
 SPRAWOZDANIE Z XXI TURYSTYCZNEGO RAJDU 
KOLARSKIEGO „WIOSNA Z BICYKLEM” 

 
 

W dniach od 1 maja do 5 maja 2013 r. odbył się XXI Turystyczny Rajd 

Kolarski „WIOSNA Z BICYKLEM”. W tym roku trasy rajdu prowadziły głównie 

po szlakach powiatu średzkiego i śremskiego. Przez cztery dni bazą rajdu było 

Schronisko Młodzieżowe w Zaniemyślu, do którego zjeżdżali turyści z różnych 

stron Polski.  

W rajdzie uczestniczyło 49 turystów, z Ostrowa Wielkopolskiego, z Jarocina, z Pleszewa, z Oleśnicy, 

z Bydgoszczy, z Inowrocławia, Legnicy, Wrocławia, Brwinowa, Krakowa, Krotoszyna, Szprotawy, Raszkowa, 

Gorzowa Wlkp, Strzelna. Trasy rajdu w większości prowadziły drogami bocznymi i mało ruchliwymi. 

W pierwszym dniu rajdu – 1 maja  uczestnicy pokonywali dowolnie wybrane trasy tak żeby popołudniu 

zameldować się w Zaniemyślu. Grupa z Ostrowa Wielkopolskiego wybrała trasę prowadzącą m.in. przez 

Koźmin, Borek, Dolsk, Śrem, Zaniemyśl i przejechała tego dnia ponad 100 km.; natomiast grupa z Pleszewa 

pokonała trasę 70 kilometrową (w większości Transwielkopolską Trasą Rowerową) przez Jarocin, Wilkowyję, 

Radlin, Klękę, Solec, Młodzikowo, Zaniemyśl . Wieczorem po zakwaterowaniu uczestników  komandor rajdu 

Darek Nowacki rozdał świadczenia w postaci folderów, znaczków, naklejek, dyplomów uczestnictwa itp., 

oficjalnie rozpoczął XXI Turystyczny Rajd Kolarski „WIOSNA Z BICYKLEM” i przedstawił program na 

pozostałe dni rajdu.  

W drugim dniu rajdu dołączyła do nas grupa rowerowa „Żwawych Dziadków” ze Śremu. Trasa 

prowadziła najpierw przez Łękno, Jeziory Małe, Biernatki do Kórnika.  W Kórniku zwiedziliśmy arboretum (liczy 

ok. 3 tys. gatunków i odmian drzew i krzewów i jest jednym z największych w Europie Środkowej parków 

dendrologicznych. Wiele z okazów, często o imponujących rozmiarach, ma dzisiaj 130-180 lat, najstarsze rosnące 

drzewa to ok. 300-letnie lipy drobnolistne) oraz zamek (w murach zamku mieści się muzeum z wieloma unikatowymi 

eksponatami, m.in. meble różnych stylów i epok, obrazy mistrzów polskich i europejskich, rzeźby, kolekcje 

numizmatyczne, militaria polskie i wschodnie, wyroby rzemiosła artystycznego z porcelany i srebra oraz zbiory 

etnograficzne i przyrodnicze z Australii i Oceanii. Jak głosi legenda: nocami po parku i zamkowych komnatach 

przechadza się Teofila z Działyńskich zwana "Białą Damą").  Po Kórniku kolejną miejscowością z zabytkami był 

Rogalin (Barokowo-klasycystyczny pałac, park i wozownia pochodzą z XVIII wieku. W zespole pałacowym znajduje się 

kościół pw. św. Marcelina (dawniej kaplica hrabiów Raczyńskich). W podziemiach kościoła znajduje się mauzoleum 

Raczyńskich, w którym spoczywa m.in. ciało hrabiego Edwarda Bernarda Raczyńskiego, który w latach 1979-1986 był 

prezydentem RP na uchodźstwie. W pałacu jest galeria malarstwa mająca w swych zbiorach prace takich artystów jak: 

Jan Matejko, Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański, Julian Fałat, Olga Boznańska, Leon Wyczółkowski, Aleksander 

Gierymski, Wlastimil Hofman, Maurice Chabas, Albert Besnard, Paul Delaroche) niestety wnętrza były niedostępne 

i turyści mogli zobaczyć bryły zewnętrzne i piękny park z pomnikowymi dębami. Droga powrotna prowadziła 

przez Radzewo, Błażejewo, Jeziory Wielkie do Zaniemyśla.  Po odświeżeniu  udaliśmy się na obiad. 

