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Warszawa, 10 lipca 2014 rok

KOMUNIKAT 6/14
Przyjacielu,
W dniach 12 – 13 lipca, to już w najbliższy weekend, na Jasną Górę przyjadą słuchacze
Radia Maryja, jedynego o zasięgu ogólnopolskim, naprawdę Polskiego Radia, - radia
ufundowanego i utrzymywanego przez słuchaczy. To fenomen na skalę światową. A jest
jeszcze Nasz Dziennik, TV TRWAM, tak wspaniale broniona przez słuchaczy, jest Wyższa
Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. To dowód co można zrobić w Polsce, kiedy ludzie ufają,
kiedy się mówi prawdę i nie kradnie.
Radio Maryja, TV TRWAM, Nasz Dziennik, to jedyne media w Polsce życzliwe motocyklistom.
To im zawdzięczamy sukces Rajdów Katyńskich i Jasnogórskich Zlotów Motocyklowych.
Uroczystości rozpoczynają się już w sobotę. Szczegóły na stronie: http://www.radiomaryja.pl/
W niedzielę o godz. 11.00 – Uroczysta Msza Św., której przewodniczyć będzie i homilię
wygłosi ks. abp Zygmunt Zimowski, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa
Służby Zdrowia.
Przyjedź i Ty.
Motocykliści jadący z Warszawy zbierają się na stacji SHELL w Wolicy, na drodze nr 8, kilka
kilometrów za Jankami, po prawej stronie, o godz. 7:00. 7:15 – odjazd.
Motocykliści jadący na Jasną Górę indywidualnie, z innych stron Polski, spotykają się w
niedzielę, na klasztornym parkingu, o godz. 10:00
Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie.


XIV MIĘDZYNARODOWY MOTOCYKLOWY RAJD KATYŃSKI
W dniu 30 czerwca zakończyliśmy rekrutację uczestników XIV Rajdu Katyńskiego. Na całą,
trzytygodniową trasę zgłosiło się 82 motocyklistów. Jest już kilkadziesiąt zgłoszeń na rajdy
towarzyszące: Rajd Ponary, Zlot w Hucie Pieniackiej i Rajd Warneński.
Ponieważ rajdy towarzyszące nie wymagają wiz, przedłużyliśmy termin zgłoszeń

III Rajd Motocyklowy Ponary – Pamiętamy, wyruszy 23 sierpnia, razem z Rajdem
Katyńskim i 26 sierpnia powróci do Polski. Rajd pojedzie przez Ostrów Maz., Giby, Kopciowo,
Ponary, Wilno, Zułów, Święciany, Wędziagołę, Podbrodzie, Laude.
Uroczystość w Ponarach 24 sierpnia. Spotkania z Polakami i dziećmi.
Komandorem rajdu jest Marcin Gałecki 605 621 400, marcin.galecki@rajdkatynski.com
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V Zlot motocyklowy w Hucie Pieniackiej, - tu nastąpiła zmiana terminu, bliższe
informacje podam w najbliższym czasie.
Głównym zadaniem podczas V-go Zlotu Huta Pieniacka będzie kontynuacja prac przy
porządkowaniu Polskiego Wojskowego Cmentarza w Brodach na Ukrainie.
Tak jak w zeszłych latach, tak i w tym roku; „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.
Do zobaczenia na trasie, pozdrawiam
kontakt;
Adam Świtalski; tel. kom. 510 011 012;
adres mail; adam.switalski@wp.pl
Szczegółowy harmonogram Zlotu jest na stronie www.rajdkatynski.com
Zgłoszenia uczestników bezpośrednio u Komandora Zlotu - Adama Świtalskiego.

Rajd Warneński
Wyrusza razem ze Zlotem w Hucie Pieniackiej. 31 sierpnia motocykliści dołączą do Rajdu
Katyńskiego w Kamieńcu Podolskim na Starym Zamku. Więcej szczegółów w następnym
Komunikacie.


