
                                                  Rajd ,,Marzanna2014”  

 

 

       Wiosna, to pora roku sprzyjająca wszystkim lubiącym aktywnie spędzać swój wolny 

czas. 

      22 marca,  po zimowej przerwie członkowie koła turystyczno – przyrodniczego 

„Pędziwiatry Sp6”  ponownie wsiedli na rowery i ruszyli na spotkanie z wiosną. 

       Do rajdu ,,Marzanna” trzeba było oczywiście odpowiednio się przygotować. Musieliśmy 

przypomnieć sobie zasady bezpiecznego poruszania się na drodze, sprawdzić stan techniczny 

rowerów i przygotować się do udziału w konkursach, które corocznie odbywają się na mecie 

rajdu. 

 

 

 

 
  

Tak uczyliśmy się piosenki o wiośnie :) 

 

 



 
Nawet ,,maluchy” nam pomagały. Jak tylko zdobędą kartę rowerową pojadą z nami.  

 

  Celem rajdu było powitanie wiosny połączone z aktywnym wypoczynkiem, 

popularyzacja turystyki rowerowej, zacieśnianie więzi pomiędzy turystami oraz 

nawiązywanie nowych kontaktów. 

 Trasa naszej wycieczki wiodła przez Topolę Osiedle – Topolę Małą – Gorzyce 

Wielkie – Nabyszyce – Kuroch  aż do Gliśnicy. 

 

 



 
Jechaliśmy zarówno wiejskimi drogami jak też duktami leśnymi.  

 



 
Czasem trzeba było się zatrzymać aby chwile odpocząć, coś zjeść albo...  

 
... naprawić drobną awarię roweru. 



 
 

 Wycieczki rowerowe to doskonała okazja do poznania swojego regionu i jego 

historii. W lesie gliśnickim zobaczyliśmy cmentarzysko kultury przedłużyckiej z epoki brązu 

(ok 1400r. p.n.e do 1100 r. p.n.e)  oraz wykopaliska ze środkowej epoki żelaza (350 r. p.n.e 

do 375 r. n.e).  

 
 



 Na mecie  w Gliśnicy spotkaliśmy się z innymi uczestnikami rajdu. Razem było nas 

tam ponad 500 osób w różnym wieku co niewątpliwie było realizacją hasła: ,,Turystyka łączy 

pokolenia.”  

 
 Po posiłku, krótkim odpoczynku i przypomnieniu sobie naszej piosenki byliśmy 

gotowi do udziału w konkursach. 

 
Niestety nasza marzanna nie znalazła uznania w oczach jury ( nam się podobała :) ) 

 

 

 



 

 
W konkursie piosenki o wiośnie udało nam się zdobyć wyróżnienie 



 Największe brawa należą się Maksymilianowi Wróblowi, który reprezentował naszą 

grupę w konkursie wiedzy przyrodniczej i krajoznawczej regionu. Zdobył on II miejsce w 

kategorii szkół podstawowych. 

 W rajdzie ,,Marzanna2014” brali udział nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale również 

rodzice. Dzięki ich pomocy zapewniliśmy dzieciom sprawny i bezpieczny przejazd. A piękna 

pogoda i wspaniała atmosfera sprawiły, że już myślimy o kolejnym wyjeździe. 


