
Wiosna na rowerowo 
 

Turyści z różnych stron Polski – Ostrowa Wielkopolskiego, Jarocina, 
Pleszewa, Oleśnicy, Bydgoszczy i Poznania – zjechali się do Roszkowa nad 
Lubieszką, by wziąć udział w XX Turystycznym Rajdzie Kolarskim „Wiosna 
z Bicyklem” i poznać ziemię jarocińską. Na trzy dni bazą wypadową stało się 
Schronisko Turystyczne Stowarzyszenia „Rodzina – Szkoła – Gmina” 
w Roszkowie, położonym wśród lasów i pól, około pięć kilometrów na zachód od 
Jarocina i około 60 km na południowy wschód od Poznania. Trasy tegorocznego 
rajdu prowadziły głównie szlakami mało ruchliwymi tej ziemi.  

Pierwszego dniu rajdu, 3 maja, uczestnicy pokonywali 
dowolnie wybrane trasy. Grupa z Ostrowa Wielkopolskiego 
wybrała prowadzącą między innymi przez Lewków, Gutów, 
Sobótkę, Gołuchów, Pleszew, Kotlin, Magnuszewice, Zakrzew. 
Wieczorem zaś, kiedy uczestnicy już zostali zakwaterowani, 
komandor rajdu Darek Nowacki przedstawił program rajdu, a także 
rozdał wszystkim foldery, plakietki, naklejki, itp. 

Drugiego dnia wszyscy pojechali najpierw do Jarocina, gdzie zwiedzali 
Muzeum Regionalne, mające swoją siedzibę w odrestaurowanym ratuszu, a w nim 
stałą wystawę „Z przeszłości ziemi jarocińskiej”, na której można zobaczyć także 
eksponaty pochodzące z tych terenów z epoki kamienia. W mieście tym, należącym 
od wieku VI do Piastów, a dzisiaj znanym od wielu lat młodym ludziom 
z jarocińskiego festiwalu rockowego, czekali już na nas przyjaciele z Oddziału PTTK 
w Jarocinie z prezesem Marianem Brodą na czele, który oprowadził nas po swoim 
grodzie, szczycącym się prawami miejskimi od połowy XIII w. W roku 1257 bowiem 
książę wielkopolski, Bolesław Pobożny, wystawił dokument, w którym nadał miasto 
i liczne przywileje Jankowi z rodu Zarembów. Po Jarocinie kolejną miejscowością 
z zabytkami był Radlin z malowniczo położonymi ruinami pałacu Opalińskich, 
wzniesionym pod koniec XVI w., oraz kościołem pw. św. Walentego, 
wybudowanym w latach osiemdziesiątych XVII w. Następnie grupa jechała przez 
Wilkowyję, gdzie wiosną 1945 r. zatrzymał się Jarosław Iwaszkiewicz wracający do 
Warszawy po wyzwoleniu obozu koncentracyjnego w Niemczech, w którym 
przebywał wraz ze swoim szoferem z Wilkowyi. Będąc pod urokiem wysłuchanych 
tutaj opowieści, jak i miejsca pobytu, w następnym roku napisał on krótkie 
opowiadanie „Młyn nad Lutynią”. Później pojechano do Tarc, by obejrzeć pięknie 
położony wśród lasów odrestaurowany pałac Gorzeńskich, powstały w 1871 r. 
Dzisiaj mieści się w nim luksusowy hotel i restauracja. Z miejscowości Tarce turyści 
kolarze udali się w kierunku Jarocina, gdzie wędrując czerwonym szlakiem mogli 



nacieszyć oczy piękną przyrodą doliny meandrującej Lutyni i niesamowitym 
krajobrazem. Wieczorem przy ognisku bawiono się, śpiewano i rozgrywano 
konkursy, w których można było wykazać się ogólną wiedzą i wygrać drobny 
upominek. W konkursie krajoznawczym zwyciężył Romuald Wiencek z Bydgoszczy, 
a kolejne miejsca zajęli: Marta Jarmuszczak i Henryka Talaga z Klubu Turystyki 
Kolarskiej „Bicykl–1977”. 

Trzeciego dnia zaś rajdowicze udali się do Planetarium w Potarzycy, by 
obejrzeć seans astronomiczny. Powstało ono w roku 1993 i wyposażone jest 
w aparaturę projekcyjną wykonaną na zajęciach Szkolnego Koła Miłośników 
Astronomii. Wpisane zostało do rejestru polskich placówek astronomicznych przez 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oraz do rejestru 
światowych placówek astronomicznych przez Międzynarodową Unię 
Astronomiczną. Planetarium to jest jedyną tego typu placówką dydaktyczną 
w Polsce działającą w gimnazjum, zajmuje się upowszechnianiem wiedzy 
o Wszechświecie. Następnie rowerzyści popedałowali do Ruska, gdzie oglądali 
dziewiętnastowieczny pałac hr. Czarneckich i jednonawowy kościół szachulcowy 
pw. Świętego Wojciecha z 1833 r. Dalej pojechali do Borku Wielkopolskiego, 
w którym znajduje się parafia pw. Pocieszenia Najświętszej Maryi Panny, 
sanktuarium maryjne na Zdzieżu z XVII w. z obrazem Matki Bożej Boreckiej 
pochodzącym z lat 1550–1575, uchodzącym za cudowny, kościół farny pw. św. 
Stanisława biskupa z XV w. oraz ratusz z 1853 r. Po przerwie obiadowej udano się w 
dalszą trasę, która prowadziła do miejscowości Góra z kościołem pw. Wniebowzięcia 
NMP z początku XIX w., dziewiętnastowiecznym pałacem i parkiem 
krajobrazowym, założonym w drugiej połowie XVIII w. Około godziny 17.00 
wszyscy zadowoleni wrócili do Roszkowa. Wieczorem ponownie rozpalono ognisko, 
podczas którego komandor rajdu podziękował za uczestnictwo gościom 
i rajdowiczom. 

Rajd odbył się między innymi dzięki pomocy Starostwa Powiatowego 
w Ostrowie Wielkopolskim, za co serdecznie dziękują organizatorzy. 
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