„Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński”
Warszawa 02-672, ul. Domaniewska 22 lok. U-6, tel. 601-253-621,
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Warszawa, 05 kwietnia 2018 rok

KOMUNIKAT 3/18
Przyjacielu,
Już w najbliższy weekend, 7-8 kwietnia, spotykamy się na Jasnej Górze!
Przed nami wspaniałe chwile, zawierzenie motocyklowych kilometrów Naszej Matce i
Królowej, Pani Częstochowskiej, spotkanie z Abp. Wacławem Depo, Apel Jasnogórski,
spotkanie z przyjaciółmi i szkolenie pod okiem śląskich policjantów.
Właśnie zaświeciło słońce i temperatura zrobiła się bardzo przyjazna dla motocyklowej
wyprawy. Wszyscy jesteśmy spragnieni połykania kilometrów, dlatego bardzo Was proszę o
rozwagę. Pamiętajcie, że jeszcze nie wszyscy kierowcy są przyzwyczajeni do motocykli
poruszających się po drodze. Jeszcze nie wszystkie nasze działania są tak wprawne, jak po
kilku tysiącach kilometrów. Bądźcie rozważni i dbajcie o siebie!
Śląska policja będzie nam towarzyszyć przez cały weekend, na wszystkich drogach
województwa, studzić nasz temperament, sprawdzać kondycję i uprawnienia, dlatego
proszę Was o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość. Policjantom przyświeca, tak
naprawdę jeden cel, żebyśmy wszyscy szczęśliwie i bezpiecznie wrócili do domów.
Ważne informacje:
Spotykamy się w sobotę o godzinie 17.00 na dolnym parkingu przy Domu Pielgrzyma –
wjazd od ul. Św. Jadwigi.
W związku z organizowanym Biegiem Częstochowskim, okolice Jasnej Góry, od godziny 14tej, będą wyłączone z ruchu. Najlepszy dojazd na miejsce naszego spotkania prowadzi od
trasy E75, ulicami: Jana Pawła II, św. Rocha, następnie należy skręcić w lewo na światłach
w ulicę św. Jadwigi. Po około 600 metrach, po lewej stronie będzie wjazd na dolny parking.
Spotkanie potrwa ok. 2-3 godziny. Następnie pójdziemy na Apel Jasnogórski i spotkanie z
Abp. Wacławem Depo.
W niedzielę od rana zbieramy się na Górce Przeprośnej. Wjazd pod Sanktuarium będzie
zamknięty o godz. 9.30. Punktualnie o godz. 10.00 ruszy parada z Górki Przeprośnej na
Błonia Jasnogórskie. Wszyscy, którzy chcieliby dołączyć się do parady, a nie zdążą dojechać
na Górkę Przeprośną, proszeni są o dołączenie na końcu parady lub bezpośredni wjazd na
błonia.
Naszej zlotowej mszy świętej będzie przewodniczył i Słowo do nas wygłosi ksiądz Krzysztof
Miękina – kapłan i motocyklista. Na co dzień posługujący w Miorach na Białorusi. Podczas
Eucharystii odczytany będzie Akt Zawierzenia Matce Bożej oraz list Arcybiskupa do
uczestników Zlotu.
Na Błoniach, będzie rozstawiony namiot Rajdu Katyńskiego, tam od godziny 9.00 będzie
można nabyć znaczki zlotowe, plakaty i foldery Rajdu Katyńskiego oraz naklejki.
Podczas Eucharystii sprzedaż nie będzie prowadzona. Wznowimy sprzedaż po mszy św.
Pod wałami będą wystawione baseny strażackie, do których będzie można złożyć
przywiezione maskotki.
Motocykliści, którzy chcieliby przywieźć artykuły papiernicze i szkolne (zeszyty,
bloki, farby, kredki, flamastry itp.) proszeni są o złożenie tych darów w namiocie
rajdowym.
Szerokości i do zobaczenia!
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Kochani, po zamieszczeniu w poprzednim komunikacie pilnej i ważnej prośby od Pani Heleny Dworeckiej
z domu dziecka z Bogdanowa, część z Was otworzyła swoje serca na oścież. Za Waszą hojność z całego
serca, w imieniu dzieciaczków z Bogdanowa, dziękujemy. Natomiast musimy apel ponowić, bo
uzbieraliśmy dopiero jedną trzecią potrzebnych środków. Gdybyście wiedzieli, że ktoś z Waszych
znajomych odczuwa potrzebę wsparcia jakiegoś naprawdę ważnego dzieła, to prosimy Was, podajcie
numer konta do wpłat na pomoc dla Domu Dziecka w Bogdanowie.
Zawsze do tej pory Bogdanowo mogło liczyć na ofiarność motocyklistów i naszych sympatyków.
Wierzymy, że i tym razem uda się pomóc dzieciakom z Bogdanowa.
Jeśli możesz, wpłać dowolną kwotę na konto:
Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

