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Warszawa, 16 czerwa 2011 rok

KOMUNIKAT 4/11
Przyjacielu,
Juz za 6 tygodni, 27 sierpnia wyruszy XI Motocyklowy Rajd Katynski.
Motocyklisci zbieraja sie w piatek 26 sierpnia o godz. 17:00 w Swiatyni Opatrznosci Bozej w
Wilanowie. Bedzie odprawa, podzial na grupy, wyznaczenie starostow grup itp. Obecnosc
obowiazkowa.
W dniu 13 sierpnia (sobota) uczestnicy XI Rajdu Katynskiego spotykaja sie u naszego
kapelana, ks. Marka Doszko w Aninie przy ul. Rzezbiarskiej 46 na spotkaniu towarzyskim.
Obecnosc nie jest obowiazkowa, ale zachecam, zwlaszcza tych ktorzy jada po raz pierwszy do
uczestnictwa w tym spotkaniu. Porozmawiamy o trudach rajdu, o tym co nas tam czeka.
Przypominam trase tegorocznego XI Rajdu Katynskiego.
27.08.11 (sobota) WARSZAWA – Tarnogrod – Żółkiew - LWOW
28.08.11 (niedziela) LWOW
29.08.11 (poniedzialek) LWOW – Zadworze – Zloczow - HUTA PIENIACKA
30.08.11 (wtorek) HUTA PIENIACKA – Jazlowiec, Skała Podolska, Okopy Sw. Trójcy, Chocim,
KAMIENIEC PODOLSKI
31.08.11 (sroda) KAMIENIEC PODOLSKI - Bar – Brahilow - LATYCZÓW
01.09.11 (czwartek) LATYCZÓW - Chmielnik - WINNICA (mecz piłki nożnej)
02.09.11 (piatek) WINNICA - Berdyczow - Żytomierz – KIJÓW-BYKOWNIA
03.09.11 (sobota) KIJÓW - BRIANSK
04.09.11 (niedziela) BRIANSK - KOZIELSK
05.09.11 (poniedzialek) KOZIELSK - MOSKWA
06.09.11 (wtorek) MOSKWA – SMOLENSK-KATYN
07.09.11 (sroda) SMOLENSK-KATYN
08.09.11 (czwartek) SMOLENSK - DYNEBURG
09.09.11 (piatek) DYNEBURG – WILNO
10.09.11 (sobota) WILNO – Podbrodzie – Zułów – Mejszagoła – Ponary - Wilno
11.09.11 (niedziela) WILNO – Koniuchy – Kopciowo - SOKOLKA
12.09.11 (poniedzialek) SOKOLKA – WARSZAWA
W HUCIE PIENIACKIEJ, w miejscu wymordowanej i spalonej przez UPA wioski, w dniu 29
sierpnia (poniedzialek), bedzie II Zlot Motocyklowy. Uczestnicy zlotu moga pojechac z Rajdem
Katynskim, dolaczyc na trasie, badz przyjechac samodzielnie. Uczestnictwo w zlocie jest
bezplatne. Zlot koordynuje Adam Switalski tel. 510 011 012, adam.switalski@wp.pl
Adres zlotu: GPS: N49 54’7”, E25 5’56”
Ponizej piosenka naszego Przyjaciela, Lecha Makowieckiego - Wolyn.
Wysluchaj ja koniecznie.
http://www.youtube.com/watch?v=KDK2AVGobdA&feature=channel_video_title
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XI Rajd Katynski w dniu 29 sierpnia zapali znicze w Zadworzu.
http://www.youtube.com/watch?v=LupnLSk53YE&NR=1 - Zadworze – Polskie Termopile
http://www.youtube.com/watch?v=GwJG-QSyRaQ
- Zadworze – lekcja historii

Potrzebne sa furgony bagazowe do przewozu darow, wiencow, zniczy i
pochodni. Najchetniej duze. Jezeli dysponujesz takim i mozesz pojechac zwracamy za paliwo. Mamy tez kierowcow.
Prosze o mozliwie szybkie zgloszenia.
--------------------

