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Freedom Charity Run 2019 

Gdańsk – Wiedeń- Mediolan 1039 km
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Biegacze: 

• Darek Bońkowski 

• Arek Dybiec 

• Hubert Jaskółka 

• Mariusz Szeib 

• Jacek Trębecki 

• Daniel Wcisło 

 

 

 

 

Przed biegiem 

 

25.06.2019 

Freedom Charity Run 2018 z Poznania przez Pragę i Norymbergę do Strasburga zebrał ok. 100 000 zł.  

Połowa tej kwoty wsparła operację nóżki Matyldy Klimowicz, a druga połowa jest przeznaczona dla 

uciekinierów z Syrii z obozu Arsal w Libanie. Zamierzamy zakupić ambulans medyczny oraz 

ufundować stypendium uniwersyteckie dla zdolnej młodzieży. Dziękujemy tym wszystkim, którzy 

odpowiedzieli na nasz apel i pomogli tym dzieciom. 

W środę start FCR 2019. Pobiegniemy do Mediolanu 1 039 km z misją "Let Solidarity Win". Tym 

razem zebrane fundusze w każdym z 7 krajów, przez które pobiegniemy podzielimy na połowę. Jedna 

część pozostanie w danym kraju i wesprze tam dzieci w potrzebie. Pozostałe połowy, wszystkie razem 

zostaną przeznaczone na jeden wspólny cel- pomoc dla dzieci w Rwandzie. Chcemy je wesprzeć w 25 

lat po plemiennej masakrze, w której zginęło ok. 1 mln ludzi. 

Biegniemy, aby uczcić 30. lecie przemian w Polsce i Europie, pokojowej transformacji i upadku 

komunizmu. Upadek ten rozpoczęli gdańscy stoczniowcy pod przywództwem Lecha Wałęsy. To Lech 

Wałęsa nas jutro wystartuje, podobnie jak startował 5 lat temu podczas biegu Freedom Charity Run 

2014 z Gdańska do Berlina. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008019315063&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB9Sw8t22o1_hOcMHI7wMIDcQ-gDULsUZELekJ-Lg1O8MzSsA1l5ILVYHTxkz8ItdVEe4k3om8lhA4W&fref=mentions
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Tak było 5 lat temu na starcie Freedom Charity Run 2014 

 

Prezydent L. Wałęsa zastanawia się czy rozmiar naszego T- Shirta jest odpowiedni 

 

Chwila zadumy przed startem. Biegacze z konsul Niemiec Cornelią Pieper i prezydentem L. Wałęsą 

 



4 
 

A tak było podczas obchodów 30. lecia demokracji w Polsce. Gdańsk 4.06.2019 

 

„30 lat przemian okiem przedsiębiorców”- dyskusja w namiocie Forum Obywatelskiego Rozwoju 

prowadzona przez prof. D. Filara  

 

Z żoną i znajomymi Ewą i Michałem 
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A jak będzie jutro? Trzymajcie kciuki, żebyśmy się nie ugotowali. Jutro ma być 30°C, a w trakcie biegu 

40 + 
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Dzień 1 – 26.06.2019, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, 3 km 

Tuż przed 9.00 złożyliśmy kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970. Oni zaczęli protesty 

w Gdańsku i przypłacili swoim życiem to, co dokończyła potem Solidarność pod przywództwem Lecha 

Wałęsy. Pamięć poległych uczciliśmy minutą ciszy. 

Pan Prezydent, pomimo lejącego się z nieba żaru, był w wyśmienitym nastroju. Przypomniał, że to on, 

poza biegaczami, jest z Freedom Charity Run od samego początku. Faktycznie to Prezydent Lech 

Wałęsa startował nas do FCR 2014 Gdańsk- Poznań- Berlin oraz był patronem biegu FCR 2015 z 

Warszawy do Rygi.  

 

Biegacze: Arek, Darek, Jacek, Daniel i Mariusz w towarzystwie prez. L. Wałęsy, vice konsula Niemiec w 

Gdańsku, konsula Francji, vice prez. Gdańska oraz pracowniczek konsulatu Niemiec Moniki 

Skórkiewicz i Marysi Knoblauch 
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W obecności vice konsula Niemiec Reinharda Giesena, Francji Alaina Momperta i Austrii Marka 

Kacprzaka, Vice Prezydenta Gdańska P. Kowalczuka, Vice Dyr. Europejskiego Centrum Solidarności P. 

Medowskiej oraz wielu biegaczy, Pan Prezydent Wałęsa dał sygnał startu do 3 kilometrowej trasy 

honorowej. Przez historyczną Bramę 2 pobiegliśmy do muzeum II Wojny Światowej i z powrotem. Po 

drodze mamy okazję porozmawiać ze sobą, co jakiś czas skandując „We Run! We Serve!”. 

W naszym teamie zmiany. Po moich problemach z kolanem, teraz Daniel musiał trochę odpuścić 

swoim Achillesom- „Pobiegnę, ale połówkę, tak jak ty w zeszłym roku” zadeklarował. Janek Deckert 

nie mógł pobiec w tym roku, a Hubert może biec dopiero od połowy. Mateusz postawił na Ironmany. 

„Mam w planie w lipcu zrobić jako trzeci Polak pięciokrotnego”. Nasze 1 000 km w szóstkę „nieco” 

blednie przy 19 km w wodzie, 900 km na rowerze i 211 km biegu, wszystko non stop i w pojedynkę. 

Mateusz życzymy powodzenia!!!  

Do naszego teamu dołączył Darek Bońkowski. Darek jeszcze nie przebiegł maratonu. Ma zamiar to 

zrobić wraz ze swoją żoną Dominiką w październiku w Poznaniu, na swoją 50. tkę. Od razu 

przypomina mi się mój pierwszy maraton w Berlinie w 2004, w roku moich 50. urodzin. Myślałem 

wtedy (oj naiwny, naiwny), że to będzie mój jedyny. Darek doskonale przygotuje się do swego 

debiutu biegnąc w FCR, a potem i u Darka w temacie biegania zapewne będzie się działo… 
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Rozmawiałem z kilkoma osobami z Polski, Niemiec i Francji. Olivier Meazza, organizator odcinka we 

Francji podczas biegu FCR 2018, zarekomendował Adriena, młodego biegacza ze Strasburga. Niestety 

2 tygodnie przed startem Adrien złapał kontuzję. Żal nam Adriena- życzymy mu zdrowia. Przed nami 

jednak ponad 1 000 kilometrowy dystans, więc jego brak to poważna wyrwa. Już nie pamiętam jak to 

się stało, że zadzwoniłem do Arka Dybca, członka KGB z Kamiennej Góry. O dziwo Arek podjął 

pozytywną decyzję w sekundę. Dla tych, którzy nie śledzili naszych zeszłorocznych raportów, spieszę z 

wyjaśnieniem, że KGB to skrót od Kamieniogórskiej Grupy Biegowej, a Arek był wspaniałym 

współorganizatorem naszego etapu z Wrocławia do Kamiennej Góry i dalej do Jičina. Wszyscy bardzo 

się ucieszyliśmy z jego dołączenia do naszego teamu. 

Teraz razem pędzimy do Wiednia... samochodem. Od jutro ta dzisiejsza trasa „honorowa” przemienia 

się w „realną”. To ponad tysiąc kilometrów do przebiegnięcia w zabójczym upale. Na razie czujnik 

zewnętrznej temperatury w naszej Toyocie ProAce, udostępnionej bezpłatnie przez Toyota 

Bońkowscy, wskazuje „tylko” 32 °C. Potem ma być już tylko cieplej i cieplej. 

Darek za kierownicą „naszej”, a faktycznie jego, Toyoty ProAce robi co może, ale sporo utrudnień na 

drodze. Prezydent Wiednia Ernst Woller zaprosił nas na kolację do Wiener Rathauskeller na 18.00. 

Nasz GPS pokazuje 18.50- dzwonimy, tłumaczymy, przesuwamy na 19.00. Jest zgoda – Uff!  

Uff, ale tylko na chwilę, znów korki. Nieśmiało pytamy czy możemy się spotkać o 20.00- „ja wohl aber 

nicht später bitte”. Pędzimy więc ile sił w motorze i w nodze Darka, tej od gazu. GPS zbliża się już do 

21.00. Rezygnujemy z żalem z kolacji. 

Nieoczekiwanie dochodzą do nas info o wybuchu gazu w dwóch wielokondygnacyjnych budynkach w 

centrum Wiednia. Prezydent miał z nami wystartować jutro o 8.30. Nie może, ma sztab kryzysowy. 

