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4 marca 2018 roku Szczawnica przyłączyła się do upamiętnienia Żołnierzy Niezłomnych
włączając się do VI Ogólnopolskiej Edycji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, „Tropem
Wilczym”.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia był prezes POAK pan Aleksander Majerczak,organizatorem Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce,a współorganizatorem Akcja Katolicka w Szczawnicy. Patronat lokalny objęła Poseł na Sejm RP- pani Anna Paluch
oraz Senator RP- pan Jan Hamerski.

Głównym celem Biegu było oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego podziemia z lat
1945-1963, a także propagowanie wiedzy o powojennej historii Polski wśród wszystkich
Polaków, niezależnie od wieku. Biegowi „Tropem Wilczym” 2018 patronują żołnierze
zamordowani w więzieniu mokotowskim: Hieronim Dekutowski, Łukasz Ciepliński, Zbigniew
Przybyszewski, Roman Groński, Szczepan Ścibior, Dionizy Sosnowski i Czesław Gałązka oraz
Witold Pilecki. Ich podobizny znajdują się na koszulkach, które otrzymali wszyscy uczestnicy
biegu.

Bieg przebiegał przez las, w okolicy Sewerynówki w Szczawnicy. Są to tereny, na których po
drugiej wojnie światowej ukrywali się Żołnierze Niezłomni. Obok mieszczącej się tam kapliczki
stoi tablica upamiętniająca czterech żołnierzy, nazywanych "czterech z leśnego bunkra" - którzy
tworzyli ostatnią działającą po wojnie grupę przetrwania na terenie Małopolski. Byli to: Józef
Oleksy, Stanisław Perełka, Walenty Sajdak oraz Józef Walkosz. "Leśni" przetrwali na terenach
szczawnickich lasów do 1955 roku, a ich stałą bazą był schron położony w tzw. Czarnym Lesie
pod Krzemieninami.

Zawodnicy do pokonania mieli dystanse na 10, na 4 kilometry i na 1963 metry. Dystans na 1963
metry ma swoje historyczne znaczenie, bowiem upamiętnia rok, w którym Służba
Bezpieczeństwa schwytała i zamordowała ostatniego na terenie Sądecczyzny partyzanta
Józefa Franczaka pseudonim Laluś. Franczak zginął 21 października i był ostatnim żołnierzem
polskiego podziemia.We wrześniu 1939 roku został aresztowany przez władze sowieckie, ale
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nie trafił do Katynia. Uciekł z transportu, który wiózł do Ostaszkowa polskich jeńców wojennych.
Był on najdłużej ukrywającym się żołnierzem - partyzantem.

Uroczystość w Szczawnicy rozpoczęła Msza św. o godzinie 900 w kościele parafialnym p.w. św.
Wojciecha pod przewodnictwem duchowym ks. prałata Franciszka Bondka. W uroczystej Mszy
św. wziął udział poczet sztandarowy grupy GRP„Żandarmeria”. O godzinie 11
00

przy Kaplicy na Sewerynówce oficjalnie rozpoczęto Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem
Wilczym”. Wydarzenie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu państwowego. Wszystkich
zebranych uczestników i gości przywitał Dyrektor CKiW OHP w Szczawnicy- Jabłonce pan Jan
Jurek.
W rozpoczęciu biegu wzięli udział Anna Paluch Poseł na Sejm RP
oraz Jan Hamerski Senator RP, którzy wydarzenie to objęli swoim patronatem, a także
Grzegorz Niezgoda burmistrz Szczawnicy,przedstawiciel IPN dr Michał Wenklar ,proboszcz
parafii ks. dr Tomasz Kudroń oraz prezes POAK Aleksander Majerczak.

Kilka wzruszających i ważnych słów powiedziała także Maria Dziedzina, córka jednego z
niezłomnych na naszym terenie, upamiętnionych na tablicach – Józefa Walkosza. Na
zakończenie części oficjalnej został odczytany list Prezydenta RP Andrzeja Dudy do
uczestników biegu.

Zwycięzcy biegu:

1963m – I miejsce – Piotr Trybała, II miejsce – Jacek Omylak, III miejsce – Kacper Majerczak

4km – I miejsce – Mateusz Urban, II miejsce – Michał Morawczyński, III miejsce – Tomasz
Czerwień

10km – I miejsce – Błażej Knutelski, II miejsce- Sławomir Wiercioch, III miejsce – Jacek
Pietrzak

Zmagania sportowe zakończyła uroczysta ceremonia wręczenia nagród, zwycięzcy otrzymali
dyplomy i nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy biegu dostali pamiątkowe medale.
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Na zakończenie scenkę historyczną z udziałem partyzantów przedstawiła zebranym grupa
rekonstrukcyjna „Żandarmeria”. Jej członkowie w trakcie trwania imprezy prezentowali
wszystkim zebranym broń i sprzęt wojskowy z okresu II wojny światowej i czasów tuż po niej.

W trakcie zawodów można było także obejrzeć wystawę poświęconą bohaterom – żołnierzom
wyklętym, którą przygotowała młodzież CKiW OHP w Szczawnicy. Wystawa upamiętniała
walczących z władzą ludową w latach 1945-1963.

Dla wszystkich uczestników i kibiców kuchnia CKiW przygotowała żołnierską grochówkę i
gorącą herbatę.

VI edycja Biegu „Tropem Wilczym” była wyjątkowa, ponieważ odbywa się w roku, w którym
świętujemy 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

POAK w Szczawnicy serdecznie dziękuje prezesowi ZEW Niedzica Panu Leszkowi Bajorkowi
za finansowe wsparcie zmagań sportowych, samorządowi Miasta i Gminy Szczawnicy, druhom
OSP Szczawnica
za zabezpieczenie tras,Straży Miejskiej i pracownikom GOPRu. a wszystkim uczestnikom,
współorganizatorom, partnerom i gościom dziękujemy za przybycie.

Zdjęcia: Zdzisław Salis,Agnieszka Stopka,Magdalena Wojtarowicz
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