II Rajd motocyklowy
„Podlasie – Nadbiebrzańskie.”
W ramach SMMRK dn. 30.06…03.07.2022r.
Miejsce bazowe Rajdu:
Dolistowo Stare - Gminne pole namiotowe:
GPS: 53.55068, 22.90228 n. rzeką Biebrzą, dojazd droga asfaltowa, dostępne
dla wszystkich pojazdów, obok bar, sanitariaty, stołówka
Termin: 30.06 - 03.07.2021 r.
Miejsca które zwiedzimy związane dziś z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.
Wcześniej do roku 1569r. Wielkie Księstwo Litewskie. W 1569r. włączone do
Korony. Od 1795 r. zabór Pruski, a od 1807r Biebrza w tych okolicach była
granicą między Imperium Rosyjskim a Królestwem Polski, a od 1815r Biebrza
stanowi „granice” Imperium Rosyjskiego a Kongresówki. I wojna światowa, a
Biebrza stanowi tu linię frontu niemiecko – rosyjskiego. Bitwa o zdobycie
Twierdzy Osowiec trwa pół roku.
1918 r. przychodzi wyzwolenie. Od 1939 r. kontrolę przejmują Sowieci, 1941 r.
przychodzą Niemcy, 1945 r.„ wyzwolenie” Cd znamy.
Ogólnie :
tereny pogranicza Mazur, Podlasia, na skrzyżowaniu ważnych
szlaków komunikacyjnych. Właśnie tu krzyżowały się dwa
szlaki: z Mazowsza na Litwę i z Podlasia do Prus. Znaczące
ożywienie nastąpiło w drugiej połowie XIX wieku po
wybudowaniu szosy Petersburg – Warszawa (ok. 1820 r.) oraz
kolei żelaznej Odessa – Brześć – Królewiec w 1873 roku.
P R O G R A M Z J A Z D U:
Spotykanie:
czwartek dn. 30.06.2022r. można od godzin rannych, Dolistowo Stare, gm.
Jaświły
- Gminne pole namiotowe: GPS: 53.55068; 22.90228, n. rzeką Biebrzą, przy
czym o godz. 21.00 siadamy do ogniska.
Przyjeżdżać można o dowolnej porze dnia i nocy. Pobyt na polu
namiotowym – bezpłatny. Odpłatność za korzystanie z stołówki,
sanitariatów, baru, znajdującego się obok, przy wjeździe. /indywidualnie/
Baza noclegowa: Pole namiotowe j.w. - jest bardzo dużo miejsca, żeby
rozbić namiot i zaparkować motocykl. Znajduje się również miejsce na
ognisko, oraz zadaszone wiaty ze stołami i ławkami- bardzo dużo, aby
można było posiedzieć w większej grupie. Toalety i prysznice w b. dobry

standard.
Wyżywienie: metody tradycyjne –samo.. wyżywienie, ognisko, catering. Organizator
zapewni w granicy możliwości finansowych zupę produkty grilowe, surówki, warzywa,
owoce. Do dyspozycji dzierżawca pola i całej bazy, chętnie zorganizuje catering, uruchomi
bar żywnościowy, piwny, na miejscu.

Harmonogram:
Piątek, dn. 01.07.2021r.
6.00 Śniadanie - na miejscu noclegu, w Barze pola namiotowego –zupa
7.00 Msza św. w pobliskim kościele /100m/
Spotkanie z przewodnikiem: której to roli podjął się nasz kolega, Adam,
uczestnik XVII RK, /prywatnie przewodnik Biebrzańskiego Parku
Narodowego/.
8.oo WYJAZD do Goniądza ok. 17km – Rynek - Pomnik historia tych okolic
Złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, modlitwa
8.30 wyjazd do m. Twierdza Osowiec – ok. 8km /
9.00 wejście z przewodnikiem twierdzy Osowiec, na teren Jednostki
Wojskowej, gdzie nastąpi złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, modlitwa, pod
Pomnikiem ofiar mordu katyńskiego w Osowcu-Twierdzy
9.30 – 12.00 zwiedzanie z przewodnikiem muzeum Twierdzy Osowiec
Twierdza Osowiec była to typowa twierdza zaporowa. Usytuowana w
zwężeniu bagien biebrzańskich miała stanowić osłonę kolei i szlaku
komunikacyjnego Białystok – Królewiec. Twierdza zbudowana została w
latach 1882–1887. Pod zarządem wojska polskiego, została
wzmocniona fortyfikacjami stałymi przed rozpoczęciem II wojny
światowej. Twierdza jako jedna z nielicznych nigdy nie została zdobyta,
a jej obrona w 1915 roku przeszła do historii jako „Atak umarłych”, stąd
porównana została z działaniami wojennymi w 1916 r. pod Verdun we
Francji.
12.15 Wyjazd - Drogą carską do Strękowej Góry -35km, /powrót na bazę
ok. 60km/
– Carska droga to 35-kilometrowa trasa biegnąca przez biebrzańskie bagna.
/ dawniej łączyła twierdze carskie tych terenów/ Jest to droga, która łączy
miejscowość Twierdza-Osowiec na północy oraz Strękowa Góra na południu
rezerwatu.
STRĘKOWA GÓRA

