Na pierwszy w tym roku spacer patriotyczny, zorganizowany przez łowicki oddział PTTK,
w sobotę 17 stycznia 2015 r. wybrała się 40-osobowa grupa przedstawicieli Gimnazjum nr 2
im. Jana Wegnera w Łowiczu – członków i sympatyków Szkolnego Koła Krajoznawczo –
Turystycznego „Pelikaniątka”. Wśród 70 uczestników – miłośników historii lokalnej –
stanowili znaczącą część.
Dwa historyczne wydarzenia związane z 17 stycznia, choć odległe w czasie, wyznaczyły datę
tego spaceru, którego celem było odwiedzenie miejsc pamięci i oddanie hołdu ofiarom
prześladowań z różnych okresów. Tego dnia w 1907 r. w Lasku Miejskim stracono trzech
działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej-Frakcja Rewolucyjna, a w 1945 r. Łowicz został
wyzwolony spod okupacji hitlerowskiej przez oddziały radzieckie. Prowadzący spacer
przewodnik PTTK – pan Zdzisław Kryściak poprowadził do miejsc upamiętniających ofiary
hitlerowskiego okupanta w Łowiczu, a opowieść rozpoczął od tablicy pamiątkowej na ścianie
ratusza miejskiego poświęconej łowiczanom – mieszkańcom, radnym i pracownikom
miejskim zamordowanym w latach 1939-1945. Stamtąd wszyscy udali się do parku Błonie,
gdzie znajduje się Pomnik Trzech Narodów, symbolizujący ofiary hitlerowskich obozów
pracy w Małszycach i Kapitule. Zatrzymali się również w Alejkach Sienkiewicza, gdzie
na Domu Nauczyciela umieszczona jest tablica poświęcona pamięci nauczycieli powiatu
łowickiego, którzy w latach 1939-1945 ponieśli śmierć za wolność ojczyzny, a stamtąd
ruszyli w stronę ulicy Kurkowej, gdzie pod datą 8 marca 1945 r. upamiętniono akcję zbrojną
łowickiego oddziału Szarych Szeregów na mieszczące się w tym miejscu więzienie NKWD
i UB i bezkrwawe uwolnienie ok. 80 aresztowanych, w tym żołnierzy AK. Z kolei
przed budynkiem Starostwa dowiedzieli się, że znajdująca się tu tablica upamiętnia ofiary
Ziemi Łowickiej – żołnierzy poległych w 1939 r. oraz mieszkańców pomordowanych
przez Niemców w latach 1939 – 1945. Dalszym etapem sobotniej wyprawy był spacer
ulicami Jana Pawła II i Łyszkowicką do Lasku Miejskiego. Tu najpierw zatrzymali się
przy mogile trzech bojowników PPS, gdzie przewodnik przypomniał okoliczności wybuchu
tzw. Rewolucji 1905-1907 roku, a gimnazjaliści z „Dwójki” w imieniu wszystkich
uczestników zapalili znicze. Zmęczenie wędrówką dawało się już trochę we znaki, dlatego
wszyscy przyjęli z zadowoleniem informację, że niedaleko, na polanie, już z płonie dla nich
ognisko… Nim jednak zasiedli wokół niego, by upiec kiełbaski, komandor rajdu oraz prezes
łowickiego oddziału PTTK – pan Adam Szymański opowiedzieli o planowanych
w najbliższym czasie imprezach turystycznych, zachęcając do aktywnego w nich udziału.
Jednocześnie podziękowali „Pelikaniątkom” za tak liczny udział w tym pierwszym w 2015
roku spacerze historycznym. Z grupą 31 uczniów (najaktywniejsza znów klasa 1B!)
wędrowali tego dnia rodzice: Aneta Kryściak, Agnieszka Korejwo, Magdalena Pruk, Anna
Wilk, Agnieszka Kolka, Jarosław Gładki, absolwentka – Malwina Żuchniewicz
oraz nauczyciele: Grażyna Dubiel i Krystyna Kucharska.

