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IV Wielkopolski Rajd Szlakiem „Żołnierzy
Wyklętych” – Lasy Taczanowskie, 6 maja 2017
Relacja z rajdu szlakiem kpt. Jana Kempińskiego „Błyska”!
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6 maja 2017 r. na terenie Nadleśnictwa Taczanów w okolicach Pleszewa odbył się IV
Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych im. kpt. Jana Kempińskiego „Błyska” oraz
por. Kazimierza Skalskiego „Zapory”. Na 14-kilometrową leśną trasę wyruszyło 15 patroli,
łącznie blisko 150 młodych ludzi. W lesie czekały na nich zadania sprawdzające wiedzę
historyczną o podziemiu niepodległościowym, konkurencje sprawnościowe oraz… zasadzki
i patrole wojskowe.

Celem rajdu, który miał charakter pieszego marszu terenowego, było upamiętnienie
żołnierzy Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” oraz Konspiracyjnego
Wojska Polskiego. Miejsce rajdu, Lasy taczanowsko-koryckie, zostało wybrane
nieprzypadkowo. Były to kompleksy leśne, które niejednokrotnie gościły żołnierzy
podziemia niepodległościowego. Na tym terenie w 1945 r. operował m.in. oddział kpt. Jana
Kempińskiego „Błyska”. W tych kompleksach leśnych 22 stycznia 1948 r. został też
otoczony i rozbity przez 100-osobową grupę operacyjną KBW-UB-MO 8-osobowy oddział
Konspiracyjnego Wojska Polskiego dowodzony przez por. Kazimierza Skalskiego „Zaporę”.

Do udziału w całodziennym rajdzie zgłosiło się 15 drużyn ze szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek wychowawczych z Pleszewa, Jarocina,
Raszkowa, Jaraczewa i Ostrowa Wlkp. Na starcie zawodnicy otrzymali materiały
edukacyjne, w tym „fałszywe” dokumenty osobiste oraz mapy Lasów Taczanowskich i
Koryckich. Podczas apelu młodzież złożyła ślubowanie według roty przysięgi Armii Krajowej.
Patrole miały do pokonania 14 kilometrową leśną trasę. Na szlaku uczniowie wykonywali
zadania sprawnościowe i edukacyjne. Byli na punkcie opatrunkowym, strzelali z wiatrówki
do tarczy, rzucali grantem, szukali „min” wykrywaczem metalu, rozszyfrowywali gryps
pisany alfabetem Morse’a, musieli odnaleźć w lesie partyzancką mogiłę, pokonać tor
przeszkód, rozwiązać test z wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych, przygotowany przez IPN,
nazwać odznaki i symbole wojskowe oraz rozpoznać ze zdjęć bohaterów powojennego
podziemia niepodległościowego.

Na mecie organizatorzy podsumowali punktację drużyn i wyłonili zwycięzców.

Oto ścisła czołówka rajdu:
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1. miejsce: ZSP nr 2 w Pleszewie im. św. Królowej Jadwigi
2. miejsce: 10 WDH „Sokół” (ZSP nr 2 w Pleszewie)
3. miejsce: Zespół Szkół nr 3 w Jarocinie

W nagrodę wszystkie drużyny otrzymały cenne nagrody rzeczowe m.in. gry planszowe,
wydawnictwa i znaczki, ufundowane przez IPN i sponsorów.

Na koniec rekonstruktorzy przygotowali inscenizację historyczną, nawiązującą do walk z
sowieckim NKWD i z formacjami komunistycznymi po 1945 r. Na polanie przy Wigwamie w
Taczanowie zaprezentowano scenę rozbicie oddziału partyzanckiego przez grupę
operacyjną Armii Czerwonej, KBW i Milicji Obywatelskiej.

W pokazie wzięły udział grupy rekonstrukcji historycznej: „Maxxim” z Opalenicy,
„Cytadela” z Poznania, „AK-WiN” z Szamotuł i Bydgoszczy, Drużyna Tradycji 70 Pułku
Piechoty oraz uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie i statyści.

Organizatorami rajdu byli:

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu
Stowarzyszenie „Dolina Giszki” w Sowinie Błotnej
Polskie Towarzystwo Historyczne koło w Pleszewie
Drużyna Tradycji 70. Pułku Piechoty w Pleszewie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej

Koordynatorem rajdu ze strony poznańskiego IPN był Tomasz Cieślak. Projekt został także
wsparty przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie, UMiG Pleszew i UGiM Raszków oraz
Muzeum Regionalne w Pleszewie. Patronat medialny zapewniła TVP3 Poznań i Radio
Poznań.

Zdjęcia udostępniła Dorota Cieślak

Patronat medialny

                                    

 

                  

 



 

 

 

 