Umawiamy się na krótkie spotkanie na linii startu o 7.30. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ToyotaBonkowscy/?__tn__=K-R&eid=ARACnE_f0g0e_I-ydHVesCEre0SMK5Ase9xYEV3FLMlOdUlRjnUJNSuzDt5biyKbJQRDO3s4L1_n75Am&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAsTofV-X_46KKCWrK6bW-ddsFBpO5h-RApSKjCKQhYjqEXJj7JF2kXAqjXcAm3JGOvxk08AF8RxkJdNPJO6yX4yjpqmPa-BvBe7QQL3c8_TYgj-sxeyVDvBWSYcnjiB7S2ko80ZPxRjvT39xXYUZveyXWjrrtUGLEK3HtBnNIVz-q1es_wPOCCI2ZsgEdg33E0aL2ig9W-s_r77Q
https://www.facebook.com/ToyotaBonkowscy/?__tn__=K-R&eid=ARACnE_f0g0e_I-ydHVesCEre0SMK5Ase9xYEV3FLMlOdUlRjnUJNSuzDt5biyKbJQRDO3s4L1_n75Am&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAsTofV-X_46KKCWrK6bW-ddsFBpO5h-RApSKjCKQhYjqEXJj7JF2kXAqjXcAm3JGOvxk08AF8RxkJdNPJO6yX4yjpqmPa-BvBe7QQL3c8_TYgj-sxeyVDvBWSYcnjiB7S2ko80ZPxRjvT39xXYUZveyXWjrrtUGLEK3HtBnNIVz-q1es_wPOCCI2ZsgEdg33E0aL2ig9W-s_r77Q
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Dzień 2 – 27.06.2019, Wiedeń – Bratysława, 64 km  

Meldujemy się 3 min wcześniej. Nasi gospodarze już gotowi. Ruszamy do biegu z prezydentem- to 

tylko i aż 1 wspólny kilometr, bo prezydent jest już po porannych 6 km.  

Pojawiają się około 10. letnie dziewczynki w koszulkach FCR 2019 i zaczynają dynamiczny 

akrobatyczny taniec. Okazuje się, że to mistrzynie Europy wśród szkół akrobatycznych. Wszystko 

fantastycznie zorganizowane przez Lionów z Wiednia: Karin Wiederman i Karla Brewi.  

 

Od lewej Arek, Jacek, Darek, Karl Brewi i Klaus 

 

Punkt 8.30 startuje Jacek z Arkiem do biegu z trzema ultramaratończykami: Klausem, Egonem i 

Siergiejem. Darek prowadzi auto, my z Danielem wyskakujmy na kije. Już w zeszłym roku większość 

trasy przemierzałem w ten sposób. W tym roku do mnie dołączył Daniel. Po sześćdziesiątce trzeba 

oszczędzać nieco kolana i Achillesy, bo przecież jeszcze wiele Freedom Charity Runów przed nami... 
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Od lewej: Siergiej, Arek, Jacek, Darek, Egon i Klaus 

 

Karl nie opuszcza nas ani na sekundę. Doradza jaką wybrać trasę- to strzał w dziesiątkę! Wzdłuż 

Dunaju jest bajecznie, jedyny problem to lejący się na nasze głowy żar. 35 °C w cieniu- na słońcu 

przeradza się w piekło. Nie pomagają techniczne czapeczki od naszego sponsora, amerykańskiej 

marki sportowej Brooks. Dyszymy i spływamy strumieniami potu. Uff jak gorąco! 

Tuż przed granicą postój w Hainburgu. Miejscowi Lioni pod wodzą Josefa Prosenbauera urządzają 

postój odświeżająco-regeneracyjny. Napoje, owoce, powerbary, pyszna babka, serdeczne rozmowy. 

Przyjaźń ponad granicami, wspólna pomoc dla dzieci. 

Na granicy ze Słowacją czeka na nas Ladislav Balazs z grupą kilkunastu koleżanek i kolegów. Razem 

przybiegamy granicę i pędzimy do Bratysławy. 
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Na dziedzińcu Urzędu Miasta Bratysławy. W środku z mikrofonem Valeria Laskova. Po prawej Ladislav 

Balazs. Przy fladze dyrektor szpitala dziecięcego 

 

Na placu przed urzędem miasta czeka na nas kolejna grupa wraz z przedstawicielką miasta Valerią 

Laskovą. Przekazujemy pierwsze zebrane na terytorium Słowacji 470 Euro na szpital dziecięcy w 

Bratysławie, Podunajskie Byskupice. Lioni ze Słowacji jak pierwsi zakupili 94 koszulki za 940 Euro i 

połowę przekazali dla dzieci z Rwandy, a drugą na właśnie ten szpital. Brawo! Dziękujemy w imieniu 

dzieci. 

Wieczorem wspólna kolacja. Nie musimy używać angielskiego czy niemieckiego. Rozumiemy się 

doskonale, kiedy mówimy w swoich ojczystych językach. Szczególnie łatwo przychodzi nam to 

wspólne „Na zdrowie!”. 

Nasz pobyt na Słowacji został świetnie zorganizowany przez kolegę Liona z Bratysławy Ladislava 

Balazsa. Dzięki Ladislav. Było wspaniale! 

Jutro wystartujemy dużo wcześniej- znów ma być upalnie. 
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Dzień 3 – 28.06.2019, Bratysława- Szombathely, 124 km 

Musieliśmy odmówić vice merowi Bratysławy. Ze względu na posiedzenie rady miasta nie mógł nas 

powitać wczoraj, lecz obiecał wystartować dzisiaj, tak jak wcześniej się umawialiśmy o 8.30. 

Wczorajsze upały, choć na relatywnie krótkiej, bo zaledwie 64 km trasie, dały nam nieco w kość. Ze 

względu na obawy przed zagotowaniem się postanowiliśmy wybiec o 6.00 rano. Pan Kočer zrozumiał, 

że taka jest konieczność, życzył nam szerokiej drogi i takich nóg co same niosą. Bardzo serdecznie 

podziękowaliśmy za jego miłą propozycję oraz życzenia i popędziliśmy, póki w miarę znośna 

temperatura (24 °C), w kierunku Szombathely. 

Na granicy o 12.30 czeka na nas grupka Węgrów, wśród nich Gubernator Węgier Gusztav Boronkay, a 

także Renata, Sandor oraz dwóch chłopców Kristof i Barnabas. Pobiegli z nami 7 km. Oczywiście znów 

zapomnieliśmy przypomnieć, że biegniemy razem, w tym samym kierunku i z tą samą prędkością. 12- 

letni Barnaba odstawił wszystkich tak, że gdybyśmy biegli wokół stadionu, to by nas kilkukrotnie 

zdublował. 

Pięć kilometrów przed metą czeka na nas kolejna, tym razem blisko 30. osobowa grupa biegaczy pod 

wodzą vice mera Tibora Koczka. Tibor to maratończyk z wynikiem poniżej 3:30. Na metę wbiegamy 

ok. 16.30, a tam czeka na nas mer miasta dr Tivadar Puskás wraz z orkiestrą jazzową. Wyrazów 

braterstwa polsko- węgierskiego nie było końca. Lengel Magyar két jó barát – Polak Węgier dwa 

bratanki odmieniane było z najwyższą sympatią przez obie strony, przez wszystkie przypadki. 

Przy okazji dowiedzieliśmy się od Tibora o pokrewieństwie nie tylko naszych narodów, ale i naszych 

miast! Główna ulica w Szombathely to ul. Św. Marcina, tak jak w Poznaniu. Nic dziwnego, bo to tutaj 

w 303 r. urodził się właśnie Marcin, który został świętym. Kiedy to miasto obchodzi swoje święto? 

Oczywiście tak jak w Poznaniu- 11 listopada! Jak się je obchodzi? Po prostu wjeżdża św. Marcin do 

miasta na białym koniu, tak jak w Poznaniu. Na dodatek, tutaj też pieką Rogale Marcińskie. Serdeczna 

atmosfera. Z Węgrami wzajemnie czujemy specjalną więź. 

Jutro zapowiada się powtórka- pobudka bladym świtem i wio, do Varaždina. Chorwacja to już piąty 

kraj na naszej trasie i dwunasty, w którym biegnie Freedom Charity Run. Za nami już 1/4 dni. W 

kilometrach to zaledwie 18%. Do Varaždina 114 km. 
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Dzień 4 – 29.06.2019, Szombathely- Varaždin, 114 km 

Znów blady świt towarzyszył nam przy starcie, potem chwila przerwy i 2 granice raz za razem - 

najpierw granica węgiersko-słoweńska, a potem słoweńsko-chorwacka. W Čakovcu, 14 km przed 

metą czekała na nas grupa ok. 30. biegaczy ubranych już w koszulki FCR 2019. Na ich czele Josef z 

setkami przebiegniętych maratonów i najlepszym czasem 2:20. Pełen profesjonalizm. Darek, Jacek i 

Arek ruszyli wraz z biegaczami, my z Danielem realizowaliśmy "osłonę samochodową".  

 

 

 

7 km przed metą dołącza do nas kolejne 30 biegaczy. Najstarszy liczy sobie 68 lat, najmłodsze są dwie 

dziewczyny- jeszcze nastolatki. Wielką grupą wbiegamy na prześliczny Varaždyński ryneczek, gdzie 

czeka na nas mer Ivan Čehnok, prezydent lokalnego klubu Damir Huljev oraz nieoceniony szef 

administracji Dražen Dretar. Doskonale pamiętamy jak entuzjastycznie Dražen podszedł do propozycji 

naszej wizyty, kiedy z Danielem w kwietniu robiliśmy objazd trasy. Wiedzieliśmy od razu, że 

wszystkiego dopilnuje doskonale i świetnie zorganizuje. Ryneczek pełen mieszkańców. W dodatku 

pojawiła się młoda para, która właśnie brała w urzędzie ślub. Z pewnością przyniesiemy im szczęście.  
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Nie możemy się rozstać z naszymi chorwackimi współbiegaczami ale czas do hotelu, bo o 19.00 

kolacja z członkami Klubu Lions, a potem... wesele. Tutaj mają bawić się młoda para ze swoimi 

gośćmi. Na jutro prognoza zapowiada 31°C. Nie wstaniemy bladym świtem głównie dlatego, że o 8.15 

jesteśmy umówieni na wspólny start wraz z naszymi koleżankami i kolegami z Varaždina. 

