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Papieski Kwietny Bieg.
W kręgu narodowej zgody

Pamięć – ta najmocniejsza z właściwości myślącego człowieka – jest fundamentem naszej przyszłości i źródłem powinności. Powinności osobowych i wspólnotowych, których strażnikami są sumienie i obyczaj. Kwietny Bieg to obyczaj sportowej
manifestacji pamięci dla dzieła Jana Pawła II dla Polaków. Obyczaj wypełniony ofiarą
samotności i wysiłku tysięcy jego uczestników, tworzący nowy element w mozaice tożsamości naszej wspólnoty wdzięcznej za Jego wkład na drodze do niepodległości.
Kwietny Bieg to dwie sztafety każda o długości 3 530 kilometrów. Jedna okrąża Polskę drogami najbliższymi granicy, druga okrąża 1000 razy Krakowskie Błonia
asfaltową alejką. Obie poruszają się w tym samym tempie, bowiem długości te są równe.
Poza ideą, nazwą, dystansem i tempem, obie sztafety łączy harmonogram – trwają od
26 maja do 10 czerwca. Właściwie sztafety powinny trwać od 2 do 10 czerwca, bo to
właśnie przez te dziewięć czerwcowych dni 1979 roku układaliśmy kwietne dywany
na drodze Wielkiego Pielgrzyma, ale w takim terminie nie dałoby się obiec Polski.
Dlatego kluczowym momentem dla biegu jest 10 czerwca godzina 17.00 – zakończenie pierwszej pielgrzymki. Od czterech lat, w tym terminie kończymy bieg. Na tę datę,
na ówczesny zasiew nadziei, wskazujemy jako na źródło naszej narodowej niepodległości. Uważamy, że powinna porządkować nasze myślenie nie tylko o umacnianiu
dziejów wspólnoty, ale i o osobistym dojrzewaniu do rozumienia wolności, jako prawa do wyboru prawdy. Ta właśnie data powinna być dniem wyjątkowym: Świętem
Narodowej Zgody.
Z roku na rok Kwietny Bieg rośnie. Zaczynaliśmy w kilkadziesiąt osób, potem kilkaset, kilkanaście tysięcy. W 2007 roku w biegu wzięło udział 25 000 osób. Komitet
organizacyjny liczy ponad 1000 osób, samo organizujący 203 gminne ogniwa łańcucha. A raczej 190, bo w kilkunastu gminach nie mamy jeszcze lokalnych partnerów.
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Ogniwa powiązane są precyzyjnym planem trasy, wewnętrznie spajane zasadą samoorganizacji. Są tak różne, jak różni są ludzie i miejsca na trasie biegu. Zdarza się
że w gminnym etapie bierze udział jedna osoba, zdarza się, że ponad tysiąc. W Krakowie biegło nas w tym roku 1 100 osób. Bez wsparcia miejskich władz i nieomal bez
zainteresowania mediów.
Wytyczenie trasy i uzyskanie formalnych zezwoleń są zadaniami krakowskich
inicjatorów. Naszymi sportowo-logistycznymi partnerami są społecznicy z Bydgoszczy, prowadzący portal biegowy www.biegajznami.pl. Ci doświadczeni długodystansowcy, podążając za kolumną z biało czerwona szarfą, dbają o utrzymanie preliminarza biegu (około 10 km na godzinę przez 24 godziny). Ale odpowiedzialność za
zebranie uczestników, za wyznaczenie chorążego, ponoszą Gminne Komitety Organizacyjne. W zachowaniu bezpieczeństwa gminnym koordynatorom pomagają setki policjantów, strażaków i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Przepływ informacji
pomiędzy organizatorami i uczestnikami zapewnia kilkunastu uczniów piekarskiego
Liceum Radosna Nowina Fundacji im Księdza Siemaszki.
Z roku na rok Kwietny Bieg otacza się nowymi wydarzeniami. Dzięki wysiłkowi
społecznemu, finansowemu wsparciu kilku sponsorów i naszym patronom – Związkowi Miast Polskich oraz Związkowi Powiatów Polskich, organizujemy nie tylko ceremonie rozpoczęcia i zakończenia Kwietnego Biegu, ale i zawody sportowe, cykle edukacyjne bądź konferencje tematyczne.
