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Trasę, wiodącą przez Beskid Wyspowy, Jordanów, Rabkę, Stare Wierchy i Gorce,
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pokonali w dniach 4-6 października 2019 r. uczestnicy XIV rajdu edukacyjny
Szlakami Żołnierzy Wyklętych mjr. Józefa Kurasia „Orła”, „Ognia”. W rajdzie
wzięło udział ponad 100 uczestników, a w rywalizacji drużynowej wystartowało 5
drużyn młodzieżowych.

W pierwszym dniu rajdu młodzież i uczestnicy indywidualni mieli do pokonania trasę
liczącą 17 km, która wiodła z Jordanowa, poprzez Naprawę, Mały Luboń, Polanę Surówki
oraz Wielki Luboń. Na tym etapie uczestnicy rajdu poznawali historię Jordanowa i okolicy z
lat 1939 - 1945 oraz wątki związane z działalnością oddziałów Armii Krajowej OP „Mszyca”,
Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica” oraz OP „Wiarusy”. Rajdowicze poznali również
losy ludności cywilnej prześladowanej przez okupanta niemieckiego. Rajd pierwszego dnia
zakończył się w Rabce Zaryte, gdzie w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Kochanowskiego
organizatorzy zorganizowali bazę rajdu. Wieczorem uczestnicy rajdu wzięli udział w turnieju
gier planszowych.

5 października rajdowicze wyruszyli o godzinie 9.00 udając się szlakiem niebieskim w
kierunku Rabki, w poszukiwaniu zaginionego patrolu III Kompanii Zgrupowania
„Błyskawica” oraz celem wykonania rozpoznania grupy operacyjnej UB/KBW, która
przygotowywała się do obławy na partyzantów podziemia niepodległościowego. Po
wykonaniu zadania w centrum Rabki Zdrój, drużyny i uczestnicy wyruszyli w kierunku
schroniska na Maciejowej celem nawiązania kontaktu z tworzącym struktury ROAK na
terenie małopolski południowej Franciszkiem Mrozem ps. „Bóbr”. Drugi dzień rajdowy
kończył się prowokacją UB w Olszówce, prowadzoną przez agenta Mariana Strużyńskiego,
w którą niestety wpadały wszystkie drużyny. Tego dnia drużyny miały do przejścia 22 km,
jednak znalazły się takie, które przeszły ponad 30 km. 

Klasyfikacja drużynowa wyglądała następująco:

5. miejsce zajęła drużyna z Nowego Targu

4. miejsce zajęła drużyna Samodzielny Pluton PGRH im. Stanisława Ludzi ps.
„Harnaś”

3. miejsce zajął patrol im. ks. Józefa Wyrcza ps. „Rawycz” Szkoła Podstawowa
im. Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu

2. miejsce zajął patrol im. Juliana Zubka ps. „Tatar” Zespół Szkół Ekonomiczno -
Gastronomicznych w Tarnowie

1. miejsce zajął patrol im. Henryka Głowińskiego ps. „Groźny” IV Liceum
Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu.

Trzeciego dnia rano, o godzinie 8.00 odbyła się Msza św. w kościele MB. Częstochowskiej w
Rabce Zaryte oraz finał rajdu i wręczenie nagród uczestnikom. W wielkim finale wzięli
udział Małgorzata Paliwoda, wdowa po śp. mjr. Zbigniewie Paliwodzie ps. „Jur”, jej syn



Wojciech Paliwoda oraz dr Zuzanna Kurtyka, wdowa po śp. prof. Januszu Kurtyce.

Rajd uświetnił występ artystyczny przygotowany przez młodzież z Podhalańskiej Grupy
Rekonstrukcyjnej „Błyskawica”.

Organizatorami rajdu byli: Podhalańska Grupa Rekonstrukcji Historycznych
„Błyskawica” w Nowym Targu, Stowarzyszenie Nowotarska Grupa Mieszkańców „Pamięć”,
Oddział IPN w Krakowie, Stowarzyszenie „Odra-Niemen”.

Współorganizatorzy: Stowarzyszenie „Żandarmeria” w Nowym Sączu, Stowarzyszenie
Grupa Rekonstrukcji Historycznej 16. Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej, Światowy Związek
Żołnierzy AK Koło w Olkuszu, Stowarzyszenie Miłośników Historii w Łabowej,
Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów, Komitet Społeczny im. św. Sebastiana w Skomielnej
Białej, Fundacja „Pamięć i Wolność” w Waksmundzie.

Patronat honorowy nad rajdem objęli: ppłk Kazimierz Paulo „Skała”, Wojciech Paliwoda
(syn ppłk. Zbigniewa Paliwody „Jura”), dr Zuzanna Kurtyka, starosta nowotarski Krzysztof
Faber i burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder.


