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Witamy

Willkommen

Polonijny Klub Aktywności Sportowych
Strzelectwo Sportowe,
w skrócie „PAKA-s”,
to zarejestrowany w roku 2015 polonijny klub
sportowy i jedyny polonijny klub sportowy w Austrii,
w którym uprawiana jest dyscyplina
· Strzelectwo Sportowe ·

Polonia-Klub Sportlicher Aktivitäten – Sportschießen,
kurz „PAKA-s“,
ist ein im Jahr 2015 registrierter Sportklub.
Er ist der einzige Polonia-Sportverein in Österreich,
in dem auch die Disziplin
· Sportschießen ·
ausgeübt wird.

Celem klubu jest:
- zrzeszenie osób zainteresowanych strzelectwem sportowym
wszelkiego rodzaju na terenie Wiednia i Austrii, powołanie
drużyny zdolnej do występowania w zawodach sportów
strzeleckich na terenie Austrii i całego świata
- wspólne treningi i przygotowania do udziałów w zawodach
wszelkich dyscyplin sportowych na terenie Austrii i poza jej
granicami, wzajemne wspieranie zrzeszonych sportowców w
czasie zawodów
- organizowanie i przeprowadzanie różnego rodzaju aktywności
sportowych i rekreacyjnych przy współpracy
z innymi
klubami sportowymi i organizacjami polonijnymi w Austrii i poza
jej granicami
- godne reprezentowanie i dbanie o dobry wizerunek Polonii
Austriackiej w każdym miejscu i wobec innych związków
Polonijnych na całym świecie.
Do klubu mogą należeć wszyscy zainteresowani sportem
i uprawiający dowolną dyscyplinę sportową zarówno
profesjonalnie jak też rekreacyjnie.
Klub utrzymuje sie z własnych środków finansowych
pochodzących z wpisowego, składek, dochodów z organizowanych
przez klub imprez, wolnych datków, subwencji, sponsoringu itp.
Działanie klubu określone jest w statucie, który dostępny jest
każdemu zrzeszonemu w klubie.
Zapraszamy.
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Ziele des Vereins:
- Sportbegeisterten, die an jeglicher Art des Sports und an
jeder Art des Sportschießens interessiert sind,
gemeinsame sportliche Aktivitäten in einem Verein zu
ermöglichen.
- Bildung eines Teams, das an Wettkämpfen in Österreich
und auf der ganzen Welt teilnehmen kann.
- gemeinsames Training und gemeinsame Vorbereitung zur
Teilnahme an Wettkämpfen jeglicher Disziplinen – in und
außerhalb Österreichs, sowie die Unterstützung der
Mitglieder während
der Wettkämpfe.
- Organisation und Durchführung von verschiedenen SportEvents in Zusammenarbeit mit anderen Sportvereinen und
Polonia-Organisationen, in und außerhalb von Österreich.
- angemessene Repräsentation und Pflege eines guten
Image der Polonia Austria.
Jeder Sportinteressierte, der eine Sportart betreibt, kann
dem Klub beitreten – sowohl professionelle als auch HobbySportler.
Die Erhaltung des Vereins erfolgt durch eigene Geldmittel
aus der Einschreibgebühr, Klubbeiträgen, Einnahmen aus
jeglichen organisierten Events, freien Spenden, Sponsoren,
u.ä.
Die Tätigkeit des Vereins ist in den Statuten festgeschrieben
und jedem Mitglied zugänglich.
Wir laden alle herzlich ein!
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2 stycznia 2019 roku w Wiedniu zarejestrowana została organizacja polonijna pod nazwą:

Unia Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii - UPSA
Celem Unii Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii - UPSA jest wspólna działalność sportowa
i kulturalna Polonijnych Klubów Sportowych zarejestrowanych w Austrii, ukierunkowana na współpracę
z Polskimi Związkami Sportowymi, Polskim Komitetem Olimpijskim oraz Stowarzyszeniem Wspólnota
Polska, zgodnie z postanowieniami o współpracy, ogłoszonymi na V Światowym Zjeźdie Polonii i Polaków
z Zagranicy, który odbył się w dniach 20-23 września 2018r.w Warszawie.
Skład zarządu Unii Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii – UPSA wybrany 14 marca 2019r.
Prezes:

Emil Dyrcz

Wiceprezes:

Jacek Jabłoński

Skarbnik:

Michał Wagner

Sekretarz:

mgr. Wojciech Zajączkowski

Członkowie zarządu: mgr. Andrzej Lech, Waldemar Ludwiczak

lipiec 2019
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27 grudnia 2018 roku, w urzędzie patentowym w Wiedniu zarejestrowany został znak towarowy

POLONIA-AUSTRIA
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Wydarzenia sportowe 2018 w klubie PAKA-s
Międzynarodowe zawody strzeleckie w Ruśe, Słowenia 2018.
W dniach 12- 14 stycznia 2018 roku,
w miejscowości Ruśe, w Słowenii,
odbyły sie 24 międzynarodowe zawody
strzelckie z broni pneumatycznej.

XIII ŚWIATOWE ZIMOWE
IGRZYSKA POLONIJNE
25 lutego - 1 marca 2018r. Zimowe
Igrzyska Polonijne w Krynicy Zdroju.
W zawodach z klubu PAKA-s Wien
bierze udział prezes klubu Emil Dyrcz

W zawodach z pistoletów pneumatycznych, przez dwa dni, walczył strzelec
sportowy klubu PAKA-s Emil Dyrcz,
jako jedyny zawodnik występujący
w barwach Polski. W równym szeregu
z zawodnikami kadry narodowej Japonii,
Serbii, Słovenii, Chorwacji, Bułgarii
i wielu bardzo mocnych klubów
strzeleckich z innych krajów, osiągnął
dobry wynik na tym poziomie zawodów.
Emilowi towarzyszły dwie osoby z klubu PAKA-s, jako obsługa techniczna
i management.

lipiec 2019

w konkurencji biegi narciarskie.
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Dla przybyłej na Igrzyska Polonii okazja
nie tylko do sportowej rywalizacji, ale
również uczestnicze-nia na ojczystej
ziemi w obchodach Setnej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości.
2 marca 2018 roku na Zamku
Królewskim Wawel w Krakowie, w
miejscu symbolicznym dla naszej
państwowości i narodowej pamięci,
rozpoczęła je uroczysta sesja, w której
wystąpili z okolicznościowymi
przemówieniami przedstawiciele Senatu

RP, Polaków i Polonii za Granicą,
wiceprzewodniczący Komisji Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą senator Artur Warzocha, senator
Kazimierz Wiatr, doradca Prezydenta RP
Piotr Nowak, biskup Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa
Emigracji Polskiej, Prezes
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes
Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Andrzej Kraśnicki.
Na zakończenie udaliśmy się na

uroczystą Mszę Św. na Wawelu.
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Przy tej okazji Emil Dyrcz
podziękował JE Arcybiskupowi,

Metropolicie Krakowskiemu Markowi
Jędraszewskiemu za patronat honorowy
dla Biegu Pocztyliona i wręczył mu jako
podarunek koszulkę techniczną biegu,
oraz zestaw reprezentacyjny Polonii
Austria na Igrzyska Zimowe w postaci
szalika i czapki.

W dniach 13-14 kwietnia 2018r.
zakończyły się mistrzostwa
regionu Wiedeń ASKÖ 2018
(Arbeitsgemeinschaft für Sport und
Körperkultur in Österreich) w
trzelectwie sportowym z pistoletów
pneumatycznych, które były
jednocześnie zakończeniem sezonu
strzeleckiego 2017/2018.

Polonijny Klub Aktywności
Sportowych-Strzelectwo Sportowe
PAKA-s Wiedeń zakończył te zmagania
WIELKIM SUKCESEM !!! W
zawodach sezonowych Emil Dyrcz zajął
w klasie mężczyzn pierwsze miejsce.
W dyscyplinie pistolet pneumatyczny
z podpórki Jacek Rozmiarek uplasował
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się na drugim miejscu, a Agnieszka
Kąkol zajeła miejsce szóste.

konkurencji pistolet pneumatyczny
z podpórki zdobył brązowy medal.
Agnieszka Kąkol i Katarzyna Michalska
w swoim debiucie zajmują kolejno

Drużynowo, nie mogąc wystawić
pełnego składu, klub PAKA-s spadł na
ostatnie, 10 miejsce. W mistrzostwach
Austrii ASKÖ 2018 w Tyrolu udział
bierze strzelec sportowy PAKA-s Emil
Dyrcz zdobywając wraz z drużyną z
Wiednia brązowy medal. Indywidualnie
ukończył zawody w finale na czwartym
miejscu.

W pierwszym dniu zawodów w

konkurencji pistolet pneumatyczny
pięciostrzałowy Emil Dyrcz wywalczył
drugie miejsce, a Jacek Rozmiarek, w
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czwarte i piąte miejsce. W drugim dniu
mistrzostw
w konkurencji pistolet
pneumatyczny jednostrzałowy
w
klasie mężczyzn Emil Dyrcz zdobywa
srebrny medal, a Jacek Rozmiarek
zajmuje miejsce w grupie top ten.
Agnieszka Kąkol strzela jako
debiutantka w klasie kobiet zajmując
siódme miejsce, co dało klubowi
PAKA-s możliwość klasyfikacji
drużynowej, który w grupie 11 drużyn
zajął 9 miejsce.
Ostani dzień zawodów tych mistrzostw
to zawody w strzelaniu z karabinków
pneumatycznych. W barwach
Polonijnego Klubu Aktywności
Sporowych-Strzelectwo Sportowe
PAKA-s Wiedeń stanął do zawodów
Bogdan Ślęczka. Trzeba niezwykłej
odwagi i pasji, aby po 35 latach przerwy,
po bardzo krótkim przygotowaniu stanąć
do walki w mistrzostwach z najlepszymi
w regionie.
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tyczny. W zawodach udział wzięło 712
zawodników z 35 krajów z całegoświata.

W mistrzostwach Austrii ASKÖ 2018 w
Tyrolu udział bierze strzelec sportowy
PAKA-s Emil Dyrcz zdobywając wraz z
drużyną z Wiednia brązowy medal, a
indywidualnie ukończył zawody w
finale na czwartym miejscu.

W dniu 5 maja2018r. po raz kolejny
klub PAKA-s bierze udział w turnieju
tenisa stołowego o puchar konsula RP w
Bratysławie.Udział wzięli Emil i Maria
Dyrcz.

