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KOMUNIKAT 1/06/2022 
 

 
Przyjaciele,  

 

po dłuższej chwili oczekiwania w nadziei na zakończenie wojny na Ukrainie i nastanie 

pokoju, który pozwoliłby nam na kontynuowanie wielkiego dzieła Komandora Wiktora 

Węgrzyna na tradycyjnej trasie Rajdu, przyszedł czas na przedstawienie Wam trasy XXII 

Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego.  

 Trwająca na Ukrainie wojna spowodowała konieczność ominięcia większości miejsc, 

które w minionych latach Rajd tradycyjnie odwiedzał. Po raz kolejny nie będziemy mieli 

możliwości, aby pokłonić się nad grobami polskich oficerów w Katyniu, Piatichatkach, Bykowni i 

Miednoje, jednak Rajd - zawsze wierny dewizie „Kocham Polskę i Ty ją kochaj” – pojedzie 

śladami polskich królów i hetmanów, a także odwiedzi wiele miejsc związanych z historią 

Rzeczypospolitej.  

 W tym roku wyruszymy 13 sierpnia ze Świątyni Opatrzności Bożej. Odwiedzimy 

Kahlenberg pod Wiedniem, pojedziemy pod pomnik króla Jana III Sobieskiego w Parkanach, 

gdzie pogromił Turków, aby następnie przez Budapeszt, rodową siedzibę króla Stefana 

Batorego w Siedmiogrodzie, trasę Transfogarską i Bukareszt dotrzeć do Mauzoleum króla 

Władysława w Warnie. Odwiedzimy noszącą wiele śladów polskości Mołdawię, spotkamy się z 

Polakami w rumuńskiej Bukowinie, a jeśli Bóg pozwoli dotrzemy także do Huty Pieniackiej, aby 



 
jak co roku złożyć hołd ofiarom Zbrodni Wołyńskiej. Rajd zakończymy w sobotę 28 sierpnia w 

zaprzyjaźnionym Drohiczynie.  

 Serdecznie zapraszamy do wspólnej motocyklowej podróży z Biało – Czerwoną na 

motocyklu i z Polską w sercu. Zapisy na Rajd potrwają jeszcze do 25 czerwca. Zgłoszenia 

przyjmujemy mailowo pod adresem zarzad@rajdkatynski.com  

Wpisowe w tym roku to 2.000 zł (w przypadku dwóch osób na jednym motocyklu 3.500 zł), a 

dla członków Stowarzyszenia 1.800 zł (w przypadku dwóch osób na jednym motocyklu 3.300 

zł). 

  

  

 W tym roku w swoją podróż polskimi śladami wyruszy również Rajd Ponary, będący 

częścią XXII Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, który odwiedzi Polaków i 

miejsca związane z Polską na terenie Litwy, Łotwy i Estonii. Rajd Ponary wystartuje w dniu 13 

sierpnia, a wróci do kraju w dniu 20 sierpnia.  

Rajd pojedzie tradycyjnie do Wilna, Ponar aby następnie udać się na nieodkryte dotąd przez 

Międzynardowe Motocyklowe Rajdy Katyńskie tereny Estonii i powrócić do Polski przez Rygę, 

Birże i Taurogi.  

Zgłoszenia na Rajd Ponary przyjmuje Marcin Gałecki – Komandor Rajdu – pod adresem 

marcin.galecki@rajdkatynski.com Wpisowe na Rajd to 900 zł. 

  

 

W tym roku po raz pierwszy polscy motocykliści spotkają się na zlocie motocyklowym na polach 

Grunwaldu organizowanym przez Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd 

Katyński. Zlot rozpoczniemy w dniu 14 lipca od godziny 13.00 na polu namiotowym obok 

amfiteatru w Grunwaldzie, a zakończymy w dniu 17 lipca. Pomysłodawcą i Komandorem Zlotu 

jest Marek Waśniewski, który przyjmuje zapisy na Rajd do dnia 30 czerwca pod adresem 

marek.wasniewski@rajdkatynski.com lub tel. 602553254. Koszt uczestnictwa to 350 zł, w 

ramach których wliczone są opłaty za pole namiotowe, koszulka, znaczek i zlotowy grill. 

