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Dnia 17 stycznia 2017 roku,

odszed  od nas twórca i komandor

Mi dzynarodowych Motocyklowych

Rajdów Katy skich i Prezes stowa-

rzyszenia o tej samej nazwie, nasz

Wielki Przyjaciel, Wiktor W grzyn.

Przez wiele miesi cy walczy  z ci -

k  chorob . By  polskim patriot

wielkiego formatu, spo ecznikiem,

mi o nikiem polskiego rycerstwa,

Kresów Rzeczypospolitej, dobrym

i skromnym cz owiekiem.

Niezwykle skromnym. Nie afi-

szowa  si  swoimi dokonaniami, któ-

rych mia  niema o. Dopiero teraz do-

wiadujemy si  szczegó ów o jego

dzia alno ci opozycyjnej w Kraju i na

emigracji. W nocie informacyjnej z 2016 r., przygotowa-

nej1 z okazji wysuni cia kandydatury Wiktora W grzyna

na Marsza ka tradycyjnej Parady 3-majowej w Chicago,

czytamy:

„Po przyje dzie do USA w 1973 r. Wiktor W -

grzyn rozpocz  czynn  dzia alno  polityczn  w Chica-

go. Bra  udzia  w demonstracji pod Konsulatem PRL

w czasie pobytu J. Cyrankiewicza, któremu mówi

„ty bandyto”, a niektórzy mówi , e kopn  w tylek.

By  inicjatorem i za o ycielem Grupy „Pokolenie”

przy Polish National Alliance (Zwi zku Narodowym

Polskim), grupy skupiaj cej nowych emigrantów.

Po wydarzeniach radomskich 1976 roku, wspiera

czynnie opozycj  w Polsce, pieni nie, jak równie  po-

wielaj c i rozprowadzaj c niezale ne, podziemne czaso-

                                                          
1 i przys anej do redakcji przez kol. Jacka Kawczy skiego.

                                                „Wiktorze!  Twoj  Golgot , Twoj  Mekk , Twoj  Ziemi  Obiecan

sta  si  KATY .  Z krzy em po rodku.

Warkotem motorów przemienia e  miejsca ka ni i m ki

w miejsca polskiej i cz owieczej chwa y.

G osi e  i praktykowa e  pojednanie ze wszystkimi

narodami, na które spad y nieszcz cia komunizmu.

By e  lekarzem naszej pami ci. By e  ambasadorem

prawdy i wielkoduszno ci.

B dziemy piel gnowa  ziarna hartu i po wi cenia

hojnie rzucane przez Ciebie. I wierzymy,

e z Bo  pomoc , zbierzemy plony stukrotne.

Patronuj nam w tym, Wiktorze.”

Kornel Morawiecki – pose , Marsza ek Senior.
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pisma: biuletyny KOR-u i ROPCiO, „Opinia”, „Gospo-

darz”, „G os”, „Bratniak” itp.

By  inicjatorem i wspó za o ycielem organizacji

polonijnej „Ruch Obrony Praw Cz owieka i Obywatela”

wspieraj cej spo eczno  w Polsce. Wspó pracowa  ze

„Studium Spraw Polskich w Ameryce”.

By  wspó za o ycielem organizacji „Towarzystwo

Krzewienia Nadziei”, wspomagaj cej prawicow  opozy-

cj  w Polsce. Organizacja ta istnieje do dnia dzisiejszego

w Stevens Point w Wisconsin.

Bra  udzia  w demonstracjach pod Konsulatem

PRL w ostatnich wyborach przed powstaniem „Solidar-

no ci” a po jej powstaniu czynnie wspiera  nowopow-

sta y Zwi zek. Po wprowadzeniu stanu wojennego, za o-

y  Radio „Wiktoria”, „Fundusz im Janka Wi niew-

skiego” oraz ksi garni  „Spotkania” w której pracowali

m.in. Ewa Su kowska-Bierezin i Andrzej Czuma.

Wspó organizowa  demonstracje pod Konsulatem

PRL, bojkoty artystów ami cych solidarno  artystów

w Polsce, organizowa  spotkania z Andrzejem Czum ,

Andrzejem Gwiazd , Jurczykiem, Korwinem-Mikke.

By  ca kowicie przeciwny obradom „okr g ego

sto u”.

   Z pocz t-

kiem lat 90-tych

wspiera  finanso-

wo Kornela Mo-

rawieckiego pod-

czas jego kampa-

nii prezydenckiej,

wspó finansuj c

gazet  wydawan

przez Kornela  pt.

