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„Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński” 
 

Warszawa 00-270, ul. Krzywe Koło 30/3, tel. (0-22) 635 0671, 506 284 816,  
e-mail. Wiktor.Wegrzyn@rajdkatynski.com   www.rajdkatynski.com   

 

 
 
Warszawa, 1 października 2014 rok        
 
 

KOMUNIKAT 8/14 

 

Przyjacielu, 
 

 
XIV MIĘDZYNARODOWY MOTOCYKLOWY RAJD KATYŃSKI ZAKOŃCZONY 
 
 14 września o godz. 14:00, kolumna 150 motocykli, w asyście policjantów ze Stołecznej 
Komendy Policji, wjechała pod Pomnik Katyński w Warszawie. 
 Wzruszające powitanie.  
 Zachęcam do odwiedzenia strony www.rajdkatynski.com - gdzie jest sporo relacji z XIV Rajdu 
Katyńskiego. Zachęcam również do wysłuchania audycji w Radiu Maryja „Rozmowy Niedokończone” z 
dnia 27 września br. gdzie o rajdzie, swoich przeżyciach, opowiadają motocykliści, uczestnicy XIV Rajdu 
Katyńskiego 
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/relacje-i-wspomnienia-z-xiv-motocyklowego-rajdu-katynskiego/ 
 http://www.radiomaryja.pl/multimedia/relacje-i-wspomnienia-z-xiv-motocyklowego-rajdu-katynskiego-cz-
ii/ 
a także do obejrzenia audycji w TVP Wrocław  
http://www.tvp.pl/wroclaw/spoleczne/studio-wschod/wideo/16092014/16860544 
Więcej o XIV Rajdzie Katyńskim napiszę w następnym Komunikacie, dziś sprawa najważniejsza to:     
 

II MOTOCYKLOWY ZLOT JESIENNY 
RADOSNE ZAKOŃCZENIE SEZONU MOTOCYKLOWEGO W 
GIETRZWAŁDZIE, 4-5 PAŻDZIERNIKA 2014. 
 

Spotykamy się tam, gdzie w 1877 roku, Matka Boża objawiła się polskim dzieciom, mówiła do 
nich po polsku, kiedy pod zaborem pruskim mówić w języku polskim nie było wolno, na pięknej i 
gościnnej Warmii. Więcej informacji o tym niezwykłym miejscu: http://sanktuariummaryjne.pl/start/ 
   

Podziękujemy Matce Bożej za udany sezon motocyklowy. Pomodlimy się za Tych, którzy nie 
powrócili do swoich domów. Bardzo proszę o przesłanie do mnie wiktor.wegrzyn@rajdkatynski.com 
krótkich wspomnień o tych naszych kolegach, którzy już przemierzają niebieskie szlaki. 
 

II Zlotowi Jesiennemu w Gietrzwałdzie towarzyszyć będzie II FESTIWAL KRÓTKIEGO FILMU 
MOTOCYKLOWEGO „MOTO-FILm”. Zapraszamy wszystkich motocyklistów do pokazania gdzie byłeś?, 
Co zobaczyłeś?  

Zgłoszenia filmów Robert.Karlak@rajdkatynski.com (48 601 223 037). 
Przewodniczącym jury festiwalowego i jego organizatorem jest kolega Robert Karlak.  

Regulamin festiwalu jest na stronie www.rajdkatynski.com  
. 

Zlot będzie ubogacony koncertem Pana Macieja Wróblewskiego, który po koncercie, przy 
ognisku poprowadzi wspólne śpiewanie. 
 
Program I ZLOTU: 
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4 październik (sobota)  
15:00 – 18:00 II FESTIWAL KRÓTKIEGO FILMU MOTOCYKLOWEGO „MOTO-FILm”  

Gminny Ośrodek Kultury 
19:00 – koncert Macieja Wróblewskiego.  
Po koncercie – ognisko – wspólne śpiewanie. 
 
5 października (niedziela)  
10:00 – Msza Święta Dziękczynna. Mszy Świętej będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. Abp 
Wojciech Zięba 
 
Kwater w okolicy jest dużo, ale na błoniach jest miejsce na kilka tysięcy namiotów. 

Zabierzcie ze sobą naczynia na wodę ze źródełka, które 8 września 1877 roku 
pobłogosławiła sama Matka Boża. 
Woda z tego źródełka ma moc uzdrawiającą. 
 
 
 PRZYJACIELU, ZAPRASZA CIĘ STOWARZYSZENIE  
MIĘDZYNARODOWY MOTOCYKLOWY RAJD KATYŃSKI. 
 
 

 

Najserdeczniej Was pozdrawiam 

Paniom rączki całuję a Panom mocno prawicę ściskam 
 

Wiktor 
 
 
  


