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„W walce o Polskę – pokolenia Niepodległej” –
obóz historyczny IPN – ZHR
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Są różne sposoby na spędzenie ostatnich dni wakacji.  W roku stulecia odzyskania
niepodległości młodzież wybrała obóz historyczny organizowany przez IPN i ZHR na
Przystanku Historia w Puszczy Kozienickiej. Oto jak poznawali historię walki o wolność
przez działanie.

Obóz historyczny „W walce o Polskę – pokolenia Niepodległej” odbył się w dniach 24–31
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sierpnia 2018 r. Wziłęło w nim udział ponad  50 osób, nie licząc gości odwiedzających
Przystanek Historia i prowadzących zajęcia. Tydzień spędzony pod namiotami był
niepowtarzalną okazją, by z nowej perspektywy poznać leśne życie partyzantów.

Pobyt w Puszczy Kozienickiej rozpoczął się grą miejską „Moje miasto, moja historia” na terenie
Pionek. Przez trzy godziny uczestnicy wcielali się w oddziały AK, które miały za zadanie przejąć
na kilka godzin miasto, a w tym czasie zebrać zapasy, przemycić żywność, zerwać łączność, a
także dokonać akcji sabotażowych wobec okupanta. Po zakończeniu gry, z powodu deszczu i
zagrożenia burzowego byliśmy zmuszeni pozostać na noc w Domu Harcerza w Pionkach, gdzie
odbyło się podsumowanie gry i gdzie mogliśmy obejrzeć film historyczny.

W sobotę z samego rana wyruszyliśmy na Leśny Przystanek Historia. Rozłożenie namiotów i
przystosowanie miejsca do obozowania zajęło nam trochę czasu, jednak z pomocą instruktorów
ZHR uczestnicy nauczyli się dbać o sprzęt i prawidłowo się z nim obchodzić. Po południu na
Przystanek zawitał Marcin Krzysztofik, dyrektor lubelskiego wydziału IPN, który na spotkaniu
dotyczącym prowadzonych przez Instytut poszukiwań i ekshumacji ofiar reżimów
totalitarnych opowiedział o postępach tej akcji. Jego prelekcję zobrazował film dokumentalny
poświęcony pracom ekshumacyjnym IPN. Dzień zakończyliśmy polową Mszą Świętą.

Niedzielny poranek przywitał nas ulewnym deszczem, co paradoksalnie uatrakcyjniło następny
punkt obozu: Partyzancki Bieg Przełajowy „Wilcze Doły”. Bieg odbył się w dwóch kategoriach,
dziecięcej (3.5 km) i dla dorosłych (7 km). Urozmaicały go nieoczekiwane przeszkody terenowe,
wymagające wyjątkowej sprawności fizycznej. Po podsumowaniu biegu oraz rozdaniu
okolicznościowych medali i nagród nasi uczestnicy   udali się na warsztaty z medycyny pola
walki, które trwały aż do północy. Zdobytą wiedzę i umiejętności medyczne mogli sprawdzić
podczas gry taktycznej, która również była elementem warsztatów.

Kolejne przedpołudnie upłynęło na potyczkach w paintballa kulkowego, zorganizowanych
przez firmę Paintball Brothers z Radomia. Po zakończeniu czekała na nas niezwykła
niespodzianka! Była to poniedziałkowa wizyta dr Jarosława Szarka, prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej na Leśnym Przystanku Historia, która dała uczestnikom możliwość zaprezentowania
szerszej publiczności przygotowanej uprzednio pod okiem red. Przemysława Bednarczyka
rekonstrukcji historycznej. Oprócz widowiska było też ognisko, podczas którego śpiewaliśmy
pieśni patriotyczne. Wieczorem czekała nas projekcja filmu „Zagończyk” i spotkanie z jego
reżyserem Przemysławem Bednarczykiem.

We wtorek wyruszyliśmy do Dęblina, do Muzeum Sił Powietrznych. Tam wysłuchaliśmy
niesamowitych opowieści o bohaterskich lotnikach i mogliśmy z bliska zobaczyć historię
polskiego lotnictwa. Oprócz Dęblina odwiedziliśmy także pomnik żołnierzy I Brygady Legionów
Polskich, poległych w bitwie pod Anielinem i Laskami, który znajduje się  w Żytkowicach.

Koniec wycieczki nie oznaczał jednak końca dnia. Po południu Puszczę Kozienicką
odwiedziły grupy rekonstrukcyjne, rozpoczynające swój zlot, a nasza młodzież miała okazję
uczestniczyć w odtworzeniu bitwy pod Ciechostowicami, gdzie do walki prowadził



partyzantów ppor. c.w. Ignacy Pisarski ps. „Maria”, jeden z najwybitniejszych dowódców AK
na naszych ziemiach.

Całą środę zajęła nam wyprawa historyczna, m.in. na Przystanek Historia w Pelagowie,
poświęcony pamięci księdza Romana Kotlarza – męczennika robotniczego protestu w Radomiu
z czerwca 1976 r., na Wykus – do partyzanckiej siedziby mjr. Jana Piwnika „Ponurego” i do
Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej. Na koniec dnia odbył się wieczór filmowy –
oglądaliśmy pionkowską produkcję pt. „Maria” oraz uczestniczyliśmy w spotkaniu z Jarosławem
Szczypiorem, reżyserem i Wojciechem Kuchtą, operatorem filmu paradokumentalnego o
Ignacym Pisarskim – legendarnym partyzancie AK w Puszczy Kozienickiej, który zginął w
niewyjaśnionych okolicznościach pdczas koncentracji w Górach Świętorzyskich we wrześniu
1944 r.

Ostatni dzień obozu historycznego był niesamowicie aktywny. Z rana powitał nas Stanisław
Wiszniowski z Klubu Sportowego Centrum Tang Soo Do Pionki i pokazał, jak wygląda
samoobrona. W południe druhna Lidia Wierzbicka na warsztatach z partyzanckiej kuchni
polowej nauczyła nas, jak zrobić domową swojską kiełbasę, a następnie uczestniczyliśmy w
wyczekiwanych zajęciach z survivalu, prowadzonych przez Roberta Polaka – byłego
komandosa i jego pomocników z firmy „Borsuk”. Nocą odbyła się gra taktyczna, celem której
było dostanie się przez teren pilnowany przez wartowników do punktu zbiorczego.

W piątek podsumowaliśmy obóz,  zwinęliśmy namioty i pożegnaliśmy Puszczę Kozienicką. Ten
tydzień pokazał, że historia jest ważnym aspektem życia, i żeby zrozumieć świat dookoła,
należy poznać przeszłość.

Celem projektu było ukazanie trudów życia żołnierzy na frontach i partyzantów w lesie, nie
tylko w Puszczy Kozienickiej, ale i na innych terenach okupowanej Polski w czasie II wojny
światowej i w czasach stalinowskich. Przez działanie chcieliśmy przyswoić wiedzę zawartą w
książkach w sposób namacalny i konkretny, tzn. poprzez jej praktyczne zastosowanie w
powiązaniu z metodą harcerską. W ten sposób uczestnicy dotknęli „historii żywej”.


