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Przyjacielu,
  
Rajd „Ojców Naszych Starym Szlakiem” – Białoruś 09 – zakonczony. Przejechalismy 3 tys. kilometrow. 
Odwiedzilismy polskich harcerzy w Rosiu, odwiedzilismy Kosow -rodzinne gniazdo Tadeusza Kosciuszki, uczestniczylismy 
w uroczystosciach 100-lecia urodzin ks. Grzegorza Kolosowskiego w Nieswiezu. Bylismy w Zaosiu i Nowogrodku gdzie sie 
urodzil i spedzil swoje mlodziencze lata Adam Mickiewicz. Rozstawilismy namioty w Nalibokach, puszczanskiej wiosce, 
wymordowanej i spalonej przez komunistyczno-zydowska bande.
 http://www.rp.pl/artykul/251214.html ZEZ W NALIBOKACH
Odwiedzilismy pole bitwy i cmentarz pod Lenino. Po drodze, w Mohylewie odwiedzilismy polski cmentarz, spotkalismy 
prezydenta i wiceprezydenta tego 300- tysiecznego miasta, ktorzy nas zaprosili na przyszly rok. W Miorach i w Szumielinie, 
tam gdzie w roku ubieglym, podczas VIII Rajdu Katynskiego poswiecono pomniki Jana Pawla II, ufundowane przez 
motocyklistow, przymocowalismy tablice z napisem: 
„Niech zstapi Duch Twoj! I odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!” 
– po polsku i bialorusku, z podpisem „Dar Polskich Motocyklistow”. 
Zapalilismy znicze na cmentarzach w Nikolajewie, Miorach, Braslawiu, Glebokim, Dunilowiczach. W Braslawiu, kilka dni 
przed naszym przyjazdem, „nieznani sprawcy” zniszczyli polskie, zolnierskie mogily z 1920 roku. Rozrzucono kosci polskich 
zolnierzy.
2 lipca uczestniczylismy w corocznej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bozej w Budslawiu. Milicja bialoruska zamknela 
dojazd do Sanktuarium i trzeba bylo objezdzac ok. 20 kilometrow przez lesna, piaszczysta droge, w tumanach kurzu. 
Motocyklisci spisali sie dzielnie, kilka wywrotek ale wszyscy dojechali cali. Przypomnial mi sie rok 1966 i obchody 1000 lecia 
Chrztu Polski w Czestochowie. Polska milicja zachowala sie podobnie, rozkopane drogi, objazdy, legitymowanie 
pielgrzymow.  
Nastepnie piknik w Koscieniewiczach, w kolchoznianej poskiej wiosce i podobnie jak w Miorach nocleg w domach 
miejscowych Polakow. 
A potem Oszmiana, Wolozyn i Bogdanowo – nocleg u naszych przyjacol z sierocinca. Obiad i sniadanie dla motocyklistow 
przygotowaly dzieci. 
Nastepnego dnia odwiedzilismy Krupowo – miejsce urodzenia Witolda Pileckiego. Tam w kosciele parafialnym pod 
wezwaniem Sw. Trojcy, w ktorym byl chrzczony, w ktorym bral slub, sa dwa obrazy namalowane przez tego bochaterskiego 
rotmistrza, Matka Boska Nieustajacej Pomocy z podpisem „Sukurcze 1930, Witold Pilecki” i drugi Sw. Antoniego bez 
sygnatury i nic wiecej Tyle po tym wielkim Polaku pozostalo.
A potem Trokiele, Koronacja obrazu, cudami slynacej Matki Boskiej Trokielskiej. Tysiace pielgrzymow. Sami Polacy.
Stamtad juz do Warszawy.

To krotki, suchy opis trasy rajdu - a wrazen bylo moc. Wszedzie bylismy witani niezwykle serdecznie. Spotkania z Polakami, 
spotkania z dziecmi, wozenie ich na motocyklach. 
Zachecam uczestnikow do przeslania na moj adres swoich wrazen.