Pobiegniemy w kierunku Zagrzebia spod zabytkowego Varaždińskiego zamku. Nasi wspaniali 

chorwaccy znajomi chcą nam towarzyszyć pierwsze 21 km. Tam będzie na nas czekać Sinša Jenkač 

mer pobliskiego miasteczka Novi Marof wraz z poczęstunkiem i WOOODĄ. 
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Dzień 5 – 30.06.2019, Varaždin- Zagreb, 75 km 

 

Tuż przed startem na tle Varaždińskiego zamku 

 

Dražen dzisiaj do 4.00 rano grał ze swoim zespołem na weselu, tym weselu. Mimo to punkt 8.15 

czekał już na nas z grupą 30. biegaczy pod zamkiem. Wczoraj przekonywałem go, że po tym 

wszystkim co dla nas zorganizował, najbardziej zależy nam na tym, aby niedzielny poranek spędził 

rodzinnie. Chorwacka dusza i słowiańska natura nie pozwoliła mu pójść na takie rozwiązanie- dzięki 

Dražen, czuliśmy się w Varaždinie jak w domu. 

Na czele biegaczy, tych których już poznaliśmy wczoraj, biegnie Josef Lackovič, ten od 2:20. Josef co i 

rusz wyprzedza cała grupę i robi zdjęcia. Czasem zwalnia, aby pogadać z nami lub swoimi kolegami z 

eskortującego chorwackiego samochodu. W pewnym momencie bierze głośnik w kształcie króliczka. 

We współpracy z smartphonem „króliczek” przygrywa biegaczom na trasie. Biegnąc wraz z 

„króliczkiem” śpiewają na przemian, raz dziewczyny, za chwilę chłopcy z Chorwacji. Jest radośnie i  

 

wesoło- czujemy się jedną, wielką rodziną zjednoczoną przez dwa hasła „Let Solidarity Win” i „We 

Run We Serve”, no i także przez te nasze unikalne, słowiańskie dusze. Dzięki bracia Chorwaci. 
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Jest 9.00, na razie „tylko” 28°C. Teraz Jacek, Darek i Arek biegną z naszymi gospodarzami odcinek o 

długości półmaratonu. Potem startujemy Daniel i ja- w samo południe. Będzie się działo... 

Żegnamy się z naszymi wspaniałymi biegającymi gospodarzami z Vraždina w uroczym miasteczku 

Grad Novi. Burmistrz Marof specjalnie wyszedł przed urząd miejski, żeby nas poczęstować zimnymi 

napojami. Oferuje pomoc w zbieraniu funduszy na dzieci w Chorwacji i Rwandzie.  

Uff, jest 32°C. Dobiegamy do Zagrzebia. W poniedziałek ma być stopni 34. Trzeba będzie znów wrócić 

do biegów o poranku, bo jutro do Ljubljany aż 140 km. 
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Dzień 6 – 1.07.2019, Zagreb- Ljubljana, 140 km 

To najdłuższy nasz dotychczasowy odcinek. Prognozy jak najgorętsze, co w naszym wypadku nie 

wróży dobrze. W aplikacji pogodowej widzimy, że w Ljubljanie na być dzisiaj 36 °C. Startujemy o 6.00. 

Temperaturka już ponad 20, ale całkiem do wytrzymania.  

Biegniemy równolegle swoje odcinki Jacek, Darek i Arek po 21 km, my z Danielem (na kijach) po 16,5 

km. Resztę zrobimy przed Ljubljaną z Rafaelem. O 15.30 spotykamy się z nim ok. 10 km przed metą. 

Teraz jest 38 °C. Niebo bez chmurki, żar leje się prosto z nieba. 

Rafael pracuje w urzędzie miejskim. Najpierw grał w koszykówkę, potem zabrał się za triatlon, w 

końcu za maratony. Przebiegł już ich ponad 30. Najlepszy 2:40. Ostatni odcinek biegną z nim Jacek, 

Darek i Arek. 

 

 

Przed urzędem o 17.00 czeka na nas Nina Rehms, przedstawicielka Wydziału Sportu UM w Ljubljanie. 

To z Niną spotkaliśmy się w kwietniu. Przy chłodnych napojach, pysznych truskawkach i winogronach 

przekazujemy posłanie pokoju „Let Solidarity Win” od prez. Lecha Wałęsy dla prezydenta miasta 

Zorana Jankviča.  

Jutro Trieste. Znów 6.00 start? Zapewne, choć ma być „tylko” 32 °C. 
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Dzień 7 – 2.07.19, Ljubljana- Trieste, 89 km 

 

 

Eivind z Norwegii zrobił nam zdjęcie na tle „naszej” Toyoty użyczonej przez Darka Bońkowskiego. 

Riccardo z Brazylii najpierw nam się przyglądał, a potem zapytał czy może od nas kupić taką piękną 

koszulkę, w której biegniemy- daliśmy mu w prezencie. 

 

Nasze wspaniałe Brooksy 
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Specjalnie dla naszego drugiego sponsora Brooks’a umyliśmy rankiem nasze przewygodne, ale już 

mocno zakurzone buty biegowe, aby na zdjęciu wypadły godnie. Okazją do zdjęć był półmetek. 

Wypadł dokładnie 500 m przed metą w Ljubljanie- na naszym liczniku jest już 519,5 przebiegniętych 

kilometrów. Zostały tylko 4 dni, a do przebiegnięcia tyle samo co w minione 6. Czekają nas 3 etapy 

ponad 100 km, w tym dwa ponad 150. Temperaturka bez zmian 33-36°C. Będzie się działo... 

 

 

Na granicy Słowenii z Italią, w Fernetti czeka na nas grupa słoweńsko- włoska. Ze strony naszych 

byłych już gospodarzy żegnają nas Barbara Cepirlo and Damian Grmek z Lions Club Sezana. Jest także 

Gregoretti Marco, mer granicznego miasta.  

Ze strony Lions z Treste jest Anna Dessau z mężem Giulio oraz Marta Trojniak z mężem Mateo. Marta 

jest Polką mieszkającą we Włoszech wiele lat. To Anna z Martą organizują nasz etap do Triestu i 

pobyt w tym przepięknym mieście. Dzięki Wam Kochane Dziewczyny! 

Drużyną włoskich biegaczy dowodzi 80.-letni Ruggero prezes G.S. San Giacomo. Dyktuje ostre tempo. 

Nawet nasi biegacze muszą go hamować.  
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W środku z koszulką mer Roberto Dipiazza 

 

O 17.00 wbiegamy na przepiękny Piazza Unita d’Italia. Biegacze w liczbie ok. 30, wszyscy jesteśmy 

zaproszeni do mera Triestu Roberta Dipiazza. Mer wygłasza przepiękne przemówienie o przyjaźni 

między narodami i solidarnością. Prezydent Lech Wałęsa to jego idol. Natychmiast prosi o zdjęcie z 

koszulką, gdzie na przodzie wraz z podpisem Prezydenta Lecha Wałęsy widnieje hasło „Let Solidarity 

Win”. W języku mera i naszych włoskich gospodarzy to brzmi „Che Vinca la Solidarietà” - też pięknie, 

prawda? 

Wieczór spędzamy w towarzystwie Lionów z Triestu w restauracyjce nadmorskiej Ostello Tergeste. 

Wielu, w tym Antonella Clarich pyta o cel charytatywny. W każdym kraju zbieramy po połowie na 

dzieci lokalnie, a sumę drugich połówek ze wszystkich krajów przeznaczymy na dzieci w Rwandzie. 

Nastrój jest pełen serdeczności i wspólnych uniesień. „We Run We Serve!”. 

Nocujemy z Danielem w domu Marty i Mateo, reszta u jej sąsiadki „zza płota”. Domy na wzgórzu z 

przepięknym widokiem na zatokę i Adriatyk. Rankiem, po pysznym śniadanku przygotowanym przez 

Martę, wzmocnieni szarlotką upieczoną specjalnie przez sąsiadkę, ruszamy w stronę Wenecji. Dzisiaj 

„tylko” 30 °C.  

We Run- no other way, bo We Serve! 
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Dzień 8 – 3.07.2019, Treste- Wenecja, 152 km 

Marta przygotowała na 7.00 pyszne śniadanko. O 7.30 byliśmy już na trasie. Rusza pierwsza szychta w 

składzie Jacek, Hubert, Darek i Arek. My z Danielem wyruszamy o 12.30. Sytuacja bez zmian- 35 °C w 

cieniu, w słońcu „strach się bać”. 

