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„ponieważ żyli prawem wilka
Historia o nich głucho milczy”
/Zbigniew Herbert, Wilki/

III Rajd Szlakami Żołnierzy Wyklętych
Samodzielnego Batalionu Operacyjnego Narodowych Sił Zbrojnych
mjr Antoniego Żubryda „Zucha”
Bircza-Brzozów , 26-28 października 2012

Cele:
Celem rajdu jako imprezy popularyzującej najnowszą historię regionu
Podkarpacia jest:
- poznanie dziejów niepodległościowego podziemia zbrojnego z l. 1939-56 na
terenie Bieszczadów , Beskidów i ich Pogórzy – Bukowskiego, Leskiego,
Dynowskiego oraz Dołów Jasielsko-Sanockich
- dotarcie do miejsc i obiektów – świadków historii
- prezentacja żywej historii – inscenizacji, rekonstrukcji wydarzeń w terenie
- spotkanie z kombatantami formacji partyzanckich na szlaku rajdu
- poznanie specyfiki dziejów i kultury Podkarpacia
- przywrócenie społecznej pamięci o walce zbrojnej i ofierze żołnierzy
Września’39, ZWZ-AK-WIN oraz dowódcy, żołnierzy i współpracowników
siatki terenowej Samodzielnego Batalionu Operacyjnego NSZ „ZUCH”
walczących z sowieckim okupantem w l. 1944-47

Charakter rajdu jako imprezy turystyczno-edukacyjnej:
- Rajd ma charakter rajdu pieszego przebiegającego oznakowanymi szlakami i
ścieżkami zaznaczonymi na mapie
- trasę rajdu uczestnicy pokonują w kilkudziesięcioosobowych grupach
- zadaniem grupy jest zgodne z oznaczeniem na mapie /otrzymanej na starcie/
pokonanie dziennej trasy w wyznaczonym limicie czasu, odnajdując po drodze
punkty kontrolne oraz wykonując w czasie marszu zadania wyznaczone przez
przewodników prowadzących grupy

Szczegółowy opis:
Rajd ten jest kontynuacją inicjatywy związanej z odkłamywaniem dziejów
polskiego podziemia niepodległościowego walczącego na terenie południowej
Polski w latach 1939-56.
Ideą rajdu jest połączenie współdziałania grup młodzieży z różnych
zakątków Polski z aktywnym poznawaniem najtrudniejszych momentów w
historii naszego kraju. Organizatorzy planują wiele atrakcji w trakcie rajdu,
spotkania z kombatantami, projekcje filmów, pokazy grup rekonstrukcyjnych,
zadania terenowe. Zakładamy możliwość uczestnictwa młodzieży w różnych
formach aktywności w czasie rajdu, od wykonywania zadań na trasie rajdu aż do
czynnego uczestnictwa w widowisku plenerowym na zakończenie rajdu.
Zakładane rezultaty :
Dostarczenie młodym uczestnikom nieznanej i nieobecnej w podręcznikach
wiedzy o dziejach antyhitlerowskiej i antykomunistycznej partyzantki na terenie
Małopolski i Podkarpacia;
Przekazanie nauczycielom – opiekunom materiałów historycznych dot. tematyki
rajdu do ew. wykorzystania na lekcjach historii i edukacji regionalnej;
Wzbogacenie społecznej pamięci lokalnych środowisk o ludziach i miejscach
zapomnianych w okresie PRL-u a zasłużonych dla sprawy Polskiego Państwa
Podziemnego.
Zespół organizacyjny rajdu tworzą:
mł. insp. ZS Marek Olczyk
ppor. ZS Paweł Wasążnik
st. sierż. ZS Andrzej Pocztański
drużynowy ZS Jan Giefert
st. strz. ZS Paweł Baran

Uwagi organizacyjne:
Ubezpieczenie:
Organizatorzy nie przewidują dodatkowego ubezpieczenia. Opiekunowie
młodzieży szkolnej winni posiadać nr aktualnej polisy ubezpieczeniowej szkoły
/podać przy zgłoszeniu w biurze rajdu/
Koszty:
Uczestnik dokonuje na starcie wpłaty wpisowego w wysokości 20 zł od osoby (
strzelcy ZSR – 10 zł) oraz dopłaty za transport określonej dla poszczególnych
grup uczestników, co zapewnia: transport w czasie rajdu, 1 gorący posiłek na
koniec dnia, noclegi w Witryłowie i Brzozowie, poczęstunek przy ognisku/grillu,
pamiątki rajdowe.
Zwolnieni z wpłaty wpisowego są opiekunowie grup młodzieży szkolnej

