RAJD ROWEROWY „W STRONĘ WAKACJI” * 15 czerwca 2016

Zbliżają się wakacje, dlatego uczniowie Zespołu Szkół w Żychlinie (kl. V SP i II Gim)
postanowili wyjść im naprzeciw i zorganizowali wraz ze swoimi nauczycielami: Moniką
Jąkalską, Anetą Tomczak, Kamilą Borek i Jakubem Ciesielczykiem rajd rowerowy
„W stronę wakacji”. Przedsięwzięcie było uwieńczeniem podjętej wcześniej współpracy
między PTTK w Koninie i Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Żychlinie. Siewcami tego
działania byli uczniowie Szymon Janiak i Antoni Serafiński, którzy kandydując do
Sejmu Dzieci i Młodzieży chcieli podjąć działania promujące Żychlin i okolice, ze
szczególnym uwzględnieniem bytności w nim F. Chopina.
I tak 30 uczniów wraz z opiekunami wyruszyło w trasę „Czarnym szlakiem przez
Trójkę”. Ta eskapada nie odbyłaby się, gdyby nie pomoc i współorganizacja ze strony
członków Sekcji Turystyki Rowerowej CIKLO przy PTTK w Koninie. Wespół z
nauczycielami zajmowali się organizacją rajdu i bezpieczeństwem naszych uczniów.
Sprawnie zabezpieczali przejazdy, kierowali grupą i służyli nieocenioną pomocą
techniczną. Słoneczny i atrakcyjny dzień sprzyjał relaksującej przejażdżce.
Propagatorami turystyki rowerowej wśród naszej młodzieży, którzy zaszczycili nas
swoją obecnością byli panowie: Władysław Wojtulewicz, Jarosław Wertlewski, Paweł
Hejman, Michał Czapliński, Wacław Zając, Mirosław Sosiński, Jurek Sosiński,
Zbigniew Szczypkowski, Krzysztof Kita i Sławomir Szkudelski. Sprawnie koordynowali
grupą na czele z naszym Komandorem Rajdu-uczniem klasy II Gim Wojtkiem
Tylakiem. Rajd „W stronę wakacji” prężnie wspomagały również panie Cyklistki:
Maria Mili i Irena Smucerowicz.
Wszyscy uczestnicy sprawnie przejechali cały szlak: Żychlin, Janowice, Krągola,
Karsy, Modła Królewska, Trójka, Barczygłów, Stare Miasto, Żychlin. Aby wycieczka
rowerowa nie pozostała bez echa w pamięci uczestników, na samym początku
wyprawy odwiedziliśmy parafię ewangelicko-reformowaną w Żychlinie, gdzie wiele
ciekawych informacji o ewangelikach i historii zboru przekazała nam pani Danuta
Sznycer. Pod koniec trasy, w Starym Mieście uczeń Wojtek Tylak opowiedział
wszystkim uczestnikom o historii kościoła w Starym Mieście.
Pogoda i radosne humory dopisywały wszystkim cyklistom, tym bardziej że w
Żychlinie czekało już na wszystkich ognisko, przy którym każdy z uczestników upiekł
sobie pyszną kiełbaskę. Fundatorem tego specjału był Samorząd Uczniowski. Na
koniec każdy z nas wpisał się do pamiątkowej księgi Członków Sekcji Turystki
Rowerowej CIKLO przy PTTK w Koninie, przywiezionej specjalnie na tę okazję przez
pana Władysława Wojtulewicza.
Wszyscy uczniowie i ich opiekunowie byli bardzo zadowoleni z wyprawy i
zapowiedzieli przygotowania do następnego rajdu w przyszłym roku szkolnym.
Bardzo dziękujemy wszystkim Cyklistom, życzymy im połamania szprych
i zapraszamy do dalszej współpracy!
Aneta Tomczak
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