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Małgosia i Bartek – to dla nich pobiegniemy Tropem Wilczym 2019 r.
Bieg Tropem Wilczym każdego roku przekazuje środki zebrane podczas organizacji biegu na cele
charytatywne. W tegorocznej edycji pobiegniemy dla Małgosi i Bartka – dzieci, których los przykro
doświadcza każdego dnia, a wsparcie finansowe jest niezbędne, by mogły żyć.

Tropem Wilczym 2019 to nie tylko sportowe wydarzenie kulturalno- historyczne. To również wielka
akcja zbierania funduszy na cele ratowania zdrowia najmłodszych. Beneficjentem finansowej zbiórki
towarzyszącej biegowi we wszystkich miejscach, gdzie on wystartuje (ponad 300 miast w Polsce
i zagranicą) są pilnie potrzebujące takiej pomocy dzieci. – Małgosia i Bartek zostali wskazani przez
naszych Ambasadorów. Żeby ich wesprzeć zostanie uruchomiony specjalny numer konta bankowego,
na który będzie można wpłacać pieniądze. Liczymy na to, że charyzma naszych Ambasadorów oraz cel
zbiórki przekona uczestników biegu, aby wzięli udział w zbiórce. – mówi Barbara Konarska, Rzecznik
Prasowy Biegu Tropem Wilczym. Jednym z Ambasadorów, który poprosił o wsparcie Małgosi
i Bartka, jest Robert Karaś – mistrz i rekordzista świata w triathlonie na dystansie potrójnego
Ironmana 2018 r. – Sport jest dla mnie bardzo ważny, dzięki niemu mogę realizować swoje pasje
i marzenia. Chciałbym, aby Małgosia i Bartek również mieli szansę spełniać swoje marzenia. Dzięki
naszej pomocy możemy ofiarować im coś więcej – życie. – mówi Robert Karaś - Ambasador VII edycji
Biegu Tropem Wilczym.

Małgosia Późniecka
Małgosia jest podopieczną fundacji
„Koniczynka”. 17-miesięczna dziewczynka
cierpi na bardzo rzadką chorobę
genetyczną Canavan. Pierwszy objaw
w postaci napadu pojawił się w 5. miesiącu
jej życia. Każdy atak sieje spustoszenie
w organizmie dziewczynki. Fizycznie
Małgosia się cofa, psychicznie – rozwija jak
zdrowe dziecko. Choroba jest na tyle
brutalna, że Małgosia będzie czuła, jak jej
ciało przestaje funkcjonować. Dzieci z
chorobą Canavan nie chodzą, nie mówią, nie potrafią same jeść, źle widzą (lub wcale), często nie
trzymają sztywno głowy, a ich rozwój fizyczny zatrzymany jest na poziomie kilkumiesięcznego
dziecka. Bez próby leczenia terapią genową jej życie potrwa zaledwie kilka lat. W tym momencie
Małgosia przyjmuje bardzo silne leki, które jedynie zagłuszają chorobę jednocześnie osłabiając jej
organizm. Małgosia potrzebuje pilnie operacji, której wykonania podejmuje się jedynie Szpital
w Stanach Zjednoczonych. Dzieci dotknięte tym schorzeniem żyją średnio od 3 do 10 lat. Terapia

genowa w chorobie Canavana jest nadal w fazie eksperymentalnej, jednakże w Stanach
Zjednoczonych została zatwierdzona jako jedyna, jak do tej pory, metoda leczenia dzieci z tą
chorobą. Ten ratunek wart jest fortunę, bo ponad 4 miliony złotych. W zbiórce środków na wyjazd
Małgosi do USA i przeprowadzenie operacji pomogą ci, którzy podczas Biegu Tropem Wilczym wrzucą
do specjalnie przygotowanych puszek datki pieniężne, lub przekażą środki na specjalnie utworzone
konto bankowe.

Bartek Orzechowski
W lipcu 2011 roku na świat przyszedł syn Karoliny
i Damiana Orzechowskich. Bartek urodził się bez lewej
stopy. Rodzice Bartka postanowili zrobić wszystko, aby ich
dziecko miało w pełni szczęśliwe dzieciństwo. Pierwsze
dwa miesiące spędzili z Bartkiem w Centrum Zdrowia
Dziecka. To właśnie tam, dzięki profesjonalnej pomocy
lekarzy, rodzice Bartka mogli być spokojni, że nic więcej ich
dziecku nie dolega. Aby zapewnić wzorowe dzieciństwo
chłopczykowi, rodzice postanowili założyć fundację „Nasz
Maraton”, dzięki której zbierane są środki na zakup nowych protez stopy. Wraz ze wzrostem Bartka
potrzebne są nowe, bardziej profesjonalne protezy. Oprócz samych kosztów protez Bartek musi
uczęszczać na rehabilitacje, która jest bardzo kosztowna. Dzięki wsparciu uczestników VII edycji
Biegu Tropem Wilczym wspólnie możemy pomóc Bartkowi w walce o lepsze jutro i beztroskie
dzieciństwo. Na co dzień rodzice Bartka prowadzą akcję „Biegnę, żeby Bartek mógł biegać” w którą
włączają się biegacze z całej Polski organizując maratony charytatywne, aby dzięki kolejnym
inicjatywom gromadzić fundusze na kolejne protezy dla syna.
Honorowa zbiórka krwi podczas Biegu Tropem Wilczym 2019 r.
Narodowe Centrum Krwi od 2019 r. jest oficjalnym partnerem Biegu Tropem Wilczym. W miastach
takich jak Gdańsk, Warszawa, Kraków, Szczecin, Koszalin czy Poznań w okolicach tras biegowych będą
stały mobilne stacje oraz czynne w wybranych godzinach punkty informacyjne. Szczegółowe
informacje pojawią się na stronie organizatora głównego www.tropemwilczym.pl
***
BIEG TROPEM WILCZYM. W 2013 grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować „Tropem Wilczym.
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja biegu miała charakter surwiwalowy
a wzięło w niej udział 50 uczestników. Rok później, dzięki zaangażowaniu ludzi z Fundacji Wolność i Demokracja, która
organizuje go do dzisiaj, bieg zaczął nabierać rozpędu i został przeniesiony w miejsce znane z późniejszych edycji
w Warszawie – Park Skaryszewski. Pobiegło wtedy 1500 biegaczy! Od 2015 bieg ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje
się w kalendarz wydarzeń biegowych.
Żołnierze Wyklęci – działający w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego pozostali wierni
złożonej przysiędze żołnierskiej i bezkompromisowi w kwestii współpracy z władzą komunistyczną. Propaganda PRL określała
ich mianem faszystów i pospolitych bandytów. Zostali pozbawieni wszelkich praw, tropieni po lasach, wiezieni, mordowani
w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa oraz Informacji Wojskowej. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup
konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób. Walczyli nie tylko na terenach obecnej Polski, ale również Kresach
Wschodnich, wchodzących w skład II RP zagarniętych przez Sowietów po konferencji jałtańskiej.. Wszyscy Żołnierze Wyklęci,
a szczególnie ich dowódcy ponieśli ofiarę życia lub zdrowia. W latach 1944-1956, według ciągle niepełnych danych, z rąk
polskich i sowieckich komunistów zginęło prawie 9 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego, wykonano ponad 4 tysiące
wyroków śmierci na polskich patriotach.
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