XV Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego,
22.02.2015
W XV Rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego w niedzielę 22 lutego 2015 r.
wzięła udział 31 osobowa grupa „Pelikaniątek” ze Szkolnego Koła PTTK
w Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu wraz z sześcioma opiekunami.
Celem rajdu było uczczenie 152. rocznicy bitwy, jaką stoczył oddział powstańczy
pod dowództwem Władysława Stroynowskiego z wojskami rosyjskimi w dniu
7 lutego 1863 r. na terenie Puszczy Bolimowskiej.
Do Joachimowa-Mogił uczestnicy przejechali kilkoma autokarami, słuchając
po drodze opowieści przewodników PTTK o historycznych wydarzeniach pod
Bolimowem, gdzie 7 lutego 1863 r. w miejscowości Budy Bolimowskie rozegrała
się ostatnia bitwa Powstania Styczniowego na tych terenach. Naczelnikiem
powstańczym został wikariusz ks. Wincenty Kuderko, a dowódcą oddziału
powstańczego, liczącego na początku stycznia 150 powstańców, hrabia Władysław
Stroynowski. Atak rosyjski nastąpił tuż przed południem, od strony wsi Grabie
i rzeki Rawki. W czasie zaciętej walki, która trwała półtorej godziny, zginęło 15
powstańców, ale Rosjanie ponieśli znacznie większe straty: ponad 100 zabitych i
wielu rannych. Bohaterską śmiercią zginął tu kilkunastoletni powstaniec Henryk
Wołyński, broniąc drogi do obozu powstańczego. W bitwie pod Bolimowem wzięto
do niewoli dwóch powstańców: Adolfa Szoppego i Wincentego Bunszusa, których
wkrótce stracono w Łowiczu, a pochowano na skraju miasta – obecnie
ul. Powstańców 1863 r., gdzie znajduje się krzyż upamiętniający to wydarzenie.
Na pamiątkę rozegranej pod Bolimowem bitwy na jednej z sosen na skraju lasu pod
Bolimowem ktoś nieznany wyciął napis „Gloria Victis” („Chwała Zwyciężonym”),
istniejący do I wojny światowej. Po wojnie (po tragicznych wydarzeniach
z użyciem przez Niemców pod Bolimowem w 1915 r. gazu bojowego) nazwę Budy
Bolimowskie zamieniono na Joachimów-Mogiły. Jesienią 1917 r. we wsi tej,
na uroczysku Stroynowskiego, odsłonięto pomnik poświęcony poległym
powstańcom. Przy tym właśnie pomniku najpierw złożono kwiaty, a potem o godz.
11.00 proboszcz z parafii Świętej Trójcy w Bolimowie ksiądz Krzysztof Chojnacki
odprawił Mszę Świętą polową z udziałem warty honorowej Stowarzyszenia
Historycznego im. 10. Pułku Piechoty z Łowicza, Stowarzyszenia Inicjatywa Ziemi
Bolimowskiej oraz pocztu sztandarowego PTTK, w której uczestniczyło około 300
osób. Mimo że pogoda sprzyjała uczestnikom, serwowana później gorąca
grochówka z kotła dodała wszystkim energii i pozwoliła ze spokojem obejrzeć
rekonstrukcję scen powstańczych i samej bitwy nad Rawką, by potem, razem
z odtwórcami, piec kiełbaski nad ogniskiem na brzegu rzeki. Nim ochotnicy
wyruszyli na trasę rajdu, kilku gimnazjalistów z „Wegnera” przystąpiło do konkursu
wiedzy o wspominanych wydarzeniach. Około godz. 13.30 prawie 140 uczestników

podzielonych na dwie grupy wyruszyło na 12 kilometrową wędrówkę. Podczas
pierwszego postoju w okolicy ujścia strugi Grabinki do rzeki Rawki odbyło się
podsumowanie konkursów i pani Grażyna Dubiel z dumą odebrała po raz kolejny
nagrodę dla najliczniejszej grupy zorganizowanej (w sumie 37 osób). Dalsza trasa
wiodła najpierw wysokim brzegiem rzeki, a potem już równiną, leśnymi duktami
przez Budy Grabskie aż do Skierniewic-Rawki. W czasie całej wędrówki panował
świetny nastrój, wszystkim dopisywał apetyt, dzięki czemu plecaki stawały się
coraz lżejsze, a zaplanowane przystanki pozwalały zregenerować siły. Około godz.
17.00 „Pelikaniątka” odjechały do Łowicza. Opiekunami uczniów na rajdzie były
panie: Grażyna Dubiel i Krystyna Kucharska oraz niezawodni rodzice, państwo:
Agnieszka Kolka, Agnieszka Korejwo, Aneta Kryściak i Jarosław Gładki.