Serdecznie wszystkich Was zapraszamy! 

  



 
 Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński od samego początku 

wojny na Ukrainie czynnie włączyło się w niesienie pomocy Naszym Rodakom, jak również 

wszystkim innym osobom potrzebującym/rannym w związku z zaistniałym konfliktem 

zbrojnym. Nasza pomoc kierowana jest w formie organizowania konwojów pomocy 

humanitarnej, jak również przyjmowania uchodźców w Polsce u Członków Naszego 

Stowarzyszenia oraz organizowania pomocy medycznej ludziom potrzebującym na terenie 

Naszego kraju.  

 Na obecną chwilę zorganizowaliśmy i dostarczyliśmy pomoc w ramach blisko 100 

konwojów humanitarnych, które dotarły do najdalszych miejsc, stanowiąc nierzadko jedyną 

pomoc dla ludzi zamieszkujących tereny obwodu charkowskiego, odeskiego, mikołajskiego, 

żytomierskiego, kijowskiego, tarnopolskiego, chmielnickiego (płoskirowskego), zakarpackiego, 

stanisławowskiego oraz lwowskiego. W tym miejscu chcielibyśmy gorąco podziękować Naszym 

Stowarzyszeniowym bohaterom, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie w/w 

transportów: Artur Tchórzewski, Sylwester Zdanowski, Wojciech Borzym, Bernard Leoniak, 

Marcin Gałecki, ks.kan. Ryszard Krakowski, Dariusz Wieczorek, Andrzej Bakalarz, Zdzisław 

Fąka, Tomasz Kuźnik, Tadeusz Wałachowski, Adam Książek, Grzegorz Ludkowski, Jerzy 

Kowalski, Roman Karassek, Zenon Zielski, Andrzej Michewicz, Elżbieta i Grzegorz Gajewscy, 

Andrzej CBR oraz wielu innych członków Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd 

Katyński. Panie i Panowie jesteście WIELCY! 

Potrzeby cały czas są ogromne, dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie Naszej działalności 

dokonując wpłat na rachunek bankowy Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd 

Katyński:  07 8213 0008 2010 0900 6766 0001  

tytułem: Darowizna na rzecz pomocy dla Rodaków na Ukrainie  

Posiadamy również rachunki w walutach EUR i USD – są one podane na stronie 

www.rajdkatynski.com.  

  

  

W dniu 12 czerwca 2022 r. odbył się VI Rajd Papieski Siedlce-Drohiczyn, stanowiący 

upamiętnienie pobytu św. Jana Pawła II na ziemi podlaskiej. W tegorocznym Rajdzie 

uczestniczyło blisko 400 maszyn. Rajd zwieńczył przepiękny koncert Pani Magdy Steczkowskiej 



 
oraz uroczysta Msza Św. Cieszymy się że mogliśmy uczestniczyć w tym wspaniałym 

wydarzeniu. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia fotorelacji z wydarzenia na Naszym 

facebooku.  

 Gratulujemy organizatorom wspaniałego przygotowania Rajdu,  w szczególności  

Burmistrzowi Drohiczyna Wojciechowi Borzymowi  - Naszemu Stowarzyszeniowemu Koledze, 

Prezydentowi Siedlec – Andrzejowi Sitnikowi oraz przesympatycznemu Wójtowi Gminy Korczew 

Słowomirowi Wasilczukowi. Dziękujemy kolegom z ziemi podlaskiej za zabezpieczenie rajdu 

oraz wszelką pomoc w organizacji – na szczególne wyróżnienie zasługuje cała Grupa Ponarska 

z Arturem Tchórzewskim i Marcinem Gałeckim na czele. 

