ZSGE - III Rowerowy Rajd Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej * 21 maja 2016
W sobotę 21 maja 2016 r. odbył się III Rowerowy Rajd Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Regionu Konińskiego
organizowany wspólnie przez Stowarzyszenie „Katyń” w Koninie, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica
w Koninie oraz „Stalowych Cyklistów” – grupę rowerową złożoną z członków Oddziału PTTK w Koninie.
Trasa liczyła 60 km i wiodła przez Wólkę Czepową, Kłodawę, Przedecz, Brdów, Babiak, Lubstów i kończyła się w
Licheniu Starym. W każdej z wymienionych miejscowości uczestnicy uczcili pamięć ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz mogli
zapoznać się z faktami historycznymi dotyczącymi tamtych wydarzeń. Najważniejsze uroczystości odbyły się w Kłodawie,
gdzie przy Kościele pw. Wniebowzięcia NMP odsłonięta została tablica poświęcona por. Michałowi Koziorowskiemu oraz
w Lubstowie, gdzie w obecności lokalnych władz samorządowych na terenie miejscowej szkoły podstawowej odsłonięta
została tablica poświęcona por. Czesławowi Truszkowskiemu. Duże wrażenie na uczestnikach rajdu wywierały programy
artystyczne przygotowane przez uczniów szkół z Wólki Czepowej, Brdowa, Lubstowa i Lichenia Starego.
Cała trasę rajdu przejechała czterdziestoosobowa grupa rowerzystów z Konina, złożona głównie z uczniów ZSGE. Po
drodze dołączały grupy młodzieży z miejscowych szkół tak, że łącznie w rajdzie wzięło udział ponad sto osób. Ponieważ
dopisała pogoda, a uczestnicy na trasie spotykali się z ogromną sympatią i życzliwością mieszkańców i władz
samorządowych, rajd można uznać za bardzo udany, a co najważniejsze – już po raz trzeci młodzież mogła wziąć udział
w imprezie rekreacyjnej, która była jednocześnie niekonwencjonalną lekcją historii i patriotyzmu.
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