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IWICZNA - OTWARCIE SEZONU MOTOCYKLOWEGO
Jak co roku w Starej Iwicznej pod Warszawą odbyła się msza święta inaugurująca otwarcie sezonu
motocyklowego 2008. Nie mogło na niej zabraknąć przedstawicieli CSP. Tym razem uczestniczyli w
niej nasi instruktorzy, którzy na co dzień uczą policjantów RD jazdy na motocyklach.
W sobotę 5 kwietnia w paraﬁi Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej odbyła się wiosenna msza święta w intencji o
bezpieczny sezon dla motocyklistów i rowerzystów. Tradycyjnie zorganizował ją jeden z motocyklistów Tomasz Woźniakowki
oraz miejscowy proboszcz Ks. Dariusz Gocłowski. Przyjechali motocykliści nie tylko z Mazowsza, ale z różnych zakątków
polski. Homilię wygłosił Ksiądz Wiesław Lenartowicz z Radomia, który również przybył na swoim motocyklu. Podkreślił jak
ważne jest zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas jazdy oraz na potrzebujących, którzy znajdują się wokół nas.
Posłużył się własnym przykładem, kiedy jadąc rano z Radomia do Iwicznej zabrakło jemu paliwa. Tylko dzięki ludzkiej
życzliwości i pomocy zdołał dojechać na dzisiejszą mszę świętą. Jak zawsze w mszy uczestniczyli instruktorzy z naszej szkoły
- tym razem bez słuchaczy kursu motocyklowego, ponieważ szkolenia policyjnych motocyklistów w tym roku dopiero się
rozpoczną.
Oprawę muzyczną mszy zapewniła jak zawsze policyjna orkiestra z KSP. Po mszy świętej odbyło się święcenie pojazdów, oraz
pokazy udzielania pierwszej pomocy przygotowane przez ratowników PCK a potem był czas na posiłek z grilla i wspólne
rozmowy w promieniach wiosennego słońca. Jesienią w pierwszą sobotę października odbędzie się msza święta
podsumowująca sezon motocyklowy 2008. Niestety, jak zawsze będzie to również msza święta za dusze motocyklistów,
którzy odejdą... Warto, więc w tym miejscu poświęcić chwilę na zadumę i reﬂeksje o bezpieczeństwie, własnym i pozostałych
uczestników ruchu drogowego. Bo jak powiedział jeden z księży –„ miło jest być wśród ludzi, których coś łączy, którzy mają
pasję, chcą zwiedzać, bawić się i czuć wiatr we włosach”. Bądźmy, więc wszyscy razem, jak najdłużej. Zwariowani, z pasją,
ale rozsądni!
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