W zdrowym ciele zdrowy duch - rajd nocny wzdłuż Jeziora Starzyc
10 grudnia 2021 roku Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju wspólnie z Gminą Chociwel
zorganizowali w ramach zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch”, poddziałania „Wsparcie na rzecz
kosztów bieżących i aktywizacji”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER”, objętego PROW Unii Europejskiej na lata 2014-2020 RAJD NOCNY wzdłuż Jeziora Starzyc. W
normalnych warunkach trasa ok 6 km zaliczana jest do łatwych, jednak noc i śnieg znacznie podniosły
poziom trudności. Część osób zdecydowała się pójść część została, aby przygotować poczęstunek i
pytania konkursowe. Pogoda była wymarzona, cudowne rześkie powietrze, trasę oświetlano
latarkami i łuczywem. Uczestnicy szukali odblaskowych strzałek, aby trafić do mety. Przed halą
sportową czekały już na uczestników kiełbaski, ciepła herbata i ciasta. Po poczęstunku były pytania
konkursowe związane z zima, ochroną zwierząt i ptaków i o Św. Mikołaju. Najtrudniejsze pytanie
dotyczyło Św. Mikołaja, jednym z atrybutów Św. Mikołaja są trzy złote kule lub trzy sakiewki, pytanie
brzmiało z jaka legendą są związane te atrybuty. Św. Mikołaj był biskupem, który cały swój majątek
przekazał biednym. Legenda mówi iż pewien bardzo ubogi człowiek miał trzy urodziwe córki na
wydaniu, lecz nie miał dla nich posagu. Dziewczyny nie miały szans wyjść za mąż i tu wkracza Św.
Mikołaj który wręcza każdej z nich posag w postaci złotego jabłka lub sakiewki pełnej złotych monet.
Kolejne trudne pytanie odgadła jedna z uczestniczek raju a brzmiało tak: gdzie pochowano Św.
Mikołaja i jaka historyczna polska postać została pochowana w tej bazylice?
Prawidłowa odpowiedź to:
Św. Mikołaj żył na przełomie III i IV wieku naszej ery był biskupem Miry w Licji (obecnie Turcja), w XI
wieku relikwie zostały przeniesione do włoskiego BARI, w bazylice tej pochowana jest polska królowa
Bona Sforza żona Zygmunta Starego. Uczestnicy, którzy prawidłowo odpowiedzieli otrzymali drobne
upominki.
Wszystkim uczestnikom i wolontariuszom dziękujemy za wspólnie spędzony czas .

