VI MOTOCYKLOWY
RAJD „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”
01.07.2017 r. – 09.07.2017 r.
W dniach 01.07-09.07.2017 r. kolejny raz wyruszymy ratować polskie kresowe
nekropolie, w tegorocznej akcji polskie cmentarze znajdujące się na Wołyniu
w miejscowościach Korzec oraz Międzyrzec Korecki. Rajd uczestniczy w akcji
dolnośląskiej młodzieży „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” która to już od wielu
lat skierowana jest na przywracanie dawnego blasku cmentarzom pozostawionym na
Kresach Rzeczpospolitej. W trakcie rajdu przewidziane zwiedzanie miejsc
związanych z polską kulturą oraz spotkania z Rodakami.
Trasa Rajdu:
0 dzień (opcjonalnie) 30 czerwca 2017 r.:
Wieczorny dojazd do Rzeszowa (nocleg u Komandora Rajdu)
1 dzień – 1 lipca 2017 r.:
Rzeszów-Kowel-Kościuchnówka (dojazd do Kościuchnówki) – 370 km
2 dzień – 2 lipca 2017 r.:
Kościuchnówka– Sarny- Równe- Korzec (zwiedzanie pola bitwy w Kościuchnówce,
złożenie wieńców w Sarnach, dojazd do Korca) – 215 km
3-4 dzień - 3-4 lipca 2017 r.:
Korzec, Międzyrzec Korecki (prace porządkowe na nekropoliach) – dzienny przebieg
ok. 60 km
5 dzień – 5 lipca 2017 r.:
Korzec-Niewirków-Moczulanka-Lewacze-Berezne-Korzec (rys historyczny, złożenie
wieńców oraz upamiętnienie ofiar OUN/UPA, ruiny kościoła w Nierwirkowie, Park
kultury w Bereznem, cmentarz w Moczulance tablica 27 dywizji AK, Lewacze
cmentarz, zwiedzanie Korca – zamek, przejście graniczne II RP ) – ok. 200 km
6-7 dzień – 6-7 lipca 2017 r.:

Korzec, Międzyrzec Korecki (prace porządkowe na nekropoliach) – dzienny przebieg
ok. 60 km
8 dzień – 8 lipca 2017 r.:
Korzec –Równe- Łuck (cmentarz i Kościół w Równym, zwiedzanie Łucka) – 138km
9 dzień – 9 lipca 2017 r.
Łuck- Rzeszów (udział w uroczystościach upamiętniających 74 rocznicę Rzezi
Wołyńskiej, dla chętnych nocleg u Komandora w Palikówce) - 300 km

Wpisowe: 250 zł (koszulka, blacha i naklejka rajdowa, pozostała część wpisowego
przeznaczona na wieńce, znicze oraz koszty eksploatacyjne kosiarek, pił itp.)

Zgłoszenia uczestników Rajdu przyjmowane są do dnia 10 czerwca 2017 r.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail oraz rozmiar koszulki.
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. 602115270 lub adresem email michal.szeliga@interia.pl.

