IV Rajd "Tam gdzie konwalie .... " ocalić od zapomnienia * 14 maja 2016

40 uczestników rajdu "Tam gdzie konwalie .... " ocalić od zapomnienia * 14 maja 2016 w Żychlinie
30

W sobotę 14 maja 2016 roku o godzinie 9 na placu Wolności w Koninie, czyli w miejscu rozpoczęcia IV edycji rajdu rowerowego
"Tam gdzie konwalie .... " ocalić od zapomnienia, stawiło się 25 cyklistów. Pod kierownictwem komandora Bogdana Rachuby udali
się do Żychlina, gdzie dołączyło kolejnych 14 cyklistów oraz Zdzisław Kulawinek, autor książki, która stała się inspiracją tego i
poprzednich rajdów. O historii parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie opowiedział ksiądz Tadeusz Jelinek, który to następnie
przesiadł się na rower i towarzyszył dzielnie do końca rajdu. Po zabytkowym cmentarzu w Żychlinie oprowadziła Danuta Sznycer. Dalej
trasa biegła przepiękną pradoliną Warty i tutaj odwiedziliśmy kolejne cmentarze ewangelickie, w dużej mierze zaniedbane, dwa
schrony z linii umocnień Przedmościa Koło w pobliżu Genowefy i wieżę widokową w Paprotni. Opatrzność czuwała nad strudzonymi
cyklistami, zapewniając wymarzoną pogodę. Cenne było wsparcie Oddziału PTTK w postaci przepysznego placka drożdżowego.
Podziękowania dla Andrzeja Pasternaka, który podzielił się swoją wiedzą z komandorem o obiektach na trasie rajdu, a następnie
swoim pięćdziesięciosiedmioletnim SIMSONEM towarzyszył nam. Podziękowania dla Joanny Fukowskiej za ciekawe informacje o
cmentarzu w Genowefie. Osobne i gorące podziękowania dla czteroletniej Zosi, która dzielnie znosiła trudy rajd. A że rajd jest znany
poza terenem naszego powiatu, świadczyła obecność uczestniczki z Koła i kolegi z Wrześni.
- Cmentarze zwiedzaliśmy w kolejności: Żychlin, Brzezińskie Holendry, Rożek (Borowo), Helenów I (Piersk), Drążeń (w pobliżu
cmentarza jest schron tradytorowy w bardzo dobrym stanie, następny schron oglądaliśmy z zewnątrz przy stacji paliw w Genowefie),
dalej cmentarz w Genowefie i w Staro Paprockich Holendrach - wpisany do rejestru zabytków i w najlepszym stanie ze wszystkich
zwiedzonych - oznajmił komandor rajdu Bogdan Rachuba. - Dodam, że uczestnicy rajdu wykazywali duże zainteresowanie historią
osadnictwa olenderskiego oraz stanem cmentarzy Ze względu na niknące ślady osadnictwa "olendrów" wypada zorganizować kolejny
rajd "Tam gdzie konwalie..."
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