VIII Rajd PTTK Szlakiem Cichociemnych Żołnierzy AK –
Czatolin 2013, 13.10.13
W VIII Rajdzie Szlakiem Cichociemnych Żołnierzy Armii Krajowej –
Czatolin 2013 zorganizowanym w niedzielę 13 października 2013 r.
uczestniczyła 26 – osobowa grupa cyklistów z Klubu Rowerowego „Wen –
tyle” z Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu. Pokonali tego dnia
dystans ponad 50 km.
Główny cel tej imprezy to uczczenie 72. rocznicy pierwszego oficjalnego
zrzutu skoczków cichociemnych na terenie okupowanej przez Niemców Polski.
Przed łowickim ratuszem na Starym Rynku zgromadziła się grupa ponad 60
rowerzystów i ok. 10.00 wyruszyła na trasę wiodącą przez wsie: Urbańszczyzna,
Wygoda, Zawady, Uchań, Kuczków, Łagów, Zakulin do Łyszkowic. Tam
wszyscy udali się na cmentarz, by złożyć kwiaty na grobie Henryka Kocemby –
dowódcy zrzutów powietrznych i minutą ciszy oddać mu hołd, po czym
przejechali do pobliskiej wsi Daniek, gdzie znajdował się jego dom i młyn,
pełniące wówczas rolę „dziupli”. W nieodległym Czatolinie – rejonie
konspiracyjnego zrzutowiska broni – w XI 1941 r. został zrzucony cichociemny
Jan Piwnik. Wydarzenia te zostały upamiętnione pomnikiem z tablicą mu
poświęconą, gdzie wartę honorową objęli członkowie Stowarzyszenia
Historycznego im. 10. Pułku Piechoty w Łowiczu oraz poczet sztandarowy
Oddziału PTTK z Łowicza. Niezwykle miłym akcentem tego spotkania przy
pomniku były życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i miłe upominki
dla nauczycielek opiekujących się grupami uczniów z dwóch łowickich
gimnazjów: nr 1 i nr 2. Z Gimnazjum „Wegnera” wyróżnione zostały panie:
Grażyna Dubiel – prezes SK PTTK „Pelikaniątka” oraz wspierająca ją
wicedyrektor Krystyna Kucharska. A potem na terenie siedziby OSP
w Czatolinie zapłonęło ognisko, przy którym podsumowano konkursy, m.in.
na najliczniejszą grupę zorganizowaną – bezapelacyjnie wygrały go „Wen –
tyle”. Posiliwszy się pieczonymi kiełbaskami uczestnicy wzięli jeszcze udział
w konkursie wiedzy historycznej nt. zrzutów lotniczych. Bezkonkurencyjna
okazała się w nim Justyna Kurek z kl. 3A. a wysokie wyniki uzyskały także
Julia Kucińska z kl. 3B oraz pani Aneta Brzozowska – opiekunka grupy.
Oficjalnie rajd zakończył się w Domaniewicach, gdzie w Kaplicy Narodzenia
Najświętszej Marii Panny pan Eligiusz Pietrucha ciekawie opowiadał o historii
tego sanktuarium. A potem przez Skaratki, Rogóźno, nad Jeziorem Okręt, przez
Dąbkowice i Pilaszków rowerzyści wrócili do Łowicza. I w ten sposób zdobyli
kolejne punkty do Kolarskiej Odznaki Turystycznej. Nad bezpieczeństwem
uczniów w podróży czuwali także panowie: Robert Kuciński i Mateusz
Włodarczyk.

