
 

 

 

Międzyszkolny Bieg Tropem Wilczym w Krasnobrodzie 

 

I. REGULAMIN „TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” 

 W 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem 

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 4 Marca 2018 roku Fundacja Wolność i Demokracja po raz 

szósty zorganizuje projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Bohaterami VI 

edycji Biegu będą żołnierze odnalezieni na tzw. „Łączce”, na cmentarzu Powązkowskim w 

Warszawie. Nasza szkoła włącza się  w to wydarzenie, wpisując je do kalendarza imprez 

związanych ze stuleciem odzyskania niepodległości przez państwo polskie. 

 II. CELE I ZAŁOŻENIA  

 1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 

1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP – tzw. Żołnierzom Wyklętym. 

 2. Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Krasnobrodzie, gminie i 

okolicy .  

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei 

biegania. 

4.  Budzenie zainteresowania tragicznym losem Niezłomnych – Żołnierzy Wyklętych. 

 III. TERMIN I TRASA 

 1. Bieg odbędzie się 1 marca 2018 roku, niezależnie od warunków atmosferycznych.  

2. Sugerowana godzina rozpoczęcia biegu na dystansie około 1963 m to godzina 9.00.  



Miejsce: plac przed budynkiem ZS w Krasnobrodzie. 

3. Trasa biegu – start z boiska przy ZS Krasnobród, zakończenie biegu przy pomniku Żołnierzy 

Września  na cmentarzu parafialnym.  

4. Na trasie biegu przewidziane są 4 punkty kontrolne , gdzie uczestnicy biegu wezmą udział w 

krótkim quizie historycznym o Żołnierzach Wyklętych 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Uczestnikami biegu mogą być uczniowie klas VII SP Kaczórki , SP Majdan Wielki oraz klas VII , 

II i III gimnazjum oraz I LO ZS Krasnobród  

2. Każda klas wystawia po dwóch uczestników biegu. 

3. Uczestnicy biegu biorą udział w krótkim konkursie wiedzowym o Żołnierzach Wyklętych  na 

trasie biegu. 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 2. Organizator  zapewnia uczestnikom biegu opiekę medyczną oraz ciepłe napoje. 

3. Po zakończonym biegu uczestników zapraszamy do budynku ZS w Krasnobrodzie na część 

artystyczną i wręczenie nagród rzeczowych. 

4. Wykaz podstawowej literatury dla uczestników konkursu wiedzy 

1. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, pod red. Rafała 

Wnuka, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2007. 

2.  Biogramy Żołnierzy Wyklętych – lubelskie [dokument elektroniczny], Warszawa 

2011. (10 biogramów żołnierzy z województwa lubelskiego: Szczepankiewicz, 

Szatowski, Wyrzykowski, Taraszkiewicz, Fedorowicz, Domański, Leonowicz, 

Dekutowski, Broński, Franczak-Lalek)  

3. www.tropemwilczym.pl 

5.  Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Zespołu Szkół w Krasnobrodzie  oraz 

na stronie szkoły www.zskrasnobrod.pl. 

 6. W przypadku pytań dotyczących konkursu wyznacza się do kontaktu z uczestnikami 

panią dyrektor szkoły Elżbietę Działa  i panią Renatę Radlińską. 

 


