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„Wiktorze! TwojĈ GolgotĈ, TwojĈ MekkĈ, TwojĈ ZiemiĈ ObiecanĈ
staã sič KATYĘ. Z krzyİem poĤrodku.
Warkotem motorów przemieniaãeĤ miejsca kaĮni i mčki
w miejsca polskiej i czãowieczej chwaãy.
GãosiãeĤ i praktykowaãeĤ pojednanie ze wszystkimi
narodami, na które spadãy nieszczčĤcia komunizmu.
ByãeĤ lekarzem naszej pamičci. ByãeĤ ambasadorem
prawdy i wielkodusznoĤci.
Bčdziemy pielčgnowaþ ziarna hartu i poĤwičcenia
hojnie rzucane przez Ciebie. I wierzymy,
İe z BoİĈ pomocĈ, zbierzemy plony stukrotne.
Patronuj nam w tym, Wiktorze.”
Kornel Morawiecki – poseã, Marszaãek Senior.

Dnia 17 stycznia 2017 roku,
odszedá od nas twórca i komandor
MiĊdzynarodowych Motocyklowych
Rajdów KatyĔskich i Prezes stowarzyszenia o tej samej nazwie, nasz
Wielki Przyjaciel, Wiktor WĊgrzyn.
Przez wiele miesiĊcy walczyá z ciĊĪką chorobą. Byá polskim patriotą
wielkiego formatu, spoáecznikiem,
miáoĞnikiem polskiego rycerstwa,
Kresów Rzeczypospolitej, dobrym
i skromnym czáowiekiem.
Niezwykle skromnym. Nie afiszowaá siĊ swoimi dokonaniami, których miaá niemaáo. Dopiero teraz dowiadujemy siĊ szczegóáów o jego
dziaáalnoĞci opozycyjnej w Kraju i na
emigracji. W nocie informacyjnej z 2016 r., przygotowanej1 z okazji wysuniĊcia kandydatury Wiktora WĊgrzyna
na Marszaáka tradycyjnej Parady 3-majowej w Chicago,
czytamy:
„Po przyjeĨdzie do USA w 1973 r. Wiktor WĊgrzyn rozpocząá czynną dziaáalnoĞü polityczną w Chicago. Braá udziaá w demonstracji pod Konsulatem PRL
w czasie pobytu J. Cyrankiewicza, któremu mówiá
„ty bandyto”, a niektórzy mówią, Īe kopnąá w tylek.
Byá inicjatorem i zaáoĪycielem Grupy „Pokolenie”
przy Polish National Alliance (Związku Narodowym
Polskim), grupy skupiającej nowych emigrantów.
Po wydarzeniach radomskich 1976 roku, wspieraá
czynnie opozycjĊ w Polsce, pieniĊĪnie, jak równieĪ powielając i rozprowadzając niezaleĪne, podziemne czaso-

1

i przysáanej do redakcji przez kol. Jacka KawczyĔskiego.
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Tak maáo o Nim wiedzieliĞmy

pisma: biuletyny KOR-u i ROPCiO, „Opinia”, „Gospodarz”, „Gáos”, „Bratniak” itp.
Byá inicjatorem i wspóázaáoĪycielem organizacji
polonijnej „Ruch Obrony Praw Czáowieka i Obywatela”
wspierającej spoáecznoĞü w Polsce. Wspóápracowaá ze
„Studium Spraw Polskich w Ameryce”.
Byá wspóázaáoĪycielem organizacji „Towarzystwo
Krzewienia Nadziei”, wspomagającej prawicową opozycjĊ w Polsce. Organizacja ta istnieje do dnia dzisiejszego
w Stevens Point w Wisconsin.
Braá udziaá w demonstracjach pod Konsulatem
PRL w ostatnich wyborach przed powstaniem „SolidarnoĞci” a po jej powstaniu czynnie wspieraá nowopowstaáy Związek. Po wprowadzeniu stanu wojennego, zaáoĪyá Radio „Wiktoria”, „Fundusz im Janka WiĞniewskiego” oraz ksiĊgarniĊ „Spotkania” w której pracowali
m.in. Ewa Suákowska-Bierezin i Andrzej Czuma.
Wspóáorganizowaá demonstracje pod Konsulatem
PRL, bojkoty artystów áamiących solidarnoĞü artystów
w Polsce, organizowaá spotkania z Andrzejem Czumą,
Andrzejem Gwiazdą, Jurczykiem, Korwinem-Mikke.
Byá caákowicie przeciwny obradom „okrągáego
stoáu”.

