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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, 22 maja 2015 roku         
 
 

KOMUNIKAT 4/15 
 

Przyjacielu, 
 
Jeszcze o „Nocnych Wilkach”. 
 
Motocyklistów rosyjskich nie wpuszczono do Polski. Po czterogodzinnym postoju na polskiej 
granicy, rewizji, przesłuchaniach, odmówiono wjazdu 10 rosyjskim motocyklistom z których tylko 
jeden (jak mnie poinformowano) był z klubu „Nocne Wilki”. 
 
Zgodnie z rezolucją uchwaloną w dniu 19 kwietnia br. przez 30 tys. polskich motocyklistów, 
zebranych na Jasnogórskim Zlocie, im. Ks. Ułana Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego, na 
granicy w Terespolu na Rosjan, czekali polscy motocykliści. 
http://tv-trwam.pl/film/rozpoczecie-sezonu-motocyklowego-2015   o 1:14  
 
Pomimo kłamstw, jakie rozpowszechniano w „polskich mediach”, aby zniechęcić kolegów do 
przyjazdu do Terespola, na granicę przyjechało około 100 motocyklistów. Towarzyszyła nam 
Policja, dużo Policji w radiowozach, nad nami latały 3 policyjne helikoptery. Zwracała uwagę 
wyjątkowa życzliwość policjantów. Dziękujemy. 
 
Zgodnie z programem rosyjskich motocyklistów, w ich imieniu, zapaliliśmy znicze i złożyliśmy 
kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.  
Jeszcze tego samego dnia koledzy we Wrocławiu pod komendą mec. Michała Szeligi, w imieniu 
rosyjskich motocyklistów, złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Ofiar Rzezi Wołyńskiej i 
na cmentarzu rosyjskich żołnierzy.  
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3840099,dolnoslascy-motocyklisci-wsparli-nocne-wilki-ruszyli-
ich-trasa-na-cmentarz-radziecki-film-zdjecia,id,t.html 
 
29 maja o godz. 12:00, koledzy  ze Śląska, zapalili znicze i złożyli kwiaty w niemieckim obozie 
zagłady w Auschwitz i na cmentarzu żołnierzy rosyjskich w Pszczynie. Dowodził inż. górnik 
Mirek Wenglorz.      
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/nocny-wilki-w-auschwitz/5kpzks  
 
Wykonaliśmy wszystko to, czego „polski rząd” zabronił rosyjskim motocyklistom. 
 
Dziękuję Wam Koledzy Motocykliści!  
Pomimo histerycznej nagonki polskojęzycznych mediów na Motocyklowy Rajd Katyński, na 
mnie osobiście, kiedy zrobiono ze mnie agenta Putina, pijaka itp., zachowaliście zdrowy 
rozsądek i nie daliście się wciągnąć w tę antypolską awanturę.  
Otrzymałem tylko 2 maile krytyczne od motocyklistów, uczestników Rajdu Katyńskiego (nie 
będę ich wymieniał, bo szkoda mi tych głupków) i kilka wulgarnych anonimów. Otrzymałem 
wiele, bardzo wiele podziękowań, gratulacji za naszą motocyklową postawę i to od środowiska 
Policji, a nawet dyplomatów polskich i oczywiście od Polaków na Kresach Rzeczypospolitej. 

mailto:Wiktor.Wegrzyn@rajdkatynski.com
http://www.rajdkatynski.com/
http://tv-trwam.pl/film/rozpoczecie-sezonu-motocyklowego-2015
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3840099,dolnoslascy-motocyklisci-wsparli-nocne-wilki-ruszyli-ich-trasa-na-cmentarz-radziecki-film-zdjecia,id,t.html
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3840099,dolnoslascy-motocyklisci-wsparli-nocne-wilki-ruszyli-ich-trasa-na-cmentarz-radziecki-film-zdjecia,id,t.html
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/nocny-wilki-w-auschwitz/5kpzks
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Nie jest w polskim interesie konflikt z żadnym z naszych sąsiadów.  
 
 
 

Podczas II Wojny Światowej, w okupowanej Polsce, Niemcy wydawali w języku polskim gazety. 
Najbardziej znane to: Nowy Kurier Warszawski, Kurier Częstochowski , Goniec Krakowski, 
Dziennik Radomski, Goniec Codzienny, Ilustrowany Kurier Polski, Gazeta Lwowska.  
Polacy nazywali je gadzinówkami. Nie wolno było tego czytać, na Polaków, którzy tam 
pracowali, sądy Armii Krajowej wydawały wyroki śmierci.  
 
