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KOMUNIKAT SPECJALNY
Przyjaciele,
minął rok od powołania nowego składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. W skład
Zarządu weszli: Prezes - Michał Szeliga, Wiceprezes - Bronisław Biel, Wiceprezes Cezary Pyrak, Sekretarz - Józef Stańczyk, Członek - Mieczysław Struś oraz Członek Mirosław Wenglorz. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący - Marek
Waśniewski, Wiceprzewodniczący - Andrzej Michewicz oraz Sekretarz - Marcin
Gałecki.
Nowo wybrany Zarząd SMMRK od początku swojego funkcjonowania przyjął za cel
kontynuowanie misji śp. Komandora Wiktora Węgrzyna, poprzez konsolidację
środowiska Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, uprządkowanie
organizacyjno-funkcjonalne Stowarzyszenia oraz otwarcie się na nowe osoby i
środowiska, dla których Nasze motto „KOCHAM POLSKĘ I TY JĄ KOCHAJ” są
najwyższym wyzwaniem.
Ostanie 12 miesięcy przyniosło wiele sukcesów i pomyślnie zrealizowanych zadań,
bardzo dziękujemy za wszelkie wyrazy wsparcia i słowa uznania. Traktujemy je jako
bodziec do jeszcze większej pracy na rzecz Naszego Stowarzyszenia i rozwijania jego
zadań i inicjatyw.
Jednakże nie udałoby się zrealizować tak wiele bez Waszego wsparcia i swoistego
pospolitego ruszenia. Dlatego też w imieniu Zarządu Stowarzyszenia, pragnę
podziękować wszystkim uczestnikom i organizatorom Naszych inicjatyw za
dotychczasowe starania oraz zaangażowanie w realizowaniu Naszej misji. Nie sposób w
tym miejscu nie wspomnieć o Naszej Prezes Honorowej Stowarzyszenia Iwonie
Bocheńskiej-Węgrzyn, która od samego początku Naszej działalności wspiera Nas
i nieustannie motywuje do pracy na rzecz kontynuacji dziedzictwa swojego Ojca.
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W minionym roku Stowarzyszenie nieustannie kontynuowało swoją misję i cele
statutowe, zorganizowaliśmy wiele rajdów oraz wydarzeń. Pomimo wielu trudności i
ograniczeń niezależnych od Nas, zachowaliśmy tradycję corocznego Zlotu
Gwiaździstego im. Ks. Ułana Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego, jak i uroczystego
zakończenia sezonu w Gietrzwałdzie. Zorganizowaliśmy XXI Międzynarodowy
Motocyklowy Rajd Katyński, który w tym roku z uwagi na przypadającą setną rocznicę
III Powstania Śląskiego, rozpoczął się w Katowicach przy pomniku Powstańców
Śląskich. Międzynarodowemu Motocyklowemu Rajdowi Katyńskiemu towarzyszył Zlot
Huta Pieniacka oraz Rajd Ponary – Pamiętamy! Rajd, co dla Nas najważniejsze
powrócił na Kresy RP, docierając do najważniejszych miejsc pamięci narodowej, jak
również spotykając się z Naszymi rodakami, tak spragnionych wspólnego spotkania z
motocyklistami z Macierzy.
Cieszymy się, że Nasze działania spotkały się z Waszym uznaniem i licznymi wyrazami
wsparcia, które zaowocowały rozwojem Stowarzyszenia. Wierzymy, że ta nowa energia
i chęci do działania pozwolą na jeszcze większy rozkwit działalności i misji
Stowarzyszenia.
Pamiętajcie, że tylko razem wspólnym wytężonym działaniem i wzajemnym
szacunkiem możemy tworzyć organizację, z której będziemy dumni i która będzie
miała godność występowania na Kresach RP i innych krańcach ziemi pod białoczerwonym sztandarem!

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

W imieniu Zarządu SMMRK
Michał Szeliga - Prezes Zarządu

