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                RAJD KATYŃSKI 

 
Warszawa 02-672, ul. Domaniewska 22 lok. U-6, tel. 601-253-621,  

e-mail. katarzyna.wroblewska@rajdkatynski.com www.rajdkatynski.com 

 

 
    Warszawa, 07 maja 2020 rok          

 

KOMUNIKAT 4/20 
 
Przyjacielu,    
 

Dostosowując się do przepisów wprowadzonych przez polskie władze i 
służby sanitarne, jesteśmy zmuszeni odwołać tegoroczny Zlot Jasnogórski, 
który miał się odbyć 10 maja 2020.  

Ale…, ale… Nie możemy się poddać… 

W tym roku musimy inaczej „być razem”, bo przecież nie zrezygnujemy z opieki Naszej Matki. 
Przed Jej tron zaniesiemy nasze podziękowania i prośby, Maryi zawierzymy siebie i naszych 
najbliższych, wszystkie nasze troski i radości. Będziemy mieli ku temu szczególną okazję w 
dniu, który zaplanowaliśmy - 10 maja. O godzinie 9.30 będzie sprawowana Eucharystia przed 
Cudownym Obrazem - tam gdzie bije serce narodu. Będzie transmitowana przez „naszą” 
Telewizję TRWAM oraz online ewtn.pl. W ten sposób będziemy mogli połączyć się we wspólnej 
modlitwie. I choć zwykle przyjeżdżaliśmy na motocyklach, to tym razem dotrzemy tam w 
duchowej pielgrzymce… na kolanach. 

 Zachęcamy, aby to nasze poświęcenie ofiarować za cierpiących - nie tylko naszych 
kolegów motocyklistów, ale wszystkich których dotknęła zaraza. Pamiętajmy w modlitwie o 
naszym śp. Komandorze Wiktorze Węgrzynie, o ofiarach wypadków komunikacyjnych, ale 
także o tysiącach ludzi pozbawionych życia przez koronawirusa.  

10 maja o 9.30 BĄDŹMY RAZEM przed ekranami telewizorów (TV Trwam) lub komputerów 
(ewtn.pl, EWTN YouTube). 

 

W związku z tym, że jest spore zainteresowanie zakupem blach zlotowych, wkrótce podamy na 
naszej stronie oraz facebooku, jak będzie można dokonać zakupu. Blachy będą rozsyłane pod 
koniec maja. 

 

  

 

ZMIANY DOTYCZĄCE XX RAJDU KATYŃSKIEGO 
 

Trasa Standard: 
Z naszych informacji wynika, że w tym roku wszelkie wyjazdy poza granice Polski będą albo 

niemożliwe albo ograniczone do wyjazdów indywidualnych i to najczęściej związanych tylko  

z wypełnianiem obowiązków służbowych. W związku z tym postanowiliśmy przeorganizować 

Trasę Standard.  W tym roku pojedziemy po Polsce śladem zbrodni komunistycznych oraz 

ważnych miejsc dla naszej historii. Jak co roku odwiedzimy miejsca zbrodni komunistycznych i 

niemieckich, miejsca naszych zwycięstw i klęsk, pochylimy głowy nad grobami zmarłych i 
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zamordowanych polskich obywateli, spotkamy się ze świadkami historii i ich potomkami, 

odwiedzimy również dzieci w domach dziecka. Słowem zrobimy wszystko to, co „prawdziwy” 

Rajd Katyński zrobić powinien… Tyle, że nie opuścimy granic obecnej Rzeczypospolitej. 

Rajd będzie krótszy od pierwotnie planowanego, potrwa do 1 września. Przewidywany dystans, 

to około 4 tys. kilometrów i ciągle się wydłuża… Jak zwykle trud i emocje gwarantowane! 

Planowana trasa: Radzymin – Drohiczyn – Sokółka – Giby – Augustów – Szymonowo – Gdańsk 

– Lębork – Szczecin – Poznań – Wschowa – Zielona Góra – Zgorzelec – Legnica – Wrocław – 

Katowice – Kraków – Rzeszów – Zamość – Lublin – Kielce – Radom – Warszawa. 

Jeżeli przepisy państwowe się nie zmienią, to liczbę uczestników będziemy musieli ograniczyć 

do 50 osób.  

Zapisy na trasę Standard rozpoczęły się 4 maja i potrwają do 15 czerwca.  

Rajd Katyński odbędzie się w terminie: 15.08-01.09.2020 r.  

Zgłoszenia są przyjmowane na mail: zarząd@rajdkatynski.com, w zgłoszeniu wystarczy podać: 

Zgłaszam chęć udziału w Rajdzie Trasa Standard, imię i nazwisko. 

Po otrzymaniu maila zgłoszeniowego, będziemy wysyłać ok.31 maja dalsze instrukcje i 

ankiety zgłoszeniowe. 

(Proszę nie przysyłać ankiet pobranych z internetu, dotyczących poprzednich edycji.) 

Wpisowe dotyczące kosztów wspólnych, wynosi 1.500 zł 

Dla członków SMMRK, którzy mają uregulowane składki wpisowe wynosi 1.300 zł 

 

Opłaty należy dokonać do dnia 15.06.2020 r., na konto podane w formularzu 

zgłoszeniowym. 

 

Trasa Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia, niestety, w tym roku 

zostaje odwołana. 
  

  

 

Odwołujemy organizację wszystkich imprez zaplanowanych na miesiąc maj’2020. 

IV Motocyklowy Rajd Historyczny Szlakiem Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Jastków – Kostiuchnówka (4 – 7 czerwca 2020 r.) – odwołany 

 

O kolejnych zmianach i przesunięciach terminów będziemy informować na bieżąco na naszym 
facebooku. 

 

III Rajd Motocyklowy Śladami Ojca Bernarda z Wąbrzeźna  termin imprezy przeniesiony 
na wrzesień: 04.-06.09.2020. 

 

  

 

Najserdeczniej Was pozdrawiamy! Uważajcie na siebie i swoich bliskich! Lewa w górę! 

Katarzyna Wróblewska  

W imieniu  

Zarządu Fundacji „Rajd Katyński” oraz Zarządu SMMRK 
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