
                                   Zaproszenie na I Rajd motocyklowy – Podlasie   

                                                    Rajd pod patronatem    

                      Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński    

                        „Podlasie – nadbużańskie” Termin: 02-04.07.2021r.   

                                Drogie Koleżanki i Koledzy motocykliści   

Zapraszam   serdecznie na I Spotkanie Motocyklistów na Podlasiu, na początek „Podlasie 

nadbużańskie” w formule MMRK.  

Miejsce: NIEMIRÓW gm. Mielnik n. Bugiem, pow. Siemiatycze                    

Odwiedzimy miejsca ważne, znaczące dla naszej historii i pamięci. Miejsca bitew z różnych okresów, 

męczeństwa miejscowej ludności. Odwiedzimy miejsca bitew na rz. Bug i przepraw z nimi 

związanych, w obu kierunkach. Miejsca niezwykłe, niezwykle ważne, decydujące.    

 Jako przekrój historii tych okolic będzie…. wieś NIEMIRÓW: jako granica Litwa- Korona, styk trzech 

zaborów, /1795-1807/ styk religii, a tym samym świata wschodniego i zachodniego. Dziś granica UE. 

Wieś prawa miejskie uzyskała 1631 r., traci ok.1875 r. Położenie przy drodze handlowej znad Morza 

Czarnego i przeprawie przez Bug sprzyjało rozwojowi  Niemirowa i okolic.   

 - najazd szwedzki – kompletnie miasteczko zniszczone, w 1862 r. pozostaje tylko 88 mieszkańców.   

 - 1795 r. – zabór pruski – styk trzech zaborów /1795-1807/   

 - 1807 r. – zabór rosyjski   

 - 1863 r. powstanie styczniowe – przeprawa promowa przez Bug 4.02.1863r.  oddziałów 

Rogińskiego, podążających od Janowa do Siemiatycz /bitwa 06-07.02.1863r./ i potyczka z oddziałem 

rosyjskich wojsk, który też przeprawiał się i szedł w tym kierunku /Siemiatycze/ Potyczka udana przy 

wsparciu księdza parafii Niemirów i ludności. Represje carskie – zamknięcie kościoła w Niemirowie 

na 40 lat, otwarty 1905 r.   

 - I wojna światowa – dwa razy przechodzi front / Niemcy na Rosję i powrót/ w pobliskim 

Konstantowie, za Bugiem, zabór austriacki, walczyli też Legiony Piłsudskiego z Niemcami.   

 - wojna bolszewicka 1920 r. - /kilka razy przechodzi front przez rzekę w tym miejscu, tak z 

opowiadań mieszkańców/ – 1 sierpnia 1920 r. 18 Pułk Piechoty przybył w okolice Janowa z rozkazem 

odrzucenia wojsk sowieckich, którzy przekroczyli już Bug   idąc na Warszawę.    /walki trwały wokół 

mostu naprzeciwko cmentarza w Niemirowie, gdzie pochowani są zabici żołnierze/. Operacja 

zatrzymania nawałnicy sowieckiej na Bugu na odcinku Brześć – Drohiczyn / w tym Niemirów/ w 

dniach 2-7 sierpnia była udana. Sowieci musieli się cofnąć z powrotem za Bug.  To zatrzymanie 

nawałnicy, między innymi pozwoliło na przegrupowania wojsk do zwycięskiej bitwy warszawskiej.         

Ta bitwa na Bugu, bardzo ważna, może decydująca, przyćmiona cudem n. Wisłą.                                       

Powrót wojsk sowieckich też prowadził przez   Bug, w tym Gnojno – Niemirów, gdzie Sowieci jeszcze 

się bronili uciekając. Niemirów w tym czasie spłonął.    

 - II wojna światowa - 4 krotnie przechodzi front.    

 7 września 1939 r. niemieckie bombardowanie, płonie wieś, 25 domów. Niemcy przekraczają Bug 

poza ustalona granicę Ribbentrop – Mołotow. 22 września niemiecki okupant się wycofuje na mocy 



wcześniejszych ustaleń i przychodzi nowy- sowiecki. Sowieci wysiedlają wieś, jako że leży w pasie 

granicznym. Ponadto Sowieci budują pas umocnień / bunkry/ pas obronny Mołotowa, wzdłuż nowej 

granicy na Bugu z Niemcami. Deportacje, planowa wywózka na Sybir nie ominęła mieszkańców.  22 

czerwca 1941 r. rano z za Bugu lecą niemieckie pociski artyleryjskie oraz samoloty. Mieszkańcy 

Niemirowa obserwują to z Wygonu - /miejsce po przymusowej przeprowadzce/. Widzą obok na 

drodze marsz na wschód Wehrmachtu.  Powrót do wsi z Wygon i ponowne przenosiny   domów na 

stare miejsce. Okupacja.  Ok. 30 lipca Niemcy 1944 r. uciekają przed naporem armii sowieckiej, 

podminowują kościół. Mieszkaniec przecina po cichu kable. Kościół uratowano. Nowa władza….     

