
Na rajdzie ekologicznym 

Piechurzy powitali wiosnę 
Do Maszewa, Brwilna, Ludwi-

kowa wybrali się młodzi turyści 
uczestniczący w XXIX rajdzie 
ekologicznym „Powitanie Wio
sny". Na czterech trasach wędro
wało łącznie sześciuset uczniów 
z dwudziestu sześciu drużyn. 

Na poszukiwanie wiosny i pierw
szą letnią wędrówkę pasjonatów te
renowej marszruty zaprosili Oddział 
Miejski PTTK w Płocku oraz Klub 
Turystyczny SKKT - PTTK „Glob-
troters" działający przy III Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Dą
browskiej w Płocku. Komandorem 
wiosennego rajdu był opiekun klubu 
- Bogdan Majewski. - Jak zawsze 
podczas naszych spotkań chcieliśmy 
aktywnie i ciekawie spędzić czas 
wolny. Zachęcać do uprawiania pie
szej turystyki połączonej z poznawa
niem historii Mazowsza, jego kultu
ry, zabytków, obrzędowości - mówił 
Bogdan Majewski. 

Uczestnicy mogli wybierać jedną 
z czterech tras. Pierwsza wiodła od 
kos'cioła w Brwilnie Górnym do mo
giły w brwileńskim lesie, następnie 
do Maszewa i Płocka. Trasa druga 
wiodła szlakiem czerwonym od Ko-
biernik do Ludwikowa, Maszewa 
i Płocka. Uczestnicy, którzy wybrali 
trasę nr 3, mieli do pokonania sied-
miokilometrowy szlak na terenie 
Płocka. Zaś piechurzy wybierający 
czwartą propozycję mogli wybrać 
dowolną trasę. Najchętniej uczestni
cy rajdu wybierali trzecią propozy
cję. Na ten wariant zdecydowało się 
400 osób. Na wszystkich trasach 
młodzież wędrowała pod opieką 
swoich opiekunów i przodowników 
turystyki pieszej. W trakcie rajdu ka
żda drużyna rozwiązywała test o te
matyce krajoznawczo-turystycznej 
i obyczajach wiosennych na Ma
zowszu. Wybrano również trzy naj
zabawniejsze „wiosenki". Ten tytuł 
otrzymały te przygotowane przez 

uczniów z SP: 21, 3, 16. Rozstrzy
gnięto także konkurs na najładniej
szą marzannę. Wśród przedszkoli 
I miejsce zajęły MP 14 i 21, szkół 
podstawowych - SP 3 i 20, szkół 
średnich - LO im. Jagiełły. Wszyscy 
nagrodzeni otrzymali przewodniki 
turystyczne opisujące szlaki piesze 
okolic Płocka. Tradycyjnie na ko
niec podano pyszną grochówkę. 

Finał rajdu jak zawsze połączony 
był z wręczeniem legitymacji no
wym członkom PTTK przez prezesa 
PTTK Jan Natkowskiego. A do gro
na miłośników wędrowania dołączy
li: Aleksy Filipkowski, Aleksandra 
Kwasiborska, Aleksandra Głodow-
ska, Weronika Rybacka, Kuba Mro
wiński, Dawid Woźniak, Igor Gryc-
kiewicz i Mateusz Krakowiak. Dzie
więć osób otrzymało z rąk wicepre
zesów PTTK Joanny Bojanowskiej 
i Jarosława Janickiego odznakę OTP 
popularna. Byli to: Weronika Rybac
ka, Mateusz Krakowiak, Aleksandra 
Kwasiborska, Kuba Mrowiński, Ku

ba Bieliński, Martyna Kołodziejska, 
Kacper Wiśniewski i Aleksy Filip
kowski - z SP 18 i Michał Siczek 
z Gimnazjum „Profesor". 

Dyrektor III LO Krzysztof Wi
śniewski i komandor rajdu Bogdan 
Majewski wręczyli przedstawicie
lom wszystkich przedszkoli i szkół 
biorących udział w rajdzie puchary 
ufundowane przez oddział Miejski 
PTTK w Płocku. W gronie najmłod
szych uczestników I miejsce zajęły 
przedszkolaki z MP „Leśne Ludki" 
i MP 21 „Skrzaty". W kategorii 
szkół podstawowych pierwsze miej
sce przypadło uczniom z SP w Ro-
gozinie, SP 22, SP 18 i SP 11. 
W grupie gimnazjów pierwsze miej
sce zajęli uczniowie z G 1 i ZKO 
„Profesor". W kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych pierwsze miejsce 
otrzymali piechurzy z SKKT -
PTTK „Globtroters" III LO. Organi
zatorzy nagrodzili również grupę 
BeneąTeam (drużyna rowerowa) 
i KZ „Mostostal". rad 