Jeszcze przed XI Rajdem Katynskim, nasze Stowarzyszenie organizuje 2
ciekawe rajdy.
I Rajd Motocyklowy „Żołnierze Wyklęci – Pamiętamy”. Rajd odbedzie sie w dniach
21-24 lipca 2011 r. Rajd jest organizowany wspolnie ze Stowarzyszeniem Historycznym im. 5
Wileńskiej Brygady AK.
W tym roku pojedziemy w miejsca związane z działaniami 5. Wileńskiej Brygady AK mjr.
Zygmunta Szendzielorza „Łupaszki” na Podlasiu i Pomorzu. W szczególny sposób obok
legendarnego dowódcy „Brygady Śmierci” przywołamy pamięć Danuty Siedzikówny „Inki” –
będziemy w Narewce i Gdańsku, oraz Zdzisława Badochy „Żelaznego” – w Czerninie pod
Sztumem. 60 lat temu 2 lutego 1951 r. w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej w
Warszawie wykonując mord sądowy zamordowano mjr. „Łupaszkę” oraz „współsądzonych” z
nim towarzyszy walki, 65 lat temu 28 sierpnia 1946 r. w podobnej procedurze w więzieniu w
Gdańsku zamordowano łączniczkę i sanitariuszkę, wówczas jeszcze niepełnoletnią „Inkę”, zaś
28 czerwca 1946 r. w obławie pod Czerninem zginął „Żelazny”.
www.rajdkatynski.net
Szczegoly na stronie:

I Rajd Motocyklowy „Prymas Tysiąclecia – Pamiętamy”. ,Rajd odbedzie sie w
dniach 30-31 lipca 2011 r.
W tym roku przypada 110. rocznica urodzin oraz 30. rocznica śmierci Sługi Bożego Ks.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia. Pojedziemy śladami dzieciństwa
Księdza Prymasa zaczynając w miejscu urodzenia – Zuzeli. Spotkamy się z założycielką
„Ósemki” Panią Marią Okońską oraz współpracownicami Kardynała z Instytutu Prymasowskiego.
Złożymy wizytę w Domu Arcybiskupów Warszawskich – Rezydencji Prymasa Tysiąclecia. Rajd
zakończymy podczas Mszy Św. w Katedrze Warszawskiej.
Szczegoly na stronie:
www.rajdkatynski.net

ZAPRASZAMY
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W dniu 30 czerwca z Polski wyruszyły 3 motocyklowe rajdy pod patronatem
Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński.
1) Rajd “Ojców Naszych Starym Szlakiem” – Białoruś 2011 (organizator: Michał Nowak)
2) Rajd “Pomost Pamięci” (organizator: Włodek Lach)
3) Rajd Katyń-Syberia (organizator: ks. Tomasz Denicki)
Każdy z Rajdów to olbrzymie wyzwanie, które motocykliści pragną podjąć, aby odwiedzić
niezwykłe tereny, na których mieszkają Polacy tęskniący za swoją ojczyzną – Polską.

Rajd “Ojców Naszych Starym Szlakiem” – Białoruś 2011
W tym roku tradycyjnie spotkania z Polakami mieszkającymi na Białorusi pielgrzymującymi do
Budsławia na obchody Święta Nawiedzenia Matki Bożej, odwiedziny wielu zaprzyjaźnionych
miejsc, oddanie hołdu ofiarom II wojny światowej poległym pod Lenino, pomordowanym w
Kuropatach, Taklinowie czy Nalibokach, dotarcie do miejsc pamięci bohaterów jak Tomasz
Wawrzecki, „Ponury”, „Kotwicz”. Przemili ludzie, duch historii, wspaniałe drogi i bezkresne
krajobrazy – jednym słowem Kresy Rzeczpospolitej.
30 czerwca spotkanie w Aninie I podróż do Sokółki. Przekroczenie granicy w dniu 1 lipca –
powrót 10 lipca, w planach pokonanie trasy około 2 500 km. W Rajdzie bierze udział 11 osób.
Organizatorem Rajdu Białoruś 2011 jest Michał Nowak.