W dniach 14- 15 czerwca br. uczestniczyliśmy w rajdzie “W HOŁDZIE OFIAROM
OBŁAWY AUGUSTOWSKIEJ 1945” Trasa rajdu prowadziła poprzez Sejny – Giby –
Jezioro Brożane – Uroczysko „Powstaniec” – Augustów – Studzienniczą – Białą Wodę.
Byliśmy w miejscach skąd porywano ludzi, spotkaliśmy świadków wydarzeń.
Uczestniczyliśmy w poświęceniu Krzyża przy mogile Powstańców Styczniowych na uroczysku
„Płaskie” i drugiego Krzyża upamiętniającego żołnierzy Obwodów Augustów i Suwałki Armii
Krajowej Obywateli, którzy 12 lipca 1945 r. podjęli walkę z Armią Czerwoną.
Sobotni wieczór spędzimy przy ognisku na spotkaniu z historią. Był koncert Grzegorza
Kucharzewskiego i wspólne śpiewanie.
W niedzielę, 15 czerwca o godz. 11:00 w intencji Ofiar Obławy Augustowskiej, ich rodzin i
naszej Ojczyzny, w Sanktuarium Maryjnym w Studzieniczej, odbyła się uroczysta, polowa Msza
Święta. W Mszy uczestniczyło wojsko, była Kompania Honorowa. Kazanie wygłosił Paulin z
Jasnej Góry, ojciec Dariusz Cichor.
I tu zdarzyła się rzecz niezwykła.
Tuż przed salwą honorową, kończącą Mszę Świętą, między modlących się ludzi, wjechało
kilkuset motocyklistów, zakłócając i uniemożliwiając dokończenie uroczystości. Rozmawiałem z
nimi. Okazało się że sprawcą skandalu był proboszcz Studzieniczej, ks. Wojciech Jabłoński. To
on kazał wjechać motocyklistom, uczestnikom zlotu komercyjnego „Augustowskie Noce”
pomiędzy modlących się ludzi. Niezwykle smutna sprawa.
Po drodze do Augustowa motocykliści zatrzymali się w białostockim Areszcie Śledczym przy
ul. Kopernika 21. Tu właśnie odbywa się ekshumacja ofiar zbrodniarzy komunistycznych
i niemieckich. To białostocka „Łączka”, gdzie na terenie Aresztu Śledczego odnaleziono
już 190 ofiar a to dopiero początek. Odkopano zaledwie kilkudziesięciometrowy pas pod
płotem.
Zbrodniarze w tzw III RP są bezkarni.
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MOTOCYKLOWY RAJD IM. PŁK. RYSZARDA KUKLIŃSKIEGO
21 – 22 czerwca 2014.
"KAMIEŃ Z PÓL OJCÓW NASZYCH "
WARSZAWA – STROMIEC - NIEDABYL – STARA WIEŚ – DUCKA WOLA - BOBREK WARSZAWA
Trasa rajdu prowadziła do rodzinnych stron płk Ryszarda Kuklińskiego, do miejsc jego
dzieciństwa. Znali go tu wszyscy, pamiętają i wspominają niezwykle serdecznie. Na mnie
największe wrażenie zrobiło środowisko w którym wzrastał. Niezwykła dobroć i serdeczność
ludzi tu mieszkających.
Rajd zakończył się w Warszawie w Archikatedrze pw. św. Jana pięknym koncertem - "JACK
STRONG - BOHATER ŚWIATA", wg scenariusza Jerzego Zelnika. Wykonawcy: Bogusław
Morka, Robert Grudzień, Anna Drela. Wzruszający koncert. DZIĘKUJEMY.


W dniu 1 sierpnia 2014r mija 70 lat od chwili gdy Armia Krajowa przy wsparciu mieszkańców Warszawy
podjęła nierówną walkę przeciwko niemieckiemu okupantowi ogłaszając godzinę „W” która rozpoczęła
trwające 63 dni Powstanie Warszawskie.
Pamięć o tamtych chwilach powinna przetrwać i być głoszona przez kolejne pokolenia.
Celem uczczenia Tych którzy nie patrząc na zagrożenia chwycili za broń i dali ludziom poczucie
godności i wolności proponujemy uroczysty przejazd ulicami Warszawy.
Spotkajmy się 1 sierpnia 2014r o godzinie 16.00 na parkingu przy „Torwarze” na ul. Łazienkowskiej –
stamtąd przejedziemy na godzinę 17-tą (godzinę „W”) na rondo –skrzyżowanie Alej Jerozolimskich
i
Marszałkowskiej - tam tradycyjnie oddamy hołd Powstańcom wraz z mieszkańcami Warszawy,
następnie przejedziemy przed Katedrę Wojska Polskiego gdzie przed pomnikiem Powstania
Warszawskiego złożymy wiązankę kwiatów w imieniu SMMRK.
Zapraszamy Wszystkich zainteresowanych szczególnie mieszkańców Warszawy i okolic
CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !!!!!
Jacek Klawender, Adam Świtalski