07 8213 0008 2010 0900 6766 0001
Z dopiskiem „Dar dla Bogdanowa”
Wszystkie zebrane środki przekażemy do Bogdanowa. Z góry dziękujemy za Waszą pomoc!


W 2018 roku czeka nas wiele ciekawych rajdów i wydarzeń. Poniżej przedstawiamy informacje,
o niektórych z nich, tak żeby można już było planować tegoroczne motocyklowe życie.
14 kwietnia – Inauguracja Sezonu Motocyklowego w Kaszowie.
Chętnych prosimy o potwierdzenie przybycia do Artura Kucharczyka
tel.603 609 273 fhagart@vp.pl
15 kwietnia – Uroczyste obchody rocznicy mordu w Katyniu i Tragedii Smoleńskiej w parafii
p.w. św. Joachima w Sosnowcu-Zagórzu
28 kwietnia – 2 maja V Polski Rajd Ekologiczny z Konferencją Naukową „Vehicles of the
future”*, zgłoszenia: mieczyslaw.strus@rajdkatynski.com
11-13 maja – „Zło dobrem zwyciężaj” - II Rajd Motocyklowy Śladami bł. Ks. Jerzego
Popiełuszki. Zgłoszenia do 27 kwietnia, mateusz.luberadzki@rajdkatynski.com
25 maja

– 70 rocznica śmierci Rtm. Witolda Pileckiego

7-8 lipca

– I Rodzinny Zlot Motocyklistów Patriotów/
Spotkanie organizacyjne XVIII Rajdu Katyńskiego


RAJD MOTOCYKLOWY TOBOLSK’ 2018
Nasi koledzy z Rajdu Ponary i Rajdu Katyńskiego organizują Rajd Motocyklowy do Tobolska.
Motocykliści jadą na uroczystości koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej organizowane przez
x. Darka Stańczyka w Tobolsku.
Plan jest następujący:
2

12.05.2018 - wyjazd z Warszawy. Jedziemy prosto do Tobolska przez Moskwę i Perm.
18.05.2018 - dojazd do Tobolska.
19-20.05.2018 – udział w uroczystościach w Tobolsku
21.05.2018 – powrót do Warszawy przez Czelabińsk/Ufa/Samara/Pińsk
Termin rajdu 12 maja – 27 maja 2018 r. Rajd jest przeznaczony dla wytrawnych motocyklistów
W związku z dużymi trudami trasy, a liczba miejsc jest ograniczona.
Jeśli trudy podróży Ci nie straszne, pociągają Cię uroki Syberii Zachodniej oraz chcesz
świętować 98 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II pod opieką Matki Bożej Fatimskiej, to ruszaj
ku przygodzie!
Zgłoszenia na rajd do dnia 18 kwietnia br. marcin.galecki@rajdkatynski.com