„Dwa Dni”. W la-

tach 90. wspó -

wydawa  te  mie-

si cznik „Alterna-

tywa”.(...)”

Wiktor Bal-

tazar W grzyn

urodzi  si  dn. 21

lipca 1939 roku

w Warszawie,

w rodzinie o sil-

nych tradycjach

patriotycznych

i katolickich. Ojciec by o nierzem NSZ. Wiktor studio-

wa  w Szkole G ównej Planowania i Staty-

styki w Warszawie. W aktach Instytutu

Pami ci Narodowej znajduje si  notatka

S u by Bezpiecze stwa z przes uchania

przeprowadzonego 15 marca 1968 w No-

wym Dworze Mazowieckim na okolicz-

no  rozpowszechniania przez Wiktora

W grzyna informacji o dzia aniach repre-

syjnych funkcjonariuszy MO i ORMO

podczas zamieszek studenckich w marcu

1968 w Warszawie. W nast pstwie swojej

opozycyjnej dzia alno ci Wiktor zosta

zwolniony z pracy w Centrali Produktów

Naftowych.

Po wyemigrowaniu do Stanów

Zjednoczonych za o y  w Chicago warsz-

tat samochodowy. W uzupe nieniu poda-

nych wy ej informacji dodam, e w USA

Wiktor zosta  te  cz onkiem jury „Towa-

rzystwa Krzewienia Nadziei”, przyznaj -

cego nagrody osobom tworz cym na emi-

gracji. Udziela  si  te  w rodowisku pol-

skich kombatantów w Chicago, poznaj c

i przyja ni c si  z wieloma weteranami

Polskich Si  Zbrojnych na Zachodzie. Tam

te  pozna p. ksi dza Zdzis awa Peszkow-

skiego – kapelana Rodzin Katy skich.

Podczas pierwszej po latach, swojej

wizyty w Polsce by  bardzo zaskoczony

faktem, jak Polacy – zw aszcza m odsi –

ma o wiedz  o Katyniu i zbrodniach ko-

munistycznych.
Doko czenie

   na str. 19
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                          Zastanawiaj c si  jak mo na nada

rozg os prawdziwej historii tej zbrodni, wpad  na pomys

zorganizowania rajdu motocyklowego do Katynia. Moto-

cyklowego – ze wzgl du na jego widowiskowo , me-

dialno  i zasi g oddzia ywania. To by  pomys , któremu

po wi ci  16 lat swojego ycia – do ostatka.

Osobi cie pozna em Wiktora, o ile pami tam,

w 2000 roku, cho  ju  nieco wcze niej jakie  meile lata y

w obie strony mi dzy naszymi komputerami. By em wte-

dy Sekretarzem Rady Koordynacyjnej PRM-u. Przyje-

cha  na Kongres do odzi – jeszcze przed pierwszym

rajdem – i z przej ciem opowiada  o swojej idei. A po

rajdzie, w 2001 roku, za o y  „Stowarzyszenie Mi dzy-

narodowy Motocyklowy Rajd Katy ski”. Poprosi  mnie

wówczas o udzia  w komitecie za o ycielskim i tak na

pierwsz  kadencj  zosta em cz onkiem S du Kole e -

skiego – oczywi cie nie maj c kogo s dzi . Ale do dzi ,

mam ogromn  satysfakcj , e by em ze Stowarzyszeniem

od samego ... pocz cia.

O dzia alno ci Stowarzyszenia pod kierownictwem

Wiktora: Rajdach Katy skich, Radosnych Rozpocz ciach

Sezonu – Zlotach Gwia dzistych im. Ks. U ana Zdzis a-

wa Peszkowskiego na Jasnej Górze, Zako czeniach Se-

zonów w Gietrzwa dzie, Rajdach „Ojców Naszych Sta-

rym Szlakiem”, Rajdach „Pami tamy” do Ponar, do Huty

Pieniackiej, do Auschwitz... i wielu innych, piszemy na

naszych amach bardzo cz sto. Ta dzia alno  Wiktora,

jest dobrze znana naszym czytelnikom.

Oczywi cie trzeba tu wspomnie , e prowadzone

przez Wiktora Stowarzyszenie owocnie wspó pracowa o

z Episkopatem Polski, w czaj c si  w uroczysto ci 1050

rocznicy chrztu Polski i ca y czas uczestniczy w uroczy-

sto ciach pa stwowych, m.in. pogrzebach o nierzy Nie-

z omnych, Marszach Niepodleg o ci, corocznym czuwa-

niu w miejscu ka ni Rotmistrza Pileckiego...