Dnia 26 maja 2018r. Emil Dyrcz,
reprezentując klub PAKA-s Wiedeń
bierze udział w zawodach Nordick

W dniach 4 - 3 maja 2018r. w
Czechach odbył się międzynarodowy
turniej w zawodach strzeleckich o puchar
miasta Pilzno.
W zawodach tych wziął udział strzelec
Polonijnego Klubu Aktywności
Sportowych-Strzelectwo Sportowe
PAKA-s Wiedeń prezes Emil Dyrcz,
osiągając bardzo dobry wynik 550
punktów w konkurencji pistolet pneuma-
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Walking, które zorganizowane zostały w
Polsce, w Makowie Podhalańskim.
Zaprezentowany został materiał
reklamowy klubu (baner, flagi, flagi
lipiec 2019

Polonii Austria) oraz III Biegu
Pocztyliona.

W dniu 26 czerwca 2018r.
zakończyliśmy sezon siatkarski
2017/2018. Teraz już wakacje i sparingi
na piasku. A od września zaczynamy
treningi przygotowawcze na
XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne
Gdynia 2019.
29 czerwca 2018r. Polonijny Klub
Aktywności Sportowych-Strzelectwo

kobiety, mężczyźni i junior młodszy.
W obu kategoriach starszych, ku wielkiej
radości czestników turnieju, ustanowione
zostały rekordy trafień, które
potraktowane zostały dla pozostałych

uczestników turnieju jako wyzwanie do
trzeciego turnieju za rok. Gratulujemy
serdecznie zwycięzcom i rekordzistom i
jednocześnie zachęcamy wszystkich do
propagowania strzelectwa sportowego
wśród Polonii i Polaków na całym
świecie.
W niedzielę, 5 sierpnia 2018r. roku

Sportowe PAKA-s Wiedeń miał zaszczyt
po raz drugi przeprowadzić Turniej
Strzelecki o Puchar Attache Obrony
Ambasady RP w Wiedniu, którego
inicjatorem był ponownie jak rok
temu Attache Obrony, Wojskowy i
Lotniczy przy Ambasadzie RP w
Wiedniu pułkownik Adam Stępień.

Turniej podzielony został na kategorie

lipiec 2019

w Czechach, w miejscowości Bridlićna
odbyły się międzynarodowe zawody
w strzelectwie sportowym w
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konkurencjach pistolet standartowy,
pistolet standartowy mix i pistolet
olimpijski.

W zawodach wzięli udział strzelcy
Polonijnego Klubu Aktywności
Sportowych-Strzelectwo Sportowe
PAKA-s Wien Emil Dyrcz i debiutant
Michał Wagner. W konkurencji Pistolet
standartowy trzecie miejsce zdobył Emil
Dyrcz, a Miki uplasował sie na ósmym
miejscu, co jest doskonałym wynikiem w
debiucie w tej niezwykle trudnej
konkurencji. Jeszcze trudniejszą
konkurencją okazało sie strzelanie mix,
co było nowością dla obu zawodników
klubu PAKA-s, w której to konkurencji
dostaliśmy sie do finału.
Przystąpienie do konkurencji w
dyscyplinie trzelectwo szybkie pistolet
olimpijski było dla obu zawodników
debiutanckim występem.
Oczywiście mieliśmy też własnych,
wiernych do końca kibiców i fanów:
Mariola, żona Michała i ich córka Larisa
o raz lala Karolina .
Dzień 18 września2018r. – rozpoczęcie
sezonu treningowego piłki siatkowej.

Dnia 28 października 2018r. niedziela,
strzelcy PAKA-s Emil Dyrcz i Michał

Wagner biorą udział w zawodach
"Koprivnicka diabolka 2018; XV roćnik"
pistolety pneumatyczne, mieście
Koprivnice w Czechach.
24 pażdziernika 2018r. – rozpoczął sie
sezon strzelecki 2018/2019 z broni

pneumatycznej ASKÖ. Udział biorą
Emil Dyrcz i Michał Wagner.

Dnia 13 listopada 2019r. na strzelnicy
w Wiedniu, strzelcy PAKA-s Emil
Dyrcz i Michał Wagner biorą udział
w zawodach strzeleckich w konkurencji
pistolet cal. 45.
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Dnia 12 listopada 2018r. - II runda
zawodów strzeleckich ASKÖ Wien
2018. Pistolety pneumatyczne
pięciostrzałowe LP5.

Udział biorą Emil Dyrcz i Michał
Wagner.

Dnia 23 grudnia 2018r. strzelcy klubu
PAKA-s Wiedeń wzięli udział w
ostatnich w tym roku zawodach
strzeleckich z kalendarza PZSS.

w Polsce. Na stanowiskach strzeleckich
stanęli Emil Dyrcz i startujący poza
konkurencją Michał Wagner aby podjąć
wyzwanie w dyscyplinach pistolet
sportowy,pistolet centralnego zapłonu i

pistolet bojowy. Bogdan Ślęczka podjął
wyzwanie w zawodach karabinek
pneumatyczny. Strzelcy PAKA-s zajęli
w tych prestiżowych zawodach bardzo
dobre miejsca. Wszak nie jest tajemnicą,
że najlepszymi strzelcami strzelającymi
na najwyższym poziomie są właśnie
weterani.

Były to mistrzostwa Polski weteranów
na strzelnicy sportowej w Myślenicach
lipiec 2019
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Aktywności patriotyczno-kulturalne klubu PAKA-s Wiedeń w roku 2018
W roku 2018 zrzeszeni w klubie PAKA-s, wraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami
i sympatykami w Austrii i poza jej granicami organizowali i uczestniczyli w wielu imprezach
patriotyczno-kulturalnych.

3 lutego 2018r. na zaproszenie Bractwa
Kurkowego i Komitetu Budowy Pomnika
króla Jana III Sobieskiego na Kahlenbergu
do Krakowa udała się delegacja PAKA-s
w składzie prezes Emil Dyrcz i sekretarz
Maria Dyrcz, aby świętować rocznicę
koronacji króla. Następnie wzięliśmy
udział w naradzie Ogólnopolskiego
Komitetu Obchodów 335 rocznicy
Odsieczy Wiedeńskiej i Komitetu Budowy
Pomnika króla Jana III Sobieskeigo. Klub
PAKA-s należy do obydwóch tych
komitetów.

1 marca 2018r. w czasie trwania XIII
Światowych Zimowych igrzysk
Polonijnych w Krynicy Zdroju
przeprowadzony został Bieg Żołnierzy
Wyklę-tych, w którym udział wziął
uczestniczący w Igrzyskach prezes klubu
PAKA-s Emil Dyrcz.

W 2011 r. dzień 1 marca został
ustanowiony świętem państwowym –
Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i
upamiętniające żołnierzy polskiego
podziemia antykomunistycznego i
antysowiec-kiego działającego w latach
1944 – 1963 w obrę-bie przedwojennych
granic RP.
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18 marca 2018r. strzelcy
Polonijnego Klubu Aktywności
Sportowych - Strzelectwo Sportowe
PAKA-s Wiedeń w uznaniu zasług
za promowanie strzelectwa
sportowego i Oręża Polskiego poza
granicami Polski, decyzją Rady
Krajowej Ligi Obrony Kraju, w
dniu 18 marca 2018 roku
odznaczeni zostali srebrnymi i
brązowymi medalami.
Dnia 6 maja 2018r. Klub PAKA-s wziął
udział w uroczystościach z okazji
wyzwolenia obozu w Mauthausen.
Wieniec dla uczczenia pomordowanych

1 marca 2015r., pierwszy taki
„Bieg Tropem Wilczym” poza granicami
Polski odbył się po raz pierwszy w Wiedniu, a zorganizował go Emil Dyrcz.
"Upominamy się o Was" i "Jeden biegacz
dla jednego Żołnierza Wyklętego" to były
hasła tego biegu. 4 marca 2018r. prezes
klubu PAKA-s Emil Dyrcz jak co roku
bierze udział w takim samym biegu w
Żywcu.

złożyli Emil i Maria Dyrcz oraz Bożena
Święcka.
Dnia 29 maja 2018r. delegacja klubu

PAKA-s w osobach Emil i Maria Dyrcz
oraz Agnieszka Kąkol bierze udział w
uroczystościach rocznicowych dla
lipiec 2019
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uczczenia żołnierzy z konspiracji STRAGAN, działających na terenie Austrii, a
zamordowanych w roku 1945 w miejscowości Krems. Inicjatorem tych uroczystosći był po
raz kolejny attache wojskowy, obrony i lotniczy przy ambasadzie RP w Wiedniu pułkownik
Adam Stępień. Złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.

Dnia 17 czerwca 2018r. ,
w Krakowie odbył się marsz
na Wawel do grobowca króla
Jana III Sobieskiego z okazji
rocznicy śmierci króla. Na
zaproszenie Bractwa Kurkowego i Komitetu Budowy
Pomnika króla Jana III
Sobieskiego na Kahlenbergu
udział w tych uroczystościach wziął prezes klubu
PAKA-s Emil Dyrcz.
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Dnia 31 sierpnia 2018r., w związku z przynależnością klubu PAKA-s do
Komitetu Budowy Pomnika króla Jana III Sobieskiego, opublikowany został
list otwarty do burmistrza miasta Wiedeń w sprawie blokowania odsłonięcia
pomnika króla Jana III Sobieskiego na Kahlenberg. List podpisany został przez
prezesa PAKA-s Emila Dyrcza.

LIST OTWARTY do Burmistrza Miasta Wiedeń Dr. Ludwig Michael
Wiedeń, 30.08.2018

Z wielka troską i niedowierzaniem przyjmujemy, wciąż sprzeczne informacje prasowe i
oświadczenia stron o odsłonięciu pomnika króla Jana III Sobieskiego, które ma nastąpić 12
września 2018 na górze Kahlenberg w Wiedniu. Jak wszystkim wiadomo, porozumienie
odnośnie projektu pomnika, jak również miejsce, zatwierdzone zostało wkopaniem kamienia
węgielnego dnia 12 września 2013 roku przy udziale prezydenta miasta Krakowa oraz
przedstawicieli władz miasta Wiedeń, jak również przedstawicieli Komitetu Budowy
Pomnika Króla Jana III Sobieskiego na górze Kahlenberg.
Tymczasem w zamieszczonym w polskiej prasie w dniu 23.08.2018 oświadczeniu pana
Ernsta Wollera, Przewodniczącego Parlamentu Kraju Związkowego Wiednia, notabene
obecnego przy wkopywaniu kamienia węgielnego i od początku obecnego przy projekcie,
czytamy że:
„[...] Rada Doradcza ds. Pomników i Miejsc Pamięci [...] wypowiedziała się jednak
negatywnie odnośnie proponowanego projektu pomnika.”

lipiec 2019
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(zrodlo: http://www.polonika.at/index.php/aktualnosci/2476-dlaczego-pomnik-jana-iii-sobieskiego-nie-stanie-1209-2018-na-kahlenbergu.....)

