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Jest taki rajd, tylko raz do roku, kiedy konińscy turyści-piechurzy mogą się cieszyć
długodystansowym spacerkiem dla zaawansowanych. Impreza po raz pierwszy
wykiełkowała z okazji 60-lecia istnienia konińskiego oddziału PTTK. Dziś jest kontynuowana
jako entuzjastycznie przyjęte przez członków oddziału wspomnienie osoby Zygmunta
Pęcherskiego, pierwszego prezesa konińskiego oddziału PTTK, autora przewodników
turystycznych po ziemi konińskiej, publicysty, krajoznawcy, inicjatora powstania Muzeum
Regionalnego w Koninie. W tym roku, przypadającym na 40. rocznicę śmierci patrona
wydarzenia, grupa wyruszyła na szlak z Turku do Bolesławowa k/Konina, trasą inspirowaną
napisanym wiele lat temu przewodnikiem Konin - Koło - Turek.
Spod siedziby PTTK przy ul. Kolejowej 11 w Koninie piechurzy wyruszyli punktualnie o 9
rano. Po zebraniu wszystkich uczestników i kilkudziesięciu minutach jazdy rozpoczęli
zwiedzanie Turku od poznania murali przy ul. P.O.W., z których pierwszy namalowano z
okazji Dni Mehoffera w 2012 roku. Później przywitani przed parkiem im. Żerminy
Składkowskiej przez Witolda Wojciechowskiego z Tureckiego Towarzystwa Turystycznego
udali się do Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera, po drodze poznając dzieje parku i
ciekawostki z dzisiejszego życia miasta. Po zwiedzaniu muzeum i kościoła pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa z przewodniczką panią Karoliną, która służyła nam
swoją wiedzą o dziełach mistrza i tkackich tradycjach miasta, Witold pokazał uczestnikom
miejsca, o których najlepiej opowiedzieć mógł jedynie lokalny przewodnik. Ku swojemu
zaskoczeniu piechurzy dowiedzieli się, że znajdowali się przy miejscu, gdzie kiedyś stała
synagoga, zobaczyli m.in. kościół parafii ewangelicko-augsburskiej, domy tkaczy, pomnik
Józefa Piłsudskiego i pomnik Orła Białego. Udział kolegi Witolda był w trakcie spaceru nie
do przecenienia. Po posiłku licującym z czekającym wysiłkiem, głodni teraz już tylko emocji,
uczestnicy wydarzenia ruszyli w las.
Malownicza trasa wiodła od skraju lasu w Zdrojkach przez Małoszynę, gdzie na
wzgórzach „Karpaty” miał miejsce odcinek górski imprezy i wejście na Księżą Górę.
Ścieżkę Przyrodniczą „Moczary” Leśnictwa Grzymiszew w Nadleśnictwie Turek
zaprezentował sympatyczny podleśniczy mgr inż. Grzegorz Paczkowski. Opowiedział o
żabich sekretach, małej retencji wodnej i pomnikach przyrody. Dalej droga wiodła aż do
Tarnowej, gdzie ze względu na szybko zbliżający się wieczór przedwcześnie, po zaledwie
20 km trasy, zakończono pieszą część. Odebrani z umówionego punktu przez
niezawodną linię SPACER MZK dowodzoną przez dzierżącą w ręce nieodłączną gitarę
Wandę Gruszczyńską turyści w szampańskich nastrojach dojechali do Bolesławowa. Na
mecie na wszystkich czekało już rozpalone ognisko i suto zastawiony turystyczną strawą
stół przygotowany przez Annę i Kazimierza Witkowskich. Po posileniu się m.in. żurkiem z
niezwykłym chlebem przygotowanym przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”
w Koninie (wcześniej piechurzy pochłonęli wyprodukowane przez GS maślane bułki),
niezwykłym nie tylko ze względu na smak, ale i na wygląd, był czas na pamiątki,
losowanie nagród niespodzianek - bogato ilustrowanego albumu o Turku i parafii oraz
podarków od poznanego na trasie leśniczego, wręczenie dwóch złotych odznak Turysta
Ziemi Konińskiej zdobytych przez Dorotę Bogdańską i Piotra Nowaczyka, śpiewy przy
ognisku (pan Antoni solo) i powrót do domu - oczywiście linią MZK SPACER.
Kolejny Rajd Zygmuntowski już za rok - szykujcie kondycję i wygodne buty.
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