„Na cmentarzu płomyki złote i groby w chryzantemach. Ludzie przyszli tu
z myślą o tych, których już nie ma. (H. Bechler „Święto Zmarłych”). Uczniowie
Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu dali wyraz uszanowania pamięci
o zmarłych i przed dniem Wszystkich Świętych odwiedzali mogiły na łowickich
cmentarzach – Emaus i katedralnym. W dwa dni – 1 i 2 listopada 2014 r. brali
też udział w V Kweście PTTK na rzecz ratowania zabytkowych grobów.
Członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego
„Pelikaniątka” już po raz czwarty uczestniczyli w kweście na rzecz ratowania
zabytkowych grobów na łowickich cmentarzach zorganizowanej przez Oddział
PTTK w Łowiczu. Siedmioro uczniów wraz z trzema opiekunami stanowiło
cząstkę niemal 80 – osobowej grupy wolontariuszy, którym na sercu leży troska
o ratowanie grobów ludzi zasłużonych dla małej i dużej Ojczyzny. W dzień
Wszystkich Świętych na cmentarzu Świętego Ducha kwestowali uczniowie
kl. 1B: Kinga Kryściak i Mateusz Gładki pod opieką pana Zdzisława Kryściaka.
Z kolei w Dzień Zaduszny przy bramie głównej cmentarza katedralnego
do wrzucania datków do puszek zachęcały Klaudia Korejwo z kl. 1B
i Michalina Domińczak z kl. 1D pod opieką pani Grażyny Dubiel – prezesa
SKKT „Pelikaniątka”, a na cmentarzu ewangelicko – augsburskim: Julia Kolka
z kl. 1B i Kamila Charążka z Filipem Kramarzem z kl. 3E razem z panią
Krystyną Kucharską – wicedyrektorem szkoły. Swój dyżur rozpoczęli jednak
najpierw od zapalenia zniczy na grobie Patrona Szkoły oraz na grobach Rodziny
Wegnerów. Powtarzana często formułka: „Zapraszamy do udziału w kweście na
rzecz ratowania zabytkowych grobów na łowickich cmentarzach” oraz dźwięk
potrząsanych przez uczniów puszek zwracały uwagę przechodzących osób,
które chętnie wrzucały datki. Cieszyło to młodych kwestujących, bo mieli
świadomość, że włączyli się w ważne działanie, bowiem zebrane podczas
V Kwesty PTTK pieniądze będą w całości przeznaczone na prace renowacyjne
przy grobowcu Legionisty z 1919 r. – Władysława Frątczaka, znajdującego się
na cmentarzu katedralnym. Organizatorzy liczą, że w ten sposób uda się
zakończyć trzeci – ostatni etap ratowania tego zabytku, a podsumowanie
tegorocznej kwesty pozwala mieć taką nadzieję, bo po wstępnych obliczeniach
w ciągu dwóch dni udało się zebrać kwotę około 14 tysięcy złotych. Swój udział

mają w tym gimnazjaliści z łowickiej „Dwójki”… (Zdjęcia nr 5-8 pochodzą ze
strony www.lowiczanin.info)