Jest to dla nas wielce niezrozumiałe. Sam projekt zaakceptowany zostal juz w roku 2013,
a 13 listopada 2015 roku komisja miasta Wieden udala sie do Krakowa aby ocenić model pomnika w
skali 1:1, ktory przyjęty został z zadowoleniem i całkowitą aprobatą.

Szanowny Panie Burmistrzu,
1 września 2018 roku z Gdańska (Polska) wystartujemy do III Bieg Pocztyliona " Królewska Poczta
Polowa " Gdańsk - Wilno – Grodno – Lublin - Kraków – Wiedeń.
Już II Bieg Pocztyliona w roku 2017 spotkał się z wielkim uznaniem Wiedeńskiego Ratusza, a
Burmistrz Wiednia odznaczył tę inicjatywę typarem najstarszej pieczęci miasta Wiedeń.
Podczas III Biegu Pocztyliona pokonamy trase o długości około 2 tysiące kilometrów aby w ten sposób
uczcic setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, 460 rocznicą utworzenia Poczty
Królewskiej, 335 rocznicą Odsieczy Wiedeńskiej, oraz osłonięcie pomnika króla Jana III Sobieskiego
na górze Kahlenberg w Wiedniu.

Wyrażamy ogromną nadzieję i wiarę w to, że kiedy 12 września 2018 roku, gdy po dwunastu dniach i
nocach, zakończymy nasz bieg na górze Kahlenberg w Wiedniu, będziemy mogli wziąć udział w
uroczystościach odsłonięcia wspomnianego pomnika i wspólnie oddać hołd wszystkim bohaterom
obrony Europy sprzed 335 lat.
Apelujemy zatem do Pana, Panie Burmistrzu o uczynienie wszelkich potrzebnych kroków, aby
odsłonięcie pomnika króla Jana III Sobieskiego na górze Kahlenberg w Wiedniu, w dniu 12 września
2018r. zostało dokonane, zgodnie z porozumieniem zawartym między stronami w 2013 roku.
Ze sportowym pozdrowieniem
Emil Dyrcz
Prezes PAKA-s
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Dożynki Kahlenberg 2018

Na Kahlenberg przybył też Marszałek
Senatu RP Stanisław Karczewski wraz z
przedstawicielami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, oraz przedstawiciele włądz
Austrii i krajów zaprzyjaźnionych.
Delegacja klubu PAKA-s, ubrana w
koszulki biegowe III Biegu Pocztyliona
złożyła dar wina, a koszulki biegowe
zymbolizowały obecnośc biegaczy, którzy
właśnie pokonywali trasę dwóch tysięcy
kilometrów, w celu uczczenia wielu
przypadających własnie rocznic, o których
można przeczytać w rozdziale III Bieg
Pocztyliona.

9 września 2018r. w czasie gdy sztafety
III Biegu Pocztyliona znajdowały sie
jeszcze na trasie, (finisz nastąpił 12
września), delegacja klubu PAKA-s wzięła
udział w uroczystej Mszy św.
pontyfikalnej z okazji 335. rocznicy
Odsieczy Wiedeńskiej
i 35.rocznicy
obecności Ojca św. Jana Pawła II na
Kahlenbergu w kościele św. Józefa na
górze Kahlenberg w Wiedniu. Po Mszy
św. odbyły się coroczne uroczystości
dożynkowe.

W dniu 12 września 2018r., po uroczystościach na Kahlenberg, prezes PAKA-s
poprowadził zgłoszony wcześniej marsz w
centrum Wiednia w związku z 335
rocznicą Odsieczy Wiedeńskiej, w której
udział wzięły delegacje rekonstruktorów
Chorągwi husarskich z Polski, Bractwo
Kurkowe z Krakowa i wiele innych
organizacji.

lipiec 2019
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Andrzeja Lecha z ramienia Polskiego
Towarzystwa Sportowego. Zanim
rozpoczął się bieg, zaprezentowana została
wystawa "Ojcowie Niepodległości", której

Dnia 16 września 2018r. w Wiedniu, nad
brzegiem modrego Dunaju, w ramach
XXVII Dni Kultury Polskiej 8.0916.09.2018, odbył sie "Bieg
Niepodległości" połączony z rodzinnym
piknikiem integracyjnym. Organizatorem
imprezy była Wspólnota Polskich
Organizacji w Austrii Forum Polonii i
współorganizatorzy. Już od godziny 14:00

rozpoczął sie turniej piłki plażowej o
puchar konsula generalnego RP w
Wiedniu. Turniej zorganizował Polonijny
Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo
Sportowe PAKA-s, a sędzią głównym był
Mateusz Stryjski. Wiele radości sprawił
dzieciom dmuchany zamek, a właściwie
dmuchana żyrafa zorganizowana przez

18

otwarcia dokonał Tadeusz Jaskulski,
represjonowany działacz "Solidarności",
człowiek o wielkich zasługach w walce o
Wolnośc i Niepodległośc Polski. Tuż przed
startem odbył sie jeszce mały konkurs z
nagrodami, który przeprowadził prezez
klubu PAKA-s Emil Dyrcz. Trzeba z dumą
podkreślić, że dzieci w wieku szkolnym
nie miały żadnego problemu z
odpowiedzią na pytania: kiedy Polska
odzyskała niepodległość, jak długo nie
było Polski na mapie świata, czy jak sie
nazywa bieg, który za chwile wyruszy.
Brawo rodzice! Do biegu wystartowało
ponad pięćdziesiąt biegaczek i biegaczy w
różnych kategoriach wiekowych, którzy
pobiegli wzdłuż Dunaju w kierunku
budynków Organizacji Narodów
Zjednoczonych, aby po zrobieniu pętli
wrócic do linii startu, co dało dystans o
długości 1918 metrów. Po zakończeniu
biegu odbyła się dekoracjia zwycięzców
turnieju piłki plażowej, której dokonał
konsul generalny RP w Wiedniu Pan
Bartłomiej Rosik.
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Pierwsze miejsce przypadło drużynie "Reszta Świata" , drugie miejsce zajęła drużyna
"Kwartet", a trzecie miejsce wywalczyła sekcja siatkarska klubu PAKA-s, czwarte miejsce
zajęli "Niki i spółka" a piate miejsce przypadło młodzieżowej drużynie "Jugend". Imprezę
uświetnił pokaz walki szermierczej przez zawodników Polskiego Klubu Szermierczego w
Wiedniu. Świetną oprawę muzyczną do całej imprezy zapewnił nam DJ Krzysztof Czuba. To
był piękny dzień dla Polonii w Wiedniu i jeszcze jeden dzień uczczenia rocznicy odzyskania
Polski Niepodległej!

W dniach 20-23 września 2018 roku w Warszawie odbył się V Światowy
Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy.

lipiec 2019
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W zjeździe tym, jako delegat z listy
senackiej, prezez PAKA-s Emil Dyrcz

Olimpijskim PKOl a przewodniczył im
Ambasador dr. Witold Rybczyński.

wziął udział w obradach Światowego
Forum Sportu i Turystyki Polonijnej

W obradach wzięli też udział
przedstawiciele Wspólnoty Polskiej i
rządu. Dokonana została analiza sytuacji

reprezentując przy tym jako prezes
Polonijny Klub Aktywności Spor-towych –
Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń.
Obrady odbywały się w Centrum
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Sportu Polonijnego i Turystyki na świecie,
oraz wskazane zostały kierunki ich
rozwoju. W czasie obrad prezes PAKA-s
poruszył temat finansowania Klubów
Polonijnych poza granicami Polski, sprawę
reprezentowania polonijnych środowisk
sportowych w parlamencie RP, oraz
lipiec 2019

sprawę nawiązania współpracy między
Polonijnymi Klubami Sportowymi a
Polskimi Związkami Sportowymi, takimi
jak PZPN czy PZSS. Współpraca ta
miałaby dawać możliwość promowania
talentów sportowych ze środowisk
polonijnych z możliwością powoływania
tych sportowców do kadry narodowej
Polski. Wnioski te zostały ujęte w
rekomendacji w podsumowaniu obrad.
Zjazdowi towarzyszyło wiele innych
imprez związanych przede wszystkim ze
stuleciem odzyskania Niepodległości przez
Polskę.
29 września 2018r., na górze Schöckl w
Austrii (ca. 1500m npm) odbyła się druga
edycja extremalnego biegu górskiego
SCHÖCKL-XTRAIL KONDITION KRAFT - AUSDAUER ORIENTIERUNG – LAUFEN. Aby uczcić
setną rocznicę odzyskania Niepodległości

Polski, pod kryptonimem „Husaria”
czynny udział w biegu wzięli przybyli
prosto z Gdyni oficerowie z Akademii
Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte, oraz inni, w tym jeden
uczestnik przybyły na tę okazję wprost ze
Szkocji. Na miejsce przybył również
Attache Obrony przy Ambasadzie RP w
Wiedniu płk. Adam Stępień, który
udekorował uczestników biegu i osoby
towarzyszące specjalnymi na te okazję
wykonanymi w limitowanej edycji
medalami „100 lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości”.
W tym międzynarodowym biegu udział
wzięli zawodnicy z Austrii, Polski,
Ukrainy i USA. Biegaczom z Polski
lipiec 2019

towarzyszli członkowie Polonijnego Klubu
Aktywności Sportowych-Strzelectwo
Sportowe PAKA-s Wiedeń w osobach
Emil i Maria Dyrcz oraz Emil Dyrcz
junior. Prezes klubu PAKA-s Emil Dyrcz
udekorował uczestników pamiątkowym
medalem III Biegu Pocztyliona, który w
temacie poświęcony był również 100
rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości.