I RAJD MOTOCYKLOWY ŚLADAMI OJCA BERNARDA z WĄBRZEŹNA 1-3.06.2018
(Dokładny opis rajdu znajduje się w poprzednim komunikacie)
W związku z koniecznością zarezerwowania dokładnej liczby noclegów (liczba miejsc
ograniczona), zamówienia wspólnych posiłków, koszulek i znaczków, zachodzi potrzeba
wcześniejszego zgłaszania udziału w Rajdzie. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija
15.04.2018 r. Zgłoszenia należy dokonać na adres: a.michewicz@wp.pl i powinno ono
zawierać: nazwę Rajdu, imię i nazwisko, numer telefonu, rozmiar koszulki oraz dopisek:
„Zobowiązuję się do wniesienia organizatorom opłaty w gotówce w dniu rozpoczęcia Rajdu na
pokrycie kosztów uczestnictwa”.
Koszt uczestnictwa w Rajdzie wynosi:
•

200 zł dla korzystających z dwóch noclegów;

•

150 zł dla korzystających z jednego noclegu,

obejmuje również wydatki na wyżywienie, koszulki, znaczki i czapeczki rajdowe oraz kwiaty i
znicze.
I Rajd Motocyklowy Śladami Ojca Bernarda z Wąbrzeźna nie jest usługą turystyczną w
rozumieniu ustawy „O usługach turystycznych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku
z późniejszymi zmianami. Każdy uczestnik spotkania jedzie na własną odpowiedzialność
i odpowiada za siebie zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi przepisami prawa, w tym prawa
o ruchu drogowym.
Komandor Rajdu – Andrzej Michewicz
Komandor trasy – Andrzej Ciesielski
Kapelan Rajdu – ks. Paweł Dąbrowski
Wszelkich informacji o rajdzie udziela Andrzej Michewicz – tel. 602 704 793
Organizatorzy : motocykliści Rajdów Katyńskich Andrzej Michewicz i Lech Nowak
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XVIII Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński
Już po raz osiemnasty pojedziemy szlakiem polskiego oręża, szlakiem naszych zwycięstw i
klęsk, poprzez Kresy Rzeczypospolitej. Kontynuujemy upamiętnienie ofiar „Operacji Polskiej”
1937-1938 i ruszamy do Gruzji na tzw. Syberię Południową. W tym roku pojedziemy jedną trasą,
a w Tbilisi dołączy do nas Rajd Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia (16.08-2.09.2018 r.).
Razem podejmiemy pracę na cmentarzu polskich zesłańców i ich potomków w Tbilisi. Ponadto
kontynuujemy Rajd Ponary – Pamiętamy (11-19.08.2018 r) podobną trasą, jak w zeszłym roku
– z wizytą w Katyniu. Rajd Katyński i Rajd Ponary ruszą wspólnie 11 sierpnia, po wizycie w
Katyniu rozłączą się.
Pod koniec Rajdu Katyńskiego (31.08) spotkamy się ze Zlotem Huta Pieniacka
Wszyscy uczestnicy po powrocie do Warszawy, na zakończenie Rajdu Katyńskiego, 2 września,
wezmą udział w uroczystej Paradzie Niepodległości, która wyruszy spod Świątyni Opatrzności
Bożej o godz. 14.00
Uroczyste zakończenie Rajdu Katyńskiego nastąpi ok. o godz. 15.00 na terenie Muzeum X
Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – ul. Skazańców 25.
Zgłoszenia/termin zapisów:
Rajd Katyński: zarzad@rajdkatynski.com / 1-27.05.2018 r.
Rajd Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia: michal.szeliga@rajdkatynski.com / 1-31.05.2018 r.
Rajd Ponary: marcin.galecki@rajdkatynski.com / 15.05-15.06.2018 r.
Zlot Huta Pieniacka: mateusz.luberadzki@rajdkatynski.com / 1-30.06.2018 r.


Zakończyły się zapisy na następujące rajdy:
29.04-6.05

– Rajd Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej

12.05-25.05 – II Rajd Monte Cassino im. Komandora Wiktora Węgrzyna
16.05-20.05 – XII Spotkanie Motocyklistów na Śląsku Cieszyńskim (II im. Wiktora
Węgrzyna)
4-20 czerwca – Rajd Ścieżkami o. M. Kolbe


Najserdeczniej Was pozdrawiamy!
Do zobaczenia na Jasnej Górze!
Katarzyna Wróblewska
W imieniu Zarządu SMMRK
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