Dziś 95% mediów w Polsce jest w obcych rękach. 
"(...) kąpiemy się przymusowo w mocno zanieczyszczonej wodzie informacji, która ma zmienić myślenie 

Polaków, bo przecież nikt nie wydaje pieniędzy bezcelowo” o. prof. Mieczysław Albert Krąpiec, 
 
Dziś 95% mediów w Polsce to gadzinówki. „Polscy dziennikarze” mają się dobrze. Biorą nas 
gołymi rękoma. 
 
Oznajmiam panom - ze „strefy wolnego słowa”, tym od pana Sakiewicza, Warzechy - tę nowinę, 
poza agenturą jest życie. Są tacy którzy nie potrzebują oficera prowadzącego, aby podjąć 
decyzję.  
 
Więcej o tym towarzystwie w książce „PRAWICOWE DZIECI, CZYLI BLEF IV RP” - Leszka 
Misiaka, wydawca http://www.oficyna-aurora.pl   
 
 
Zachęcam też do obejrzenia i przeczytania: 
 
http://www.gloria.tv/media/jApw4Mu6RBx    
 
http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=3377  
 
http://pawelkapuscinski.pl/dlaczego-pojechalem-na-przejscie-graniczne-w-terespolu/  

 
Kilka osób pytało mnie dlaczego popieram Grzegorza Brauna. Tu jest odpowiedź:  
https://www.youtube.com/watch?v=a9blxSYYRz4&index=28&list=WL 
 
i jeszcze Max Kolonko mówi jak jest: 
https://www.youtube.com/watch?v=NWDi66ttZyM  

 

9 maja, na Jasnej Górze, pożegnaliśmy generała pilota Andrzeja Błasika 
 
To dla nas zaszczyt i honor - móc przyczynić się do tego, aby prochy polskiego lotnika, 
Dowódcy Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej generała pilota Andrzeja Błasika spoczęły 
u stóp Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski i Hetmanki Żołnierza Polskiego. Wszak 
jedną z Jej sukni zdobi biało-czerwona szachownica - znak polskich lotników.  
 Trudno pisać te słowa, wiedząc, że wiele miesięcy czekały, te czcigodne szczątki, na 
Polaków kochających Boga i Ojczyznę. Oni je odnaleźli, wydobyli ze smoleńskiego błota i 
przywrócili Ojczyźnie. Dopiero teraz mogą być otulone serdeczną modlitwą żony, dzieci, 
krewnych, przyjaciół i rzeszy, ogromnej rzeszy Polaków, którzy nigdy nie uwierzyli kłamstwu, a 
domaganie się prawdy uznają za swą powinność. 

http://www.oficyna-aurora.pl/
http://www.gloria.tv/media/jApw4Mu6RBx
http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=3377
http://pawelkapuscinski.pl/dlaczego-pojechalem-na-przejscie-graniczne-w-terespolu/
https://www.youtube.com/watch?v=a9blxSYYRz4&index=28&list=WL
https://www.youtube.com/watch?v=NWDi66ttZyM


 3 

 Panie Generale! Ufamy, że spełniły się słowa poety: „A jeśli komu droga otwarta do 
Nieba – tym, co służą Ojczyźnie”. 
 
                                                                                                 Motocykliści Rajdu Katyńskiego 

 

 

 

67 lat temu, 25 maja o godz. 21:30, w więzieniu przy ul. 
Rakowieckiej, komunistyczni zbrodniarze zamordowali 
najdzielniejszego z dzielnych, Rtm. Witolda Pileckiego. 
W poniedziałek 25 maja o godz. 21:00 – jak każdego roku, spotykamy się pod murem 
więziennym przy ulicy Rakowieckiej 37, w Warszawie. 

21:30 - wspomnienie o  Rotmistrzu, modlitwa, złożenie wieńców, zapalenie zniczy. 
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. 
 
Motocykliści zbierają się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, ul. 
Powązkowska 43/45 

(motocykle parkujemy przed bramą główną od ul. Powązkowskiej, najlepiej ok. godz. 
19.00 - dojście do kwatery "Ł" to ok. 10 minut)) 
19:30 złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na powązkowskiej Łączce (kwatera "Ł") 
20:30 uroczysty przejazd motocyklami z Cmentarza Wojskowego na Powązkach przed 
więzienie mokotowskie przy ul. Rakowieckiej. 

 

 

III Rajd Motocyklowy Śladami Ofiar Obławy Augustowskiej.  
Augustów – Mikaszówka – Giby – Suwałki, 29-30 maja 2015 r. 
  
