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     KOMUNIKAT  1/11/2021 

 

Przyjaciele,  

 w przeddzień 103. rocznicy odzyskania przez Naszą Ojczyznę Niepodległości oraz  

w związku z nieubłaganie dobiegającym końca rokiem 2021, pragniemy przedstawić Wam 

aktualne informacje z działalności i najbliższych planów Stowarzyszenia Międzynarodowy 

Motocyklowy Rajd Katyński. Mamy nadzieję, że mimo zaistniałej sytuacji epidemiologicznej w 

Polsce,  jak i na świecie, każdy z Was cieszy się dobrym zdrowiem i pogodą ducha.  

 

  

1. MOTOCYKLOWA PARADA NIEPODLEGŁOŚCI – WARSZAWA  11 LISTOPADA 2021 r.    

 Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w organizowanej po raz pierwszy przez 

Stowarzyszenie Motocyklowej Paradzie Niepodległości „Dla Niepodległej”. Parada pojedzie 

reprezentacyjnymi ulicami Warszawy, niezależnie od warunków pogodowych. Każdy  

z uczestników zobowiązany jest do zabrania ze sobą biało-czerwonych barw narodowych oraz 

dużej porcji uśmiechu i radości z okazji tego pięknego święta. Zbiórka od godz. 10:30 na 

parkingu przy sklepie Decathlon przy ul. Mszczonowskiej w Warszawie. Rozpoczęcie przejazdu 

godz. 11:00.  

Pokażmy wszystkim, że potrafimy radośnie i w zgodzie, cieszyć się z Niepodległości Naszej 

Ojczyzny. Niech biało-czerwona motokolumna przepełni ulice Warszawy. Do zobaczenia! 



 
  

2. WIECZORNICA PATRIOTYCZNA – PAŁAC OSTROWSKICH W KORCZEWIE NAD BUGIEM  

11 LISTOPADA 2021 r.   

 Już kolejny raz pragniemy wszystkich chętnych zaprosić do wspólnego spędzenia 

wieczoru  Narodowego Święta Niepodległości w towarzystwie pieśni patriotycznej i radosnych 

polskich motocyklowych serc.  

 Wieczornica odbędzie się w urokliwym miejscu w Pałacu Ostrowskich w Korczewie nad 

Bugiem. Rozpoczynamy od godz. 19:00. Proszę przygotować się na długie śpiewanie  

i kosztowanie lokalnych przysmaków. Wszelkich informacji o wydarzeniu oraz warunki 

uczestnictwa są dostępne w Naszych mediach społecznościowych oraz pod numerem 

tel. 694 669 813 – kol. Dominika Gałecka.  

 

  

3. MOTOCYKLOWY SPOTKANIE OPŁATKOWE - 11 GRUDNIA  2021 r. W DROHICZYNIE    

 Cieszymy się, że po rocznej przerwie spowodowanej pandemią wracamy z organizacją 

spotkania opłatkowego dla członków i sympatyków Stowarzyszenia Międzynarodowy 

Motocyklowy Rajd Katyński. W tym roku spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2021 r.  

w Drohiczynie. Bardzo dziękujemy w tym miejscu całej społeczności Miasta i Gminy Drohiczyn 

z Burmistrzem Wojciechem Borzymem na czele, za zaproszenie i możliwość wspólnego 

podzielenia się opłatkiem w tym szczególnym czasie poprzedzającym Święta Bożego 

Narodzenia.  

 Rozpoczynamy o godz. 18:00 Mszą Św. w Katedrze Drohiczyńskiej. Następnie po Mszy 

Św. wystąpi dla Nas gość specjalny – Polski Zespół Pieśni i Tańca „Ojcowizna” z Wileńszczyzny. 

Zespół liczący ponad 40 artystów wystąpi dla Nas ze specjalnym koncertem, a następnie 

wspólnie zasiądziemy do  stołu wigilijnego.  

 Każdy z uczestników zgodnie z tradycją  przynosi potrawy świąteczne i radosny nastrój.  

Zachęcamy do zapoznania się z repertuarem i dorobkiem artystycznym zespołu  na stronie 

http://www.ojcowizna.lt/ oraz https://www.facebook.com/ZespolOjcowizna/. 

 

 



 
  

4. MSZA ŚWIĘTA W ROCZNICĘ ŚMIERCI ŚP. KOMANDORA WIKTORA WĘGRZYNA –  

15 STYCZNIA 2022 R. 

 W dniu 15 stycznia 2022 r. w przeddzień 5. rocznicy śmierci Wiktora Węgrzyna w 

Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie o godz. 15:00, zostanie odprawiona Msza Św. w 

intencji Naszego Komandora. Po Mszy Św., odbędzie się noworoczne spotkanie motocyklowe, 

na którym przedstawione zostaną plany Stowarzyszenia na 2022 rok. Zapraszamy Was 

Wszystkich bardzo serdecznie do licznego uczestnictwa we Mszy Św. i spotkaniu 

noworocznym!  

 

  

5. KALENDARIUM STOWRZYSZENIA 2022 R. 

  W związku z planowaną na dzień 15 stycznia 2022 r. prezentacją planów 

Stowarzyszenia na przyszły rok, osoby chcące organizować rajdy motocyklowe i inne 

wydarzenia, o których chcieliby poinformować za pośrednictwem Stowarzyszenia 

Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński lub uzyskać Nasz patronat, prosimy o 

przekazywanie takich informacji na adres mailowy: zarzad@rajdkatynski.com. W informacji 

należy umieścić nazwę i rodzaj wydarzenia, dane organizatora, planowany termin oraz 

warunki uczestnictwa. Przyjmujemy zgłoszenia do dnia 10 stycznia 2022 r. 

  

Zapraszamy Was do śledzenia Naszego profilu na portalu społecznościowym: 

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

oraz strony internetowej: www.rajdkatynski.com. 

Życzymy Wam dużo zdrowia i serdecznie pozdrawiamy! 

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

 

   W imieniu Zarządu SMMRK 

                                  Michał Szeliga - Prezes Zarządu 


