Podsumowanie sezonu rowerowego 2012 * Konin - Bolesławów * 21.10.2012
Rowerzyści z Konina i okolic zaplanowali zakończenie dużego sezonu rowerowego
na 21 października 2012 r. W tym samym dniu Radio Merkury zaprosiło po raz czwarty
na doroczną akcję "Zapal Znicz Pamięci". Władysław I Ciklo Wojtulewicz postanowił, że
wszyscy chętni rowerzyści włączą się w tę akcję o godz. 10 rano. Słynne miejsce
zgrupowania pod Kuniem na placu Wolności w Koninie przed wyznaczoną godziną
wypełniło się rowerami i cyklistami w kolorowych strojach. W gęstej mgle przemieścili
się pod dom Zemełki. To właśnie w tym miejscu 22 września 1939 r. okupanci zgonili
na publiczną egzekucję niemal 300 mieszkańców i na oczach zgromadzonych
rozstrzelali dwóch obywateli Konina: restauratora Aleksandra Kurowskiego i kupca
Mordechaja Słodkiego. O ofiarach, zachowanych zdjęciach i czynach okupantów
opowiedział Piotr Rybczyński, prezes Towarzystwa Przyjaciół Konina. Znicze zapalili
reprezentanci: TPK, Oddziału PTTK w Koninie z prezesem Andrzejem Łąckim,
szczególnie licznie rowerzyści z Sekcji Turystyki Rowerowej Klubu Turystycznego
PTTK w Koninie; Sport Club Konin, Crazy Bike, Rodzinnych Rajdów Rowerowych z
Goliny, SP 11, II LO oraz osoby indywidualne z Konina, Słupcy i okolic.
Następnie rowerzyści i automobiliści przemieścili się na teren dawnego cmentarza
żydowskiego za parkiem im. Chopina, gdzie 10.11.1939 r. miała miejsce egzekucja 46
mieszkańców. I tutaj zapłonęły znicze na znak pamięci o niewinnych ofiarach terroru.
Andrzej Piasecki poprowadził cyklistów przez park do ulicy Solnej, gdzie we mgle
zagubiła się część grupy. Szczęśliwie wszyscy spotkali się w Żychlinie. Przed Lipinami
Władkowi przytrafiła się awaria dętki. Z pomocą koleżeństwa szybko i w białych
rękawiczkach koło naprawiono. W rozświetlonym promieniami słońca zagajniku grupa
techniczna dogoniła peleton. Z inicjatywy Dariusza Wąchnickiego pod mijanymi
krzyżami przydrożnymi również stawialiśmy znicze. Kolejne kilometry szlaku
rowerowego były coraz bardziej kręte i piaszczyste, aż w końcu pojawił się kawałek
asfaltu i nadzieja, że wkrótce dotrzemy. Jakoż las stał się rzadszy, a z pobliskiej
chałupy gospodynie wytaszczyły garniec pachnącego żurku i jajka od miejscowych kur.
Podziękowania dla fundatorów – Ani i Kazika – wyraził Władysław I Ciklo. Przy ognisku
chętni upiekli mięsiwo. Niektórzy znaleźli grzyby. Starszyzna rowerowa tymczasem
wykorzystała okazję do wręczenia pucharów za 2012 rok trzem organizatorom:
Władkowi Wojtulewiczowi, Rafałowi Wawrzyniakowi i Tomaszowi Pałaszowi. Puchary
wręczył Darek Wąchnicki, a gratulowała Joanna Kucal. W atmosferze euforii wykonano
pamiątkową fotografię i złożono podpisy w kronice STR CIKLO. Jesienne kolory
Złotogórskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego były pięknym tłem dla wspólnego
spotkania braci rowerowej z różnych klubów.
Tekst: W. Gruszczyńska Foto: Wanda Gruszczyńska, Bogdan Rachuba i Władysław Wojtulewicz
Film niemy Tomasza Pałasza: http://www.youtube.com/watch?v=fpJBbwQDacw&feature=g-upl
Film Stanisława Długołęckiego http://tvkonin.pl/index.php/konin-aktualosci/11312-konin-zakoczenie-we-mgle

Trzy złote puchary dla 3 organizatorów.
Oby im się nadal chciało ...

