„Zło dobrem zwyciężaj” - I Rajd Motocyklowy śladami bł. ks. Jerzego
Popiełuszki
(26.05-28.05 2017)

Organizatorzy:



Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński
Mateusz Luberadzki

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

PROGRAM RAJDU:
26.05.2017
 Od godziny 19:00 przyjazd na miejsce noclegu. Nocleg przy Parafii św. Apostołów Piotra i
Pawła w Suchowoli (Plac Kościuszki 3, 16-150 Suchowola)
27.05.2017 – całkowity dystans do pokonania: ok. 350 km
6:30 – Msza Święta w kościele w Suchowoli
Izba Pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli
Zapalenie zniczy na grobie rodziców bł. ks. Popiełuszki
Przejazd do Okopów – miejsca urodzenia ks. Popiełuszki
Przejazd z Okopów do Bartoszyc ( 215 km)
14:00 Bartoszyce – wizyta w Jednostce Wojskowej 20. Bartoszyckiej Brygady
Zmechanizowanej, gdzie w latach 1966-1968 odbył przymusową służbę wojskową ks.
Popiełuszko. Zwiedzanie izby pamięci, zapalenie zniczy pod tablicą upamiętniającą śmierć
żołnierzy z Bartoszyc w Afganistanie
 Przejazd z Bartoszyc do Makowa k. Iławy (122 km)
 18:00 – Makowo 1 - Ośrodek Wypoczynkowy nad Jeziorakiem, nocleg ( koszt noclegu 40,-PLN)







 Wieczorne ognisko i wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych.
28.05.2017 – całkowity dystans do pokonania: ok. 270 km
 7:15 – wyjazd w kierunku Bydgoszczy, do Sanktuarium Nowych Męczenników ( Bydgoszcz, ul.
ks. Popiełuszki 3), gdzie ks. Popiełuszko odprawił swoje ostatnie, przed męczeńską śmiercią,
nabożeństwo, w dniu 19.X.1984 r. (150 km).
 10.15 – Msza Św. W Sanktuarium Nowych Męczenników.
 Przejazd do Górska na miejsce uprowadzenia ks. Popiełuszki (33 km).
 Przejazd z Górska do Torunia, na miejsce gdzie ks. Popiełuszko próbował uciekać – w tym
miejscu znajduje się pamiątkowa tablica (Toruń, skrzyżowanie ul. Bydgoskiej i ks. Popiełuszki)
(15 km).
 Przejazd z Torunia do Włocławka, na tamę, w miejsce gdzie zostały wrzucone a następnie
odnalezione zwłoki ks. Popiełuszki (71 km).
 15:30 Zakończenie rajdu i powrót do domów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. Zapisy listem elektronicznym u Komandora Rajdu prowadzimy do dnia 14.05.2017. Zgłaszając
uczestnictwo proszę podać:
a. imiona i nazwiska zgłaszanych uczestników Rajdu;
b. telefon kontaktowy;
c. adres elektroniczny do korespondencji;
d. markę/i i model/e motocykla.
2. Nocujemy w budynkach na podłodze lub łóżkach (konieczne co najmniej materace/karimaty i
śpiwory).
3. Przyjeżdżamy na motocyklach udekorowanych biało-czerwona flagą.
4. Każdy uczestnik otrzyma rajdowe upamiętnienie w postaci naklejki i gadżety RK.
5. Organizatorzy zapewniają wrzątek i „coś” do zjedzenia na ognisku. Pozostałe wyżywienie w czasie
Rajdu jest w gestii uczestników.
6. Pamiętajmy o zabraniu ze sobą obok dobrego humoru również śpiewnika, chęci śpiewania na
ognisku.
7. Organizacja I Rajdu Motocyklowego śladami bł. ks. Jerzego Popiełuszki -”Zło dobrem zwyciężaj” 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.
9. Każdy uczestnik Rajdu jedzie na własną odpowiedzialność i odpowiada za siebie zgodnie z
obowiązującymi odpowiednimi przepisami prawa, w tym prawa o ruchu drogowym.
10. Wpisowe: 60,- PLN (wpłaty po dołączeniu do Rajdu w Suchowoli)+ koszt noclegu w Makowie k.
Iławy w wysokości 40,- PLN
11. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednocześnie akceptacją przedstawionych informacji organizacyjnych
I Rajdu Motocyklowego śladami bł. ks. Jerzego Popiełuszki -”Zło dobrem zwyciężaj”.