Nasza trasa prowadzi wzdłuż brzegu Adriatyku i kanałów. Ładnie i miło tylko ten żar... 

Logistyka związana z przemieszczaniem się po urokliwych weneckich kanałach jest skomplikowana. 

Pamiętam jak podczas wypadu na maraton na Antarktydę, jeden z kolegów przebiegł go biegając po 

zewnętrznym pokładzie naszego polarnego statku. Niestety gondole weneckie nie mają takiego 

pokładu. Ustaliliśmy więc, że meta będzie przed urzędem miasta Mestre. To kontynentalna część 

Wenecji. 

 

Po lewej Pierro Pellegrini i Roberto Buzzo, a w środku Vice Mer Baraso z synem 

 

Wita nas tam vice mer Renato Baraso. Jest to osoba wyjątkowo i bardzo emocjonalnie związana z 

Polską- adoptował trzech braci, wszyscy z Polski, z Lęborka. Był wzruszony osobistym przesłaniem 

prezydenta L. Wałęsy skierowanym personalnie do niego. 

Jest z nami kilku Lionów z Wenecji, w tym Pierro Pellegrini i Roberto Buzzo. Roberto jedzie z nami na 

plac św. Marka, gdzie symbolicznie kończymy nasz dzisiejszy etap. Spotykamy tam wielu Lionów z 

całego świata. Wszyscy lgną do nas, a właściwie do naszych T- shirtów, które fosforyzującym kolorem 
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przeciągają wzrok. Wśród „przyciągniętych” jest także Rodrigo z Chicago. Pamięta doskonale 

Freedom Charity Run 2017 w USA z Tuscumbii do Chicago.  

W drodze powrotnej łapie nas początkowo przelotny, później ulewny, letni deszczyk. To pierwszy i 

zapewne ostatni w historii tegorocznego biegu.  

 

Wenecja pl. Św. Marka wraz z Roberto Buzzo i Rodrigo, przypadkowo spotkanym Lionem z USA 

 

Pl. Św. Marka 
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Mieszkamy u Pierro i jego żony Carli w „Casa di Anna”. To dom dla niepełnosprawnych dzieci 

wybudowany z funduszy Lionów z Wenecji i LCIF oraz prywatnych pieniędzy Pierro i Carli. Tu idea We 

Serve znajduje imponujący przykład w praktyce. 

Z Roberto oraz jego kolegami z klubu – Aleksandro Barbieri i Giampaolo Trallo, spędzamy miły 

wieczór w centrum Mestre. Dowiadujemy się wiele ciekawostek o Wenecji i Mestre oraz o 

działalności Lionsów z regionu Veneto. Giampaolo w pewnym momencie informuje nas o wybuchu 

jednego z czterech aktywnych włoskich wulkanów- wulkanu Stromboli. Znajduje się on na maleńkiej 

wysepce na północ od Sycylii na morzu Tyrreńskim. Tutaj w Wenecji mamy do czynienia z innym 

wybuchem: sympatii i życzliwości naszych wspaniałych włoskich gospodarzy. 

Mnie pobolewa lewe kolano, Danielowi dokuczają jego Achillesy- po prostu przypominają, że są. 

Jackowi chrupie w lewej stopie, wszyscy pozostali postękują. Jeszcze 2 dni i 275 km, tylko tyle i aż 

tyle. To przecież tyle ile w 2016 w Japonii na całej trasie Hiroshima – Fukuoka. 
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Dzień 9 – 4.07.2019, Wenecja – Werona, 120 km 

Pierro z Carol pożegnali nas sutym śniadaniem. Musi wystarczyć na 120 km. Rozmawialiśmy z 

niepełnosprawną Elizą mieszkającą w Casa Anna. Eliza, choć umysłowo jest opóźniona, kompensuje 

to sprawnością fizyczną, jest mistrzynią Włoch w kajakach. Życzy nam powodzenia. 

Biegniemy w kierunku Werony- żar leje się nam na głowy. Ok 1 km przed Piazzale del Cimitero czeka 

na nas grupa 30 biegaczy. Są w różnym wieku, ale wszyscy pełni entuzjazmu. Zakładają nasze koszulki 

i razem biegniemy do Piazza Barbieri.  

 

Piazza Barbieri z biegaczami włoskimi. W środku Giovanna Leardini 

 

Wbiegamy na płac koło rzymskiego amfiteatru. Jest pełen ludzi, siedzą przy stoliczkach w dziesiątkach 

kawiarenek. Nasza zgraja biegnąca w równych jaskrawych koszulkach, z flagami Polski, Włoch, Unii 

Europejskiej oraz organizacji Lions, skandująca głośno „We Run We Serve”, budzi zrozumiałą 

sensację. Podchodzą do nas ludzie, pytają o cel, gratulują, robią sobie z nami zdjęcia. 
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Z vice merem Filippo Rando 

 

W zabytkowym, przepięknym budynku władz miasta czeka na nas vice mer Filippo Rando. 

Widzieliśmy się z nim w kwietniu, teraz serdeczności nie ma końca. Jesteśmy przyjmowani w 

przepięknej sali obrad, gdzie w obecności kilkudziesięciu biegaczy opowiadamy raz jeszcze o ideach 

biegu, o jego historii, o jego celach charytatywnych. Mamy już pierwsze deklaracje wpłat na 

tegoroczny cel charytatywny. Atmosfera wspaniała. 

Nie ma z nami Gian Andrea Chiavegatti, organizatora naszego pobytu w Weronie – jest już w 

Mediolanie. Pojechał tam jako woluntariusz, tak jak Anna Dessy i ponad 1000 innych Lionów z Włoch, 

aby wesprzeć organizację Konwencji Światowej. Pod jego nieobecność rolę naszego gospodarza 

przejmuje Giovanna Leardini wspierana przez młodziutką bardzo zaangażowaną Clarissę Tomiolo. 

Giovanna to kobieta dynamit. Biegnie z nami ostatnie 2 km. Choć jej angielski ogranicza się do kilku 

słów, rozumiemy się doskonale i śmiejemy się non stop z jej kawałów. 

Finał już jutro, Mediolan na wyciągnięcie stopy, 

We Run We Serve! 

 

 



27 
 

Dzień 10 – 5.07.2019 Werona- Mediolan, 150 km 

150 km w 34 °C - nic to, biegniemy byle bliżej, byle dobiec. Daniela Vegetti z Włoch, organizator 

naszego ostatniego odcinka umówiła się z nami o 18.45 na Piazza Domo przed najcudniejszą katedrą 

na świecie. Spośród naszych 7 biegów nigdy nie kończyliśmy żadnego w tak pięknym miejscu. 

Przez głowę przewijają się kolorowe obrazy z całej trasy, wszystkie nasączone gorącą czerwienią 

wściekłych upałów. Wszędzie było serdecznie. Nie miało znaczenia czy biegła z nami kopa, mendel, 

tuzin biegaczy czy tylko jeden. Obojętnie, czy czekała nas na mecie brama dmuchana, scena z 

mikrofonem czy zespół jazzowy. Czuliśmy, że wszyscy nasi gospodarze traktowali tegoroczną misję 

FCR wypowiedzianą ustami prez. Lecha Wałęsy „Let Solidarity Win”, jako niezwykle ważne posłanie 

aktualne wszędzie, codziennie.  

W 1989 r. przemiany rozpoczęte w Gdańsku wywołały efekt domina w całej Europie Centralnej i 

Wschodniej. W tym wyjątkowym, 2019 roku nieśliśmy przesłanie solidarności Lecha Wałęsy do wielu 

krajów, które tym przemianom zawdzięczają wolność, demokrację, dobrobyt.  

Rok 2019- jakże ważny rok pełen wielu rocznic. Poza 30. rocznicą upadku systemu komunistycznego, 

to przecież także 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. To 40. rocznica pierwszej wizyty Papieża 

Polaka Jana Pawła II w naszym kraju, który wypowiedział znamienne słowa „Niech zstąpi Duch Święty 

i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”. To 20. rocznica wstąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO. To 15. 

rocznica wstąpienia Polski i 9. innych, głównie postkomunistycznych krajów do Unii Europejskiej. Było 

co wspominać podczas tych, jakże długich 1039 kilometrów. 

Sylwetka katedry majaczy w oddali. Czyżby to już koniec? Tak! Daliśmy radę! Osiągnęliśmy nasz 

tegoroczny cel w tych, jakże trudnych, podzwrotnikowych warunkach! Czy We Run We Serve zdołał 

choć odrobinkę „make our world a better place”? 
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Dobiegliśmy! Z młodzieżą włoską, która będzie nam towarzyszyć do Rotondo 

 

Jesteśmy na placu przed Katedrą. Spotykamy znajomych z wielu krajów, w tym Čestmira Koželuchę. 

Od zeszłorocznego biegu z Poznania do Strasburga przez Czechy, Čestmir pojawił się wielokrotnie na 

trasie tamtego biegu. Choć mieszka w Pilźnie, specjalnie przyjechał do Bratysławy, aby nas powitać 

na słowackiej ziemi. Teraz też padamy sobie w ramiona, w Mediolanie. 

