Tytuły „Miss Wiosny 2015”, „Małej Miss Wiosny 2015” i „Wicemisterów
Wiosny 2015” trafiły do członków Klubu rowerowego „Wen-tyle” z Koła PTTK
w Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu. Ich dekoracja nastąpiła
na starcie rajdu „Na Powitanie Wiosny” zorganizowanego w sobotę 21 marca
2015 r. Jednak największą satysfakcję sprawiła opiekunkom szkolnej grupy
jej liczebność: 36 uczniów i 7 osób dorosłych.
Organizatorami wiosennego rajdu byli: Urząd Miejski w Łowiczu, Centrum
Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, PTTK Oddział w Łowiczu
i Urząd Gminy w Łowiczu, którzy za cel główny postawili kultywowanie
tradycji związanej z powitaniem wiosny i popularyzację różnych form turystyki.
I właśnie ze względu na formy uprawianej turystyki ten rajd był nietypowy –
pieszo, rowerami, konno lub na kajakach wzięło w nim udział około 200 osób
z Łowicza, Skierniewic, Łodzi i Warszawy. Na starcie rajdu około godz. 12.00
przed łowickim ratuszem na Starym Rynku stawili się rowerzyści i piechurzy,
którzy z pozostałymi uczestnikami spotkali się dopiero na łąkach w okolicy
ujścia Słudwi do Bzury. Przed wyruszeniem na trasę uroczystej inauguracji
imprezy dokonał komandor rajdu – Adam Szymański, po czym komisja w
składzie: Marzena Kozanecka-Zwierz – dyrektor Muzeum w Łowiczu
i burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński ocenili artystyczny wygląd
uczestników i słomianych kukieł oraz wręczyli laureatom szarfy z tytułami.
Najpiękniejszą marzannę („Miss 2015”), ozdobioną łowickimi elementami,
przygotowali uczniowie Gimnazjum nr 1 w Łowiczu pod opieką pani Joanny
Pietruchy, najciekawszą pod względem ekologicznym – uczniowie z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu ( „I Wicemiss”), natomiast
marzanna z Gimnazjum nr 2 została wyróżniona wraz z jej twórcami –
Mateuszem Zakrzewskim i Mateuszem Koniarzem z 3C – wspólną szarfą
z tytułem „Wicemister Wiosny 2015”. W grupie gimnazjalistów z „Dwójki”
była też Kinga Stańczyk – uczennica Szkoły Podstawowej w Bobrownikach,
która została wyróżniona tytułem „Mała Miss Wiosny 2015”. Bardzo miłą
niespodzianką okazał się tytuł „Miss Wiosny 2015” dla wicedyrektor Krystyny
Kucharskiej, która kolorowymi kwiatami ozdobiła siebie i swój rower, ale jak
podkreśliła, najważniejsze były dla niej „kwiaty”, które razem z nią
i pozostałymi opiekunami szkolnej grupy stanowiły barwny korowód na całej
trasie rajdu. Utopienie marzanny „Miss 2015” w Bzurze okazało się sprawą
niełatwą – uporczywie wracała na miejsce, wciągana przez wiry wodne, mimo
że pani J. Pietrucha usiłowała przegonić ją kijem w daleki świat. Wytłumaczenie
przyczyn tego zjawiska przyszło następnego dnia, bo… zima wróciła! Po tym
symbolicznym pożegnaniu niechcianej już pory roku grupy udały się swoimi

trasami w kierunku Bochenia, gdzie spotkały się ponownie w gospodarstwie
państwa Kozów przy ognisku. Oprócz pieczenia kiełbasek atrakcją dla
młodzieży były zwierzęta gospodarzy, w tym dostojne konie. Kiedy słońce
zaczęło zniżać swoją wędrówkę po niebie, cykliści wsiedli „na koń” i przez
Guźnię, Dąbkowice Dolne, Pilaszków i Jastrzębię wrócili do Łowicza, a liczniki
rowerowe wskazały przed gmachem gimnazjum (ok. 17.20) dystans prawie 30
km. Opiekunami uczniów na trasie byli: Dubiel Grażyna, Krystyna Kucharska,
Agnieszka Korejwo, Anna Stańczyk, Aneta Kryściak, Agnieszka Kolka
i Jarosław Gładki. Sezon rowerowy 2015 rozpoczęty!

