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4 marca 2018 – VI edycja Biegu „Tropem
Wilczym”. IPN patronem edukacyjnym
To już szósta edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, tym
razem Bieg wystartował w 300 miastach i miejscowościach
Polski, a także za granicą – w Chicago, Nowym Jorku, Wilnie czy
w siedmiu misjach NATO (m.in. w Kosowie, Bośni i
Hercegowinie), z udziałem polskich żołnierzy. W tym roku jest
wyjątkowa okazja – 100-lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości.
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Przy okazji Biegu młodzi ludzie poznają sylwetki Żołnierzy Wyklętych, m.in. Łukasza
Cieplińskiego ps. „Pług”, Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, Czesława Gałązki „Bystrego”
czy Romana Grońskiego ps. „Żbik”. VI edycję Biegu „Tropem Wilczym” promuje w telewizji spot
„Azymut” z udziałem Jacka Rozenka, który od lat angażuje się w promocję tego
przedsięwzięcia.

Organizatorem Biegu, pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, jest Fundacja Wolność i
Demokracja, współorganizatorem – Fundacja Wolne Dźwięki, a patronem edukacyjnym –
Instytut Pamięci Narodowej.

* * *

Dwa tygodnie przed Biegiem, 19 lutego, w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, na
której aprezentowane zostały medale i koszulki biegowe oraz przesłanie Biegu. W
konferencji wziął udział wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk.
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– Będzie to bieg ku historii. Nasza inicjatywa z roku na rok cieszy się coraz większą
popularnością. Chcemy oddać hołd Żołnierzom Wyklętym, którzy walczyli o wolną Polskę –
powiedziała rzeczniczka organizatora Barbara Konarska. Przypomniała, że pomysłodawcą Biegu
jest obecny szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, również instruktor
harcerski, dla którego celem tej inicjatywy jest działanie wspólnotowe.

– Pół roku temu skończyliśmy prace poszukiwawcze na „Łączce”. Możemy powiedzieć
Polakom, że wszystkie szczątki Żołnierzy Wyklętych zostały wydobyte. Spełniliśmy swój
obowiązek: przywróciliśmy pamięć o naszych bohaterach, brutalnie zacieraną przez władzę
ludową. W latach 80. szczątki żołnierzy podziemia niepodległościowego zostały przykryte
kwaterami przedstawicieli władzy PRL. Na szczęście pamięć o bohaterach nie umiera, nie
ma zbrodni doskonałej. 1 lutego, po raz kolejny, rodzinom ofiar wręczyliśmy noty
identyfikacyjne. Wierzę, że jeszcze w tym roku poznamy nowe nazwiska zidentyfikowanych
Żołnierzy Wyklętych – podkreślił wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk.

Dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji dodał, że IPN szuka szczątków polskich bohaterów
w kraju i za granicą, np. na Kresach. – W ten sposób okazujemy szacunek Żołnierzom
Wyklętym. Cieszę się, że z roku na rok w Biegu uczestniczy coraz więcej młodych Polaków i
ta forma upamiętnienia naszych bohaterów nabiera coraz bogatszych barw. Wkrótce będę
otwierał Bieg w Nowym Jorku – tłumaczył Szwagrzyk.

W konferencji w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie wziął również udział Filip Walczak,
żeglarz, który będzie chciał pobić rekord na katamaranie na Oceanie Atlantyckim i
przepłynąć z Dakaru do Gwadelupy 5 tys. km poniżej 11 dni.

– Żołnierze Wyklęci znajdą się na całym świecie. Ich pamięć będzie utrwalona i stanie się
narodową tradycją – powiedział kapitan Jerzy Stawski, żołnierz AK, w filmie
promującym Bieg.

Kapitan Jerzy Stawski zaprasza na Bieg:

https://www.facebook.com/TropemWilczym/videos/944508875724556/
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https://www.facebook.com/TropemWilczym/?hc_ref=ARThHK8uPLjNTUR3pfH1UrGsGv9abJ_V_G
sWDpaRbBEsxIm9O5J2J392xaKvQVHVg4Q&fref=nf

Strona internetowa Biegu Tropem Wilczym – REJESTRACJA

Bieg Tropem Wilczym w Chicago, 3 marca 2018
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