„Narodowe Święto Niepodległości to dla
Polaków jedno z najważniejszych świąt
państwowych. [...] Patriotyzm to postawa
szacunku, umiłowania i oddania własnej
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ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nia
ofiar. Patriotyzm to również umiłowanie
i pielęgnowanie narodowej tradycji,
kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest
na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty
kulturowej oraz solidarności z własnym
narodem i społecznością”

Powyższe słowa i Biało Czerwona,
powiewająca na wietrze na górze Schöckl
w Austrii skłaniają do zadumy i refleksji
oraz wielkiego szacunku dla Patriotyzmu.
Tego Patriotyzmu.
Dnia 5 pażdziernika 2018r., na zaproszenie konsula generalnego Ambasady
Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu,
który od niedawna objął to stanowisko,
przybyli do budynku Ambasady RP
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prezesi i przedstawiciele aktywnych,
sportowych Klubów Polonijnych w
Austrii, przedstawiciele mediów oraz
osoby chętne do zaanagżowania się w
działalność sportową, które nie
sprecyzowały bliżej swojej przynależności
organizacyjnej. Spotkanie miało na celu
przede wszystkim zapoznanie się
działaczy sportowych i nie tylko z
konsulem generalnym, omówienie sytuacji
i kondycji Sportu Polonijnego w Austrii
oraz omówienie uczestnictwa Polonii
Austriackiej w Letnich Światowych
Igrzyskach Polonijnych 2019, które mają
odbyć się w Gdyni.
W spotkaniu wziął udział prezes PAKA-s
Emil Dyrcz.
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Dnia 6 października 2018r, w ramach
działalności patriotyczno-kulturalnoreligijnej po raz kolejny wzięliśmy udział

w Zaduszkach Narodowych
zorganizowanych przez organizację Dzieci
Serc w Radziechowach koło Żywca na
górze Matyska. Podczas tych
uroczystości sypany jest Kurhan
Pamięci ziemią z miejsc, gdzie w różnych
okresach dziejów naszej historii ginęli
Polacy w walkach o wolność naszej
Ojczyzny. Zawieźliśmy już tam ziemię ze
zbocza góry Kahlenberg w Wiedniu, po
którym w 1683 rycerstwo Polskie, pod
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wodzą króla Jana III Sobieskiego podążało
do bitwy, aby rozgromić najazd
Osmańskiej armii zagrażającej całej
Europie. W tym roku delegacja PAKA-s w
składzie prezes Emil Dyrcz i sekretarz
Maria Dyrcz zawiosła ziemię z cmentarza
w Krems/Stein nad Dunajem w Austrii,
gdzie pochowani są żołnierze Armii
Krajowej, członkowie grupy
konspiracyjnej organizacji STRAGAN,
zdradzonych i zamordowanych na 23 dni
przed zakończeniem II Wojny Światowej
15 kwietnia 1945 roku, oraz ziemię z
grobu bohaterskich lotników, którzy w
roku 1943 będąc więźniami wojennymi,
porwali Niemcom samolot bombowiec
szturmujący i uciekali na południe. To
zupełnie nowo odkryta historia, która jest
jeszcze w stadium ustalania dokładnych
okoliczności zdarzenia. Byliśmy też
świadkami inscenizacji uratowania króla
Jana Kazimierza przez górali Żywieckich
w czasie potopu szwedzkiego, oraz obrone
wsi Żywieckiej przed Szwedami. Cześć i
Chwała Bohaterom!
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Dnia 7 pażdziernika 2018r., z ramienia
Ogólnopolskiego Komitetu Obchodów 335
rocznicy Odzieczy Wiedeńskiej i Komitetu
Budowy Pomnika króla Jana III
Sobieskiego na Kahlenberg,
przedstawiciele klubu PAKA-s w osobach
Emil i Maria Dyrcz oraz Judyta Dyrcz
wzięła udział w uroczystościach
rocznicowych bitwy pod Parkanami.
Złożone zostały kwiaty pod pomnikiem
Sobieskiego.

Wiedeń, Kahlenberg, 7 listopada 2018r.,
w obchodach Święta Niepodległości
przedstawiciele klubu PAKA-s w składzie
Emil, Maria i Judyta Dyrcz, oraz Bożena
Święcka złożyli wieniec przed tablicą
Józefa Piłsudskiego, umocowaną na
fasadzie koscióla Św. Józefa.

24
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W dniach 9-12.11.2018 roku z inicjatywy Stowarzyszenie "Wspólnota
Polska" odbywa się w Warszawie I Forum Młodzieży Polonijnej
"Łączy nas Niepodległa".

W zjeździe tym bierze udział również
Młodzież Polonijna z Austrii.

Klub PAKA-s reprezentowała Judyta
Dyrcz, współzałożycielka i skarbnik klubu
PAKA-s.
Podczas prezentacji na I Zjeździe
Młodzieży Polonijnej w Warszawie
delegatka klubu Judyta Dyrcz
opowiedziała o działalności i sekcjach
sportowych klubu PAKA-s.

lipiec 2019
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Dnia 8 grudnia 2018r. sekcja piłki nożnej Polnische Kickers PAKA-s Wien
zorganizowała swój pierwszy Halowy Turniej Piłki Nożnej w Wiedniu.

Turniej, który miał charakter
charytatywny, objęty został patronatem
honorowym przez konsula generalnego
RP w Wiedniu Pana Bartłomieja Rosika.

właśnie turnieju ze szczytnym celem. A
były to zespoły: Polnische Kickers PAKAs Wien 1., i 2, Olimpia, Abstynenci,
Dymson i właśnie drużyna żeńska
Anielskie Diablice. Mecze rozgrywane
były systemem ligowym każdy z każdym.

W turnieju wzięło udział sześć zespołów,
w tym jeden zespół żeński, który zebrał się
spontanicznie, aby wziąć udział w tym

We wszystkich meczach padło równo 80
goli. A oto klasyfikacja końcowa:
1 miejsce i tytuł mistrz turnieju przypadł
drużynie Olimpia, 2 miejsce, wicemistrz
turnieju zajęli Abstynenci, a o trzecie
miejsce zaciekle walczyli zawodnicy
Polnische Kickers 2, kolejne to 4 miejsce
Polnische Kickers 1, piąte miejsce Dymson
i szóste nasze dzielne panie Anielskie
Diablice!
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wrażenie na widzach zrobił pokaz Tai Chi.
Na sali zapanowała niezwykła cisza i
skupienie. Na koniec turnieju odbyła się
też licytacja gadżetów na cel
charytatywny. Do licytacji wystawione
zostały dwa obrazy naszych polonijnych
twórców Rozmiarka i Witkowskiego.
Również konsul generalny przekazał wiele
gadżetów, które z powodzeniem zostały
zlicytowane. Szkoła Sztuki Walk
Wyłonieni zostali również najlepszy
bramkarz, najlepszy strzelec i najlepszy
zawodnik. Tytuł najlepszego bramkarza
turnieju jednogłośnie zdobyła Sylwia
Gawłowicz! Puchar najlepszego
zawodnika stosunkiem głosów 3:2
zdobyła kolejna zawodniczka z grupy
żeńskiej Wanessa Bruc. Listę wyróżnień
specjalnych zamyka najlepszy strzelec

turnieju, a został nim Daniel Danczura z
drużyny Polnische Kickers PAKA-s Wien,
który strzelił aż 12 goli! Wyróżnieni
otrzymali nagrody specjalne ufundowane
przez prezes Forum Polonii, Panią Teresę
Opalińską-Kopeć. Zwycięskie drużyny
otrzymały puchary i medale, a pozostali
uczestnicy otrzymali medale pamiątkowe
uczestnika turnieju. Niezwykłą
niespodziankę sprawił nam Paweł Bongilaj
i jego grupa. Paweł od niedawna prowadzi
w Wiedniu szkołę sztuki walk wschodnich.
Razem z nim przybyli mistrzowie, którzy
specjalnie na tę okazję przyjechali z Polski,
oraz grupa osób, które uczestniczą w
ćwiczeniach Tai Chi, prowadzonych w
Wiedniu przez Pawła Bongilaja. Mieliśmy
okazję zobaczyć piękny pokaz walki Judo,
Kobudo, walki mieczem. Niezwykłe
lipiec 2019

Wschodnich Paweł Bongilaj przekazała
koszulki klubowe, które również cieszyły
się wielkim powodzeniem. Celem
charytatywnym tego turnieju było
uzbieranie kwoty potrzebnej na
rehabilitację dla dwóch chłopców z Polski
Kuby i Kacpra. Zebrana została kwota
osiemset euro, która przekazana została
bezpośrednio do rąk rodziców tych
chłopców. Był to wspaniały dzień! Dzień
radości z pomagania innym. 8 grudnia
wszyscy byliśmy Świętym Mikołajem!
Kilka dni później, zebrane pieniądze
dotarły bezpośrednio do celu. Rownież
piłka z podpisami uczestników, którą
wykupił na licytacji żeński zespół piłki
nożnej "Anielskie Diablice", tylko po to,
aby przekazać ją chłopcom. Na zdjęciu
nasi szczęśliwi chłopcy Kuba i Kacper
z Jaworzna.
Dziękujemy wszystkim za włączenie się
do akcji!
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POLONIJNY KLUB AKTYWNOŚCI SPORTOWYCH
STRZELECTWO SPORTOWE
PAKA-s WIEDEŃ

III Bieg Pocztyliona " Królewska Poczta Polowa "
" WOLNOŚĆ " - bieg z pogranicza kultur
Wielkim Gościńcem Litewskim
oraz
śladem Szlaku Jagiellońskiego
" Słowiańskie Korzenie "

Gdańsk - Wilno – Grodno – Lublin - Kraków - Wiedeń
2018
" Bo kultura Słowiańska to nasze dziedzictwo. To doświadczenie przodków,
to wiedza i mądrość. To są nasze korzenie, to jedyny fundament, na którym możemy
oprzeć i budować nasze życie. Innego nie mamy. "

1
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Termin przeprowadzenia wydarzenia związany był z setną rocznicą odzyskania przez
Polskę niepodległości, 460 rocznicą utworzenia Poczty Królewskiej, 79 rocznicą obrony Poczty
Polskiej w Gdańsku, 300 rocznicą koronacji MB Trockiej, 335 rocznicą odsieczy wiedeńskiej,
oraz otwarciem pomnika króla Jana III Sobieskiego na górze Kahlenberg w Wiedniu.
Celem biegu było przybliżenie informacji historycznych o Polsce i Polakach
zamieszkujących na terenach Podlasia i pogranicza Polsko - Litewsko – Białoruskiego, o
wspólnych tradycjach, wspólnej przeszłości, uformowanej przez szereg społeczności etnicznych,
kulturowych, wyznaniowych. Celem jest też złożenie hołdu pokoleniom Polaków, którzy oddali
życie za wolną i niepodległą Polskę, popularyzacja wiedzy o systemie zorganizowanej łączności
pocztowej na Wielkim Gościńcu Litewskim i Szlaku Jagielloń-skim w latach 1386 - 1611,
popularyzacja kultury fizycznej, zwłaszcza biegów długodystansowych oraz połączenia kultury
fizycznej z edukacją wiedzy historycznej o kraju ojczystym, a poprowadzenie biegu przez Wilno
i Grodno , miało za zadanie podtrzymanie więzi kulturowej migrantów z Polski i z Polakami za
wschodnią granicą.
Wydarzenie rozpoczęło się na cmentarzu, na Gdańskiej Zaspie 1 września / sobota /, przy
grobach poległych pocztowców, skąd uczestnicy przebiegną pod pomnik Obrońców Poczty
Polskiej. Bieg zakończył się 12 września / środa / w Wiedniu na Górze Kahlenberg podczas
uroczystości, w czasie których miało nastąpić odsłonięcia pomnika Króla Jana III Sobieskiego.
Niestety, w czasie tych uroczystości odsłonięcie pomnika nie nastąpiło. Następnie w katedrze
św. Stefana w Wiedniu uczestnicy biegu wzięli udział w uroczystościach obchodów Wiktorii
Wiedeńskiej, wcześniej biorąc udział w przemarszu przez Wiedęń orszaku historycznego,
złożonego przede wszystkim z Husarii, rekonstruktorów przybyłych z Polski.
Bieg Pocztyliona na odcinku: Gdańsk - Wiedeń został podzielony na cztery sztafety o
charakterze historycznym. Sztafety poświęcone zostały Królom Polskim panującym w latach
funkcjonowania Szlaku Jagiellońskiego.
Sztafeta 1: Króla Władysława Jagiełło

