
Regionalny Komitet Obrony Pamięci Narodowej w Bielsku Podlaskim Placówka w Hajnówce 
oraz Stowarzyszenie Historyczne im. 5.Wileńskiej Brygady Armii Krajowej zapraszają 
wszystkie osoby zainteresowane historią Żołnierzy Wyklętych na III Rajd Śladami Żołnierzy 
5.Wileńskiej Brygady Armii Krajowej na Podlasie. 
 
Termin Rajdu to 26-28 sierpnia 2011r. 
 
26 sierpnia - Pierwsza koncentracja odbędzie się w Rudce (woj. Podlaskie, powiat Bielsk 
Podlaski) przy Urzędzie Gminy. O godzinie 9.00 patrole wyruszą do Ciechanowca wykonując 
zadania terenowe głównie szlakiem Uderzeniowych Batalionów Kadrowych. Po osiągnięciu 
Ciechanowca nastąpi zajęcie na kwatery miejscowego Internatu Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących. W godzinach popołudniowych odbędą się zajęcia strzeleckie w formie 
zawodów. Wieczorem natomiast planowany jest wykład pracowników Instytutu Pamięci 
Narodowej. 
 
27 sierpnia – Druga koncentracja we wsi Czaje. Patrole dotrą tam pieszo wykonując 
zadania terenowe związane z działalnością na tym obszarze 5 i 6 Wileńskiej Brygady AK, jak 
również oddziałów NSZ, NZW oraz UBK. Obok pomnika poświęconego kpt.”Młotowi” odbędą 
się zajęcia prowadzone przez  zaproszoną w tym celu Trójmiejską Grupę Rekonstrukcji 
Historycznej. Wieczorem, po powrocie na kwaterę, nastąpi podsumowanie Rajdu. 
Przygotowana jest także Niespodzianka. 
 
28 sierpnia – Trzecia koncentracja w Narewce. Przerzut patroli do Narewki nastąpi 
autokarami. Po drodze zatrzymamy się w Kiersnowie aby złożyć kwiaty pod pomnikiem 
upamiętniającym mjr. „Łupaszkę”, ale także by przypomnieć historię bardzo ważnej dla 
5.WBAK rodziny Państwa Kiersnowskich. W programie uroczystości poświęconych 
Żołnierzom Wyklętym w Narewce w 65 rocznicę śmierci Danusi Siedzikówny „Inki” jest Msza 
święta, przemówienia zaproszonych gości, złożenie kwiatów przy pomniku „Inki”. 
 
Młodzież zainteresowana udziałem w Rajdzie, w tym szczególnie drużyny harcerskie, które 
wybrały „Inkę” jako swoją patronkę, proszone są o zgłaszanie swojego udziału do 15 sierpnia 
2011 na podane niżej adresy mailowe lub telefonicznie. W odpowiedzi otrzymacie karty 
zgłoszenia oraz szczegółowe wskazówki i regulamin Rajdu. Osoby, instytucje, 
stowarzyszenia i środowiska zainteresowane udziałem w uroczystościach także prosimy o 
kontakt z organizatorami. 
 
Na czas Rajdu organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie, zakwaterowanie oraz 
środki transportu w ramach planowanego programu. Uczestnicy na miejsce pierwszej 
koncentracji docierają na swój koszt. Podobnie wracają. 
Ekwipunek uczestnika Rajdu powinien zawierać: karimatę, śpiwór, namiot (w zależności od 
ilości osób, które zdoła pomieścić – w razie złych warunków pogodowych noclegi odbędą się 
w internacie), menażkę, niezbędnik, kubek. Rajd ma formę pieszą więc konieczne będą 
dobre buty oraz dostosowane do zmiennych warunków pogodowych ubranie. Warto przed 
udziałem w Rajdzie poczytać na temat Żołnierzy Wyklętych – nie jest wskazana literatura 
resortowa!  
 
Dane kontaktowe: 

RKOPN – 609037559 
boguslaw.labedzki@wp.pl 

SH5.WBAK - 603853669 
marta.chmielinska@lupaszko.pl 

Strony internetowe, na których można znaleźć informacje o Rajdzie: 

http://boguslawlabedzki.pl/page1.html 
www.lupaszko.pl 
http://www.cmhajnowka.nazwa.pl/strony/index1.html 
 


