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„Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński” 
 

Warszawa 00-270, ul. Krzywe Koło 30/3, tel. (0-22) 635 0671, 720 581 725,  
e-mail. vwegrzyn@yahoo.com  www.rajdkatynski.net  

 

 
 
 

Warszawa, 22 sierpnia 2010 rok         
 

KOMUNIKAT 10/10 
 

Przyjacielu, 
 

JuŜ w najblizsza sobote 28 sierpnia wyrusza X Motocyklowy Rajd Katynski. O godz. 

10:00 uroczystość przed Grobem Nieznanego śołnierza w Warszawie, o godz. 11:00 wyruszamy na 
trase Rajdu. Meldunek Panu Krzysztofowi Jaraczewskiemu, wnukowi Marszalka Piłsudskiego złoŜy 
Komandor Trasy, kpt. pilot Miroslaw Ołowski. Honorowego startu dokona syn rotmistrza Witolda 
Pileckiego, Pan Andrzej Pilecki.  

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. 
Motocykliści, uczestnicy Rajdu, zbierają się juŜ w piątek w Świątyni Opatrzności BoŜej w 

Wilanowie. O godz. 17:00 odprawa. W sobotę o 7:00 Msza Św. przy grobie naszego Patrona, Księdza 
Ułana Zdzisława Peszkowskiego.  

Pierwszy odcinek krótki – misto Sokółka. Po drodze spotkamy sie w Ostrowi Mazowieckiej z 
mieszkańcami i władzami miasta, odwiedzimy Panią Mariannę Popiełuszko w Okopach, a następnie 
spotkanie w Sokółce. Sokółka ma szczególne miejsce w histori Rajdów Katyńskich. JuŜ od 10 –ciu lat, 
od pierwszego Rajdu Katyńskiego jesteśmy tam goszczeni przez władze i mieszkańców. Chcesz 
wiedzieć co to są Kresy Rzeczypospolitej, co znaczy Kresowe Serce? – jedź do Sokółki, tam jeszcze 
skrawek tej ziemi pozostał. W niedzielę jedziemy do Wilna po drodze odwiedimy Kopciowo a tam grób 
Emili Plater, dalej Koniuchy – wymordowaną wioskę, odwiedzimy Czarny Bór, miejsce gdzie powstała 
„Droga do Nikąd” Józefa Mackiewicza. Najpiękniejsza ksiąŜka jaką czytałem. Jak doszło do tego, Ŝe ten 
najwiękrzy, polski pisarz dwudziestego wieku, nie istnieje w naszej świadomości? Zobacz te trzy filmy, 
zobacz juŜ teraz, bo niewiadomo jak one jeszcze długo tam będą.  
http://niepoprawni.pl/content/errata-do-biografii-jozef-mackiewicz-rez-grzegorz-braun   

Cały Rajd zapowieda się niezwykle ciekawie. Jedzie z nami dziennikarz Radia Merkury z 
Poznania, spodziewamy się reportarzy z trasy w Radiu Maryja. Jakaś informacja będzie.  
Na moją prośbę o patronat TVP i Rzeczypospolitej – nie otrzymałem odpowiedzi.  
 

Patronat nad X Rajdem Katyńskim obięła firma GEO2. Dzięki niej na naszej stronie www będzie 
mapa a na niej zaznaczone gdzie aktualnie Rajd Katyński się znajduje. 
 

Od Adama Świtalskiego, organizatora ZLOT W HUCIE PIENIACKIEJ – otzymałem 
poniŜszą infornacje: 
 

ZbliŜa się zlot motocyklowy w Hucie Pieniackiej, będący jednym z waŜniejszych etapów X 
Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego.  
Wstępny harmonogram zlotu zawiera; 
� 13 września – spotkanie uczestników zlotu w Częstochowie /parking przed Domem Pielgrzyma, na 

Jasnej Górze/ udział o godz. 2100 w Apelu Jasnogórskim - nocujemy w Domu Pielgrzyma 
� 14 września – godz.0800 – wyjeŜdŜamy w kierunku granicy w Ukrainą, granicę planujemy 

przekroczyć w Rawie Ruskiej, i tam mogą dołączyć uczestnicy zlotu, którzy ominęli Częstochowę 
� 14 września – Lwów – nocleg w Brzuchowicach, są do wynajęcia pokoje, ale generalnie potrzebne 

będą namioty, wieczorem zwiedzanie Lwowa, wspólne ognisko, jedzenie we własnym zakresie 
� 15 września – HUTA PIENIACKA – wyjazd o godz. max. 0800 –dojazd do Huty Pieniackiej, 

organizacja obozowiska. Po drodze indywidualne zakupy – wyŜywienie. o 
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O godz. 1200 spotykamy się z uczestnikami X Rajdu Katyńskiego, udział w uroczystej mszy ku pamięci 
pomordowanych na Kresach Polaków. Wieczorem wspólne ognisko, nocleg. 

