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„Międzynarodowy  Motocyklowy  Rajd  Katyński” 
 

Warszawa 00-270,  ul.  Krzywe  Koło  30/3,  tel.  (0-22) 635 0671, 506 284 816,  
e-mail. Wiktor.Wegrzyn@rajdkatynski.com   www.rajdkatynski.com   

 
 

 
Warszawa, 25 kwietnia 2015 roku         
 
OŚWIADCZENIE 
 
Na  stronie  Ministerstwa  Spraw  Zagranicznych  ukazała  się  informacja o odmowie wjazdu na 
terytorium  Polski  zorganizowanej  grupy  motocyklistów: 
http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/informacja_o_przejezdzie_grupy__nocne_wilk
i_    
 
 
Decyzję  MSZ  – u  uważam  za  haniebną  i  tchórzliwą.  Uzasadnienie  niepoważne.  
Władze  38  milionowego  narodu  przestraszyły  się  30  rosyjskich  motocyklistów, 
odmawiając  im  prawa do odwiedzenia  grobów  ich  dziadów. Ta  decyzja  obraża  
mnie  i  każdego  myślącego  Polaka. 
Motocykliści  polscy  przyjadą  do  przejścia  granicznego  w  Terespolu  27  kwietnia br. 
o godz. 9:00 czasu  polskiego  i  jeżeli  Straż  Graniczna  nie  wpuści  do  Polski  
rosyjskich  motocyklistów,  pojedziemy  przez  Polskę  wyznaczoną  przez  nich  trasą  i  
w ich imieniu zapalimy znicze, zgodnie z ich planem. 
 
Wiktor  Węgrzyn 
Komandor Motocyklowych Rajdów  Katyńskich   
i  Jasnogórskich  Zlotów  Motocyklowych im.  Księdza  Ułana  Zdzisława  Jastrzębiec  
Peszkowskiego.  
 
 
 
Poniżej  planowana  trasa  przejazdu  rosyjskich  motocyklistów  przez  
Polskę. 
 
Dzień  3.  27.04  (pn) 
Brest (BY) - Warszawa (PL) 
Start 08.00 
Odległości  200 km. 
Czas  przejazdu  4  godziny  (1,5  godziny  przejście  granicy) 
Zwiedzanie  memoriału  “Grób  nieznanego  żołnierza”  na  pl.  Piłsudskiego,  położenie  kwiatów,  minuta  
milczenia 
Warszawa (PL)- Wrocław  (PL) 
Start 15.00 
Odległości  351  km. 
Czas przejazdu 5 godzin 
Przybycie pr. 20.00 
Na miejscu, rozmieszczenie, organizacja kolacji, odpoczynek. 
  
Dzień  4.  28.04 

mailto:Wiktor.Wegrzyn@rajdkatynski.com
http://www.rajdkatynski.com/
http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/informacja_o_przejezdzie_grupy__nocne_wilki_
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Wrocław  (PL) 
Na miejscu 
09.00  Zwiedzania  pomnika  ofiar  ludobójstwa  Wołynia,  Położenie  kwiatów. 
11.00  Cmentarz  rosyjskich  Żołnierzy  (Skowronia  Góra),  położenie  kwiatów,  minuta  milczenia 
13.00  Zwiedzania  starego  Wrocławia, 
16.00 Przyjacielska kolacja. 
  
Dzień  5.  29.04  (sr) 
Wrocław  (PL) - Oświęcim  (PL) 
Start 9.00 
Odległości  220  km. 
Czas  przejazdu  około  3  godziny. 
Przybycie 12.00 
Na miejscu jest zwiedzanie Obozu KL Auschwitz 2 godziny. 
  
Oświęcim  (PL) - Hrabyne (CZ) 
Start 14.00 
Odległości  114  km. 
Czas przejazdu 2 godz. 
Przybycie 16.00 
Na  miejscu  zwiedzanie  największego  w  Czechach  muzeum  II  Wojny  Światowej  z  interesującą  ekspozycją 
  
Hrabyne (CZ) - Ostrawa (CZ). 
Start 18.00 
Odległości  30  km. 
Czas przejazdu  1  godzinę. 
Przybycie 19.00 
Na miejscu jest rozmieszczeniem, kolacja,  odpoczynek. 
 
 
 
REZOLUCJA  30  TYS.  POLSKICH  MOTOCYKLISTÓW  ZEBRANYCH  NA  XII  
MOTOCYKLOWYM  ZLOCIE  GWIAZDZISTYM  IM.  KSIĘDZA  UŁANA  
ZDZISŁAWA  JASTRZĘBIEC  PESZKOWSKIEGO  NA  JASNEJ  GÓRZE. 
Rezolucję  uchwalono  przez  aklamację. 
 
 
My,  Polscy  Motocykliści,  zebrani  na  XII  Zlocie  Motocyklowym:  Jasna  Góra  2015  im.  
Księdza  Ułana  Zdzisława  Jastrzębiec  Peszkowskiego,  potwierdzamy  naszą  solidarność  ze  
wszystkimi motocyklistami  świata.    Zapewniamy  na  terytorium  Polski,  bezpieczeństwo  i  
gościnność.  Dziś,  kiedy  funkcjonariusze  gazet  i  telewizji  polskojęzycznych,  posługując  
się  kłamstwem,  realizując  antypolskie  cele,  rozpętali  nieznaną  dotychczas  w  polskiej  
tradycji,  nagonkę  na  naszych  gości,  motocyklistów  rosyjskich,  zachęcając  wręcz  do  
fizycznej  wobec  nich  przemocy,  oświadczamy:         
Motocykliści  rosyjscy  przez  Polskę  przejadą  bezpiecznie.  Nie  dopuścimy  do  żadnych  
awantur.  Zapewnimy  im  bezpieczny  przejazd  i  gościnność,  taką  jak oni, od 14, lat 
zapewniają  Motocyklowym  Rajdom  Katyńskim  i  wszystkim  naszym  wyprawom  na  
Wschód.   
Rajd  rosyjskich  motocyklistów  z  Moskwy  do  Berlina,  w  70  rocznicę  zwycięstwa  nad  
Niemcami,  odwiedzający  pola  bitewne  i  cmentarze  dziadów,  ma  takie  same  znaczenie dla 
Rosjan,  jak  Motocyklowy  Rajd  Katyński  dla  Polaków. 
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Witamy  Was,  rosyjscy  motocykliści  na  polskiej  ziemi. 
Spotykamy  się  w  dniu  27  kwietnia  br.  o  godz.  9:00  czasu  polskiego,  na  przejściu  
granicznym  w  Brześciu. 
 
 
 
 
Wiktor  Węgrzyn 
Komandor  Międzynarodowych  Motocyklowych  Rajdów  Katyńskich.   
Organizator  Jasnogórskich  Zlotów  Motocyklowych  im.  Księdza  Ułana  Zdzisława  
Jastrzębiec  Peszkowskiego. 
 
Jasna  Góra  19  kwietnia  2015  rok 
 
 


