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Oto galeria zdjęć z tegorocznego Primaaprilisowego Spotkania Turystów z Dolnego Śląska.

W tegorocznym spotkaniu wzięło udział blisko 800 osób z 50 miejscowości. Na uwagę
zasługuje liczna grupa rowerzystów.

{morfeo 17}

„ 17 spotkanie (turystyczne) z Ryczynem”

Sobota 2 kwietnia zawitała do Brzegu z rzęsistym deszczem. Przed godziną dziesiątą zebrani
pod arkadami ratusza turyści z troską i przygnębieniem spoglądali w ołowiane , zasnute
chmurami niebo. Byli wśród nich wyłącznie rowerzyści, bowiem udający się do Ryczyna
piechotą wyruszyli o 9 rano.

Tuż po dziesiątej , najstarszy w gronie rowerzystów pan Gracjan, nie bacząc na padający ciągle
deszcz- dał hasło do startu. I ruszyli długim wężem ulicą Oławską w kierunku na Brzezinę, Lipki,
jazu na Odrze, aby dotrzeć na dużą polanę wśród lasów ryczyńskich. Tam już czekały na
turystów atrakcje, zapowiadane wcześniej przez inicjatora rajdu, Janusza Janotę. Spod dachów
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namiotów dymiła kawa i herbata, prawie wszyscy mogli skosztować pysznej grochówki, za
grosze skosztować różnych wypieków pań ze Stowarzyszenia Chorych na SM, a także nabyć
pamiątki wykonane przez chorych. Jak stwierdziła pani Magdalena Kłoda (kierownik warsztatów
rehabilitacyjnych) - wszystkie zarobione w Ryczynie pieniądze zostaną przeznaczone na
leczniczy wyjazd chorych w Bieszczady . Już przy dobrej pogodzie, otwarcie imprezy ogłosiła
pani prezes Zarządu Oddziału PTTK Ziemia Brzeska, Wilhelma Barańska, a Jerzy Wojtczak z
Oławy po raz 17 rozpalił ognisko. Zaraz potem minutą ciszy uczczono działaczy turystycznych,
którzy w minionym roku odeszli. Są wśród nich Janina Wojtczak z Oławy-inicjatorka imprezy
ryczyńskiej, Piotr Neyman, Izabela Kamińska i Mirosław Brzeziński z żoną. Spotkanie w
Ryczynie było też dobrą okazją, aby z okazji 60-lecia działalności PTTK w Polsce, wyróżnić
zasłużonych brzeskich działaczy turystycznych.

Dyplomy otrzymali: Michał Szkudlarek, Emilia Praczułkowska, Lucyna Adwent. Srebrną
Odznakę Honorową PTTK otrzymali : Andrzej Łaszewski, Arkadiusz Ziarko i Janusz Birlet.

Złotą Odznakę Honorową PTTK otrzymali: Wilhelma Barańska, Wiesław Chmielewski,
Bronisław Buchowiecki.

Złotą Odznaką „Za pracę wśród młodzieży” zostali wyróżnieni: Jan Janota, Elżbieta Kużdżał i
Marek Ściślak.

Wzruszenie ogarnęło wszystkich na wiadomość ,że Oddział PTTK Ziemi Brzeskiej został
wyróżniony medalem Ministra Sportu i Turystyki „Zasłużony dla Turystyki”.

Celem zasadniczym odwiedzin Ryczyna było zawsze spotkanie z dziejami średniowiecznego
grodziska. Na spragnionych wiedzy o grodzisku i chętnych do jego zwiedzenia czekała pani
archeolog Magdalena Przysiężna-Pizarska.
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Bodaj kilkaset osób skorzystało z tej oferty i za sprawą pani Magdaleny pogłębiło swoją wiedzę
o grodzisku i jego mieszkańcach.

Tymczasem na polanie działo się wiele. Jedni „palili” kiełbaski, inni startowali w konkursach
-m.in. w przeciąganiu liny zwyciężyli strażacy z Wójcic,

”Poszukiwanie skarbu”- zwyciężyła drużyna „Różyczki” z m. Gać, czy w konkursie na przepis na
sałatkę z akcentem ryczyńskim- tu zwyciężyła pani Stanisława Socha z Oławy , jeszcze inni
jeździli konno na koniku huculskim z „Babskiego Rancza” w Miechowicach czy wykazywali się
wiedzą na temat dziejów Ryczyna- najwięcej emocji wzbudziło pytanie o ostatniego kasztelana
Ryczyna, a był nim Racław Drzemlik. Było o co walczyć, bowiem sponsorzy dostarczyli wiele
cennych nagród krajoznawczych, sportowych i rowerowych, przeznaczonych dla zwycięzców
konkursów.

Dzieci i młodzież licznie uczestniczyli w konkursach ekologicznych, prowadzonych przez
leśników z Nadleśnictwa Oława z siedzibą w Bystrzycy Oławskiej. Kto mógł się pochwalić
wiedzą na temat życia lasu i ochrony środowiska, ten mógł wygrać krzak daglezji. Cieszyła
każda zdobyta odznaka turystyczna czy pamiątkowy dyplom z okolicznościową pieczątką.

Polana wśród lasów ryczyńskich do późnego popołudnia rozbrzmiewała głosami rozbawionych
turystów .W tym roku przybyło ich ponad 800, w tym liczne grupy młodzieży z ZSRol.w
Żłobiźnie, Domu Dziecka w Brzegu, szkół powiatu brzeskiego i oławskiego pod opieką swoich
nauczycieli i wychowawców, zakładów pracy, a także turystów indywidualnych z całego
województwa opolskiego, Katowic, Wrocławia, a nawet z Krosna Odrzańskiego czy z
Tarnowskich Gór. Odnotować również należy obecność licznej grupy osób niepełnosprawnych,
którzy aktywnie uczestniczyli w imprezie, a także groźnie wyglądającą Grupę Rekonstrukcyjną I
Brzeskiego Pułku Specjalnego w pełnym żołnierskim ekwipunku. W ten sposób Primaaprilisowy
Rajd do Ryczyna stał się wspaniałym sposobem na spędzenie wolnego czasu, spełniającym
przy tym ważne funkcje edukacyjne i prozdrowotne. Od paru lat jest to możliwe dzięki pracy
społecznej działaczy turystycznych- przede wszystkim Janusza Janoty, ale także za sprawą
sponsorów , i tu należy wymienić współorganizatora i fundatora nagród –Urząd Marszałkowski
w Opolu, a także brzeskie instytucje i zakłady: PWC Odra , MOSiR ,UM i Starostwo Powiatowe
,BULiGL, Stowarzyszenie Chorych na SM, Nadleśnictwo, Piekarnię Józefa Kostrzewy,
instytucje spoza naszego województwa, a mianowicie oławskie: Gminne Centrum Kultury i
Sportu oraz Starostwo Powiatowe ,Radio HIT Oława, firmę „e-developeninfo” ,gazetę
„Wiadomości Oławskie”, Nadleśnictwo Oława z siedzibą w Bystrzycy Oławskiej, Centrum
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Odnowy Biologicznej, UMiG w Jelczu-Laskowicach, Drukarnię KOM-Pol w Jelczu-Laskowicach,
Straż Pożarną z Minkowic i Wójcic .

W radosnych nastrojach wracaliśmy do domów, umawiając się od razu na kolejny, XVIII Rajd
do Ryczyna w przyszłym roku.

Marek Ściślak

Link do relacji na łamach Nowej Trybuny Opolskiej - kliknij
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