Rajd rowerowy śladem konińskich sanktuariów PTTK Konin * 19.07.2014
Koniński Rok Jana Pawła II został uchwalony z okazji kanonizacji 27 kwietnia 2014 roku w Rzymie polskiego papieża,
który jest od 1999 roku honorowym obywatelem naszego miasta. We wakacje koniński Oddział Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego, we współpracy z Miastem Konin, podjął się zorganizować rajd rowerowy Licheń Bieniszew - Kawnice, czyli szlakiem podkonińskich sanktuariów. Upalną i słoneczną pogodę zaklepał prezes Oddziału, a
jednocześnie komandor rajdu - Andrzej Łącki. Umiarkowany wietrzyk na trasie wymodlił koordynator Sekcji Turystyki
Rowerowej CIKLO PTTK Konin Jego Królewska Mość Władysław CIKLO I.
Na start zgłosiło się 40 rowerzystów. Najmłodsza uczestniczka Martynka miała 3 lata. Zbiórka, powitanie uczestników
i przypomnienie regulaminu rajdu nastąpiło pod pomnikiem Stefana Prymasa Wyszyńskiego. Etap do Lichenia został
pokonany bez zakłóceń. Kierownictwo Sanktuarium Maryjnego w Licheniu na powitanie rowerzystów udekorowało
bazylikę olbrzymim portretem Jana Pawła II. W 1999 roku licheńskie sanktuarium odwiedził Papież Jan Paweł II, a
pamiątki po nim są eksponowane w apartamentach papieskich. Po przejechaniu fragmentu szlaku rowerowego "Pętla
dookoła Konina" organizatorzy zaprosili całą ekipę na niespodziankę w Gosławicach, czyli na pyszne kremówki
papieskie! Wzmocnieni rowerzyści pognali przez lasy do Bieniszewa. W cieniu murów kamedulskiej pustelni komandor
rajdu przedstawił skomplikowane dzieje kościoła i klasztoru w Bieniszewie. Drogę do Kawnic urozmaicił defekt jednego z
pojazdów. Dzięki koleżeńskiej pomocy po kilkunastu minutach znów wszyscy pedałowali dalej. W świetnych humorach
wszyscy dojechali Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach, gdzie zostali podjęci wykładem proboszcza ks.
Piotra Ziółkowskiego o historii cudownego obrazu i pozostawili potomnym pamiątkowy wpis w kronice. Tu nastąpiło
rozstanie z kolegami i koleżankami z Rodzinnych Rajdów Rowerowych z Goliny. Rajd zakończył się na placu Wolności w
Koninie, w pobliżu tablicy Honorowego Obywatela Miasta Konina Jana Pawła II.
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Wakacyjny papieski rajd rowerowy to idea, rekreacja, integracja i odpoczynek.

