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Rowerowy Rajd Rejentów � Zamek Bierzg³owski 2010

W sobotê 25 wrze�nia 2010 roku odby³ siê jednodniowy Rowerowy
RajdRejentów.Rajdby³ spontaniczn¹, organizowan¹ viribus unitis, imprez¹
otwart¹ skierowan¹ do notariuszy, asesorów i aplikantów notarialnych,
pracowników kancelarii notarialnych, ich rodzin oraz osób bliskich. To
pierwsze tego typu wydarzenie rekreacyjno-towarzyskie, które skupi³o
�rodowisko notariuszy z Torunia i Bydgoszczy, a tak¿e z miejscowo�ci
po³o¿onych w ich s¹siedztwie.
Ide¹ ca³ego przedsiêwziêcia by³o spotkanie na wspólnym ognisku

w miejscowo�ci Zamek Bierzg³owski, po pokonaniu oko³o 16 km tras¹
biegn¹c¹ z Torunia le�nymi duktami, miêdzy innymi przez Barbarkê.
Mimo¿e terminRajdu zosta³wyznaczonyna trzeci dzieñ jesieni, pogoda

sprzyja³a 54 �mia³kom. O godzinie 10:00 w miejscu zbiórki przyby³ych
cyklistów powita³o bowiem s³oñce, szum pobliskiego lasu, a tak¿e u�mie-
chy goszcz¹ce na twarzach uczestników. Trasa nie by³a wyczerpuj¹ca,
choæ nie oby³o siê bez peda³owania pod górkê i to tu¿ przed dotarciem
dowytyczonego celu �Zamku!Tamna strudzonych czeka³a ciep³a herbata,
ciastka, ognisko, no i oczywi�cie kie³baski. W przyjemnej atmosferze, na
�wie¿ym powietrzu, otoczeni malownicz¹ sceneri¹, spêdzili�my razem
wspania³e przed- i popo³udnie. W tle pobrzmiewa³y d�wiêki gitar, zachê-
caj¹ce wszystkich do wspólnego �piewania (ka¿dy uczestnik otrzyma³
przygotowany na tê okazjê �piewnik) oraz do biesiady. Przed powrotem
znalaz³a siê te¿ chwila na zwiedzanie kaplicy Zamku, zaznajomienie siê
z jej histori¹, jak równie¿ z histori¹ samego Zamku.
Rajd przyci¹gn¹³ wiele osób z Torunia, Bydgoszczy, Aleksandrowa

Kujawskiego, Brodnicy i Lipna, w tym dzieci � najm³odszy uczestnikmia³
14 miesiêcy, najm³odszy za� rowerzysta, który samodzielnie pokona³ ca³¹,
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licz¹c¹ ³¹cznie 32 km, trasê � 9 lat. Do³¹czyli tak¿e: motocyklista oraz
entuzja�ci pomys³u, którzy z ró¿nych wzglêdów woleli przybyæ samo-
chodami. Wszyscy najm³odsi za udzia³ w Rajdzie zostali nagrodzeni upo-
minkami.
Mamy nadziejê, ¿e to wydarzenie przerodzi siê w cykliczn¹ imprezê,

zrzeszaj¹c¹ coraz szersze grono �rodowiska rejentów.
Dziêkujemy Siostrom od Anio³ów z Zamku Bierzg³owskiego za go-

�cinê oraz za udostêpnienie miejsca na ognisko, a tak¿e Pañstwu Gra¿ynie
iWojciechowi Konstanty za nieocenion¹ pomocw urzeczywistnieniu idei.
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