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MOTOSERCE z tragedią w tle
W niedzielę, 11 kwietnia, ze względu na ogłoszoną żałobę, bez wielu atrakcji odbyła się
ogólnopolska akcja MOTOSERCE. Na krotoszyńskim Rynku było można oddać krew, by
wspomóc dzieci – ofiary wypadków. Akcja zakończyła się olbrzymim sukcesem.
Monika Kalisz-Hnatów
monika@prasalokalna.pl
IGNIS ARDENS – organizator
krotoszyńskiej akcji – mimo wielu
przeszkód (w sobotę bowiem nie do
końca było wiadomo, czy impreza
się odbędzie, a w niedzielę pogoda zrobiła się naprawdę jesienna)
może mówić o olbrzymim sukcesie.
W autobusie, który na kilka dobrych
godzin zaparkował na krotoszyńskim
Rynku, oddano przeszło 18 litrów
krwi. Życiodajny płyn oddawali za-

wielu atrakcji i oprawy muzycznej.
Motocykliści pamięć ofiar
katastrofy w Smoleńsku dodatkowo uczcili dwuminutową
ciszą, którą rozdarł ryk syren,
a także zapaleniem symbolicznego znicza i położeniem
go tuż obok spuszczonej do

także ulicami miasta. - Proszę o
zachowanie powagi podczas jazdy,
by w ten sposób uczcić wszystkich,
którzy zginęli dzień wcześniej – apelował przed wyjazdem N. Duczmal.
I tak też się stało. Bez szaleństw, ale jak zawsze dumnie i dość
głośno przejechali ulicami miasta.
Na niektórych motocyklach powiewały biało-czerwone flagi, przepasane czarną wstążką.
Być może również ta tragedia
miała wpływ na tak duże powodzenie tej akcji. Prawie 50 chętnych do
oddania krwi na pewno zdziwiło nie
tylko Ignisów.
Organizatorzy przygotowali
również nagrody dla tych, którzy
oddali krew. Pomyśleli także o tych
mniej odważnych i zrobili loterię
fantową. W sumie na wszystkich

połowy flagi państwowej.
Zebrani na
krotoszyńskim
Rynku przejechali

czekało aż 250 paczek. Loterię ze
względu na rozpoczęcie tuż o godz.
15.00 mszy w intencji ofiar rozpoczęto wcześniej. - Wiemy, że nie wszyscy zdążyli – tłumaczy N. Duczmal.

klubem mundurowych Blue Knightsów.
- W przyszłym roku planujemy
już po raz trzeci zorganizować taką
samą akcją – podkreśla Norbert
Zakoński, wiceprezes klubu. Tym
samym motocykliści już teraz zapraszają mieszkańców Krotoszyna, by
wsparli ich działania.
Członkowie Ignis Ardens tuż
po zakończeniu zbiórki krwi wpisali
się do Księgi Kondolencyjnej, którą w trakcie trwania MOTOSERCA
wystawiono w ratuszu. Tym gestem
oddali po raz kolejny hołd tym, którzy odeszli 10 kwietnia. Natomiast
zorganizowaniem i zaangażowaniem w to przedsięwzięcie pokazali
również, że myślą o potrzebujących
– ofiarach wypadków.

równo członkowie PCK, jak również
motocykliści z Ignis Ardens.
Ten wspaniały gest jest niezwykle ważny dla organizatorów. I pewnie dlatego dla tych, którzy się na
niego zdecydowali, czekały cenne
nagrody – między innymi trzy rowery
ufundowane przez klub.
- Akcja miała wyglądać nieco
inaczej – wyjaśniał w niedzielę Norbert Duczmal, prezes Ignis Ardens.
- Jednak ze względu na ogłoszoną
żałobę musieliśmy zrezygnować z

- Dlatego zostawiliśmy zarówno nagrody, jak i wylosowane w niedziele
numerki z loterii, po które nikt się nie
zgłosił. Osoby, które chcą sprawdzić,
czy miały szansę coś wygrać, mogą
odwiedzić naszą stronę internetową
www.ignis-ardens.pl – dodaje.
Na krotoszyński Rynek, by połączyć się z Ignisami w tak szczytnym celu przyjechali członkowie
niektórych klubów motocyklowych
z Wielkopolski. Nie zabrakło także
współdziałających z krotoszyńskim

11

