XXIV Europejskie Dni Dziedzictwa * Wycieczka do źródeł Warty”
PTTK Konin 10-11.09.2016
Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny,
najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Polska włączyła się do tej akcji
w 1993 r. Europejskie Dni Dziedzictwa 2016 odbywały się tradycyjnie w 2. i 3. weekend
września (10-11 i 17-18.09. 2016). „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie,
arcydzieła, pomniki” - to było hasło XXIV edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce.
Klub Turystyczny PTTK w Koninie, obchodzący 35 lat aktywnej działalności, zaproponował
mieszkańcom Konina w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa wycieczkę edukacyjną „Do
źródeł Warty i Szlak Orlich Gniazd” w dniach 10-11 września 2016 r. Pojechało 35 osób.
Pierwszym miastem była Warta, imienniczka naszej rzeki. Jeden z najstarszych klasztorów
OO. Bernardynów gościnnie zaprosił do swoich wnętrz. Z kolei wspaniały ołtarz średniowieczny
w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja zaprezentował ks. proboszcz Eugeniusz
Budkowski, który maturę zdawał w Słupcy. Ważnym dla mieszkańców Warty mieszkańcem,
urodzonym 1 maja 1899 w Warcie, był pułkownik pilot Wojska Polskiego Stanisław
Skarżyński, który jako pierwszy Polak przeleciał przez Atlantyk. Pani Barbara Cichecka w
Muzeum Miasta i Rzeki Warty przypomniała m. in. postaci Stacha z Warty, Eugenii
Kaleniewicz, Stanisława Graeve i innych. Zaprezentowała stałą ekspozycję o rzece Warcie i
wskazała, jak bardzo stan rzeki zmienił się po uruchomieniu zapory w Jeziorsku.
W Kromołowie na wysokości 380 m n.p.m. główne źródło rzeki Warty obudowane jest
kapliczką św. Jana Nepomucena. W ostatnich latach dobudowano kaskadę, do której woda
jest pompowana w dzień i noc. Dzięki temu można zobaczyć, jak wydajne jest główne
źródło. Około 400 m na północ znajduje się drugie wywierzysko, które ostatnio zostało
uporządkowane i obudowane. Źródlana woda z Warty jest smaczna. Trzecie źródło znajduje
się nieopodal ulicy A. F. Modrzewskiego i na razie jest zarośnięte. Wszystkie trzy źródła
jeszcze w granicach Kromołowa (obecnie dzielnica Zawiercia) łączą się w trzecią co do
wielkości polską rzekę. Po 4 kilometrach można już płynąć kajakiem – powiedział Marek
Walerczyk, koordynator sekcji kajakowej PTTK Konin.
Uczestnicy wycieczki podążyli do miejsc, gdzie „duch spotyka się z przestrzenią”. Odwiedzili
srebrne miasto Olkusz, Chatę Kocjana (konstruktora szybowców) w towarzystwie Jerzego
Gruchalskiego, znanego rekonstruktora latających maszyn ze Ślesina i zamek Rabsztyn.
Zachłysnęli się przestrzenią Pustyni Błędowskiej w punkcie widokowym Dąbrówka.
Zapoznali z historią Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego na zamku Ogrodzieniec.
Nocleg w schronisku „Pod Zamkiem” w Bobolicach był okazją do integracji z turystami
z Bydgoszczy. Kolejny dzień rozpoczął się zdobyciem najwyższego wzniesienia w rezerwacie
Góra Zborów (462 m n.p.m.). Zamki Bobolice, Mirów i Olsztyn wywarły niezapomniane
wrażenia. Duch Krasińskich i Raczyńskich unosił się w Złotym Potoku. Program wycieczki
zaproponował Tomasz Puszczyński. Realizacją zajęła się Wanda Gruszczyńska. Autokar
firmy REMEK bezpiecznie poprowadził pan Zdzisław Strzech. Wycieczka odbyła się w
ramach działalności statutowej Oddziału PTTK w Koninie.
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