33. Rajd dla Dzieci PTTK Konin
pod patronatem Prezydenta Konina Józefa Nowickiego
Z Andrzejem Łaskarzycem do Gosławic * 26 maja 2012
200 młodych piechurów i rowerzystów przybyło w sobotę 26 maja 2012 r. do kościoła
pw. św. Andrzeja Apostoła w Koninie - Gosławicach. Uczniowie miejscowej Szkoły
Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza wystawili spektakl o życiu i dokonaniach
urodzonego 650 lat wcześniej Andrzeja Łaskarzyca. Fundator kościoła i zamku
nad jeziorem Gosławskim, biskup poznański, dyplomata i podróżnik zmarł w 1426
roku na zamku. Młodzi aktorzy wcielili się w role rodziców i krewnych Andrzeja,
samego bohatera i Janusza z Tuliszkowa, z którym Łaskarzyc współuczestniczył
w soborze w Konstancji. Młodych aktorów przygotowali nauczyciele wraz z panią
dyrektor szkoły Ireną Soszyńską. Proboszcz ks. Jacek Laszczyk pamiętał o
jubileuszu urodzin Andrzeja Łaskarzyca i podziękował za przedstawienie. Ten
historyczny akcent uświetnił przebieg 33. Rajdu dla Dzieci PTTK Konin pod
honorowym patronatem Prezydenta Konina Józefa Nowickiego.
Festyn rajdowy miał miejsce na terenie skansenu budownictwa drewnianego w
Muzeum Okręgowym w Koninie. Dzieci narysowały wrażenia z tras rajdowych,
przebiegających urokliwymi terenami puszczy bieniszewskiej. "Nadleśnictwo
Konin ufundowało naszym przyrodnikom informatory i kolorowanki o bogactwie
lasu" – zakomunikował szef trasy nr 3 Władysław Wojtulewicz. Walory ścieżki
edukacyjnej w Bieniszewie poznali uczestnicy trasy nr 1 oraz nr 3, na której w
wózku podróżował najmłodszy uczestnik Staś Sikorski (rocznik 2011). "Ze mną
zajdziecie wysoko" – powiedział szef trasy nr 2 Marek Chlebicki i zaprowadził
uczniów z Zespołu Szkół w Sławsku na zwałowisko o wysokości 160 m n.p.m.
Widok stamtąd był rozległy aż po Licheń. Trasy rowerowe przebiegały w ramach
akcji PTTK "Bezpiecznie na rowerze". "Odblaskowe kamizelki i opaski pozwalają
lepiej dostrzec rowerzystę na drodze. Cieszymy się, że Zarząd Główny PTTK
przesłał je specjalnie dla uczestników rajdu" - wyraził zadowolenie szef trasy z
Cukrowni Gosławice Rafał Wawrzyniak. Trasy obsługiwała kadra Klubu Turystycznego
PTTK w Koninie z prężnie działającą Sekcją Turystyki Rowerowej CIKLO. Najliczniej
stawiły się reprezentacje Zespołu Szkół nr 2 w Lubstowie, Zespołu Szkół w
Sławsku, konińskich szkół SP nr 11 (na rowerach), SP nr 8 i SP nr 15. Wszystkie
drużyny otrzymały puchary, a także zestawy promocyjne od Lokalnej Organizacji
Turystycznej MARINA w Koninie. Najliczniejszą rodziną byli Sikorscy z Konina.
Konkurs krajoznawczy o regionie wygrał Igor Muzykiewicz z Konina. Rozegrano
liczne konkursy sprawnościowe. Pomocą w rozgrywkach służyli studenci PWSZ w
Koninie. "Kolarski tor przeszkód jak zwykle sprawił uczestnikom sporo emocji" –
ocenił Zbyszek Szczypkowski, kierownik trasy rowerowej z Konina.
Projekt był współfinansowany przez Urząd Miejski w Koninie. Prezes Oddziału PTTK w
Koninie Andrzej Łącki zachęcił do zdobywania odznak PTTK podczas wędrówek. Na
zakończenie podziękował współorganizatorom i uczestnikom za liczny udział w rajdzie.
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200 uczestników 33. Rajdu dla Dzieci na przedpolu zamku w Koninie-Gosławicach
Wędka szczęścia jak zwykle cieszyła się wzięciem sssss