Dzi ki Wiktorowi i jego przy-

jacio om z SMMRK, dzieci w siero-

ci cach na Kresach dawnej Rzeczy-

pospolitej otrzymuj  podarki: ksi ki,

przybory szkolne, s odycze... Nie

tylko dzieci si  ciesz , ale te  doro li

Rodacy, którzy tam zostali, prze y-

waj  ogrom rado ci za ka dym ra-

zem, gdy Rajd Katy ski przeje d a

przez ich miasta i wsie. Aby t  rado

przed u y , eby zachowa  na d ugo

pami  tych chwil, a nade wszystko

aby wci  podkre la , e ... „ta zie-

mia do Polski nale y”, Stowarzysze-

nie Mi dzynarodowy Motocyklowy

Rajd Katy ski, przy wsparciu wielu

darczy ców, ufundowa o na Kresach

kilkana cie pomników Papie a-

Polaka – wi tego Jana Paw a II.

 Doko czenie

     ze str. 4

20                                                                                                                                                                     Pro memoria

MOTOCYKL MOJE HOBBY   1/2017

Za wybitne zas ugi w upami tnianiu prawdy

o zbrodni katy skiej Wiktor W grzyn zosta  odznaczony

28 sierpnia 2010 Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodze-

nia Polski.

Podczas wyborów prezydenckich i parlamentarnych

w Polsce w 2015 roku Wiktor zosta  Przewodnicz cym

Komitetu Wyborczego Grzegorza Brauna „Szcz  Bo e!”

W 2016 roku przyst pi  do tworzonej przez Kornela Mo-

rawieckiego partii Wolni i Solidarni.

W 2015 i 2016 roku Wiktor i jego Stowa-

rzyszenie skrytykowali polski rz d za zakaz wjaz-

du do Polski cz onków rosyjskiego klubu motocy-

klowego „Nocne Wilki”, którzy z okazji rocznicy

zako czenia wojny zorganizowali rajd „Drogi

Zwyci stwa” z Moskwy do Berlina. Oczywi cie,

Armia Czerwona – cho  pokona a niemieckich

okupantów – nie kojarzy si  Polakom z wyzwole-

niem a bezsprzecznie z kolejnym zniewoleniem.

Ale przecie  polegli wówczas ludzie byli ofiarami

dwóch okrutnych, ob dnych ideologii – nazizmu

i komunizmu – których decyduj ce starcie nast -

pi o w du ej mierze na ziemiach polskich.

Ja osobi cie rozumia em i popiera em Wik-

tora. Zabrania  dzi  m odym Rosjanom czci  pa-

mi  poleg ych w boju rodaków, to tak samo jak

zabroni  Polakom odwiedzania cmentarzy z wojny

1919-20 na Kresach Rzeczypospolitej. Nie tylko

cywilizowane prawo, ale te  warto ci chrze cija -

skie, w jakich nas wychowano, nie pozwalaj  na co  ta-

kiego.

Wiktor W grzyn przypomina  mi troch  ... Mar-

sza ka Józefa Pi sudskiego. Nie tylko dzi ki w som.

Wiktor zawsze wiedzia  czego chce, mia  wyraziste po-

gl dy i je mia o artyku owa  – bez ogl dania si  na zda-

nie adwersarza, czy tzw. poprawno  polityczn . Szkoda,

bardzo szkoda, e nie wszyscy potrafili go zrozumie ,

i odbierali jego postaw  jako apodyktyczno . Po tych

zdarzeniach z „Nocnymi Wilkami” kilku, sk din d war-

to ciowych i patriotycznych, motocyklistów opu ci o

SMMRK.

Wiktor W grzyn odjecha  na swój wieczysty Rajd

Katy ski w Niebie. Do czy  do tych tysi cy Polskich

o nierzy i teraz s u y im ju  bezpo rednio – po tamtej

stronie. Zapewne b dzie te  z góry obserwowa  i ocenia

nasze dalsze poczynania i, przez pod wiadomo , nami

kierowa . Póki b dzie w naszej pami ci...

Piotr „Besa” Czech..

Zdj cia: Wojciech Kaszlej, Andrzej Niedzwiedzki,

ród a internetowe i archiwum naszej redakcji.