UWAGA
Motocykliści, uczestnicy X Rajdu Katyńskiego otrzymują listy z białoruskiego urzędu celnego z
żądaniem zapłacenia cła za pozostawiony na terenie białorusko-rosyjskiej unii celnej motocykl,
pomimo że wszyscy motocykliści powrócili do Polski na swoich maszynach. Takie listy dostało
już kilkunastu motocyklistów. Wyjaśnieniem sprawy zajmuje się MSZ w Warszawie. Wszystkich
motocyklistów którzy otrzymali takie listy, a jeszcze do mnie ich nie wysłali, proszę o przesłanie
skanów bezpośrednio do Pana Stanisława Sadowego radcy Ambasady Polskiej w Federacji
Rosyjskiej stanislaw.sadowy@msz.gov.pl
Podobna sytuacja była w roku ubiegłym, a dotyczyła uczestników XII Rajdu Katyńskiego.
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Pan Piotr Jankowski, producent filmowy, postanowił zrobić film o niezwykłym wydarzeniu jakim jest Rajd
Katyński (Pan Piotr tak uważa). Uzyskał rekomendację od TVP Historia, znalazł realizatorów, brakuje
tylko pieniędzy.
Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany współpracą z Panem Piotrem, podaję jego adres
portafides@gmail.com


NAPISAŁ DO NAS PAN Zbigniew Przybysz
(żołnierz wyklęty 18 pułku .piechoty Armii Krajowej "Głuszec" - pseud "Lis"
Prośba wyklętego

( jeszcze żyjącego)”zaplutego karła reakcji”

01.03.2013r.

O Polski Kraju – Narodzie ugięty
Ongiś byłeś mądry, waleczny i święty
Dziś jesteś nicością- bez Wolnego Ducha
Klepiesz pacierze, lecz Pan Bóg nie słucha,
Bo zdradziłeś Rotę, Hymn i Przykazania
Sprzedałeś wolność za gudłajów bajania
Zdrajców powołałeś do rządu nad krajem
Którzy ludność mordują wszechunijnym rajem
Proszę Panie Boże: wskrzesz „Wyklętych Żołnierzy”!!!
Gdyż nasza Ojczyzna dziś już w gruzach leży…
NIE - JESTEM JUŻ ZBYT STARYM CZŁOWIEKIEM -(89LAT) PRZEPRASZAM, LECZ ŻYCZĘ POWODZENIA W
WASZEJ SZCZYTNEJ AKCJI - SERDECZNIE POZDRAWIAM - Zbigniew Przybysz

p.s.
MYŚLĘ ŻE NADSZEDŁ JUŻ CZAS BY PRZESTAĆ PROTESTOWAĆ I MANIFESTOWAĆ ,A ZACZĄĆ
ZŁO FIZYCZNIE LIKWIDOWAĆ !!! (szczególnie w środowisku PO (platformy Oprychów , Oprawców i
Oszustów) ,GDYŻ INACZEJ ZOSTANIECIE TYLKO PODRYGUJĄCĄ MIERZWĄ TEGO KRAJU.
NADSZEDŁ CZAS BY W POLSCE REAKTYWOWAĆ ORGANIZACJĘ "SOKOŁA" I "STRZELCA, BO
TE KWALIFIKACJE SĄ MŁODZIEŻY i NARODOWI BARDZIEJ POTRZEBNE NIŻ RAJDY
MOTOCYKLOWE.. A JEŻELI JUŻ TO W POŁĄCZENIU Z TYMI ORGANIZACJAMI O KTÓRYCH
WSPOMNIAŁEM POWYŻEJ.
JESZCZE RAZ PRZESYŁAM POZDROWIENIA - BĘDĄC SERCEM I MYŚLĄ Z WAMI !!
Zbigniew Przybysz (żołnierz wyklęty 18 pułku
.piechoty Armii Krajowej "Głuszec" - pseud "Lis"

4


Wysłuchaj, przeczytaj – tego nie dowiesz z telewizora.
WSTRZĄSAJĄCE:
http://wojciechsumlinski.salon24.pl/588967,zniszczyc-ksiedza-malkowskiego


UWAGA UWAGA
Szanowni Państwo,
Już po raz kolejny nieznani sprawcy włamali się do mojej poczty yahoo i rozsyłają spam.
Jestem bezradny. Śledztwo prokuratorskie zostało umorzone z braku możliwości
zidentyfikowania sprawcy.
Obecnie mam jeden adres Wiktor.Wegrzyn@rajdkatynski.com - jest w Polsce i mam nadzieję,
że w przypadku włamania do mojej poczty, to ułatwi pracę prokuratorowi.
Za wszystkie kłopoty wynikające z działalności „nieznanych sprawców” serdecznie Państwa
przepraszam i proszę o wyrozumiałość.

Najserdeczniej Was pozdrawiam
Paniom rączki całuję a Panom mocno prawicę ściskam
Wiktor
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