Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Białostocka ZHP
im. hm. Ryszarda Kaczorowskiego
przy wsparciu
Hufca ZHP Białystok
im. hm. Stanisława Moniuszki

16 marca 2019 r.,
Puszcza Knyszyńska

XXII Rajd Śladami Powstańców
Styczniowych 1863 r.

Cele Rajdu:
- uczczenie 156. rocznicy Powstania
Styczniowego 1863 r.,
- uczczenie 101. rocznicy Odzyskania
Niepodległości,
uczczenie 100. rocznicy urodzin harcmistrza
Ryszarda Kaczorowskiego.
upowszechnienie
wiedzy i
miejsc
historycznych
związanych
z
tradycją
Powstania Styczniowego,
- poznanie historii walk oddziałów podczas
powstania
styczniowego
na
terenie
Białostocczyzny poprzez nawiązanie do
tradycji powstańczej i patriotycznej,
- spotkanie w obozach powstańczych
połączone z realizacją zadań związanych z
powstaniem 1863 r.,
- poznanie walorów przyrodniczo –
krajoznawczych
Puszczy
Knyszyńskiej
połączone z wędrówką drużyn,
- oddanie hołdu powstańcom styczniowym
przez zawieszenie i poświęcenie kapliczki
uderzenie w Dzwon Wolności 156 razy i
trzykrotna salwa w punkcie zbornym,
- integracja drużyn i środowiska harcerskiego
ZHP Chorągwi Białostockiej
- połączenie metodyki harcerskiej z tradycją
Powstańczą

Warunki uczestnictwa:
W Rajdzie uczestniczą gromady zuchowe,
drużyny i patrole harcerskie, starszo
harcerskie, wędrownicze i specjalnościowe
prowadzone przez pełnoletniego opiekuna.
Każdy patrol ma obowiązek zabrać ze sobą
apteczkę, kompas, notatnik, zapałki, suchy
prowiant, gorącą herbatę w termosie, lornetkę,
aparat fotograficzny.
Ważne jest, aby każdy uczestnik ubrał się
odpowiednio do panujących warunków
atmosferycznych (ciepłe obuwie, kurtkę,
szalik, czapkę i rękawiczki, dodatkowo jedną
parę ciepłych skarpet – brak tych elementów
garderoby skutkuje punktami ujemnymi dla
całego patrolu). Elementy umundurowania i
charakterystyczne dla okresu powstania
styczniowego będą dodatkowo punktowane,
(przynajmniej jedna osoba przebrana za
powstańca).
Organizatorzy zapewniają: ubezpieczenie,
mapę, herbatę, grochówkę, pieczywo, kiełbasę,
certyfikat, nagrody dla najlepszych patroli –
statuetki
powstańcze
oraz
nagrody
niespodzianki, powrót autobusem z miejsca
zbornego – polany Dębowik. Każdy uczestnik
otrzyma plakietkę rajdową i specjalny dyplom.
Dojazd na miejsce startu patrole
zapewniają we własnym zakresie.
Składka zadaniowa
w wysokości 15 zł od osoby,

należy wpłacić na konto Komendy Chorągwi
Białostockiej do dnia 6 marca 2019 roku do
godziny 24:00. Po 6 marca zgłoszenia nie będą
przyjmowane. Punkty startowe i godziny
wymarszu patroli podane zostaną na stronie
internetowej i facebooku Chorągwi.
Zgłaszamy minimum 5 osobowe patrole.
Zakończenie Rajdu planowane jest o godz.
15:30 apelem na polanie Dębowik (w
Podsupraślu, 800 metrów od Nadleśnictwa w
Podsupraślu).
Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do
przestrzegania
Prawa
i
Przyrzeczenia
Harcerskiego oraz mają obowiązek otaczać
szacunkiem przyrodę i miejsca pamięci
narodowej.
Program i trasy rajdowe:
· Trasa Pogoni (biała) Zuchy
Długość: ok. 5 km
Start: godz. 11:00
· Trasa Archanioła Michała (niebieska)
Harcerze
Długość: ok. 10 km
Start: godz. 8:00 – 10:00
· Trasa Orła (czerwona)
Harcerze starsi
Długość: ok. 13 km
Start: godz. 8:00 – 9:30
· Trasa Lilijki (czarna)
Wędrownicy
Długość: ok. 18 km
Start: godz. 08:00

Punktacja
Na każdej trasie będzie ustawionych pięć
punktów kontrolnych (obozy powstańcze). Na
trasie
zuchowej,
harcerskiej
i
starszoharcerskiej. Na trasie wędrowniczej (4
punkty
kontrolne)
można
otrzymać
maksymalnie
5
punktów.
Na
trasie
wędrowniczo - dodatkowo za czas przemarszu:
I miejsce – 10 pkt., II miejsce – 9 pkt., III
miejsce – 8 pkt. …, X miejsce – 1 pkt.
UWAGA !
Zadania przedrajdowe – każdy patrol ma za
zadanie zabrać ze sobą biało czerwoną flagę.
Przynajmniej jeden zuch, harcerka, harcerz
powinien być przebrany w strój z epoki
Powstania Styczniowego. Za ubiór będą
dodatkowe punkty.
Punkt zborny: o 15.30 na polanie Dębowik w
Podsupraślu, na punkcie przewidziane jest
ognisko, apel, uczczenie 156. rocznicy
Powstania
Styczniowego,
wręczenie
certyfikatów i statuetek powstańczych dla
najlepszych patroli. Najlepszy z wyróżnionych
patroli otrzyma „Powstańcze Kosy 1863 –
2018” i nagrodę specjalną.

Komenda Rajdu