W tym miejscu pragne podziekowac najserdeczniej Ministerstwu Spraw Zagranicznych za pomoc jakiej udzielil nam 
Kierownik Wydzialu Konsularnego Ambasady RP w Minsku, Pan dr Krzysztof Swiderek. To dzieki Niemu tak wiele 
niezapomnianych, wzruszajacych spotkan.  

IX RAJD KATYNSKI - rajd dla mezczyzn i bardzo dzielnych dziewczat 
Przypominam:
Zgloszenia przyjmujemy do dnia 15 lipca br. 
Aby zostac uczestnikiem IX Rajdu Katynskiego nalezy przeslac na adres Stowarzyszenia:

1. Wypelniona deklaracje uczestnika 
2. Wypelniony wniosek wizowy, jest na stronie: http://www.poland.mid.ru/visa_pol.html 
3. Paszport
4. Aktualna fotografia 3x4 cm.
5. Pokwitowanie wplaty 700 zl za osobe (nr konta jest podany w deklaracji)

Zgloszenia wysylamy listem poleconym zwyklym lub osobiscie.
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Zanim podejmiesz decyzje 

- Rajd Katynski to misja na Kresy Rzeczypospolitej, gdzie od setek lat mieszkaly miliony Polakow. To stamtad 
wszystko co najpiekniejsze w polskiej kulturze, wielka poezja, literatura, wielcy nasi wodzowie, najdzielniejsi zolnierze. 
Ziemia straszliwie doswiadczona, ludnosc wymordowana przez zbrodniarzy komunistycznych, niemieckich i bandytow z 
ukrainskiego UPA. Jedziemy tam dotknac tego co po nich pozostalo, cmentarze i ciagle jeszcze mieszkajacych tam Polakow. 
Jedziemy z bialo-czerwonymi choragiewkam i nasze zachowanie ma byc godne.

Kiedy pisze ze, Rajd Katynski to Rajd dla mezczyzn, mam na mysli ludzi meznych, tak jak w starych slownikach 
pisali: MEZNY - śmiały, odważny, waleczny, nieustraszony, dzielny, bohaterski, nieugięty, nieulękły.
Dzis w czasach mody na pana Owsiaka i „rubta co chceta”, mezczyzna oznacza tylko plec i przeciez tez nie zawsze. Jak taki 
osobnik wie z ktorej strony wejsc do wychodka – to on juz mezczyzna. Kiedys o osobniku ktory rozebral sie na cmentarzu - 
demonstrujac swoj ateizm – powiadano cham, o osobniku ktory podgladal swego przelozonego gdzie i z kim spi i pisal donosy 
- nazywano donosicielem i nim pogardzano, o osobniku ktory podawal sie za kogos innego – powiadano oszust, kretacz, o 
osobniku ktory ma pretensje ze dostal dwie kromki chleba a nalezalo mu sie cztery bo jest gruby – powiadano mazgaj. Dzis 
oni mezczyzni. Nie takich mezczyzn mam na mysli zapraszajac na Rajd Katynski.

Po powrocie z Bialorusi w mojej skrzynce mailowej zastalem kilkaset listow, wiele z pytaniami dotyczacymi Rajdu 
Katynskiego. Pytania sie powtarzaja:

1. Jaki jest koszt Rajdu Katynskiego?
To koszt paliwa i wyzywienia. Byc moze beda jeszcze jakies oplaty na granicy rosyjskiej. Trzeba sobie samemu 

policzyc. 
6000 km. moze byc wiecej.
Orientacyjne ceny paliw (czerwiec 09)w krajach j/w (benzyna bezołowiowa 95), w nawiasach kursy walut wg. notowania na 
stronie E-petrol - 

Estonia - 13,90 EEK/litr (0,2900 zł) 
Litwa - 3,53 LTL/litr (1,3141 zł) 
Rosja - 20,30 RUB/litr (0,1045 zł) 
Ukraina - 5,90 UAH/litr (0,4280 zł) 
Łotwa - 0,67 LVL/litr (6,4772 zł) 

700 zl przedplata powinna pokryc ubezpieczenie PZU tzw graniczne (pierwsza pomoc i transport czlowieka do Polski- nie 
motocykla) kolacje przy ognisku i czasem sniadanie, noclegi, wize rosyjska, znaczek, spiewnik, choragiewki, wspolne 
posilki i inne wspolne wydatki. 
2. Czy bedzie lekarz? 
Jak sie zglosi to bedzie, jak sie nie zglosi to nie bedzie. Napewno bedzie ksiadz – juz sie zglosil. 
3.  Czy bedzie laweta?