Organizatorzy: 
•   Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński 
•   Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie (piątek-sobota) 
•   Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej (niedziela) 
Współorganizatorzy: 
   Parafia w Mikaszówce 
   Gmina Płaska 
   Stowarzyszenie „Leśni” 
   Oddział IPN w Białymstoku 
Komandor Rajdu: 
Leszek Rysak (SMMRK, leszek.rysak@rajdkatynski.com) 
Szczegółowy program Rajdu, zapisy i inne informacje na stronie: www.rajdkatynski.com 

  

 
 

mailto:leszek.rysak@rajdkatynski.com
http://www.rajdkatynski.com/
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Zaproszenie na IX Spotkanie Motocyklistów na Śląsku 
Cieszyńskim w dniach 27-31.05.2015r. 
  
Drogie Koleżanki i Koledzy motocykliści! Serdecznie zapraszam na IX Spotkanie Motocyklistów 
na Śląsku Cieszyńskim. Jak co roku celem naszego spotkania, organizowanego pod 
patronatem Stowarzyszenia „Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński" będzie:  - poznanie 
historii Śląska Cieszyńskiego rozdzielonego w 1918 roku między dwa państwa – Polskę i 
Czechosłowację,  - złożenie hołdu polskim żołnierzom poległym i pomordowanym w czasie 
wojny polsko-czeskiej w styczniu 1919 roku.  - spotkanie z dziećmi w polskiej szkole w 
Jabłonkowie na Zaolziu,  - złożenie hołdu polskim lotnikom Żwirce i Wigurze w miejscu ich 
tragicznej śmierci we wrześniu 1932 roku w Cierlicku koło Cieszyna oraz zwiedzenie wystawy 
lotniczej w Domu Polskim,  - spotkanie z dziećmi na festynie „Mundurowi dzieciom" przy zamku 
w Kończycach Małych,  - poznanie tragicznych losów Żołnierzy Wyklętych z oddziału kpt. 
Henryka Flame „Bartka". 

 Pozdrawiam, do zobaczenia. 
Mirek Wenglorz  
Bliższe informację i zapisy: - wenglorz_m@poczta.onet.pl   - tel. 604 862 304  

  

 

  

Rajd „Zapory”. Sobota 30 maja 2015r., Bełżyce 
 
Mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”, cichociemny, to legendarny dowódca oddziałów AK i WiN 
na Lubelszczyźnie i Zamojszczyźnie, zamordowany przez komunistów w mokotowskim 
więzieniu 7 marca 1949 r. Jego szczątki zostały odnalezione w tzw. Kwaterze „Ł” na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach w Warszawie. 
Program tegorocznego Rajdu „Zapory”: 
9.00-10.30 piknik wojskowo-historyczny, Rynek/ park w Bełżycach (stoisko promocyjne 
Komandosów z JWK, pokazy sprzętu i inne atrakcje) 
10.30-11.00 otwarcie Rajdu i inscenizacja niemieckiej egzekucji więźniów z dnia 9 czerwca 
1944, Rynek 
11.15 początek Rajdu, przemarsz na cmentarz 
11.30-12.00 złożenie hołdu przy grobach więźniów zamordowanych w egzekucji oraz 
przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w Bełżycach (AK i WiN) 
12.00 wymarsz w kierunku Zalesia (postój przy Punkcie Widokowym) 
13.30-15.30 ognisko (prosimy o zabranie własnego prowiantu) i wspólne śpiewanie przy remizie 
na Zalesiu; ponownie stoisko promocyjne Komandosów z JWK 
15.30 wymarsz w kierunku Wałów Kępskich (Wólki Kępskiej) 
17.30 uroczystości, Wały Kępskie - miejsce bitwy „Zaporczyków” z UB i NKWD z 7 lutego 1945 
roku 
- nabożeństwo 
- odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
- poczęstunek 
19.00 zakończenie Rajdu 
Warunki uczestnictwa w Rajdzie: znajomość tekstu „Marszu Zapory” (słowa zamieścimy), 
szturmówka (przynajmniej jedna na 5 osób), dobre buty 
Udział motocyklistów w Rajdzie "Zapory" koordynuje Dominik Mika (mob. +48 506 155 594). 

 

mailto:wenglorz_m@poczta.onet.pl
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POLSKI RAJD EKOLOGICZNY z KONFERENCJĄ NAUKOWĄ 
„Vehicles of the Future” 

 
organizowany przez Politechnikę Wrocławską   
przy współpracy Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 
 
Rajdokonferencja odbędzie się   w dniach  30 i 31 maja 2015 r. 
 
