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Grand Prix Siedlec im. Antoniego Browarczyka –
Gdańsk, 4 października 2015

4 października br. w Parku im. gen. Bema odbyła się druga edycja Grand Prix Siedlec im.
Antoniego  Browarczyka.  Zawody  rozpoczęły  się  o  godzinie  11.00  od  otwarcia  Biura
Zawodów. Biegi dla młodszych zawodników wystartowały po 15. Najbardziej emocjonująca
część GP odbyła się o 16.00, gdy wystartował Bieg Główny na trasie 5 km. Wzięło w nim
udział kilkudziesięciu biegaczy, wśród których byli również przedstawiciele IPN. Archiwum
Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku reprezentowała Karolina Pokwicka.

Celem edukacyjnym wydarzenia było uczczenie pamięci jednej z najmłodszych ofiar stanu
wojennego  w  Gdańsku,  celem  sportowym  –  promowanie  biegania  jako  najprostszej
ogólnodostępnej  formy  rozwoju  fizycznego  i  rekreacji.  Sylwetkę  Antoniego  Browarczyka
przedstawił Arkadiusz Kazański, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN.
Wydarzenie  otworzyli  ponadto:  Grzegorz  Strzelczyk  (Radny  Miasta  Gdańska)
zaangażowany w budowę pomnika Antoniego Browarczyka, Stanisław Lange (dyrektor
Klubu  Lekkoatletycznego  Lechia  Gdańsk),  członek  Rady  Dzielnicy  Siedlce  Andrzej
Wardziak. Rodzinę reprezentowała siostra Antoniego Browarczyka – Grażyna. 

Wydarzeniu towarzyszyły liczne atrakcje zorganizowane zwłaszcza dla młodszych dzieci, w
tym  place  zabaw  z  przeszkodami  i  torami  do  zawodów.  Maluchy  również  mogły
uczestniczyć w rywalizacji sportowej. Nowością tegorocznej edycji Grand Prix Siedlce był
„Bieg Malucha” zorganizowany na krótkim dystansie.

Grand Prix Dzielnic Gdańska to realizowane każdego roku wydarzenie sportowe. Odbywa
się  etapami  na  terenie  ośmiu  dzielnic  Gdańska:  Wrzeszcza  Dolnego,  Zaspy  Młyniec,
Wrzeszcza Górnego, Ujeściska-Łostowic, Siedlec, Oruni – św. Wojciecha – Lipiec, Strzyży i
Brętowa.

Organizatorami i patronami GP Siedlec im. Antoniego Browarczyka byli: 
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Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk

Rada Osiedla Siedlce

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku (partner edycji)

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz (patronat honorowy)

Pełna lista sponsorów, partnerów i patronów medialnych, a także wyniki poszczególnych
biegów dostępne są na stronie internetowej bieginadzielnicach.pl

***

Antoni  Browarczyk  (ur.  1961)  –  urodził  się  i  wychował  w  Gdańsku,  odebrał  tutaj
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 17 grudnia 1981 roku. Mimo podejmowanych prób sądowego
wyjaśnienia jego śmierci, śledztwo w jego sprawie zostało umorzone.
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