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e-mail. katarzyna.wroblewska@rajdkatynski.com www.rajdkatynski.com

Warszawa, 05 marzec 2018 rok

KOMUNIKAT 2/18
Przyjacielu,
17 stycznia, w pierwszą rocznicę śmierci naszego Komandora, odbyła się msza święta za
Jego duszę w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Następnie spotkaliśmy się w
Instytucie Jana Pawła II by powspominać i być razem.
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim motocyklistom i sympatykom, którzy
z różnych stron Polski i świata przyjechali na to spotkanie. Znów połączyła nas osoba
Komandora, szacunek do Jego osiągnięć, pamięć o wspólnych kilometrach i miłość do
Kresów.


Kochani, otrzymaliśmy pilną i ważną prośbę od Pani Heleny Dworeckiej z domu dziecka z Bogdanowa.:
Drodzy Rodacy!
Pozwólcie, że zwrócę się do Was z wielką prośbą.
Wiosną tego roku musimy rozpocząć remont domu dziecka w Bogdanowie na Białorusi (a w tym
zmiana dachu – bo mocno przecieka i częściowy remont w środku). Brakuje nam solidnej sumy.
Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli i bardzo proszę o pomoc. Bede wdzięczna za każdy
najdrobniejszy grosz. Ogarniamy modlitwą Was i Wasze Rodziny.
Z darem szacunku i modlitwy. Helena Dworecka
Zawsze do tej pory Bogdanowo mogło liczyć na ofiarność motocyklistów i naszych sympatyków.
Wierzymy, że i tym razem uda się pomóc dzieciakom z Bogdanowa.
Jeśli możesz, wpłać dowolną kwotę na konto:
Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

07 8213 0008 2010 0900 6766 0001
Z dopiskiem „Dar dla Bogdanowa”
Wszystkie zebrane środki przekażemy do Bogdanowa na remont. Z góry dziękujemy za Waszą pomoc!


W 2018 roku czeka nas wiele ciekawych rajdów i wydarzeń. Poniżej przedstawiamy informacje,
o niektórych z nich, tak żeby można już było planować tegoroczne motocyklowe życie.

Sezon rozpoczniemy 7-8 kwietnia XV Zlotem Gwiaździstym im. Ks. Ułana
Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego na Jasnej Górze.
Zbieramy się 7 kwietnia o godz. 17.00 na dolnym parkingu przy Domu
Pielgrzyma, wjazd od ul. Św. Kingi.
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15 kwietnia – Uroczyste obchody rocznicy mordu w Katyniu i Tragedii Smoleńskiej w par.
p.w. św. Joachima w Sosnowcu-Zagórzu


29.04-6.05

– Rajd Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej

Holýšov 1945-2018
Rajd rozpoczniemy w Warszawie 29.04.2018 i zakończymy w Czechach 6.05.2018. Będziemy
podążać szlakiem Brygady Świętokrzyskiej aż do Holiszowa gdzie Narodowe Siły Zbrojne 5
maja 1945 roku wyzwoliły obóz koncentracyjny i spotkały się z wojskami generała Pattona.
Żołnierze tej formacji w tragicznym okresie II wojny światowej prowadzili walkę zbrojną
zarówno z Niemcami, jak i Sowietami. Marsz Brygady Świętokrzyskiej NSZ, uratował życie
ponad 1000 Polaków, którzy w przypadku schwytania przez komunistów podzieliliby los tysięcy
im podobnych. Większość historii o Żołnierzach Wyklętych to opowieści pisane przez pryzmat
prześladowań, tortur, zbrodni sądowych i śmierci w bezimiennych dołach.
Historię Żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej można podsumować jednym zwrotem - Im się
udało !!!
Cała trasa podczas której poznamy miejsca związane z polskim podziemiem
niepodległościowym to około 2400 km. Wstępny koszt noclegów (wszystkie pod dachem) to
500-700 pln w zależności od okoliczności i pogody. ( Zwiedzanie jaskiń około 30 pln)
Ważne;
- Rajd nie jest imprezą turystyczną z przewodnikiem, organizator zna część miejsc a część
pragnie wspólnie zwiedzić i odkryć. Rajd należy traktować jako wspólną koleżeńską
przejażdżkę dla byłych, tegorocznych i mamy nadzieję przyszłych uczestników Rajdów
Katyńskich.
- Na rajd można się zapisać do 29 marca poprzez wpłatę 170pln -dzięki czemu
organizator dołoży wszelkich starań aby zarezerwować część noclegów w najbardziej
newralgicznych miejscach ( do rozliczenia pod koniec trasy).
- Każdy motocyklista jest człowiekiem wolnym i ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje
czyny.
- Jeżeli umiesz jeździć motocyklem, chcesz poznać miejsca związane z historią Żołnierzy
Wyklętych i upamiętnić Marsz Brygady Świętokrzyskiej. Serdecznie Zapraszamy.
Kontakt- michal.nowak@op.pl


