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Szanowni Pañstwo
Po raz kolejny grupa osób zwi¹zana z organizacj¹ Rajdu Œladami ¯o³nierzy 5.Wileñskiej
Brygady Armii Krajowej na Ziemi Podlaskiej ma zaszczyt zwróciæ siê do Pañstwa z zaproszeniem
do udzia³u w tym przedsiêwziêciu. Dziêki wielu Przyjacio³om naszego Rajdu, tak indywidualnym
jak i instytucjonalnym mo¿emy po raz czwarty zorganizowaæ dzieciom i m³odzie¿y lekcjê historii
poœwiêcon¹ ¯o³nierzom Wyklêtym. Lekcjê o tyle ciekaw¹, ¿e opart¹ na autentycznych
sposobach dzia³ania, na wydarzeniach historycznych oraz okolicznoœciach towarzysz¹cych
codziennej s³u¿bie tych, którzy przysiêgali s³u¿yæ Najjaœniejszej Rzeczypospolitej „a¿ do ofiary
¿ycia swego”.
W tym roku naszym pierwszorzêdnym przewodnikiem bêdzie Dziennik por.”Lufy” –
Henryka Wieliczko (1922-1949). Nie zabraknie jak zwykle w¹tków zwi¹zanych z „Ink¹” – Danusi¹
Siedzikówn¹ (1928-1946), której rocznica œmierci wyznacza jak co roku datê naszego Rajdu.
Uczestnicy poznaj¹ tak¿e dowódców i przyjació³ dwojga wymienionych wy¿ej ¯o³nierzy
5.Wileñskiej Brygady.
Szczegó³y zajêæ terenowych, które poszczególne szwadrony bêd¹ wykonywa³y w trakcie
Rajdu jak zwykle s¹ w tym momencie tajemnic¹. W zwi¹zku z du¿¹ rozbie¿noœci¹ wiekow¹
uczestników bêd¹ to jednak zadania dostosowane do ich wieku i mo¿liwoœci.
Tegoroczna trasa obejmie teren zamkniêty w trójk¹cie Ciechanowiec – Perlejewo – Boæki,
a wyznaczaæ jej przebieg bêd¹ nie tylko wydarzenia zwi¹zane z Armi¹ Krajow¹, ale tak¿e z
dzia³aniami Narodowych Si³ Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz
Uderzeniowych Batalionów Kadrowych.
Termin Rajdu, jak ju¿ wspomnieliœmy wy¿ej, jest zwi¹zany z rocznic¹ œmierci Danusi
Siedzikówny „Inki”, st¹d te¿ rozpocznie siê 26 sierpnia koncentracj¹ w Ciechanowcu, a
zakoñczy uroczystoœciami rocznicowymi 28 sierpnia w Narewce.
W zwi¹zku z tym, ¿e otrzymujemy informacje o chêci udzia³u w tegorocznej edycji Rajdu
m³odzie¿y z matecznika 5.Wileñskiej Brygady – z terenów Wileñszczyzny, Nowogródczyzny oraz
Grodzieñszczyzny – pobyt tych grup ustalimy indywidualnie z opiekunami.
Szczegó³owe informacje bêd¹ umieszczane sukcesywnie na stronie Stowarzyszenia:
www.inka.org.pl . Przy tej okazji chcemy nadmieniæ, ¿e popularnoœæ Rajdu oraz potrzeby
organizacyjne spowodowa³y, ¿e dotychczasowa formu³a, czyli Regionalny Komitet Obrony
Pamiêci Narodowej w Bielsku Podlaskim Placówka w Hajnówce niestety wyczerpa³a siê. St¹d te¿
od 1 marca 2012 funkcjonujemy w nowej formie prawnej.
Jak ka¿dego roku organizatorzy zapewniaj¹ nieodp³atnie wy¿ywienie oraz œrodki
transportu w trakcie trwania Rajdu wszystkim uczestnikom. Prosimy jednak o przygotowanie w
tym roku drobnej sumy na op³acenie zbiorowego ubezpieczenia- o jej wysokoœci powiadomimy
przy okazji korespondencji zg³oszeniowej.
Zg³oszenia nale¿y dokonywaæ drog¹ mailow¹: stowarzyszenie@inka.org.pl. Po
otrzymaniu takiej informacji wyœlemy na wskazany adres formularz, który po wype³nieniu t¹
sam¹ drog¹ prosimy odes³aæ. W przypadku w¹tpliwoœci prosimy o kontakt telefoniczny.
Uczestnicy Rajdu na czas jego trwania powinni zaopatrzyæ siê w namiot, œpiwór, karimatê,
odpowiednie obuwie oraz ubranie dostosowane do przemarszów w zmiennych warunkach
atmosferycznych.
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