 

Pod mediolańską katedrą 
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Na mecie jest ogromna grupa Polaków pod dowództwem nowego Gubernatora z Krakowa Reginalda 

Jaworskiego. Jest ustępująca z tego stanowiska Ewa Hełka, jest Pastgubernator Kasia Gebert z 

Gdańska, są Szczecinianki wraz z Ewą Nieżychowską. To Ewa organizowała start w Szczecinie 

pierwszego naszego biegu FCR 2013 na Konwencję Światową do Hamburga. Serdecznie witamy się z 

poznaniakami Asią Szafarkiewicz, Danusią Dębicką, Irenką Nowacką i Elą Rogacką. Witają nas 

przyjaciele z Niemiec Michael Bierwagen, Grit Gröbel, Susanne Hindahl- Reede. Czekają na nas Karl 

Brewi i Karin Widermann- Lioni z pięknego Wiednia, gdzie faktycznie rozpoczął się nasz bieg. Jest 

Andras Fesus z Węgier, są Słowacy i Chorwaci. To wielkie i jakże serdeczne przepełnione radością 

powitanie przechodzi nasze najśmielsze oczekiwania. Na „cały” Mediolan roznosi się wyrwane z setek 

naszych gardeł donośne: We Run- We Serve! We Run- We Serve! We Run- We Serve! - We Serve!! - 

We Serve!!! 

 

Czujemy się bezpieczni  

 

To nie wszystkie niespodzianki jakie przygotowała dla nas Daniela Vegetti. Nieopodal czeka na nas 

grupa dziewcząt i chłopców. Nakładają koszulki FCR 2019- pobiegną z nami kilka kilometrów. 

Pojawiają się też czterej policjanci na ogromnych motorach. Wkrótce dwie pierwsze maszyny ruszają 

na sygnale, a my za nimi. Z tyłu eskortuje nas druga para i tak, przez zamknięte specjalnie na potrzeby 

biegu mediolańskie ulice, dobiegamy do Rotondo. Czeka tam na nas kolejna setka Lionów z całego 

świata. Czujemy się aż skrępowani tym wyjątkowym przyjęciem. 
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Finał w Rotondo  

 

To Lions Clubs, największa organizacja humanitarna na świecie była naszą inspiracją, aby przez 

minione 10 dni, w lejącym się na nasze głowy żarze postawić te milionów kroków. To LC wygenerował 

naszą grupkę entuzjastów pod sztandarem „Freedom Charity Run” z hasłem „We Run We Serve”, do 

której w trakcie biegu dołączały setki, tysiące innych. 

Ten wspólny entuzjazm w przeszłości wygenerował hojność kolejnych setek Lions Klubów, firm i osób 

prywatnych. Ponad pół miliona złotych pomocy, zebranych w efekcie poprzednich biegów, już trafiło 

do setek dzieci w wielu krajach Europy, Azji i Afryki w tym także do dzieci z Polski.  

Cel społeczny biegu został już osiągnięty. Teraz prosimy o wsparcie dzieci w potrzebie w Polsce i w 

Rwandzie. W tym roku zbieramy także na 7 celów lokalnych w każdym kraju, przez który biegliśmy. 

Pomożemy więc także dzieciom w Austrii, Słowenii, Chorwacji i Włoszech oraz na Słowacji i na 

Węgrzech. 

W Polsce będą to utalentowane muzycznie dzieci niewidome. Połowa funduszy zebranych w każdym 

kraju zasili jeden wspólny cel globalny- dla dzieci w Kibeho, w Rwandzie. Okrągła i jakże smutna tym 

razem rocznica. W 25 lat po mordach plemiennych, chcemy rozbudować szkołę prowadzoną przez 

polskich misjonarzy Księży Marianów. Siedem krajów zjednoczonych przez Freedom Charity Run w 

jednym wspólnym celu! Jakże to wspaniałe! 
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Można wykupywać wirtualne już teraz, a realnie przez nas przebiegnięte, kilometry. Jeden kilometr - 

równowartość 100 Euro. Można wybrać numer kilometra np. 1000, 777, lub datę swoich urodzin. 

Będzie on umieszczony na specjalnym dyplomie podpisanym przez prez. Lecha Wałęsę i wszystkich 

biegaczy z naszego teamu. W poprzednich latach darczyńcy kupowali od jednego do 15 kilometrów. 

Czasem jednak dwie osoby wspólnie kupowały jeden, wspólnie wybrany kilometr. Każda wpłata bez 

żadnych potrąceń trafi do dzieci. 

Jutro podczas parady runda honorowa. 

We Run We Serve! 
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Dzień 11 – 6.07.2019 Mediolan  

Obudziliśmy się przed 6.00. Nie, tym razem nie tylko chęć biegu w przyzwoitej temperaturze była 

powodem wczesnej pobudki. O 7.30 jesteśmy umówieni z Danielą Vegetti na skrzyżowaniu Via 

Palestro i Via Marina. Daniela prowadzi nas dalej do Glorii Geske z Oak Brook. Gloria tak jak w 2017 r. 

w Chicago, zabiera nas ze sobą na spotkanie z Prezydentem Światowym, tym razem to Gudrun 

Yngvadottir z Islandii. Gudrun przyjechała w zeszłym roku specjalnie na metę FCR 2018 do Strasburga 

aby nam kibicować. Dzisiaj widzimy się znów na mecie, lecz w Mediolanie. Pierwsza kobieta- 

prezydent LCI wspiera nas od dawna. Składa nam nadzwyczaj serdeczne gratulacje.  

 

Z Prezydent Światową Gudrun Yngvadottir i jej mężem dr Jon Bjarni Thorsteinssonem  

 

Mamy też okazję porozmawiać z jej następcą dr Jung- Yol Choi z Korei Południowej. Spotykamy się 

też z byłymi Prezydentami Światowymi, Toshiro Yamadą z Japonii, który wspierał FCR 2016 na trasie 

Hiroshima- Fukuoka i z Bobem Corlew, który witał nas podczas historycznej, bo setnej Konwencji 

Światowej w Chicago w 2017r. Wszyscy doskonale pamiętają nasze ówczesne spotkania i serdecznie 

gratulują nam ukończenia siódmego już biegu Freedom Charity Run. 

Zaraz potem dołączamy do naszej, polskiej grupy. Pod dowództwem Uli Ciołeszyńskiej z Opola, nasi 

rodacy w biało czerwonych strojach, w czerwonych kapelusikach, z biało- czerwonymi różami w 

rękach prezentują się wyśmienicie. Polska delegacja nigdy jeszcze, na żadnej konwencji nie była tak 

liczna i tak dobrze zorganizowana.  
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Nasza biało- czerwona delegacja 

 

My, biegacze zamykamy naszą delegację. Idziemy w strojach sportowych, niosąc tegoroczny banner 

wykonany przez naszego kolegę z Poznania Macieja Królikowskiego. Podczas parady śpiewy mn. „Szła 

dzieweczka do laseczka” przeplatają się ze skandowaniem „Polska, Poland” i „We Run We Serve”. 

Finis coronat opus. Nie było by tego wspaniałego finiszu, gdyby nie cała masa ludzi, którzy nas 

wspierali. Okręg Lions Clubs Polska pokrył znaczną część kosztów nadruków koszulek, które 

ufundował Texet Poland. Bajecznie wygodnie „tysiąckilometrowe buty” ufundowała firma Brooks. 

Bardzo wygodnego i funkcjonalnego auta- Toyota ProAce użyczyła nam firma Toyota Bońkowski i 

pokryła też wszystkie koszty jazdy tym samochodem. Banner jak już wspomniałem wykonał Maciej 

Królikowski.  

W większości miast od lokalnej administracji lub od miejscowych Klubów Lions otrzymaliśmy 

wsparcie finansowe w postaci pokrycia kosztów noclegów i wspólnej kolacji oraz kosztów 

przygotowań uroczystości powitalnej biegaczy. 

Wszystkie inne koszty związane z organizacją i wydatkami w trakcie tego blisko 2 tygodniowego biegu 

pokryli solidarnie biegacze. Zależy nam bardzo na tym, aby kontynuować poprzednią zasadę i żeby 

KAŻDA kwota wpłacona na cel charytatywny biegu BEZ POTRĄCEŃ trafiła do dzieci.  
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Dziękujemy za życzliwe komentarze i lajki. Podtrzymywało nas to na duchu. To wspaniałe uczucie 

mieć tylu fanów. 

We Run We Serve! 

 

Pisze Arek: 

Jak to się zaczęło (z mojego punktu widzenia). 

Rok 2018, dostaję e-maila od jakiegoś gościa z Poznania ;-) (Mariusz Szeib – pomysłodawca 

projektu), z prośbą o wsparcie przy charytatywnym biegu sztafetowym z Poznania do 

Strasbourga (FCR 2018), którego etap będzie się kończył w moim miasteczku Kamiennej 

Górze. Biorąc pod uwagę, że zarówno bieganie jak i pomaganie jest moim chlebem 

powszednim, zrobiliśmy to. Poznałem chłopaków, trochę z nimi pobiegłem przeprowadzając 

przez moje tereny, a potem pozostało jedynie śledzić na FB jak im idzie. Pomyślałem sobie 

wtedy fajnie byłoby wziąć udział w takim przedsięwzięciu. 