16-20 maja – XII Spotkanie Motocyklistów na Śląsku Cieszyńskim (II im. Wiktora
Węgrzyna)
Zaproszenie na XII Spotkanie Motocyklistów
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im. Komandora Wiktora Węgrzyna w dniach 16-20.05.2018r.
Drogie Koleżanki i Koledzy motocykliści!
Zapraszam serdecznie na kolejne, XII Spotkanie Motocyklistów na Śląsku Cieszyńskim im.
Komandora Wiktora Węgrzyna, które odbędzie się w dniach
16-20.05.2018r. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania będzie „100 lat Niepodległej”.
Z tej okazji odwiedzimy miejsca związane z tworzeniem Niepodległej Polski na Śląsku
Cieszyńskim. Proszę wszystkich o zapoznanie się z ciekawą wystawą przygotowaną przez
Książnicę Cieszyńską pod linkiem: http://www.cieszyn1918.pl/wystawa/. Zwiedzimy kolejną
polską szkołę na Zaolziu, oddamy hołd polskim lotnikom w miejscu ich tragicznej śmierci. W
organizacji spotkania ponownie pomagają nam koledzy z Katolickiego Klubu Motocyklowego
„Souls’ Hunters” („Łowcy Dusz”) z Żor. Na ich zaproszenie weźmiemy udział w tradycyjnej
biesiadzie śląskiej. W tym roku przypada 40 rocznica wyboru Papieża –Polaka Św. Jana Pawła
II. Z tej okazji zwiedzimy muzeum w domu rodzinnym Karola Wojtyły w Wadowicach. Tak jak co
roku nasze spotkanie organizowane jest pod patronatem Stowarzyszenia Międzynarodowy
Motocyklowy Rajd Katyński.
XII Spotkanie Motocyklistów im. Komandora Wiktora Węgrzyna odbędzie się
w dniach 16-20.05.2018r. 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 70 zł/osobę za jeden nocleg, zarezerwowane zostały od
środy popołudnia (16.05), 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 21.03) zarezerwowania dokładnej liczby
noclegów (liczba miejsc ograniczona), zamówienia wspólnych posiłków i koszulek zachodzi
konieczność wcześniejszego przyjmowania zgłoszeń. Za zgłoszenie uznaję wpłatę na podane
niżej konto zaliczki w wysokości 250zł 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.
W zeszłym roku część osób zapłaciła dodatkowe, niewykorzystane noclegi w cenie 65zł za
jeden nocleg. We wrześniu ubiegłego roku Pani z marketingu Ośrodka Wczasowego Groń
zauważyła swój błąd i przelała pieniążki na moje konto. Pieniążki te zostaną zwrócone zgodnie
z listą uczestników spotkania. Zainteresowanych proszę o przypomnienie. 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 250 zł od osoby, z dopiskiem SPOTKANIE MOTO-CYKLISTÓW 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 21.03.2018r. W
imieniu swoim i wszystkich organizatorów zapraszam bardzo serdecznie.
Mirosław Wenglorz – Honda ST 1300

