
SPRAWOZDANIE Z XIX TURYSTYCZNEGO RAJDU 
KOLARSKIEGO „WIOSNA Z BICYKLEM” 

 
W dniach od 30 kwietnia do 03 maja 2011 r. odbył się XIX Turystyczny Rajd Kolarski 

„WIOSNA Z BICYKLEM”. W tym roku trasy rajdu prowadziły po szlakach Ziemi 

Pleszewskiej, głównie  powiatu pleszewskiego. Przez trzy dni bazą rajdu było Schronisko 

Młodzieżowe w Marszewie, do którego już od 29 kwietnia zjeżdżali turyści z różnych stron 

Polski.  

W rajdzie uczestniczyło 60 turystów, z Ostrowa Wielkopolskiego, z Wałbrzycha, Wrocławia, 

Jarocina, Pleszewa, Oleśnicy, Konina, Bydgoszczy, Zdun. Najmłodszą uczestniczką rajdu 

była czteroletnia Julka Frąckowiak, a najstarszym rajdowiczem Pan Karol Andruszczak 

rocznik 1927, który przyjechał z Wrocławia. 

Trasy rajdu w większości prowadziły drogami bocznymi i mało ruchliwymi. 

W pierwszym dniu rajdu, nazwanym przez organizatorów Dniem Pleszewskim, turyści 

zwiedzili m.in. Muzeum Zgromadzenia Służebniczek NMP, po którym oprowadzała i 

ciekawie opowiadała siostra Imakulata. Wspomniała ona również niespodziewaną wizytę 

kardynała Karola Wojtyły. Następnie na Rynku odbyło się spotkanie z przedstawicielem 

władz Miasta i Gminy Pleszew Panem Przemkiem Marciniakiem, który przekazał 

uczestnikom rajdu plany miasta i foldery reklamowe.  Po krótkiej przerwie turyści podjechali 

pod Muzeum Regionalne, gdzie czekał na nich już Pan kurator wystawy – Jerzy Szpunt, 

który bardzo ciekawie opowiedział o Marianie Boguszu i  jego twórczości. W Muzeum mini 

koncert fortepianowy dała jedna z najmłodszych rajdowiczek Marta Jarmuszczak. Po 

zwiedzaniu Pleszewa turyści udali się na trasę wycieczki, która prowadziła przez Planty 

Pleszewskie,  Zieloną Łąkę – Łaszew (w latach 1942-44 w zabudowaniach folwarku znajdował się 

hitlerowski karny obóz pracy)– Taczanów (zespół pałacowo-parkowy, kaplica, zabudowania folwarczne); 

do wigwamu w Taczanowie, gdzie czekał już na rajdowiczów gorący posiłek. Po posiłku i 

odpoczynku udano się w dalszą trasę przez Sośnicę (kościół p.w. Świętej Marii Magdaleny 

zbudowany w 1745 r., dawna karczma z ok. 1900 r.), Kowalew (kościół parafialny św. Bartłomieja Apostoła, 

dwór neoklasyczny z 2 poł. XIX w., krzyż drewniany, z 1860 r. – dzieło rzeźbiarza ludowego Pawła 

Brylińskiego), Pleszew do Marszewa. Wieczorem organizatorzy przygotowali tzw. Wieczór 

Komandorski, na którym częstowano ciepłym posiłkiem, plackiem drożdżowym, napojami, 

przeprowadzono konkursy-zabawy i śpiewano, bawiono się do późnych godzin.  

W drugim dniu rajdu, nazwanym Dniem Pogranicza, głównym celem była wioska indiańska 

w Józefowie. W drodze do Józefowa turyści zobaczyli: Broniszewice (pałac neoklasycystyczny, 

neogotycki kościół św. Michała Archanioła, neobarokowy kościół św. Piotra i Pawła), dawny słup 

graniczny nad Prosną, Nową Kaźmierkę (kościół poewangelicki). W Józefowie, w wiosce 



indiańskiej Raven Territory czekało na uczestników moc atrakcji i niespodzianek, m.in.: 

pokonanie indiańskiego toru przygody, rzut tomahawkiem, rzut kapeluszem na rogi bizona, 

dojenie dzikiej krowy, wyścigi w indiańskich nartach, był również poczęstunek przy grillu. W 

drodze powrotnej zwiedzano Chocz (klasztor i  kościół św. Michała Archanioła, pałac infułatów, kościół 

parafialny Wniebowzięcia NMP, słupy graniczne), Zawidowice (stara stajnia) oraz Lenartowice (pałac 

eklektyczny z ok. 1870 r., drewniany kościół Wniebowzięcia NMP). 

Trzeci dzień to Dzień Napoleoński, celem była wizyta w Muzeum Napoleońskim w 

Witaszycach. Za nim turyści udali się w drogę do Witaszyc, gdzie czekał na nich w swoim 

Muzeum Piekarstwa Pan Tomasz Vogt. Po zapoznaniu się z historią wypieku chleba oraz 

rodzinnymi tradycjami Vogtów grupa ruszyła na północ przez Korzkwy (pałac Szeniców), 

Sławoszew (drewniany kościół parafialny p.w. św. Zofii z początku XVIII w.), Racendów (kościół 

parafialny p.w. M.B. Bolesnej z 1911 r.), Wolę Książęcą do Witaszyc, gdzie w pałacu gospodarz 

przywitał spragnionych turystów kielichem soku; w tej miejscowości turyści mieli okazję 

zobaczyć: neobarokowy pałac, w odrestaurowanym dworze Muzeum Wojen Napoleońskich, kościół p.w. 

Wniebowzięcia NMP. Droga powrotna do Marszewa prowadziła przez: Prusy, Lutynię (kościół 

p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Rudę (głaz narzutowy), Orpiszewek, Suchorzew (dwór 

z końca XIX w.).  

Wśród uczestników rajdu „Wiosna z Bicyklem” przeprowadzono konkurs wiedzy 

krajoznawczej, zwyciężył – Maciej Grzeszczuk z Gimnazjum w Zdunach, kolejne miejsca 

zajęli: Tomasz Kołata i Karolina Malec z Gimnazjum w Zdunach, Tadeusz Błaszczyk i 

Danuta Korzeniewska-Drygas z PTTK w Jarocinie, rodzina Jarmuszczaków z KTKol. 

BICYKL-1977. Rozegrano również konkursy sprawnościowe: baloniada, rzut dętką 

rowerową  oraz rzut do celu. 

Każdy z uczestników rajdu „Wiosna z Bicyklem” otrzymał pamiątkową plakietkę, 

widokówkę, pamiątkę współorganizatora. 

Rajd w takiej formie odbył się między innymi dzięki pomocy: Miasta Ostrów Wielkopolski, 

Starostwa Powiatu Ostrowskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego, Miasta i Gminny Pleszew.   

Serdecznie dziękujemy. 

 

     W imieniu organizatorów 

 

       Darek Nowacki 

       KTK „BICYKL-1977” 

 