Wiosna 2019 telefon od Mariusza i niesamowita propozycja udziału w FCR 2019 Gdańsk – 

Mediolan. Mariusz mówi zastanów się i daj znać, ale ja wiedziałem już wtedy. Pragnę tego !!! 

Projekt Freedom Charity Run 2019, 11 dni, co najmniej 1 050 kilometrów, 7 krajów, 6 

uczestników i cel – zbiórka pieniążków dla dzieci w Rwandzie w 25 lat po tamtejszej masakrze 

oraz pomoc dla niewidomych, a konkretnie na wsparcie Festiwalu Piosenki Dzieci 

Niewidomych w Krakowie. 

Gdybym chciał opisać swoje przeżycia tych jedenastu dni, powstałaby gruba księga i wcale 

nie nudna. 11 dni, których nie da się zapomnieć i na zawsze pozostaną wspaniałymi 

wspomnieniami. Pomijając fakt przebiegniętych setek kilometrów w najgorętszym okresie w 

południowej Europie to niesamowite przeżycia na wielu płaszczyznach. Każdy dzień inny od 

poprzedniego. Inni ludzie, inne języki, inne tradycje i upodobania. Różnorodność 

przygotowywanych posiłków, ciągła zmiana krajobrazu, ale ludzie wszędzie mili, 

uśmiechnięci, pozytywnie nastawieni do życia.  

Mój Team: Mariusz, Daniel, Jacek, Darek i Hubert ludzie na medal. Często tak się mówi, ale 

my sprawdziliśmy się w trudnych i nie zawsze komfortowych sytuacjach. Myślę, że zdaliśmy 
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egzamin na 5 i bez wahania staję w szeregu z nimi do kolejnego wyzwania.  

Udało nam się zmobilizować setki ludzi, czy to biegnących z nami fragment trasy, czy 

kupujących koszulki, dokonujących wpłaty na konto, czy w każdy inny sposób. 

 

 

Moja lokalna grupa (Kamiennogórska Grupa Biegowa) jednego dnia w czasie, kiedy my 

biegliśmy gdzieś w Europie pobiegła w Kamiennej Górze promując ideę FCR. Mój przyjaciel 

Tomasz Mierzejewski wchodząc na Elbrus w Kaukazie (5 642 m n.p.m.) założył koszulkę FCR 

2019 i również zachęcał do pomagania. Takich inicjatyw było wiele, a nas sześciu było 

małymi iskierkami podtrzymującymi ogień projektu Freedom Charity Run.  

Mógłbym napisać, że było ciężko, gorąco, że brakowało sił, ale nie. Było cudnie! Mariusz, 

Daniel, Jacek, Darek, Hubert cieszę się, że miałem zaszczyt Was poznać i dziękuję za to, że 

przygarnęliście mnie do swojej „bandy” ☺. Pamiętam swoje myśli, kiedy wracaliśmy już do 

domów po pełnej przespanej nocy, kiedy emocje się stabilizowały, kiedy przyklejony do szyby 

w samochodzie podziwiałem przemijające góry Szwajcarii.  

Realizując swoje marzenia robimy coś naprawdę fajnego, ale również odkrywamy w sobie 

coś, co być może nie byłoby możliwe bez takich wyzwań i z takimi ludźmi.  

Życie przestaje być monotonne – nabiera głębokiego sensu ☺ 

Dziękuję Panowie!!!  
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Pisze Hubert 

W trakcie mojej prezydentury w Lions Club w Krapkowicach, w 2016 roku wpadłem na 

pomysł, by przy corocznym Biegu Krapkowickim zorganizować Charytatywną Sztafetę 

Dobroczynności lokalnych zakładów pracy. Polegało to na tym, że lokalne firmy wpłacały po 

tysiąc złotych na nasz klub i wyznaczały pięciu pracowników do przebiegnięcia sztafety. 

 

Podczas bardzo przyjemnej rozmowy z Mariuszem Szeibem wspomniałem mu o mojej 

inicjatywie związanej z bieganiem, na co Mariusz zaproponował mi udział w biegu, który on 

organizował. Celem tego biegu było przebiegnięcie trasy z Poznania do Strasburga, by pomóc 

chorej Matyldzie i syryjskim sierotom w Libanie. Nie byłem do końca przekonany, bo 

wątpiłem trochę w swoje siły. Nie wiedziałem, czy podołam takiemu zadaniu, ale mimo to 

zgodziłem się wziąć udział w tej sztafecie, ponieważ chęć niesienia pomocy zawsze była dla 

mnie w życiu bardzo ważna. W ten sposób dołączyłem do wspaniałej drużyny: Mariusza, 

Daniela, Janka, Jacka i Mateusza, starych wyjadaczy, którzy już po raz kolejny podjęli się 

startu w trudnym i wyczerpującym biegu FREEDOM CHARITY RUN pod hasłem WE RUN WE 

SERVE.  

 

Przyjęcie mnie do drużyny było tak otwarte i serdeczne, że od początku poczułem się tak 

swobodnie jak byśmy się znali od zawsze. Dla mnie każdy etap to była nowa przygoda, 

podczas której poznawałem sympatycznych, mądrych i ciekawych ludzi. Miałem okazję 

podziwiać niesamowite krajobrazy i stare europejskie miasta. Wielkim atutem było dla mnie 

również obcowanie z lokalnymi zwyczajami i kulturą, które zmieniały się na każdym z 

etapów. Entuzjazm na mecie każdego odcinka biegu dodawał mi siły i otuchy na następny 

dzień. 

 

Najciekawszy epizod związany z moim biegiem wydarzył w Niemczech na trasie do 

Norymbergii. Był wtedy bardzo upalny dzień i biegłem samotnie w otwartej przestrzeni, pod 

górkę, kiedy podjechał do mnie rowerzysta. Musiał chyba zauważyć moje zmęcznie, a także 

koszulkę, w której biegłem z logiem Lions Club i hasłem WE RUN WE SERVE.  Po krótkiej 
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rozmowie zaproponował mi butelkę wody i życzył mi powodzenia w ukończeniu tak długiego i 

wyczerpującego, a jednocześnie szlachetnego biegu. 

 

Po do dotarciu do ostatniej mety w Strasburgu poczułem ulgę i jednocześnie radość z tego, że 

mogłem komuś pomóc wykorzystując do tego moją pasję. 

 

Pisze Jacek 

To był mój trzeci bieg: po przebiegnięciu w poprzek USA w 2017, z Poznania do Strasburgu w 

2018 i z Gdańska do Mediolanu w 2019. Opowieści można snuć na wiele różnych sposobów. 

Na przykład o samochodach, w których jechaliśmy (Hyundai, Mercedes, Toyota). Albo o tym 

co można leżącego na trasie spotkać (pancerniki, węże, jelenie etc). Sporo o rozmowach na 

trasie z przygodnymi widzami. Ale ja pozwolę sobie trochę o jedzeniu i piciu. Każda bowiem z 

wypraw miała swój smak, napój jak znak firmowy i spektakularne momenty z jedzeniem.  

W USA odkryciem był sok pomidorowy. Gęsty, słonawy, przechowywany w styropianowym 

kontenerze z lodem był nam izotonikiem, posiłkiem, napojem. Marzyliśmy o nim w czasie 

biegu i krzepił na mecie. Myśl o czekającym łyku dodawał sił w upale Alabamy, huraganach 

Tennessee, setkach mil wśród pól z kukurydzą w Indianie. Wśród wielu posiłków 

zapamiętałem ten, którego …. nie było. Bardzo chciałem sobie zrobić zdjęcie w Kentucky, a 

tam ani jednego KFC. Za to zjedliśmy jakiś owsiany kisiel w McDonaldzie. A obiad w Pulasky? 

Zamówiliśmy po steku king size, a przynoszą nam cztery czarki gęstej zupki, ledwo zjedliśmy, 

a tu leci stek wielki jak stół. Okazało się, że zupki to był sos, a gigantyczny stek dostał każdy z 

nas, z porcją czterech czarek z zupami. A Chicago? Gdy w ekspolskiej, a teraz meksykańskiej 

dzielnicy weszliśmy do meksykańskiej knajpy. Stary zwyczaj każe jeść to co jedzą miejscowi. 

Pomimo wykrętów kelnerki poprosiliśmy o to co jadła grupa latynoskich robotników obok. 

Pierwszy kęs miał smak jakby słodkawy, drugi mdły, a potem przyszedł ogień. Żeby 

zniwelować kaipoicynę wzięliśmy po łyku tequili i tak siedzieliśmy w milczeniu, z tequilą w 

ustach i łzami na policzku. 

