Rajd do Granicy Księstwa Łowickiego w Bąkowie - 21.09.13
Słup graniczny dawnego Księstwa Łowickiego stojący w Bąkowie
Górnym, na styku powiatów łowickiego i kutnowskiego, to był główny cel
wyprawy dla 30 cyklistów z Klubu rowerowego „Wen – tyle” przy Gimnazjum
nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu w sobotę 21 września 2013 r.
Nowa, 45 kilometrowa trasa opracowana przez opiekunki SK KT
„Pelikaniątka” posiada wiele walorów poznawczych, a wiodła przez wsie:
Otolice, Szczudłów, Świące, Maurzyce, Strugienice, Bogorię Dolną, Bąków
Górny, Bąków Dolny, Bogorię Górną, Urzecze, Mystkowice, Bocheń, Ostrów,
Otolice. Krótki postój w Bogorii D., a w drodze powrotnej na Dołach
Mystkowskich nad Bzurą stały się okazją do rozważań ekologiczno –
biologicznych. Jednak zdecydowanie na tej trasie dominowała historia regionu.
Przy słupie granicznym dawnego Księstwa Łowickiego w Bąkowie G.
uczniowie uzupełnili informacje nt. tych dawnych dóbr - najpierw
arcybiskupich, a potem (XIX w.) stanowiących własność wielkiego księcia
Konstantego, którą poznali przy pierwszym słupie granicznym w Patokach
7 września br. Oba słupy wyznaczające granice Księstwa są niemal bliźniacze –
i w swej budowie, i niestety w swym stanie technicznym. Dawno zniknęły
z nich napisy, ich podstawy rozsypują się, a położenie na terenach prywatnych
odbiera szansę na podjęcie działań zmierzających do ich ratowania, choć ten
w Patokach jest wpisany do rejestru zabytków. Postój przy słupie granicznym
w Bąkowie miał ponadto charakter integracyjny, bowiem w grupie „Wen – tyli”
byli aż trzej Mateusze, świętujący właśnie imieniny. Były więc życzenia
dla solenizantów i słodkości dla wszystkich. Mijane na trasie rajdu wioski miały
jeszcze starszą niż Księstwo historię, bo sięgającą XIV w. Przejeżdżając przez
Bogorię, wieś założoną przez arcybiskupa Jarosława Bogorię Skotnickiego,
który doprowadził kasztelanię łowicka do rozkwitu, turyści z Łowicza
zatrzymali się na chwilę w miejscu, gdzie wg rejestru zabytków znajduje się
obiekt: park dworski. Niestety, poza resztkami murowanego ogrodzenia
i kępami dzikich drzew i zarośli nie mogli tu nic więcej podziwiać. A inne
ciekawe miejsca i obiekty na trasie? To np. Doły Mystkowskie z obszarem
specjalnej ochrony ptaków leżące na terenie „Obszar Natura 2000 Pradolina
Warszawsko – Berlińska” czy charakterystyczne dla regionu łowickiego
kapliczki z figurami Św. Jana Nepomucena chroniącego pola i zasiewy przed
powodzią, ale i suszą. Opiekunami uczniów na rajdzie byli panowie: Mateusz
Włodarczyk i Jarosław Dubiel oraz panie: Grażyna Dubiel i Krystyna
Kucharska.

