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Tradycyjnie na przedwiośniu Klub Turystyczny PTTK w Koninie zaprosił na spacer pod
nazwą "Po Kwiatek dla Ewy" w NIEZNANE? Dokąd? Całkiem niedaleko! Pojechaliśmy do
sąsiedniej gminy Stare Miasto nad nowy zbiornik retencyjny.
Zbiornik nazywa się Stare Miasto. Najpierw obejrzeliśmy przegrodę w Modle Królewskiej. Stan
wody był wysoki. Przegrodę wybudowano w celu zapewnienia właściwego poziomu wody w tylnej
części zbiornika. Spiętrzenie rzeki Powy sięga aż do wsi Karsy. Pod wodą znalazły się malownicze meandry. Powa ma źródła w okolicy Stropieszyna w kaliskiem na wysokości około 130 m
n.p.m., długość 53 km, średni spadek 1,2%. We wczesnym średniowieczu w widłach Warty i Powy nasi przodkowie ulokowali gród strzegący przeprawy przez Wartę, nazwany w XX wieku „Kaszuba”. Po kilku stuleciach Powa przesunęła swe ujście do Warty bardziej na wschód. W latach
1947 - 1950 ludzie przekopali nowe koryto i obecnie Powa ma ujście w Ruminie na 427,5 km biegu Warty, na wysokości 79,5 m n.p.m. Jednym z młynów napędzanych wodami Powy był młyn
Golanka. Po młynie nie ma śladu, za to wokół zalewu powstały pięknie położone zabudowania.
Widok z Golanki na zachód kojarzy się z morzem. Zbiornik oddano do eksploatacji w 2006 roku.
Okolice akwenu są interesujące i rokują nadzieje na ciekawe zagospodarowanie turystyczne.
Cierpliwi uczestnicy spaceru zostali uwieńczeni na zaporze zbiornika Stare Miasto na
wspólnej fotografii. Niecierpliwi poszli już do autobusu linii SPACER. Rachmistrzynie Ania
i Natalia policzyły 73 uczestników, w tym 39 uczestniczek. W pobliżu przyszłej plaży gmina
Stare Miasto usytuowała tablicę informacyjną. Stamtąd linia SPACER obsługiwana przez
pana Grzegorza pojechała do wsi Żychlin, otoczonej od północy lasami. Kwiatki na czapkach i kurtkach uczestników przybyły ze Słupcy dzięki naszej koleżance Lidce. Aleja brzozowa doprowadziła do cmentarza gminy ewangelicko - reformowanej w Żychlinie. Cmentarz został założony w 1811 roku i szacunkowo kryje około 2000 pochówków. Od połowy
XIX wieku jest otoczony murem ceglanym. Zachowały się na nim grobowce rodzin szlacheckich. Dzieje tej nekropolii przybliżył Ryszard Miśkiewicz.
Z cmentarza udaliśmy się pieszo do dawnego pałacu Bronikowskich, obecnie siedziby Zespołu
Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie. Pani dyrektor ZSE-U w Żychlinie Anna Matczak Gaj zapoznała uczestników wycieczki ze szkołą i pobytem Fryderyka Chopina w Żychlinie 1829
roku. Od kilku lat ZSE-U w Żychlinie posiada nowe budynki dydaktyczno - sportowe z piękną salą
gimnastyczną, internatem i Schroniskiem Młodzieżowym im. Fryderyka Chopina. W żychlińskim
parku wykorzystaliśmy miejsce na ognisko, a w pomieszczeniu obok czekały liczne i różnorodne
BABY, którymi delektowali się wszyscy. Jak ulał pasowała piosenka z filmu „Zabawka” (1933):
Baby, ach te baby. Człek by je łyżkami jadł!. Prezes Klubu Turystycznego PTTK w Koninie Marek
Chlebicki przekazał zestaw publikacji turystycznych pani Dyrektor, która zrewanżowała się tomikiem wierszy Tomasza Jankowskiego pt. „W Żychlinie”. Przy ognisku odbyło się uroczyste wręczenie odznaki „Turysta Ziemi Konińskiej” Lidce Prus ze Słupcy. Piosenkami nuconymi przy
ognisku pożegnaliśmy gościnną szkołę w Żychlinie.
Naprzeciw mieści się kolejna budowla wzniesiona za czasów Adama Bronikowskiego:
klasycystyczny kościół ewangelicki wybudowany w l. 1821-22. Obejrzeliśmy usytuowane
obok świątyni lapidarium, a pastor Tadeusz Jelinek zaprosił do wnętrza, gdzie został zasypany pytaniami. Porównanie tradycji katolickiej i ewangelickiej skłoniło do przemyśleń.
Uczestnicy spaceru zasiedli na miejscach dla szlachty. Ksiądz Tadeusz ucieszył się z
przewodników przekazanych przez Marka, sam podarował kilkadziesiąt egzemplarzy miniaturowego wydania Nowego Testamentu. Linia SPACER z półgodzinnym opóźnieniem
odjechała do Konina. Nad Żychlinem przeleciał klucz dzikich gęsi zwiastując wiosnę.
Uczestnicy II etapu obejrzeli mauzoleum Bronikowskich z rzeźbą z warsztatu Santi Gucciego i korzystając ze słonecznej pogody pomaszerowali do Brzeźna. Fotorelacja
http://konin.pttk.pl/zdjecia/070304 .

Przegroda w Modle spiętrza wodę w tylnej części
akwenu

Podczas gdy Marek fotografował panie, męska
reprezentacja obserwowała

Poczęstunek w postaci różnorodnych BAB przyszykował osobiście prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki (z pomocą przyjaciół)
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Ryszard Miśkiewicz przybliżył zasługi pochowanych
w Żychlinie członków rodów kalwińskiej szlachty

Mała gromadka na schodach pałacu Bronikowskich w Żychlinie

Uczestnicy II etapu z panią redaktor Izabelą
Kolasińską i ks. Tadeuszem Jelinkiem