tel. +48 604 862 304
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I RAJD MOTOCYKLOWY ŚLADAMI OJCA BERNARDA z WĄBRZEŹNA 1-3.06.2018
Koleżanki i Koledzy Motocykliści,
zapraszamy, w dniach 1.06.2018 – 3.06.2018, do udziału w I Rajdzie Motocyklowym
Śladami Ojca Bernarda z Wąbrzeźna. Biorąc w nim udział, będziecie mogli poznać
dorobek życia benedyktyna o. Bernarda, którego proces beatyfikacyjny wznowiono po
wielu latach w 2009 roku.
Spotkanie uczestników i start Rajdu nastąpią w Wąbrzeźnie, gdzie w 1575 roku urodził się
ten Sługa Boży. Następnie odwiedzimy Grodzisk Wielkopolski. Spotkamy się tam z
władzami samorządowymi i mieszkańcami na rynku przy studni o. Bernarda, miejscu
szczególnym dla Grodziszczan. Docelowym miejscem Rajdu jest opactwo benedyktynów
w Lubiniu, w którym o. Bernard odbywał nowicjat, został ojcem duchownym opactwa,
zmarł w opinii świętości w roku 1603 i został tam pochowany. Uczestnicy wezmą udział
w uroczystościach 415. rocznicy śmierci kandydata na ołtarze.
W stulecie Niepodległości Polski, goszcząc m.in. na terenie Wielkopolski, oddamy hołd
uczestnikom zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, składając kwiaty pod pomnikiem w
Grodzisku Wielkopolskim. Odwiedzimy również Drzymałowo, znane z walki Michała
Drzymały z germanizacją.
Nasz Rajd organizowany jest pod patronatem Stowarzyszenia Międzynarodowy
Motocyklowy Rajd Katyński.
W związku z koniecznością zarezerwowania dokładnej liczby noclegów (liczba miejsc
ograniczona), zamówienia wspólnych posiłków, koszulek i znaczków, zachodzi potrzeba
wcześniejszego zgłaszania udziału w Rajdzie. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
mija 15.04.2018 r. Zgłoszenia należy dokonać na adres: a.michewicz@wp.pl i powinno
ono zawierać: nazwę Rajdu, imię i nazwisko, numer telefonu, rozmiar koszulki oraz
dopisek: „Zobowiązuję się do wniesienia organizatorom opłaty w gotówce w dniu
rozpoczęcia Rajdu na pokrycie kosztów uczestnictwa”.
Koszt uczestnictwa w Rajdzie wynosi:
• 200 zł dla korzystających z dwóch noclegów;
• 150 zł dla korzystających z jednego noclegu,
obejmuje również wydatki na wyżywienie, koszulki, znaczki i czapeczki rajdowe oraz
kwiaty i znicze.
I Rajd Motocyklowy Śladami Ojca Bernarda z Wąbrzeźna 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.
Komandor Rajdu – Andrzej Michewicz
Komandor trasy – Andrzej Ciesielski
Kapelan Rajdu – ks. Paweł Dąbrowski
Wszelkich informacji o rajdzie udziela Andrzej Michewicz – tel. 602 704 793
Organizatorzy : motocykliści Rajdów Katyńskich Andrzej Michewicz i Lech Nowak
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4-20 czerwca – Rajd Ścieżkami o. M. Kolbe
Rycerz Niepokalanej - Święty Maksymilian - Rycerz Niepodległej
100 lecie święceń kapłańskich Męczennika z Auschwitz
100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości
Rajd Śladami świętego Maksymiliana ma na celu przybliżyć postać tego niezwykłego
Polaka - pierwszego naszego rodaka wyniesionego na ołtarze w XX wieku, pierwszego
Męczennika II Wojny Światowej. Chcemy dotrzeć do miejsca, gdzie rozpoczęło się kapłaństwo
Maksymiliana, które zaowocowało złożeniem ofiary ze swego życia w Auschwitz. Mało znana
jest także jego miłość do Ojczyzny i pragnienie wolności - dylemat: zakon, czy Legiony
przeżywał razem z bratem, który ostatecznie chwycił za broń i jak ojciec przelał krew za
wolność Polski. Maksymilian to także wizjoner, który niezwykłe wizje czynił rzeczywistością:
wykorzystanie dla ewangelizacji prasy, radia, lotnictwa… Maksymilian chciał budować lotnisko
przy klasztorze w Niepokalanowie. Teraz po latach w tym miejscu ma powstać Centralny Port
Lotniczy - największe lotnisko w Europie! Chcemy nie tylko przyglądać się Maksymilianowi, ale
poprzez jego wstawiennictwo wypraszać pomyślność dla Polski i Polaków. Ten Rajd będzie
Pielgrzymką, na której nie zabraknie czasu na modlitwę i medytację.
Ponieważ jest to pierwsze takie przedsięwzięcie organizowane przeze mnie, jestem
zmuszony ograniczyć ilość uczestników do 5-6 motocykli, aby pojechać sprawnie i bezpiecznie.
Noclegi staram się zorganizować „pod dachem”, nie przewiduję „zorganizowanych” posiłków.
Chciałbym aby po naszym wyjeździe zostały nie tylko zdjęcia i wspomnienia - zatem będą
gadżety w postaci koszulek, naklejek, proporczyków. Jako „wpisowe” proponuję 100 zł. Trasy
wyznaczam poza autostradami stąd krótkie trasy a długie czasy przejazdu. W ten sposób
zaoszczędzimy nieco i co najważniejsze pojedziemy turystycznie i krajoznawczo
Osoby, które chciałyby z nami pojechać tylko weekendowo 15-17 czerwca
zapraszam serdecznie na tę część rajdu. Nie ograniczam ilości uczestników - zarezerwuję
noclegi pod dachem w Łodzi-Łagiewnikach i Niepokalanowie. Będzie nam miło pojechać
większą ekipą.
Zgłoszenia proszę przesyłać pod adres: M.Kiedrowicz@wp.pl do 15 marca.
Projekt trasy:
1. 04.06.2018 Dojazd do Harmęży
2. 05.06.2018 Harmęże - Unterolberndorf; 330 km, 5:30
3. 06.06.2018 Unterolberndorf - Padwa; 681 km, 11:30
4. 07.06.2018 Padwa - Asyż; 348, 5:47
5. 08.06.2018 Asyż - Manoppello - Lanciano; 284 km, 5:30
6. 09.06.2018 Lanciano - Monte Cassino - Rzym; 292 km, 6:00
7. 10.06.2018 Rzym
8. 11.06.2018 Rzym - Carsoli - Loreto; 318 km, 6:30
9. 12.06.2018 Loreto - Trydent; 440 km, 7:00
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10. 13.06.2018 Trydent - ALPY
11. 14.06.2018 ALPY - Unterolberndorf
12. 15.06.2018 Unterolberndorf - Łódź Łagiewniki 522 km; 8:00
13. 16.06.2018 Łagiewniki - Pabianice - Zduńska Wola - Niepokalanów
14. 17.06.2018 Niepokalanów

