
Sprawozdanie z XXV Wiosennego Rajdu „Bocianim Szlakiem” 
 

Już po raz 25 w piątek i sobotę 20 i 21  kwietnia 2012 r. odbył się Wiosenny Rajd „Bocianim Szlakiem”. 
Meta rajdu usytuowana była na terenie Zespołu Szkół w Chynowie, gdzie gospodarzem jest Pani dyrektor Beata 
Szczypkowska. Jak to bywa na imprezach organizowanych przez Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim 
większość uczestników to młodzi turyści, którzy przybywają wraz ze swoimi opiekunami z najbliższych okolic 
Ostrowa. Po rajdzie Uroki Zimy i Marzanna’2012 mogliśmy się spodziewać wysokiej frekwencji, ale młodzież znów 
nas zaskoczyła. Do naszego biura zgłosiło się ponad 450 uczestników deklarujących swoją chęć spędzenia z nami 
weekendu na XXV Wiosennym Rajdzie „Bocianim Szlakiem”. Razem z uczestnikami, prowadzącymi trasy oraz 
obsługą ZS w Chynowie możemy powiedzieć, że było nas ok. 500 osób. 

Uczestnicy rajdu to przede wszystkim dzieci i młodzież ze szkół Ostrowa Wielkopolskiego i jego okolic. 
Spora grupa uczestników to turyści z Gminy Przygodzice, której Wójt, Pan Krzysztof Rasiak, przyjął patronat 
honorowy nad imprezą.  

Organizator rajdu – Ostrowski Oddział PTTK, zaproponował młodym turystom różnorodne trasy piesze 
i rowerowe. Można było dojść do Chynowy z Przygodzic, Sadowia i Ostrowa Wielkopolskiego. Turyści rowerowi 
mogli wybrać trasę z Ostrowa. Wielu uczestników wybrało trasy dowolne i swoimi ścieżkami docierali do Chynowy. 
Wędrujący przez Przygodzice mogli zwiedzić Chatę Regionalną, a Pan E. Radziszewski, opiekun Chaty, opowiadał 
im o atrakcjach gminy. Podczas wędrówki uczestnicy mogli zdobywać punkty na Odznakę Turystyki Pieszej 
i Kolarską Odznakę Turystyczną (OTP i KOT). Była także możliwość zdobycia punktów na Ostrowską Odznakę 
Krajoznawczą „Ostrószko”.  

Grupa 50 osób wybrała możliwość nocowania w przyjaznych murach szkoły. Wieczór spędziliśmy przy 
ognisku, na którym smażyliśmy kiełbaski. Wieczorem przeprowadziliśmy zabawę w rozpoznawanie zabytków 
powiatu ostrowskiego, która zakończyła się następująco: 

I miejsce – Marta Szych, 
II miejsce – Magdalena Binkowska, 
III miejsce – Ilona Pilarska. 

Wszystkie dziewczyny uczą się w ZS Chynowa. W zabawie wzięła również udział 13 Gromada Zuchowa 
„Przyjaciele Koziołka Matołka” z SP 11 w Ostrowie Wlkp., która za swój gromadny udział została wyróżniona. 
W sobotę 21 kwietnia dla uczestników noclegu przygotowano także grę terenową po Chynowie. Marsz – grę wygrały 
następujące drużyny: 

I miejsce – Szymon Biela i Patryk Śron – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie, 
II miejsce – Daria Raczak i Natalia Kordon – Szymon Biela i Patryk Śron – Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Ostrowie, 
III miejsce – Marta Szych, Edyta Wojtkowska i Magdalena Binkowska – Gimnazjum Chynowa. 
W tym czasie reszta uczestników wędrowała w kierunku Chynowy. Na miejscu Pani kucharka zadbała, aby 

na uczestników rajdu czekała gorąca herbata i pyszna drożdżówka oraz kawa dla opiekunów.  
Dzieci i młodzież jak co roku mogły rywalizować w różnorodnych konkursach. Przed rajdem można było 

wziąć udział w konkursie plastycznym, który cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęły bowiem 33 prace. 
Wszyscy autorzy zostali nagrodzeni upominkami, a autorka najładniejszej i najciekawszej pracy – Kinga Grzęda z SP 
w Chynowie otrzymała nagrodą rzeczową. Tematyka konkursu związana była z bocianami, a zwycięska praca będzie 
wykorzystana jako logo znaczka rajdowego w roku 2013. 

Na trasach rajdu i na mecie rozegrano także inne konkursy. Uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę 
o Gminie Przygodzice i powiecie ostrowskim.  

