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„Droga do wolności”. III bieg im. ks. Stanisława
Suchowolca i Niepodległościowy Festyn Rodzinny
- Dojlidy - Białystok, 19 maja 2018

Ponad 200 osób wzięło udział  w III.  biegu
„Droga  do  wolności”  w  Białymstoku,
upamiętniającym  postać  ks.  Stanisława
Suchowolca,  kapelana  „Solidarności”  i
Konfederacji Polski Niepodległej, który zginął
w  styczniu  1989  r.  wskutek  zbrodniczego
podpalenia plebanii, w której mieszkał.
Bieg rozpoczął się mszą świętą w kościele
pw. Niepokalanego Serca Maryi w Dojlidach,
przy  którym  zna jdu je  s ię  grób  ks .
Suchowolca. W homilii ks. dr Andrzej Dębski
przypomniał,  że uczestnictwo w biegu...,  a
zwłaszcza  pamięć  o  ks.  Stanisławie  jest
wyrazem  wdzięczności  za  bohaterską
postawę Kapłana. Przy grobie ks. Stanisława
wieńce  złożyli  m.in.  Wojewoda  Podlaski
Bohdan  Paszkowski,  Przewodniczący  Rady
Miejskiej  Mariusz  Gromko,  przewodniczący
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Józef
Mozolewski, a także dyrektor białostockiego
oddziału IPN dr hab. Piotr Kardela i naczelnik
Oddziałowego Biura Edukacji  Narodowej dr
Paweł  Warot.  Dyrektor  Kardela  odczytał
także list skierowany do uczestników biegu
przez Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka. „Na
szczególną  wdzięczność  zasługuje  fakt,  że
Ksiądz Suchowolec opiekował się Rodzicami
Księdza  Popiełuszki  po  stracie  ich  syna.
Organizował  pielgrzymki  do grobu Księdza
Jerzego na warszawskim Żoliborzu. Wzorem
swojego  zamordowanego  przyjaciela
odprawiał piękne msze za ojczyznę. Z tych
powodów był cały czas inwigilowany przez
Służbę Bezpieczeństwa, która posuwała się
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do  różnych  metod  w  celu  zastraszenia
niepokornego duszpasterza. W końcu swoje
zaangażowanie i oddanie bliźnim przypłacił
życiem,  najprawdopodobniej  zamordowany
został  przez  komunistyczny  aparat
bezpieczeństwa,  ten  sam,  który  kilka  lat
wcześniej  doprowadził  do  męczeńskiej
śmierci  Księdza  Jerzego  Popiełuszki  pod
włocławską tamą na Wiśle” – napisał w liście
Prezes IPN. Stanisława Korolkiewicz z Klubu
W i ę z i o n y c h  I n t e r n o w a n y c h  i
Represjonowanych  (który  to  Klub  jest
głównym organizatorem Biegu) mówiła przy
grobie ks. Suchowolca, że był on jedynym
k a p ł a n e m ,  k t ó r y  w  k o ń c u  l a t
osiemdziesiątych  nie  bał  się  objąć  opieką
duchową  Konfederacji  Polski  Niepodległej.
Następnie kilka ballad zaśpiewał przy grobie
ks.  Suchowolca  przyjaciel  Tolek  Jabłoński.
Zebrani  odmówili  także  modlitwę  za
zmarłych. Trasę o długości 5 km uczestnicy
przebiegali,  pokonywali  na  rowerach,
rolkach, a nawet pieszo. Wśród uczestników
b y l i  d o r o ś l i ,  d z i e c i  o r a z  o s o b y
n iepe łnosprawne  z  Domu  Pomocy
Społecznej  nr  1  w  Białymstoku.
Bieg  zakończył  s ię  na  p lacu  przed
białostockim Teatrem Dramatycznym, gdzie
każdy  z  uczestników  otrzymał  koszulkę  z
wizerunkiem  ks .  Suchowolca  oraz
pamiątkowy medal  i  mógł  wziąć  udział  w
rodzinnym festynie i koncertach, m.in. Jana
Pietrzaka i rapera Lukasyno.
W festynie uczestniczył Minister Rolnictwa i
Rozwoju  Wsi  Krzysztof  Jurgiel,  który
osobiście  wręczał  medale  i  gratulował
biegaczom.
Ks.  Stanisław Suchowolec był  przyjacielem
ks. Jerzego Popiełuszki, a po jego śmierci w
1984  r.  odprawiał  msze  święte  w  intencji
Ojczyzny i  beatyfikacji  ks.  Jerzego.  Zginął  w
nocy z 29 na 30 stycznia 1989 r., w wyniku
podpalenia swojego mieszkania na plebanii.
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Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Biegu na nasz profil społecznościowy:

https://www.facebook.com/IPN.Bialystok/

https://www.facebook.com/IPN.Bialystok/

