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Chatka Ornitologa PTTK jest czynna do 30.08.2009.
Po sezonie zgłoszenia przyjmuje Oddział PTTK w Koninie.
Telefon kontaktowy 609 440732

Koniński Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego od 1995 roku prowadzi
bazę turystyczną w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym pod nazwą CHATKA ORNITOLOGA
PTTK. W dniach 17-19 lipca 2009 zaprosił doń turystów na 13. Ogólnopolski Rajd Chatkowy. Wśród
celów rajdu była promocja parków krajobrazowych Wielkopolski. W 2009 roku przypadła 14. rocznica
utworzenia Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego (powstał rozporządzeniem Wojewody Konińskiego 19.10.1995 r.) oraz 15. rocznica utworzenia Żerkowsko - Czeszewskiego (17.10.1994r.).
Już od piątku 17 lipca docierały do CHATKI grupy turystów. W sobotę 18 lipca 26 osób wybrało się
z Markiem Chlebickim na trasę z Ciążenia, gdzie zwiedzili pałac biskupów poznańskich, obecnie Dom
Pracy Twórczej UAM w Poznaniu. Prom gminny "Wiesław" przewiózł ich na południową stronę
Warty. Mijając różnorodne siedliska Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego doszli do smugu,
który trzeba było pokonać na boso w wodzie po kostki. Niepostrzeżenie przekroczyli granicę pomiędzy powiatem słupeckim i wrzesińskim. Pogoda na trasie dopisała. Dróżkami, a dalej wygonem doszli do wsi Białobrzeg. Kajakarze (3 załogi) wyruszyli rankiem z Rumina i pokonali ponad
40 km. Słońce na wodzie grzało mocno i dopłynęli do Białobrzegu ze świeżą opalenizną. Rowerzyści (5) dojechali trasami indywidualnymi. Ostatnim autokarem z Konina dotarli pracusie i grupa
CAPOEIRA. Automobiliści i motocykliści przyjechali trasami dowolnymi z Poznania, Słupcy, Wrześni, Koła, Kościelca, Łodzi, Konina, Osieka Małego i ościennych miejscowości.
Gościnne podwoje CHATKI otworzył bazowy Jerzy Sznajder. Nowo przybyli zwiedzili bazę,
zaczynając od świetlicy z kolekcją ptasich piór. Plakat rajdowy przygotował Karol Sznajder. 102
uczestników rajdu powitał prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki. Grupa Capoeira Brasil
rozpoczęła pokaz brazylijskiej sztuki walki muzycznie. Charakterystyczne instrumenty wprowadziły
latynoski nastrój. Prezentacje indywidualne i w parach nagradzane były brawami. Pokaz uwieńczyły popisy gimnastyczne. Prowadzący pokaz Lagarto i malownicza grupa CAPOEIRA wkomponowali się
w tradycyjne zbiorowe zdjęcie przed CHATKĄ. Poczęstunek przy ognisku przygotował prezes
Oddziału Andrzej Łącki w towarzystwie członkiń PTTK. Gromadzące się na niebie chmury skłoniły
do rozbicia dwóch werand. Gromkie "Nie lij, deszczu nie lij, bo cię tu nie trzeba!" nie pomogło. Zaczęło padać, a pod zadaszeniami w wesołych nastrojach popłynęły piosenki o wędrowaniu, górach i dolinach. Po pieśni "Ogniska już dogasa blask" grupa nienocująch odjechała do Konina.
Wieczorny koncert przy wtórze kropel deszczu dał Dariusz Lisiecki z Benewicz. Na noclegu zostało w pomieszczeniach CHATKI i w namiotach około 40 osób.
W niedzielę 19 lipca o 900 z CHATKI wyruszył autokar z 25 osobami na pokładzie. W pobliżu obejrzeli
obmyty deszczem pomnik sosny na miejscu bitwy 29.04.1863 między oddziałem gen. Edmunda Taczanowskiego a wojskami rosyjskimi. Koło wsi Paruchów zapoznali się z morwami. We wsi Gąsiorów asfalt
się skończył i rozpoczął spacer. Przy drodze witały żaby i jaszczurki. Przy najstarszym (1905-7) rezerwacie Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego Starorzecze Czapliniec nastąpił krótki postój.
Droga wzdłuż starorzeczy Szaniec i Mała Starucha wiła się pośród zieloności. Najmłodszy wędrowiec
Maciej zwykle przodował. Prom Nikodem Nadleśnictwa Jarocin przewiózł turystów na północną stronę
Warty. W Centrum Zarządzania Łęgami w Czeszewie podleśniczy Hubert Przybylski zademonstrował
instalację RZEKA. Zwiedzaliśmy ją (otwarta w czerwcu 2009) jako trzecia grupa w historii. W odremontowanej leśniczówce nad Wartą poczesne miejsce zajęło stare biurko leśniczego, a obok nowoczesne
z komputerem. W dalszych salach znajdowała się wystawa o historii lasów państwowych w Polsce,
eksponaty przyrodnicze, trofea Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Leśnik, plansza lasów czeszewskich i
ekspozycja poświęcona znanym osobom, które odwiedziły Lasy Czeszewskie. W sali projekcyjnej obejrzeliśmy film o urokach Czeszewskiego Lasu. Powróciliśmy na prom i udaliśmy się pieszo do autokaru w
Gąsiorowie. Po drodze obejrzeliśmy grodzisko stożkowe wzmiankowane w 1257 roku, które w XIII-XV w.
było własnością Nogajów Czeszewskich z rodu Zarembów. Autokar pojechał do Pogorzelicy, gdzie nawiedziliśmy kościół pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika. Podziwialiśmy odnowione wnętrze neogotyckiego kościoła i obraz Matki Kościoła z XVI (lub XVII) w. Ks. proboszcz Rafał Mielcarek osobiście
oprowadził i pożegnał grupę. O 1800 rajdowy autokar odjechał z CHATKI do Konina.
Tekst: Wanda Gruszczyńska

Zdjęcia: Marek Chlebicki, Wanda i Michał Gruszczyńscy, Józef Śleziak

Więcej: http://konin.pttk.pl

W 13. Ogólnopolskim Rajdzie Chatkowym uczestniczyły 102 osoby
Po Żerkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym na trasie 14 km przeszły 24 osoby

