„Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński”
Warszawa 00-270, ul. Krzywe Koło 30/3, tel. (0-22) 635 0671, 506 284 816,
e-mail. wiktor.wegrzyn@rajdkatynski.com www.rajdkatynski.net

Warszawa, 25 lipca 2013 roku

KOMUNIKAT 5/13
Przyjacielu,
W dniu 19 czerwca 2013 roku zmarła w Nowogrodku Pani Maria Dobrzyńska–Karawajska – poetka,
siódme pokolenie od Maćka nad Maćkami, jednego z bohaterów Pana Tadeusza. Nie zgodziła się na
szpital. Odeszła w rodzinnym domu na Bereciance w Nowogródku.
Ubiegłoroczne z Nią spotkanie, Jej opowieści, zapadły głęboko w nasze serca. Kobieta która ukochała
Polskę ponad wszystko.
CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !

I coraz mniej...
I coraz mniej wędrownych ptaków
Przybywa do Kresowych granic
Z zachodu, wschodu, z różnych szlaków
Do porzuconych niegdyś stanic
Do dawnych progów, których nie ma
Do mogił porośniętych trawą
Wciąż woła Was Ojczysta ziemia
Przesiąkła Waszych Ojców sławą
Przesiąkła krwią męczeńską braci
Którzy za Kresy życie dali
Od wieków za nie haracz płacim
Żołnierze nasi na śmierć stali
Nie nasza jednak była wola
Los rzucił Was pod obce nieba
Taka Polaków gorzka dola
Że wciąż wędrować kędyś trzeba
Czekamy Was Rodacy mili
Że znów wrócicie do nas wiosną
Czekamy tej radosnej chwili
Niech stare ścieżki nie zarosną...
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II RAJD MOTOCYKLOWY – PRYMAS 1000-LECIA - PAMIĘTAMY
2 – 4 sierpnia 2013 rok.
W tym roku przypada 60 rocznica porwania przez komunistów Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
Prymasa Polski, z Warszawy ukrycia najpierw w Rywałdzie Królewskim, a następnie w Stoczku
Warmińskim. W ten sposób rozpoczął się 3-letni okres bezprawnego pozbawienia wolności Prymasa
Tysiąclecia.
Tegorocznym Rajdem pojedziemy do miejsc związanych z tymi wydarzeniami.
Spotykamy się w piątek 2 sierpnia 2013 r. w Warszawie, w Choszczówce.
W sobotę przejedziemy poprzez Archikatedrę Warszawską, rezydencję Biskupów Warszawskich na
Miodowej, Rywałd Królewski, Liksajny do Stoczka Warmińskiego.
Rajd zakończymy w niedzielę 4 sierpnia 2013 r. w Sanktuarium w Gietrzwałdzie.
Zgłoszenia uczestników: leszek.rysak@rajdkatynski.com
Komandor Rajdu – Leszek Rysak


XIII MIĘDZYNARODOWY MOTOCYKLOWY RAJD KATYŃSKI
24.O8 – 15.09.2013 - 7.000 km.
Na cały Rajd Katyński (3 tyg.) zgłosiły się 83 osoby, 76 motocykli i 3 furgony bagażowe.
Uczestnicy Rajdu zbierają się 23 sierpnia w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
O godzinie 17:00 – odprawa, podział na grupy, wyznaczenie funkcyjnych rajdu. Obecność
uczestników obowiązkowa.
W załączeniu jest trasa XIII Rajdu Katyńskiego. Podaję tylko miejsca i daty przejazdu. Szczegóły
są w opracowaniu.

