„Obława Augustowska-pamiętamy” – I Rajd Motocyklowy
śladami Obławy Augustowskiej
(21 - 23.06.2019)
Organizatorzy:



Fundacja "Rajd Katyński" oraz SMMRK
Mateusz Luberadzki

Komandor Rajdu:
Mateusz Luberadzki (mateusz.luberadzki@rajdkatynski.com)
PROGRAM RAJDU:

21.06.2019


Godzina 17:00 – zbiórka na miejscu noclegów, w Świetlicy Wjeiskiej w Płaskiej, 16-326 Płaska
(53°54'18.5"N 23°14'57.0"E). Prośba o punktualny przyjazd, ze względu na późniejszy plan rajdu.
 Godzina 18:00, spotkanie z przedstawicielem Straży Granicznej, przejazd do miejsca gdzie stała
Leśniczówka Giedź ( pas graniczny- ostatni odcinek ok 1 km pokonamy pieszo, wraz z
przestawicielem Straży Granicznej), gdzie według najnowszych hipotez, z bardzo dużym
prawdopodobieństwem, znajdują się masowe doły śmierci Ofiar Obławy Augustowskiej.
 Godzina 21:00 powrót na miejsce noclegu, czas na luźne rozmowy i kolację.
22.06.2019 – całkowity dystans do pokonania: ok. 300 km
 7:30 – wyjazd do Kuźnicy Białostockiej, na granicę. Przekroczenie granicy z Białorusią, na mocy
bezwizowego ruchu w obwodzie grodzieńskim. Przejazd do miejscowości Kalety, próba podjazdu
najbliżej miejsca masowych dołów śmierci Ofiar Obławy Augustowskiej ( jest to ten sam las który
dnia poprzedniego będziemy widzieć od strony polskiej. W drodze powrotnej możliwość
zwiedzenia Grodna i białoruskiej części Kanału Augustowskiego. Powrót do Płaskiej w godzinach
popołudniowych.
 Wieczorem przejazd do Krzyża nad Jezioro Brożane, miejsca największej bitwy Obławy
Augustowskiej, krótka modlitwa i rys historyczny.
 Przejazd do Augustowa, pod „Dom Turka” , gdzie mieścił się po wojnie PUBP, w którym masowo
katowani byli polscy patrioci.
23.06.2019 – całkowity dystans do pokonania: ok. 60 km + powrót do domu
 8:00 – wyjazd do Gib, pod pomnik Ofiar Obławy Augustowskiej
 Przejazd do Suwałk, na Mszę świętą, która będzie o godzinie 10:30 ( Rzymskokatolicka Parafia
Konkatedralna pw. Św. Aleksandra w Suwałkach.
 Spotkanie z ks. Stanisławem Wysockim, prezesem Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej.
 14:30 – rozwiązanie rajdu i powrót do domów.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. Zapisy listem elektronicznym u Komandora Rajdu prowadzimy do dnia 18.06.2019. Zgłaszając
uczestnictwo proszę podać:
a. imiona i nazwiska zgłaszanych uczestników Rajdu;
b. telefon kontaktowy;

c. adres elektroniczny do korespondencji;
d. markę/ i model/e motocykla.
2. Nocujemy w pokojach 3 i 4 osobowych. Koszt 2 noclegów wynosi 74,- PLN. W ramach wpisowego
pokrywany jest koszt jednego noclegu, koszt drugiego noclegu w kwocie 37,-PLN uczestnik pokrywa sam.
3. Każdy uczestnik otrzyma rajdowe upamiętnienie i gadżety RK.
4. Wyżywienie w czasie Rajdu jest w gestii uczestników.
5. Organizacja I Rajdu Motocyklowego śladami Obławy Augustowskiej -”Obława Augustowska pamiętamy” nie jest usługą turystyczną w rozumieniu Ustawy „O usługach turystycznych”, Dz. U. Nr 223,
poz. 2268 z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami.
6. Każdy uczestnik Rajdu jedzie na własną odpowiedzialność i odpowiada za siebie zgodnie z
obowiązującymi odpowiednimi przepisami prawa, w tym prawa o ruchu drogowym.
7. Wpisowe: 160,- PLN (wpłaty na konto Fundacja "Rajd Katyński", 55 2530 0008 2060 1054
6805 0001 , tytułem: Darowizna - ROB
Koszt wpisowego obejmuje koszt pierwszego noclegu i zakup vouchera wraz z ubezpieczeniem na wjazd
bezwizowy na terytorium Białorusi. Potwierdzenie wpłaty wysłane do komandora rajdu w formie
elektronicznej ( pdf ) jest wymagane do wpisania na listę uczestników.
8. UWAGA! Aby wjechać na terytorium Białorusi, konieczne jest posiadanie ważnego paszportu oraz
Zielonej Karty motocykla, a w przypadku gdy właścicielem motocykla jest inna osoba/bank, to
konieczne będzie stosowne upoważnienie od właściciela do użytkowania motocykla. Podczas
zgłoszenia uczestnictwa należy również wysłać skan lub zdjęcie strony paszportu wraz ze zdjęciem i
danymi właściciela.
9. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednocześnie akceptacją przedstawionych informacji Organizacja I Rajdu
Motocyklowego śladami Obławy Augustowskiej -”Obława Augustowska - pamiętamy”.

