IV Rajd Zygmuntowski PTTK Konin * 21 maja2016
W 100-lecie krajoznawstwa konińskiego w 2013roku odbył się pierwszy Rajd
Zygmuntowski, kultywujący pamięć o pierwszym prezesie Oddziału PTTK w
Koninie Zygmuncie Pęcherskim (* 1921 † 1974), krajoznawcy i publicyście.
IV edycję Rajdu Zygmuntowskiego poprowadził tradycyjnie Piotr Pęcherski,
wnuk zmarłego. 19 piechurów i 2 rowerzystów wybrało się do Słupcy na nieco
opóźnione obchody imienin Zygmunta. Trasa rozpoczęła się od poznania miasta.
Tutaj ogrom wiedzy o historii słupeckiego grodu i jego mieszkańców przekazała
koleżanka ze słupeckiego oddziału PTTK Lidia Prus. W Koszutach przyjął
wędrowców z otwartymi ramionami ks. proboszcz Ksawery Wilczyński. Otworzył
drewniany kościółek pw. św. Bartłomieja, fundowany przez cystersów na szlaku
pielgrzymkowym z Gniezna do Słupcy, Lądu i Kalisza. Na kolejnych etapach
informacjami dzielił się komandor Piotr Pęcherski. Park w Młodojewie użyczył
cienia podczas krótkiego odpoczynku, a drewniany kościółek we wsi urzekł
cennym wyposażeniem i zadbanym otoczeniem.
Towarzystwo jak zwykle najwyższej wody - powiedział komandor rajdu Piotr
Pęcherski. - Wędrują tu tacy piechurzy, którzy po 25 km nadal potrafią się śmiać i
żartować z bolących nóg ;)
Po drodze była stanica rycerska, ewangelicki cmentarz w Brzozogaju i pomnik
w miejscu bitwy 2 marca 1863 roku w Mieczownicy. Ogromne ognisko na swoim
terenie przygotowała Stadnina Koni w Mieczownicy.
Po blisko 28 km trasę zakończono w miejscowości Kąpiel, gdzie na zdrożonych
piechurów czekał kierowca linii SPACER MZK Konin pan Paweł Owsiński, który
poratował wszystkich wodą mineralną z własnych zapasów - jak dało się usłyszeć
od niektórych uczestników: tak smacznej wody nie pili od 1976 roku.
Za rok kolejna odsłona wyprawy inspirowanej przewodnikami Zygmunta
Pęcherskiego - tym razem grupa zdecydowała się wyruszyć w stronę Sompolna.
Komandor już dziś zaprasza i dziękuje za wspaniałą wspólną przygodę.
Dziękujemy za wsparcie w organizacji rajdu przewodniczce Lidii Prus (PTTK
Oddział w Słupcy), Stadninie Koni w Mieczownicy, Miejskiemu Zakładowi
Komunikacji w Koninie i Miastu Konin.
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Tekst: Piotr Pęcherski

Kierowca linii SPACER Paweł Owsiński

Zdjęcia: Anna i Piotr Pęcherscy, Wanda Gruszczyńska, Jolanta Kraska

Uczestnicy rajdu w gościnnej Stadninie Koni w Mieczownicy.
Trasa rajdu: Słupca - Koszuty - Młodojewo - Korwin - Brzozogaj - Mieczownica - Kąpiel 28 km

