Do zorganizowanego w Łowiczu po raz trzeci Rajdu rowerowego
„Odjazdowy Bibliotekarz” przyłączyła się 24 – osobowa grupa cyklistów
reprezentujących Zespół Asystentów Bibliotecznych i Klub rowerowy „Wen –
tyle” z Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu i w sobotę 24 maja 2014
r. w pomarańczowych barwach wyruszyła na trasę.
Organizatorami akcji, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy jazdy
na rowerze aktywnie spędzają wiosenne popołudnie w gronie osób o podobnych
pasjach byli: Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu,
Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego
w Łowiczu i Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie. Na zbiórce o godz.
13.00 przed nową siedzibą Biblioteki Pedagogicznej w Łowiczu
przy ul. Stanisławskiego 31 (gmach Zespołu Kolegiów Nauczycielskich) stawiło
się około 70 rowerzystów. W imieniu organizatorów wszystkich przywitała pani
Jolanta Pokorska – kierownik biblioteki, a po chwili pomarańczowy peleton
prowadzony przez komandora pana Zdzisława Kryściaka i jego zastępcę pana
Tadeusza Żaczka wyruszył na trasę, która w tym roku wiodła przez wsie:
Zielkowice, Mysłaków, Janowice, Bednary, Julianów, Nieborów, Zygmuntów,
Mysłaków, Arkadię i wiązała się ze szlakiem walk o niepodległość. W 2014 r.
obchodzona jest 100. rocznica powołania Legionów Polskich i 75. rocznica
największej bitwy kampanii 1939 roku – Bitwy nad Bzurą. Na Ziemi Łowickiej
można spotkać wiele śladów tych historycznych wydarzeń, a na trasie rajdu
uczczono ich pamięć w dwóch miejscach. Najpierw na cmentarzu w Bednarach
krótki rys nt. kampanii wrześniowej 1939 r. na tych terenach przedstawił
p. Z. Kryściak, a jego informacje uzupełniał szef łowickiego Stowarzyszenia
Historycznego im. 10. Pułku Piechoty, p. Piotr Marciniak, po czym
„Dziesiątacy” zaciągnęli wartę przy kwaterze, a wszyscy złożyli hołd poległym
żołnierzom. Następny postój dla rowerzystów miał miejsce w Julianowie przed
kapliczką, która upamiętnia żołnierzy 5. Pułku Piechoty Legionów
i mieszkańców gminy Nieborów, poległych za niepodległość Polski w czasie
I wojny światowej i wojny polsko – bolszewickiej. Stąd było już blisko
do Gminnej Biblioteki w Nieborowie, gdzie dla miłośników książek i rowerów

przygotowano niezwykle miłe przyjęcie i bardzo smaczny poczęstunek.
Apetyczne kiełbaski z grilla, pyszne ciasto drożdżowe, różnorodne napoje –
to dla ciała, a dla duszy… konkurs historyczny, w którym wystartowało
5 gimnazjalistów: Oliwia Włodarczyk, Paulina Stelmaszczyk, Wojciech
Wroński, Mateusz Zakrzewski i Mateusz Koniarz. Kto uważnie obserwował
drogę podczas rajdu i słuchał przekazywanych na postojach informacji, nie miał
problemu z odpowiedzią na pytania, dlatego wszyscy uczestnicy zostali
nagrodzeni m.in. atrakcyjnymi gadżetami rowerowymi. Około godz. 18.30
gimnazjaliści zakończyli rajd przed szkołą, przejechawszy prawie 38 km.
Opiekunkami uczniów były panie: Grażyna Dubiel, Ewa Więcek i Krystyna
Kucharska.

