Urodzinowy Rajd Chemików z BeneqTeam Płock * 3-5 czerwca 2016r
Nie trzeba długo namawiać kolarzy z Klubu Turystycznego do dobrej zabawy,
zwłaszcza gdy połączona jest ona z urodzinami zaprzyjaźnionego klubu. Stąd też
17 „niebieskich” bez wahania powiedziało: jedziemy i pojechała na 10-tą rocznicę
założenia Klubu Turystyki Kolarskiej BeneqTeam! Przyczepę rowerową ciągnął
Bogdan Rachuba, a cykliści przybyli samochodami.
Liczna jak na rozmiary rajdu grupa pojawiła się na ziemi płockiej w Soczewce,
która stanowiła doskonałą bazę do wypadów do Płocka i malowniczych okolic
Jeziora Soczewka. Już bezpośrednio po przybyciu do bazy rajdu spragniona
wrażeń grupa wyruszyła na mały rekonesans, by chłonąć historyczny, stołeczny i
książęcy klimat miasta, słysząc to tu, to tam porównania do rowerowej Policji
(czyżby kolega Władek Wojtulewicz był znany aż na Mazowszu?!). Wieczorem
zaś CIKLO podbiło parkiet wciągając do tanecznej zabawy nawet najbardziej
opornych. Punktem kulminacyjnym była zaś prezentacja z dziejów oddziału PTTK
przy Petrochemii Płock.
Drugi dzień rajdowy to wycieczka, na którą wszyscy czekali. Uczestnicy po
drodze mogli podziwiać dorzecze Wisły, w której tle widniały konstrukcje rafinerii,
a w samym Płocku cmentarz garnizonowy z I wojny światowej, czy niedawno
oddane do użytku Regionalne Muzeum Poczty i Jarmark Tumski, a to dopiero był
początek. Spotkanie z przewodnikiem pozwoliło na zgłębienie dawnych,
stołecznych czasów, rozwoju miasta i oczywiście obiektów na trasie takich jak
bazylika katedralna, zamek książęcy, czy choćby stary rynek z ratuszem; wizyta
w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego tzw.
Małachowiance oprócz spotkania z duchami przeszłości (dosłownie - polecamy
nocne zwiedzanie ;) ) dała obraz jak wielki wkład ta szkoła miała w dzieje całego
kraju kształcąc takie sławy jak choćby Tadeusz Mazowiecki, a wszystko to w
oparciu o tradycje nauki rozpoczęte przez jezuitów. Na zakończenie zaś grupa
odwiedziła Bazylikę Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i przesympatycznych
biskupa, diakona oraz młodych kleryków, którzy chętnie opowiedzieli o tym skąd
się wzięli, różnicach w stosunku do Kościoła rzymskokatolickiego i pokazali
rękodzielnicze perełki sióstr, w tym założycielki kościoła Marii Franciszki
Kozłowskiej „mateczki” oraz skosztowała lodów na najdłuższym w Europie molo
rzecznym przy okazji kibicując zawodnikom motorowodnych mistrzostw Polski
skuterów wodnych.
Niedzielne zakończenie to podziękowania, zaproszenia, kilka miłych słów i
nagrody dla tych naj... Prezentem dla jubilata był zegar odmierzający szczęśliwe
10(0) lat istnienia. Sekcja CIKLO z Klubu Turystycznego zajęła pierwsze miejsce
za najliczniejszą grupę, a nasi koledzy Włodzimierz Flakowski i Jarosław
Wertlewski otrzymali nagrody za miejsca na podium w rzucie ringo i lotkami.
Podsumowując Płock to miasto „naj” - słusznie podkreśla to wszędzie Benek
Milewski lider BeneqTeam, przejechaliśmy zaledwie 40km, ale przeszliśmy chyba
drugie tyle ;) , ubawiliśmy się po pachy i poznaliśmy kolejny piękny zakątek kraju,
gdzie z pewnością jeszcze nie raz powróci błękitna ekipa CIKLO Klubu
Turystycznego PTTK w Koninie.
Tekst: Piotr Pęcherski

Pakowanie na przyczepkę w Koninie.

Gotowi na zwiedzanie Płocka i okolic.

Spotkanie u Mariawitów.

Zdjęcia: Władysław Wojtulewicz, Piotr Pęcherski, Anna Pęcherska

Zegar od STR CIKLO PTTK Konin.

Skład STR CIKLO PTTK Konin: Anna Pęcherska, Piotr Pęcherski, Władysław Wojtulewicz, Wacław
Zając, Jarosław Wertlewski, Dorota Markiewicz, Michał Czapliński, Marzena Trębacka, Krzysztof
Jóźwik, Sławek Szkudelski, Dorota Szkudelska, Leszek Ruminkiewicz, Bogdan Rachuba, Henryk
Aniszewski, Kazik Witkowski, Danuta Przygoda, Włodzimierz Flakowski.

Puchar dla najliczniejszej drużyny dzierżą
Danusia, Ania i dwie Doroty.