� 16 września – dwie opcje kontynuacji rajdu 
• indywidualne powroty do Polski 
• kontynuacja rajdu w ramach X Rajdu Katyńskiego /szczegóły na stronie; www.rajdkatynski.net / 
� w czwartek 16 września – przejazd z Huty Pieniackiej do Lwowa, zwiedzanie Lwowa, cmentarz 

Łyczakowski, cmentarz Polskich Orląt, Wzgórza Wóleckie itp. /nocleg w Brzuchowicach/ 
� w piątek 17 września - poranna msza polowa w Katedrze Lwowskiej, czas wolny, o godz. 1700 

rozgrywamy mecz piłki noŜnej z jednym z najstarszych klubów piłkarskich Rzeczpospolitej, 
POGOŃ LWÓW, po meczu spotkanie z Polakami zamieszkałymi we Lwowie i ich rodzinami, 
wspólne ognisko, pieczenie kiełbasek i wspólne śpiewanie 

� 18 września – przejazd do Polski 
 
 
PYTANIA i ODPOWIEDZI 

 

1. Czy ilość uczestników jest ograniczona ? - NIE 
2. Jaki jest termin zgłoszeń ? – 11 września 2010 r.  ale moŜna przyjechać takŜe bez wcześniejszego 

zgłoszenia, w takim wypadku – spotykamy się we wtorek na parkingu przed Domem Pielgrzyma o 
godz. 0800 lub na przejściu granicznym – które to będzie dokładnie przejście – podamy w 
ostatecznym komunikacie 

3. Jakie będą koszty ?  - organizator nie przewiduje Ŝadnych kosztów organizacyjnych. Przewidziany 
jest znaczek zlotowy – ok. 20 zł. 

4. Czy przekraczanie granicy odbywać się będzie indywidualnie czy teŜ zorganizowaną  
grupą  ? – planujemy przekraczanie zorganizowana grupą – ale kaŜdy uczestnik w ramach grupy 
odprawia się indywidualnie 

5. Ubezpieczenia ? – potrzebna zielona karta plus trzeba będzie wykupić na granicy ubezpieczenie 
dodatkowe - ukraińskie 

Przejazd od granicy na miejsce Zlotu – indywidualnie czy w grupie ? – w grup 
kto chce reprezentowac motocyklistow – zabiera buty pilkarskie 
 

W dniu 8 sierpnia br. na terenie Autodromu Automobilklubu Polski na Bemowie, odbylo sie 

przeszkolenie motocyklistów uczestników X Rajdu Katyńskiego.  
Serdecznie dziękuje Prezesowi Automobilklubu, Panu Romualdowi Chałasowi, za bezinteresowne 
uŜyczenie autodromu a Panom Tomaszowi Kulikowi i Erwinowi Dzikowiczowi za bezinteresowne 
przeprowadzenie szkolenia. Pan Tomasz Kulik obiecuje, Ŝe takie szkolenia przeprowadzi i w roku 
przyszłym. 
Dziękujemy z całego serca. 
 

 
 

Polacy na Syberii  
Do końca zbiurki podpisów pozostalo 20 dni, zebraliśmy dopiero 27.759. Smutno. 
Pamiętaj – powrót tych nieszcześliwych Polaków zaleŜy równieŜ od Ciebie 
Powtarzam nasz apel. 
 
Apel 
Porywano ich nocą. Godzina na spakowanie i kilutygodniowa podroz w nieludzkich warunkach. Głód, 
choroby, niewolnicza praca – to byla ich codziennosc. Wywieziono ponad dwa miliony, tylko dlatego ze 
kochali Polske, ze byli Polakami. Niektórym udalo sie wydostac z Andersem, z Berlingiem, niektorzy 
wrocili w ramach repatriacji 1945-46 i 1955-59. Polowa pozostala tam na zawsze, w ziemi.  
Po 70 latach poniewierki 15 tys. nadal pragnie wrocic do Polski a szanse powrotu Ŝadne.  
Pan Maciej Plazynski, prezes Wspolnoty Polskiej, czlonek Komitetu Honorowego Stow. Rajd Katyński, 
przygotowal wraz ze Związkiem Repatriantów RP, projekt nowej ustawy, która umoŜliwilaby ich powrot – 
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niestety - zginął w katastrofie pod Katyniem. Kontynuacji tego dziela podiął się Jego syn, Pan Jakub 
PłaŜyński.   
I my, motocykliści musimy wesprzeć tą pracę. To jest testament naszego Patrona i przyjaciela 
motocyklistow. 
Aby projekt nowej ustawy rozpatrzył Sejm, musi byc poparty 100 tysiacami podpisow.  
Do tego apelu jest dolaczona lista zbiorki podpisów.  
Proszę, wydrukuj 10 list i rozdaj kolegom, zabierz na zloty, spotkania motocyklowe. Niech kazdy 
z nas, nasze rodziny przystapia do tej akcji.   
Wypełnione listy przesyłajmy na adres: 
 

Pani Kaja Gzyło   
Stowarzyszenie Wspolnota Polska 
Ul. Krakowskie Przedmieście 64 

00-322 Warszawa 
 

Więcej informacji na stronie: http://www.repatriacja.com.pl/  
Niemcy zabrali swoich 3,5 miliona. My, przez 20 lat “Wolnej Polski” - 5.000. W ubieglym roku samorzady 
wystawily 8 zaproszen. 
 
Najserdeczniej Was pozdrawiam. 
Paniom rączki całuję a Panom mocno prawicę ściskam. 
Wiktor 
 