W kategorii szkół podstawowych osiągnięto następujące wyniki: 
I miejsce – Agnieszka Kaczocha – SP nr 6, 
II miejsce – Konieczna, Mucha, Bałoniak – SP nr 7, 
III miejsce – Marta Szych – SP Chynowa i Matra Banasiak SP nr 4. 
Wśród szkół ponadpodstawowych: 
I miejsce – Szymon Pietrowiak – Gimnazjum Wysocko Małe, 
II miejsce – Daria Raczak – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim, 
III miejsce – Mateusz Ratajczak – Gimnazjum Ociąż i Patryk Koryciak – II LO. 



Specjalną nagrodę otrzymał Łukasz Hyla z Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka. 
Jak co roku we współpracy z  Panem Zdzisławem Kowalczykiem z Koła Myśliwskiego nr 8 „Klub 

Myśliwski” przeprowadzono także w dwóch kategoriach wiekowych konkursy gwary myśliwskiej. W kategorii szkół 
podstawowych zwyciężyli:  

I miejsce – Grzegorz Grabarek, 
II miejsce – Oskar Stachurski, 
III miejsce – Anna Ryszkowska. 

Natomiast w kategorii gimnazjów nagrody i dyplomy odebrały: 
I miejsce – Mateusz Łaski, 
II miejsce – Piotr Olejnik, 
III miejsce – Nikodem Woźniak. 
Dorośli i opiekunowie zmierzyli się z krzyżówką myśliwską. Najlepiej udało się to Pani Renacie Kowalczyk 

z Gimnazjum nr 4, drugie miejsce zajęła Elżbieta Nowak z Ociąża, a trzecie Agnieszka Wypych. Wszyscy otrzymali 
nagrody książkowe i dyplomy ufundowane przez Koło Myśliwskie nr 8. 

Dla rozśpiewanych turystów atrakcją był na pewno konkurs piosenki turystycznej i wiosennej. Jury 
przyznało nagrody indywidualne w kolejności: 

I miejsce – Julia Pastok – SP Chynowa, 
II miejsce – Wiktoria Pacyna – SP Chynowa, 
III miejsce – Konrad Sikora – Gimnazjum nr 4 Ostrów Wielkopolski, 
IV miejsce – Monika Kaczmarek – Gimnazjum nr 3 Ostrów Wielkopolski 
i zespołowo dla „Pędziwiatrów” ze SP nr 6. 
Jak zwykle największą popularnością wśród uczestników imprezy cieszył się konkurs sprawnościowy 

polegający na przeciąganiu liny. Wzbudził on wiele emocji i radości. Zwycięzcami okazali się: 
kategoria SP – dziewczęta: 
1. SP nr 6 Ostrów Wielkopolski, 
2. SP nr 1 Ostrów Wielkopolski; 
kategoria SP – chłopcy: 
1. SP Lewków, 
2. SP nr 13 Ostrów Wielkopolski , 
3. PSP Sióstr Salezjanek Ostrów Wielkopolski; 
kategoria ponadpodstawowe – dziewczęta: 
1. Gimnazjum nr 4 Ostrów Wielkopolski; 
kategoria ponadpodstawowe – chłopcy: 
1.   Gimnazjum im. Jana Pawła II Ostrów Wielkopolski, 
2. Gimnazjum Wysocko Małe, 
3. II LO Ostrów Wielkoplski. 
Wszyscy wymienieni uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego i nie tylko. 

Nagrody wręczali Pani Dyrektor ZS w Chynowie Beata Szczypkowska, Wójt Gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak 
i Sekretarz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Andrzej Baraniak. 

Jak co roku rajd został dofinansowany ze środków Miasta i Gminy Ostrów Wielkopolski oraz Starostwa 
Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Szczególne podziękowania ślemy Panau Wójtowi Krzysztofowi 
Rasiakowi, który przekazał uczestnikom nagrody w postaci przewodnikików po Gminie Przygodziace. Słowa 
podziękowania i mały upominek wręczyliśmy Panu Zdzisławowi Kowalczykowi, który dzielnie poprawiał konkursy 
myśliwskie, jak również Pani Bognie Baranowskiej, która opiekowała się nami na noclegu i dbała o metę rajdu 
w sobotę. XXV Wiosenny Rajd „Bocianim Szlakiem” uznać można za bardzo udany. 
 

Oprac. Jarosław Maj – viceprezes Zarządu Oddziału PTTK 
i KTK „Bicykl – 1977” w Ostrowie Wielkopolskim 


