana z
(2)
starosty kolskiego, syna słynnego Zawiszy Czarnego.
Rycerz ów poległ w walce z Krzyżakami, Anno
Domini 1454, w wielkiej bitwie pod Chojnicami.
Po zwiedzeniu Fary ruszaj dalej w drogę, teraz czas
na przykład architektury barokowej.

Miejsce:
Koło położone w Wielkopolsce Wschodniej, 130 km od Poznania.
Przez miasto przebiega linia kolejowa Poznań-Warszawa oraz droga
krajowa 92, do zjazdu z autostrady A2 tylko 10 kilometrów (zjazd
Koło).

Mic

(3) z Warty zwanego.

W kierunku zachodnim nadal peregrynuj. Przejdź
kilka kroków i już jesteś przy kościele i klasztorze
Ojców
Do Koła sprowadził zakonników Jan Hińcza z Rogowa, podskarbi królewski, konwent fundowano
w 1466 roku, potwierdza to dokument papieski.
Klasztor, stojący na wyspie często był przez rzekę
Wartę zalewany. Dzisiejszy jego wygląd przebudowie z końca XVIII wieku zawdzięczamy.
Nieopodal zabudowań klasztoru kolskiego, miała
miejsce bitwa krwawa podczas powstania styczniowego. Dwie godziny bez mała trwały te zmagania,
zakończyły się wycofaniem wojsk carskich w kierunku Poznania. Wstąp teraz do wnętrza tej pięknej
świątyni, zwróć uwagę na sklepienia,pokryte przez
brata Paschalisa malunkami zdobnymi. Kościół
klasztorny był też nekropolią dla zakonników
i dobrodziejów zacnych, piękna płyta nagrobna
kasztelana
choćby o tym świadczy. Niech nie umknie twej
uwadze epitafium piękne, z charakterystycznym
dla owych czasów portretem trumiennym.
Pod epitafium wmurowano serce Rozalii, córki
Rafała
(8),
ostatniego przed rozbiorami starosty kolskiego.
Wyszedłszy z klasztoru przejdź na drugą stronę
jezdni, to ruchliwa trasa, dla bezpieczeństwa oczywiście przechodzimy po pasach. Następnie skręć
w prawo,przejdź metrów kilka, nie zmęczysz nóg
swoich i wnet ujrzysz willę „Sejmik” przed którą
popiersie Tadeusza Kościuszki stoi. Na tablicy
przed budynkiem znajdziesz informacje o historii
miejsca tego, wiedz że willa ta przed wojną należała
do doktora Henryka
(10)
Była to osoba w Kole wielce szanowana, to on był
budowniczym i pierwszym dyrektorem kolskiego
szpitala.

Krótka

Cię Podróżniku. Znajdziesz tu
legend i zabytków bez liku.
Aby poznać dzieje i pamiątki
historii tego grodu zacnego,
podążaj za wskazówkami
z questa niniejszego.
Stary Rynek, stąd wyruszamy w podróż do przeszłości. Stojąc przed budynkiem ratusza podziwiamy wieżę 30 metrowej wysokości.
Ratusz wzniesiony w stylu gotyckim na początku
wieku XVI-ego. Obecny jego kształt zawdzięczamy
przebudowie według projektu Henryka Marconiego.
Teraz słów kilka o początkach miasta,które blisko
lat temu 700 nad Wartą zaczyna wyrastać.
Król Kazimierz wystawia dokument lokacyjny dnia
18 lipca roku 1362, zasadźcą mianuje wójta

Nowy Rynek

W królewskim mieście Kole witamy

Tematyka i zadania:
Spacer, podczas którego uczestnicy poznają historię, zabytki
i postaci związane z Kołem.
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Quest do odbioru w Muzeum Technik Ceramicznych w Kole lub do pobrania
i samodzielnego wydrukowania ze strony internetowej PiMBP w Kole.

