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Jan Cierliński, żołnierz AK, jest twórcą pięknej akcji „Rajd Szlakiem Na-
szej Historii”. Rajd odbywa się na terenie VI Rejonu „Helenów” AK.

XXVIII Rajd Szlakiem Naszej Historii odbył się w kwietniu (20.04) – Mie-
siącu Pamięci Narodowej; Jak zwykle brało w nim kilka tysięcy młodzieży 
i dorosłych. W Pruszkowie z obsługą naliczyliśmy 1350 uczestników.

Dziękujemy wszystkim! 
Jego twórcy nie było już wśród nas. Kolegę Janka pożegnaliśmy 15 grudnia 

2012 roku. Zmarł nagle – dwa tygodnie przed śmiercią został odznaczony Me-
dalem za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Prezes 
Okręgu kol. Janusz Orsik, wręczając Jankowi medal podkreślił jego zasługi dla 
ŚZŻAK oraz dla wychowania patriotycznego młodzieży.

Poniżej drukujemy jego ostatni artykuł – sprawozdanie z XXVII rajdu.

Jan Cierliński
Prezes Koła nr 6 „Helenów” ŚZŻAK
Członek Zarządu Okręgu Warszawa-Powiat

Ogólna charakterystyka i ocena XXVII Rajdu 
„Szlakiem Naszej Historii”

zorganizowanego w dniu 21 kwietnia 2012 roku

XXVII Rajd „Szlakiem Naszej Historii” był kontynuacją raj-
dów historyczno-patriotycznych, przypominających najważniejsze 
wydarzenia XX wieku. W  związku z przypadającą w tym roku 
70 rocznicą scalenia wszystkich konspiracyjnych jednostek woj-
skowych w Kraju w Armię Krajową tegoroczny Rajd odbył się 
pod hasłem : „ARMIA KRAJOWA – PODZIEMNYMI SIŁAMI 
ZBROJNYMI W STRUKTURACH POLSKIEGO PAŃSTWA 
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PODZIEMNEGO”. Dla uczczenia tej rocznicy oddaliśmy należny 
hołd największemu Bohaterowi Cichego Frontu inż. Zdzisławowi 
Maszewskiemu, który od sierpnia 1939 roku był pracownikiem P.Z. 
Inż. „URSUS”. Młody, 25-letni wówczas inżynier, znający biegle 
język niemiecki, był działaczem Wywiadu Komendy Głównej 
ZWZ. W roku 1941 został szefem Placówki Wrocławskiej Grupy 
Wywiadu Ofensywnego Komendy Głównej ZWZ – AK „Stragan”. 
Jego raporty na temat nowych niemieckich technologii trafi ały do 
Londynu. Swoje młode życie poświęcił w walce z niemieckim 
najeźdźcą. Trzy lata ciężkiej pracy szpiegowsko – wywiadowczej 
przepłacił życiem Został stracony w więzieniu w Brandenburgu 
11września 1944 roku.

Miejscem Pamięci nr 6 naszego Rajdu jest pomnik poświęco-
ny wszystkim pracownikom nieistniejącego już Zakładu Mech. 
„Ursus”, poległym w latach 1939 – 1945. Na pomniku umiesz-
czono 117 nazwisk.

Rajdem w tym roku objęto 108 miejsc zarejestrowanych na te-
renie dzielnic: Ursus i Włochy m.st. Warszawy oraz gmin i miast: 
Pruszków, Piastów, Ożarów Mazowiecki, Lesznowola, Raszyn 
i Stare Babice. Gmina Stare Babice dołączyła do naszego Rajdu 
trzy lata temu. 

Na tegoroczny Rajd opracowano 150 tras pieszych i 75 ro-
werowych, dostosowanych do wieku uczestników. Brała w nim 
udział młodzież z 70 szkół i innych ośrodków wychowawczych. 
W związku z tym, że rajdem interesują się całe rodziny, od trzech 
lat dopuściliśmy do startu tzw. Patrole rodzinne, które tworzą sa-
modzielne jednostki pozaszkolne. 