•

Miejsce znajdujące się przy DK 64 w pobliżu Góry Strękowej,
oznaczone jest jako „pomnik kpt. Raginisa”. Obecnie składa się on
z przetransportowanego tu kiedyś fragmentu zniszczonego
schronu, na którym umieszczono marmurowe tablice z inskrypcjami
„Bohaterskim obrońcom/ odcinka Wizna/ kpt. Wł.Raginisowi / i
jego załodze /poległym za ojczyznę/we wrześniu 1939r.
/społeczeństwo ziemi łomżyńskiej” oraz „Odnowiono staraniem
społeczeństwa województwa podlaskiego; październik 2001”. Obok
monumentu stoi na niewielkim, otoczonym płotkiem wzgórku,
metalowy krzyż na kamiennej (betonowej?) podstawie.
Złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, modlitwa.

14.30 Powrót indywidualnie z obiadem w własnym zakresie: /
Grajewo, Goniądz, Mońki/oraz w formie cateringu na Bazie w Dolistowie
Starym
17.00 Spływ kajakowy, dla chętnych: Dolistowo Stare – Pole namiotowe
/baza/,
17.00 „Rock na Bagnie” j.w. przegląd zespołów do godź: 23.00
20.00 Ognisko zupa
Sobota 02.07.2021r.
godz. 7.oo – Msza św. w miejscowym kościele, /100m od bazy/
godz. 8.30 Wyjazd do m. Jaminy
Wyjazd Dębowo, Mogielnice, Jaminy, 20km /
w tym droga szrot przy Biebrzy ok. 5km
Dębowo – śluza, kanał Augustowski wpada do Biebrzy
Mogielnice – aresztowani mieszkańcy obławy augustowskiej
Jaminy, kościół – cmentarz:
mogiła Moczulskiego, pomnik mordu Niemców na 24 mieszkańcach, tablica
ofiar zbrodni NKWD 14.07.1945r. /obława augustowska/
Złożenie kwiatów, zapalenie zniczy modlitwa. /trzy miejsca na cmentarzu/
10.30 Wyjazd do m. Grzędy – ok. 35km, /w tym 10km droga szutrowa w b.
dobrym stanie/.
Tereny bagien i lasów nie tylko są ostoją zwierząt, ale także udzielały
schronienia uczestnikom powstań narodowych i walk partyzanckich. W
tych okolicach operował wraz z podlegającym mu oddziałem,
legendarny dowódca Powstania Styczniowego (1863 r.),
Pułkownik Konstanty Ramotowski – „Wawer”.

Położona w obrębie Czerwonego Bagna wieś Grzędy w roku 1943, w
ramach odwetu za akty dywersyjne oddziałów AK, którym miejscowa
ludność udzielała pomocy i schronienia, została spacyfikowana.
Dokonano fizycznej likwidacji Grzęd. Mieszkańcy wsi w liczbie 36 osób
w tym 14 nieletnich i dzieci zostali wymordowani przez Niemców, a wieś
spalona.
Ponadto: trudno uwierzyć jak do tego doszło, ale część ludzi, których czekało
zesłanie na Sybir przekonała Rosjan, aby zostać na terenie Polski. Warunkiem
było jednak założenie osady w tak samo srogich i podłych warunkach, jak na
Sybirze. Tak też powstały Grzędy, pośrodku biebrzańskich mokradeł. Miejsce te
było daleko oddalone od cywilizacji, przez co też w 200-osobowej wsi,
sprawnie rozwijała się partyzantka. W okresie II wojny światowej.
Pomnik ofiar jednej z największej bitwy partyzantów AK w okresie II
wojny światowej z Niemcami.
Złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, modlitwa.
12.oo Wyjazd m. TAMA ok. 15 km / w tym ok. 3km szutrowa droga w
dobrym stanie/
- Pomnik ofiar powstań 1831r i 1863r poległych w tych terenach,
kongresówki, m. innymi na Grzędach : Złożenie kwiatów, zapalenie zniczy,
modlitwa.
Obok:
- Pomnik żołnierzy AK poległych na Grzędach /jako pierwszy, powstały
08.09.1984r/
Złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, modlitwa
13.00 Wyjazd m. Miecze – 10km
23 sierpnia 1920 r. cofające się oddziały bolszewickie zamordowali
około 50 polskich jeńców, których zdołali uprowadzić. Wśród ofiar
znaleźli się przedstawiciele inteligencji pułtuskiej i różańskiej. Po
odejściu bolszewików, rodziny ekshumowali ciała. Spoczywają tu 2
ciała.
Złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, modlitwa
13.30 Wyjazd do m. Prostki - Bogusze – 15km
OBÓZ PROSTKI – BOGUSZE, NIEMIECKIE MIEJSCE ZBRODNI Z II
WOJNY ŚWIATOWEJ
Obóz koncentracyjny w Boguszach
„W latach 1941-1944 r. na obszarze Prostek i Bogusz zorganizowano szereg

