Szlakiem Powstania Styczniowego 1863 r.
W XIV Rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego po Puszczy Bolimowskiej
w niedzielę 9 lutego 2014 r. wzięła udział 25 osobowa grupa „Pelikaniątek”
ze Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego w Gimnazjum nr 2 im. Jana
Wegnera w Łowiczu.
O godz. 9.15 z parkingu przy Urzędzie Miejskim w Łowiczu wyruszył pierwszy
autokar do Joachimowa Mogił, a w nim „Pelikaniątka”. Wszyscy z uwagą
słuchali pogadanki komandora rajdu pana Adama Szymańskiego, który
opowiadał o historycznych wydarzeniach pod Bolimowem w 1863 r., ale też
i ochronie przyrody w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. 7 lutego 1863 r.
w miejscowości Budy Bolimowskie pod Bolimowem rozegrała się ostatnia
bitwa Powstania Styczniowego na tych terenach. Naczelnikiem powstańczym
Bolimowa został wikariusz ks. Wincenty Kuderko, a dowódcą oddziału
powstańczego, liczącego na początku stycznia 1863 r. 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, a Rosjanie mieli 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. Te historyczne wydarzenia wspominane
były także w czasie polowej Mszy Świętej odprawionej pod pomnikiem, przy
którym wartę honorową w strojach z epoki wystawiło Stowarzyszenie
Historyczne im. 10. Pułku Piechoty z Łowicza oraz Stowarzyszenie Inicjatywa
Ziemi Bolimowskiej. W uroczystości uczestniczyło około 200 osób i wszystkich
zaproszono potem na pyszną grochówkę i na ognisko z kiełbaskami. Nim
ochotnicy wyruszyli na trasę rajdu, gimnazjaliści z „Wegnera” – wszyscy! –
przystąpili do konkursu wiedzy o wspominanych wydarzeniach i zaprezentowali
bardzo wysoki poziom – aż pięć osób uzyskało maksymalną liczbę punktów
i konieczna była dogrywka. Ostatecznie laureatami zostali: Mateusz Zakrzewski
z 2C, Julia Zakrzewska z 1B i pani Krystyna Kucharska, a wyróżnienia

otrzymały: Alicja Kocak z 1A i Natalia Piasta z 1C. A cała grupa „Pelikaniątek”
otrzymała nagrodę za najliczniejszą zorganizowaną grupę na rajdzie, którą
z dumą odebrała pani Grażyna Dubiel. Piękna, słoneczna pogoda bardzo
sprzyjała wędrówce i około 13.00 grupa ponad 100 osób wyruszyła na 12
kilometrową pieszą wędrówkę wzdłuż Rawki i Grabinki, przez Budy Grabskie
do Skierniewic Rawki, gdzie ok. 16.15 czekał na nich autokar do Łowicza.
Opiekunami uczniów były panie: Grażyna Dubiel, Grażyna Kocak, Krystyna
Kucharska oraz pan Mateusz Włodarczyk.

