X Rajd PTTK Szlakiem Bojowym 10. PP, 14.09.13
Na starcie jubileuszowego X Rajdu Szlakiem Bojowym 10. Pułku
Piechoty, który odbył się w sobotę 14 września 2013 r., stawiła się 48 osobowa
grupa rowerzystów ze Szkolnego Klubu Rowerowego „Wen – tyle” przy
Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu. Stanowiła ona ponad połowę
zgromadzonych na Starym Rynku uczestników miejskiej imprezy turystycznej.
Organizatorem rajdu na 30 km trasie był PTTK oddział w Łowiczu, Urząd
Miejski w Łowiczu oraz Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi
Łowickiej. Główny cel tej imprezy turystycznej to uczczenie 74. rocznicy bitwy
nad Bzurą (9 – 22 IX 1939 r.) ze szczególnym uwzględnieniem udziału w niej
w dniu 14.09.1939 r. w okolicach Kompiny łowickiego 10. PP pod
dowództwem płk. Mariana Krudowskiego. Po godzinie 11.00 komandor rajdu
pan Adam Szymański poprowadził niezwykle długi peleton najpierw ulicami
miasta, a potem szlakiem „Książęcym” przez Arkadię, Mysłaków, Nieborów,
Bednary, Kompinę, Zabostów znów do Łowicza. W programie rajdu były
wizyty na cmentarzach wojennych, gdzie pochowani są bohaterowie września
1939 r., aby oddać im hołd. W Nieborowie, Bednarach i Kompinie
o wydarzeniach z IX’39 r. opowiedział zebranym pan A. Szymański. Ponieważ
najwięcej poległych pochowano jednak na cmentarzu wojennym w Kompinie
(342 żołnierzy z 26 Dywizji Piechoty), dlatego tu odbyła się główna uroczystość
z udziałem wójta gminy Nieborów Andrzeja Werle, który wraz z delegacją
PTTK złożył przed pomnikiem wiązanki kwiatów. Po części oficjalnej
na uczestników rajdu czekało ognisko z kiełbaskami i owoce oraz konkursy
z nagrodami, a „Wen – tyle” wykazały się aktywnością i sukcesami w każdym
z nich: w rzucie granatem, w strzelaniu z wiatrówki oraz w teście z wiedzy
o historii łowickiej „Dziesiątki”. Bezkonkurencyjne były jednak w konkursie na
najliczniejszą zorganizowaną grupę i dlatego opiekunka Szkolnego Koła PTTK
pani Grażyna Dubiel z dumą odbierała nagrodę, bo taka liczba uczniów na
rajdzie (42) zdarzyła się po raz pierwszy. Ich opiekunami byli: państwo Joanna
i Jarosław Pawlatowie, panowie Marek Łuszczewski i Mateusz Włodarczyk oraz
panie: Aneta Brzozowska, Grażyna Dubiel i Krystyna Kucharska.

