Rodzinnie na szlaku z PTTK * 08-10-2011
Był słoneczny poranek 8 października 2011 r., gdy organizatorzy pierwszej
rodzinnej wycieczki: nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Koninie pani
Joanna Kucal i Rafał Wawrzyniak przedstawiciel Sekcji Turystyki Rowerowej
CIKLO Klubu Turystycznego PTTK w Koninie ogłosili wyjazd na trasę prowadzącą
do Ślesina.
Wycieczkę zorganizowano głównie z myślą o uczniach klas III-VI, tym bardziej
cieszyło, gdy na starcie pojawili się także absolwenci szkoły i rodzice. W sumie
nowa przygoda pociągnęła za sobą ponad 40cioro dzieci i około 20 nauczycieli,
rodziców oraz miłosników jednośladów z STR CIKLO oraz SPORT KLUB KONIN.
Blisko 60 entuzjastów zdrowej zabawy przejechało trasą przygotowaną przez
Rafała Wawrzyniaka. Wiodła ona przez malownicze tereny położone pomiędzy
jeziorami Licheńskim i Mikorzyńskim. Na wycieczce nie mogło oczywiście
zabraknąć zwiedzania ciekawych miejsc. Uczestnicy poznali historię zespołu
dworskiego z XIX w., w Piotrkowicach, niegdyś należącego do rodziny
Mierzyńskich (dziś mieści się tam Szkoła Podstawowa), Bramy Napoleońskiej w
Ślesinie, cmentarza ewangelicko-augsburskiego z 1883 roku w Półwiosku Starym,
założonego dla pochówku zmarłej w tym samym roku amerykanki Fanny Hess rezydentki dworu w Wąsoszach oraz kościoła parafialnego pw. Wszystkich
Świętych i plebanii z połowy XIXw. w Wąsoszach.
Na uwagę zasługuje fakt, że jedynie w ostatnim z miejsc z historią miejsca
zapoznał rowerzystów sam proboszcz parafii. Rys historyczny pozostałych miejsc
przygotowali natomiast sami uczniowie zgodnie z jednym z punktów Karty Turysty:
"Zwiedź to, o czym czytałeś - przeczytaj o tym, co masz zwiedzić".
Po przejechaniu pierwszego odcinka trasy grupa zatrzymała się w Przystani
Wodnej w Ślesinie. Tam zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek, gorącą
herbatą i kawą. Ukoronowaniem wycieczki były zawody sportowe z nagrodami.
Uczniowie wzięli udział w trzech dyscyplinach:slalomie rowerowym na czas, antywyścigu (czyli ostatni wygrywa) i konkurencji na najdłuższe utrzymanie równowagi
na rowerze w miejscu.
Po dotarciu do mety przy Szkole Podstawowej nr 11 wszyscy uczniowie
otrzymali "Certyfikat Uczestnictwa" oraz słodki upominek. Młodzi uczestnicy już
dziś dopytują się o następny wyjazd, rodzice zaś planują niespodzianki kulinarne
dla turystów.
Najbliższa wycieczka (wiosna 2012r.) będzie wiodła najprawdopodobniej do
Puszczy Bieniszewskiej.
Rajdy dla dzieci i młodzieży nie są nowością w konińskim oddziale PTTK. Co
roku od wielu już lat z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka organizowane są
Rajdy dla Dzieci (tegoroczny 32. poprowadził uczestników do Sławska trzema
trasami pieszymi i jedną rowerową). Wycieczka z 8 października rozpoczyna
jednak cykl wycieczek rowerowych, do współorganizacji których zapraszamy także
innych nauczycieli konińskich szkół.
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