Kajakiem ku
u Niepodległłości * 11.11.2017

Sekcja Turyystyki Kajako
owej BOJE Klubu
K
Turystyycznego PTT
TK w Koninie
e stoi na Warcie 11 listop
pada 2017 r.

Tak aktywnie kajakkarze z Sekcji Turystyki Kaj
ajakowej BOJE
E Klubu Turys
stycznego PT
TTK
w Kon
ninie z przyja
aciółmi święto
owali Narodo
owe Święto Niepodległoś
N
ści 11 listopa
ada
2017 r. Mimo zmie
ennej jak w kalejdoskopie
k
e pogody na zbiórkę w Ruminie
R
stawiło
się 5 osad
o
kajakow
wych i załoga
a kanoe, oczzywiście pod polską banderą. Skierowa
ali
się ku wyspie Form
moza, gdzie według
w
opow
wieści ukrywa
ały się grupki powstańców
w
w 186
63 roku, czekając na zaop
patrzenie i no
oc, aby pod je
ej osłoną prze
emknąć się do
d
zgrupo
owania. Na wyspie
w
rozpa
alono powstań
ńcze ognisko
o. Posileni od
drobiną straw
wy
wiośla
arze wrócili na
n Wartę, abyy pod prąd pokonać
p
8 km
m i 3 m różnic
cy poziomów
w.
Zmęczzeni i zadow
woleni wrócili do domów i włączyli się w oficjalne obchody
o
świę
ęta.

płynąć na starorzzecza
W tym roku można wp

Fot. J. Kraska
K
Oprac. W.
W Gruszczyńskka

or Marek Walerczyk w słynnej jedynce
j
Komando

Na starcie w Ruminie

Wysoki pozziom wody w Wa
arcie

Leszek Łyjak, Krzysztof Łyjak,
Ł
Henryk Tom
mczak,
k Walerczyk, Miro
osława
Krzyszttof Okoński, Marek
Szmagaj, Grażyna Łyjak, Jo
olanta Ostrowska,, Urszula
wska i Andrzej Now
wak. Fot. Jolanta Kraska
Sypniew

K
Krzysztof
i Mirka
a pod tęczą

Po deszczu znó
ów słońce – twie
erdzi Jola

Ula i H
Henryk

Formozza to dawna nazzwa wyspy Tajw
wan, ale równieżż wyspa oblana nurtem Warty na
n 389. kilometrrze.
Poziom
m nurtu wynosi 77,9
7
m n.p.m., a w Ruminie 81 m.

Grażyn
na i Leszek

