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Biegowe Grand Prix Siedlec im. Antoniego
Browarczyka – Gdańsk, 27 września 2014

27 września br. odbył się na terenie Parku Generała Józefa Bema (ul.  Generała Józefa
Bema) na Siedlcach kolejny etap Biegowego Grand Prix Dzielnic Gdańska. Odcinek Grand
Prix  Siedlce  poświęcony  został  pamięci  jednej  z  pierwszych  i  najmłodszych  ofiar  stanu
wojennego  –  Antoniemu  Browarczykowi.

Oficjalne  otwarcie  Grand  Prix  Siedlce  nastąpiło  o  godzinie  13.00.  Dokonał  go  naczelnik
Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej dr Karol Nawrocki, który w krótkim wystąpieniu
przypomniał postać Antoniego Browarczyka. Ponadto w otwarciu uczestniczyli członkowie
Rady  Dzielnicy  Siedlce  (współorganizatora  wydarzenia),  członkowie  rodziny  Antoniego
Browarczyka, przedstawiciele Klubu Lekkoatletycznego Lechia Gdańsk.

Zawodnicy ścigali się przez kolejne dwie godziny. Odbyły się cztery biegi: trzy pierwsze
biegu przeznaczone były dla dzieci oraz juniorów, na końcu odbył się bieg otwarty. Trasy
różniły się długością. Najbardziej emocjonujący bieg otwarty odbył się o godzinie 14.00 na
trasie 5 km (pięciu pętli o długości 1 km). Trasa była wymagająca, gdyż obfitowała w liczne
zakręty i wzniesienia. Park Bema, na terenie którego ścigali się zawodnicy, położony jest
niedaleko  historycznego  centrum  Gdańska.  Zajmuje  teren  byłego  cmentarza
protestanckiego, zlikwidowanego w okresie PRL. W biegu uczestniczyło łącznie kilkadziesiąt
osób, w tym przedstawicielka gdańskiego IPN Karolina Pokwicka. Zawodnikom kibicowało
kolejnych kilkadziesiąt osób. Na trasie obecni byli także przedstawiciele mediów.

Po godzinie 15 nastąpiło wręczenie medali oraz losowanie nagród przygotowanych przez
fundatorów. Wręczali je organizatorzy zawodów, przedstawiciele IPN – naczelnik OBEP dr
Karol Nawrocki, członkowie Rady Dzielnicy Siedlce oraz Klubu Sportowego Lechia Gdańsk,
członkowie rodziny Antoniego Browarczyka. Wydarzeniu towarzyszyła bardzo pozytywna,
pełna dobrej  energii  atmosfera.  O postaci  tragicznie  zmarłego Antoniego Browarczyka
przypominały rozwieszone w parku oraz okolicznych witrynach sklepowych plakaty.

Organizatorami wydarzenia GP Siedlce były Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku
i Rada Osiedla Siedlce; patronat honorowy: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.
Pełna  lista  sponsorów,  partnerów  i  patronów  medialnych  na  stronie  internetowej
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dzielnicebiegaja.pl.

***

Antoni Browarczyk (ur. 1961) – urodził się i wychował w Gdańsku, odebrał tutaj również
początkowe wykształcenie. W 1981 roku uczył się w zawodzie elektromechanika. Członek
duszpasterstwa akademickiego, zaangażowany w działalność Niezależnego Samorządnego
Związku  Zawodowego  „Solidarność"  (brał  udział  m.in.  w  kolportażu  plakatów
związkowych). Kibic Lechii Gdańsk. Trafiony kulą 17 grudnia 1981 roku w centrum Gdańska
(nieopodal gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR) gdy wracał z zajęć praktycznych nauki
w  zawodzie.  Oddziały  Milicji  brutalnie  rozpędziły  tam  demonstrację  przeciwko
wprowadzeniu  stanu  wojennego.  Zmarł  nie  odzyskawszy  przytomności  w  Szpitalu
Wojewódzkim w Gdańsku 23 grudnia 1981 roku. Mimo podejmowanych prób sądowego
wyjaśnienia jego śmierci, śledztwo w jego sprawie zostało umorzone.

***

Grand Prix Dzielnic Gdańsk to realizowane cyklicznie każdego roku wydarzenie sportowe.
Odbywa się na terenie Gdańska, w etapach podzielonych na 8 dzielnic: Wrzeszcz Dolny,
Zaspa Młyniec,  Wrzeszcz Górny,  Ujeścisko-Łostowice,  Siedlce,  Orunia – św. Wojciech –
Lipce, Strzyża, Brętowo. Tegoroczna edycja rozpoczęła się 18 maja w Brzeźnie, a zakończy
się 25 października Finałem „Gdańsk Biega".
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