
V Rajd Motocyklowy 
„Żołnierze Niezłomni – PAMIĘTAMY. PAMIĘTAJ i TY!” 

Hanna - Włodawa 2015 
(Śladami „Jastrzębia” i „ Żelaznego”) 

 
Organizatorzy: 

 Leszek Rysak i Sławomir Szymaniak 

 Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński  
 
Współorganizatorzy: 

o Gmina Hanna 
 
Komandor Rajdu: 
Leszek Rysak (SMMRK, leszek.rysak@rajdkatynski.com) 
 
PROGRAM: 
 

17.07.2015 – Piątek 

- od godz. 19:00 – przyjazd do Hanny, miejsce noclegu: plac przy budynku  OSP Hanna 

(GPS: 51.720465, 23.50260 / 51°43'11.0"N 23°30'16.0"E) 

- godz. 21:00 – Apel Jasnogórski (Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, Hanna 39, 

GPS: 51.719646, 23.503556) 

- godz. 21:30 – ognisko (OSP Hanna) 

 

18.07.2015 – Sobota 

- godz. 9:00-16:00 – Motocyklowa Gra Historyczna ŚLADAMI „JASTRZĘBIA” I „ ŻELAZNEGO” 

(początek i zakończenie: OSP Hanna) 

- godz. 17.00 – wyjazd do Kodnia (poznanie terenów nadbużańskich) 

- godz. 18:00 – Msza Św. Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia – Matki Jedności 

w Kodniu, Rynek 1 (GPS: 51.913834, 23.607101) 

- godz. 21:00 – Hanna (OSP): ognisko, podsumowanie Gry z zaproszonymi Gośćmi 

 

19.07.2015 – Niedziela 

- godz. 11:00 – Msza Św. w intencji Żołnierzy Niezłomnych, Hanna, Kościół pw. Św. Apostołów Piotra 

i Pawła,  

- godz. 12.15 – Parada Motocyklowa  

mailto:leszek.rysak@rajdkatynski.com


- godz. 12.30 – Uczestnicy Rajdu biorą udział w corocznych obchodach „Imienin Hanny” związanych 

z prezentacją osiągnięć mieszkańców (wystawa rękodzieła, prezentacja i degustacja tradycyjnych 

regionalnych wyrobów spożywczych,  występy zespołów muzycznych – oficjalne rozpoczęcie 

o godz. 13.00) 

- godz. 14:30 – zakończenie Rajdu 

- godz. 15.00 – dla chętnych: wyjazd do Sobiboru: wizyta w Miejscu Pamięci – Muzeum byłego 

niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady KL Sobibór (GPS: 51.447873, 23.592539) 

 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

1. Zapisy listem elektronicznym u Komandora Rajdu prowadzimy do dnia 15.07.2015. 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. Nocujemy w OSP w Hannie k/Włodawy (GPS: 51.720465, 23.50260 / 51°43'11.0"N 
23°30'16.0"E) w namiotach lub w budynku na podłodze (konieczne co najmniej 
materace/karimaty i śpiwory).  

3. Przyjeżdżamy na motocyklach udekorowanych biało-czerwona flagą.  
4. Każdy uczestnik otrzyma rajdowy znaczek i nalepkę na motocykl. 
5. Organizatorzy zapewniają wrzątek i „coś” do zjedzenia na ogniskach. Pozostałe wyżywienie 

w czasie Rajdu jest w gestii uczestników. 
6. Patrole wyruszające na trasę Motocyklowej Gry Historycznej powinny mieć ze sobą 

przynajmniej 1 telefon komórkowy (tzw. smartfon) umożliwiający fotografowanie i wysyłanie 
MMS-ów oraz nagrywanie głosu (dyktafon). Mile widziane aparaty fotograficzne i kamery. 
Sugerujemy, aby motocykliści byli zaopatrzeni w mapę okolic Włodawy, Pojezierza 
Łęczyńsko-Włodawskiego lub turystyczną Lubelszczyzny (Polesie Lubelskie) – sam GPS 
może nie wystarczyć  –  oraz notatnik. 

7. Pamiętajmy o zabraniu ze sobą obok dobrego humoru również śpiewnika, chęci śpiewania 
na ognisku oraz ewentualnie instrumentu muzycznego. 

8. Organizacja V Rajdu Motocyklowego „Żołnierze Niezłomni – PAMIĘTAMY. PAMIĘTAJ i TY!” 
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 po dołączeniu do Rajdu w Hannie). 
11. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednocześnie akceptacją przedstawionych informacji 

organizacyjnych V Rajdu Motocyklowego „Żołnierze Niezłomni – PAMIĘTAMY. PAMIĘTAJ 
i TY!” Hanna – Włodawa 2015 (Śladami „Jastrzębia” i „Żelaznego”). 

 
 