Rajd “Pomost Pamięci”
Celem wyprawy jest uczczenie pamięci więźniów politycznych, wywiezionych w latach 40. do
Łagrów Kołymskich, gdzie pozbawieni czci i godności ludzkiej, ginęli – ponieważ byli Polakami.
Pragniemy tą wyprawą uczcić ICH pamięć. Zawieziemy
symboliczną garść ziemi z Katynia do Kołymy I z Kołymy przywieziemy ziemię do Katynia, bo:
jedna to tragedia, którą dzieli tylko odległość.
Te blisko 25 000 kilometrów podróży rozpoczniemy z Rajdem organizowanym przez
Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński pt. “Ojców naszych Starym
Szlakiem” zwanym “Małym Katyniem”. Na Białoruś pojedziemy razem, ale tam się rozdzielimy.
My, pojedziemy w kierunku Moskwy I dalej nad Bajkał, a potem skierujemy się na Magadan.
Mamy do przejechania 12,5 tysiąca kilometrów w jedna stronę. Ponownie spotykamy się, tym
razem z XI Rajdem Katyńskim, w Moskwie 5 września 2011. Z Moskwy wspólnie ruszymy do
Katynia na uroczyste obchody Pamięci Ofiar Katynia. Mamy nadzieję, że dzięki wyprawie
MOST PAMIĘCI obchody te będą pełniejsze. W Rajdzie bierze udział 3 motocyklistów: Włodek
Lach, Aleksander Sołtys oraz Tomasz Dorsz.

Rajd Katyń-Syberia
To motocyklowa pielgrzymka śladami błogosławionego Rafała Kalinowskiego do Usole
Sibirskoje. Chcemy się pomodlić razem z Polakami, których spotkamy na naszym pątniczym
szlaku. Już dzisiaj wiemy, że wielu z nich oczekuje nas w swoich parafiach, gdzie planujemy
zatrzymywać się na noclegi. Na terenie Rosji pracuje kilku, a nawet kilkunastu księży z naszej
diecezji, których w szczególności chcemy odwiedzić I zawieźć im trochę Polski.
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Po nawiedzeniu Sanktuarium bł. Rafała udamy się do Irkucka, gdzie będziemy mieli spotkanie z
biskupem Cyrylem, a następnie pojedziemy nad Bajkał do Listwianki. Weźmiemy też udział we
wschodnio-syberyjskim zlocie motocyklowym, na którym pojawią się motocykliści z Chin,
Mongolii, z Polski (jeśli zdążymy) I oczywiście z Rosji. Na szlaku naszej pielgrzymki nie
zabraknie ważnych dla Polski miejsc takich jak: Katyń, Smoleńsk, Tobolsk.
W drodze powrotnej pojedziemy na południe, przez Saratow, Charków, do Odessy, a dalej
przez Wołyń I Podole do Polski. Planujemy wrócić 30 lipca 2011 roku. Cała trasa wyniesie ok.
14 500 km. Polecamy się waszej modlitwie. Ks. Tomasz Denicki.

-------------------------MODLITWA Z SYBERII
O Boże! Wyrwij mnie z rozpaczy,
Jako baranka spośród cierni.
Na drodze pustej i tułaczej
W boleści wołam Cię bezmiernej,
A w koło taka leży cisza,
Że mój głos w niebie – musisz słyszeć !
Jako źdźbło jestem polnej trawy,
Które wiatr poniósł hen po świecie,
Kroplami bólu, męki krwawej
Szlak mej tęsknoty się ukwiecił,
I teraz w polach maki kwitną
I w niebo patrzą się błękitne.
A tam, za stepem i za polem,
Za tysiącami widnokręgów,
Za światem bólów i niedoli,
Za granicami wszelkiej męki,
Skarb mój pozostał w złotej zorzy,
Tam jest Ojczyzna moja – Boże !
O Panie, który rządzisz wszystkim
I drogi światom swym wyznaczasz,
Pożarów ziemskich zgaś ogniska !
Wysusz potoki ludzkich płaczów !
Nie pozwól zginąć nam, ni spodleć,
Boże ! Wysłuchaj naszych modlitw !
Po drodze pustej i tułaczej
Pójdę, gdzie zechcesz i gdzie każesz,
Tylko Ty wyrwij mnie z rozpaczy,
I patrzeć pozwól jasną twarzą
Tam, gdzie z ofiary i tęsknoty –
Rodzi się – Polska – cel mój złoty !
Jadwiga Czechowiczówna