XIII Rajdowi Katyńskiemu towarzyszyć będą: II Rajd Ponary-Pamiętamy, IV Zlot w Hucie
Pieniackiej i Rajd Wiedeński.
Koledzy którzy nie mogą przejechać całego, XIII Rajdu Katyńskiego, zachęcam do uczestnictwa
w którejś jego części. Wystarczy wypełnić dołączoną deklarację (są również na www.rajdkatynski.com),
dokonać przedpłaty i wysłać kopie wymienionych dokumentów na wskazane w deklaracjach adresy,
w terminie do 15 sierpnia 2013 roku.
Wszyscy motocykliści jadący przez Białoruś, Rosję i Ukrainę, są ubezpieczeni (również Zlot w
Hucie Pieniackiej). Na kraje Unii Europejskiej należy w najbliższej placówce NFZ pobrać Europejską
Kartę Ubezpieczenia (EKU). Wydają od ręki, po okazaniu dowodu osobistego. Nic nie kosztuje.
Uczestnicy rajdów towarzyszących otrzymają chorągiewki, znaczki, chusty, berety, być może
będą koszulki – jeżeli pieniędzy wystarczy. Ponadto gwarantujemy miejsca noclegów, częściowe
wyżywienie i furgon z lawetą.
Przypominam że wszystkie organizowane przez nasze Stowarzyszenie imprezy są
niedochodowe, organizatorzy pracuję za darmo, wszystkie pieniądze zebrane od uczestników są
przeznaczone na koszty wspólne a ewentualna nadwyżka – na rzecz Polaków na Kresach
Rzeczypospolitej.
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II RAJD PONARY – PAMIĘTAMY
Komandor Rajdu – Marcin Gałecki – tel. 605 621 400
24.08.2013, sobota godz. 9.00
- uroczysty start z placu Marszałka Piłsudskiego
- przejazd do Ossowa
- przejazd do Ostrowii Mazowieckiej
- około godz. 13.00 odłączenie od Rajdu Katyńskiego i przejazd do Wędziagoły
- około godz. 18.00 - przyjazd do Wędziagoły i spotkanie z mieszkańcami i młodzieżą z Laudy
(nocleg w miejscowości Wędziagoła – namioty)
25.08.2013, niedziela
- udział we mszy świętej w kościele Św. Trójcy
- zwiedzanie Laudy
- przejazd do Ponar i spotkanie z Rajdem Katyńskim
- około godziny 18.00 uroczysta msza święta w Ponarach
(nocleg w Wilnie w szkole podstawowej wspólnie z Rajdem Katyńskim)
26.08.2013, poniedziałek
- odwiedzanie Wileńszczyzny wspólnie z Rajdem Katyńskim
- udział we mszy świętej w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Ostrej Bramie
(nocleg w Wilnie w szkole podstawowej wspólnie z Rajdem Katyńskim)
27.08.2013, wtorek, godz. 7.00
- Rajd Katyński wyrusza w kierunku granicy z Białorusią,
- II Rajd PONARY PAMIĘTAMY wyrusza w podróż powrotną.
UWAGA
1. Zainteresowanych uczestnictwem proszę o wypełnienie dołączonej deklaracji i przesłanie listem
elektronicznym do: marcin.galecki@rajdkatynski.com do dnia 15.08.2013.
2. Koszt uczestnictwa: 100 zł od osoby, wpłacamy na konto Stowarzyszenia Rajd Katyński:
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie 50 8213 0008 2010 0900 6766 0003
z dopiskiem "uczestnictwo w Rajdzie Ponary-Pamiętamy"
3. Spotkanie organizacyjne przed rajdem odbędzie się w piątek 23.08.2013 o godz. 17:00 w Świątyni
Opatrzności Bożej w Wilanowie,
4. Wszelkie dodatkowe informacje pod nr tel. 605 621 400 - Marcin Gałecki
Do zobaczenia
Marcin Gałecki 605 621 400

IV MOTOCYKLOWY ZLOT W HUCIE PIENIACKIEJ
Komandor Zlotu – Adam Świtalski – tel. 510 011 012

Warunki udziału w zlocie; umiejętność jazdy na motocyklu, dobry humor i koleżeńskość.
Głównym zadaniem podczas III-go Zlotu Huta Pieniacka będzie kontynuacja prac przy porządkowaniu
Polskiego Wojskowego Cmentarza w Brodach na Ukrainie.
Tak jak w zeszłym roku, tak i w tym; „Obiecuję – pot, bóle krzyża i mięśni, ale także wspaniałe
samopoczucie, dumę i zadowolenie ze spełnienia patriotycznego obowiązku, obowiązku sumienia, wobec
wspaniałych Polaków, którzy są pochowani na Cmentarzu w Brodach, na Kresach II Rzeczpospolitej.”
Choć tyle możemy dla Nich zrobić.
Wstępny harmonogram1 zlotu zawiera program;

