„Prawdy nie da się zniszczyć” – III Rajd Motocyklowy śladami bł.
ks. Jerzego
Popiełuszki
(23 - 26.05.2019)

Organizatorzy:



Fundacja "Rajd Katyński" oraz SMMRK
Mateusz Luberadzki

Komandor Rajdu:
Mateusz Luberadzki (mateusz.luberadzki@rajdkatynski.com)
PROGRAM RAJDU:

23.05.2019



Od godziny 18:00 przyjazd do Obornik Śląskich, na miejsce noclegu. Nocleg na Campingu „Pod
Topolą”, ul. Zielona 4, 55-120 Oborniki Śląskie (Współrzędne GPS: 51.1427400°N, 16.2392715°E).
Godzina 20:00 – wspólne ognisko.

24.05.2019 – całkowity dystans do pokonania: ok. 330 km




7:30 – wyjazd do Wołowa, do kościoła pw. Św. Karola Boromeusza ( Tablica upamiętniająca
obecność ks. Jerzego w dniu 3 czerwca 1972 roku.
Przejazd z Wołowa do Parszowic, do kościoła pw. Św. Rodziny, gdzie w dniu 4 czerwca 1972 roku
Msze Świętą Prymicyjną odprawił bł. Ks. Jerzy Popiełuszko.
Z Parszowic, przez Złotoryję, Lwówek Śląski, przejazd do Działoszyna koło Bogatyni, do Kościoła
św. Bartłomieja, gdzie 11 czerwca 1972 roku, ks. Popiełuszko odprawił Mszę Świętą Prymicyjną.



Ucałowanie relikwii bł. Ks. Jerzego.
Z Działoszyna przejazd do Kowar, przejazd krajoznawczy przez Czechy ( Liberec, Harrachov,
Szklarską Porębę, do Kowar, na miejsce noclegu, w Schronisku na przełęczy Okraj, na granicy
polsko-czeskiej, (Przełęcz Okraj 1, 58-530 Kowary). 2 noce – koszt noclegu 38,-PLN/noc za osobę.
Dla chętnych śniadanie w cenie 16,- PLN i obiadokolacja w cenie 26,- PLN. Wieczorem czas na
luźne rozmowy. Przy zapisach, proszę o deklarację odnośnie dwóch śniadań i jednej
obiadokolacji( obiadokolacja w piątek, w sobotę wieczorem będzie ognisko).

25.05.2019 – całkowity dystans do pokonania: ok. 50 km




9:00 – wyjazd do Karpacza ( motocyklami lub autobusem), skąd udamy się na pieszą wycieczkę
na Śnieżkę, do Kaplicy Św. Wawrzyńca , gdzie ks. Jerzy, dnia 6 czerwca 1972 roku odprawił Mszę
Świętą. Możliwość wjazdu wyciągiem i podejściu na sam szczyt ok 2 km, lub też podejścia od
samego początku, albo wjazdu wyciągiem na sam szczyt, od strony czeskiej i powrotu. Ta kwestia
do uzgodnienia na miejscu. Dla tych którzy pozostaną, czas wolny na zwiedzanie okolicy. Powrót
z Karpacza ok 18:00
Po powrocie wieczorne ognisko

26.05.2019 – całkowity dystans do pokonania: ok. 30 km + powrót do domów


8:00 – wyjazd do Karpacza na Mszę Świętą. Msza Święta o godzinie 9:00 w Kościele NMP. Po
Mszy Świętej przejazd do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie dnia 5 czerwca 1972
roku Mszę Świętą Prymicyjną odprawił Ks. Jerzy. Tablica pamiątkowa. Potem krótkie zwiedzanie
Karpacza , rozwiązanie Rajdu i powrót do domów.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. Zapisy listem elektronicznym u Komandora Rajdu prowadzimy do dnia 1.05.2019. Zgłaszając
uczestnictwo proszę podać:
a. imiona i nazwiska zgłaszanych uczestników Rajdu;
b. telefon kontaktowy;
c. adres elektroniczny do korespondencji;
d. markę/ i model/e motocykla.
2. Nocujemy w budynkach na podłodze lub łóżkach (konieczne co najmniej materace/karimaty i
śpiwory).
3. Każdy uczestnik otrzyma rajdowe upamiętnienie i gadżety RK.
4. Organizatorzy zapewniają „coś” do zjedzenia na ognisku. Pozostałe wyżywienie w czasie
Rajdu jest w gestii uczestników.
5. Pamiętajmy o zabraniu ze sobą obok dobrego humoru również śpiewnika, chęci śpiewania na
ognisku.
6. Organizacja III Rajdu Motocyklowego śladami bł. ks. Jerzego Popiełuszki -”Prawdy nie da się zniszczyć”
nie jest usługą turystyczną w rozumieniu Ustawy „O usługach turystycznych”, Dz. U. Nr 223, poz. 2268
zdnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami.
7. Każdy uczestnik Rajdu jedzie na własną odpowiedzialność i odpowiada za siebie zgodnie z
obowiązującymi odpowiednimi przepisami prawa, w tym prawa o ruchu drogowym.
8. Wpisowe: 100,- PLN (wpłaty na konto Fundacja "Rajd Katyński", 55 2530 0008 2060 1054
6805 0001 , tytułem: Darowizna - RJP
Koszt wpisowego obejmuje koszt pierwszego noclegu. Potwierdzenie wpłaty wysłane do komandora
rajdu w formie elektronicznej ( pdf ) jest wymagane do wpisania na listę uczestników.
9. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednocześnie akceptacją przedstawionych informacji organizacyjnych III
Rajdu Motocyklowego śladami bł. ks. Jerzego Popiełuszki -”Prawdy nie da się zniszczyć”.

