X ZLOT HUTA PIENIACKA – 10.08-14.08.2019

Organizatorzy:



Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński
Mateusz Luberadzki

Komandor Rajdu:
Mateusz Luberadzki (mateusz.luberadzki@rajdkatynski.com)
PROGRAM ZLOTU:
10.08.2019 – trasa wspólnie z XIX Międzynarodowym Motocyklowym Rajdem Katyńskim,
całkowity dystans do przejechania: ok 375 km
11.08.2019 – całkowity dystans do przejechania, ok 330 km
 7:00 – Wyjazd na trasę w kierunku Baligrodu, gdzie 6 sierpnia 1944 miała miejsce rzeź
Polaków z rąk UPA.
 Przejazd do Kalwarii Pacławskiej.
 Przejazd do Borowicy, miejsca zbrodni UPA z 20 kwietnia 1945 roku.
 Przejazd do Łubczy, miejsca zbrodni mieszkańców z rąk UPA, z 5 kwietnia 1944 roku.
 Przejazd do Zatyla, miejsca napadu UPA na pociąg osobowy na trasie Bełżec-Rawa Ruska w
dniu 16 czerwca 1944 roku.
 Przyjazd do Tomaszowa Lubelskiego, na miejsce noclegu.
12.08.2019 – całkowity dystans do pokonania: ok. 370 km
 7:30 – wyjazd w stronę granicy w Dołhobyczowie.
 Po przekroczeniu granicy nastąpi wymiana waluty, tankowanie motocykli i przejazd w stronę
Czerwonogradu, i Bełzu.
 Przejazd do Hodowa – miejsca bitwy polsko-tatarskiej z 1694 roku, bitwy zwycięskiej dla
Polaków ( szarża Husarii) Bitwa ta ze względu na znaczną przewagę wojsk tatarskich w
stosunku do polskich, bywa nazywana Polskimi Termopilami.
 Przejazd do Buczacza.
 Przejazd na miejsce noclegu do Jazłowca. Nocleg w klasztorze Sióstr Niepokalanek.
13.08.2019 – całkowity dystans do pokonania: ok. 270 km
 7:00 – wyjazd w kierunku Berezowicy Małej, gdzie w nocy z 22 na 23 lutego 1944 UPA
zamordowało 131 polskich mieszkańców wsi.
 Przejazd do Kołodna Lisowszczyzny, miejsca mordu kilkuset Polaków z rąk UPA.
 Przejazd do Poczajowa , krótki postój w okolicy Ławry Poczajowskiej.
 Przejazd do Podkamienia i miejscowości Palikrowy – miejsc mordu UPA na niewinnych
mieszkańcach wsi.
 Przejazd do Huty Pieniackiej.
 Uroczystości przy pomniku w Hucie Pieniackiej wspólnie z XIX MMRK.

14.08.2019 – całkowity dystans do pokonania: ok. 285 km
 7:00 – wyjazd z Huty Pieniackiej w kierunku Oleska, miejsca urodzenia króla Jana III
Sobieskiego.
 Przejazd do Włodzimierza Wołyńskiego, gdzie w 1943 roku znajdowali schronienie polscy
uchodźcy z rzezi wołyńskiej.
 Przejazd do Zosina i przekroczenie granicy z Polską.
 Przejazd do miejscowości Ruda Huta, gdzie znajduje się pierwszy w Polsce pomnik Rzezi
Wołyńskiej.
 Rozwiązanie zlotu i powrót do domów.

Zgłoszenia dokonać można wysyłając e-mail na adres komandora
( mateusz.luberadzki@rajdkatynski.com ).
W odpowiedzi na zgłoszenie wysłany zostanie formularz uczestnictwa w rajdzie.
Ten formularz proszę spowrotem odesłać do komandora rajdu.