Podobnie jak z lekarzem.
4. Czy bagaze beda jechaly w furgonach? 

  Bagaze musza byc przy motocyklach. Moze sie zdarzyc ze po kilku dniach Rajdu znajdzie sie troche miejsca i na 
bagaze ale na to nie mozna liczyc. Mamy obiecanych kilka furgonow, ile pojedzie - nie wiem.  

Konieczna zielona karta, podobno wszedzie na trasie jest uznawana.

Jezeli te warunki Ci nie odpowiadaja, a juz zglosiles swoj udzial, to mozna sie jeszcze wycofac.
- Stow. Miedzynarodowy Motocyklowy Rajd Katynski nie jest biurem turystycznym a Rajd Katynski nie jest 

wycieczka, gdzie obowiazkiem organizatora jest dbac o wygode i dobre samopoczucie uczestnikow. 
Jest to rajd dla mezczyzn i bardzo dzielnych dziewczat. Bywa czasem bardzo ciezko.

Trzecia noc IX Rajdu Katynskiego spedzimy w Hucie Pieniackiej razem z cudownie ocalalymi mieszkancami tej wioski. To 
trzeba zobaczyc:
http://pl.youtube.com/watch?v=ibS6H2nWzo4

Bardzo potrzebne beda furgony na IX R.K. Jezeli masz i mozesz uzyczyc – prosze o kontakt. 
A moze dysponujesz laweta motocyklowa?

TV TRWAM - W kazda sobote, o 17:30 jest reportaz z kolejnych etapow VIII Rajdu Katynskiego. Juz bylo cztery odcinki. W 
najblizsza sobote bedzie piaty.  
Reportaz jest kilkakrotnie powtarzany. Trzeba wejsc na strone TV TRWAM i sprawdzic w RAMOWCE. 
Pod ponizszym adresem mozna zobaczyc pierwszy odcinek
http://www.tv-trwam.pl/index.php?section=katyn1
a tu sa kwietniowe Rozmowy Niedokonczone „Polscy motocyklisci – mit i rzeczywistosc”
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Zachecam do ogladania. 

Otrzymalismy zaproszenie:
Powiernictwo Polskie przygotowuje się do uczczenia rocznicy niemiecko - 
sowieckiej napaści na Polskę. Chcemy 1 wrzesnia pojawić sie na 
Westerplatte i zamanifestować swoją pamięć. Pragnęlibyśmy aby jak 
najwięcej środowisk pojawiło  się tego dnia w Gdańsku.
Czy uczestnicy rajdów katyńskich nie chcieliby tego dnia przybyć w 
pełnym ordynku do trójmiasta i pojeździć po jego ulicach?
Proszę przemyśleć naszą propozycję - myslę, że warto byłoby zorganizować 
taką akcję Łukasz Kołak <l.kolak@wp.pl>

Propozycja jest bardzo ciekawa i potrzebna. Niestety Rajd Katynski 1 wrzesnia bedzie na trasie.
Zachecam motocyklistow ktorzy moga o kontakt z Lukaszem Kolakiem l.kolak@wp.pl i przyjazd do Gdanska. 

To tez trzeba przeczytac: http://www.jvlradio.com/enough_lies/  - dosyc klamstwa

Nasza kanadyjska Przyjaciolka, uczestniczka VII Rajdu Katynskiego Diana Godard przyjezdza do Warszawy na wakacje. W 
dniu 29 lipca (sroda) u ks. Marka w Aninie, ul Rzezbiarska 46, o godzinie 19:00 bedzie spotkanie z Diana. Zapraszamy 
wszystkich Przyjaciol.

Najserdeczniej Was pozdrawiam.
Paniom rączki całuję a Panom mocno prawicę ściskam.
Wiktor
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