Rok później przebiegaliśmy Polskę, gdzie i królewska uczta w Lesznie, i gościna w Kamiennej 

Górze. Ale najbardziej pamiętam Czechy, już za granicą rzuciłem się na knedliczki i piwo, 
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piwo, piwo. Trzeciego dnia stwierdziliśmy, że coś takiego jak sałatki, warzywa etc są tam 

najwyraźniej nieznane. Takiej ilości mięsiwa dawno nie jadłem, ale zatęskniłem za zielenią, a 

pod koniec, gotów byłem trawę jeść. Najbardziej mi jednak smakował energetyk, który z 

Mateuszem wypiliśmy na stacji benzynowej w Kehl. Ze świadomością, że już cały wysiłek za 

nami, że została tylko honorowa runda kilka kilometrów do Strasbourga, a potem już tylko 

sława, wywiady, wizyty w zakładach pracy… 

I oczywiście ostatni tegoroczny bieg. Tu najbardziej zapamiętałem smak wody z Sawy, a 

może Drawy. Akurat biegliśmy we trzech w Arkiem i Darkiem obok jakiejś pięknej rzeki. Pusto 

dookoła, rzeka czysta jak górski strumień. Szybko się rozebraliśmy i hop. Pobiegłem pierwszy 

wskoczyłem do wody i tu dwa zdziwienia. Nie tylko czystość łączyła rzekę z górskim potokiem. 

Woda była zimna nawet dla morsa, nurt bystry od razu zaczął mnie wlec. Chciałem 

zaczerpnąć powietrza i zaciągnąłem jak motopompa. Przyjemny, jakby lekko mineralizowany 

smak. Ale z wody wychodziłem na czterech dziękując, że mnie nurt wyrzucił na jakieś 

kamienie. 
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Postscriptum 1 

Połowa dla Rwandy 

 

Okolice Kibeho- wioska Pigmejów 

 

Victor wozi mnie taksówką po mieście. Jest dumny ze swojej ojczyzny. Nieśmiało pytam o jego 

pochodzenie. Ściszonym głosem, choć jesteśmy sami w aucie, mówi: - Moja mama była Tutsi a 

ojciec Hutu, a ja… - i to mówi głośno i donośnie - jestem Rwandyjczykiem! 

 

Kwietniowy dzień 1994 r., samolot z prezydentem na pokładzie powoli podchodzi do lądowania. 

Nastrój na pokładzie wyśmienity. Nachodzi historyczna chwila pojednania i współpracy między 

dwoma zwaśnionymi plemionami. Nagle coś szarpnęło za prawe skrzydło. Może to drobna 

turbulencja, zawirowanie powietrza przy lądowaniu? 

Huk towarzyszący katastrofie obudził cały kraj. Kilka godzin później rozpoczęła się eksplozja 

nienawiści. Jej rezultatem była rzeka krwi. Od wieków oba plemiona Tutsi i Hutu żyły ze sobą w 

spokoju. Mówiły przecież tym samym językiem. Teraz nienawiść jednych, tych "gorszych" i 

biedniejszych, lecz bardziej licznych, do tych "lepszych", tej elity - wydawała się nie mieć granic. 

Elita, stanowiąca około 10% społeczeństwa zarządzała krajem od wieków. Na początku XX w. pojawili 

się tu Belgowie. Przejęli bezwzględnie władzę i rządzili w oparciu właśnie o tę elitę oraz ich króla.  
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W 1962 r. na fali szybko "gnijącego" w Afryce kolonializmu, plemię Tutsi stanowiące właśnie tę elitę, 

postanowiło poprowadzić królestwo Rwandy, o wielowiekowej historii, do odzyskania niepodległości. 

Belgijscy kolonizatorzy natychmiast odcięli się od rebeliantów i „postawili” na plemię Hutu – 

zwykłych rolników, a nie na wyspecjalizowanych hodowców - Tutsi.   

Po przejęciu przez nich władzy w 1962 r. zaczęły się pogromy plemienia Tutsi.  

W 1994 r. sprawujący władzę, od ponad dwóch dekad prezydent Jevénal Habyarimana, postanowił 

zakończyć tę wyniszczającą bratobójczą walkę. Po długich negocjacjach w Arushy został podpisany 

traktat dopuszczający podzielenie się władzą z Tutsi, odsuniętymi przez belgijskich kolonizatorów.  

Nie spodobało się to twardogłowym Hutu, którzy wysłali w kierunku lądującego prezydenckiego 

samolotu dwie rakiety, a następnie natychmiast obwinili o to Tutsi. Jeszcze nie zgasły płomienie na 

wraku, gdy tysiące oddziałów Internahamwa, zindoktrynowanych bojówek Hutu, rozpoczęły mordy 

na Tutsi. Wcześniej bojówki zostały zaopatrzone w setki tysięcy maczet. Zwożono je kontenerami z 

Chin przez cały ubiegły rok.  

Rwandyjski holocaust w 1994 r. był niezwykle gwałtowny i okrutny. Jego tempo wielokrotnie 

przekroczyło holocaust zgotowany przez nazistów w czasie II wojny światowej: Żydom, Polakom, 

Rosjanom i wielu innym narodom.  

Z rąk Hutu ginęło 10 000 osób dziennie, czyli siedem Tutsi w każdej minucie. W ciągu 100. dni zginęło 

milion Rwandyjczyków, tych "złych". W oficjalnej propagandzie, Tutsi nazywano podludźmi, a nawet 

całkowicie ich odczłowieczano. To są po prostu inyezi - karaluchy, przekonywały media kontrolowane 

przez rząd Hutu.  

Mordy zakończyły się w sierpniu 1994 r., kiedy Tutsi wspierani przez emigrantów z Ugandy obalili 

krwawy i zbrodniczy reżim.  

W 2000 r. prezydentem został Tutsi - Paul Kagame. Wtedy wprowadzona została bezwzględna 

zasada- nikomu nie wolno rozmawiać o tym, kto jakie plemię reprezentuje. Jesteśmy po prostu 

Rwandyjczykami, a nie hodowcami czy rolnikami. Nie ma podziałów na my i oni, nie ma różnych 

plemion. Nie ma Hutu, nie ma Tutsi. Wszyscy jesteśmy Rwandyjczykami!  

Marka Górskiego poznałem w 2004 r. Zakładał wówczas Mariański Komitet Gospodarczy, do którego 

również i mnie zaprosił. To grono przedsiębiorców, którym bliska jest idea pomocy i wspierania 

biednych.  
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Rok 2004, to także rok, w którym przebiegłem swój pierwszy maraton. Od 2013 r. w ramach Lions 

Clubs, największej organizacji humanitarnej na świecie, organizuję biegi charytatywne Freedom 

Charity Run (www.freedomcharityrun.org). Wraz z kolegami, w tym z Danielem Wcisło, Jackiem 

Trębeckim, Mateuszem Pietrulińskim, Jankiem Deckertem, Darkiem Bońkowskim, Hubertem Jaskółką 

i wieloma, wieloma innymi, co roku biegamy setki, a czasami nawet ponad tysiąc kilometrów. 

Pragniemy w ten sposób zademonstrować potrzebę pokoju na świecie, przyjaźń ponad granicami, 

tymi geograficznymi i także, a może nawet głównie, mentalnymi. Przy okazji zbieramy fundusze na 

dzieci w potrzebie: w Polsce i wielu innych krajach na świecie.  

W sumie to już ponad 5 000 km, które razem przebiegliśmy w 14. krajach na 3. kontynentach. 

Przekazana do tej pory pomoc dla dzieci to zebrana w 10. krajach kwota - ok. 600 000 zł!  

 W 2019 r. nasz bieg odbył się na trasie 1.039 km: z Gdańska przez m.in. Wiedeń, Bratysławę, Zagrzeb 

i Wenecję do Mediolanu. Chcieliśmy upamiętnić 30. rocznicę upadku systemów komunistycznych w 

krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Dzięki przemianom ustrojowym z 1989 r., nasza sytuacja 

ekonomiczna na tyle się poprawiła, że teraz my, Polacy możemy nieść pomoc innym krajom.  

 

Wspaniałe towarzystwo z Mariańskiego Komitetu Gospodarczego  

  

Wyjazd z Mariański Komitetem Gospodarczym do Rwandy na przełomie lat 2019/20 był doskonałą 

możliwością zapoznania się na miejscu z panującymi tam warunkami 

Dzięki znajomości z Markiem, wybór padł na rozbudowę szkoły dla dzieci w Kibeho, w Rwandzie. 

Druga część zbieranej w tym roku kwoty, zostanie przeznaczona na pomoc dla dzieci niewidomych w 

http://www.freedomcharityrun.org/
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Polsce.  Honorowym patronem Freedom Charity Run 2019 został patron przemian - Prezydent Lech 

Wałęsa. 

O powstaniu szkoły w Kibeho Marek Górski pisze:  

Kiedy mariańscy misjonarze przybyli do Kibeho, zastali szkołę podstawową w całkowitej ruinie. Wiele 

lokalnych dzieci uczęszczało do innej szkoły, która była oddalona od ich miejsca zamieszkania o 

godzinę drogi. Wzrastająca ilość uczniów (ok. 200) zmusiła Księży Marianów do uruchomienia 

prowizorycznej siedziby szkoły w budynku należącym do prowadzonego przez nich Centrum. Wtedy 

też (w 2005 roku) powstał projekt odbudowy zniszczonej szkoły dla lokalnych dzieci. Pierwsze kroki w 

podjętym projekcie ukazały, jak wielki trud trzeba podjąć, aby zobaczył on światło dzienne. Kiedy 

jednak lokalna wspólnota ludzi ofiarowała Marianom za darmo małą działkę, na której można było 

zacząć budowę, był to mocny znak. Po dwóch latach Zgromadzenie rozpoczęło współpracę z polską 

organizacją Watoto -Dzieci Afryki i dzięki niej zbudowane zostały dwa budynki szkolne. Z pomocą 

darczyńców ze Stanów Zjednoczonych dokończono natomiast całą podstawową infrastrukturę 

pomocniczą szkoły (toalety, pokoje nauczycielskie, system cystern na wodę deszczową, kanalizację - 

szamba), co umożliwiło dzieciom rozpoczęcie nauki. Wstępnie szkoła była planowana dla 250 

uczniów. Jednakże od 2010 roku liczba zaczęła mocno wzrastać i w 2018 roku do szkoły uczęszczało 

już 750 uczniów.  

