
“Kto Kocha Boga, kto wierny Ojczyźnie, niech
Jej nie odstępuje, wszak widzicie, że idzie tu o 
zniszczenie praw Jej najdroższych”

Tadeusz Rajtan

STOWARZYSZENIE 
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PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ
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PARTONI RAJDU:

Ksiądz Ułan ŚP.
ZDZISŁAW JASTRZEBIEC PESZKOWSKI

PAN WIKTOR WĘGRZYN
Twórca i Komandor Rajdów Katyńskich

PANI EWA BŁASIK
Żona ŚP. Gen. Andrzeja Błasika Generała Wojska Polskiego

PANI ZUZANNA KURTYKA
Żona ŚP. Janusza Kurtyki Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

PANI MARIA SEWERYN
Żona SP. Wojciech Serweryna Pomysłodawcy i Twórcy

Pominika Katyńskiego w Chicago

ks. dr. WIESŁAW PESKI
Kapelan Rozstrzelanej Armii w Bykowni / Kijów

PAN ANDRZEJ KOŁAKOWSKI
Bard Polski

II MIĘDZYNARODOWY
MOTOCYKLOWY
RAJD KATYŃSKI

USA
23 VIII-30 VIII 2014

5000 KM
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 1-GO SIERPNIA. ZAPRASZAMY - JEDŹ Z NAMI.
W sobotę 23 sierpnia 2014 roku o godz.10:00 sprzed Pomnika 
Jana Pawła II przy kościele-bazylice św. Jacka w Chicago 
wyruszy II Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński-USA.
Jak w ubiegłym roku wyruszymy w tym samym dniu co nasi 
Przyjaciele w Polsce i tak jak oni tam tak my pochylimy głowy 
w miejscach pamięci tu na ziemi amerykańskiej i kanadyjskiej, 
miejscach gdzie stoją Pomniki Katyńskie i Tablice Pamięci 
przypominające o tej straszliwej zbrodni ludobójstwa 
komunistycznego na bezbronnych polskich jeńcach wojennych.
Nie możemy o nich i tej zbrodni zapomnieć, a składając 
kwiaty i paląc im ognie będziemy również wspominać te 
miliony wywiezionych na Syberię, zakatowanych w długich 
marszach śmierci czy tych bestialsko zamęczonych przez 
OUN-UPA(banderowców) na Kresach Rzeczpospolitej. 0 tej 
zbrodni bez sądu i kary wciąż cicho, wciąż za cicho-tak jakby tego 
nie było. Musimy pamietać i przypominać o tych ponad 2000 
wiosek zmazanych z powierzchni ziemi. Wszak w tym roku-2014 
-obchodzimy 2gą fazę 71szej już rocznicy zbrodni wołynskiej.
Będziemy przypominać również o Żołnierzach Wyklętych 
mordowanych w ubeckich katowniach, których ciała rzucone 
gdzieś po kryjomu wciąż czekają na godny pochówek. 
Prócz tych, jakże bolesnych wspomnień myślami podążymy 
w miejsca chwały i triumfu, na pola Kircholmu, Kluszyna, 
Chocimia, Wiednia, a w chwili gdy nasi przyjaciele staną na 
polu bitwy pod Warną 1444 my będziemy pod pomnikiem 
króla Władysława Jagiełły w Nowym Jorku zastanawiając 

się nad badaniami i teoria Portugalczyka Manuela Rosy 
twierdzącego, że Krzysztof Kolumb to syn króla Polski i Wegier 
Władysława III zw. Warneńczykiem. Króla, który nie zginął pod 
Warną w 1444 roku lecz po ucieczce z pola bitwy zamieszkał 
w Portugali pod zmienionym nazwiskiem.
Jeśli tak to stojące w Central Parku pomniki króla Władysława 
Jagiełły i Krzysztofa Kolumba to pomniki dziadka i wnuka? 
Tak czy inaczej Warna 1444 przypomina nam o wkładzie 
polskiego rycerstwa w obronie chrześcijańskiej Europy.



Niech zstąpi Duch twój i oDNowi oblicze ziemi. 
tej ziemi. 

bogatym Nie jest teN kto posiaDa, lecz teN kto Daje.

uzDrowcie raNy przeszłości miłością. Niech wspólNe  
cierpieNie Nie prowaDzi Do rozłamu, ale Niech   
spowoDuje cuD pojeDNaNia.

roDziNa bogiem silNa, staje się siłą człowieka

i całego NaroDu. 

służyć chrystusowi to wolNość.

każDy z was młoDzi przyjaciele zNajDuje też w życiu 
jakieś swoje westerplatte. jakiś wymiar zaDań, 
które  musi poDjąć i wypełNić. jakąś słuszNą sprawę, 
o którą Nie możNa Nie walczyć. jakiś obowiązek, 
powiNNość, oD której Nie może się uchylić. 
Nie może zDezerterować. wreszcie jakiś porząDek 
prawD i wartości, które trzeba utrzymać i obroNić.

Nie chciejcie ojczyzNy, która was Nic Nie kosztuje.

wolNości Nie możNa tylko posiaDać, Nie możNa 
jej zużywać. trzeba ją stale zDobywać i tworzyć 
przez prawDę.

cywilizacja, która oDrzuca bezbroNNych zasługuje 
Na miaNo barbarzyńskiej.

Demokracja bez wartości łatwo się przemieNia 
w jawNy lub zakamuflowaNy totalitaryzm.

NaróD giNie gDy zNieprawia swego Ducha, NaróD 
rośNie, gDy Duch jego coraz barDziej się oczyszcza 
i tego żaDNe siły zewNętrzNe Nie zDołają zNiszczyć.

Nie bój się, Nie lękaj. wypłyń Na głębie.

II MIĘDZYNARODOWY MOTOCYKLOWY 
RAJD KATYŃSKI USA  

POŚWIĘCAMY SZCZEGÓLNIE  
JANOWI PAWŁOWI II, 

ŚWIĘTEMU NASZYCH CZASÓW.
PONIŻEJ  KILKA CYTATÓW 
JANA PAWŁA WIELKIEGO.

INFORMACJE I ZAPISY:
Jacek Kawczyński
847-212-1525
jakawcz@aol.com

Jacek Pikulski 
773-908-2258

pikulskijack@gmail.com

OJCZYZNO MOJA CZY TO JUŻ?

Ojczyzno moja czy to już?
ten dzień nadchodzi przeciw złu 
zadrżała ziemia -serca drżą 
rycerze budzą się ze snu!

Ojczyzno moja czy to już?
trzeba nam stawać do szeregu? 
kto czyta znaki ten potrafi 
odczytać trop na serca śniegu

Ojczyzno moja czy to już? 
strzeż Boże naszych dróg
by nie pobłądził żaden z nas
gdy wstanie prawda - zadrży wróg!

Ojczyzno moja czy to już? 
bądź litościwy Panie!
gdy nam zakrwawi serca grań
kłamstwa szalony kamień

Ojczyzno moja! Matko moja! 
godzina nasza dzwoni
Matko Najświętsza! z nami bądź
nie puszczaj naszej dłoni

Ojczyzno moja! więc to już
ten dzień nadchodzi z wolna
gdy strząśniesz z siebie kamień snu
staniesz przed Bogiem wolna!

Kazimierz Józef Węgrzyn


