„Zło dobrem zwyciężaj” - II Rajd Motocyklowy śladami bł.
ks. Jerzego
Popiełuszki
(11.05-13.05 2018)

Organizatorzy:



Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński
Mateusz Luberadzki

Komandor Rajdu:
Mateusz Luberadzki (mateusz.luberadzki@rajdkatynski.com)
PROGRAM RAJDU:
11.05.2018
 Od godzin popołudniowych przyjazd do Górska, punktualnie o 18:00 rozpoczynamy
zwiedzanie Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki (Górsk, ul. ks. B. Markiewicza 9,
www.gorsk.org.pl). W związku z tym, iż muzeum zostanie specjalnie dla nas otworzone,
prośba o przyjazd najpóźniej do 17:50,
 Po zwiedzaniu muzeum, ok 20:00, przejazd na miejsce noclegu, ok. 6 km, do Diecezjalnego
Centrum Kultury Zamek Bierzgłowski (ul. Jagiellońska 2, Zamek Bierzgłowski, 87-152
Łubianka). O 20:00 kolacja na miejscu noclegu. Koszt noclegu wraz z kolacją i śniadaniem dnia
następnego – 70 zł/os.
12.05.2018 – całkowity dystans do pokonania: ok. 430 km
 7:00 – śniadanie,
 7:45 – wyjazd do Górska, na miejsce uprowadzenia bł. ks. Popiełuszki, zapalenie zniczy,
modlitwa, przejazd do Torunia pod pomnik w miejscu gdzie ks. Popiełuszko był katowany. Po
drodze krótki postój przy Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II
w Toruniu, chwila postoju i możliwość wejścia do środka, jeśli drzwi będą otwarte,
 ok. 9:30, przejazd do Włocławka, na tamę, w miejsce, gdzie oprawcy wrzucili ciało bł. Ks.
Popiełuszki do wody. Modlitwa, zapalenie zniczy,
 ok 11:30 przejazd do Suchowoli, po drodze postój na obiad i przejazd na Strękową Górę,
gdzie w dniach 7-10 września 1939 miała miejsce bohaterska obrona Wizny, zwana „Polskimi
Termopilami”, miejsce śmierci kpt. Władysława Raginisa, krótki rys historyczny na miejscu,
 Przejazd krajoznawczy przez Biebrzański Park Krajobrazowy, do Suchowoli,
 Nocleg przy Parafi Św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli,
 Wieczorne ognisko.
13.05.2018 – całkowity dystans do pokonania: ok. 320 km
 7:00 – Msza Święta w kościele w Suchowoli. Po Mszy Świętej, zwiedzanie Izby Pamięci bł. Ks.
Jerzego,
 8:45 – przejazd na cmentarz, na grób rodziców bł. ks. Jerzego,
 9:15 – przyjazd do Okopów, miejsca urodzenia bł. Ks. Popiełuszki, krótka modlitwa przy
kapliczce naprzeciwko rodzinnego domu bł. Ks. Popiełuszki,
 Ok. 9:50 wyjazd, przejazd do Kuźnicy, pod Pomnik Golgoty Wschodu, krótki rys historyczny,

 Ok. 10:30 przejazd do Kopnej Góry, na miejsce Mogiły i Mauzoleum Powstańców
Listopadowych, zapalenie zniczy, krótka modlitwa,
 Ok. 12:00 – przejazd do Warszawy, na grób bł. Ks. Popiełuszki. Przy grobie modlitwa, potem
możliwość zwiedzenia Muzeum przy Parafi Św. Stanisława Kostki,
 Ok. 15:30-16:00 – zakończenie Rajdu i powrót do domów.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. Zapisy listem elektronicznym u Komandora Rajdu prowadzimy do dnia 3.05.2018. Zgłaszając
uczestnictwo proszę podać:
a. imiona i nazwiska zgłaszanych uczestników Rajdu;
b. telefon kontaktowy;
c. adres elektroniczny do korespondencji;
d. markę/i i model/e motocykla.
2. Pierwszy nocleg w pokojach 2 i 3-os., drugi w budynku na podłodze lub łóżkach (konieczne co
najmniej materace/karimaty i śpiwory). Na drugim noclegu w Suchowoli, możliwość rozbicia namiotu.
3. Przyjeżdżamy na motocyklach udekorowanych biało-czerwona fagą.
4. Każdy uczestnik otrzyma rajdowe upamiętnienie w postaci naklejki i gadżety RK.
5. Organizatorzy zapewniają wrzątek i „coś” do zjedzenia na ognisku. Pozostałe wyżywienie w czasie
Rajdu jest w gesti uczestników.
6. Pamiętajmy o zabraniu ze sobą obok dobrego humoru również śpiewnika, chęci śpiewania na
ognisku.
7. Organizacja II Rajdu Motocyklowego śladami bł. ks. Jerzego Popiełuszki -”Zło dobrem zwyciężaj”
nie jest usługą turystyczną w rozumieniu Ustawy „O usługach turystycznych”, Dz. U. Nr 223, poz.
2268 z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami.
9. Każdy uczestnik Rajdu jedzie na własną odpowiedzialność i odpowiada za siebie zgodnie z
obowiązującymi odpowiednimi przepisami prawa, w tym prawa o ruchu drogowym.
10. Wpisowe: 100- PLN (wpłaty na konto SMMRK, ul. Domaniewska 22/lok. U-6, 02-672, Warszawa,
nr rachunku: 50 8213 0008 2010 0900 6766 0003 , rachunek dostępny również na stronie
htp://www.rajdkatynski.com/o-smmrk/konto.html , wpłaty na konto „Do wpłat na Rajd Katyński”).
Koszt wpisowego obejmuje koszt pierwszego noclegu wraz z kolacją i śniadaniem. Potwierdzenie
wpłaty wysłane do komandora rajdu w formie elektronicznej ( pdf ) jest wymagane do wpisania na
listę uczestników.
11. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednocześnie akceptacją przedstawionych informacji organizacyjnych
II Rajdu Motocyklowego śladami bł. ks. Jerzego Popiełuszki -”Zło dobrem zwyciężaj”.