 

Klasy zatłoczone ponad granice naszej wyobraźni 
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Do Kibeho dotarliśmy wieczorem 28. grudnia 2019 r. Spotkanie z dziećmi było wzruszające. 

Uśmiechnięte i wesołe robią wszystko, aby podjąć nas jak najlepiej.  Śpiewom i deklamacjom nie było 

końca. Mam ze sobą ostatnie T-Shirty, w których biegliśmy Freedom Charity Run 2019. Dzieci 

zakładają je natychmiast. Tańczą, śpiewają pełne życia i radości. 

 

 

Za tą spontaniczną radością kryje się wiele tragedii zdekompletowanych rodzin, dzieci cudem 

ocalałych z zagłady. 8- letni Oliwier, po razach zadawanych przez jego kolegę importowaną maczetą, 

upadł zalany krwią. Przez dłuższą chwilę nie dawał znaków życia. Dziecko-oprawca odeszło w 

przekonaniu, że zabiło swojego kolegę. Oliwier jednak przeżył.  

Dzisiaj po masakrze sprzed 25. lat pracuje w szkole i uczy dzieci: jak zapomnieć, jak wybaczyć, co 

zrobić, żeby ta tragedia już nigdy się nie powtórzyła.  

Po tym holokauście w Rwandzie osieroconych zostało ponad 300.000 dzieci. Ktoś musiał się nimi 

zaopiekować, zorganizować dla nich nauczanie. Polscy zakonnicy Marianie mają na tym polu 

ogromne zasługi. 

3. stycznia 2020 r. wracam do Kigali.  Rwanda pod rządami Paula Kagame rozwija się dynamicznie. 

Stolica jego jest piękną wizytówką. Wszędzie czyściutko, nie widać żadnych śmieci czy niedopałków. 

Nowe budynki rosną jak grzyby po deszczu. Przed każdym z nich, podobnie jak przed wszystkimi 

domami prywatnymi, rosną przepiękne, kolorowe rośliny. Sadzenie ich to wymóg władz: "Ma być 

u nas czysto i ładnie. Bądźmy dumni ze swojego wspólnego, pięknego domu".  
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Victor wozi mnie taksówką po mieście. Jest dumny ze swojej ojczyzny. Nieśmiało pytam o jego 

pochodzenie. Ściszonym głosem, choć jesteśmy sami w aucie, mówi: - Moja mama była Tutsi a ojciec 

Hutu, a ja… - i to mówi już głośno i donośnie - jestem Rwandyjczykiem! 

Zatrzymujemy się pod Kigali Genocide Memorial - Muzeum Holocaustu. Powoli zwiedzam salę za salą. 

Włączam kolejne filmy.  Jednego z nich, tego o Rwandyjskim Holokauście nie jestem w stanie 

obejrzeć do końca. Widok tysięcy rozczłonkowanych, gnijących na ulicach ciał ludzkich, przypominają 

filmy z Oświęcimia. Spychacze usuwają je gdzieś, do wspólnej mogiły. Kolejne sale to zdjęcia i 

informacje o kilku innych holocaustach. Tych, które ludzie zgotowali swoim braciom w XX wieku. Tu 

mają swoje haniebne miejsce zbrodnie Hitlera, Pol Pota, Slobodana Miloševića i Ratko Mladica.   

W Oświęcimiu 29.06.1941 r. zginął mój dziadek. Spędzam więc w tej sali nieco więcej czasu. 

Przyglądam się mapom Auschwitz i Treblinki. W uwagach informacja: To nazistowskie obozy w 

okupowanej przez nazistów Polsce. Nikt nie może więc mieć wątpliwości, kto tu był sprawcą, a kto 

ofiarą. 

Ostatnia sala to Future Room. Matka 9-letniego chłopczyka, po tym jak na jego oczach zginął ojciec 

powiedziała: - Even if I die, do not take revange. It is not good. (Nawet jeśli mnie zabiją, nie mścij się. 

To nie jest dobre).  

Zamordowano ją następnego dnia. Czy można kiedykolwiek wybaczyć mordercy w takim przypadku? 

Cytat z modlitwy Ojcze Nasz: ...I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. 

Czy bylibyśmy w stanie to zalecenie wprowadzić w życie w przypadku własnej tragedii? 

Victor odwozi mnie na lotnisko. Na pożegnanie usprawiedliwia swoją ojczyznę:  

- Zagłada jest winą nie tylko tych, którzy zabijają, lecz głównie tych polityków, który swoimi chorymi 

ambicjami doprowadzają do takiej nienawiści. Do tego, że tych innych nazywa się „inyenzi”.  

Z Markiem Górskim, kolegami biegaczami z Freedom Charity Run 2019, ze wszystkimi, którzy wzięli 

udział w organizacji biegu, z naszym patronem - prezydentem Lechem Wałęsą, a także z tymi, którzy 

wzięli udział z dotychczasowej zbiórce, chcemy rozbudować szkołę w Kibeho. Chcemy, 30 lat po 

upadku zbrodniczego systemu, w którym kiedyś żyliśmy, pozostawić w Rwandzie nasz znak. Będzie to 

znak przemian jakie nastąpiły w Europie. Chcemy pokazać, że jesteśmy inni, dojrzalsi, że okres 

nienawiści i podziałów na dwa zwalczające się plemiona, mamy już dawno za sobą. Nauczyliśmy się 

przecież tego już dawno, prawda? 

Jeśli ktoś solidaryzuje się z tą ideą i chciałby pomóc dzieciom Rwandzie, prosimy o wpłatę na 

załączone konto z dopiskiem "FCR 2019- Rwanda". Wszystkie zebrane fundusze bez żadnych potrąceń 
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zostaną przekazane w połowie na rozbudowę szkoły w Kibeho. Druga część wesprze niewidome 

dzieci w Polsce. Pozostawiamy tam wspólny ślad, w 30 lat po przemianach. 
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Postscriptum 2 

Druga połowa dla niewidomych dzieci w Krakowie 

Wraz z Danielem zastanawialiśmy się na co przeznaczymy zebrane w Polsce fundusze. Połowa, jak ze 

wszystkich krajów będzie na dzieci w Rwandzie, a ta druga? Marian Sieńkowski, kolega Lion z 

Gdańska niedawno zrealizował wspaniałą inwestycję dla dzieci „Ogrody Korczaka”. W planie miał 

następną pomoc dla dzieci na Wybrzeżu- może ją wesprzemy? Dzwonię do Mariana „Dzięki, ale 

mamy już zebrane fundusze. Może wesprzecie inicjatywę Lionów krakowskich pod kierownictwem 

Jacka Legendziewicza?”. Jacek jest spiritus movens festiwalu dla dzieci niewidomych „Sounds from 

the Heart”. Co dwa lata przylatuje do Krakowa młodzież z całego świata, aby zaśpiewać na scenie 

Teatru Starego. Jedna uwaga wszyscy to niewidomi. Byłem, widziałem- coś wspaniałego!  

„Może sfinansujecie podróż jakiegoś niewidomego dziecka z kraju, gdzie biegacie lub pomagacie? 

Nepal? Liban? Syria? Rwanda?”- padają propozycje Jacka. Robimy szybki rekonesans. Festiwal tuż, 

tuż, więc czasu na organizację takiego przyjazdu niewiele. W końcu uzgadniamy z Jackiem i jego 

kolegą Tadeuszem Łyczakowskim, Lionem z Krakowa, że ufundujemy sprzęt dla Szkoły dla Dzieci 

Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Dyrektor Marcin Dębski zachwycony! Kupimy drukarkę 

Braille’a, a za resztę, o ile zostanie coś jeszcze, wyremontujemy pomieszczenie, gdzie urządzimy dla 

dzieci siłownię. Nazywać się będzie „Sala Lions”. 
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Od lewej: Hubert, Gub. R. Jaworski, T. Łyczakowski, autor, dyr. M. Dębski, Jacek 

 

 W marcu przekazujemy zakupioną za 17 900 zł drukarkę Braille’a, a w maju 12 100 zł na remont. Pan 

dyrektor zachwycony, dzieci też. Pięknie śpiewają, dziękują nam w ten sposób. W uroczystości poza 3 

osobami z naszego teamu: Jackiem, Hubertem i mną bierze jeszcze udział Gubernator Okręgu 

Reginald Jaworski i Tadek Łyczakowski. Jesteśmy szczęśliwi, kto wie czy nie bardziej niż dzieci i pan 

dyrektor ☺ 
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Patronaty 
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