Motocykliści z Rajdu Katyńskiego w Krośnie

W niedzielę 13 października 2013 r. o godzinie 13.30 w kościele OO. Kapucynów w Krośnie
odprawiona została Msza Św. w intencji Ojczyzny i Ofiar Tragedii Smoleńskiej, której
przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Zbigniew Pałka z Sanktuarium Matki Bożej Królowej
Gór w Skalniku. Następnie w sali św. Ojca Pio odbyło się spotkanie mieszkańców Krosna z
uczestnikami Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, po zakończeniu jego
13. edycji, zorganizowane przez posła Piotra Babinetza oraz Klub Gazety Polskiej w Krośnie.
Dr Jerzy Kirszak z Wrocławia, historyk IPN - pięciokrotny uczestnik Rajdu - opowiedział o
Ś.P. ks. Zdzisławie Peszkowskim, pomysłodawcy odwiedzania miejsc pamięci związanych ze
zbrodnią katyńską oraz o komandorze Wiktorze Węgrzynie, który pomysł wdrożył w życie
zostając założycielem i prezesem Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd
Katyński. Dr J. Kirszak zwrócił uwagę, że Polacy na ziemiach siłą wcielonych do Sowietów
w 1939 r. proszą, aby nie nazywać ich Polonią: „jak słusznie mówią, tu się urodzili, tu
mieszkają i tu umrą, a Polakami są z dziada, pradziada”. Uczestnicy spotkania mieli okazję
zobaczyć polską flagę państwową z ambasady w Moskwie, która w dniu 17 września 1939
roku - w dniu agresji sowieckiej na Polskę została ukryta przez jednego z pracowników
ambasady, towarzyszyła mu w łagrze i trafiła potem do plutonowego Rymaszewskiego z
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, przeszła z nim szlak bojowy, następnie znalazła się w
RPA, żeby w 2002 r., po 63 latach ponownie znaleźć się w polskiej ambasadzie w Moskwie.
Następnie o codziennym życiu podczas Rajdu opowiedział jego dwukrotny uczestnik Mariusz Grodecki z Głogowa Małopolskiego. Głos zabrał również ks. dr Z. Pałka, który sam
jest zapalonym motocyklistą, a dotychczas nie uczestniczył jeszcze w Rajdzie, ale bardzo
poważnie planuje wziąć w nim udział w przyszłym roku. Na spotkaniu prezentowane były
zdjęcia, niektóre z nich robiły ogromne wrażenie wśród publiczności. Można było także
obejrzeć wystawę pamiątek związanych ze zbrodnią katyńską, m.in.: pamiątkowe medale
mennicy państwowej ze zbiorów rodziny Babinetzów, a także grudkę ziemi, szyszki i plaster
brzozy z Lasu Katyńskiego oraz pamiątkowe plakietki i elementy stroju uczestników Rajdu.
W tym roku odbył się już XIII Rajd Katyński, który rozpoczął się i zakończył w Warszawie
pod Pomnikiem Katyńskim. W dniach 24 sierpnia – 15 września br. 83 uczestników pokonało
7,5 tys. kilometrów. Przejechali w tym czasie poza Polską przez osiem państw: Litwę,
Białoruś, Rosję, Ukrainę, Słowację, Węgry, Austrię i Czechy. Odwiedzili miejsca pamięci
poświęcone pomordowanym Polakom przez sowiecką Rosję: Katyń, Kijów-Bykownię,
Mińsk-Kuropaty i przez nazistowskie Niemcy: Wilno-Ponary. Byli również obecni w Wilnie,
Smoleńsku, Moskwie, Kamieńcu Podolskim, Chocimiu i Lwowie. Odwiedzili także Wiedeń
w 330 rocznicę zwycięstwa Jana III Sobieskiego nad Turkami dokładnie w dniu 12 września.
Celem Rajdu jest wizyta w miejscach związanych ze zbrodnią katyńską oraz historią Polski
na Kresach Wschodnich, kontakt z Polakami, którzy tam pozostali, działalność dobroczynna i
rozwój kontaktów międzynarodowych. Uczestnicy Rajdu odwiedzają co roku sierocińce, np.
Dom Sierot w Bogdanowie prowadzony przez Polkę panią Helenę Dworecką, jak i rosyjski
sierociniec w Krasnym Borze. Pozostawiają książki, odzież, środki czystości, jak również
wożą dzieci na motocyklach, co jest dla nich wielką atrakcją. Uczestników Rajdu
Katyńskiego różni status materialny i wykształcenie, ale ich cechą wspólną jest patriotyzm.
„Kocham Polskę. I Ty ją kochaj” - to hasło przewodnie Motocyklowego Rajdu Katyńskiego.
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