Płockie posłowanie * 2 - 4 sierpnia 2011
"Pamięci dwóch mężów stanu Pawła Włodkowica oraz Janusza z Tuliszkowa, którzy to dla Rzeczypospolitej
posłowali oraz jej interesów strzegli" taki napis umieszczony był na specjalnie przygotowanym "starodruku", który
w imieniu władz Gminy i Miasta Tuliszków pracownik tuliszkowskiego magistratu Tomasz Pałasz wraz z trzema
kolegami Kamilem Strajchem, Kamilem Kocentem i Mikołajem Budnerem, podczas wyprawy rowerowej, przekazali
na ręce zastępcy Prezydenta Płocka Krzysztofa Buczkowskiego.
Ideą wyprawy było aby uczcić dwóch zasłużonych dla Polski dyplomatów Pawła Włodkowica i Janusza z Tuliszkowa.
Obaj panowie za czasów Władysława Jagiełły zajmowali się dyplomacją i wielokrotnie posłowali zarówno do zakonu
krzyżackiego, na Węgry, a także oboje reprezentowali Rzeczpospolitą podczas Soboru w Konstancji. Tym samym niczym
średniowieczni posłowie w dniach 2,3,4 sierpnia rowerzyści z Sekcji Turystyki Rowerowej CIKLO przy PTTK Konin ruszyli
na wyprawę. Wyprawa, która trwała trzy dni, koniec pierwszego etapu miała we Włocławku, po przejechaniu 120 km.
Oprócz pokonywania wzniesień i dziur w drogach, rowerzyści zwiedzili rezerwat archeologiczny w Wietrzychowicach,
gdzie znajdują się tzw. Piramidy Kujawskie oraz Brześć Kujawski, rodzinne miasto Władysława Łokietka.
Drugi dzień wyprawy był znacznie łatwiejszy, jako że cykliści przejechali 92 km na trasie Włocławek - Płock- Gostynin.
Dzień rozpoczął się zwiedzaniem zapory we Włocławku oraz miejsca zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki. Następnie
pod eskortą Pawła Sekulskiego, strażaka rowerzysty z PSP Sierpc, grupa zawitała do Płocka, gdzie spotkała się z
zastępcą Prezydenta Krzysztofem Buczkowskim. Na jego ręce przekazano starodruk od władz Gminy i Miasta
Tuliszków oraz list od Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorza Ciesielskiego. W zamian rowerzyści otrzymali
koszulki promujące Płock oraz - co najważniejsze podczas podróży - posiłek i napoje. Po wizycie grupa zwiedziła
Płock, m.in. Ostrów Tumski, katedrę Płocką oraz Stary Rynek, po czym udała się w kierunku Gostynina, jadąc po
jednym z najnowocześniejszych i najdłuższych mostów w Polsce, mianowicie Moście Solidarności w Płocku.
Najtrudniejszy był odcinek Gostynin - Koło - Konin, jako że dystans 131 km pokonywany był po dwóch dniach
jazdy. Posłowie na swych rączych rumakach odwiedzili miejscowość Kowal, w której w 2010 roku obchodzony był
jubileusz 700. urodzin Kazimierza III Wielkiego. Łącznie przejechali dystans 344 km. Grupa wróciła do Konina około
godz. 18:00, gdzie przy "Kuniu" oficjalnie zakończono wyprawę.
Podziękowania należą się członkom sekcji rowerowej CIKLO przy PTTK Konin za pomoc merytoryczną w
przygotowaniu rajdu, sklepowi sportowemu "Dla Zdrowia" w Koninie, który na czas podróży zasponsorował napoje
izotoniczne oraz redakcji Echa Turku, która na bieżąco relacjonowała wydarzenia z wyprawy na swoich stronach
internetowych jako patron medialny.
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