Program IV Sztafety Niepodległości
22 września (piątek)
Godz. 8:30 - wyjazd uczestników sztafety do Rygałówki k/ Lipska
Godz. 10:00 – Uroczyste rozpoczęcie III Sztafety Niepodległości spod Kopca Wolności w
Lipsku. Oddanie hołdu mieszkańcom tych ziem walczących o niepodległość, oraz żołnierzom
walczącym z Litwinami we wrześniu 1920 r.
Godz. 12:00 – Przybycie do Dąbrowy Białostockiej. Oddanie hołdu Obrońcom Ojczyzny przy
pomniku oraz Marszałkowi Piłsudskiemu i jego żołnierzom.
Godz: 13: 30 – Przybycie do Nowego Dworu. Oddanie hołdu żołnierzom pochowanym na
miejscowej nekropolii
Godz: 15:00 – Przybycie do Sidry. Oddanie hołdu żołnierzom poległym podczas kampanii
nadniemeńskiej a pochowanym przy miejscowym kościele. Gorący posiłek nad zalewem
Godz. 17:00 – Przybycie do Kuźnicy na Golgotę Wschodu. Po drodze zatrzymanie się w
Mieleszkowcach Pawłowickich na mogile 2 podhalańczyków poległych podczas zdobywania
tej wsi. W Kuźnicy na Golgocie Wschodu oddanie hołdu Powstańcom Styczniowym i
mieszkańcom tych ziem wywiezionym na Sybir .
Zakończenie pierwszego dnia sztafety ogniskiem integracyjnym
23 września (sobota)
Godz. 8:00 – Rozpoczęcie drugiego dnia Sztafety spod pomnika Ofiar II wojny światowej w
Kuźnicy
Oddanie hołdu żołnierzom 21 Dywizji Górskiej poległym podczas zdobywania tego miasta
we wrześniu 1920 roku
Godz. 10:00 – Przybycie do Klimówki. Oddanie hołdu żołnierzom z pułków podhalańskich
poległych tu we wrześniu 1920 r. w ramach operacji nadniemeńskiej
Godz .12:00 – Ciepły posiłek w Bohonikach
Godz. 14:00 – Przybycie do Szudziałowa. Oddanie hołdu Powstańcom Listopadowym i
Styczniowym
Godz. 16:00 – Przybycie do Kopnej Góry.
Msza polowa.
Po mszy świętej oddanie hołdu Powstańcom Listopadowym z oddziału płk Zaliwskiego
poległych w bitwie nad Sokołdą w lipcu 1831 roku oraz Powstańcom Styczniowym . Ognisko
integracyjne
Godz. 19:00 – Przybycie do Sokółki i wzięcie udziału w uroczystościach na sokólskiej
nekropolii
24 września ( Niedziela)
Godz. 10:00 – Uroczysta msza święta a po niej przemarsz uczestników sztafety na cmentarz i
oddanie hołdu żołnierzom poległym w lipcu i wrześniu 1920 roku
Godz. 11:45 – Wbiegnięcie uczestników sztafety na główne uroczystości pod pomnik
Marszałka Piłsudskiego. Zakończenie III Sztafety Niepodległości