Krótki opis trasy:
1. Przyjazd do Oświęcimia - Harmęży, jest to Centrum św. Maksymiliana; warto zobaczyć
„Klisze Pamięci” Mariana Kołodzieja więźnia Auschwitz oraz Muzeum Auschwitz. Przyjazd w
godzinach popołudniowych.
2. Unterolberndorf - miejscowość oddalona o 40 km od Wiednia. Nic nie stoi na przeszkodzie
żeby podjechać na Kahlenberg.
3. Do przejechania spory odcinek, więc zwiedzanie przekładamy na jutro.
4. Padwa - Bazylika św. Antoniego, Asyż - Bazylika św. Franciszka.
5. W Manoppello znajduje się chusta, na której Zmartwychwstały odcisnął swe Oblicze, a w
Lanciano miał miejsce pierwszy odnotowany (VIII w.) cud eucharystyczny.
6. Cmentarz i opactwo na Monte Cassino, a wieczorem zwiedzamy Rzym.
7. Msza z Polakami w kościele św. Stanisława, pomodlimy się w miejscach gdzie mieszkał
kleryk Maksymilian, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie i gdzie odprawił pierwszą mszę
świętą. Spotkamy się też ze śladami Sobieskich… ale to niespodzianka. Oczywiście w
południe modlimy się z Papieżem na placu św. Piotra!
8. Najpierw zwiedzamy Ogrody Watykańskie, a później ruszamy z Rzymu na górskie szlaki; w
Loreto jest polski cmentarz no i oczywiście Święty Domek.
9. Kąpiel w Adriatyku, a później jeździmy po górach.
10. Jeździmy po górach.
11. Jeździmy po górach.
12. Łódź Łagiewniki - nasza baza wypadowa.
13. Pabianice i Zduńska Wola to dzieciństwo Maksymiliana, Niepokalanów - dzieło jego życia.
14. Zwiedzimy Niepokalanów i ruszymy do domów.


Nasza kochana i nieoceniona Maria Lamers przesłała nam link do swojej piosenki o rtm.
Witoldzie Pileckim. Koniecznie posłuchajcie!
https://www.youtube.com/watch?v=1wzuLOTYemU&list=RDMM1wzuLOTYemU
Najserdeczniej Was pozdrawiamy!
Przetrwajmy dzielnie ten zimowy czas!
Katarzyna Wróblewska
Michał Szeliga
Mateusz Luberadzki
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