1

Harmonogram Zlotu nie jest „sztywny” może ulec zmianie, także podczas trwania Rajdu.
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 03 września (wtorek) – godz.10.00 – rozpoczęcie IV-go Zlotu Huta Pieniacka
 start - granica z Ukrainą, przejście graniczne HREBENNE, spotkanie z pozostałymi uczestnikami Zlotu
Huta Pieniacka przybyłymi na granicę z różnych stron Polski, wymiana waluty na Hrywny, godz. 10.00 wspólna odprawa i przejście granicy.
 tankowanie motocykli
 przejazd do miejscowości BRODY /trasa Hrebenne – Brody 144 km/.
 BRODY powitanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Huta Pieniacka i Polskimi mieszkańcami
miejscowości,
 tankowanie motocykli
 przejazd na miejsce noclegu /Zajazd Koliba2 4 km od miasta Brody/ kolacja, ognisko, nocleg /generalnie
potrzebne będą namioty/
 04 września (środa) BRODY
 godz. 07.30 śniadanie
 godz. 08.30 przejazd do Brodów na miejsce cmentarza, organizacja, wyznaczenie zadań związanych z
udziałem motocyklistów w porządkowaniu Polskiego Wojskowego Cmentarza w Brodach.
 ok. godz. 15.00 koniec pracy, powrót do Zajazdu Koliba
 ok. godz. 15.30 obiadokolacja
 ok. godz. 16.30 przejazd do Poczajowa, zwiedzanie Ławry Poczajowskiej,
 ok. godz. 19.00 – przejazd do Zajazdu Koliba /jedziemy „za dnia”/
 wspólne ognisko i śpiewanie /ew. kiełbaski i jedzenie – we własnym zakresie/
 05 września (czwartek) – BRODY
 cd. prac związanych z porządkowaniem Polskiego Cmentarza w Brodach wg. harmonogramu z dnia 04
września.
 po południu, w zależności od godz. o której skończymy pracę na cmentarzu, przejazd do Zajazdu Koliba,
obiadokolacja, czas wolny, ew. ognisko.
 tankowanie motocykli na przejazd do HUTY PIENIACKIEJ
 06 września (piątek) – BRODY – HUTA PIENIACKA
 godz. 07.30 śniadanie
 godz. 09.00 wyjazd do Huty Pieniackiej,
 przejazd przez Podkamień, wjazd na Górę Różańcową do Klasztoru Dominikanów
 dojazd do Polany - Pomnika w Hucie Pieniackiej - organizacja obozowiska
 spotkanie z uczestnikami i współorganizatorami uroczystości w Hucie Pieniackiej – Stowarzyszeniem Huta
Pieniacka połączenie z XIII Międzynarodowym Rajdem Katyńskim
 udział w Uroczystej Mszy ku pamięci „zamordowanej” wsi Huta Pieniacka oraz pamięci pomordowanych
na Kresach Polaków
 wieczorem wspólne ognisko, nocleg w namiotach.
07 września (sobota) – przejazd z Huty Pieniackiej na cm. w Brodach, następnie do Złoczowa, spotkanie z
Polakami, nocleg.
08 września (niedziela) - LWÓW
 przejazd do Lwowa, przez Olesko (miejsce urodzin króla Jana III Sobieskiego) i Malechów,
 msza polowa w Katedrze Lwowskiej, czas wolny,
 zwiedzanie Lwowa, cmentarz Łyczakowski, cmentarz Polskich Orląt, Wzgórza Wóleckie, starówka z
pomnikiem Adasia Mickiewicza, itp.,
 ognisko, pieczenie kiełbasek i wspólne śpiewanie. /nocleg w Brzuchowicach/
 KONIEC IV ZLOTU HUTA PIENIACKA, indywidualne powroty do Polski lub kontynuacja – udział w
Rajdzie Wiedeńskim.
Uwagi;
 KAŻDY UCZESTNIK ZLOTU ZABIERA ZE SOBĄ, Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA, GARŚĆ ZIEMI I KAMYK
– BĘDZIEMY SYPALI, TAKŻE NA KOLEJNYCH ZLOTACH, KOPCZYK PAMIĘCI


