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Dziś w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja prasowa dotycząca organizacji Biegu Pamięci
Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". Ten ogólnopolski Bieg po raz drugi odbędzie się
również w Elblągu. Elblążanie chcący uczcić pamięć Żołnierzy Niezłomnych pobiegną 4 marca
w Bażantarni na dystansie przełajowym - 5 kilometrów i w symbolicznym biegu na 1963 metry
(1963, to rok zamordowania przez ostatniego Żołnierza Wyklętego).
KejdpzpBItg
- Bieg odbędzie się już po raz drugi w Elblągu, z tego miejsca chcę podziękować obu Panom,
Jerzemu Dudkowi i Grzegorzowi Wołoszczakowi za podjęcie się ponownie jego organizacji.
Jeśli chodzi o mieszkańców Elbląga widać coraz większą ich aktywność i chęć uczestnictwa,
czy spędzania wolnego czasu na różnego rodzaju biegach i marszach, co bardzo mnie cieszy.
Jako samorząd włączamy się w drugą edycję Biegu, jest z naszej strony wsparcie finansowe.
Warto, aby Ci którzy lubią aktywnie spędzać czas wzięli udział w tym wydarzeniu. Zapraszam
do uczestnictwa, przy okazji możemy też pokazywać naszą, nierzadko trudną, historię i
uczestniczyć w przedsięwzięciach patriotycznych - mówił Witold Wróblewski prezydent Elbląga
- W tamtym roku nasz elbląski Bieg Tropem Wilczym łączył się z inauguracją Roku Generała
Nieczuja-Ostrowskiego, w tym roku biegniemy w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Ma to dla nas ważny wymiar, bo Żołnierze Wyklęci, to pokolenie
ukształtowane przez odrodzoną Rzeczpospolitą - mówił Jerzy Dudek ze Stowarzyszenia
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TuElbląg.
Bieg rozpocznie się 4 marca w elbląskiej Bażantarni o godz. 10. Osoby chętne do udziału
w Biegu mogą kontaktować się poprzez fanpage Stowarzyszenia TuElbląg - https://plpl.facebook.com/Stowarzyszenie-tu-Elbl%C4%85g-1822175978052425/. Bieg jest otwarty dla
wszystkich chętnych, każdego kto chce biegać, niezależne od wieku. Zapisy prowadzone
są do końca lutego. Koszt uczestnictwa w Biegu to 10 zł, zebrane w ten sposób pieniądze
zostaną przeznaczone na odnowę pomnika Żołnierza Szarych Szeregów Włodzimierza
Skolimowskiego "Szartoki".
- W tym roku obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych rozpoczną się projekcją
przedpremierową filmu "Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Do końca wierni Polsce" w
reżyserii Łukasza Korwin, film będzie emitowany w Kinie Światowid, 2 marca o godz. 18 zapowiadał Grzegorz Wołoszczak ze Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - W ramach
Biegu Tropem Wilczym planujemy również obozowisko partyzanckie przygotowane przez
odtwórców historycznych - dodał Grzegorz Wołoszczak
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