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Warszawa, 21 sierpnia 2014 rok

KOMUNIKAT 7/14
Przyjacielu,
XIV MIĘDZYNARODOWY MOTOCYKLOWY RAJD KATYŃSKI
Już w najbliższą sobotę 23 sierpnia o godz. 9:00, sprzed Grobu Nieznanego Żołnierza w
Warszawie wyruszy XIV Motocyklowy Rajd Katyński.
Pojedziemy poprzez Kresy Rzeczypospolitej, Białoruś, Rosję, Ukrainę, Rumunię,
Bułgarię, Turcję, Serbię, Węgry, Słowację i 14 września, o 14:00 przyjedziemy do Warszawy,
pod Pomnik Katyński na Podwalu.
W 500 rocznicę bitwy będziemy pod Orszą, w 570 rocznicę bitwy pod Warną a w 394
rocznicę, pod Cecorą. Odwiedzimy miejsca urodzenia Romualda Traugutta, Tadeusza
Kościuszki, Krysi Krahelskiej, Tadeusza Rejtana. Pomodlimy się w miejscach zbrodni
komunistycznych, na cmentarzach w Kuropatach, Katyniu, Butowie, Bykowni. Będziemy tam
gdzie zginął Zawisza Czarny. Złożymy wieniec na grobie Lotników Polskich w Belgradzie, którzy
zginęli lecąc z pomocą walczącej Warszawie. Złożymy wieńce w Budapeszcie pod Pomnikiem
Katyńskim i Pomnikiem Powstania Węgierskiego 1956 i w wielu, bardzo wielu miejscach
bliskich sercu Polaka.
Odwiedzimy Polaków Kresowych na Polesiu, Wołyniu, Podolu, Górali Czadeckich i
potomków powstańców listopadowych w Turcji. Spotkamy Polaków w Warnie, Sofii, Belgradzie,
Budapeszcie, w słowackiej Nitrze. Spotkamy dzieci polskie, białoruskie, rosyjskie, ukraińskie –
w sierocińcach i w szkołach. Rozdamy wiezione przez nas Warze podarki, będziemy je wozić
na motocyklach.
13 września rozstawimy namioty na Jasnogórskich Błoniach, aby pokłonić się naszej
Matce Boskiej Częstochowskiej. 14 września, jadąc do Warszawy pomodlimy się pod
Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych w Regnach k. Koluszek, którego nie można dokończyć bo
władza się nie zgadza. O 14:00 przyjedziemy pod Pomnik Katyński na warszawskim Podwalu i
tu zakończymy naszą podróż.
Zapraszamy Państwa na rozpoczęcie i zakończenie rajdu bardzo serdecznie. To w
Waszym imieniu i za Wasze pieniądze składamy wieńce i palimy znicze.
Po uroczystości zakończenia Rajdu Katyńskiego, będzie konferencja prasowa – będzie
można rozmawiać z motocyklistami.
Na stronie www.rajdkatynski.com będzie mapa, na której będzie można obserwować naszą
podróż a facebooku (wejście z naszej strony www) będą wiadomości z trasy.

Rajdowi Katyńskiemu towarzyszą:
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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

V Zlot motocyklowy w Hucie Pieniackiej.
W związku z przełożeniem na dzień 4 września uroczystości w Hucie Pieniackiej, Zlot Huta
Pieniacka „wypadł” z terminu Rajd Katyńskiego. 4 września Rajd Katyński będzie już w Warnie i
motocykliści uczestniczący w Zlocie nie mogą dołączyć do Rajdu Katyńskiego, jak to było
wcześniej planowane.
Od komandora Zlotów w Hucie Pieniackie, Adama Świtalskiego, otrzymaliśmy apel:
Wobec znikomej frekwencji ochotników na udział w V-tym Zlocie w Hucie
Pieniackiej w porozumieniu z Rafałem Lusiną ustaliliśmy nowy i chyba
ostateczny harmonogram zlotu /w załączeniu/.
Mamy zobowiązania w stosunku do Stowarzyszenia Huta Pieniacka, mamy
zobowiązania wobec siebie i tych co polegli w wojnie 1914-1920 i
zostali pochowani na Wojskowym Cmentarzu Wojennym w Brodach, mamy
zobowiązania wobec pomordowanych 70 lat temu naszych rodaków w Hucie
Pieniackiej.
Przed trzema laty, rozpoczęliśmy razem ze Stowarzyszeniem Huta
Pieniacka, wielką rzecz - wydobycie z niepamięci cmentarza naszych
żołnierzy, przywrócenie mu godnego wyglądu na jaki niewątpliwie
zasługują Ci, co tam zostali pochowani.
Nie możemy tej sprawy zostawić niezakończonej, nie możemy jej
przekazać komu innemu do zakończenia, bo nikt za nas tego nie zrobi.
"Odpoczniemy po swej pracy w Ojczystej zagrodzie", ale zanim
odpoczniemy czeka nas jeszcze spory wysiłek. Liczę na to, że jeszcze w
nas gorąca krew, gorące serca, duma, honor i wartości dla których
warto poświęcić swój czas, swoje siły i zamiary.