 1. Zainteresowanych uczestnictwem proszę o wypełnienie dołączonej deklaracji i przesłanie
2

Zajazd Koliba w miejscowości Lagodiv, 4 km od miasta Brody, teren ogrodzony, strzeżony, na miejscu zapewnione
śniadania i obiadokolacje, duży staw, „ruska bania na drewnach”.
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listem elektronicznym do: adam.switalski@wp.pl do dnia 15.08.2013.
 2. Koszt uczestnictwa: 100 zł od osoby wpłacamy na konto Stowarzyszenia Rajd Katyński:
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie 50 8213 0008 2010 0900 6766 0003
z dopiskiem "uczestnictwo w IV ZLOCIE W HUCIE PIENIACKIEJ"

Do zobaczenia na trasie, pozdrawiam
kontakt;
Adam Świtalski; tel. kom. 510 011 012;
adres mail; adam.switalski@wp.pl
Cmentarz Łyczakowski we Lwowie
Helena z Chadzyńskich Świtalska
1865 – 1937
Dała Ojczyżnie sześciu Obrońców

Sztandar Rajdu Katyńskiego i Adam Świtalski , przy grobie
prapraprababci.
Adam poprowadzi Zlot w Hucie Pieniackiej już po raz
czwarty.



Pomysł Adama – „KAŻDY UCZESTNIK ZLOTU ZABIERA ZE SOBĄ, Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA,
GARŚĆ ZIEMI I KAMYK – BĘDZIEMY SYPALI, TAKŻE NA KOLEJNYCH ZLOTACH, KOPCZYK
PAMIĘCI” – jest świetny. Wszyscy motocykliści jadący przez Hutę Pieniacką sypią

KOPCZYK PAMIĘCI. A może nie tylko motocykliści?

RAJD WIEDEŃSKI - 8.09 – 15.09.2013
Komandor Rajdu – Michał Nowak – tel. 603 764 896
michał.nowak@rajdkatynski.com

Harmonogram Rajdu
7 września (sobota) godz. 18.00 spotkanie w Świątyni Opatrzności Bożej
8 września (niedziela) Warszawa (Pałac w Wilanowie) – Łódź (Archikatedra, pole bitwy pod
Łodzią/Brzezinami w 1914 r. – uważanej za największą operację manewrową I wojny światowej i
pierwszy „blitzkrieg” na wschodzie)
9 września (poniedziałek) Łódź – Kraków (spotkanie z Rajdem Katyńskim)
10 września (wtorek) Kraków (Katedra Wawelska) – Esztergom (siedziba Prymasa Węgier)
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11 września (środa) Esztergom – Parkany (pole bitwy Sobieskiego z Turkami) – Wiedeń
12 września (czwartek) Wiedeń (330 rocznica bitwy pod Wiedniem)
13 września (piątek) Wiedeń – Tulln – Brno – Ołomuniec [historyczna trasa przemarszu wojsk
Sobieskiego]
14 września (sobota) Ołomuniec –. Racibórz (kaplica Św. Ofki) – Piekary Śląskie (Sanktuarium) –
Jasna Góra (Sanktuarium, Apel Jasnogórski)
15 września (niedziela) Jasna Góra – Warszawa (j.w., uroczyste zakończenie XIII Międzynarodowego
Motocyklowego Rajdu Katyńskiego)
UWAGA
1. Zainteresowanych uczestnictwem proszę o wypełnienie dołączonej deklaracji i przesłanie listem
elektronicznym do: michal.nowak@rajdkatynski.com do dnia 15.08.2013.
2. Koszt uczestnictwa: 200 zł od osoby wpłacamy na konto Stowarzyszenia Rajd Katyński:
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie 50 8213 0008 2010 0900 6766 0003
z dopiskiem "Rajd Wiedeński”
Michał Nowak – tel. 603 764 896