   Przedsięwzięcie, będące syntezą publicznej prezentacji efektów pracy twórczej i wymiany 
myśli, realizowane będzie w formie: 
- pokazu alternatywnych konstrukcji pojazdów  i pokazu efektywności jazdy rajdowej pojazdów 
użytkowych z silnikami zasilanymi biopaliwami 
-   klasycznej konferencji naukowej.  
 
Prezentacja pojazdów odbędzie się  na Wrocławskim Rynku i na trasie rajdu Wrocław – 
Oleśnica – Oława –Strzelin – Świdnica – Wałbrzych. 
Forum wymiany myśli i doświadczeń, a także futurystycznych projektów odbędzie się w salach 
konferencyjnych hotelu Maria w Wałbrzychu. 
Prototypowe konstrukcje pojazdów mechanicznych będą miały szansę zaprezentowania swoich 
walorów przy Ratuszu Wrocławskim, natomiast pojazdy użytkowe zasilane biopaliwami 
(sprezentowanymi rajdowcom przez organizatora) na trasie rajdu. 
  
Rajdokonferencja organizowana jest w okresie 70. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej i 
70-lecia Politechniki Wrocławskiej. Na trasie rajdu odbędzie się  symboliczne złożenie hołdu 
Polskim Bohaterom przed Pomnikiem Losów Ojczyzny w Oławie oraz przed Pomnikiem 
Pomordowanych Profesorów Lwowskich (Kampus Politechniki Wrocławskiej). 

 Oleśnica -- 760 lat lokacji - Piastowska siedziba książąt oleśnickich – zamek książęcy- 
złożenie kwiatów pod pomnikiem „Golgota Wschodu”. 

 Oława – piastowskie miasto – tam nastąpi złożenie hołdu Bohaterom II Wojny Światowej 
przed Pomnikiem Losów Ojczyzny. 

 Strzelin - miasto Bolka Świdnickiego na skrzyżowaniu dróg kupieckich Wrocław – 
Kłodzko.  

 Świdnica - pierwsze miasto pod patronatem największego z rodu Polaków św. Jana 
Pawła II, a także miasto domów pasywnych, pomp ciepła i energetyki solarnej. 
 

 Wałbrzych - ośrodek zamiejscowy Politechniki Wrocławskiej, który odwiedzimy z okazji 
70-lecia Politechniki Wrocławskiej. 

 

 Uczta   intelektualna  RAJDOKONFERENCJAN   w  dniu  31 maja 2015 r.   
 
Motto RAJDOKONFERENCJI       Kocham Polskę i Ty Ją Kochaj 

 

Komandorem Rajdu jest dr hab. płk Mieczysław Struś, komandor XIV Rajdu Katyńskiego 

Więcej informacji http://vehiclesofthefuture.pwr.edu.pl/ 

http://vehiclesofthefuture.pwr.edu.pl/
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II RAJD MOTOCYKLOWY IM. PŁK. RYSZARDA KUKLIŃSKIEGO  
"KAMIEŃ Z PÓL OJCÓW NASZYCH "   
Warszawa – Stromiec - Niedabyl – Stara Wieś – Ducka Wola - Bobrek - Warszawa 
05 -14 czerwca 2015 r. 
 
w hołdzie Bohaterowi świata, płk. Ryszardowi Kuklińskiemu,  
honorowemu obywatelowi Stromca, Krakowa, Zakopanego i Gdańska  
w 85.rocznicę urodzin. 
 
Trasa rajdu prowadzi do miejsc związanych z dzieciństwem oraz rodzinnymi stronami  
płk. Ryszarda Kuklińskiego 
 
W imieniu organizatorów zapraszają Robert Grudzień honorowy obywatel Stromca, 
pomysłodawca i organizator urodzin płk.Ryszarda Kuklińskiego 
 
Biuro organizacyjne urodzin: 
Robert Grudzień – Spotkania z Historia i Sztuką – projekt autorski 
tel.601 306 483, e-mail: robert@grudzien.pl  www.grudzien.pl 
Anna Drela historyk, dziennikarz – opiekun merytoryczny, przewodnik 
Zofia Grudzień współorganizator t.691306483 e-mail: zofiagrudzien1941@wp.pl 
Wiktor Węgrzyn komandor rajdu http://www.rajdkatynski.net/ 
 
Partnerzy: 
Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński www.rajdkatynski.net 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radomiu 
Wójt Gminy Stromiec 
Parafia pw.Św.Jana Chrzciciela w Stromcu 
Fundacja im. Mikołaja z Radomia 
OSP Stromiec 
Nadleśnictwo Dobieszyn 
American Corner Radom 
 
Szczegółowy program Rajdu na stronie  www.rajdkatynski.com  

  
 

  

VI RAJD MOTOCYKLOWY ZBRODNIE NIEMIECKIE – PAMIĘTAMY.  
KL AUSCHWITZ.  
Jarosław – Lisia Góra – Tarnów – Kraków – Oświęcim. 12-14 czerwca 2015 r. 

