Rowerowa niedziela w Roku Turystyki Rowerowej * 18.11.1012
Niedziela 18 listopada 2012 roku, godzina 8, pan Celsjusz melduje O.
A niech tam sobie gada, Rok Turystyki Rowerowej PTTK 2012 trwa, certyfikat zobowiązuje, a nasz
przyjaciel "Kuń" czeka z utęsknieniem.
Godzina zero, czyli 9.45, w pełnym rynsztunku, piątka zdecydowanych na wszystko melduje się na
naszym uświęconym miejscu.
I co, na początek kolega Andrzej dał ciała, nie wymienił w oponach letniego powietrza na jesienne, ale od czego ciklowa
solidarność, moja pompka, zaangażowanie Bogdana i po sprawie. Gdy już dojechał Edek "Husajn" i Darek jesteśmy
gotowi na wyzwania. Jak widać na fotkach, gabaryty Darka sprawiły, że bez szemrania zgodziliśmy się na jego
dowodzenie peletonem (trochę ucierpiała moja duma królewska, ale cóż).
Dzięki paru metrom nowo powstałej ścieżki rowerowej bez przeszkód przeskakujemy ze Starego Konina również do
Starego ale Miasta, dalej Lisiec Wielki ,Nowy Świat i Rychwał.
W Rychwale krótkie odwiedziny u Pana burmistrza i dalej bezdrożami do Wielołęki, Modlibogowic i do Rzgowa.
A w Rzgowie jak przystało na dzień świąteczny stosowna fotka przed drewnianym kościołem p.w. św. Jakuba z XVI w.
wspólnie z proboszczem Jerzym Czerskim (ksiądz z XX w.). Następnie Sławsk, gdzie oddaliśmy pokłon Marcinowi ze
Sławska herbu Zaremba, który to dowodził własną chorągwią w bitwie pod Grunwaldem, a do tego był kasztelanem i
wojewodą kaliskim (godna osoba do obcowania z Moją Królewską Mością).
Ale, ale, zbliża się godzina rozpoczęcia meczu Lech - Legia, w związku z czym tniemy na Konin. Po drodze spotkanie z
Wackiem Z., nie wymieniam jego nazwiska, bowiem rano wybrał spacer z kijkami w towarzystwie płci pięknej (to mu się
chwali), ale zdradził CIKLO (tego się nie chwali). Wacek, Wacek, opamiętaj się (w historii kobiety na manowce sprowadziły
wielkich tego świata; np. Kleopatra, Helena).
Przejechaliśmy 70 km, a prowadził nas wprawdzie nie gwiaździsty sztandar, ale również miła oku nasza flaga PTTK i tak
trzymać.
Władysław Ciklo I

