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BBN w Biegu Katorżnika

W niedzielę 14 sierpnia br., w przeddzień Święta Wojska Polskiego, odbyła się VII edycja
legendarnego Biegu Katorżnika. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław
Koziej, doceniając znaczenie jakie wydarzenie ma dla promowania etosu ciężkiej służby w
Siłach Zbrojnych, objął bieg Patronatem Honorowym oraz ufundował puchary dla
najlepszych zawodników.

Impreza jak co roku zorganizowana została przez Wojskowy Klub Biegacza "Meta", założony przez żołnierzy 1.
Pułku Specjalnego Komandosów i odbyła się w miejscowości Kokotek, na terenach gdzie ćwiczą komandosi z
Lublińca.

W konkurencji Galernik Team Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wystawiło dwie drużyny.

Puchary oraz dyplomy dla najlepszych drużyn i zawodników w imieniu Szefa BBN wręczał zastępca dyrektora
Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Paweł Pietrzak – jednoczenie kapitan drużyny BBN, a udział
BBN-owskich drużyn koordynował Maciej Czulicki z tego Departamentu. 

Rywalizację drużynową wygrał zespół Jednostki Wojskowej Komandosów Drugie miejsce przypadło Jednostce
Wojskowej 4101, a trzecie zespołowi Dragon FC Sochaczew.

W biegach indywidualnych triumfowali Bartosz Świątkowski z AZS WAT Warszawa-Kościan, Marek Omszański,
Paroń Sobkowski z Klubu Biegacza Międzychód, Dawid Stwora z Policji w Bielsku-Białej oraz Grzegorz Niedrzwicki
z Jednostki Wojskowej 1128 z Malborka, który uzyskał najlepszy czas zawodów. W biegu kobiet zwyciężyła Anna
Ficner ze Złotoryi.

Oprócz biegów indywidualnych odbyły się zawody dla małych katorżników, dla których nagrody ufundował Prezes
Wojskowej Federacji Sportu gen. broni (r) Lech Konopka.

Trasa „Biegu Katorżnika” wzorowana jest na selekcji do wojsk specjalnych. To kultowa impreza w środowisku
miłośników biegania. Ogłoszone w kwietniu zapisy do udziału w biegu trwały zaledwie kilkadziesiąt godzin. Tak
szybko znalazło się 800 chętnych. Na prośbę biegaczy organizatorzy przeprowadzili dodatkowy bieg dla 120
osób. Wtedy wolnych miejsc zabrakło już po 30 minutach od momentu ogłoszenia naboru! Biegowi towarzyszył
wojskowy festyn, w czasie którego promowano Siły Zbrojne.
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