 - PRL i dziś – Wieś zamknięta od wschodu granicą z Białorusią, od zachodu i południa rzeką Bug, 

koniec świata. We wsi nie powstaje Spółdzielnia Rolnicza ani PGR. Przynależność do partii… 

praktycznie obca. Pole pozostaje w szachownicy –szóstaki, czwartaki, pół gruntu, grunt.   

 / komasacja dopiero 1976r./    

Ziemia V, VI klasa. Ludność ciężko pracuje, dzieci się uczą. Pozostają w miastach…. szczególnie W-wy, 

Łodzi. Dziś pozostali sami starzy, młodzi wracają, na wakacje, czasami na emeryturę. Tak cała okolica.  

Gmina Mielnik bogata statystycznie, /przepompownia ropy i zbiorniki w Adamowie na rurociągach 

„Przyjaźń” / ludzie biedni. Wieś pustoszeje, jak i parafia, okolice. Staje się miejscem wypoczynku. 

Wieś Gnojno, widoczna z Niemirowa po drugiej stronie Bugu i Wacław Kowalski tam wychowany 

/Sami Swoi/ są symbolem tych stron. /ur. Gagarin, przed Kałuszynem, dziś/   

 P R O G R A M    Z J A Z D U:   

Baza noclegowa: Niemirów, Zamkowa 2 /prywatna posesja z domem jednorodzinnym i ogrodem lub 

świetlica wiejska obok – pod dachem, możliwość pod namiotem w ogrodzie, lub n. Bugiem- 200m. 

Wyżywienie: metody tradycyjne – samo… wyżywienie, ognisko, catering. Do dyspozycji aneksy 

kuchenne w domku oraz w świetlicy. Spotykanie: piątek dn. 02.07.2021 r. można od godzin rannych, 

Niemirów ul. Zamkowa 2 /centrum, wsi/ gm. Mielnik n. Bugiem. Godz. 21. 00 ognisko   

Sobota 03.07.2021 r.;    

8.oo Msza Święta w kościele obok – sprawowana w intencji motocyklistów,   

Po mszy idziemy/jedziemy na cmentarz parafialny złożyć kwiaty i znicze, powstańcom 1863 r, oraz 

żołnierzom wojny 1920 r. /cmentarz z widokiem na Bug i miejsce – były most, gdzie odbywały się 

przeprawy i walki powstańcze 1863 oraz wojenne 1920/ Złożenie kwiatów, zapalenie zniczy. 

Modlitwa.   

godz. 9.30 – wyjazd z Niemirowa  - trasa ok. 150km, przy przeprawie powrotnej w Mielniku promem 

ok.110km.   

Mielnik: Zatrzymanie się przed muzeum.  Zwiedzanie ruin Zamku oraz byłego kościoła. Złożenie 

kwiatów pod tablicą upamiętniającą Akt Unii mielnickiej z 23 października 1501 r.   

Grabarka: najważniejszym miejscem kultu religijnego wyznawców prawosławia w Polsce.              / 

Częstochowa Prawosławia w Polsce/   

Siemiatycze: cmentarz, Mogiła powstańców 1863 r. i żołnierzy z 1920 Złożenie kwiatów, zapalenie 

zniczy. Modlitwa.     

Mierzwice: Cmentarz wojenny "Poległym na polu chwały • ułanom Wojska Polskiego •• <Młodość i 

siłę oddali • Ojczyźnie swej • jako Jej krwawy dług> •• Mierzwice, 15 sierpnia 1920 r".  Złożenie 

kwiatów, zapalenie zniczy. Modlitwa   



 Serpelice: Mogiła zbiorowa 1920r. Ustawiono na niej pomnik w formie kopca z kamieni polnych 

zwieńczonego krzyżem. Złożenie kwiatów, zapalenie zniczy. Modlitwa   

Gnojno- kościół: Pomnik bitwy pod Gnojnem w powstaniu styczniowym                                             

Złożenie kwiatów, zapalenie zniczy. Modlitwa. Związani - Wacław Kowalski – polski aktor filmowy i 

teatralny. Dawna szkoła z tablicą upamiętniającą. / obok kościoła/   

Bubel Granna k. Janowa Podlaskiego.     