- Władysławowska

kolor niebieski

Sztafeta 2: Króla Kazimierza Jagiellończyka - Kazimierzowska

kolor czerwony

Sztafeta 3: Króla Zygmunta II Augusta

- Zygmuntowska

kolor żółty

Sztafeta 4: Króla Stefana Batorego

- Stefanowska

kolor zielony

2
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Zanim rozpoczął się III Bieg Pocztyliona, uczestnicy biegu udali się do
Tczewa, gdzie 1 września 2018r. o godz. piatej rano rozpoczęły się uroczystości upamietniające wybuch II Wojny Światowej. To tutaj własnie w dniu
1 września 1939 roku spadły pierwsze bomby na terytorium Polski.
W uroczystościach uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda. Po uroczystościach prezes klubu PAKA-s Emil Dyrcz
wręczył Prezydentowi pamiątkowe odznaki III Biegu Pocztyliona oraz
koszulkę techniczną biegaczy IIIBP i plastron klubowy VIP PAKA-s
Wiedeń.
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GDAŃSK, 1 września, sobota
Uroczystości początkujące III Bieg Pocztyliona rozpoczęły się przy pomniku Króla Jana III
Sobieskiego,

po czym biegacze udali się na Cmentarz na Zaspie, gdzie oddano Hołd poległym pocztowcom,
obrońcom Poczty Gdańskiej.
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Następnie na Placu Obrońców Poczty Polskiej odbyły się uroczystość organizowana przez
Urząd Miejski w Gdańsku przy współpracy z Pocztą Polską, w których biegacze ubrani w
mundury pocztowców z 1939 roku zaciągneli warte przy pomniku Obrońców Poczty Polskiej.

Po zakończeniu uroczystości nastąpił start pod pomnikiem na Pl. Obrońców Poczty Polskiej w
Gdańsku Pl. Obrońców Poczty Polskiej – granica miasta, a następnie w trasę wyruszyła sztafeta
rowerowa, która pokonała odcinek do Tczewa.
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Troki – Wilno, 2 września, niedziela

W Trokach uczestnicy sztafety wzięli udział w uroczystościach 300. rocznicy koronacji obrazu Matki Boskiej
Trockiej po czym udali się do Wilna. W Wilnie byliśmy
gośćmi miejscowej Polonii oraz Ambasady Polskiej,
która objęła III Bieg Pocztyliona Patronatem Honorowym. Z Wilna uczestnicy pobiegną po historycznym
Szlaku Jagiellońskim udając się do Grodna w Białorusi.
Wilno i Wileńszczyzna
Antoni Radczenko
Wrzesień 3, 20186:02

„Bieg Pocztyliona: W tym roku postanowiliśmy włączyć Wilno
W niedzielę (2 września) wieczorem spod Domu Kultury Polskiej w Wilnie wyruszył III Bieg
Pocztyliona. Kilkudziesięciu uczestników w ciągu 10 dni w spartańskich warunkach pokona setki
kilometrów, aby zakończyć maraton na górze Kahlenberga w Wiedniu.
Uczestnicy i organizatorzy imprezy sportowo-kulturowej chcą w ten sposób uczcić 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości, 460. rocznicę utworzenia Poczty Królewskiej, 300.
rocznicę koronacji obrazu Matki Boskiej w Trokach, 79. rocznicą obrony Poczty Polskiej w
Gdańsku i 335. rocznicy odsieczy wiedeńskiej. To trzeci Bieg Pocztyliona.
Z każdym rokiem trasa się wydłuża. Pierwsza edycja wyruszyła przed dwoma laty z Krakowa,
druga ze Lwowa. „Trzeci bieg poszerzyliśmy naprawdę ostro. Zaczęliśmy wczoraj w Gdańsku.
Dzisiaj już jesteśmy w Wilnie, skąd pobiegniemy na Grodno, następnie na Białystok ścianą
wschodnią tzw. szlakiem jagiellońskim do Lublina. Dalej Kraków, Słowacja i Wiedeń” –
powiedział Emil Dyrcz, pomysłodawca i jeden z organizatorów biegu, który na co dzień mieszka
w Wiedniu. W Gdańsku start miał wymiar symboliczny, ponieważ uczestnicy chcieli uczcić
poległych obrońców Poczty Gdańskiej we wrześniu 1939 roku.
„Dzisiaj natomiast chcieliśmy być w Trokach, aby uczestniczyć w 300. rocznicy Koronacji Matki
Boskiej Trockiej. Dlatego nie można było przebyć całego biegu sztafetami. Odbył się więc
symboliczny start w Gdańsku. Później był przejazd do Tczewa, gdzie odbył się symboliczny bieg
do pomnika Grunwalda, skąd autokarami i samochodami przyjechaliśmy do Trok. Wzięliśmy
tam udział w uroczystej mszy świętej. Teraz rozpocznie się prawdziwy bieg, który będzie trwał
dzień i noc. Praktycznie aż do mety” – wyjaśnił Dyrcz. Impreza ma również wymiar
integracyjny, ponieważ w czasie biegu uczestnicy będą spotykali się z Polakami mieszkającymi
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na Litwie, Białorusi, Słowacji czy Austrii. „Więc cały czas poruszamy się w środowisku Polaków
i Polonusów, którzy są gdzieś tam rozsiani poza granicami” – dodał pan Emil.
Tegorocznymi organizatorami biegu są Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo
Sportowe PAKA-s Wiedeń oraz Poczta Polska. „W tym roku postanowiliśmy włączyć Wilno i
Grodno, aby powiązać kraje mające wielki związek z tradycją niepodległościową oraz tradycją
pocztową. Bo polska organizacja pocztowa funkcjonowała i w jednym, i drugim kraju” –
powiedział zw.lt Adam Bernatowicz, wiceprzewodniczący Komitetu ds. sportu i turystyki Poczty
Polskiej. W tym roku Poczta Polska i Poczta Litewska wyemitowały znaczek pocztowy
poświęcony 300-leciu koronacji Matki Boskiej Trockiej.
Patronat honorowy nad biegiem objęła ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska. „Nie
mamy wątpliwości, że jest to bardzo ciekawy sposób na kultywowanie pamięci narodowej.
Pamięci o tak ważnych wydarzeniach historycznych. Z drugiej strony, to jest aktywność fizyczna,
sport, promowanie zdrowego sposobu życia” – wytłumaczył w rozmowie z zw.lt konsul
generalny Marcin Zieniewicz, którego bardzo ucieszyło, że Poczta Litewska pomogła w
organizacji biegu. „Mam nadzieję, że jeśli w roku przyszłym bieg się powtórzy na Litwie, to być
może Poczta Litewska wystawi jakąś grupę biegaczy” – dodał dyplomata.”

BIAŁORUŚ Grodno, 3 września, poniedziałek

Na granicy Litewsko –Białoruskiej III Bieg Pocztyliona powitany został przez przedstawicieli
Poczty Białoruskiej z Grodna.
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„Polski Bieg Pocztyliona przeciął Grodzieńszczyznę
3 września pocztowcy-biegacze dotarli do
Grodna od strony Litwy, by już wieczorem
dobiec do granicy z Polską...... Na gro-dzieńskim
placu Tyzenhauza biegaczy przywitali
pracownicy białoruskiej poczty. Później odbyło
się spotkanie z dyplomata-mi z konsulatu
generalnego w Grodnie.Wieczorem ok. 30osobowa grupa uczestników biegu z Poczty
Polskiej, Banku Pocztowego i polonijnego klubu
sportowego PAKA-s z Wiednia dotrze do granicy
białorusko-polskiej (przejście Bruzgi-Kuźnica
Białostocka).” Źródło: belsat.eu

POLSKA, 4 września 2018, wtorek
Podczas przebiegu wydarzenia III Bieg Pocztyliona 2018 zaplanowane zostały spotkania
z grupami etnicznymi zamieszkującymi Podlasie tj. Tatarami, Litwinami, Ukraińcami, Białorusinami, Żydami, Ormianami, Romami, wyznawcami katolicyzmu, judaizmu, prawosławia oraz
islamu. Podczas przebiegu wydarzenia sztafety III Biegu Pocztyliona odwiedziły miejsca
związane z historią walki o Niepodległość Polski. Oto pierwsze z tych spotkań.
Kruszyniany - Tatarska Jurta
W Kruszynianach bylismy
gośćmi Dżennety i Mirosława
Bogdanowiczów, gospodarzy
Tatarskiej Jurty. Spotkaliśmy
się tam z polskimi muzułmanami osadzonymi tutaj 300 lat
temu przez Króla Jana III
Sobieskiego, za zasługi w
Walkach z Turkami – wg
żródeł historycznych, niejaki
Samuel Krzeczo-wski uratował
życie króla JIIIS w bitwie pod
Parkanami. W formie
inscenizacji, odczytaliśmy
odtworzony akt nadania ziemi,
który w oryginale spłonął
niedawno podczas pożaru.

