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Młodzież z Miałów pobiegła „Tropem Wilczym”
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Od 2011 r. w dniu 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych –
święto państwowe upamiętniające antykomunistyczne podziemie niepodległościowe z lat
1944-1963. To doskonała okazja by zapoznać młodzież i pasjonatów historii z dziejami
Polaków w minionym stuleciu. Pojawia się też możliwość przybliżenia przeszłości naszego
regionu, nieobecnej na kartach podręczników.

W okresie od kwietnia do sierpnia 1945 r. w lasach między Wartą a Notecią działało kilka
silnych grup partyzanckich, składających się z ludzi nieakceptujących powojennego
porządku politycznego i społecznego, budowanego przez sowieckich i rodzimych
komunistów. Między Piłką, Kamiennikiem, Zieleńcem i Szostakami ulokował się oddział
„Czułkowce”-„Węgielnia”, kontynuujący działalność konspiracyjną z czasów okupacji
niemieckiej, dowodzony przez ppor. Edmunda Marona ps. „Mur” i Czesława Kmiecika ps.
„Dąb”, leśniczego z Radęcina. Rozległy pas od Hamrzyska, przez Białą, Mężyk, Miały,
Kobusz, aż do Radusza k. Międzychodu był kontrolowany przez liczącą od 30 do 50 osób
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grupę „Jaśka” i „Cześka”. Okolice Tarnówka i Sokołowa były miejscem schronienia dla
oddziału Józefa Buszewskiego „Józka”. W Szamotułach rozpoczął się wielokilometrowy rajd
podkomendnych por. Władysława Tomczaka „Zadory”. Partyzanci wędrowali trasą przez
Piotrowo, Białą, Rzecin, Hutę, Gębiczyn aż do leśniczówki Gołe Pole k. Ujścia. Przeciwnikami
„leśnych” były bataliony 145 pułku Wojsk Wewnętrznych NKWD i stacjonująca w Goraju
Grupa Operacyjna Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej.

W nawiązaniu do Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Szkoła Podstawowa im.
Powstańców Wielkopolskich w Miałach podjęła współpracę z Oddziałem Instytutu Pamięci
Narodowej w Poznaniu oraz Fundacją Wolność i Demokracja. Z tych źródeł otrzymano
pakiety startowe dla uczestników biegu „Tropem Wilczym”, symboliczne nagrody dla
zwycięzców oraz materiały edukacyjne dotyczące powojennego podziemia
niepodległościowego. W dniach od 27 lutego do 1 marca 2023 r. zorganizowano w mialskiej
szkole warsztaty poświęcone antykomunistycznej partyzantce. Dostosowując treści i
metody do grup wiekowych, przedstawiono młodym słuchaczom symbolikę święta 1 marca
i biegu na dystansie 1963 metrów. Scharakteryzowano przy tym postaci ppłk. Łukasza
Cieplińskiego (pochodzącego z Kwilcza w powiecie międzychodzkim) i sierż. Józefa
Franczaka ps. „Lalek” (ostatniego „wyklętego”). Przybliżono motywy, jakimi kierowali się
Polacy wstępujący do tzw. drugiej konspiracji. Opowiedziano o losach oddziałów
operujących w lasach między Wartą a Notecią. Ta część zajęć, w trakcie której
wykorzystano mapy, wzbudziła szczególne zainteresowanie uczniów pragnących poznać
dzieje swojej „małej ojczyzny”. Wiele emocji wzbudził finał opisywanych szkolnych
przedsięwzięć – wspomniany już bieg „Tropem Wilczym”. Trasę obejmującą 1963 metry
(data śmierci Józefa Franczaka) wytyczono w lesie stykającym się z Miałami. Ostatni
odcinek wyznaczono na „ścieżce partyzanckiej”, zwieńczonej tablicami informacyjnymi
poświęconymi konspiracji w Puszczy Noteckiej. W sportowej rywalizacji wzięli udział
uczniowie klas V, VI i VIII. Opisane wyżej działania patriotyczno-edukacyjne objął
honorowym patronatem Dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu.

dr hab. Arkadiusz Słabig (Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, Koło
w Miałach)