Mogiła 10 żołnierzy WP z 14 dywizji piechoty gen. D. Konarzewskiego 1920 r. Złożenie kwiatów, 

zapalenie zniczy modlitwa.   

Janów Podlaski - Mały kościół.    

Tablice pamięci:    

1.  Mogiła 1920 r. 4 żołnierzy jw.     

2. Katyń – ku pamięci 3 nauczycieli z J.P.    

3. AK – 20 członków, zdradzonych uwięzionych i rozstrzelanych przez gestapo.                     

 Złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, modlitwa.   

 Konstantynów: Pomnik Niepodległości w Konstantynowie, Pomnik Marszałka J. Piłsudskiego. Kościół 

– pomnik żołnierzom legionów Polskich i P.O.W.  poległym 1914-1921. Złożenie kwiatów, zapalenie 

zniczy. Modlitwa   

Powrót: do wyboru… mostem, prom w Mielniku lub mostem.    

W drodze powrotnej obiad, catering lub inne.    

Niedziela 04.07.2021 roku.  Historia parafii Niemirów    

godz. 8.15 – wyjazd do Sutno /n. Bugiem/- 5km   

g. 8.45 msza w kaplicy, parafii Niemirów – dla chętnych   

-  pomnik /obok kaplicy/ zbudowany na pamiątkę pacyfikacji wsi w roku 1941.                                     

W czerwcu 1941 Niemcy, w odwecie za opór stawiany przez radziecką strażnicę, spalili wieś oraz 

zamordowali w zbiorowej egzekucji 19 mężczyzn.    

/ponoć ktoś z mieszkańców poinformował, że Rosjan już nie ma we wsi, a byli/    

10.15 wyjazd do Adamowa – 7 km, kaplica parafii Niemirów   

(msza g. 10.30 –dla chętnych).    

Koterka, dla chętnych w trakcie mszy – 3km- cerkiew zabytkowa na granicy z Białorusią)   

Powrót do Niemirowa – 12 km    

g 12.00 NIEMIRÓW - główna msza w kościele parafialnym.   

Po mszy: pomnik /na rynku, naprzeciw kościoła/ poległych za wolność i niepodległość mieszkańców 

Niemirowa i okolic – kwiaty, znicze, modlitwa.  /z udziałem wiernych i ks. Proboszcza/.   

                         ZAKOŃCZENIE I RAJDU SMMRK „PODLASIE NADBUŻAŃSKIE”    



Uwagi i informacje organizacyjne    

Do Rajdu można dołączyć w piątek cały dzień i noc, lub w sobotę o 10.oo w Grabarce, lub 11oo w 

Siemiatyczach.    

Nocujemy „pod dachem” dom, świetlica wiejska, stodoła /obok/.     

Dla chętnych…pole namiotowe w ogrodzie lub n. Bugiem. /200m/   

Posiłki przygotowujemy we własnym zakresie.   

Organizator zapewnia stronę techniczną i sanitarną.   

Udział - ZGŁOSZENIE do dn. 25.06.2021 r.   

Proszę podać:   

Imię i Nazwisko, miejsce zamieszkania,   

Uczestnictwo – koszt 100 zł.   

Wpłata na konto: Bank PBS Ciechanów 50 82 13 0008 2010 0900 6766 0003   

Z dopiskiem “Darowizna na cele statutowe SMMRK - Rajd Podlasie”   

Potwierdzenie wpłaty przesłać na adres: stanislaw.sobolewski@rajdkatynski.com   

Obowiązują rygory pandemiczne.    

Przewodnik – P. Ryszard Boś pasjonat historii w Janowie Podlaskim, działacz społeczny, 

zafascynowany historią tych terenów.                                                                  

Organizacja Rajdu Motocyklowego „Podlasie nadbużańskie” nie jest usługą turystyczną w rozumieniu 

Ustawy „O usługach turystycznych”, Dz. U. 200r r. Nr 223, poz. 2268 z dnia 29 sierpnia 1997 roku z 

późniejszymi zmianami.   

Każdy uczestnik Rajdu jedzie na własną odpowiedzialność i odpowiada za siebie zgodnie z 

obowiązującymi odpowiednimi przepisami prawa, w tym prawa o ruchu drogowym.   

Proszę o udekorowanie motocykli biało-czerwoną flagą   

Harmonogram Rajdu może ulec drobnym modyfikacjom.   

Komandorem Rajdu jest Stanisław Sobolewski    

kontakt: e-mail: stanislaw.sobolewski@rajdkatynski.com    

Tel. +48 534 040 435 

POZDRAWIAM I ZAPRASZAM SERDECZNIE.   

  

   

 

 


