VII Noc pod gwiazdami „Podglądamy sekrety gwiazd” 14.08.2018
Ku nowej nocnej przygodzie dokładnie sprzed siedziby konińskiego Oddziału
PTTK wyruszyła grupa blisko 80 cyklistów w wieku różnym. Najmłodsza na trasie
była Joanna Pęcherska (8 m-cy), a najstarsza/-y? Któż by o to pytał w taką noc?
Wszyscy pełni emocji związanych z chęcią przekazania swojego marzenia
spadającej gwiazdce pognali przed siebie, a dokładnie za komandorem rajdu.
Choć meta trasy oddalona była od startu o zaledwie kilka kilometrów, to jadąc
przez Rudzicę - Izabelin - Grąblin uczestnicy mogli odnotować na licznikach całe
25km. Choć nocne otoczenie nie sprzyja podziwianiu widoków, to jednak można
było zaobserwować romantyczny księżyc nad kanałem Warta-Gopło i stawami w
Koninie-Gosławicach, czy rozświetlone bryły bazyliki w Licheniu, czy MZGOK w
Koninie. Ostatni fragment trasy powiódł przez świeżo wybudowaną ul. Brunatną w
Konińskiej Strefie Inwestycyjnej. Idealna nawierzchnia drogi i ścieżek rowerowych
sprzyjała swobodniejszej jeździe. Jeszcze przed metą podróżników witał
rozświetlony nieboskłon i pierwsze Perseidy.
Na mecie w pałacu w Posadzie powitał przybyłych w imieniu Gminnego Ośrodka
Kultury w Kazimierzu Biskupim Paweł Grzybowski oraz zaproszeni eksperci –
pasjonaci rozgwieżdżonego nieba Jarosław Przybyła i Grzegorz Maćkowiak. Każdy
z uczestników dzięki teleskopom mógł podejrzeć sekrety ciał niebieskich: Wegi
(najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Lutni) oraz Saturna, wysłuchać informacji
o tym co można odnaleźć na letnim nieboskłonie, dowiedzieć się jak uwieczniać
nocne widoki czy też jak poznawać gwiazdozbiory mając w ręku smartfon oraz
lornetkę. Na koniec chętni mogli ogrzać się w cieple ogniska i upiec kiełbaski.
Rajd zakończył się przed północą, kiedy ostatni miłośnicy nocnego wojażowania
opuścili pod opieką kolarzy z CIKLO PTTK przypałacowy park.
Najbliższy nocny rajd ze spadającymi gwiazdami już za rok!
PS. Komandor rajdu kieruje serdeczne podziękowania do koleżanek i kolegów z
STR CIKLO, w tym Prezesa Klubu Turystycznego Zbigniewa Szczypkowskiego za
w pełni profesjonalne wsparcie zabezpieczenia trasy przejazdu oraz organizacji grup.
Specjalne podziękowania dla panów Jarosława i Grzegorza za podzielenie się z
nami ich pasją oraz cierpliwość w odpowiadaniu na szereg dociekliwych pytań.
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