III Rajd Zygmuntowski (Ślesin - Goraninek - Bieniszew i Posada) * 9 maja 2015
Niezwykle kameralny, ale jakże udany był III Rajd Zygmuntowski. Jego pierwsza edycja odbyła się w roku jubileuszowym 60 lat
istnienia konińskiego Oddziału PTTK. Nazwę rajdu skojarzono z imieniem pierwszego prezesa Zygmunta Pęcherskiego (*1921 †1974), zapalonego piechura i autora przewodników po regionie konińskim.
Dzięki linii MZK Konin SPACER turyści odwiedzili miasto Ślesin (kelc Szleszyno), poznając jego historię i obecne walory, a także
przyswajając podstawy regionalnej gwary - kminy ochweśnickiej. Na pamiątkę i dla utrwalenia zdobytej wiedzy uczestnicy otrzymali
materiały przekazane przez Gminę Ślesin rękami naszej wiceprezes Oddziału Beaty Kozikowskiej oraz słownik kminy ochweśnickiej,
opracowany w 1955 roku przez Zygmunta Pęcherskiego. W samym Ślesinie była możliwość skonfrontowania wiedzy i przedyskutowania
opowieści o podkuwaniu gęsi z mieszkańcami miasta. Na dalszym etapie turyści odwiedzili mogiłę powstańczą w Różnowej i smoka w
Goraninku, a po pożegnaniu z sympatycznym kierowcą linii MZK SPACER wyruszyli w 19 km marszrutę po ziemi konińskiej, jej
księżycowej odmianie i wersji górskiej, z której rozpościerała się niezwykle malownicza panorama całego (?) powiatu.
W Kazimierzu Biskupim po odwiedzeniu "łosośki" oraz kościoła pw. św. Marcina przyszedł czas na wizytę w klasztorze Misjonarzy
Świętej Rodziny, w którym przywitali nas niezwykle sympatyczni klerycy Adam Gaca i Aleksy Papliouka. Po pysznym obiedzie, wsparci
liczebnie i energetycznie przez kolejne trzy osoby z Grupy Inicjatywnej Posada, wyruszyliśmy w zdawało się ostatni etap podróży,
kończący się ogniskiem i podsumowaniem wydarzenia w Leśniczówce Bieniszew Nadleśnictwa Konin. Po raz pierwszy w historii
rajdów zygmuntowskich piechurzy odmówili jednogłośnie skorzystania z transportu do domu i wyruszyli w dalszą podróż pieszo, by po
kolejnych 7 km dotrzeć do pałacu w Posadzie. Stamtąd już wystarczająco usatysfakcjonowani przebytą trasą wsiedli o 20:05 do
autobusu linii 53.
Podsumowując piechurzy przebyli 19 km planowanej trasy (w tym 6 km pieszego szlaku czarnego na terenie Puszczy
Bieniszewskiej) i 7 km z Bieniszewa do Posady (w tym około 2 km pieszym szlakiem czarnym). Najmłodszym uczestnikiem rajdu był
Jakub Majer z Posady (lat 9). Za niezwykle radosną atmosferę na trasie uczestnikom, a instytucjom za wsparcie w organizacji dziękuje
komandor rajdu - Piotr Pęcherski.
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Uśmiechy po 26 km wędrówki.