Akt ten przekazaliśmy gospodarzom.
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„Nasze tatarskie gospodarstwo leży w samym sercu Puszczy Knyszyńskiej, podlaskiej wsi
Kruszyniany (3km od granicy z Białorusią, 50km od Białegostoku).
Spokój i ciszę zawdzięczamy lokalizacji z dala od miejskiego szumu, w części wsi żyjącej
leniwie swoim wiejskim rytmem. Od kilku lat, kontynuujemy rodzinne tradycje i prowadzimy
gospodarstwo agroturystyczne.
Dom nasz jest idealnym miejscem do odpoczynku zarówno dla osób ceniących sobie cisze i
spokój, piękno przyrody i błogie lenistwo, jak i dla tych, którzy lubią wypoczywać aktywnie.
Kruszyniany, znajdujące się na szlaku tatarskim, to miejsce szczególne na mapie województwa
podlaskiego.
Często zwane są także tyglem
kulturowym a to za sprawą iż krzyżują się tu 3 wielkie religie Katolicka, Muzułmańska i Prawosławna.
W nawiązaniu do tego szczególnego
miejsca powstał w Kruszynianach
6km szlak ekumeniczny. Jest on
doskonałym połączeniem poznania
wielu ciekawostek na temat każdej
z 3 religii oraz aktywnego spędzenia
czasu na świeżym powietrzu. Ponad
to wyznaczonych jest wiele
szlaków, ścieżek przyrodniczokulturowych, które można zwiedzać
zarówno pieszo jak i rowerem....”
Źródło: http://www.kruszyniany.pl/
W Białymstoku na rynku Kościuszki spotkaliśmy się z miejscowymi pracownikami Poczty
Polskiej, którzy dołączyli do nas
na trasie biegu. Zapresentowane
została wystawa dotycząca 100lecia Niepodległości Polski oraz
występy zespołów regionalnych.
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Bielsk Podlaski, 5 września 2018, środa

„III Bieg Pocztyliona - spotkanie w Bielsku Podlaskim
W dniach 4 -5 września LOT WGL włączyła się w ogólnopolską akcję Poczty Polskiej Bieg
Pocztyliona. 4 września rowerzyści z Mińskiej Grupy Rowerowej i Węgrowa spotkali się w
Bielsku Podlaskim, aby poznać jego historię przygotować do porannego startu.....
5 września, o 5.00 rano spod ratusza w Bielsku Podlaskim grupa wyruszyła w kierunku
Kleszczeli. W Biegu udział wzięli również przedstawiciele Bielskiej Inicjatywy Rowerowej.
Celem Biegu Pocztyliona jest przybliżenie informacji historycznych o Polsce i Polakach
zamieszkujących na terenach Podlasia i pogranicza Polsko - Litewsko - Białoruskiego.
O wspólnych tradycjach, wspólnej przeszłości, uformowanej przez szereg społeczności
etnicznych, kulturowych, wyznaniowych. Złożenie hołdu pokoleniom Polaków, którzy oddali
życie za wolność i niepodległość. Popularyzacja wiedzy o systemie zorganizowanej łączności
pocztowej w latach 1386 - 1611 na Szlaku Jagiellońskim, popularyzacji kultury fizycznej,
zwłaszcza biegów długodystansowych oraz połączenia kultury fizycznej z eduka-cją wiedzy
historycznej o kraju ojczystym, a poprowadzenie biegu przez Wilno i Grodno , ma za zada-nie
podtrzymanie więzi kulturowej migrantów z Polski i z Polakami za wschodnią granicą.”
Źródło: wielkigoscinieclitewski.pl

Kleszczele

Do Kleszczel sztafeta wbiegła o godz. 07:30.
Przywitanie sztafety nastąpiło w parku, gdzie po przemówienia i prezentacji wystawy „W Drodze
do Niepodległości”, nastąpiło uroczyste zasadzenie drzewka upamiętniającego przebiegnięcie
sztafety w 100 lecie Niepodległości Polski.
Gdy kolejna sztafeta wystartowała w kierunku Świętej Góry Grabarki, pozostali biegacze
rozegrali mecz piłki nożnej: Bieg Pocztyliona vs. Mieszkańcy Kleszczel. Biegacze wzięli tez
udział w Narodowym Czytanie “Przedwiośnia”.
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W Kocku, 7 września 2018r. o czwartej rano
oddaliśmy Hołd żołnierzom poległym
w Bitwie pod Kockiem – w czasie kampanii
wrześniowej, stoczonej od 2 do 6 października 1939
pomiędzy oddziałami polskiej Samodzielnej Grupy
Operacyjnej „Polesie” gen. Kleeberga a niemieckimi
oddziałami XIV Korpusu Zmotoryzowanego gen.
von Wietersheima. Była to ostatnia bitwa kampanii
wrześniowej stoczona przez regularne wojsko.

Około godziny 9:30 w asyście policji wbiegliśmy do Lublina.

Sztafeta pocztowców dobiegła do Lublina
Do Lublina dotarła sztafeta
pocztowców w ramach 3. edycji
Biegu Pocztyliona. Zawodnicy
biegną od Gdańska do Wiednia, a
do pokonania mają ponad 2 000
km. W Lublinie zawodnicy złożyli
kwiaty i zapalili znicze pod
pomnikiem marszałka Józefa
Piłsudskiego na placu Litewskim.
Uroczystości rozpoczęły się od
odegrania przez grupę
rekonstrukcyjną ceremoniału warty
honorowej.

11

38

lipiec 2019

- Mamy cztery czteroosobowe grupy - mówi Roman Piątek,
dyrektor biegu. - Cztery osoby, liderzy tych grup, biegną od
początku do końca, a trzech zawodników z każdej grupy
zmienia się co 3 dni. Na trasie jest czwórka zawodników. W
jednym trzydniowym systemie to 16 zawodników.
Rozpoczęliśmy w Gdańsku, przez Grunwald, Troki, Wilno,
Grodno. Za nami ok. 1300 km.
- Dzisiaj chyba wszyscy już przeszliśmy kryzys po drodze mówi Beata Górecka z Poczty Polskiej. - Zmienialiśmy się
często. Każdy powinien mieć w swoim życiu taką aktywność
ruchową - dodaje.
- To wielki zaszczyt, że możemy gościć uczestników biegu,
zorganizowanego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości
- mówi Artur Janczarek, dyrektor regionu sieci Poczty Polskiej
w Lublinie. - Świętujemy również swój mały jubileusz 460lecia Poczty Polskiej.
- Biegniemy w kierunku Sandomierza, pokonując Wisłę, potem biegniemy doliną Wisły w
kierunku Krakowa, potem przez Śląsk, Słowację do Wiednia. Myślę, że zostało jeszcze ok. 1000
km. Najtrudniejszym odcinkiem będzie ten z Suchej Beskidzkiej, pokonywany przełęczą pod
Babią Górą - mówi Roman Piątek.
- Na pewno chciałbym dołączyć się do
wszystkich obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości
- mówi Piotr Jackowski, pracownik
Poczty Polskiej. - Moim hobby
dodatkowo jest bieganie, dlatego też
chciałbym ich wspomóc.
Ideą biegu jest promocja 100-lecia
odzyskania przez Polskę
niepodległości. Impreza nawiązuje też
do 335. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej
Jana III Sobieskiego.
Polskie Radio Lublin, MaTo (opr. DySzcz)
Na zdj. III Bieg Pocztyliona „Poczta Polowa”, Lublin, 07.09.2018, fot. Mirosław Trembecki
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III Bieg Pocztyliona w naszej gminie.
Źródło: Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca / O Gminie / Aktualności /
W sobotę 8 września br. przez
naszą gminę przebiegła sztafeta
III Biegu Pocztyliona, którego
trasa prowadzi przez Gdańsk,
Lublin, Kraków, Wilno, Grodno
aż do Wiednia. Patronat nad tą
częścią trasy biegu, która
przebiegała przez naszą gminę
sprawował Wójt Gminy pan
Marek Jamborski. Już od granicy
naszej gminy z gminą Koniusza,
nasi mieszkańcy włączyli się do
wspólnego biegu, którego
pierwsza część trasy prowadziła
pod Pomnik Poległym za
Ojczyznę w Luborzycy. Uczestników III Biegu Pocztyliona, w imieniu Samorządu Gminy,
powitała Przewodnicząca Rady pani Małgorzata Doniec oraz Radna pani Katarzyna Konewecka
– Hołój.
Pod luborzyckim Pomnik Poległym za
Ojczyznę uczestnicy biegu wraz z
przedstawicielami naszego Samorządu
oraz mieszkańcami gminy złożyli
wiązankę kwiatów i zapalili symboliczne
znicze.
Po oddaniu symbolicznego hołdu
mieszkańcom naszej gminy, którzy oddali
swoje życie w walce o wolną Polskę
sztafeta udała się pod siedzibę naszego

Gminnego Centrum Kultury i Promocji w
Baranówce. Tam, zarówno na biegaczy, jak i na
mieszkańców naszej gminy, którzy w sobotę wzięli
udział w tym wydarzeniu czekało szereg imprez
towarzyszących III Biegowi Pocztyliona.
Były więc występy zespołu tanecznego pod
kierunkiem pana Kazimierza Cygana, który tak
bardzo spodobał się uczestnikom biegu, iż z wielką
chęcią przyłączyli się do tanecznych popisów jego
13
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członków. Równie wielkie wrażenie
wywarł na wszystkich obecnych w
sobotę w Baranówce występ zespołu
naszych cheerleaderek. Dla dzieci
przygotowany został konkurs plastyczny
na projekt nowego znaczka pocztowego,
a wszyscy zainteresowani mogli
zobaczyć wystawę plenerową
poświęconą historii Poczty Polskiej oraz
wystawę dawnych strojów jej
pracowników.
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga z
Luborzycy zadbało o przygotowanie dla
wszystkich poczęstunku i w znaczący
wsparło organizację tego wyjątkowego wydarzenia. Z kolei nad bezpieczeństwem uczestników
biegu czuwali druhowie z OSP w Czulicach.
Wspaniałym zakończeniem sobotniej imprezy było wspólne, uroczyste zasadzenie pamiątkowego
drzewka przez uczestników biegu i mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
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Bieg Pocztyliona w powiecie krakowskim z udziałem mieszkańców
Przez powiat krakowski przebiegły
sztafety III Biegu Pocztyliona "Królewska
Poczta Polowa". Trasa prowadzi od
Gdańska przez Wilno, Grodno, Lublin,
Kraków do Wiednia. Na całej trasie
spotykają się z mieszkańcami, składają
kwiaty przy pomnikach upamiętniających
bohaterów walczących za ojczyznę i
sadzą pamiątkowe drzewa.
Dyrektorem biegu jest Roman Piątek
znany jako Romano. Mówią o nim, że jest
zakochany w poczcie, pasjonat historii. A
koordynatorem tegorocznego biegu jest mieszkanka powiatu krakowskiego Bogumiła Pietrzyk,
radna gminy Wielka Wieś, pasjonatka historii, turystyki i kultury regionalnej.

