Rajd nad Rydwan i Okręt
Kim był Adam z Bochenia, czy Rydwan i Okręt to stawy czy jeziora,
gdzie w Łowickiem jest kopiec Kościuszki i co się wydarzyło 1 października
1905 r. w Pilaszkowie… Odpowiedzi na te i inne pytania szukała grupa
25 cyklistów z Klubu rowerowego „Wen – tyle” w Gimnazjum nr 2 im. Jana
Wegnera w Łowiczu podczas rajdu w sobotę 26 października 2013 r.
W pięknym jesiennym słońcu podróżowali ponad 6 godzin i przejechali
40 km. Trasa rajdu wiodła z Łowicza przez Otolice, Ostrów, Mystkowice,
Bocheń, Chruślin, Traby, Lisiewice Małe i Duże, Rydwan, Guźnię, Okręt,
Dąbkowice, Pilaszków i Jastrzębię. W Bocheniu zatrzymali się przy gmachu
dawnej Szkoły Podstawowej im. Adama z Bochenia i z tablicy pamiątkowej
zdobyli podstawowe informacje o tym nadwornym lekarzu królów polskich,
profesorze i rektorze Akademii Krakowskiej w l.1510 – 1511. W Chruślinie
najpierw odwiedzili kopiec Kościuszki z 1917 r., a na cmentarzu parafialnym
dokonali pomiarów obwodu pomnika przyrody – dębu szypułkowego,
obliczając w ten sposób jego wiek (ok. 130 lat). Wkrótce znaleźli się nad
Rydwanem (80 ha), tylko że ów zbiornik był pusty, a po jego dnie pięknie
meandrowała rzeczka – być może wcześniej spotkana Bobrówka! Taki stan
okazał się jednak cennym źródłem informacji nt. budowy zbiorników wodnych,
świata roślin i zwierząt (niezwykłe okazy gąbek słodkowodnych na betonowych
ścianach zapory!). Przygotowane do obserwacji ptaków lornetki przydały się
dopiero nad Okrętem (200 ha). Oba stawy – bo tak trzeba je określać –
wykorzystywane są jako stawy hodowlane, ale pełnią też inną niezwykle ważną
w ochronie przyrody rolę – to ostoje Corine o randze europejskiej. Swoje
miejsce gniazdowania ma tu niemal 180 gatunków ptaków, z czego 7 gatunków
– z tzw. Czerwonej Księgi zwierząt zagrożonych wyginięciem. Z artykułu Jana
Wegnera pt. „Okręt i Rydwan w łowickiem” (1970 r.) gimnazjaliści dowiedzieli
się, że oba stawy związane są z postaciami arcybiskupów: Jana Łaskiego herbu
Korab (stąd nazwa Okręt) i Jakuba Uchańskiego herbu Radwan (od niego
wywodzi się nazwa Rydwan). Wcześniej, w Guźni cykliści zatrzymali się
jeszcze na cmentarzu wojennym z 1939 r., a w drodze powrotnej do Łowicza –
w Izbie Historii ZNP w Pilaszkowie, gdzie w 1905 r. w ówczesnej szkole odbył
się zjazd delegatów nauczycieli z Królestwa Polskiego, którzy w ramach
protestu przeciw rusyfikacji, podjęli uchwałę o nauczaniu w szkołach w języku
polskim. Na kilka minut zasiedli w ławkach historycznej salki, gdzie obok
kałamarzy leżały gęsie pióra lub pióra ze stalówkami, a w kącie stało liczydło –
przodek współczesnego kalkulatora… Opiekunami uczniów na rajdzie były
panie: Grażyna Dubiel, Aneta Walkiewicz i Krystyna Kucharska oraz pan
Mateusz Włodarczyk.