W 2007 roku wspomogli nas również finansowo Minister Sportu i Marszałek
Województwa Małopolskiego.
Kwietny Bieg nie powstałby i nie miał tej siły gdyby nie Jan Paweł II. Bez wdzięcznej pamięci dzieła naszego największego rodaka nie byłoby pokładów ofiarności dla
społecznej pracy przy organizacji biegu. Natomiast bez Internetu koszt komunikacji
krakowskich liderów z partnerami byłby niemożliwy do sfinansowania. Ale Kwietny
Bieg jest też poligonem samoorganizacji społecznej zgodnie z zasadą pomocniczości,
samorządności rozumianej nie jako urząd kierowany przez wybieraną co cztery lata
władzę, ale jako upodmiotowienie aktywności obywatelskiej przez administrację
państwa. Bowiem w rzeczy samej z pracy i wsparcia tej administracji wielokrotnie
korzystamy w naszych działaniach na publicznych drogach. Dlatego w planach i ocenach Kwietnego Biegu towarzyszy nam również refleksja nad modelem efektywnego
finansowania upowszechniania sportu, tej specyficznej usługi publicznej należącej do
zadań naszych państwowych władz. Towarzyszy nam również refleksja nad ekonomią
solidarności, wedle której środki publiczne winny w możliwie najefektywniejszy sposób wspierać indywidualną ofiarność podejmowaną w imię dobra wspólnego.
Obraz Kwietnego Biegu jest zatem bardzo wielostronny i kolorowy. Dla ułatwienia prezentacji i czytelniejszego rozpisania jego przesłania, próbujemy ująć ten wizerunek w czteroliterowym skrócie STEP, czyli Sport–Turystyka–Edukacja–Patriotyzm.
Każdy z tych komponentów może być prezentowany osobno i rozwijany we właściwym
kierunku i tempie.
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Najbardziej dominującym wizerunkiem Kwietnego Biegu jest jego twarz sportowa. To członkowie Krakowskiego Klubu Biegacza Dystans sformowali w 2004
roku pierwszą kolumnę pod biało czerwoną flagą. W podkrakowskim Tyńcu dołączyli do nas biegacze z Kalwarii, Nowego Targu, Wadowic i Oświęcimia. Wszystko
w formule rekreacyjnej, ze sportowymi wspomnieniami, ale i śpiewami i modlitwą.
Podobnie rekreacyjno-ceremonialny charakter mają dzisiejsze sztafety biegowe wokół
Krakowskich Błoń oraz wokół Polski. Wielu z nas podejmuje na trasie trudy niezwykłe. Najbardziej wytrwali dołączają po kilkanaście razy pokonując łącznie powyżej
300 kilometrów. Najszybsze i najbardziej zdeterminowane dla okupienia swojej emocji wysiłkiem są dzieciaki. Wielokroć kończąc swoje odcinki biegu padają ze zmęczenia. Na mecie czekają na nie oklaski i woda. Od 2007 roku postanowiliśmy wzbogacić Kwietny Bieg imprezami z pełną biegową rywalizacją. Na Krakowskich Błoniach
zorganizowaliśmy jedyny w Polsce bieg 24 godzinny, w którym najlepszy z polskich
ultramaratończyków przebiegł 228 kilometrów. Powiązanie pamięci Jana Pawła II
i wyczynowego sportu tak się podobało kilkudziesięciu rywalizującym biegaczom
i setkom obserwatorów w całej Polsce, że pozostawimy Bieg Lajkonika na stałe w kalendarzu imprez towarzyszących Kwietnemu Biegowi. Drugą ze sportowo-rywalizacyjnych imprez w 2008 roku zorganizujemy dla młodzieży gimnazjalnej. Współpracując
z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, władzami nadgranicznych gmin, powiatów
i województw planujemy Mistrzostwa Polski Młodzieży Gimnazjalnej w biegu przełajowym na Kwietną Milę, zwaną też kolokwialnie milą papieską lub krakowską,
o długości 3 530 metrów.
