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Warszawa, 23 marca 2020 rok

KOMUNIKAT 3/20
Przyjacielu,
Jesteśmy wszyscy w nowej, trudnej, sytuacji. Prawie w 170 krajach szaleje koronawirus.
Zagrożenie jest ogromne!
Dostosowując się do przepisów wprowadzonych przez polskie władze i służby sanitarne,
jesteśmy zmuszeni przesunąć termin Zlotu Jasnogórskiego na 10 maja 2020.
W poczuciu motocyklowej jedności i solidarności w dniach 4-5 kwietnia zostańmy w domu.
Dajmy świadectwo mądrości i odpowiedzialności polskich motocyklistów.
Miejmy nadzieję, że sytuacja się na tyle poprawi, że nowy termin okaże się realny i pozwoli w
sposób bezpieczny zorganizować nasze spotkanie. Będziemy śledzić rozwój sytuacji
epidemiologicznej i podejmować decyzje podyktowane dobrem nas wszystkich.
Jeszcze raz przypominamy w dniach 4-5 kwietnia Zlot się nie odbędzie! Prosimy,
zostańcie w domach.
Zjednoczmy się na modlitwie o uwolnienie Świata od epidemii korzystając z łączy
internetowych i medialnych podczas Apelu Jasnogórskiego w dniu 4 kwietnia oraz Mszy
Świętej w dniu 5 kwietnia o godz. 11-tej transmitowanej z Jasnej Góry.
Dla nas, motocyklistów, ludzi kochających wolność i przestrzeń, jest to czas wielkiej próby.
Gdy tylko pojawiają się pierwsze promienie słońca nasze serca i rumaki chcą gnać w
nieznane… A tymczasem, musimy być rozsądni i zostać w domach… Nie lada wyzwanie!!!
Musi zwyciężyć w nas cecha, którą charakteryzujemy się najbardziej – solidarność.
Nie ryzykujmy zdrowiem i życiem własnym oraz innych osób. Okażmy miłość bliźniego i nie
prowokujmy zagrożenia. Jak mawiał św. o. M. Kolbe: „Przełożeni mogą się pomylić, ale my
przez posłuszeństwo nigdy nie zbłądzimy.”


Odwołujemy organizację Rajdu Ojców Naszych Starym Szlakiem na Białoruś, który miał się
odbyć w dniach 30 kwietnia -10 maja. Decyzja ta również jest podyktowana istniejącym
zagrożeniem dla życia i zdrowia uczestników. Wszystkie inne terminy imprez, zwłaszcza
zaplanowane po 20 maja na razie pozostają bez zmian.
Zapisy na trasę Standard XX Rajd Katyński (15.08-06.09.2020 r.) będą przyjmowane w
terminie: 4-31 maj 2020 r. na mail: zarząd@rajdkatynski.com, w zgłoszeniu wystarczy podać:
Zgłaszam chęć udziału w XX RK Trasa Standard, imię i nazwisko.
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Rozpoczynają się zapisy na rajdy weekendowe:
" Szlakiem Dębu Pałacu i Anioła " (termin 23 - 24.05.2020) Chęć uczestnictwa ( ewentualnie
noclegu ) prosimy zgłaszać na adres mailowy t.gosiewski@interia.pl lub telefonicznie
na nr. telefonu 602 359 749.

III Rajd Motocyklowy Śladami Ojca Bernarda z Wąbrzeźna (29.05.2020 – 31.05.2020)
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija 15.04.2019r. Zgłoszenia należy dokonać na
adres: a.michewicz@wp.pl i powinno ono zawierać: nazwę Rajdu, imię i nazwisko, numer
telefonu, rozmiar koszulki, markę i typ motocykla 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 lub 150 zł dla korzystających z jednego noclegu,
obejmuje również wydatki na, noclegi, wyżywienie, koszty organizacyjne, pamiątki oraz kwiaty i
znicze itp.

IV Motocyklowy Rajd Historyczny Szlakiem Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego
Jastków – Kostiuchnówka (4 – 7 czerwca 2020 r.)
Zgłoszenie i potwierdzenie wpłaty należy wysłać na adres e-mail:
jozef.stanczyk@rajdkatynski.com do dnia 20 kwietnia 2020r. z dopiskiem Jastków Kostiuchnówka. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nazwę i typ motocykla, nr telefonu,
e-mail. Grupę Krwi.
Koszty rajdu - Wpisowe120zł. (w tym naklejka, flagi, śpiewnik, ubezpieczenie kosztów leczenia)
oraz: 55 zł za osobę w Domu Rekolekcyjnym, 2 x 80 zł za osobo/dobę w Centrum Dialogu. (w
sumie ok. 335 zł + paliwo)
Wpisowe 120 zł należy wpłacić: Fundacja „Rajd Katyński”
konto: 55 2530 0008 2060 1054 6805 0001 Tytułem: darowizna na cele statutowe RH-LM
Dokładne programy i informacje dotyczące rajdów będziemy zamieszczać na facebooku.


Ponawiamy prośbę o pomoc motocyklistów z Namysłowa. Jest to bardzo ważna sprawa!
Trzeba pomóc w ratowaniu Frania, małego Wojownika. Czas jest już bardzo krótki! Informacja
i możliwość pomocy można znaleźć pod adresem: https://www.siepomaga.pl/franio
Można też przekazać swój 1 % Numer KRS 0000396361, Cel szczegółowy 1% 0059873 Franio
Liczy się każda złotówka!


Najserdeczniej Was pozdrawiamy! Uważajcie na siebie i swoich bliskich! Lewa w górę!
Katarzyna Wróblewska
W imieniu
Zarządu Fundacji „Rajd Katyński” oraz Zarządu SMMRK
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