Z początkiem lat 90-tych
wspieraá finansowo Kornela Morawieckiego podczas jego kampanii prezydenckiej,
wspóáfinansując
gazetĊ wydawaną
przez Kornela pt.
„Dwa Dni”. W latach 90. wspóáwydawaá teĪ miesiĊcznik „Alternatywa”.(...)”
Wiktor Baltazar
WĊgrzyn
urodziá siĊ dn. 21
lipca 1939 roku
w
Warszawie,
w rodzinie o silnych tradycjach
patriotycznych
i katolickich. Ojciec byá Īoánierzem NSZ. Wiktor studiowaá w Szkole Gáównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W aktach Instytutu
PamiĊci Narodowej znajduje siĊ notatka
SáuĪby BezpieczeĔstwa z przesáuchania
przeprowadzonego 15 marca 1968 w Nowym Dworze Mazowieckim na okolicznoĞü rozpowszechniania przez Wiktora
WĊgrzyna informacji o dziaáaniach represyjnych funkcjonariuszy MO i ORMO
podczas zamieszek studenckich w marcu
1968 w Warszawie. W nastĊpstwie swojej
opozycyjnej dziaáalnoĞci Wiktor zostaá
zwolniony z pracy w Centrali Produktów
Naftowych.
Po wyemigrowaniu do Stanów
Zjednoczonych zaáoĪyá w Chicago warsztat samochodowy. W uzupeánieniu podanych wyĪej informacji dodam, Īe w USA
Wiktor zostaá teĪ czáonkiem jury „Towarzystwa Krzewienia Nadziei”, przyznającego nagrody osobom tworzącym na emigracji. Udzielaá siĊ teĪ w Ğrodowisku polskich kombatantów w Chicago, poznając
i przyjaĨniąc siĊ z wieloma weteranami
Polskich Siá Zbrojnych na Zachodzie. Tam
teĪ poznaá Ğp. ksiĊdza Zdzisáawa Peszkowskiego – kapelana Rodzin KatyĔskich.
Podczas pierwszej po latach, swojej
wizyty w Polsce byá bardzo zaskoczony
faktem, jak Polacy – zwáaszcza máodsi –
maáo wiedzą o Katyniu i zbrodniach komunistycznych.
DokoĔczenie
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Pro memoria
W 2015 i 2016 roku Wiktor i jego Stowarzyszenie skrytykowali polski rząd za zakaz wjazdu do Polski czáonków rosyjskiego klubu motocyklowego „Nocne Wilki”, którzy z okazji rocznicy
zakoĔczenia wojny zorganizowali rajd „Drogi
ZwyciĊstwa” z Moskwy do Berlina. OczywiĞcie,
Armia Czerwona – choü pokonaáa niemieckich
okupantów – nie kojarzy siĊ Polakom z wyzwoleniem a bezsprzecznie z kolejnym zniewoleniem.
Ale przecieĪ polegli wówczas ludzie byli ofiarami
dwóch okrutnych, obáĊdnych ideologii – nazizmu
i komunizmu – których decydujące starcie nastąpiáo w duĪej mierze na ziemiach polskich.
Ja osobiĞcie rozumiaáem i popieraáem Wiktora. Zabraniaü dziĞ máodym Rosjanom czciü pamiĊü polegáych w boju rodaków, to tak samo jak
zabroniü Polakom odwiedzania cmentarzy z wojny
1919-20 na Kresach Rzeczypospolitej. Nie tylko
cywilizowane prawo, ale teĪ wartoĞci chrzeĞcijaĔ-

Zastanawiając siĊ jak moĪna nadaü
rozgáos prawdziwej historii tej zbrodni, wpadá na pomysá
zorganizowania rajdu motocyklowego do Katynia. Motocyklowego – ze wzglĊdu na jego widowiskowoĞü, medialnoĞü i zasiĊg oddziaáywania. To byá pomysá, któremu
poĞwiĊciá 16 lat swojego Īycia – do ostatka.
OsobiĞcie poznaáem Wiktora, o ile pamiĊtam,
w 2000 roku, choü juĪ nieco wczeĞniej jakieĞ meile lataáy
w obie strony miĊdzy naszymi komputerami. Byáem wtedy Sekretarzem Rady Koordynacyjnej PRM-u. Przyjechaá na Kongres do àodzi – jeszcze przed pierwszym
rajdem – i z przejĊciem opowiadaá o swojej idei. A po
rajdzie, w 2001 roku, zaáoĪyá „Stowarzyszenie MiĊdzynarodowy Motocyklowy Rajd KatyĔski”. Poprosiá mnie
wówczas o udziaá w komitecie zaáoĪycielskim i tak na
pierwszą kadencjĊ zostaáem czáonkiem Sądu KoleĪeĔskiego – oczywiĞcie nie mając kogo sądziü. Ale do dziĞ,
mam ogromną satysfakcjĊ, Īe byáem ze Stowarzyszeniem
od samego ... poczĊcia.