Wyposażenie:
Na trasie rajdu 1-2 dnia niezbędne jest: obuwie górskie z mocną podeszwą,
kurtka przeciwdeszczowa, podręczny plecaczek z jedzeniem i piciem, kompasbusola
Na noclegi w kwaterach mile widziany własny śpiwór, karimata, suche i ciepłe
ubranie do przebrania, kubek/menażka + łyżka
Zapas suchego prowiantu do śniadania we własnym zakresie.

Zapraszamy na trasę rajdu , na której …

"Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie"
/Adam

Mickiewicz/

Grupa Łódzka –
Wyjazd grupy z Łodzi w czwartek 25 października ok. godziny 23.00
Zbiórka Łódź ul. Kościuszki 132
Grupy przyjeżdżające wcześniej mają możliwość przenocowania w sali
gimnastycznej stadionu sportowego w Birczy. Dyżur będzie od późnych godzin
popołudniowych w dniu 25-10-2012 r.
I DZIEŃ, PIĄTEK 26-10-2012; BIRCZA - WITRYŁÓW
►◄ Wszyscy uczestnicy rozpoczynają Rajd zgrupowaniem przed godz. 8:00
przy stadionie sportowym w Birczy. Tu następuje uroczyste powitanie oraz
rejestracja uczestników i przydział przewodników do grup. Zakłada się
podział uczestników na grupy „Strzelecką” oraz grupę „Cywilną”, Grupa
„Strzelecka” zostanie podzielona na sekcje .
Około 8:30 następuje wymarsz do Witryłowa.
● Grupa „Strzelecka” maszeruje trasą Bircza - Witryłów przez Borownicę,
następnie przez las do Ulucza i dalej do Witryłowa przechodząc przez San
kładką dla pieszych i stamtąd do Domu Ludowego w Witryłowie.
● Grupa "Cywilna" maszeruje tą samą trasą raz jako eskortowani ludność
cywilna wycofująca się z oddziałem, innym razem jako eskortowani jeńcy.
Zasada ta obowiązuje także w 2 dzień Rajdu.
►◄ W Witryłowie posiłek (obiado-kolacja) i odpoczynek. Po posiłku nauka
piosenek strzeleckich , wojskowych i patriotycznych. Po nauce piosenek
przygotowanie do noclegu i nocleg.

Koniec I dnia.

II DZIEŃ, SOBOTA 27-10-2012; WITRYŁÓW - BRZOZÓW
►◄ Obie Grupa maszerują przez Końskie, Dydnię, Jabłonki do Brzozowa.
►◄ Przejście przez las – działania taktyczne.
►◄ W Brzozowie obie grupy zostają zakwaterowane, posilają się (obiadokolacja) i dalsza nauka piosenek strzeleckich, wojskowych i patriotycznych.
Nocleg.
Koniec II dnia.

III DZIEŃ, 28-10-2012 Niedziela ; Brzozów - Malinówka - Brzozów
►◄ Msza Święta w intencji poległych i pomordowanych dowódców i
żołnierzy SBO NSZ "ZUCH" (Kolegiata Brzozowska p.w. Przemienienia
Pańskiego w Brzozowie)
►◄ Przemieszczenie się do Malinówki.
►◄ Pod krzyżem w Malinówce następuje uroczyste złożenie kwiatów i
uczczenie chwilą ciszy pomordowanych przez Bezpiekę.
Grupy maszerują do lasu do miejsca śmierci Żubryda „Zucha” gdzie zostanie
poświęcony krzyż ufundowany przez Henryka Kozika.
►◄ Marsz na azymut sekcjami w kierunku Brzozowa.
►◄ Ognisko, spotkanie z gośćmi – jeżeli pogoda dopisze,
i odjazd do domów ok. godziny 17.00.

Organizatorzy:
Związek Strzelecki Rzeczypospolitej – Komitet Założycielski
Fundacja Strzelecka

