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XX Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej
Brygady AK mjr. „Łupaszki” – Bory Tucholskie, 25
czerwca
Uczestnicy rajdu przyjechali z całej Polski by wyruszyć w
wyprawę śladami 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjr.
„Łupaszki”. Wśród nich harcerze, członkowie grup rekonstrukcji
historycznej, grupy szkolne i osoby zainteresowane tematem
podziemia antykomunistycznego. Podczas uroczystości
odsłonięto pamiątkową tablicę ku czci żołnierzy mjr. Zygmunta
Szendzielarza „Łupaszki”. W bazie rajdu odbył się
okolicznościowy wykład dr. hab. Karola Polejowskiego, zastępcy
Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
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W tym roku baza XX Rajdu Pieszego Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK
mjr. „Łupaszki” mieści się w Szkole Podstawowej w Kaliskach. To tu uczestnicy rajdu,
którzy  przyjechali  z  całej  Polski  przygotowywali  się  to  trasy.  W  rajdzie  udział  biorą
uczniowie, harcerze, członkowie grup rekonstrukcji  historycznej, grupy szkolne, a także
osoby zainteresowane tematem podziemia antykomunistycznego.

Rajd tradycyjnie odbywa się na terenie lasów kaszubskich. Podczas szlaku młode pokolenie
zdobywa wiedzę o historii żołnierzy podziemia niepodległościowego działającego w okresie
powojennym w Polsce, a przede wszystkim na Pomorzu. To żywa lekcja historii, ponieważ
uczestnicy rajdu maszerują historycznymi trasami odtwarzając warunki, w jakich działali
żołnierze. Celem wydarzenia jest przede wszystkim upamiętnienie bohaterów walczących
za ojczyznę, a także kształtowanie wśród młodzieży postawy patriotycznej.

Podczas wydarzenia odbył się okolicznościowy wykład o 5 Wileńskiej Brygadzie AK mjr.
„Łupaszki”. Wykład w Szkole Podstawowej w Kaliskach przedstawił młodzieży dr hab. Karol
Polejowski, zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Podczas tegorocznego rajdu odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy ku
czci żołnierzy mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. W uroczystości wzięli udział
dr hab. Karol Polejowski, zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Maria
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Barabasz, córka Jerzego Lejkowskiego ps. „Szpagat” i por. Michał Wachowicz. Obecna
była także delegacja gdańskiego oddziału IPN. W wydarzeniu wzięli udział Anna
Kołakowska i dr hab. Piotr Niwiński z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w
Gdańsku.

Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. "Łupaszki" organizowany jest
przez Stowarzyszenie Historyczne im. 5 Wileńskiej Brygady AK. Wydarzenie jest
organizowane przy wspraciu: Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i
Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach.

 


