
To był odjazdowy rajd! 

W sobotę, 10 maja odbył się rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich 
sympatyków słowa pisanego i rowerów  - Odjazdowy Bibliotekarz. Imprezę zorganizowała 
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu, a koordynatorem akcji była Małgorzata 
Bejm. 

O godzinie 10.30 przed budynkiem biblioteki zebrało się blisko 60 rowerzystów. 
Najliczniejszą grupą stanowili pensjonariusze Dziennego Domu Seniora w Wągrowcu, dalej 
czytelnicy, nauczyciele, bibliotekarze, młodzież i dzieci. 

Zebranych powitała dyrektor biblioteki Elżbieta Rożnowska oraz Starosta Wągrowiecki 
Michał Piechocki. Zasady bezpieczeństwa na drodze przypomniał  sierżant sztabowy 
Łukasz Lubawy z Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu. Na starcie obecni byli 
również w-ce dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile Krzysztof 
Paszyk, były minister infrastruktury Wiesław Szczepański oraz radny powiatu 
wągrowieckiego Piotr Pałczyński, którzy wsparli akcję fundując kamizelki odblaskowe, 
kaski rowerowe oraz gadżety poprawiające widoczność na drodze. 

O godzinie 11.05 pod eskortą policji ruszył pomarańczowy korowód rowerzystów. Peleton 
prowadzili motocykliści na chopperach i rekordzista Guinessa z 2002 r. w jeździe na 
łyżworolkach Leszek Czajkowski. Trasa wiodła ulicami Reja, Rgielską, i dalej do Rgielska. 
Przed budynkiem Filii Biblioteki Publicznej Gminy Wągrowiec w Rgielsku uczestników 
rajdu powitały współorganizatorki akcji: dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wągrowiec w 
Łeknie Krystyna Urbańska, bibliotekarka Wiesława Imbirowicz oraz panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Rgielsku, które podjęły tak niecodziennych gości słodkimi 
wypiekami. Ucztą dla ducha była natomiast wystawa ze zbiorów bibliotek powiatu 
wągrowieckiego „Twój świat za oknem, czyli co ciekawego można zobaczyć w powiecie” oraz 
prelekcja Rafała Różaka przybliżająca historię dworu w Rgielsku oraz pałacu 
Moszczeńskich w Wiatrowie. 

Po godzinnym postoju rajd ruszył dalej. Wyboistą, przez co bardzo atrakcyjną polną drogą 
wzdłuż jeziora Rgielskiego strudzeni ale uśmiechnięci rowerzyści dotarli do ulicy Kcyńskiej, 
skąd ponownie eskortowani przez policję dojechali do mety – Ośrodka Edukacji Leśnej w 
Kaliskach. 

Na mecie powitał ich zapach pieczonych kiełbasek. Po posiłku dyrektor biblioteki w imieniu 
Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosława Berendta wręczyła nagrody 
dla najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu oraz zaprosiła do udziału w konkursach. 
Osoby, dla których trasa rajdu okazała się zbyt krótka ponownie wsiadły na rowery i mogły 
wykazać się w konkurencjach sprawnościowych: wyścig żółwi, kto dalej dojedzie i kto 
pierwszy na mecie. Pozostali uczestnicy brali udział w konkursach wiedzy o powiecie, czy 
znasz ten cytat i konkursie literackim, który zakończyła wspólna recytacja inwokacji „Pana 
Tadeusza” Adama Mickiewicza. 

Pomysł na organizację Odjazdowego Bibliotekarza w Wągrowcu okazał się bardzo trafiony, a 
największą nagrodą dla organizatorów były pytania uczestników o to, kiedy odbędzie się 
następny rajd. 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 













 
 
 
 

 











 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 


