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Patronaty Honorowe: 
 

Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Władysław Ortyl 

 

Marszałek Województwa Małopolskiego 

Jacek Krupa 

 

Marszałek Województwa Śląskiego 

Wojciech Saługa 

 

Prezydent Tarnowa 

Roman Ciepiela 
                

Międzynarodowy bieg sztafetowy:         

II Bieg  Pocztyliona - "Ogień" 

galicyjski bieg śladami najstarszego wizualnego systemu komunikacji  „Wici”    

Lwów – Kraków - Wiedeń  

 Rok  Rzeki Wisły - 2017 

3 września – 9 września 2017 roku     
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Termin przeprowadzenia  II Biegu  Pocztyliona wiąże się z 

334 rocznicą Odsieczy Wiedeńskiej  

i otwarciemPomnika Króla Jana III Sobieskiego na górze Kahlenberg, oraz z uroczystościami koronacji              

Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej   w kościele  Św. Józefa na górze Kahlenberg w Wiedniu. 

Rok Rzeki Wisły 2017 ma uczcić 550 rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle. 

Jak głosi uchwała: "Sejm RP oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią 

budowali tożsamość i potęgę państwa polskiego".                                                                                                      

Część trasy biegu będzie prowadzić wzdłuż rzeki Wisła na terenie Małopolski. 
 

 

„Bo kultura Słowiańska to nasze dziedzictwo. To doświadczenie przodków, 

to wiedza i mądrość. To są nasze jedyne korzenie, to jedyny fundament, na którym możemy 

się oprzeć i budować nasze życie. Innego nie mamy.” 
 
                  

We wrześniu 2016 roku Klub sportowy PAKA-s  zorganizował z wielkim powodzeniem po raz pierwszy 

międzynarodowy, sztafetowy bieg długodystansowy non-stop  pod nazwą Bieg Pocztyliona – Śladami 

Poczty Królewskiej króla Jana III Sobieskiego „Listy do Marysienki” Kraków-Wiedeń 2016. 

 

               Polonijny Klub Aktywności Sportowych - Strzelectwo Sportowe „PAKA-s“ Wiedeń  

               to zarejestrowany w październiku 2015 roku w Wiedniu (Austria) klub sportowy zrzeszający  sportowców 

amatorów i sportowców profesjonalnych ze środowiska Polonii Austriackiej. 

 

Sportowcy zrzeszeni w klubie i sympatycy klubu sa doświadczonymi uczestnikami imprez sportowych  

w wielu dyscyplinach  letnich i zimowych. 

 

 

II Bieg Pocztyliona 2017 ma motto:  

„Ogień” – galicyjski bieg  

 śladami najstarszego wizualnego systemu komunikacji „WICI” 

Lwów-Kraków-Wiedeń  

Rok Rzeki Wisły  

2017 
 

 

Do współudziału w biegu zostali zaproszeni Polacy zza granicy wschodniej.  

Rozpoczęcie biegu sztafetowego nastapi we wrześniu 2017 roku we Lwowie,  na terenie obecnej Ukrainy  

i przez Kraków poprowadzi do Wiednia. Bieg odbywał  się będzie dzień i noc bez przerwy. 

Zakończenie biegu nastąpi w Wiedniu na górze Kahlenberg podczas obchodzonych tam uroczystości. 

 

Celem biegu jest przybliżenie informacji historycznych o Polsce i Polakach zamieszkujących tereny  

za obecną wschodnią granicą Polski, oraz popularyzacja wiedzy o organizacji i systemie komunikacji          

w czasach braku zorganizowanej łączności  pocztowej czyli przed rokiem 1558., popularyzacja kultury 

fizycznej, zwłaszcza biegów długodystansowych  oraz połączenia kultury fizycznej z edukacją wiedzy 

historycznej o kraju ojczystym, a rozpoczęcie biegu we Lwowie ma za zadanie podtrzymanie więzi 

kulturowej migrantów z Polską i Polakami za wschodnią granicą Polski. 
 

Uczestnicy biegu , grupa główna, około 25 osób, z odpowiednim przygotowaniem kondycyjnym poruszają 

się pieszo, na rolkach, na nartorolkach itp. Osoby towarzyszące na rowerach  będa zabezpieczać biegaczy  



na całej trasie biegu. Biegaczom towarzyszy autobus do transportu wyposażenia,  zabezpieczenie pierwszej 

pomocy i jako miejsce do odpoczynku dla zmieniajacych sie sztafet. 

 

Do biegu zostana zaproszone osoby niepełnosprawne, które mogą również wziąć w nim udział poruszając 

się na wózkach inwalidzkich lub rowerach oraz inni biegacze nie wchodzący w skład grupy głównej. 

 

Zaproszeni do biegu uczestnicy  mogą pokonywać całą trasę lub jej dowolne odcinki jednak nie wchodzą 

oni w skład grupy głównej pod względem zabezpieczeń logistycznych na trasie, oprócz asekuracji związanej 

z bezpieczeństwem poruszania sie na drogach (osoby oznakowane na rowerach). 

 

Do udziału w projekcie zaproszeni zostali: Krakowski Klub Biegacza DYSTANS,  sponsorzy, kluby 

sportowe i kluby sportowe dla niepełnosprawnych, grupy rekonstrukcyjne, urzędy miast i gmin przez które 

będzie przebiegała trasa biegu z województw Podkarpackiego, Małopolskiego i Śląskiego, Poczta Polska SA, 

Bank Pocztowy, Polonia Słowacja, Polonia Czechy, Polonia Austria, środki masowego przekazu, publicyści 

i historycy, organizacje do współpracy z Polonią. 

 

Na trasie biegu planowane są prelekcje i spotkania edukacyjne z młodzieżą przy współpracy lokalnych 

samorządów. W spotkaniach tych biorą udział biegacze sztafet w czasie oczekiwania na swoją zmianę. 

W zależności od możliwości lokalnych, przewidziane jest w formie edukacyjnej zastosowanie systemu 

komunikacji, o którym mowa w motto biegu, czyli np. zapalanie ognisk wzdłuż trasy biegu  

w dzień i w nocy. 

 

Bieg  będzie finansowany z  wkładu  organizatorów i wolontariuszy w formie bezpłatej pracy przy 

organizacji i wykonaniu zadań, grantów, o które klub wystapi do sponsorów, oraz z pozostałych środków  

z innych źródeł w każdej formie (srodki materialne, gadżety itp.). 

 

Przewidziany jest wariant dostarczenia okolicznościowej przesyłki pocztowej  do odbiorców na trasie biegu 

(np. list nadany we Lwowie lub w Krakowie dla odbiorcy w Wiedniu dla osób prywatnych, instytucji itd.)  

przez uczestników biegu. Dochód z tej akcji przeznaczony zostanie również na sfinansowanie projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


