
 1 

 

 

 
 

 

 

2. RAJD MOTOCYKLOWY WETERANÓW  
koncepcja organizacji rajdu z udziałem weteranów operacji poza granicami państwa, żołnierzy WP i przedstawicieli innych 

służb (Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, SKW, SWW, SOP) w hołdzie poległym w operacjach poza granicami państwa. 
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ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

1. CEL: 
 

Środowisko 
- edukacja społeczna w zakresie służby żołnierzy, kształtowanie i korekta obrazu  służby żołnierzy na misjach zagranicznych,  
- zwrócenie uwagi środowisk pozawojskowych na los weteranów i ich poświęcenie służbie 
- utrwalanie patriotycznych wartości w społeczeństwie poprzez prezentowanie znaczenia udziału żołnierzy wojska polskiego 
(funkcjonariuszy innych służb) w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa 
- promocja postaw współpracy pomiędzy służbami mundurowymi 
- promocja wojska jako instytucji, odwoływanie się do tradycji wojskowości, poszerzanie wiedzy na temat tradycji i historii wojskowości 
w Polsce 

 
Żołnierze (funkcjonariusze) 
- oddanie czci poległym żołnierzom  
- zwiększanie własnego potencjału w radzeniu sobie ze stresem, wspieranie umiejętności stałej pracy nad sobą, wdrażanie do 
samodyscypliny, 
- zachęcanie do poszerzania własnych kompetencji społecznych i indywidualnych (poszerzanie zdolności współpracy, umiejętności 
komunikacyjnych, promowanie otwartości), 
-intensyfikowanie integracji, poczucia przynależności i odpowiedzialności, konsolidacja działań grupowych podejmowanych przez 
żołnierzy poza służbą, 
-promowanie postaw braterstwa, odpowiedzialności, dbałości o relacje w środowisku, 

 
Wojsko i inne służby 
- promowanie wojska, wspieranie poczucia ciągłości, etosu pracy i historycznej odpowiedzialności wobec służby dla kraju, (wśród 
żołnierzy, policjantów, przedstawicieli pozostałych służb mundurowych) 
- integracja środowiska weteranów– uczestników misji poza granicami kraju, 
- konsolidacja i intensyfikacja działań pomocowych (w ramach poszerzania działań „żołnierze-żołnierzom; żołnierze-społeczeństwu; 
społeczeństwo-wojsku”,  
- umożliwienie członkom rodzin poległych, uczestniczenie w działaniach podejmowanych przez żołnierzy-kształtowanie postaw 
odpowiedzialności za pamięć o towarzyszach broni wśród uczestników 
- monitowanie potrzeb żołnierzy, weteranów, określenie potrzeb i poszukiwanie nowych form pomocy i profilaktyki trudnościom 
adaptacyjnym po powrocie z misji) 
- integracja i doskonalenie współdziałania służb (wojsko, policja, straż pożarna, itp.) 
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2. ZAKRES TEMATYCZNY: 
 

 Oddanie czci poległym na misjach. Zapalenie zniczy na grobach poległych,  

 Spotkania z rodzinami poległych w operacjach poza granicami państwa, 

 Spotkania ze społecznością w miejscowościach pochówku weteranów, 

 Rajd motocyklowy z udziałem weteranów, start z wielu jednostek wojskowych, 

 Zaproszenie do rajdu gwiazdy sportu, influencerów, itp., 

 Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie rajdu 

 Inne działania towarzyszące rajdowi 
 

 
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 

ORGANIZATORZY: 
 Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa 
 Biuro Konwentu Dziekanów (współorganizator) 

 

  TERMIN I MIEJSCE:  
 Etap I – Rozpoczęcie (planowane na 2 maja 2021 roku) „2. Rajdu Motocyklowego Weteranów” – uczestniczą zgłoszeni 

żołnierze, weterani (motocykliści) z poszczególnych JW. oraz spoza RON, grupa ograniczona przez organizatora. 
 Etap II – (około 30 dni, dokładny czas i miejsce zostaną sprecyzowane) – teren całego kraju – przejazd w miejsca pochówku i 

zapalenie zniczy na grobach poległych żołnierzy w misjach poza granicami państwa  – uczestniczą zgłoszeni żołnierze, 
weterani (motocykliści) z poszczególnych JW. oraz spoza RON. Uczestnicy będą dzieleni przez organizatora terytorialnie na 
grupy. 

 Etap III – Zakończenie (planowane na 29 maja 2021 roku) „2. Rajdu Motocyklowego Weteranów”– uczestniczą zgłoszeni 
żołnierze, weterani (motocykliści) z poszczególnych JW. oraz spoza RON; 
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UCZESTNICY: 
 weterani (wojsko, policja, straż, inne służby) misji i operacji poza granicami państwa (w służbie - za zgodą dowódcy JW. lub 

poza służbą) posiadający motocykle; 
 żołnierze, policjanci, strażacy, inni przedstawiciele służb nie mający doświadczenia misyjnego posiadający motocykle; 
 pozostali weterani; 

 
 

 
UZASADNIENIE: 

 

Po zakończeniu II Wojny Światowej, od połowy lat pięćdziesiątych Polska zaangażowała się w wykonywanie zadań poza 

granicami kraju. Wysyłaliśmy i wysyłamy swoich żołnierzy i funkcjonariuszy na misje pokojowe, obserwacyjne, stabilizacyjne w ramach 

międzynarodowych koalicji, jako wydzielone siły Organizacji Narodów Zjednoczonych czy NATO.  

W Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej służy ponad 100 tysięcy żołnierzy i duża ich część była uczestnikami misji poza 

granicami kraju. Od 1953 roku wzięliśmy udział w 92 operacjach, przez które przewinęło się 115 tysięcy polskich żołnierzy. Część z nich 

wróciła szczęśliwie do domu, niektórzy stracili tam zdrowie, a jeszcze inni z nich nie wrócili, oddając swoje życie w służbie dla Ojczyzny. 

Projekt wykorzystuje zainteresowanie żołnierzy i weteranów sportem motocyklowym (wielu z nich jest aktywnymi motocyklistami) 

do tworzenia nowych form współpracy poza czasem służby. Środowisko zmotoryzowanych weteranów może, na wzór swojego 

amerykańskiego odpowiednika, stać się wartościową platformą do aktywnego spędzania czasu, wzajemnej pomocy, niezbędnego 

wsparcia dla uczestników. Przy czym w swoim założeniu wykorzystywać ma wielowiekowe tradycje żołnierskie w Polsce i wspierać 

zachowanie postaw patriotycznej odpowiedzialności obywatelskiej. Rajd jest przedsięwzięciem zorientowanym na szeroko pojętą 

promocję wojska i służby żołnierzy, ma na celu promowanie pielęgnowania pamięci o poległych na misjach kolegach oraz integrację 

środowiska weteranów poprzez wspólną podróż motocyklem, spotkanie i zajęcia podczas zlotu a także podejmowanie działań na rzecz 

społeczeństwa. Działania podejmowane w ramach projektu mają charakter trojaki i obejmują: aktywności na rzecz wojska i żołnierzy, 

integrację środowiska mundurowych oraz akcje prospołeczne i promujące wojsko. We współpracy z innymi służbami mundurowymi 

będziemy upowszechniać wiedzę na temat pracy na rzecz społeczeństwa i kraju, popularyzować postawy patriotyzmu, otwartości wobec 

potrzeb i kooperacji ze społeczeństwem, propagować aktywne formy spędzania czasu wolnego, promować będziemy bezpieczną jazdę i 

zachęcać do wspólnych spotkań także poza rajdem,  

 


