
Rodzinny Rajd Rowerowy

Wpisany przez GBP Łęki Szlacheckie

Dnia  1 września 2018 r. na terenie gminy Łęki Szlacheckie odbył  się kolejny Rodzinny Rajd
Rowerowy.  Już po raz czwarty niezawodne grono wytrwałych rowerzystów wyruszyło na trasę
rajdu zorganizowanego przez Biblioteki działające na terenie naszej gminy.  Tegoroczny rajd, w
związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości, przebiegał szlakiem śladów patriotów
walczących o jej odzyskanie.  Wśród  uczestników byli radna Powiatu Piotrkowskiego Grażyna
Lasek, radni Rady Gminy Łęki Szlacheckie Tadeusz Stępień i  Adam Pędziwiatr, Dyrektor
Szkoły Podstawowej  w Trzepnicy Barbara Gągorowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Łękach Szlacheckich Elżbieta Dawidowicz, Dyrektor Gimnazjum w Tomawie Anna
Wojakowska-Wolska, Sekretarz Gminy Grzegorz Stępień. Przy pięknej słonecznej pogodzie
uczestnicy rajdu przejechali do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pociesznej Górce
przed obeliskiem gen. Stanisława „Burzy” Karlińskiego, gdzie wysłuchali krótkiej prelekcji o jego
zasługach w walce z okupantem hitlerowskim jak również powojennych działaniach  w walce o
niepodległą Polskę.  Gen. Karliński urodzony w naszej gminie, żołnierz AK, może być stawiany
jako przykład niezłomnej wiary w pełne odzyskanie wolności bez obcych wpływów.  Kolejnym
przystankiem na naszym szlaku był cmentarz parafialny w Bęczkowicach gdzie spoczywają
szczątki żołnierzy AK oraz powstańców warszawskich. Corocznie przebieg rajdu łączy się z
akcją Prezydenta RP Narodowego Czytania. Tak było i w tym roku. Na przystanku w remizie
OSP w Podstolach     uczestnicy rajdu wysłuchali fragmentów tegorocznej lektury, a było to
Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.  Fragmenty utworu przeczytały nam radna Powiatu
Piotrkowskiego Grażyna Lasek, Dyrektor Gimnazjum w Tomawie Anna Wojakowska-Wolska
oraz nauczyciel szkoły w Trzepnicy Anna Dębska.  Otrzymały one  pamiątkowe egzemplarze 
książki z  pieczęcią Narodowego Czytania i listem Prezydenta RP. 
Podsumowanie rajdu nastąpiło w Łękach Szlacheckich gdzie w sali OSP odbył się koncert
„Śpiewana historia Polski” w wykonaniu Kuby Michalskiego. Koncert uświetnili soją obecnością
Wójt Gminy Łęki Szlacheckie Piotr Łączny oraz Przewodnicząca Rody Gminy Łęki Szlacheckie
Agnieszka Pośpiech. W związku z obchodami jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości artysta zaprezentował repertuar nawiązujący do ważnych, przełomowych
momentów w polskiej historii i patriotycznych idei. Znalazły się w nim utwory wybitnych polskich
poetów: Jana Kochanowskiego, Cypriana Kamila Norwida, Bolesława Leśmiana czy Juliana
Tuwima, do których muzykę skomponował Kuba Michalski. Całość jest poetycko-muzyczną
opowieścią o historii Polski, od potężnego królestwa Jagiellonów, przez czas rozbiorów,
odzyskanie niepodległości w roku 1918, wojnę, aż do czasów prawie współczesnych. Frazy tej
opowieści napisali najwybitniejsi polscy twórcy, a piosenki opatrzone były  krótkim komentarzem
historycznym. Wszyscy uczestnicy koncertu razem zaśpiewali Piechotę, Mury i odegrali
Lokomotywę.
Dyrektor Gminnej Biblioteki dziękuje Wójtowi Gminy  za pomoc w organizacji czwartego
Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz wszystkim uczestnikom za wytrwałość i bezpieczną
jazdę. 
Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się ponownie i odwiedzimy kolejne nieznane i
ciekawe zakątki naszej gminy.
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