Biegacze jutro kończą swoją trasę w Wiedniu. Celem biegu jest szerzenie wiedzy o historii,
Polsce i Polakach zamieszkujących na terenach Podlasia i pogranicza Polsko - Litewsko Białoruskiego. Dlatego jedno z haseł biegu to "Słowiańskie korzenie".
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Ale w tym roku szczególną uwagę trzeba poświęcić innemu hasłu opisującemu bieg "Wolność" bieg z pogranicza kultur śladem Szlaku Jagiellońskiego.
W tym roku termin przeprowadzenia
wydarzenia sportowo-historycznego
wiąże się z setną rocznicą odzyskania
przez Polskę Niepodległości, 460 rocznicą
utworzenia Poczty Królewskiej, 79
rocznicą obrony Poczty Polskiej w
Gdańsku, 335 rocznicą Odsieczy
Wiedeńskiej.
W kilku gminach powiatu krakowskiego
uczestnicy biegu spędzili dwa dni.
Wbiegli w sobotę do gminy Luborzyca i
przebiegli przez gminę Michałowice,
następnie kierowali się do Skały na Grodzisko, miejsce pustelni bł. Salomei, następnie do
Pieskowej Skały w gminie Sułoszowa, stamtąd do Ojcowa, Prądnika Korzkiewskiego, Szyc i
Modlnicy. W kolejnym dniu zawitali do Krakowa, dalej do Skawiny, Mogilan i opuszczali
powiat w kierunku Lanckorony.
Źródło Dziennik Polski, 11 września 2018r.
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Pocztowcy przebiegli przez Kraków!

Tczew, Grunwald, Wilno, Grodno, Białystok, Lublin, Kraków, Bratysława – to tylko niektóre
miasta znajdujące się na trasie III Biegu Pocztyliona – Królewska Poczta Polowa „WOLNOŚĆ”.
W niedzielę, 9 września pocztowcy przebiegli przez Kraków. Oganizatorami wydarzenia jest
Komitet ds. Sportu i Turystyki Poczty Polskiej oraz Polonijny Klub Aktywności Sportowych –
Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń.
Ideą biegu jest propagowanie tegorocznych
obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości oraz 460. rocznicy utworzenia Poczty
Królewskiej, a także 79. rocznicy obrony Poczty
Polskiej w Gdańsku, 300. rocznicy koronacji Matki
Boskiej Trockiej oraz 335. rocznicy odsieczy
wiedeńskiej.
Organizatorzy chcą także upowszechnić biegi
długodystansowe wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych.
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W ramach wydarzenia
zawodnicy wezmą udział w
akcji „Kilometry dla Adama”,
której celem jest zbiórka
pieniędzy na zakup wózka
inwalidzkiego dla chorego
pocztowca z Katowic,
podopiecznego Fundacji
„Pocztowy Dar”.
Na trasie z Gdańska do
Wiednia pięćdziesięciu sześciu
zawodników podejmie
wyzwanie przebiegnięcia trasy o długości 2 tys. km. W trakcie 12-dniowych zmagań sportowcy
będą pokonywać trasę systemem biegu sztafetowego. Zawodnicy wystartują z Gdańska, po 40
kilometrach przekażą „pałeczkę” zmiennikom, a ostatnia grupa zakończy bieg na Górze
Kalhenberg w Wiedniu. W Wilnie i Grodnie do biegaczy dołączą pracownicy poczt litewskiej i
białoruskiej.
Podobnie jak w
dwóch
wcześniejszych
edycjach III Bieg
Pocztyliona
zgromadzi we
wspólnej
inicjatywie
pracowników
Poczty Polskiej
oraz członków
Klubu Paka-s z
Wiednia. Swój
udział zgłosili
również
pracownicy Banku Pocztowego S.A. Organizatorzy liczą na wsparcie kibiców na całej trasie
całego biegu sztafetowego.
III Bieg Pocztyliona – Królewska Poczta Polowa „WOLNOŚĆ” został objęty honorowym
patronatem przez Wicemarszałek Senatu, ministerstwa i placówki dyplomatyczne
Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie, Grodnie i Bratysławie. Patronami Biegu będą także
przedstawiciele Kościołów oraz administracji rządowej i samorządowej, którzy będą gościć
biegaczy.
Żródło: Gazeta Krakowska 9 września 2018.
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Skawina
Gmina Skawina jak co
roku ugościła biegaczy
Biegu
Pocztyliona
śniadaniem, zapewniajac
jednocześnie asystę Straży
Miejskiej, dzięki której
mogliśmy
bezpiecznie
przebiec przez miasto i
okolice.

Mogilany
W niedzielę 9 września br. gościliśmy po raz kolejny
uczestników III Biegu Pocztyliona pod hasłem
"Królewska Poczta Polowa - WOLNOŚĆ " - bieg z
pogranicza kultur Wielkim Gościńcem Litewskim
oraz śladem Szlaku Jagiellońskiego "Słowiańskie
Korzenie" na trasie Gdańsk - Wilno – Grodno – Lublin
- Kraków – Wiedeń. Gmina Mogilany była jednym z
partnerów przyjmujących sportowców na swoim
terenie. Zostali oni ugoszczeni wiejskim chlebem ze
smalcem.
Termin przeprowadzenia wydarzenia wiąże się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości, 460 rocznicą utworzenia Poczty Królewskiej, 79 rocznicą obrony Poczty Polskiej
w Gdańsku, 300 rocznicą koronacji MB Trockiej, 335 rocznicą odsieczy wiedeńskiej, oraz
otwarciem pomnika króla Jana III Sobieskiego na górze Kahlenberg w Wiedniu.
Źródło: Oficjalny Serwis Informacyjny Gminy Mogilany.
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Mucharz
Gmina Mucharz jest naszym parnerem od I Biegu
Pocztyliona Kraków-Wiedeń 2016.
Jak zawsze Bieg Pocztyliona w Mucharzu jest wielkim
wydarzeniem. Gościnnośc władz gminy i miejscowego
proboszcza stała sie już legendarna. Mogliśmy
skorzystać z odpoczynku i poczę-stunku, oraz spędzić
miłe chwile z mieszkańcami i młodzieżą. Miejscowe
Koło Łowieckie jak zawsze zaprosiło na gorące posiłki
z otwartego ognia
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Po uroczystej mszy Św. posadziliśmy też
pamiatkowe drzewko i przekazaliśmy władzom
pamiątkową tabliczkę III Biegu Pocztyliona.
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Sucha Beskidzka, Maków Podhalański
Po raz trzeci sztafeta
Biegu Pocztyliona
zawitała do powiatu
suskiego. W związku z
przypadającą na 2018 rok
setną rocznicę odzyskania
niepodległości, tegoroczny
bieg jest poświęcony
również temu wydarzeniu.
- Odwiedzamy miejsca
związana z polską
obronnością, miejsca
bitew. Z tego powodu
sztafeta pocztyliona
zawitała do Wysokiej mówi Emil Dyrcz, główny

organizator biegu.Termin
przeprowadzenia biegu wiąże się
z setną rocznicą odzyskania przez
Polskę Niepodległości, 460
rocznicą utworzenia Poczty
Królewskiej, 79 rocznicą obrony
Poczty Polskiej w Gdańsku, 335
rocznicą Odsieczy Wiedeńskiej,
oraz otwarciem pomnika króla
Jana III Sobieskiego na górze
Kahlenberg w Wiedniu.

Sztafeta wystartowała w dniu 1
września z cmentarza, na
Gdańskiej Zaspie, przy grobach
poległych pocztowców, skąd uczestnicy przebiegli pod pomnik Obrońców Poczty
Polskiej. Bieg zakończy się 12 września w Wiedniu na Górze Kahlenberg, a następnie
w katedrze św. Stefana w Wiedniu uczestnicy biegu wezmą udział w uroczystościach
obcho-dów Wiktorii Wiedeńskiej.
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Podczas tegorocznej edycji
sztafeta zatrzymała się w
dwóch miejscach w powiecie
suskim. Na rynku w Makowie
Podhalańskim pod pomnikiem
Nieznanego Żołnierza oraz
Ofiar Wojny został odczytany
Apel Pamięci, zapalono
również znicze. W Makowie
starosta suski Józef Bałos
odebrał z rąk głównego
organizatora biegu Emila
Dyrcza pamiątkową tabliczkę
jako podziękowanie za wkład
powiatu suskiego w
organizację biegu na naszym terenie. Tabliczka trafiła również do przedstawicielki
makowskiej gminy, Iwony Staśkiewicz.
Następnie uczestnicy
biegu udali się do
Wysokiej, gdzie
mieści się Pomnik
Pamięci 1939 roku.
Tam co roku
organizowane są
powiatowe
uroczystości
rocznicowe
upamiętniające
tragiczne wydarzenia
z 1939 r., kiedy to w
dniach 1-2 września
rozegrała się na tych
ziemiach jedna z
największych na
froncie południowym bitew początkowej fazy kampanii wrześniowej. W samo
południe w poniedziałek 10 września w asyście harcerek z 8 Wysoczańskiej Drużyny
Harcerskiej „Błękitni” im. Andrzeja "Morro" Romockiego odczytano Apel Pamięci,
złożono okolicznościowy wieniec oraz zapalono znicze.
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Jeszcze tylko postój (nie dotyczył czteroosobowej grupy, która od razu wyruszyła w
trasę) na obiad w restauracji "U Lipy" i można było udać się w dalszą podróż w
kierunku
Zubrzycy
Górnej,
Zawoi i
Żywca.

Źródło:
sucha24.pl
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Żywiec
III Bieg Pocztyliona
1 września, na Gdańskiej Zaspie, ruszyła sztafeta III Biegu Pocztyliona. Jej uczestnicy muszą
pokonać kilkaset kilometrów i przekroczyć granicę kilku państw, bieg kończy się bowiem
w Wiedniu na górze Kahlenberg. Ta, organizowana już od 3 lat, inicjatywa, ma kilka celów.
Jednym z nich jest przybliżenie informacji historycznych o Polsce i Polakach zamieszkujących
na terenach Podlasia i pogranicza Polsko - Litewsko – Białoruskiego oraz ukazanie wspólnych
tradycji, przeszłości, uformowanych przez szereg społeczności etnicznych, kulturowych i
wyznaniowych. Drugim, równie ważnym, jest złożenie hołdu pokoleniom Polaków, którzy oddali
życie za wolność i niepodległość oraz popularyzacja wiedzy o systemie zorganizowanej łączności
pocztowej w latach 1386 - 1611 na Szlaku Jagiellońskim, a poprowadzenie biegu przez Wilno
i Grodno , ma za zadanie podtrzymanie więzi kulturowej migrantów z Polski i z Polakami za
wschodnią granicą. Głównymi organizatorami są Poczta Polska oraz Polonijny Klub Aktywności
Sportowych – Strzelectwo Sportowe PAKA Wiedeń.
Sam termin wydarzenia (1 – 12 września) wiąże się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę
Niepodległości, 460 rocznicą utworzenia Poczty Królewskiej, 79 rocznicą obrony Poczty Polskiej
w Gdańsku, 335 rocznicą Odsieczy Wiedeńskiej, oraz otwarciem pomnika króla Jana III
Sobieskiego na górze Kahlenberg w Wiedniu.

