Rajd PTTK na powitanie wiosny 23.03.13
„Zrób Marzannę, udekoruj wiosennie rower lub siebie i wygraj
atrakcyjną nagrodę!” – tego wezwania organizatorów Rajdu na Powitanie
Wiosny posłuchali członkowie SK PTTK „Pelikaniątka” z Gimnazjum nr 2 im.
Jana Wegnera w Łowiczu i piętnastoosobową grupą stawili się sobotę 23 marca
2013 r. na starcie rajdu. Była piękna Marzanna, były wiosenne dekoracje, były
nagrody i był … mróz i śnieg!
Głównym celem tej corocznej imprezy jest popularyzacja turystyki
pieszej i rowerowej, poznanie regionu łowickiego, a także kultywowanie
tradycji związanej z powitaniem wiosny. Niestety, zimowa aura sprawiła,
że impreza miała charakter wyłącznie pieszy. Tradycyjnie organizatorami
Rajdu na Powitanie Wiosny było łowickie koło PTTK, Urząd Miejski
w Łowiczu oraz Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.
W uroczystym rozpoczęciu imprezy turystycznej wzięli również udział:
burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński, dyrektor Centrum Kultury, Turystyki
i Promocji Ziemi Łowickiej Jacek Chołuj oraz dyrektor Muzeum w Łowiczu
Marzena Kozanecka – Zwierz, którzy stanowili jury konkursu na najładniejszą
Marzannę oraz najładniej udekorowane osoby. Przyznano trzy równorzędne
nagrody: dla koła przewodników PTTK, uczniów Gimnazjum nr 2 w Łowiczu
oraz dla Katarzyny Słomy (absolwentki Gimnazjum nr 2!), która tym razem była
łowicką Panią Wiosną jadącą na pięknym łowickim rowerze – kogutku.
„Pelikaniątka” zostały wysoko ocenione przez jurorów, bo bardzo wyróżniały
się w całej grupie uczestników. Uniesiona wysoko duża, zwiewna i kolorowa
Marzanna, powiewające ponad głowami kolorowe bukiety kwiatów oraz
pomarańczowe flagi z logo szkoły, a także girlandy kwiatów na ramionach
opiekunek wywoływały radosny entuzjazm przechodniów już podczas drogi
na miejsce zbiórki. Były więc atrakcyjne nagrody i dla szkoły, i dla
indywidualnych osób. Po krótkim wprowadzeniu przez panią M. Kozanecką –
Zwierz w tematykę obrzędu żegnania zimy i witania wiosny w naszym regionie,
zgodnie z planem, o godz. 11.30 grupa ponad 50 osób ruszyła pieszo w drogę
ze Starego Rynku, ulicą Kaliską, Wiejską do Lasu Miejskiego. Brnąc przez
śnieg, zmagając się z zimnem i wiatrem wszyscy dotarli do mostku
na Zielkówce przy ul. Łyszkowickiej w Lasku Miejskim, gdzie komandor rajdu
pan Adam Szymański podpalił słomianą kukłę z Koła Przewodników PTTK,
a prezes Janusz Dyl wyrzucił ją do rzeczki. Zgodnie z tradycją padały przy tym
słowa wypędzające srogą, znienawidzoną już zimę. A potem na polanie, przy
płonącym ognisku oczekiwała na spalenie Marzanna z łowickiej „Dwójki”.
Najpierw jednak był czas odpoczynek po sześciokilometrowej trasie
i na pieczenie kiełbasek. Opiekunkami grupy były panie: Grażyna Dubiel
i Krystyna Kucharska.

