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XVII Rajd Szlakami Żołnierzy Wyklętych mjr.
Józefa Kurasia „Ognia”
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W dniach 30 września – 2 października 2022 r. odbył się XVII edycja rajdu
historyczno-edukacyjnego Szlakami Żołnierzy Wyklętych mjr. Józefa Kurasia
„Ognia” – 3. kompanii ZP „Błyskawica” oraz Oddziału Partyzanckiego „Wiarusy”.

W rajdzie wzięło udział 150 osób, w tym trzy patrole z Wejherowa, dwa patrole z Kasiny
Wielkiej, dwa z Krakowa, jeden z Mszany i jeden z Rabki. W piątkowe popołudnie do
wymienionych patroli dołączyła reprezentacja Hufca Podhalańskiego ZHP z Bukowiny
Tatrzańskiej, Białki Tatrzańskiej, Małego Cichego oraz Rabki. Trasa rajdu wiodła po
terenach, na których działała 3. Kompania Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica” mjr.
Józefa Kurasia „Orła”, „Ognia”, dowodzona przez Henryka Głowińskiego „Groźnego” oraz
Oddział Partyzancki „Wiarusy”, dowodzony przez Józefa Świdra „Pucuła”, „Mściciela”.

Uczestnicy rajdu przeszli łącznie 40 km szlakami w trudnych warunkach pogodowych.
Trasa pierwszego dnia wiodła z Raby Wyżnej do Rabki Zdrój. Nazajutrz patrole przeszły
pętlę w zachodniej części Gorców od Rabki Słone poprzez Maciejową i Ponice aż do Rabki
Zdroju. Na trasie drużyny wykazywały się umiejętnościami partyzanckim, strzeleckimi,
konspiracyjnymi, wiedzą historyczną i geograficzną.

Pierwsze miejsce zajął patrol Dzielne, reprezentujący Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy Kraków, wyprzedzając patrol Pucuła z I LO im. Romera w Rabce
oraz patrol Inka – Morświny z I LO w Wejherowie. Należy również wyróżnić patrole:
Skała, Wańka z Zespołu Szkoły i Przedszkola w Kasinie Wielkiej oraz patrol Hanka
reprezentujący MOS w Krakowie.

Dodatkowo Hufce Podhalańskie ZHP w ramach rajdu rozegrały w piątek wieczorem w
Rabce Zdroju grę terenową zatytułowaną „Polskie Państwo Podziemne”, w której zwyciężył
zespół Minionki Borysa, przed Dzikimi Jeleniami oraz drużyną Gabi. W harcerskiej
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klasyfikacji rajdowej po przejściu trasy drugiego dnia zwyciężyła drużyna Dziewięć Sił z
Małego Cichego, przed Inką z Rabki i Wichrem z Bukowiny.

W niedzielę rano uczestnicy rajdu wzięli udział w mszy świętej w kościele św. Teresy w
Rabce, w intencji żołnierzy Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica” oraz Oddziału
Partyzanckiego „Wiarusy”. Zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą Józefa Świdra
„Mściciela” i żołnierzy wspomnianych oddziałów.

Uroczystość wręczenia nagród ze względu na trudne warunki pogodowe przeniesiona
została do I LO im. Romera w Rabce. Wzięli w niej udział oprócz uczestników m.in. Marek
Świder, dyrektor szkoły, a zarazem bratanek Józefa Świdra „Mściciela” oraz Wojciech
Paliwoda, syn Zbigniewa Paliwody „Jura”. Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji
Narodowej IPN w Krakowie Michał Masłowski wręczył nagrody i koszulki, które ufundował
Instytut.


