Relacja z Rajdu na inscenizację bitwy pod Płowcami 18.08.2013 r.
W niedzielę rano 18.08.2013 r. coś przed 1000 wyjątkowo dla końskich cyklistów nie
przy Kuniu, ale pod pomnikiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, spotkała się cała
grupa cyklistek i cyklistów w liczbie 10 (miała być większa grupa, ale jak to bywa
troszkę się skurczyła). Na początek rys historyczny całej wyprawy, obowiązkowe
zdjęcia i Ania, Alicja, Darek, Edward, Grzegorz, Henryk, Jerzy, Robert, Waldek i
Włodek ruszyli w trasę. Ponieważ dzień zapowiadał się bardziej niż ciepły wybraliśmy
trasę zalesioną przez Rudzicę na Licheń. Tam pierwszy postój na pyszne lody i chwilę
ochłody, i jedziemy dalej przez Leśnictwo do Morzyczyna. Po drodze jeszcze jeden
odpoczynek na … i spokojne spożycie czarnej czekolady i dalej do Piotrkowa
oczywiście tego Kujawskiego. Tam u niektórych cyklistów odezwał się głód kofeinowy,
dlatego po krótkim poszukiwaniu odnaleźli miejsce, gdzie w końcu mogli napić się
kawy i już dużo spokojniejsi mogli myśleć o dalszej drodze. Przy okazji okazało się, że
ryneczek z fontanną w Piotrkowie ma swój urok.
Z Piotrkowa mieliśmy jechać do Witowa, ale ponieważ Edek bardzo chciał nam
pokazać Radziejów, ruszyliśmy w dalszą drogę na „miejsce bitwy” przez Radziejów.
Tutaj czasu już było niewiele na zwiedzanie, ale starczyło na pamiątkowe zdjęcia.
Dlatego udaliśmy się na rynek pod pomnik, sesja zdjęciowa, zwiedzanie z zewnątrz
fary i ruszamy na końcowe 8 km. Zgodnie z planem po troszkę więcej niż 4 godzinach
jazdy i przejechaniu prawie 70 km dojechaliśmy pod wieś Płowce, gdzie znajduje się
pomnik upamiętniający Bitwę pod Płowcami, jaką stoczył 27.09.1331 r. król Władysław
Łokietek z wojskami krzyżackimi wracającymi z nieudanej wyprawy, mającej na celu
zupełny rozbiór rozbitego dzielnicowego państwa polskiego.
Zaplanowany posiłek spożywamy w zajeździe Łokietek. Dojeżdża nasz bus z lawetą
i pasażerami. O 1500 rozpoczyna się msza polowa. Po wejściu na plac zauważamy
jeszcze dwie grupy cyklistów z Włocławka i Kruszwicy. Po mszy punktualnie o 1600
rozpoczyna się inscenizacja bitwy pod Płowcami. Całość prowadzi narrator, który
przedstawia rys historyczny i opisuje wszystkie odgrywane sceny.
Dla większości z nas, którzy byliśmy po raz pierwszy na tego typu przedstawieniu,
było ono bardzo, bardzo ciekawą żywą lekcją historii. Aż żal, że w czasach, gdy
musieliśmy uczyć się historii, nie mogliśmy uczestniczyć w takich wydarzeniach.
Bardzo liczne grupy rycerskie odegrały koronację Łokietka, cały przebieg wypraw
Łokietka na Mazowsze oraz dwóch wypraw krzyżackich na ziemie polskie z 1331 roku,
które bezpośrednio poprzedziły bitwę pod Płowcami. Na placu boju przed naszymi
oczami wielokrotnie ścierała się piechota, jak również jazda konna. Aż chwilami
zapierało dech w piersiach zwłaszcza przy szarżach konnych. Niech żałują ci, którzy
nie widzieli tego na żywo ….
Po zakończeniu inscenizacji odbyły się jeszcze pokazy rycerskie głównie
sprawności i skuteczności jazdy konnej. A my pełni wrażeń udaliśmy się w drogę
powrotną. Część busem z rowerami na lawecie, a część na kołach pokonując
wspomniane 70 km po raz drugi, koledzy szacunek !!!
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