Kaczyce, 25.02.2017 r.

Zaproszenie na XI Spotkanie Motocyklistów
im. Komandora Wiktora Węgrzyna w dniach 10-14.05.2017r.
Drogie Koleżanki i Koledzy motocykliści! Tydzień temu w Świątyni Opatrzności
Bożej w Warszawie pożegnaliśmy twórcę Motocyklowych Rajdów Katyńskich oraz inicjatora
Zlotów Jasnogórskich, naszego wspaniałego Komandora Śp. Wiktora Węgrzyna. W tym
smutnym czasie zapraszam Was na kolejne Spotkanie Motocyklistów na Śląsku Cieszyńskim.
Pomysł naszych corocznych spotkań narodził się na VI Rajdzie Katyńskim w 2006 roku, a
głównym inicjatorem był Śp. Wiktor Węgrzyn oraz koledzy motocykliści, którzy prosili mnie
o zorganizowanie wycieczki do kopalni węgla kamiennego oraz odwiedzenia Zaolzia,
a zwłaszcza miejsca tragicznej śmierci słynnych polskich lotników Franciszka Żwirki
i Stanisława Wigury. Wiosną 2007 roku odbyło się nasze pierwsze spotkanie w czasie którego
zjechaliśmy do podziemnych wyrobisk kopalni węgla kamiennego Borynia w JastrzębiuZdroju, spotkaliśmy się z Polakami z Zaolzia w Cierlicku, woziliśmy dzieci w rodzinnym
domu dziecka. Od tamtej pory, co roku wiosną, spotykamy się na pięknej Ziemi Cieszyńskiej
poznając jej historię i atrakcyjne miejsca po obu stronach dawnej granicy, a przede wszystkim
spotykamy się z Polakami z Zaolzia, w tym również z dziećmi w polskich szkołach. W 2014
roku spotkanie zaszczycił swoją obecnością Nasz Komandor Śp. Wiktor Węgrzyn, który przy
wieczornym ognisku, opowiadał o narodzinach idei Motocyklowych Rajdów Katyńskich oraz
późniejszych Zlotów Jasnogórskich. W roku ubiegłym odbyło się jubileuszowe X Spotkanie,
a w programie zwiedzania kolejny raz przekroczyliśmy granice Śląska Cieszyńskiego. Nasz
Komandor Śp. Wiktor Węgrzyn nie tylko był inicjatorem Spotkań na Śląsku Cieszyńskim, ale
również dawał cenne wskazówki organizacyjne, a przede wszystkim podtrzymywał wolę
dalszej organizacji spotkań, kiedy zawodziła frekwencja uczestników. Tegoroczne i kolejne
spotkania będą nosić nazwę XI Spotkanie Motocyklistów im. Komandora Wiktora
Węgrzyna.
Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania będzie „100 lat objawień fatimskich”.
Z tej okazji odwiedzimy Sanktuarium Fatimskie w Turzy Śląskiej, gdzie będziemy
uczestniczyć we Mszy Św. oraz wysłuchamy wykładu historycznego. Zwiedzimy piękny
zamek w Pszczynie. Kolejny raz w organizacji spotkania pomagają nam koledzy
z Katolickiego Klubu Motocyklowego „Souls’ Hunters” („Łowcy Dusz”) z Żor. Na ich
zaproszenie weźniemy udział w tradycyjnym Święcie Ognia. W programie spotkania nie
może zabraknąć Zaolzia, gdzie spotkamy się z polskimi dziećmi, odwiedzimy miejsce
tragicznej śmierci lotników Żwirki i Wigury, w Stonawie oddamy hołd żołnierzom Wojska
Polskiego poległym i pomordowanym w dniach tragicznego konfliktu w styczniu 1919 roku.
W ramach poznawania górnictwa zjedziemy do podziemnych wyrobisk zabytkowej kopalni
Guido w Zabrzu. Tak jak co roku nasze spotkanie organizowane jest pod patronatem
Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński.
XI Spotkanie Motocyklistów im. Komandora Wiktora Węgrzyna odbędzie się
w dniach 10-14.05.2017r. Dokładny program spotkania zostanie przesłany do dnia 03.05 do
wszystkich zgłoszonych uczestników spotkania. Noclegi ze śniadaniem oraz dwugodzinnym
pobytem w Parku Wodnym w cenie 65 zł/osobę za jeden nocleg, zarezerwowane zostały od
środy popołudnia (10.05), w ośrodku wypoczynkowym GROŃ, w malowniczym zakątku wsi
Istebna w Beskidzie Śląskim. Dla chętnych zostaną zamówione, wysokiej jakości pamiątkowe
koszulki w cenie 50zł za sztukę.
W związku z koniecznością wczesnego (do dnia 31.03) zarezerwowania dokładnej
liczby noclegów, zamówienia wspólnych posiłków i koszulek zachodzi konieczność
wcześniejszego przyjmowania zgłoszeń. Za zgłoszenie uznaję wpłatę na podane niżej konto

zaliczki w wysokości 200zł od osoby oraz przesłaną na mój e-mail:
wenglorz_m@poczta.onet.pl informację zawierającą imię i nazwisko, nr telefonu oraz
rozmiar koszulki (dla chętnych). Ze swej strony zapewniam, że zaliczka zostanie
wykorzystana na zarezerwowanie noclegów, wspólne wydatki (kwiaty, znicze, znaczki
zlotowe, wspólne posiłki) oraz zostanie rzetelnie rozliczona na zakończenie spotkania.
Organizacja Spotkania Motocyklistów 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.
Zaliczkę w wysokości 200 zł od osoby, z dopiskiem SPOTKANIE MOTOCYKLISTÓW proszę wpłacić na konto (Mirosław Wenglorz, ul. Tuwima 13, 43-417
Kaczyce) Getin Bank o/Jastrzębie Zdrój 26 1560 1094 0000 9320 0000 3003. Zgłoszenia
przyjmowane będą do 31.03.2017r. W imieniu swoim i wszystkich organizatorów zapraszam
bardzo serdecznie,
Mirosław Wenglorz – Suzuki GS450L tel. +48 604 862 304