FOTO ZSME
W miejscach odwiedzanych przez uczestników sztafety organizowane są spotkania
z przedstawicielami władz lokalnych, organizacji społecznych oraz młodzieżą. Z racji tego, że
jeden z etapów przebiegał przez tereny Żywiecczyzny, udział w tym wydarzeniu wzięła też
reprezentacja młodzieży z naszej szkoły. Uczestnicy zostali powitani przez: Husarię Polską,
młodzież i nauczycieli z ZSE - G, ZSME, Stowarzyszenie Dzieci Serc, Towarzystwo
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Patriotyczne Ziemi Żywieckiej, Radnych Powiatowych i Dyrektora Wydziału PTiS.
Przedstawiciel Poczty Polskiej w mundurze pocztowca z 1939 r. przybliżył sens organizowania
tego typu Biegu. Następnie wyruszyła na trasę kolejna sztafeta, wzmocniona przez nauczycieli
ZSME: Lucjana Sawickiego i Tomasza Pietraszko, którzy poprowadzili biegnących i jadących na
rowerach na trasie Żywiec – Radziechowy – Przybędza – Węgierska Górka. Oprawa wydarzenia
i jego przebieg zrobiły duże wrażenie na wszystkich biorących w nim udział i skłoniły
uczestników do deklaracji wzięcia w nim również udziału w następnym roku. Dziękujemy
i zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w następnej edycji!
Źródło: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu
Królewska Poczta Polowa "
" WOLNOŚĆ " - bieg z pogranicza kultur śladem Szlaku Jagiellońskiego
" Słowiańskie Korzenie "
Gdańsk - Wilno – Grodno- Lublin - Kraków - Żywiec - Radziechowy, Matyska - Wiedeń
2018
1 – 12 września 2018 r.
10 września uczestnicy Biegu dotarli do Żywca, gdzie zostali powitani przez: Husarię Polską,
młodzież i nauczycieli z ZSE - G, ZSME, Stowarzyszenie Dzieci Serc, Towarzystwo
Patriotyczne Ziemi Żywieckiej, Radnych Powiatowych i Dyrektora Wydziału PTiS.
Przedstawiciel Poczty
Polskiej w mundurze
pocztowca z 1939 r.
przybliżył sens
organizowania tego
typu Biegu. Następnie
wyruszyła na trasę
kolejna sztafeta,
wzmocniona przez
nauczycieli ZSME oraz
2 uczniów ( dane
biegaczy + zdjęcia w
kolejnej fotorelacji)
Natomiast uczestnicy
spotkania przeszli pod
Pomnik JP II gdzie
złożyli znicz, a
następnie na rynku przy
tablicy upamiętniającej
wymarsz Legionistów Polskich z Żywca w 1914 r. odśpiewaliśmy Rotę, złożyli zapalony znicz z
biało czerwoną kokardką i jakoś nikomu nie śpieszyło się do domu. A na koniec wspólne zdjęcie.
Dziękujemy Emi Dyrcz za tak piękne chwile.
Jadwiga Klimonda
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Słowacja
Po opuszczeniu terytorium Polski, pokonujemy kolejne odcinki biegu przez teren Słowacji. To
spokojne, płaskie odcinki bez większych przygód i trudności. W newralgicznych miejscach
towarzyszy nam słowacka policja.
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Wiedeń
12 września 2018r. na górze Kahlenberg w Wiedniu zakończył się planowo III Bieg Pocztyliona
Gdańsk-Wilno-Grodno-Lublin-Kraków-Wiedeń 1-12 września 2018.
Po pokonaniu trasy o długości dwa tysiące kilometrów, która prowadziła przez pięć państw
europejskich sztafety biegu jak co roku zakończyły bieg przy kościele Św. Józefa na górze
Kahlenberg w Wiedniu.

Biegaczy i przybyłych gości jak co roku powitał rektor kościoła ksiądz Roman Krekora CR.
Wszyscy zostali zaproszeni do środka świątyni, gdzie mogli zapoznac się z historią tego miejsca,
którą opowiedział ksiądz rektor.
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Przy cokole pomnika Króla Jana III Sobieskiego odbyła się uroczysta dekoracja uczestników
biegu.
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Po zamknięciu ceromonii zakończenia biegu, rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 335
rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej.
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Organizator główny:

Kronika Biegu

Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sporowe PAKA-s Wiedeń
Prezes Emil Dyrcz - dyrektor główny biegu.
Komitet do spraw Sportu i Turystyki Poczta Polska.
Dyrektor biegu z ramienia Poczty Polskiej Roman Piątek
Uczestnicy grupa PAKA-s:
Jarosław Kubiś, Dariusz Smaczyński, Stanisław Orlicki (do Lublina), Agnieszka Martinka,
Emil Dyrcz, Zbigniew Kwaśniewski, Beata Młynarczuk.
Uczestnicy grupa Poczta Polska i Bank Pocztowy:
Piotr Krupa, Różycka Wioletta, Wilczek Agnieszka, Wajler Andrzej, Piotr Popławski, Kunkel
Anna, Górecka Beata, Putaj Rafał, Ziarkiewicz Adam, Witkowski Mateusz, Płatek Paweł, Szopa
Tomasz, Wilk Maciej, Brożek Artur, Pelc Paweł, Korzeniowski Piotr, Dąbrowska Jolanta,
Wałcerz Iwona, Moroszczuk Bogumił, Nawrat Monika, Bogumił Pietrzyk, Monika Nowacka.
Patronaty Honorowe:
Ambasada RP w Wilnie, Ambasada RP w Mińsku, Konsulat Generalny w Grodnie, Ambasada
RP w Bratysławie, Ambasada RP w Wiedniu, Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita
Gdański, Arcybiskup Marek Jędraszeski Metropolita Krakowski, biskup Wiesław Lechowicz
Delegat KEP ds. Duszparsterstwa Emigracji Polskiej, Minister Edukacji Narodowej,
Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo
Sportu i Turystyki, Anna Schmidt-Rodziewicz Przewodnicząca Komisji Łączności z Polakami za
Granicą, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław
Struk, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Podlaskiego, Wojewoda Podlaski, Prezydent
Miasta Białegostoku, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa
Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Prezydent miasta
Lublin Krzysztof Żuk, Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek
Krupa, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Wojewoda
Śląski.
Partnerzy i sponsorzy:
Podolski Regiment Odprzodowy-Małopolska Chorągiew Husarska, Dom Kultury Polskiej w
Wilnie, Gmina Kleszczele, Miasto i Gmina Łosice, Kolping Luborzyca, Gmina Trzebieszów,
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Miasto Skawina, Gmina Mogilany, Gmina Mucharz, Powiat
Suski, Gmina Maków Podhalański, Powiat Żywiecki, Producent Isolacji Tekstylnych PPHU
ANDY, Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii, Polskie Towarzystwo
Sportowe w Austrii PTS, ADEG Kowalik, ELEKTROTECHNIK Emil Dyrcz, Sanitär&Heizung
Sebastian Winter, Stowarzyszenie Dzieci Serc, Podkarpacka Grupa Wojewódzka IPA, Radio
Polonia Wiedeń, GŁOS – Gazeta Polaków w Republice Czeskiej, Kurier Podlaski, Gazeta
Łosicka, Kodeńska Bateria Artylerii, Krakowski Klub Biegacza Dystans, IGLOTEX, Rozlewnia
wody JOANNA, Krakowski Teatr Regionalny, Karczma U LIPY.
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Sukces III Biegu Pocztyliona Gdańsk-Wilno-Grodno-Lublin-Kraków-Wiedeń 2018 to suma
niezwykłego wysiłku i zaangażowania wszystkich uczestników biegu i osób tzw. drugiego
planu. Nie sposób wszystko ukazać. Każdy, powtarzam, każdy zasłużył na najwyższe
uznanie. W Kronice Biegu Pocztyliona umieszczamy tych, którzy przyczynili sie do tego,
że ten bieg się odbył i zakończył ogromnym sukcesem na arenie międzynarodowej.
Możliwe, że nie wszyscy znajdą się na tej liście, bo pewnie nie o wszystkich wiemy.
Ale zapewniamy Was, doceniamy każdy gest, każdy uśmiech, każde wsparcie jakie
otrzymaliśmy przy realizacji tego przedsięwzięcia. Dziękujemy i do zobaczenia na
następnym biegu!
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IV Bieg Pocztyliona – Poczta Królewska
Wiedeń-Lwów-Wilno-Lublin 2019
„Unia Lubelska”
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IV Bieg Pocztyliona – Poczta Królewska
Wiedeń-Lwów-Wilno-Lublin 2019
„Unia Lubelska”
Jest to czwarty już z kolei organizowany corocznie przez Polonijny Klub
Aktywności
Sportowych-Strzelectwo
Sportowe
PAKA-s
Wiedeń
międzynarodowy bieg sztafetowy non stop o charakterze sportowo-edukacyjnopatriotycznym z tematyką historii Polski.
Bieg podzielony będzie na dwie grupy.
Pierwsza grupa wystartuje w dniu 7 lipca 2019r. w Wiedniu na górze
Kahlenberg, i przez Słowację, Ukrainę (Lwów) dobiegnie do Lublina dnia
14 lipca 2019r.
Druga grupa wystartuje w Wilnie 12 lipca 2019r. i ukończy bieg wspólnie
z pierwszą grupą w Lublinie również dnia 14 lipca 2019r.
Celem biegu jest przybliżenie informacji historycznych w 450 rocznicę Unii
Lubelskiej o Polsce i Polakach, zamieszkujących tereny za obecną wschodnia
granicą Polski, popularyzacja kultury fizycznej, zwłaszcza biegów
długodystansowych oraz połączenia kultury fizycznej z edukacją wiedzy
historycznej o kraju ojczystym, podtrzymywanie więzi kulturowej migrantów
z Polską i Polakami za wschodnia granicą Polski oraz aktywizacja tych
środowisk Polskich w szerokim zakresie łączności z Polską, Europą i światem.

Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
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Biuletyn PAKA-s wydaje Polonijny Klub Aktywno!ci Sportowych-Strzelectwo Sportowe Wiede".
E-mail: polonia-wien@paka-s.eu
www.paka-s.eu
Opracowanie i redakcja: Emil Dyrcz
Konsultacja: Roman Romano Pi#tek
Zdj$cia: w%asne oraz uczestników Biegu Pocztyliona
Egzemplarz Biuletynu jest bezp%atny.
Dobrowolne wp%aty na konto klubu PAKA-s mile widziane. Dzi$kujemy.
Wiede", marzec 2019.
!
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