Rajd Rowerowy z Zespołem Szkół w Żychlinie * 1 czerwca 2017
Po raz drugi cykliści z Klubu Turystycznego PTTK O/ Konin - sekcja CIKLO poprowadzili
rajd dla uczniów Zespołu Szkól w Żychlinie z klas IV, V, VI. W czwartek 1 czerwca 2017 r.
trasa rajdu przebiegała z Żychlina do Muzeum Zofii Urbanowskiej w Kowalewku.
Następnie zobaczyliśmy rzeźbę Marcina ze Sławska i odbyliśmy rejs promem na drugi
brzeg rzeki i z powrotem. Łącznie przejechaliśmy w doskonałej atmosferze 33 km.
Fot. Zbyszek Szczypkowski Opublikowane na FB przez: Jolanta Kraska Oprac. W. Gruszczyńska

Relacja ze strony ZS w Żychlinie. Już kolejny raz uczniowie Szkoły Podstawowej w
Żychlinie wraz z nauczycielami panią Anetą Tomczak, panią Kariną Kubicką i panem
Jakubem Ciesielczykiem uczestniczyli w wyprawie rowerowej z cyklistami Klubu
Turystycznego PTTK o/Konin STR CIKLO. Dołączyły koleżanki z RRR Golina.
Tym razem pod bacznym okiem cyklistów i nauczycieli oraz jednego dzielnego
rodzica, pana Żerkowskiego, rowerzyści z klas IV, V i VI przemierzyli trasę z Żychlina
do Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku. Tu zapoznali się z historią
miejscowości, w której urodziła się słynna pisarka. W drodze do muzeum przystanęli
do pamiątkowego zdjęcia na zaporze zbiornika Stare Miasto na rzece Powie. Po
krótkim odpoczynku wybrali się w dalszą drogę do Sławska, gdzie zobaczyli rzeźbę
Marcina h. Zaremba ze Sławska. Wysłuchali krótkiej historii o rycerzu, który wsławił
się w bitwie pod Grunwaldem. Po zjechaniu nad rzekę odbyli rejs promem na drugi
brzeg rzeki i z powrotem. W drodze powrotnej do Żychlina we wsi Struga odwiedzili
miejsce pamięci związane z tragicznymi wydarzeniami pod koniec II wojny światowej,
w wyniku których śmierć poniosła rodzina Stuczyńskich.
Niezwykle ciekawa turystycznie i historycznie wyprawa wprawiła nas w dobry nastrój,
tym bardziej, że po powrocie czekało na nas ognisko z kiełbaskami przygotowanymi
przez rodziców naszych uczniów.
Aneta Tomczak

Rzeźba rycerza Marcina ze Sławska

Kadra po zakończeniu rajdu. Z CIKLO: E. Kwiatkowski, W. Krzyżaniak, W. Zając, M. Czapliński, K. Kita,
H. Aniszewski, M. Sosiński, Aneta Tomczak, M. Szkudelska, S. Szkudelski i Z. Szczypkowski.