DziĊki Wiktorowi i jego przyjacioáom z SMMRK, dzieci w sierociĔcach na Kresach dawnej Rzeczypospolitej otrzymują podarki: ksiąĪki,
przybory szkolne, sáodycze... Nie
tylko dzieci siĊ cieszą, ale teĪ doroĞli
Rodacy, którzy tam zostali, przeĪywają ogrom radoĞci za kaĪdym razem, gdy Rajd KatyĔski przejeĪdĪa
przez ich miasta i wsie. Aby tĊ radoĞü
przedáuĪyü, Īeby zachowaü na dáugo
pamiĊü tych chwil, a nade wszystko
aby wciąĪ podkreĞlaü, Īe ... „ta ziemia do Polski naleĪy”, Stowarzyszenie MiĊdzynarodowy Motocyklowy
Rajd KatyĔski, przy wsparciu wielu
darczyĔców, ufundowaáo na Kresach
kilkanaĞcie
pomników
PapieĪaPolaka – ĞwiĊtego Jana Pawáa II.
O dziaáalnoĞci Stowarzyszenia pod kierownictwem
Wiktora: Rajdach KatyĔskich, Radosnych RozpoczĊciach
Sezonu – Zlotach GwiaĨdzistych im. Ks. Uáana Zdzisáawa Peszkowskiego na Jasnej Górze, ZakoĔczeniach Sezonów w Gietrzwaádzie, Rajdach „Ojców Naszych Starym Szlakiem”, Rajdach „PamiĊtamy” do Ponar, do Huty
Pieniackiej, do Auschwitz... i wielu innych, piszemy na
naszych áamach bardzo czĊsto. Ta dziaáalnoĞü Wiktora,
jest dobrze znana naszym czytelnikom.
OczywiĞcie trzeba tu wspomnieü, Īe prowadzone
przez Wiktora Stowarzyszenie owocnie wspóápracowaáo
z Episkopatem Polski, wáączając siĊ w uroczystoĞci 1050
rocznicy chrztu Polski i caáy czas uczestniczy w uroczystoĞciach paĔstwowych, m.in. pogrzebach ĩoánierzy Niezáomnych, Marszach NiepodlegáoĞci, corocznym czuwaniu w miejscu kaĨni Rotmistrza Pileckiego...
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Za wybitne zasáugi w upamiĊtnianiu prawdy
o zbrodni katyĔskiej Wiktor WĊgrzyn zostaá odznaczony
28 sierpnia 2010 KrzyĪem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Podczas wyborów prezydenckich i parlamentarnych
w Polsce w 2015 roku Wiktor zostaá Przewodniczącym
Komitetu Wyborczego Grzegorza Brauna „SzczĊĞü BoĪe!”
W 2016 roku przystąpiá do tworzonej przez Kornela Morawieckiego partii Wolni i Solidarni.

skie, w jakich nas wychowano, nie pozwalają na coĞ takiego.
Wiktor WĊgrzyn przypominaá mi trochĊ ... Marszaáka Józefa Piásudskiego. Nie tylko dziĊki wąsom.
Wiktor zawsze wiedziaá czego chce, miaá wyraziste poglądy i je Ğmiaáo artykuáowaá – bez oglądania siĊ na zdanie adwersarza, czy tzw. poprawnoĞü polityczną. Szkoda,
bardzo szkoda, Īe nie wszyscy potrafili go zrozumieü,
i odbierali jego postawĊ jako apodyktycznoĞü. Po tych
zdarzeniach z „Nocnymi Wilkami” kilku, skądinąd wartoĞciowych i patriotycznych, motocyklistów opuĞciáo
SMMRK.
Wiktor WĊgrzyn odjechaá na swój wieczysty Rajd
KatyĔski w Niebie. Doáączyá do tych tysiĊcy Polskich
ĩoánierzy i teraz sáuĪy im juĪ bezpoĞrednio – po tamtej
stronie. Zapewne bĊdzie teĪ z góry obserwowaü i oceniaü
nasze dalsze poczynania i, przez podĞwiadomoĞü, nami
kierowaü. Póki bĊdzie w naszej pamiĊci...

Piotr „Besa” Czech..
ZdjĊcia: Wojciech Kaszlej, Andrzej Niedzwiedzki,
Ĩródáa internetowe i archiwum naszej redakcji.
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