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„RZEKI I LUDZIE”
XI FESTIWAL KULTURY SŁOWIAŃSKIEJ I
CYSTERSKIEJ W LĄDZIE NAD WARTĄ
Ląd nad Wartą jest miejscem cudownym i
niezwykłym, zachęcającym pięknem przyrody
oraz wspaniałością zabytków. Dlatego
pasjonaci turystyki i krajoznawstwa oraz
kultury i dawnych społeczności oddziału PTTK
w Koninie (4 – osobowa grupa kobiet w
towarzystwie kolegi), wybrała się rowerami na spotkanie ze średniowieczem – XI Festiwal
Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie. Celem rajdu była integracja rowerzystów,
propagowanie czynnych form wypoczynku, walorów turystyczno-krajoznawczych Lądu nad
Warta, poznanie zabytków architektury oraz poszerzenie wiedzy krajoznawczej. Z Konina,
wyruszyliśmy
wczesnym rankiem, trasą:
Konin – Kawnice – Golina – Radolina –
Sługocin - Lądek- Ląd, by spotkać się w Lądzie
z silną (18 osobową) grupą cyklistów,
prowadzoną przez przodownika turystyki
kolarskiej, kolegę Jarka Wertlewskiego.
Głównymi tematami tegorocznego festiwalu
były rzeki i ludzie. Rzeki od dawna odgrywają
ważną rolę w życiu człowieka. Uzmysławiają
sens trwania i przemijania. Można było
podziwiać życie na podgrodziu - warsztaty
rzemieślników, kramy kupieckie, potyczki
wojów, codzienną krzątaninę oraz rozmaite

sceny z życia dawnych Słowian. Największe wrażenie zrobił na nas kram
„straszne rżnięcie”, prowadzony przez sympatycznego artystę z gór, który małą
wycinarką, bez szablonu, wycinał artystyczne kształty z drewna. Na szczęście
otrzymałyśmy, serduszka z drewna. Nie brakowało smakołyków: jabłka z
karmelem, chleb z pieca ze smalcem sojowym, kozi ser itd. Najwięcej atrakcji
przygotowano dla najmłodszych: konkursy i zajęcia edukacyjne z zakresu
przyrody, zabawy edukacyjne dla dzieci przygotowane przez Muzeum
Archeologiczne w Poznaniu - „dzieciństwo nad rzeką, wyprawa archeologicznoprzyrodnicza na grodzisko wczesnośredniowieczne na „Rydlowej Górze itd.
Miłośnicy tańca, mogli
też uczestniczyć
w
warsztatach
tańców
średniowiecznych, które
były prowadzone przez
grupę Ladame. Kolejną
atrakcją festiwalu, było
zwiedzanie
klasztoru,
krużganków, ogrodów
klasztornych,
gdzie
czekali wojowie, mnisi,
kupcy, rzemieślnicy oraz
przygotowane w nim
atrakcje;
wystawy
archeologiczne, pikniki naukowe, prezentacje multimedialne „czas nad rzeką
płynie”. Popisy kuglarzy i muzykantów umiliły nam spędzony czas po podróży.
Po zwiedzaniu poszliśmy na posiłek przygotowany na terenie Klasztoru. Wszystkim najbardziej smakowały placki ziemniaczane ze
śmietaną. Przedstawiona historia festiwalu, „Rzeki i Ludzie”, z pewnością była warta odkrycia i uczestnictwa. Zrelaksowani i pełni
wrażeń wróciliśmy na rowerach do Konina. Rajd rowerowy przy pięknej, słonecznej pogodzie, był interesujący i pełen atrakcji.
Warto wyruszyć w świat w poszukiwaniu własnej przygody i piękna.
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