I MOTOCYKLOWY ZLOT JESIENNY
RADOSNE ZAKOŃCZENIE SEZONU MOTOCYKLOWEGO
GIETRZWAŁD, 5 - 6 PAŻDZIERNIKA 2013.
Spotykamy się tam, gdzie w 1877 roku, Matka Boża objawiła się polskim dzieciom, mówiła
do nich po polsku, kiedy pod zaborem pruskim mówić w języku polskim nie było wolno, na pięknej
i gościnnej Warmii. Więcej informacji o tym niezwykłym miejscu: http://sanktuariummaryjne.pl/start/
Podziękujemy Matce Bożej za udany sezon motocyklowy.
Pomodlimy się za Tych, którzy nie powrócili do swoich domów. Bardzo proszę o przesłanie do mnie
wiktor.wegrzyn@rajdkatynski.com krótkich wspomnień o tych naszych kolegach, którzy już przemierzają
niebieskie szlaki.
I Zlotowi Jesiennemu w Gietrzwałdzie towarzyszyć będzie I FESTIWAL KRÓTKIEGO FILMU
MOTOCYKLOWEGO „MOTO-FILm”. Zapraszamy wszystkich motocyklistów do pokazania gdzie byłeś?,
Co zobaczyłeś?
Zgłoszenia filmów do dnia 25 września 2013 roku: Robert.Karlak@rajdkatynski.com (+48 601
203 037)
Przewodniczącym jury festiwalowego i jego organizatorem jest kolega Robert Karlak.
Regulamin festiwalu jest na stronie www.rajdkatynski.com
Pierwszą nagrodą będzie puchar Komandora Rajdów Katyńskich – Wiktora Węgrzyna.
Mam nadzieję, że nagród będzie więcej, że dołączą inni.
Zlot będzie ubogacony koncertem Pana Macieja Wróblewskiego, który po koncercie, przy
ognisku poprowadzi wspólne śpiewanie.
Program I ZLOTU:
5 październik (sobota)
15:00 – 18:00 I FESTIWAL KRÓTKIEGO FILMU MOTOCYKLOWEGO „MOTO-FILm”
19:00 – koncert Macieja Wróblewskiego.
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Po koncercie – ognisko – wspólne śpiewanie.
6 października (niedziela)
10:00 – Msza Święta Dziękczynna.
Kwater w okolicy jest dużo, ale na błoniach jest miejsce na kilka tysięcy namiotów.
Zabierzcie ze sobą naczynia na wodę ze źródełka, które 8 września 1877 roku pobłogosławiła sama
Matka Boża.
Woda z tego źródełka ma moc uzdrawiającą.
Pomysł Zlotu Jesiennego zrodził się w kwietniu 2012 roku, kiedy to aby uniknąć prowokacji prezydenta
Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD), zmuszeni byliśmy przenieść Jasnogórskie rozpoczęcie
sezonu motocyklowego do Sanktuarium w Gietrzwałdzie.
To niezwykłe i piękne Miejsce Maryjne, szlachetni ludzie tam mieszkający, życzliwość władz, tworzy
niezwykłą atmosferę – uczestnicy tamtego zlotu, wiedzą o czym mówię.
Jak widzimy, Pan Bóg w czynieniu dobra, posługuje się nawet bolszewikiem.
PRZYJACIELU, ZAPRASZA CIĘ STOWARZYSZENIE
MIĘDZYNARODOWY MOTOCYKLOWY RAJD KATYŃSKI.

LEKTURA OBOWIĄZKOWA
Zachęcam do obejrzenia poniższych filmów. Wszystkie są bardzo ciekawe. To filmy które
obejrzałem i pragnę się z Przyjaciółmi podzielić. Zachęcam do obejrzenia i nieprzyjaciół, nie
musimy się przecież zgadzać, ale może się lepiej zrozumiemy.
http://info.wiara.pl/doc/1463072.Jak-komunisci-zabijali-Polakow
http://wpolityce.pl/artykuly/47572-nasz-wywiad-dr-hab-krzysztof-szwagrzyk-stalinowscy-oprawcybezczescili-swoje-ofiary-polskich-zolnierzy-chowali-w-mundurach-wehrmachtu-wideo
http://wpolityce.pl/wydarzenia/48488-nasz-wywiad-prof-andrzej-nowak-na-rocznice-smierci-stalinadoszlo-do-czesciowej-akceptacji-stalinowskiej-polityki-historycznej
http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=8847&Itemid=100
“Nasze elity”
http://www.stefczyk.info/blogi/dziennik-chuligana/czyja-jest-polska,4211789952
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rAcaYc9_354
Humer i inni
http://ewastankiewicz.wordpress.com/2013/05/30/laczniczka-danusia-juz-tylko-za-te-jednasprawe-nalezaloby-odwolac-hgw/
http://www.youtube.com/watch?v=Q2-2KJlJ55U
http://bezdekretu.blogspot.com/2013/06/panstwo-baumana.html
Najserdeczniej Was pozdrawiam
Paniom rączki całuję a Panom mocno prawicę ściskam
Wiktor
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