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KOMUNIKAT 1/08/2022

Przyjaciele,

już w najbliższą sobotę, 13 sierpnia 2022 r. nastąpi oficjalne rozpoczęcie i

uroczysty start XXII Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego imienia Komandora

Wiktora Węgrzyna. Na trasę Rajdu szlakiem polskich królów wyjedzie 58 uczestników na 47

motocyklach i w dwóch samochodach dostawczych, którymi dostarczymy dary dla Polaków

mieszkających poza granicami naszego kraju.

Tegoroczny Rajd rozpoczniemy tradycyjnie Mszą świętą w bliskiej każdemu rajdowemu sercu

Świątyni Opatrzności Bożej, w której spoczywają prochy naszego Komandora Wiktora Węgrzyna.

Po Mszy świętej złożymy kwiaty przy grobie Komandora i wyruszymy na trasę Rajdu, którego

oficjalny i uroczysty start nastąpi pod Pomnikiem Katyńskim na warszawskim Placu Zamkowym.

XXII Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, z uwagi na trwającą wojnę i skomplikowaną

sytuację polityczną na terenie Rosji i Ukrainy, będzie koncentrował się na odwiedzaniu miejsc i

spotkaniach z Polakami w tych rejonach, do których dotychczas Rajd docierał sporadycznie lub

wcale. Z Warszawy wyruszymy na południe, odwiedzimy Polaków mieszkających na Zaolziu,

wspólnie z którymi złożymy pod Tablicami Katyńskimi wieniec w hołdzie pomordowanym w

ramach Zbrodni Katyńskiej polskim Mieszkańcom Zaolzia. Kwiaty złożymy również w miejscu

tragicznego wypadku asów polskiego lotnictwa – Żwirki i Wigury, po czym udamy się na wzgórze

Kahlenberg, z którego w październiku 1683 roku polska niezwyciężona husaria przeprowadziła

atak na wojska tureckie oblegające Wiedeń. Następnie odwiedzimy miejsce dwóch bitew pod



Parkanami, złożymy wiązanki i znicze pod budapesztańskimi pomnikami „Męczenników Katynia” i

„Memento Smoleńsk” oraz odwiedzimy siedzibę rodową króla Stefana Batorego.

Tegoroczny Rajd nie zapomni również o tym, co motocykliści lubią najbardziej, czyli o krętych

górskich drogach z pięknymi widokami, dlatego też w drodze do warneńskiego mauzoleum króla

Władysława III przejedziemy jedną z najpiękniejszych europejskich dróg – trasą Transfogarską. Z

Warny Rajd uda się na północ do Mołdawii, gdzie czekają na nas nasi Rodacy, a następnie na Ukrainę

do Kamieńca Podolskiego i Chocimia, skąd wrócimy do Rumunii, aby odwiedzić Polaków

mieszkających na Bukowinie, po czym przez Słowację wjechać w piękne polskie Bieszczady. Tam

odwiedzimy Komańczę i miejsce internowania Prymasa Tysiąclecia, oddamy hołd Mieszkańcom

Cisnej którzy na tym terenie walczyli z bandami OUN i UPA, a następnie przez Rzeszów i Lublin,

gdzie złożymy wieńce w miejscach upamiętniających Żołnierzy Wyklętych oraz ofiary obozu

koncentracyjnego w Majdanku, dotrzemy w dniu 27 sierpnia do Drohiczyna, w którym nastąpi

uroczyste zakończenie XXII Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kochających Polskę motocyklistów na Plac Zamkowy

w Warszawie na godzinę 9.00. Właśnie tam, w obecności przedstawicieli Rady Ministrów

Rzeczypospolitej Polskiej nastąpi oficjalne otwarcie i uroczysty start Rajdu. Jak co roku, Rajdowi

Katyńskiemu towarzyszyć będzie na terenie Warszawy Rajd Ponary – Pamiętamy, który również w

dniu 13 sierpnia b.r. tradycyjnie wyruszy do Wilna, a następnie pojedzie szlakiem polskich miejsc w

Inflantach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich motocyklistów ze wszystkich grup motocyklowych w

Polsce do towarzyszenia Rajdowi Katyńskiemu na pierwszych kilometrach Rajdu szlakiem chwały

polskiego oręża, szlakiem pamięci i męczeństwa obywateli Rzeczypospolitej.

Bądźmy razem!



•

W dniach 1 i 2 października 2022 r. w odbędzie się coroczne zakończenie sezonu

motocyklowego w Gietrzwałdzie – jubileuszowy X Zlot Jesienny Zakończenie Sezonu

Motocyklowego 2022 r. Dokładny program zlotu zostanie podany w mediach społecznościowych

Stowarzyszenia.



Zapraszamy Was do śledzenia naszego profilu na portalu społecznościowym:

facebook.com/rajdkatynski (Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński) oraz

strony internetowej: www.rajdkatynski.com. Na bieżąco publikowane są wszelkie informacje z życia

naszego Stowarzyszenia oraz codzienna relacja z XXII Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu

Katyńskiego.

Życzymy Wam dużo zdrowia i serdecznie pozdrawiamy!
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