Narodowe Święto Niepodległości w Koninie * 11 listopada 2013
I Niepodległościowy Spływ Kajakowy * I Niepodległościowy Rajd Rowerowy * Biesiada Patriotyczna

Start przy promie w Ladorudzu
Fot. Andrzej Miller
Chłodnym rankiem o 830 zebrali się kajakarze ze świątecznymi kokardami i chorągiewkami. Sprzęt kajakowy ZS CKU
udostępniła grupa pod wodzą Waldemara Szymczaka. Krzysztof Łyjak przywiózł kanoe "Kręcioła". "Kiedyś w Koninie
istniała przystań kajakowa PTTK, teraz tradycja odrodziła się po drugiej stronie rzeki." - powiedziała reporterowi Radia
Merkury Iwonie Krzyżak Wanda Gruszczyńska. "W wyjątkowy sposób możemy uczcić święto Niepodległości" - mówił Piotr
Pęcherski. Na trasie 7 km spływu Ladorudz - Konin Narodowe Święto Niepodległości witało 8 załóg.
Start rowerzystów przy Kuniu

Fot. Władysław I CIKLO
STR CIKLO PTTK Konin rzuciło hasło: Niepodległość - to rowery! Mimo że Celsjusz nie rozpieszczał, po godzinie 900
spod "Kunia" wyruszyła grupa w sile 25 cyklistów płci obojga. Dowodzącym był niezastąpiony Darek, który połączył rajd z
testowaniem dla potrzeb turystycznych walkie-talkie. Wielkie dzięki Zarządowi Oddziału PTTK za zakup, sprzęt sprawdził
się znakomicie. W Starym Mieście w remizie OSP spotkaliśmy się z miejscowymi cyklistami, jak również z Goliny i Wrześni, z
którymi to przez kilka km kontynuowaliśmy rajd. Następnie powrót do Konina, aby uczestniczyć w obchodach święta,
czego kulminacją było złożenie przez delegację STR CIKLO wiązanki biało czerwonych kwiatów pod tablicą pamięci.
W czasie gdy kajakarze dopływali do bulwaru, a rowerzyści pedałowali w najlepsze, w kościele św. Bartłomieja rozpoczęła
się uroczysta msza święta. Po niej był przemarsz na Plac Wolności, wyróżnienia, przemówienia i składanie wieńców.
PTTK reprezentowali Andrzej Miller i Eugeniusz Figura. Po 1300 krótkim słowem historycznym prezes Towarzystwa
Przyjaciół Konina Piotr Rybczyński rozpoczął Biesiadę Patriotyczną na Bulwarze. Ognisko zorganizował Wydział Spraw
Obywatelskich Urzędu Miasta i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego. ZS CKU serwował
gorącą herbatę, a PTTK smakowitą zupę. Kol. Karol Sznajder wydawał chorągiewki i informatory o TPK i PTTK. Wszystko
zakończył organizowany przez koniński oddział PTTK wraz z CKU II Festiwal Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej.
Młodzież z ZS CKU wykonała specjalnie przygotowane aranżacje popularnych pieśni. Do wspólnego śpiewu z rozdanych
wszystkim śpiewników akompaniowała gitara Wandy Gruszczyńskiej. "Gratuluję świetnej inicjatywy i realizacji" skomentował
album na klubowym fejsbuku senator Ireneusz Niewiarowski.
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W imieniu CIKLO kwiaty złożyła 5-osobowa delegacja

