Relacja fotograficzna z Jubileuszowego
Rajdu Rowerowego i Pieszego
„Szlakiem Zabytków Gminy Stare Miasto”

22 kwietnia 2017 r., w Światowym Dniu Ziemi, odbył się Rajd
rowerowo-pieszy „Śladami Zabytków Gminy Stare Miasto”.
Inicjatorką i główną dowodzącą imprezą była Irena Smucerowicz –
prezes zarządu Koła Zakładowego PTTK przy Hucie Aluminium
Konin. Koło jest najstarszym działającym w Oddziale PTTK
w Koninie; obchodzi właśnie jubileusz 50-lecia. Od 1967 r. zdobywa
to, co niezdobyte, odkrywa to, co nieodkryte oraz podziwia piękno
ukryte za linią horyzontu. W rajdzie uczestniczyły 74 osoby
(32 piechurów i 42 rowerzystów). Grupa piesza pod kierownictwem
Wandy i Zdzisława wyruszyła autokarem z Konina do Starego Miasta.
Miłośnicy jazdy na rowerze ruszyli z Placu Wolności w trasę rajdu,
która przebiegała przez kilka miejscowości gminy Stare Miasto:
Modłę Królewską, Lisiec Wielki, Bicz i Lisiec Mały.
Na trasie czekało nas mnóstwo atrakcji: zwiedzanie kościoła pw. św.
Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście.
Kolega Darek - prowadzący trasę rowerową z entuzjazmem i pasją
opowiedział nam ciekawą historię powstania oraz budowy kościoła.
Po zwiedzaniu i wspólnym zdjęciu, grupa piesza pojechała autokarem
do miejscowości Zgoda, skąd ruszyła pięknym leśnym szlakiem do
miejscowości Dryja, a następnie do Skansenu Bicz.
Grupa rowerowa ruszyła w malowniczą trasę rowerową. Zatrzymała
się przy tamie na rzece Powa oraz zwiedziła w Liścu Wielkim kościół
pw. św. Jana Chrzciciela. W Skansenie Bicz rowerzystów powitała
grupa piesza, a ukojenie przyniósł nam widok stawu oraz park
etnograficzny. Wszyscy razem raczyliśmy się gorącym, tradycyjnym
posiłkiem.

Po biesiadowaniu, wraz z kustoszem, zwiedziliśmy skansen: letnie
„koźlaki”, domek winiarski, drewniane chałupy pokryte strzechą
z oryginalnym wnętrzem sprzed lat, wystawę rolnictwa,
w którym znajduje się pierwszy powojenny ciągnik Ursus C 45,
młocarnie, konne wozy strażackie oraz armatę wiwatową.
Dopełnieniem tego pięknego, swojskiego obrazu było mini zoo,
stadnina koni i jedyny w Polsce torfowy dom, którego ściany
zbudowano z trawy. Skansen Bicz to miejsce, które powstało z pasji
do piękna i historii. Uczestnicy rajdu odbyli podróż w czasie,
posmakowali życia tradycyjnej polskiej wsi, poznali źródło naszej
kultury i obrzędowości, zapoznali się z warsztatami rzemiosła
i przedmiotami codziennego użytku z minionych lat. Pomimo, że
było zimno, nie zabrakło dobrych humorów, doskonałej atmosfery
oraz śpiewu przy gitarze. Profesjonalne i sprawne kierowanie
ruchem zapewnili koledzy: Darek, Jarek, Sławek. Grupy rowerowe
prowadzili: Irenka, Jolka, Ulka, Piotrek, Janek, Leszek, Kazik,
Wacław, Zbyszek. Grupa rowerowa w drodze powrotnej zatrzymała
się przy zabytkowej kapliczce w Liścu Małym, obok której znajdują
się czerwona kula i krzyż. Wszystkim uczestnikom rajdu serdecznie
dziękujemy za aktywne uczestnictwo. Szczególne podziękowanie
kierujemy do kolegi Darka, który przygotował trasę rowerową oraz
przybliżył nam ciekawą historię zwiedzanych obiektów. Oddzielne
podziękowania kierujemy do naszej koleżanki Wandy za oprawę
muzyczną.
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