Związek Harcerstwa Polskiego
Program i trasy rajdowe:
•

Komenda Chorągwi Białostockiej

Trasa Pogoni (biała)

Komenda Hufca Białystok

Uczestnicy: zuchy
Długość: ok. 6 km
Start: godz. 09:40 – Supraśl (przy fontannie w
parku)
•

Trasa Archanioła Michała (niebieska)
Uczestnicy: harcerze
Długość: ok. 11 km
Start: 9:00 – Przystanek KZK końcowy w
Supraślu

•

„Pierwsza kropla”

Trasa Orła (czerwona)

Las

Uczestnicy: harcerze starsi

Cisza przed burzą

Długość: ok. 15 km

•

pada pierwszy strzał

Start: godz. 8:00 – przystanek „Szklarnia” ul. 27

pierwszy wybuch

Lipca w Białymstoku

pierwszy raniony
pada na ziemię niesiony przez wiatr

Trasa Lilijki (czarna) - dwudniowa
Uczestnicy: wędrownicy

żołnierz biało czerwonej.

Długość: 27 km

Teraz po latach by uczcić pamięć

Start: 1 marca, godz. 14:00, Waliły - Stacja

Tym wszystkim co polegli w boju ruszamy

Punk zborny: o 15.30 na polanie Dębowik w
Podsupraślu, na punkcie przewidziane jest ognisko,
apel,

uczczenie

Styczniowego,

150.

wręczenie

rocznicy
certyfikatów

z

wyróżnionych

„Powstańcze Kosy 1863 – 2013”.

patroli

by ujrzeć wszystkie miejsca
Gdzie spoczęli w pokoju.

Powstania
i

lanc

ułańskich z proporczykami dla najlepszych patroli.
Najlepszy

XVI Rajd
Śladami
Powstańców
Styczniowych
1863 r.

otrzyma

ZHP Chorągiew Białostocka
15-042 Białystok
ul. Pałacowa 3/1
tel. (85) 7323 900

2 marca 2013 r., Puszcza Knyszyńska

To było w styczniu

do Komendy Chorągwi Białostockiej do dnia 25 lutego

W dzień dwudziesty drugi.

2013 roku do godziny 16:00.

Powstał naród w całym kraju

Zgłaszamy minimum 6 osobowe patrole..

Komenda Rajdu:

Jak szeroki, długi.

Zakończenie Rajdu planowane jest o godz. 15:30

hm. Andrzej Bajkowski – komendant rajdu

apelem na polanie Dębowik (w Podsupraślu, 1 km od

hm. Agata Pietryszyk – z-ca ds. organizacyjnych

Nadleśnictwa).

hm. Edyta Trzeciak – z-ca ds. programowych

Maria Konopnicka „Powstanie Styczniowe”

zobowiązani

phm. Piotr Popławski – z-ca ds. promocji

do przestrzegania Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego

hm. Mariusz Tarnawczyk – kwatermistrz

oraz mają obowiązek otaczać szacunkiem przyrodę i

Krzysztof Rogacz HO – członek komendy

Wszyscy

Warunki uczestnictwa:
W Rajdzie mogą uczestniczyć gromady zuchowe,
drużyny
i

i

patrole

wędrownicze

harcerskie,

prowadzone

starszoharcerskie

przez

pełnoletniego

opiekuna.
Każdy patrol ma obowiązek zabrać ze sobą apteczkę,
kompas, notatnik, zapałki, suchy prowiant, gorącą
herbatę w termosie, lornetkę, aparat fotograficzny oraz

są

uczestnicy

miejsca pamięci narodowej.

pwd. Kinga Janicka – trasa zuchowa
pwd. Krzysztof Fidziukiewicz – trasa harcerska

Organizację Rajdu wspiera

pwd. Maciej Fiedorczuk – trasa starszoharcerska

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,

phm. Małgorzata Małyszko – trasa wędrownicza

Nadleśnictwo Supraśl i Stowarzyszenie „Czemu By

hm. Andrzej Białokoz – odpowiedzialny za strzelnicę

Nie”.

hm. Marek Trzeciak – obsługa ratowniczo-medyczna
phm. Dariusz Woroszyło – dowódca patrolu konnego

dobry humor.
Ważne jest, aby każdy uczestnik ubrał się odpowiednio

Cele Rajdu:

hm. Krzysztof Tomczak – z-ca d-cy patrolu konnego

do panujących warunków atmosferycznych (ciepłe

- uczczenie 150. rocznicy Powstania Styczniowego

pwd. Maja Anna Sass – zadanie specjalne

obuwie, kurtkę, szalik, czapkę i rękawiczki, dodatkowo

1863 r.,

pwd. Mariusz Fiłonowicz – zadanie specjalne

jedną parę ciepłych skarpet – brak tych elementów

- upowszechnienie wiedzy i miejsc historycznych

pwd. Adam Wnorowski – obsługa radiostacji

garderoby skutkuje punktami ujemnymi dla całego
patrolu)
Organizatorzy

zapewniają:

ubezpieczenie,

mapę,

herbatę na punkcie zbornym, grochówkę, pieczywo,

związanych z tradycją Powstania Styczniowego,
- poznanie historii walk oddziałów podczas powstania
styczniowego

na

terenie

Białostocczyzny

poprzez

nawiązanie do tradycji powstańczej i patriotycznej,

nagrody

- oddanie hołdu powstańcom styczniowym przez

dla najlepszych patroli, powrót autobusem z miejsca

zawieszenie i poświęcenie kapliczki w punkcie zbornym,

zbornego – polany Dębowika. Dojazd na miejsce startu

- spotkanie w obozach powstańczych połączone z

kiełbasę,

patrole

plakietkę,

certyfikat,

zapewniają we

dwudniowej

trasie

własnym

wędrowniczej

zakresie.

Na

dodatkowo

zapewniony jest ciepły posiłek w piątek.
Składka zadaniowa w wysokości 9 zł od osoby,
a za dwudniową trasę wędrowniczą 15 zł, należy wpłacić

realizacją zadań związanych z powstaniem 1863 r.,
- poznanie walorów przyrodniczo – krajoznawczych
Puszczy Knyszyńskiej połączone z wędrówką drużyn
- integracja drużyn i środowiska harcerskiego ZHP
Chorągwi Białostockiej
- połączenie metodyki harcerskiej z tradycją powstańczą

