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HISTORIE LOKALNE –
ZAPROSZENIE OD CZERNICHOWA
17 lipca 2021 r.
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Start: Kamień (przystanek autobusowy)
Meta: Czernichów (przystanek autobusowy)
Jak dojechać? autobusem KMK nr 229 z Salwatora
Jak wrócić? autobusem KMK nr 229 z Czernichowa
Kamień (KMK) – dawny folwark (zabytkowa studnia), lipa-pomnik przyrody – Sokola (317 m) –
Las Bojarowicza – Góra Chełm (278 m) – Czernichów (zespół dworski, szkoła rolnicza, kościół,
kaplica różańcowa, Stacja Muzeum Czernichów Główny) - Czernichów (KMK)

trasa ok. 10 km; pkt do odznak: OTP i Miłośnika Jury: 10

Warte zobaczenia:
Kamień
To niezwykła miejscowość, malowniczo usytuowana, otoczona lasami,
która może poszczycić się dokumentem potwierdzającym jej założenie w 1319 r. W związku z tym w 2019 r. Kamień świętował jubileusz
700-lecia i efektem tego było powstanie pomnika, odsłoniętego
w tym roku w czerwcu, który nie tylko upamiętnia 700-lecie wsi, ale
umożliwia każdego roku dokładanie cegiełki z ważnymi dla miejscowości wydarzeniami. Na historię rozwoju Kamienia wpływ mieli kanonicy laterańscy, gdyż od XV wieku byli oni gospodarzami w Kamieniu i śladami ich obecności są pozostałości założeń folwarcznoogrodowych - czyli budynek lamusa, piękna drewniana studnia nieopodal plebani oraz stuletnie lipy - pomniki przyrody.

Las Bojarowicza
Wchodzi w skład Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. Przez las
prowadzi niebieski szlak łączący Kamień z Czernichowem.

Czernichów
Jednym z najważniejszych powodów odwiedzin w tej miejscowości,
będącej siedzibą gminy, jest najstarsza, działająca od XIX wieku szkoła rolnicza. To z tą szkołą wiąże się postać Franciszka Stefczyka, wielkiego działacza związanego z ruchem spółdzielczym i twórcy kas oszczędnościowo-pożyczkowych, którego pomnik-popiersie znajduje się
nieopodal kościoła parafialnego. Bardzo ciekawym zabytkiem w Czernichowie jest XVII-wieczna ośmioboczna Kaplica Różańcowa. Mimo,
że nie jest ona dostępna do zwiedzania ze względu na fatalny stan
techniczny, to jest ona pięknie usytułowana, więc warto do niej trafić.

Szkoła rolnicza w Czernichowie
To najstarsza szkoła rolnicza w Polsce, której uroczyste otwarcie nastąpiło 20 czerwca 1860 r., choć pomysł jej utworzenia pojawił się
dużo wcześniej, bo już w 1846 r. Ulokowano ją na terenie wójtowskiego folwarku w Czernichowie. Przez lata szkoła była remontowana, rozbudowywana, modyfikowano profil nauczania, zgodnie z aktualnymi potrzebami. Absolwenci byli i są cenionymi kierownikami
majątków ziemskich, nauczycielami szkół rolniczych, instruktorami
rolnymi czy badaczami. Wspomnieć należy o gospodarstwie pomocniczym, które jest zarazem warsztatem zajęć praktycznych - 220 ha
użytków rolnych, w tym 164 ha gruntów ornych, na których uprawia
się różne zboża.

Stacja Muzeum Czernichów Główny
To nowa atrakcja Czernichowa stworzona przez pasjonata kolei na
jego prywatnym terenie. Pan Robert Stefaniuk utworzył prywatne
muzeum na wolnym powietrzu - rodzaj skansenu gromadzącego
i ratującego przed złomowaniem lokomotywy i inne elementy taboru
kolejowego. Na niewielkim obszarze powstała prawdziwa stacja kolejowa z torami, semaforami i nastawniami, a wszystko to autentyczne,
oryginalne i działające eksponaty.
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