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XVII Rajd turystyczno-historyczny Szlakiem Rodła
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
19-21 września 2018

  

  

  

  

  

  

 

W  dniach  19  –  21  września  b.r.  odbył  się  XVII  Rajd  turystyczno-historyczny  IPN  w
Katowicach „Szlakiem Rodła”, adresowany do szkół podstawowych. Tematem tym razem
była działalność Związku Polaków w Niemczech. Rajd zorganizowana z okazji 80 rocznicy
Kongresu  Polaków  w  Berlinie  i  95  rocznicy  utworzenia  I  dzielnicy  ZP  w  Niemczech,
obejmującej Śląsk Opolski. Do udziału w rajdzie zgłosiło się dziewięć drużyn. Uczestnicy
wyruszyli  spod remizy OSP w Wiśle, niebieskim szlakiem „Rodła”, wzdłuż potoku Biała
Wisełka.  Po  drodze  zatrzymali  się  przy  wmurowanej  19  września  1987  r.  tablicy
pamiątkowej  poświęconej  tej  organizacji.  Następnie,  przy  pięknej  słonecznej  pogodzie
wdrapali się na szczyt Baraniej Góry, gdzie pod wieżą widokową wysłuchali informacji na
temat wmurowanej  tam w ubiegłym roku tablicy pamiątkowej  poświęconej  żołnierzom
Armii Krajowej i  Narodowych Sił  Zbrojnych ze zgrupowania Henryka Flamego „Bartka”.
Kolejnym etapem było schronisko Przysłop. Po przybyciu na miejsce młodzież wysłuchała
wykładu na temat organizacji  a następnie spędziła wieczór przy ognisku.  Rankiem 20
września uczestnicy przystąpili  do konkurencji,  rozwiązując test historyczny oraz biorąc
udział  w  zawodach:  biegu  sprawnościowym,  marszu  na  orientacje,  rzucie  granatem,
strzelaniu z broni pneumatycznej oraz grach terenowych.  W międzyczasie uczestnicy byli
oprowadzani po Muzeum Turystyki Górskiej. Wieczorem nastąpiło ogłoszenie wyników w
poszczególnych  konkurencjach  i  klasyfikacji  generalnej.  Zwycięzca  Rajdu  została  drużyna
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SP nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku, której opiekunem był pan Mirosław Szweda. II
miejsce zajęła SP nr 6 im. Janusza Korczoka w Jastrzębiu Zdroju, opiekunem której był pan
Jarosław Sadlok, a III , SP 3 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach, pod opieka pana Marka
Zawisa.  Nazajutrz  uczestnicy  zeszli  czarnym szlakiem do Wisły,  gdzie  zwiedzali  dzięki
uprzejmości  kancelarii  Prezydenta  RP  rezydencję  prezydencką.  Następnie  spożyli
pożegnalny poczęstunek, który ufundowało Nadleśnictwo Wisła, będące ponownie, obok
harcerzy i harcerek z  Boguszowickiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego  „Ślady”,
które  zorganizowało  zawody  sprawnościowe,  współorganizatorem  Rajdu.  Kolejny  rajd
planowany jest w maju 2019 r.

 

 

 


