
Wycieczki...

REZERWAT „ŹRÓDŁA RZEKI ŁYNY”

Nieco wiadomości o rezerwacie „Źródła rzeki Łyny”: 
„Jest to rezerwat przyrody nieożywionej, utworzony w roku 1959 w celu 
zachowania z ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych 
całokształtu procesów wstecznej erozji źródliskowej rzeki Łyny. Z okolicznych 
zboczy wąwozu spływają wody gruntowe, dające początek rzece, Znajduje się 
tu duża ilość źródeł powodujących podmywanie stropowych piasków 
położonych na nieprzepuszczalnej warstwie iłów miecońskich. Powstałe z tych 
źródeł strumienie, łącząc się, dają początek rzece, która roztacza się na 
powierzchni około 1,21 km kw.
Z tym miejscem powiązane są legendy: pierwsza mówi o pięknej dziewczynie,  
imieniem Lana, która zakochała się w przystojnym młodzieńcu Dobrzynie. Nie 
dane jej jednak było go poślubić. Zrozpaczona nie mogła powstrzymać potoku 
łez. Spadały one na miękką ziemię, aż nagle ona sama podzieliła rozpacz 
dziewczyny – rozlała źródłem rzekę tak piękną, Łynę. Według drugiej zaś: 
Łyna była córką króla Tysiąca Jezior. W pewnej wsi żył Jaśko, sierota, który 
pięknie śpiewał. Łyna i Jaśko zakochali się i wkrótce zostali  
szczęśliwym małżeństwem. Pewnego dnia drzewo przywaliło Jaśka.  
Łyna postanowiła uratować męża kradnąc z ogrodu ojca życiodajny 
kwiat. Dziewczyna uratowała życie Jaśka, ale za swój czyn została 
ukarana. Ten, kto raz opuścił świat wody, nie miał prawa tam wrócić, 
a Łyna złamała tę zasadę. Król zamienił córkę w rzekę. Jaśko, który 
kochał Łynę nad życie, poprosił żeby i jego ukarać. Jaśko został  
zamieniony w wierzbę płaczącą moczącą gałązki w nurcie rzeki.”

Za: http://nidzica.org/viewpage.php?page_id=28 

8 czerwca br. Koło Miłośników Roweru „KoMaR”, 
zorganizowało kilkugodzinną wyprawę rowerową na trasie 
Rączki – Dobrzyń – Łyna – Rezerwat „Źródła rzeki Łyny” i z 
powrotem. W wycieczce, której opiekunami byli: niżej podpisany 
i pani Joanna Kawecka uczestniczyło 13 uczniów z klas piątej i 
szóstej – posiadających karty rowerowe, sprawne rowery oraz 
wielką ochotę na aktywne spędzenie wolnego czasu. Już przejazd 
przez E7 był nie lada wyczynem, a co dopiero droga do 
Dobrzynia, podjazd do Łyny, i, co szczególnie odczuła Karolina 
Wąsewicz – zjazd na drogę do rezerwatu. W rezerwacie, wędrując 
przepięknymi dróżkami mogliśmy obejrzeć, w jaki sposób z 
malutkich, ciurkających woda strumyczków powstaje Łyna, jedna 
z największych rzek północnej Polski. Chłopaki znaleźli czas, aby 
zdjąć obuwie i pochlapać się na bosaka w lodowato zimnej 
wodzie. Zwiedziliśmy również taras widokowy nad miejscem, 
gdzie rzeka szumiąc donośnie przebija się pomiędzy różnej 
wielkości kamieniami. Ostatnim punktem wizyty w rezerwacie 
były ruiny Łyńskiego Młyna. Tam odpoczęliśmy, zjedliśmy 
niemal wszystkie zapasy suchego prowiantu, jaki wzięliśmy ze 
sobą, zakleiliśmy plastrami odciski na palcach Wiolki i ruszyliśmy 
w drogę powrotną. Z powrotem, co mogę stwierdzić sam za 
siebie, było gorzej. Podjazd pod górkę, parę szybkich sapnięć, i... 
Wysiadka z roweru. Stanowczo składak to rower nie na moje 
nogi. Poza tym, Patryk co chwila zatrzymywał się, by naprawić 
pedał w rowerze Karoliny (tutaj należą się brawa dla niego, za to, 
że oddał swój rower Karolinie), a Karolina zatrzymywała się aby 
zakładać spadający co i rusz łańcuch. Ot rowerowa proza życia! 
Koniec końców szczęśliwie dojechaliśmy do szkoły, gdzie każdy rozjechał się w swoją stronę. Najbardziej 
poszkodowani po tej wycieczce są uczniowie klasy 6. Dla nich, taka szkolna frajda chyba się nie powtórzy, 
bo pozostali mogą liczyć, że we wrześniu będzie powtórka. Teraz, w jakimś innym kierunku. 

Opiekun „KoMaR-a” Piotr Kościjańczuk
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