Młody żołnierzu! Spokojnie śpij;
Bo jak do boju poszedłeś Ty
Tak cały Naród stanie w potrzebie
Za kraj, za wolność Twój Grób i Ciebie.
Teraz jest taka potrzeba, liczę na Was!
pozdrawiam
Adam Świtalski
tel. 510 011 012
w załączeniu cały wiersz, z którego pochodzi przytoczony wyżej
fragment, jak pasuje do Polskiego Wojskowego Cmentarza w Brodach.

Żołnierz Nieznany
Na Placu Saskim jest cichy grób
Barwią się kwiaty u jego stóp
A w grobie krwawiąc świętymi rany
Leży nasz Polski Żołnierz Nieznany
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Na tę mogiłę gdy składasz kwiat,
To tak, mój chłopcze, jakbyś go kładł
Na wszystkie groby, dawne i świeże,
Gdzie śpią za wolność legli żołnierze.
Stań tutaj, chłopcze, i uczyń ślub:
Że będziesz zawsze kochał ten grób
I nie zapomnisz wspomnieć w modlitwach
Tych, co zginęli w najświętszych bitwach.
I niech ci serce bije, jak dzwon,
Kiedy pomyślisz, co dał nam on:
Największe szczęście, jakie być może:
Sto lat czekaną wolności zorzę!
Młody żołnierzu! spokojnie śpij:
Plon najcudniejszy wzeszedł z twej krwi –
I na wiek wieków Ojczyzna cała
Dała ci serce – i pamięć dała!
Młody żołnierzu! Spokojnie śpij;
Bo jak do boju poszedłeś Ty
Tak cały Naród stanie w potrzebie
Za kraj, za wolność Twój Grób i Ciebie.
Motocykliści,
Zlot w Hucie Pieniackiej to piękna sprawa i mocne przeżycia. Jeżeli jeszcze się nie
zdecydowałeś - zadzwoń do Adama. 510 011 012
Nowy harmonogram Zlotu w Hucie pieniackiej jest:
http://www.rajdkatynski.com/images/dokumenty/huta_pieniacka_2014.pdf

Rajd Warneński
Rajd Warneński spotyka się w piątek 29 sierpnia 2014 roku po południu w
przepięknym Kraśniczynie. Bardzo dziękujemy Wspólnocie Parafii Św. Piotra i
Pawła oraz Księdzu Proboszczowi Juliuszowi Irackiemu i Pani Wójt Kraśniczyna
Małgorzacie Sapiecha za okazane nam serce i gościnę. Spotkamy się z
Siostrami Franciszkankami Służebnicami Krzyża i Niewidomymi Paniami w „Domu
Nadziei” w Żulowie, gdzie w czasie II wojny światowej posługę kapłańską
sprawował Ks. Prof. Stefan Wyszyński.
Granicę polsko-ukraińską motocykliści przekroczą w sobotę 30 sierpnia 2014 roku o
godz. 8-mej rano. W tym dniu złożymy wizytę u Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkwi,
Obrońcom „Lwowskich Termopil” w Zadwórzu, oraz tradycyjnie w Hucie Pieniackiej.
W niedzielę w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej dołączymy do XIV
Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego.
Pozdrawiam
Leszek Rysak
Komandor Rajdu Warneńskiego
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Rajd Katyński USA
Razem z XIV Międzynarodowym Motocyklowym Rajdem Katyńskim, 23 sierpnia w
Chicago wyrusza II Motocyklowy Rajd Katyński USA. Rajd pojedzie szlakiem Pomników
Katyńskich w USA i Kanadzie. W programie liczne spotkania z Polakami. Komandorem jest
pięciokrotny uczestnik polskich Rajdów Katyńskich - Jacek Kawczyński (001 847 212 1525)


Od naszych Przyjaciół, uczestników Rajdów Katyńskich, otrzymałem list:
Witaj Wiktorze,
Z ogromną przyjemnością pragniemy podzielić się naszym szczęściem.
Mianowicie od 26 lipca 2014 roku Marta Kosińska i ja Michał Janczarek jesteśmy małżeństwem
Państwem Janczarek :).
Z jeszcze większą radością śpieszymy poinformować, iż nasi hojni goście weselni przekazali w
miejsce kwiatów dla Państwa Młodych na pomoc, na dary dla Polaków na Kresach kwotę
3312,15 złotych, (słownie: trzy tysiące trzysta dwanaście złotych i 15/100 groszy), w tej kwocie
zawiera się także wymiana na złotówki 10 Euro i 100 dolarów amerykańskich. Bardzo prosimy o
zaznaczenie w ewentualnej informacji o darczyńcach kwot także w Euro i dolarach. Wyżej
wymieniony przelew w złotych został przesłany na konto w PLN podane na stronie Rajdu
Katyńskiego w zakładce DARY.
Od 08 sierpnia 2014 r. do końca miesiąca będziemy przebywać poza granicami Polski. Jednak
w miarę możliwości postaramy się pozostać w kontakcie.
Serdecznie pozdrawiamy i życzymy Bożego błogosławieństwa na każdy czas.
Michał i Marta Janczarek
Marto i Michale - jesteście kochani, szczęścia i niech Panienka Jasnogórska ma tą nową Polską
Rodzinę w swojej opiece.

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