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Rajd rowerowy „Wojennym szlakiem” – edycja III
Ponad 70 km liczyła trasa rajdu rowerowego zorganizowanego
19 września br. przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i
Męczeństwa IPN w Łodzi we współpracy ze Stowarzyszeniem
Strefa Rowerowa Brzeziny.
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Rowerzyści przemierzyli szlak biegnący przez powiaty: łódzki wschodni oraz tomaszowski,
na każdym z wyznaczonych punktów dziewięciu postojowych przewodnicy przekazywali
informacje o wydarzeniach i osobach związanych z danym miejscem, które odważną
postawą i wykazanym patriotyzmem zapisały się w dziejach walk o wolność i niepodległość
Polski.

Uczestnikom rajdu zostały przybliżone m. in. losy bohatera „Ballady o Janku Wiśniewskim”,
czyli Zbigniewa Godlewskiego – ucznia Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym, który
został zastrzelony przez żołnierzy LWP w dn. 17 grudnia 1970 r. w Gdyni podczas
masowego strajku robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970r.

W Wyknie przy stacji PKP zatrzymano się przy okazałej leśniczówce wybudowanej dla cara
Mikołaja II, a podczas II wojny światowej ważnym ośrodku konspiracyjnym, gdzie szeroką
działalność podziemną prowadziła rodzina leśniczego Jana Gabriela Dziewiszka – uczestnika
wojny polsko-bolszewickiej, oficera Armii Krajowej. Za swoją działalność Dziewiszkowie
zostali wywiezieni do obozów: Gross Rosen, a żona Kazimiera z córkami do Ravensbrück.

 

Na kolejnym postoju w Popielawach przybliżona została postać Wacława Szewczyka ps.
Odrowąż, Orkan - żołnierza  25 pp Armii Krajowej, a następnie po zakończeniu wojny
członka Zrzeszenia WiN i partyzanta Konspiracyjnego Wojska Polskiego, który lipcu 1946 r.
został zastrzelony przez wprowadzonego do oddziału agenta UB. Jego historia stanowi
pierwowzór fabuły filmu „Ułaskawienia” Jana Jakuba Kolskiego. Na cmentarzu w Łaznowie
zapalono znicz na jego grobie „Orkana”. Również w Łaznowie rowerzyści zatrzymali się
przy grobie Bolesława Ścibiorka, uzdolnionego działacza społecznego, organizatora ZMW
„Wici”, zaangażowanego w walkę z okupantem niemieckim, zamordowanego w grudniu
1945 r., którego śmierć wywołała wiele kontrowersji i niejasności zarówno w środowisku
powojennego PSL, jak i komunistów.

 

Biograf Błażeja Stolarskiego – Paweł Perzyna, naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w
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Łodzi przybliżył wyjątkowy życiorys: samouka, rolnika, społecznika , który będąc członkiem
Tymczasowej Rady Stanu  tworzył zręby organizacyjne dla mającego powstać państwa
polskiego, a po jego utworzeniu pełnił funkcję ministra rolnictwa, a także posła i senatora.
Upamiętnienie Błażeja Stolarskiego sfinansowane przez Oddział IPN w Łodzi powstało w
miejscowości, w której działał – Będkowie.

W Kurowicach uczestnicy rajdu mieli okazję zapoznać się z różnymi wizerunkami orłów
spotykanymi na tablicach pamiątkowych, pomnikach i grobach wojennych, a także
dowiedzieć się na czym polega praca pionu upamiętniania IPN.

Z kolei w Gałkowie Dużym, na koniec trasy przybliżono jej uczestnikom historię śledztwa
prowadzonego przez łódzką SB w celu wykrycia sprawców wywieszenia, na stacji PKP
Gałkówek, ulotki w obronie najechanej przez wojska Układu Warszawskiego Czechosłowacji
(1968 r.).

 

Na zakończenie rajdu każdy uczestnik otrzymał ciepły posiłek i słodki poczęstunek. Nie
zabrakło upominków  ufundowanych przez Oddział IPN w Łodzi oraz dodatkowych nagród
dla zwycięzców konkursu.

 

Rajd przygotowali i poprowadzili, jako przewodnicy: Anna Józwik i Bartosz Bijak z OBUWiM
IPN w Łodzi.