Po obiedzie bardzo ciekawą prezentację przedstawił uczestnik sztafety „Afryka Nowaka” kolega Sławomir 

Kuczyński ze Śremu. Sławek Kuczyński skończy 70 lat a kondycji pozazdrościć mógłby mu niejeden 

dwudziestolatek. brał udział w ostatnim – 24 etapie sztafety Afryka Nowaka. W przeciągu trzech tygodni 

pokonał ponad tysiąc kilometrów bezdrożami Czarnego Lądu.  Wieczorem odbył się konkurs krajoznawczy,  
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w którym można było wykazać się ogólną wiedzą o Polsce i wygrać drobny upominek a następnie ujawnić 

swoje talenty wokalne przy karaoke . 

W trzecim dniu – 3 maja załamała się pogoda, zrobiło się zimno i padał deszcz, wyjazd się opóźniał. 

Oczekując przejaśnienia organizatorzy zapewnili uczestnikom rajdu seans filmowy – polski film „Mój Rower”. 

Po filmie pogoda troszkę się poprawiła i dwudziestu śmiałków wyruszyła w zaplanowaną trasę. Trasa wiodła 

wzdłuż jeziora Raczyńskiego, przez Kępę Wielką, Młodzikowo, Sulęcin, Solec a następnie trasą 

nadwarciańską do Śremu. Po Śremie obwoził nas Sławek ale uczestniczący w wycieczce rowerzyści byli 

przemoczeni i wychłodzeni i pragnęli jak najszybciej znaleźć się w  Zaniemyślu w schronisku. Grupa która 

została w Zaniemyślu zrobiła sobie wycieczkę wokół jeziora Raczyńskiego.  Po przerwie obiadowej rozpoczął 

się kolejny blok konkursowy. Tym razem pole do popisu mieli miłośnicy ornitologii, trzeba było rozpoznać 

ptaka po jego śpiewie lub innych wydobywanych przez niego dźwiękach. Oczywiście prawidłowe odpowiedzi 

były nagradzane upominkami. 

Kolejny dzień rajdu przywitał nas słoneczkiem. 4 maja wyruszyliśmy w trasę wiodącą przez Łękno, 

Polwicę (dwór Skórzewskich z XIX wieku, miejsce urodzenia Ryszarda Berwińskiego), Śnieciska (drewniany kościół 

p.w. św. Marcina z 1767 roku, w XIX-wiecznym zespole dworskim znajduje się szkoła), Słupię Wielką (w parku 

krajobrazowym znajduje się XIX-wieczny eklektyczny dwór ) do Koszut gdzie zwiedziliśmy z przewodnikiem 

Muzeum Ziemi Średzkiej mieszczące się w pięknym barokowym staropolskim dworze ziemianina. Z Koszut  

przez Kromolice (tu wjechaliśmy znowu na odcinek TTR) udaliśmy się do Środy Wielkopolskiej (kościół 

kolegiacki NMP Wniebowziętej, ratusz, pomnik gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, średniowieczny układ ulic). Tego dnia 

rozdano testy krajoznawcze dotyczące terenów po których przebiegały trasy rajdowe. Wieczorem organizator 

zapewnił ognisko w pięknej scenerii nad jeziorem Łękno. Przy ognisku nastąpiło podsumowanie rajdu, 

rozstrzygnięto test krajoznawczy, największą wiedzą okazała się Halina Bierwiaczonek z Legnicy, Romuald 

Wiencek z Bydgoszczy, Maria Marcinowska ze Szprotawy i Kamil Bachorski z Ostrowa Wielkopolskiego, 

zarówno zwycięzcy jak i pozostali turyści którzy oddali wypełniony test otrzymali cenne nagrody. Po wręczeniu 

nagród uczestnicy rajdu mogli posilić się  kiełbasą pieczoną przy ognisku. Po posiłku przeprowadzono loterię 

w której można było wylosować drobne upominki. Później były już tylko podziękowania i śpiewy przy ognisku. 

Każdy z uczestników rajdu „Wiosna z Bicyklem” otrzymał pamiątkowy metalowy znaczek, naklejkę, 

dyplom, opis tras oraz foldery i pamiątkę współorganizatora. 

Rajd w takiej formie z tak bogatym programem i licznymi konkursami z nagrodami odbył się między innymi 

dzięki pomocy i dofinansowaniu przez: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatu 

Ostrowskiego, Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski. 

Turystom za udział w rajdzie, samorządom za pomoc materialną – serdecznie dziękują organizatorzy. 

        

Darek Nowacki  

       KTKol. „BICYKL -1977”  

 


