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Czternasty Ryczyn - Znowu kilkaset osób

Znowu kilkaset osób
przybyło do lasów ryczyńskich, by wziąć udział w
XIV
Spotkaniu Primaaprilisowym w RYCZYNIE 29 marca 2008
roku i naocznie
przekonać się o niegdysiejszej
potędze tego grodu na prawym brzegu Odry. Czekały na
uczestników ogniska, smaczna grochówka, chleb ze
smalcem oraz -do kolekcji- dyplom
pamiątkowy z
naklejką, jak i liczne atrakcje. Przyciągnęło to
wszystko w tym roku
uwagę ponad czterystu turystów z
różnych stron: pieszo, rowerami i samochodami.
Przybyli m.in. z: Berlina, Błot, Brzegu, Czeskiej
Wsi, Frankfurtu nad Menem oraz
Jelcza-Laskowic,
Krosna Odrzańskiego, Lewina Brzeskiego, Nysy, Oławy,
Szczecina
i Chicago, Wałbrzycha, Wrocławia, Zielonej
Góry i Żłobizny, a także osoby
niepełnosprawne.
By
tradycji stało się zadość punktualnie w samo
południe
imprezę turystyczną uroczyście rozpoczęto.

Najpierw zaprezentowała się grupa rycerska z wojami
z Brzeskiej Chorągwi, którzy
pokazali pochówek
średniowieczny i walki na miecze. Przeprowadzili też
konkurs
strzelania z łuku. Pośród konkursów odbyły
się: przeciąganie liny, wiedza o Ryczynie,
wiedza
ekologiczna i inne. Wiele nagród było do podzielenia
pośród
najaktywniejszych uczestników spotkania
turystycznego. Archeolog i przewodnik PTTK
Tadeusz
Jurek z Brzegu oprowadzili zainteresowanych po
grodzisku RYCZYN.
Bowiem impreza po raz drugi odbyła
się już na rozdrożu ryczyńskim, a nie w grodzisku i
jego otoczeniu, gdzie trwają prace
archeologiczne.
Pośród uczestników byli m.in.
piesza grupa
wrocławskiego Perpedesu, kolarska grupa Klubu NA
PRZEŁAJ,
gospodarz terenu nadleśniczy oławski Jacek
Ziaja oraz archeolog Magdalena
Przysiężna-Pizarska (Uniw.
Opolski), ponadto starosta brzeski Maciej Stefański
i
piekarz Józef Kostrzewa.
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Tegorocznymi darczyńcami
byli: U. Miasta Brzeg, Starostwo Powiatu Brzeskiego
Piekarnia Józefa Kostrzewy Brzeg, BULiGL o/Brzeg,
Nadleśnictwo Oława w Bystrzycy
Oławskiej, PWiK
Brzeg, Urząd Gminy Oława, Sklep sportowy Team Sport
Brzeg,
Drukarnia KOM POL Jelcz-Laskowice (dyplomy),
ponadto PWC ODRA Brzeg, MOSiR
Brzeg, UMiGm.
Jelcz-Laskowice, U. Miasta Oława, Sklep AVANS Oława,
Tomasz
Bajsarowicz Oława, Starostwo Powiatu
Oławskiego, brzeski Środowiskowy Hufiec Pracy
(nagłośnienie). Stanowisko medyczne zabezpieczył
zawsze mobilny na swym rowerze
Bartek Pustelnik z
Brzegu. Nad całością czuwało bardzo sprawnie biuro
rajdowe
prowadzone przez Janinę Wojtczak i
Małgorzatę Łuszczyńską oraz sekretarza Szymona
Żaka,
wspomagani przez Tadeusza Kozulaka i Marię Kreczmer,
a grochówkę
wydawały uczennice z Zespołu szkół
Rolniczych w Żłobiźnie. A pogoda ? Tylko
momentami
zerwał się wiaterek, troszkę pokropiło, by na koniec
przypiec wiosennym
słońcem. W drodze powrotnej
podziwiano przekwitające już przebiśniegi oraz można
było posmakować czosnku niedźwiedziego, którego w
tej okolicy jest mnóstwo, a przydaje
się do sałatek.
A jak będzie 4.4.2009 r. – zobaczymy ?...
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