Do ostatniego Rajdu w 2012 r. otrzymaliśmy zgłoszenia od 
4593 osób (młodzież) oraz 699 opiekunów i 405 osób obsługi 
– wystartowało 4110 dzieci i młodzieży, 688 rodziców i opieku-
nów. Dużą grupę , bo 423 osoby, stanowili ci, którzy obsługiwa-
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li miejsca pamięci i miejsca startu. W tej liczbie 80% stanowili 
uczniowie szkół ponadpodstawowych i harcerze, 14% stanowi-
li nauczyciele, pozostałe 6% – to kombatanci lub osoby starsze, 
związane z danym terenem (minęły czasy, kiedy wszystkie punk-
ty obsadzane były przez kombatantów – szczęśliwi jesteśmy, że 
mamy młodych następców i za to im dziękujemy).

W tym roku zorganizowanych było 13 miejsc startowych: trzy 
w Ursusie, jedno we Włochach, jedno na Okęciu, dwa w Piasto-
wie, jedno w Pruszkowie, jedno w Magdalence, jedno w Ożaro-
wie, jedno w Raszynie, jedno w  Koczargach i jedno w Starych 
Babicach.

 
W czasie tych marszów odżywa cała prawda historyczna, od-

żywają pomniki, odżywają ludzie, którzy swoje życie poświęci-
li,  by Ojczyzna była wolna. Na tę wędrówkę idziemy, aby oddać 
hołd nie tylko poległym i pomordowanym bohaterom, ale również 
wszystkim prześladowanym i poniżanym rodakom. Pragniemy, 
by młodzież wiedziała o bohaterach z miejscowości, w których 
żyje, by uczyła się od nich miłości do Boga, Ojczyzny i poczucia 
obowiązku wobec bliźnich. 

Rajd jest jednak nie tylko nauką historii – jest to przecież impre-
za turystyczno- sportowa. Przy trasach pieszych długość drogi do 
przebycia wynosi, w zależności od wieku uczestników, od 5 do 15 
km, zaś przy trasach rowerowych – od 14 do 35 km. Czas, w którym 
grupa ma odwiedzić 4 wyznaczone punkty, wynosi pięć godzin. 

Rajd w początkowym okresie był przeznaczony dla młodzie-
ży starszej z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych i ze 
wszystkich klas licealnych. Obecnie obejmuje on uczniów ze 
wszystkich klas od zerówek do ostatniej klasy licealnej. W Prusz-
kowie w rajdzie biorą grupy dzieci z przedszkola. Rola młodzie-
ży w  tej imprezie uległa ostatnio zmianie. W związku z tym, że 
część kombatantów nie jest w stanie pełnić dyżuru przy miejscach 
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pamięci, zastępuje ich młodzież. Ta wielka lekcja patriotyzmu 
prowadzona dla młodzieży od dwudziestu sześciu lat, mimo wie-
lu pogodowych niespodzianek, daje nam wiele satysfakcji.

Tym razem, zarówno pogoda, jak i warunki organizacyjne, do-
pisały na piątkę. Po raz pierwszy ilość wszystkich uczestników 
Rajdu przekroczyła 5.000 osób. Jest to wielka satysfakcja dla 
wszystkich organizatorów. Powodzenie całej imprezy zawdzię-
czamy przede wszystkim wychowawcom, opiekunom i rodzi-
com, którzy przygotowują młodzież do udziału w rajdzie oraz 
samej młodzieży, która jest zainteresowana uzupełnieniem swojej 
wiedzy o wydarzenia historyczne z XX wieku. 

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy udzielają nam pomo-
cy organizacyjnej i programowej, a szczególnie młodzieży, która 
przejmuje obowiązki obsługi instruktorskiej. Wyrazy szacunku 
i podziękowania składamy już nielicznemu gronu kombatantów, 
którzy towarzyszą młodzieży przy miejscach pamięci dla uświet-
nienia rangi całej imprezy. 

Od wielu lat większość obowiązków organizacyjnych przejęły 
tzw. Zespoły Terenowe Rajdu, którym przewodniczą: Wydziały 
Oświaty, Kultury lub Sportu Dzielnic i Gmin, Gminne Ośrodki 
Kultury, Dyrekcje Szkół oraz organizacje harcerskie ZHP.

Trudno byłoby zorganizować tak wielką imprezę, gdybyśmy 
nie mieli pomocy z wymienionych instytucji, które przejmują na 
siebie wiele obowiązków.


