III Spacer Patriotyczny –
Powstanie Styczniowe w Łowiczu
W niedzielę 30 marca 2014 r. łowicki Oddział PTTK już po raz trzeci
zorganizował Spacer Patriotyczny po mieście szlakiem miejsc pamięci
związanych z Powstaniem Styczniowym w Łowiczu i regionie łowickim.
Członkowie SKKT „Pelikaniątka” z Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera
w Łowiczu wzięli w nim udział po raz pierwszy, ale za to bardzo licznie. Spacer
odbywał się pod tegorocznym hasłem PTTK „Turystyka Łączy Pokolenia”.
Na zbiórce przed gmachem Muzeum o godz. 15.00, obok członków PTTK
oraz kilku innych mieszkańców Łowicza, stawiła się 28 – osobowa grupa
„Pelikaniątek” z 7 klas: 3D, 2C, 2B, 1A, 1B, 1C i najliczniej reprezentowanej kl.
1D. Wszystkich powitał prezes Koła Przewodników pan Zdzisław Kryściak,
poczym głos zabrał komandor rajdu – pan Adam Szymański, który przypomniał
dzieje Powstania Styczniowego w naszym regionie. Nawiązał też do tego,
że w gmachu obecnego Muzeum mieściła się Szkoła Powiatowa Ogólna, której
uczniem w latach 1862 – 1865 był Józef Chełmoński – świadek wydarzeń
z 1863 r. Istniało tu także więzienie, w którym przetrzymywani byli powstańcy.
Pierwsze kroki uczestnicy skierowali pod pomnik znajdujący się przy bazylice
katedralnej „Synom Ziemi Łowickiej – Bojownikom o Niepodległość”,
poświęcony łowiczanom poległym w walkach o niepodległość od czasów
Powstania Listopadowego do tzw. Przewrotu Majowego w 1926 r., gdzie
złożono kwiaty i zapalono znicze. Stamtąd wszyscy przeszli w Alejki
H. Sienkiewicza i zatrzymali się na chwilę przed pomnikiem powstańca
listopadowego – Artura Zawiszy Czarnego, a potem ul. gen. W. Sikorskiego
dotarli na ul. Powstańców 1863 r. Tam, tuż przy skrzyżowaniu obu ulic,
znajduje się jeden z pomników poświęconych powstańcom styczniowym,
na którym w 1963 r. umieszczono tablicę z napisem: „Ku uczczeniu pamięci
straconych w tym miejscu powstańców w 1863 r. Wincentego Bunszusa
i Adolfa Szoppego”. Obaj byli uczestnikami bitwy pod Bolimowem, która
rozegrała się 7 lutego 1863 r., obaj zostali wzięci do niewoli i przetrzymywani
w łowickim więzieniu, obaj zginęli 30 marca 1863 r. Adolfa Szoppego stracono
podczas publicznej egzekucji na Nowym rynku, Wincentego Bunszusa właśnie
w miejscu obecnego pomnika. Do mogiły, którą wykopano dla Bunszusa,
przywieziono zwłoki Szoppego i obaj leżeli w niej aż do czasu, kiedy przy

okazji budowy drogi publicznej (przed 1914 r.) znaleziono 2 skrzynie z ich
szczątkami i z pomocą proboszcza z parafii Świętego Ducha ks. Jana Niemira
złożono je we wspólnej mogile wraz z innym powstańcem Karolem Mejerem
na cmentarzu parafialnym. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczu uczestnicy
Spaceru Patriotycznego ruszyli w kierunku Nowego Rynku, by zatrzymać się
pod drugim pomnikiem. Na wielkim głazie znajduje się tablica z bardzo
wymownym napisem: „Miejsce stracenia powstańców 1863. Ku uczczeniu
pamięci straconych z rąk zbirów moskiewskich kamień ten w 70 – tą rocznicę
powstania kładzie społeczeństwo łowickie. Styczeń 1933”. Tu również pan
A. Szymański nawiązał do wydarzeń historycznych, tu także złożono kwiaty
i zapalono znicze, a po wspólnej fotografii zakończono spacer. Opiekunkami
gimnazjalistów z „Wegnera” były panie: Grażyna Dubiel i Krystyna Kucharska.