  
Komandor Rajdu: 
Leszek Rysak (SMMRK, leszek.rysak@rajdkatynski.com) 
  
Szczegółowy program Rajdu jest na stronie: www.rajdkatynski.com   

mailto:robert@grudzien.pl
http://www.grudzien.pl/#_blank
http://www.rajdkatynski.net/
http://www.rajdkatynski.net/#_blank
http://www.rajdkatynski.com/
mailto:leszek.rysak@rajdkatynski.com
http://www.rajdkatynski.com/
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IV MOTOCYKLOWY 
 RAJD „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA” 
18.07.2015 r. – 25.07.2015 r. 

W dniach 18.07-25.07.2015 r. motocykliści kolejny raz wyruszą ratować polskie kresowe 
nekropolie, w tegorocznej akcji polski cmentarz znajdujący się w miejscowości Gwoździec. Rajd 
uczestniczy w akcji dolnośląskiej młodzieży „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” która to już 
od wielu lat skierowana jest na przywracanie dawnego blasku cmentarzom pozostawionym na 
Kresach Rzeczpospolitej. W trakcie rajdu przewidziane zwiedzanie miejsc związanych z polską 
kulturą oraz spotkania z Rodakami.   
 
 
Trasa Rajdu: 
 
Wieczorny dojazd do Rzeszowa (nocleg u Komandora Rajdu)  
 
1 dzień: 
Rzeszów-Lwów- Stanisławów (dojazd do Stanisławowa, nocleg) - 360 km 

2 dzień: 
Stanisławów - Zabłotów (zwiedzanie Stanisławowa, dojazd do Zabłotowa) - 70 km 

3-4-5-6 dzień: 
Gwoździec (prace porządkowe na nekropolii) – dzienny przebieg ok. 30 km  

7 dzień: 
Zabłotów-Kosów Huculski – Kuty nad Czeremoszem – Zabłotów (zwiedzanie Kosowa, dawnej 
granicy polsko-rumuńskiej w Kutach nad Czeremoszem) - 100 km 

8 dzień: 
Zabłotów – Lwów – Rzeszów (dojazd do Rzeszowa, nocleg u Komandora)  - 400 km 

Zgłoszenia uczestników Rajdu przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2015 r. Szczegółowe 
informacje udzielane są pod numerem tel. 602 115 270 lub adresem e-mail 
michal.szeliga@interia.pl.  

  

 

 

Posłowie ks. Dariusza Stańczyka, kapelana XIV Rajdu Katyńskiego, do 
wspomnień Macieja Skowrona „Deszcz, pot i łzy”  z tegoż Rajdu.  
Zamieszczam bo piękne.  

 

mailto:michal.szeliga@interia.pl
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 Polsko, Ojczyzno moja, z dalekiej syberyjskiej tajgi piszę do Ciebie, żeś mi matką najczulszą i 

nadzieją, co nie umiera. Krzyż i Orzeł w Koronie od Uralu aż po Magadan, znad Bajkału i rzeki Jenisej, 

wołają do Ciebie, echem tysięcy potomków zesłańców i katorżników: bohaterski wskrześmy czas! 

 Polsko, Rajdów Katyńskich, pędź odważnie z Bożą iskrą wiary i miłości Ojczyzny, w dalekie 

strony Kresów i Rosji, by dotrzeć do ciszy leśnej i pamięci mogił Polskich Oficerów i Powstańców, 

którym składamy od wszystkich  żyjących  rodaków: wieniec biało-czerwony i śpiew modlitwy: Anioł 

Pański i znicz - ku Zmartwychwstaniu!  

 Polsko, od Tobolska po Chicago, jesteśmy synami i córkami Twoimi, choć los nasz tułaczką 

znaczony, w imię Królowej Narodu naszego, z ryngrafów Ostrobramskiej i Jasnogórskiej – przysięgamy 

i przyrzekamy Tobie - że żyć będziemy zawsze pod Twymi sztandarami, wiary ojców i matek naszych, w 

wolności dusz i niezawisłości myśli, choć na obczyźnie, lecz z Honorem bycia Polakiem! 

Ks. Dariusz Stańczyk 

Tobolsk, 14 marca 2015 roku 
 

 

 

 
Paniom rączki całuję a Panom mocno prawicę ściskam. 
Wiktor Węgrzyn  