obozów jenieckich, w których więziono tysiące jeńców radzieckich, włoskich i
francuskich, oraz ludności cywilnej: Polaków, Żydów, Litwinów.
Na obszarze ok. 40ha
Tu w wyniku głodu, zimna, chorób i rozstrzelań zginęło około 12,5 tysięcy
żołnierzy jeńców rosyjskich, włoskich, francuskich, oraz setki ludności cywilnej.
Złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, modlitwa.
Słup graniczny /Prostki – Bogusze/ z -XVI wieku odzwierciedlający historię
regionu oraz zmiany granic państwowych, na trójstyku granic Prus, Litwy
i Korony, wyznaczając granicę pomiędzy państwami. Na pamiątkę tego
spotkania wzniesiono słup graniczny z tarczami herbowymi Litwy i Prus
14.30 powrót na bazę Dolistowo Stare - 45km
Po trasie zbiorowa mogiła z I wojny światowej, obrońców carskich w tym
wielu Polaków, twierdzy Osowiec, którzy zostali zagazowani przez
Niemców podczas obrony tejże twierdzy.
Obiad w własnym zakresie
Czas wolny: kajaki, kąpiel, rock na Bagnie Goniądz
20.00 .Ognisko…….zupa
NIEDZIELA 03.07.2022r.
9.00 MSZA ŚWIĘTA – Miejscowy Kościół Parafialny
Po mszy, obok, tablica poświęcona tragicznie zmarłemu na terenie osady
rotmistrzowi Moczulskiemu, /zastępcy mjr HUBALA/
Złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, modlitwa.
12.oo ZAKOŃCZENIE II RAJDU „ PODLASIE NADBIEBRZAŃSKIE”
Uwagi i informacje organizacyjne
•
•

Do Rajdu można dołączyć o każdej porze dnia i nocy
Nocujemy w namiotach – namiot, śpiwór, karimatę/materac. Posiłki
przygotowujemy we własnym zakresie –Organizator zapewnia zupę na
kolację w piątek i sobotę, dodatki do śniadań, jak parówki gotowane,
kiełbaski do grila, warzywa , owoce, sztuczce, kwiaty, znicze i inne w
ramach możliwości finansowych.

•

W zgłoszeniu proszę podać:

•

- imię nazwisko motocyklisty i ew. pasażera

•

- kontakt telefoniczny i e-mail

•
•
•
•
•
•

- koszt udziału w Rajdzie: 200zł
- wpłata na konto: Bank PBS Ciechanów
50 82 13 0008 2010 0900 6766 0003
- z dopiskiem
“Darowizna na cele statutowe SMMRK - Rajd Podlasie”
Organizacja Rajdu Motocyklowego „Podlasie Nadbiebrzańskie” 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.

8. Każdy uczestnik Rajdu jedzie na własną odpowiedzialność i odpowiada za
siebie zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi przepisami prawa, w tym
prawa o ruchu drogowym.
9. Prosimy o udekorowanie motocykli biało-czerwoną flagą.
10. Prosimy o zapoznanie się i stosowanie, w czasie jazdy w grupie, zasady
określone w Regulaminie Jazdy w Kolumnie zamieszczonym na stronie
11. Zapraszamy Koleżanki i Kolegów Motocyklistów do przyłączenia się do
nas w niedzielę, w paradnym przejeździe przez Dobrzyniewo Duże, przed mszą
świętą.
12. Harmonogram Rajdu może ulec drobnym modyfikacjom.
13. Komandorem Rajdu jest Stanisław Sobolewski
kontakt: tel:534040435
e-mail: stanislaw.sobolewski@rajdkatynski.com
stsobol@poczta.onet.pl

