
Sztafeta rowerowa „JednoŚladami Andersa”  
wystartuje na Szlak Nadziei już 10 listopada 2022 

/informacja prasowa/ 

 
 

„JednoŚladami Andersa” to trwający już rok projekt, którego punktem kulminacyjnym jest 
wielomiesięczna wyprawa szlakiem wojsk gen. Andersa. 

Harcerze i podróżnicy nie tylko zmierzą się ze swoimi słabościami poprzez wyzwanie jakim 
jest przejechanie sztafety rowerowej, ale także w ten niecodzienny sposób dadzą 
świadectwo patriotyzmu. 

 

Program symbolicznego startu sztafety: 

16:30-17:00 wspólny przejazd rowerowy przez Warszawę ze sztafetą „Ogień Niepodległości” 
(od Głównej Kwatery pod Pomnik Nieznanego Żołnierza) 

17.00-18:15 uroczysty capstrzyk „Ognia Niepodległości” pod Pomnikiem Nieznanego 
Żołnierza  

18:15-18:30 przejazd do Głównej Kwatery ZHP  

18:30-20:00 spotkanie kominkowe, w ramach którego zaplanowaliśmy: 

- spotkanie z Naczelniczką ZHP,  

- zdalne spotkanie z honorowymi partnerami i przyjaciółki projektu (m.in. z Normanem 
Davisem oraz z Polonią oczekującą nas już w Kazachstanie),  

- przekazanie przez prezesa Fundacji Światowe Jamboree pałeczki sztafetowej 
przedstawicielom I etapu sztafety 

(*Uczestnictwo wymaga uprzedniego zgłoszenia mailowego – celem uzgodnienia akredytacji 
oraz przepustek osobowych) 

Sztafeta rowerowa polega na przejechaniu szlaku formującej się od 1941 r. na kresach 
wschodnich armii gen. Władysława Andersa. Uczestnicy pogłębili wiedzę na temat samej 
armii, jej losów i osiągnięć by niebawem wyruszyć z Kazachstanu, przez środkową Azję i 
Bliski Wschód do Europy. 



Główna trasa liczy ponad 15 tys. km i została podzielona na 14 etapów, które będą 
pokonywane w sześcioosobowych zespołach. Na trasie podróżnicy będą poszukiwać śladów 
formującej się Armii, spotykać z rodzinami, Polonią fotografować miejsca  
i pamiątki.  

Członkowie I etapu sztafety na rowery wsiądą 12 listopada 2022 r. w Kazachstanie, aby 
18 maja 2023 r. dotrzeć na Monte Cassino w rocznicę zdobycia wzgórza przez  
2. Korpus Polski. Tam członkowie sztafety wezmą udział w obchodach rocznicowych, ale nie 
tylko. W ramach projektu „JednoŚladami Andersa” na wzgórze Monte Casino wbiegną 
sportowcy, uczestnicy biegu na 10 km a także rowerzyści na zabytkowych rowerach i w 
stylizowanych strojach.   

Następnie rowerzyści pojadą w kierunku Edynburga w Wielkiej Brytanii, gdzie trafiła 
większość żołnierzy aż do demobilizacji, by sztafetę zakończyć się w lipcu 2023 równolegle 
w Edyndurgu oraz w Gdańsku, na Wyspie Sobieszewskiej.  

Inicjatorami i organizatorem wyprawy są uczestnicy rowerowej sztafety dookoła świata 
Bike Jamboree, która odbyła się w latach 2017-2019 przy wsparciu organizacyjnym Fundacji 
Światowe Jamboree, Związku Harcerstwa Polskiego i Stowarzyszenia Afryka Nowaka.  

 
Honorowym patronatem projektu jest prof. Norman Davies. 

Patroni medialni projektu: Rzeczpospolita 

Partnerzy, bez których by się nie udało: Crosso, Pajak, Marabut, CST, Sony, ElVelo. 

 

 

Magdalena Suchan, szefowa obszaru komunikacja w projekcie „JednoŚladami Andersa”: 
magdalena.suchan@zhp.net.pl 

Więcej o projekcie: https://bikejamboree.pl/o-projekcie/ 
Znajdź nas: 
www: http://bikejamboree.pl/  
Facebook: https://www.facebook.com/BikeJamboree/  
IG: instagram.com/bike_jamboree 
YouTube: Bike Jamboree 