Papieski Kwietny Bieg to zaproszenie w nadgraniczne rejony Polski. Wiele z nich
to znane regiony turystyki krajoznawczej czy rekreacyjnej, wiele jednak czeka dopiero
na odkrycie swojej urody i gościnności. Kwietny Bieg poprawia możliwości promocji
ich walorów dla wzbogacenia propozycji turystycznych. Szczególnie turystyki specjalizowanej sportowej, historycznej czy gastronomicznej, bo przecież po biegu trzeba
się posilić. Zakres tego zaproszenia nie ogranicza się jedynie do samych gmin lecz
do naturalnego pasa przygranicznego regionu, często sięgającego nawet poza granice
powiatu, a i dalej poza granice naszego państwa. Taka optyka poznawania Polski, nie
tylko z perspektywy Bierzmowania polskich dziejów na Krakowskich Błoniach, lecz
i z perspektywy naszych sąsiadów, jest jednym z przesłań wskazanych nam przez Jana
Pawła II w Gnieźnie 3 czerwca 1979 roku.
Trzecią z twarzy Kwietnego Biegu jest edukacja. Dla „pokolenia JP II”, czyli dla
osób które miały szczęście uczestniczyć w spotkaniach z Janem Pawłem II, podejmowany ceremoniał jest naturalny. Ale wielu z uczestników Kwietnego Biegu nie ma tego
doświadczenia. Uczestnictwo w biegu rodzi zaciekawienie dla wskazywanych faktów,
nauk i wartości. Pięciogodzinny kanon edukacyjny – Kwietny Namiot, organizowany
dla młodzieży licealnej wprost przy trasie Kwietnego Biegu, ma je poszerzyć i pogłębić. Składa się z pięciu dyscyplin: historii, geografii, wychowania fizycznego, przedsiębiorczości i patriotyzmu. Scenariusze prowadzenych lekcji opracowali krakowscy
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metodycy, pierwsze doświadczenia zebraliśmy na spotkaniach z młodzieżą małopolskich powiatów w czerwcu 2007 roku.
Patriotyzm w intencji inicjatorów Kwietnego Biegu jest najważniejszym z jego
wizerunków.
Sam pomysł biegu pojawił się na zorganizowanej przez stowarzyszenie Obywatelska Polska w grudniu 2003 roku konferencji: Jan Paweł II u źródeł naszej niepodległości.
Grono kilkudziesięciu osób z całej Polski zgodziło się wówczas, że należy utrwalić
w pamięci Polaków przełomowe znaczenie pierwszej papieskiej pielgrzymki z 1979 roku
w drodze do trzeciej niepodległości. Dlatego od pierwszej edycji nad kolumną powiewa biało-czerwona flaga. Od pierwszej edycji biegu ukończonej 10 czerwca 2004 roku
Apelem Jasnogórskim i Bogurodzicą przy grobie księdza Piotra Skargi. Tego Polaka,
którego słowa przypomniał Jan Paweł II w trakcie swojego sejmowego formowania
polskiej kultury politycznej 11 czerwca 1999 roku. To obywatelskie, intelektualne
i organizacyjne skupienie nad współczesnymi znakami i obyczajami identyfikacji
naszej narodowej tożsamości, było powodem listu otwartego, podpisanego w dniach
4–7 kwietnia 2005 roku przez ponad cztery tysiące polskich obywateli, o uznanie
10 czerwca za dzień święta narodowego.
W tym dniu chcemy słowem i czynem potwierdzać, że naród jest wspólnotą
kulturową, że patriotyzm obejmuje solidarność z najsłabszymi. Dlatego na zakończenie i rozpoczęcie Kwietnego Biegu organizujemy plenerowe wystawy i otwarte koncerty, dlatego wokół Krakowskich Błoń odbywa się sztafeta solidarności z osobami
niepełnosprawnymi, w formule wskazywanej w papieskiej Pamięci i tożsamości.
Rozpisanie wizerunku Kwietnego Biegu na cztery twarze pomaga w jego opisie
i prezentacji. Prawdziwa jego siła polega na zawiązaniu kręgu. Kręgu ludzi zgodnych
co do systemu wartości, co do cywilizacyjnych rodowodów, co do międzyludzkich
zobowiązań. Kręgu pamięci dla wspólnoty zawiązywanej i bierzmowanej ofiarami
podejmowanymi przez najlepszych ze społeczności dla dobra Ojczyzny – kręgu narodowej zgody.
Andrzej Madej
Przewodniczący Stowarzyszenia 10 Czerwca, organizatora Kwietnego Biegu
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Ryc. 1. Fragment broszury promującej Papieski Kwietny Bieg

145

