Trzecia wycieczka PTTK PP z serii jubileuszowej „8 km na 80-lecie”
Wycieczka z Grzesiem Baerem w niedzielę 11 czerwca 2017 r.
Komunikat organizacyjny (z korektą numeru szosy w punkcie DOJAZD)
(proszę zgłaszać się na adres balinska@man.poznan.pl podając jednocześnie czy oferuje się
wolne miejsca w samochodzie dla uczestników niezmotoryzowanych)
1.TRASA PIESZA w Lasach Królewskich za Gnieznem, zielonym szlakiem brzegiem lasu wzdłuż
rzeki Wełna (godz. 10-15).
2. ZBIÓRKA wszystkich uczestników o godz. 10:00 na parkingu przed leśniczówką Brody
3. DOJAZD
-- Jedziemy z Poznania szosą nr 5 (lub S5) do Gniezna.
-- W Gnieźnie musimy zjechać z szosy nr 5 na drogę lokalną do leśniczówki. Gdy zobaczymy po
prawej drogowskaz SŁUPCA, to skręcamy w tę drogę, czyli w prawo, jest małe rondo (nazywa się
rondo PCK), tuż jest drugie rondo (nazywa się Rondo Wałęsy), zjeżdżamy z niego w lewo aby znaleźć
się na Wiadukcie Solidarności nad szosą nr 5.
-- Z wiaduktu zjeżdżamy prosto ulicą Gdańską (ok. 100 m) do pierwszych świateł i skręcamy w
prawo w ulicę Winiary.
-- Jedziemy dalej, łączymy się z ulicą Orcholską, która prowadzi na wiadukt nad szosą nr 5.
-- Jedziemy dalej prosto, przejeżdżamy rzeczkę WEŁNA.
-- Na rozwidleniu lewo / prawo skręcamy w lewo na DĘBÓWIEC.
-- Jeszcze ciągle asfalt, na rozwidleniu trzymamy się kierunku w lewo: strzałka OSIEDLE LEŚNE.
-- Zbliżamy się do lasu, na rozwidleniu widzimy strzałkę LEŚNICZÓWKA BRODY 4 km.
-- Drogą leśną, po ok. 3 km, na rozgałęzieniu skręcamy w lewo i przez most na Wełnie dojeżdżamy do
parkingu przed leśniczówką
4. TRASA PIESZA godz. 10-15 (z przerwą śniadaniową):
Zielonym szlakiem z widokiem na łąki nad Wełną, skrajem lasu idziemy na północ, potem w lewo
brzegiem jeziora Ławiczno dochodzimy do koryta rzeki Wełny. I tu niespodzianka - po mostku zostało
tylko kilka pali, suchą nogą przejść się nie da (chyba, że konno). Mapa prawdę Ci powie, ale nie całą.
Dla nas to nie problem, bo to już jest czwarty kilometr i możemy wracać. Najlepiej tą samą drogą, bo w
lesie komary! Przy mostku na Wełnie skręcamy do parkingu przy leśniczówce.
Kto szedł szybko i chciałby przejść dodatkowe kilka kilometrów, to polecamy kontynuację kierunku na
południe zielonym szlakiem w kierunku długiego jeziora Piotrowskiego, trzymając się drogi skrajem
lasu (szlak „wyskakuje” niekiedy w górę do lasu, ale nie polecamy – sprawdzała Ania Kierzenkowska).
Trzeba tylko dobrze obliczyć czas dodatkowego spaceru, tak aby zdążyć na parking na godz. 15-tą.
5. SPOTKANIE towarzyskie z Jubilatem w Zajeździe u Sobańskich w Modliszewku (przy starej
szosie nr 5)
Początek o godz. 15:30. Zamówiliśmy kawę i ciasto z blachy ale można indywidualnie wybrać dania z
karty. Sprawdziliśmy jadłospis dwukrotnie i wynik był smakowity.
6. PYTANIA KONKURSOWE
A) Skąd się wzięła nazwa leśniczówki, Brody?
B) Jakie rodzaje drzew zauważyliśmy na trasie? Wymienić co najmniej cztery.
C) Ile leśnych kamieni oddziałowych zauważyliśmy i z jakimi numerami? Czy są zgodne z mapą?
D) Do jakiej rzeki wpada Wełna?
E) Jakie znamy trzy miejscowości nad rzeką Wełna?
Niezawodna ekipa penetrująca trasę: Irenka Przybylska, Ania Wiśniewska, Ania Kierzenkowska, Ela
Stachniuk z UP, Kasia Taczała z UAM, Krysia Balińska