Powrot do Ojczyzny.
W ubieglym roku zbieralismy podpisy pod petycja do Sejmu o sprowadzenie do Polski tych
syberyjskich nieszczesnikow. Czekaja juz 70 lat.
Zebralismy ok. 300 tys podpisow.
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W dniu wczorajszym glosami rzadzacej koalicji sprawe utracono. Ta haniebną decyzje podieli
poslowie PO i PSL.
Powiadaja ze nie ma pieniedzy. Przed chwila przeczytalem w gazecie ze:
“Polska włączy się w odbudowę Libii”

Kiedyz wreszcie Polska beda rzadzic Polacy ?

--------------------------“63 lata temu, w wiezieniu na Mokotowie przy ul. Rakowieckiej, zostal zamordowany przez
komunistycznych zbrodniarzy, Rotmistrz Witold Pilecki. Najdzielniejszy z dzielnych.
W środę, 25 maja, o godzinie 21.00 pod murem wieziennym zebalo sie kilkudziesieciu motocyklistow,
koledzy z grupy rekonstrukcyjnej Radoslaw, byla corka Rotmistrza, Zofia i syn Andrzej.
Ta spontaniczna, wzruszajaca uroczystosc zgromadzila ok. setki osob. Chlopcy z Radoslawa pelnili
warte, nasz kapelan, ks Marek poprowadzil modlitwe. Juz o zmroku, w swietle pochodni i zniczy, o
21:30, godzinie mordu zlozylismy wieniec.
Ta uroczystosc wejdzie na stale do kalendzrza naszego Stowarzyszenia. Pamietaj, kazdego roku, 25
maja, o 21:00 przychodzimy pod mury wiezienne na Rakowieckiej, miejcce komunistycznych morderstw
na polskich ptriotach.”

Tej tresci informacje zamiescilem w poprzednim, Komunikacie 3/11.
Juz nie pisalem ze pod koniec uroczystosci przyjechaly samochody policyjne (5). Spisano kilku
motocyklistow.
Obecnie jestesmy przesluchiwani. Prowadzone jest sledztwo w sprawie “nielegalnego
zgromadzenia” Oto powtarzajace sie pytania:
- czy zamieszczałem w Internecie informacje o śmierci gen. Fieldorfa ?
- na jakich stronach i jakiej treści były to informacje ?
- jaki charakter miało zgromadzenie w dniu 25.05.2011 na ulicy Rakowieckiej w Warszawie ?
- czy władze gminy były informowane o planowanym publicznym zgromadzeniu ?
- kto był organizatorem zgromadzenia ?
Od jedenastu juz lat, jezdzimy Rajdem Katynskim na Wschod. Odwiedzamy cmentarze, pola
bitewne i inne miejsca wazne dla Polakow. I nigdy i nigdzie policja nam nie przeszkadzala, ani
na Bialorusi, ani w Rosji, ani na Ukrainie. To w „demokratycznej” Polsce wszystko jest
podejzane. Ta wladza chce kontrolowac nasze mysli, kazdy nasz ruch.

-----------------------------Przez najbliższy tydzień (do 22.07) w Warszawie przebywają dzieci i młodzież z
Chmielnika na Ukrainie, którymi opiekuje się Pani Halina Brylant, Prezes Związku
Polaków w Chmielniku. Szukamy chętnych motocyklistów, którzy sprawiliby dzieciom
radość i powoziliby je po terenie szkoły. Termin: środa, 20 lipca od godz. 18.30 - Szkoła
Podstawowa nr 303 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, Ursynów, ul. Mandarynki 1.
Chętne osoby proszone są o kontakt z Anią Ostrowską - mailowy
(anna.ostrowska@yahoo.com) lub telefoniczny (0 606 526 332)
Pamietajcie, 1 wrzesnia, XI Rajd Katynski odwiedzi Chmielnik i bedziemy goscmi tych dzieci.

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