Rajd PTTK Szlakiem „Szable i Bagnety”, 15.06.13
W sobotę 15 czerwca 2013 r. członkowie Klubu rowerowego „Wen –
tyle” z Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu wyruszyli na swój ostatni
w tym roku szkolnym rajd rowerowy. 19 osobowa grupa przyłączyła się
do imprezy miejskiej – Rajdu szlakiem „Szable i Bagnety”, ale towarzyszyła
pozostałym rowerzystom tylko na odcinku Łowicz – Łyszkowice. Pokonała tego
dnia dystans 60 km.
Na zbiórce o godz. 9.30 przed gmachem Muzeum w Łowiczu „Wen –
tyle” tworzyły wyróżniającą się i liczebnie, i wizualnie grupę. Ze Starego
Rynku kolorowy peleton, eskortowany przez policję, wyjechał z Łowicza
ulicami: Mostową, Nadbzurzańską, Sochaczewską do Popowa. Stamtąd przez
Zabostów, Kompinę, Bednary, Nieborów, Piaski, Polanę „Siwica”, Chyleniec,
Bełchów dojechał do Łyszkowic, gdzie gimnazjaliści z „Wegnera” zakończyli
swój etap i przez Zakulin, Kuczków, Łagów, Uchań, Lasek Miejski wrócili
do Łowicza. Ale najpierw czynnie uczestniczyli we wszystkich punktach
programu na tym etapie rajdu. W Kompinie na cmentarzu żołnierzy poległych
w bitwie nad Bzurą, a potem na cmentarzu w Bednarach, Komandor
przypomniał o tym etapie historii na Ziemi Łowickiej, wskazał zasługi Jana
Wegnera – patrona Gimnazjum nr 2 w zakładaniu cmentarzy wojennych na tych
terenach. Nieborów z pałacem Radziwiłłów i pięknym parkiem, znów okazał się
miejscem magicznym. Przy okazji zwiedzania zabytkowej sieni tegoż pałacu,
rozegrano maleńki konkurs wśród gimnazjalistów – wygrał go Patryk, który
szybko wskazał ławę z napisem „Ne Sedeas Sed eas”, bezbłędnie przetłumaczył
ten napis, jako hasło sztandarowe szkoły: „Nie siadaj, lecz idź…”. Z kolei przy
jednym z dwóch najstarszych w Polsce platanów Maciek okazał się bardzo
szybki w odczytaniu daty posadzenia tego pięknego drzewa, ale zapisanej
cyframi rzymskimi. Po krótkim postoju na Polanie „Siwica” uczestnicy niemal
bez przerwy pedałowali w stronę Łyszkowic, gdzie na cmentarzu zapalili znicz
na grobie Henryka Kocemby ps. Władysław – dowódcy oddziałów AK osłony
i przejmowania zrzutów broni. W parku w Łyszkowicach „Wen – tyle”
pożegnały się z pozostałymi uczestnikami sympatycznym akcentem – nauką
kroków tańca belgijskiego. Były brawa za występ i słowa podziękowania
od organizatorów za niezawodną obecność gimnazjalistów na imprezach
turystycznych, a od opiekunek – pyszne lody. Opiekunami uczniów na rajdzie
byli państwo Joanna i Jarosław Pawlatowie oraz panie: Małgorzata Grzyb,
Krystyna Kucharska i Grażyna Dubiel.

