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Marsz motocyklowy „Drogi Zwycięstwa - na Berlin 2018”
W dniach od 25 kwietnia do 9 maja 2018 roku odbędzie się coroczny międzynarodowy marsz
motocyklowy „Drogi Zwycięstwa - na Berlin”, poświęcony 73 rocznicy Wielkiego Zwycięstwa nad
faszyzmem!
W tym roku uczestnicy-motocykliści z Rosji, Białorusi, Polski, Czech, Słowacji, Słowenii,
Włoch, Anglii, Serbii, Macedonii, Bułgarii, Niemiec, Danii i innych państw, których narody walczyły
ramię w ramię przeciwko brunatnej dżumie faszyzmu, przeprowadzając paralele historii, na nowo
przejdą razem drogami tamtej strasznej wojny, pamiętając i przypominając lekcje przeszłości o
niezwykłym bohaterstwie i heroizmie narodu, który za cenę ogromnych strat przetrwał mimo
wszystko.
W naszych niełatwych czasach, kiedy określone siły polityczne na nowo sieją ziarna niezgody
między narodami, rodzą się neofaszystowskie ugrupowania i organizacje w szeregu krajów
europejskich, na nowo pisze się historia, niszczy się pomniki, kiedy chęć spełnienia obowiązku i
pokłonienia się grobom swoich dziadów i pradziadów, którzy oddali życie za wolność całego świata,
uznaje się za „działalność terrorystyczną”, marsze motocyklowe „Drogi Zwycięstwa” kontynuują
zjednoczenie wnuków i prawnuków, prawdziwych synów swoich ojczyzn – ludzi zdolnych zachować
prawdę historyczną i nieść ją przez stulecia dla przyszłych pokoleń.
Marsz motocyklowy odbędzie się w dniach od 25 kwietnia do 9 maja 2018 r. i najpierw
zostanie podzielony na 3 etapy:
1 etap 25.04.2018 - 28.04.2018: Soczi - Krasnodar – Rostów nad Donem – Woroneż – Jelec
– Moskwa;
2 etap 28.04.2018 - 1.05.2018: Moskwa - Sołowiowo – Smoleńsk – Chatyń Mińsk – Linia
Stalina - Brześć;
3 etap 1.05.2018 - 9.05.2018: Warszawa - Wrocław – Oświęcim – Frydek Mistek – Bańska
Bystrzyca – Trnava - Bratysława – Hustopeče – Brno- Praga – Bautzen - Drezno - Torgau - Berlin.
Kolumna motocyklowa przejedzie przez terytorium krajów Wspólnoty Państw Niepodległych
i Europy z flagami Zwycięstwa i sztandarami narodowych republik Donbasu, oddając hołd pamięci
i szacunek wszystkim żołnierzom, którzy zginęli za wolność i pozostałym przy życiu w latach
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i w obecnych konfliktach zbrojnych.
Marsz motocyklowy „Drogi Zwycięstwa” tradycyjnie zakończy się w Berlinie 9 maja.
Uroczysta kolumna motocyklowa przejedzie przez Berlin z flagami Zwycięstwa, oddając hołd
pamięci znanym i nieznanym bohaterom wojny. W Treptower Park motocykliści poniosą Sztandar
Zwycięstwa, flagi narodowych republik Donbasu i po raz pierwszy reprezentanci kubańskiego
kozactwa poniosą sztandar Kubania ku czci 75 rocznicy wyzwolenia ziemi kubańskiej z okupacji
faszystowskiej, złożą kwiaty pod pomnikiem Żołnierza-Wyzwoliciela. Również w ramach marszu
motocyklowego uczestnicy przekażą kapsułki z ziemią kubańską, czeczeńską i doniecką rosyjsko-

niemieckiemu Muzeum w Karlshorst, gdzie miało miejsce powtórne podpisanie Aktu
o bezwarunkowej kapitulacji faszystowskich Niemiec na rozkaz naczelnego wodza!
W marszu motocyklowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni poruszający się na motocyklach
i samochodami. Przybliżona ilość uczestników to ponad 10 000 osób. Długość trasy wynosi ponad
6 000 km i obliczona jest na 16 dni.
Rozpoczęcie marszu motocyklowego „Drogi Zwycięstwa na Berlin 2018” w Krasnodarze
będzie miało miejsce 25 kwietnia 2018 r. o godz. 9 rano pod adresem: Krasnodar, Czistiakowskaja
Roszcza, „Pomnik 13 tysiącom mieszkańców Krasnodaru – ofiarom faszystowskiego terroru”.
W Moskwie rozpoczęcie marszu motocyklowego „Drogi Zwycięstwa na Berlin 2018”
połączone jest z otwarciem sezonu motocyklowego 2018 i będzie miało miejsce 28 kwietnia 2018 r.
o godz.12:00 spod Międzynarodowego Bike-Center pod adresem: Moskwa, ul. Niżnije Mniewniki
110.

Kontakty
Kierownik marszu motocyklowego: Andriej Bobrowski, +7 (985) 920- 31- 28
Komitet Organizacyjny/centrum prasowe: Olga Kożemiak dorogipobedy@bk.ru + 7 (916)06926-38
Centrum prasowe: Anna Komarowa janeiro25@yandex.ru
Kontakty Oddział Polska.
Kierownik marszu motocyklowego: Dariusz Kaczmarczyk +48 601 43 18 01
Email: nocnewilki@nocnewilki.pl
Kierownik przejazdu: Roman Machelski +48 507 43 95 82
Email: kapitan@nocnewilki.pl

