Skąd wypływa Warcica?
W ramach ogólnopolskiej akcji Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego pod nazwą "Spotkania u źródeł rzek” spacer do źródeł
Warcicy zaplanowali członkowie Klubu Turystycznego PTTK w Koninie. Przy
pięknej pogodzie w niedzielę 14 września koniński MZK podstawił autobus.
Kierowca pan Marek Połatyński fachowo i punktualnie obsłużył około 100
turystów. Byli to głównie mieszkańcy Konina oraz goście ze Słupcy, Poznania,
Koła i grupa młodzieży pod opieką pani Doroty Nowak z Gimnazjum im. Jana
Pawła II we wsi Wysokie gmina Kramsk. Ci ostatni mieli szczególne powody do
wzięcia udziału, gdyż trasa wiodła do źródeł Warcicy, prawego dopływu Warty,
który ma ujście niedaleko Wysokiego.
Źródła Warcicy znajdują się na terenie posiadłości państwa Grażyny i
Czesława Małeckich we wsi Kaczyniec w gminie Koło. Woda ze źródła Warcicy
jest smaczna i zimna. Już po kilkunastu metrach płynie wartką i czystą strużką
na zachód od gospodarstwa. Długość całej rzeki wynosi 25 km, a ujście do
Warty znajduje się na 407 km biegu rzeki między wsiami Święte i Pogorzałki.
Różnica poziomów: 130m n.p.m. u źródeł i 85m n.p.m. przy ujściu.
Ciekawe było spotkanie z pszczelarzem Dionizym Wesołowskim. Pan
Dionizy mieszka na zboczu doliny Warcicy. Przygotował wykład o hodowli
pszczół i zaletach produktów pszczelich, a także kilkanaście litrów miodu.
Ognisko rozpalono na skraju Kaczyńca na rozdrożu.
Na zakończenie nawiedzono drewniany kościół Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Dębach Szlacheckich. Proboszcz Wojciech Szczepankiewicz
(rodem z Konina) przyjął grupę bardzo serdecznie. Zapoznał zebranych z
historią wsi i parafii. Zaprezentował rezultaty sześcioletniego remontu świątyni.
W spacerze uczestniczył prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki,
prezes Klubu Turystycznego PTTK w Koninie Marek Chlebicki, redaktor
„Gazety Poznańskiej” Izabela Kolasińska i Waldemar Domski z TV Poznań.
Opisy zdjęć:
01 - pani Dorota Nowak z młodzieżą z Gimnazjum we wsi Wysokie
04 - Warcica koło wsi Wysokie tworzy malownicze rozlewiska
19 spotkanie z pszczelarzem Dionizym Wesołowskim w przysiółku Moczydła
25 - sprzedaż miodu filmuje Waldemar Domski (TV Poznań)
029 – certyfikaty poznania źródła wypisywał Andrzej Łącki
38 - droga z przysiółka Moczydła do Kaczyńca
45 - spotkanie u źródeł Warcicy (teren Grażyny i Czesława Małeckich)
068 – piosenka „O, dobra rzeko” przy ognisku na Kaczyńcu
77 - głaz narzutowy na widokowym wzgórzu 144 m n.p.m. koło wsi Borecznia
053 - proboszcz Wojciech Szczepankiewicz wita turystów (Dęby Szlacheckie)
92 - kierowca Marek Połatyński z córką i panią redaktor z Koła
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Autorzy fotografii:
45 Bogusław Gruszczyński
029, 068, 053 Bartłomiej Cichocki
pozostałe Wanda Gruszczyńska

Na stronie
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aktualizacjach stron ze zdjęciami i zapowiedziami imprez. Pod adresem
uczestników spaceru Bartłomieja Cichockiego.

57 - ognisko na Kaczyńcu

56 Na rowerach przyjechało 6 osób
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58 – pani Dorota Nowak obok swych uczniów

67 – Monika i Tomasz Krzykała
otrzymują odznaki turystyczne

066 Upolowaliśmy myszołowa!
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