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fot. Łukasz Cichy
Tegoroczna edycja Motoserca już za nami. Impreza była naprawdę udana. Nie zawiedli
organizatorzy i krwiodawcy. Zebrano ponad trzydzieści dwa litry krwi, która zostanie
przeznaczona m.in. na ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach.
W sobotnie przedpołudnie dopisała pogoda, i atmosfera. Krotoszyński rynek pękał w szwach
szczególnie podczas parady motocykli, które wyruszały z centrum miasta. Wielkie
zainteresowanie wzbudził też pokaz ratownictwa zainscenizowany przez strażaków oraz
walki średniowiecznych rycerzy. Każdy, kto zakupił losy, miał szansę na cenne nagrody. Do
zdobycia można było dwa rowery górskie oraz odznaka MotoSerce 2012.
- W tym roku Motoserce odbywa się po raz trzeci w Krotoszynie. Generalnie czwarta w
Polsce. W zeszłym roku zebraliśmy ok. 38 litrów krwi. Dwa lata temu ok. 20 litrów.
Spodziewamy się, że w tym roku będzie jeszcze więcej. Krwiodawców jest dużo. Jest duża
kolejka. Zbiórka krwi jest na dzieci - poinformował nas prezydent klubu Ignis Ardens Norbert
Duczmal.

Ci, którzy z powodów zdrowotnych zostali odrzuceni otrzymywali odznakę, na której zamiast
daty widniał napis „POLAND”. Dużą atrakcją była wystawa motocykli i zabytkowych
samochodów oraz ich parada ulicami miasta. Atrakcjami dla dzieci był plac zabaw, strzelanie
z replik broni oraz przejazd bryczką i kucykami. - Ta impreza bardzo mi się podoba, bo
uważam, że ma swój cel. Akcje, takie jak pobieranie krwi są bardzo ważne. O tym nie trzeba
dużo mówić. Drugą sprawą, jest to, że jest dużo maszyn i tyle fajnych ludzi, dlatego warto to
organizować. Motocykle obserwuje od najmłodszych lat. Każdy rok przynosił nowe atrakcji.
Najważniejsza jednak jest atmosfera takiego ducha. Trzeba tu być, żeby to przeżyć skomentował nam uczestnik akcji, a na co dzień również wolontariusz Jakub Baryła. Na
scenie wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi i Szkoły
Podstawowej z Gorzupii oraz Przedszkola nr 1 i nr 7, stowarzyszenia Motylek,
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły na Parcelkach i Społecznej Akademii Nauk z Ostrowa
Wielkopolskiego. Następnie na scenie pojawiły się takie zespoły jak: Bajambi, ARKAJM czy
Sul-JazzBand. Akcje uświetniły też pokaz Rodziny Ułańskiej z 25 pułku ułanów
Wielkopolskich, pokaz Capoeiry, pokaz grupy medycznej oraz pokaz ognia.
Głównym organizatorem akcji był klub motocyklowy Ignis Anders z Krotoszyna.
Współorganizatorami byli: Polski Czerwony Krzyż wraz z Rejonowym Zarządem
Honorowych Dawców Krwi w Krotoszynie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Parcelkach,
Twoja Alternatywa, Krotoszyński Ośrodek Kultury, Związek Harcerstwa Polskiego,
Alternatywny Klub Motocyklowy z Jarocina.
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