  
 
 Tradycją Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński jest 

przyznawanie specjalnych wyróżnień dla osób urzeczywistniających idee i postawy Naszego 

Stowarzyszenia. W tym roku Kapituła Nagrody przyznała nagordy śp. Komandora Wiktora 

Węgrzyna osobom, które swoim działaniem, determinacją i przede wszystkim ciężką pracą 

zorganizowały i osobiście przeprowadziło transporty pomocy humanitarnej dla Rodaków 

żyjących na ogarniętej wojną Ukrainie. Laureatami Węgrzynów 2022 roku zostali ks. kan. 

Ryszard Krakowski, Artur Tchórzewski, Bernard Leoniak, Andrzej Bakalarz oraz Zdzisław 

Fąka. Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło w Drohiczynie podczas Rajdu Papieskiego Siedlce-

Drohiczyn. Nagrody zostały wręczone z rąk Pani Prezes Honorowej SMMRK Iwony Węgrzyn-

Bocheńskiej, Burmistrza Drohiczyna Wojciecha Borzyma oraz Prezydenta Siedlec Andrzeja 

Sitnika.  

 Z uwagi na brak możliwości przyjazdu do Drohiczyna ks. kan. Ryszarda Krakowskiego - 

wręczenie nagrody dla Księdza nastąpiło po Mszy Świętej w kościele Parafialnym w Wojkowie.  

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy w ramach 

Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński! 

  
 
 

Z wielką przyjemnością informujemy, że w przygotowaniu jest obszerny album 

zawierający zdjęcia i opisy z XXI Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, który 

w ubiegłym roku odwiedził teren Ukrainy. Dziękujemy fotografowi Rajdu, Marcinowi 



 
Szpądrowskiemu za doskonałe zdjęcia i ogrom pracy włożony w udokumentowanie 

niezapomnianych rajdowych chwil. 

  

 

Poszukujemy osoby, która chciałaby wziąć udział w tegorocznym Międzynarodowym 

Motocyklowym Rajdzie Katyńskim w charakterze operatora kamery oraz rajdowego kucharza. 

Chętnych prosimy o kontakt pod adresem zarzad@rajdkatynski.com  

 

  

 Członków Stowarzyszenia informujemy, że najbliższe Walne Zgromadzenie Członków 

odbędzie się w dniu 9 lipca 2022 roku w Nowym Mieście nad Pilicą, u Kapelana 

Stowarzyszenia, br. Krzysztof Lewandowskiego. Bardzo dziękujemy br. Krzysztofowi za 

życzliwość! Odrębne zaproszenia na Walne zostaną rozesłane Członkom Stowarzyszenia wraz 

z porządkiem obrad w najbliższym czasie. 

 

  

 Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa wraz z rodzinami w spływie kajakowym 

organizowanym w dniach 6-7 sierpnia 2022 r. Spływ kajakowy rzeką Bug to niesamowite 

przeżycia i przepiękne podlaskie widoki. Spływ rozpocznie się w Drohiczynie – pierwszej 

historycznej stolicy Podlasia, a zakończy się w miejscowości Granne – gdzie w Nadbużańskim 

Centrum Turystycznym, przy ognisku i muzyce granej na żywo będziesz mógł zasmakować 

przysmaków lokalnej kuchni. Zapisy i wszelkie informacje na stronie www.500kajakow.pl 

  

 

Zapraszamy do śledzenia profilu Rajdu na Facebooku oraz na stronie 

www.rajdkatynski.com. Wszystkich dotychczasowych Uczestników Rajdów Katyńskich 

zachęcamy do przystąpienia do Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński; 

drzwi Stowarzyszenia otwarte są dla każdego, komu bliska jest idea Naszej organzacji i kto 

chce współtworzyć przyszłość Sotwarzyszenia. 



 
 

Życzymy Wam dużo zdrowia i serdecznie pozdrawiamy! 

„Jak długo w sercach Naszych, choć kropla polskiej krwi”         

 

   W imieniu Zarządu SMMRK 

                                  Michał Szeliga - Prezes Zarządu 

      Grzegorz Gajewski- Wiceprezes Zarządu 


