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8 wydarzenie

Od 3 lat Biegają z Sercem 
– Biegają dla innych! 

11 czerwca Fundacja „Biegamy z Sercem” obchodziła swoje trzecie urodziny. O jej działaniach 
pisaliśmy wielokrotnie, bo pomimo krótkiego stażu na swoim koncie ma sporo sukcesów. 
Od października 2013 roku zorganizowała aż 15 akcji sportowo – charytatywnych w których 
wzięło udział ponad 12,5 tysięcy osób. 

O  podsumowanie 3 lat poprosiliśmy Artu-
ra Szcześniaka pomysłodawcę oraz jednego 
z trzech założycieli gliwickiej organizacji NON-
-PROFIT, który pełni również rolę prezesa Fun-
dacji „Biegamy z Sercem”. 

To było bardzo pracowite 36 miesięcy! Gdy-
by ktoś mi powiedział w 2013 roku, że dziś 
będziemy w tym miejscu, to bym się głośno 
roześmiał – choć plany były bardzo zbliżo-
ne, ale na minimum 10 lat! Jak widać warto 
mieć marzenia i dążyć do celu – czego życzę 
wszystkim działającym prospołecznie. Jestem 
dumny i szczęśliwy, że udało się tak wiele – 
dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do 
naszych sukcesów!

Piętnaście imprez sportowych z góry założonym 
celem charytatywnym na który przeznaczana 
jest wartość opłat startowych wnoszona przez 
uczestników – co jest naszym pomysłem i wy-
jątkiem na skalę kraju. Do tej pory odbyło się: 
9 imprez biegowych, cztery edycje ZUMBY oraz 
dwie wyścigów rowerkowych. Dodatkowo wy-
braliśmy się kilkanaście razy na zawody biegowe 
(w szczególności charytatywne) z podopiecznymi 
Domów Dziecka oraz niepełnosprawną młodzieżą, 
która porusza się na wózkach inwalidzkich – m.in. 
na Orlen Warsaw Maraton.

Osoby niepełnosprawne z pełnosprawnymi po-
przez wspólny udział w organizowanych akcjach 

w których wzięło udział łącznie 12.500 osób 
w tym ponad 500 osób niepełnosprawnych! Choć 
początki były trudne, bo w pierwszych zawodach 
biegowych wystartowało tylko kilka osób nie-
pełnosprawnych, to jednak frekwencja rośnie, 
bo w ostatnich było ich już ponad 100. Ważnym 
elementem naszych akcji jest możliwość udziału 
całych rodzin, bo stawiamy również na sportowy 
i charytatywny rozwój dzieci.

• Zakup profesjonalnego sprzętu do rehabilitacji 
o wartości 153.000,00 zł, który otrzymała nie-
pełnosprawna młodzieży z Zespołu Szkół im. J. 
Korczaka w Gliwicach.
• Wyjazdy na wakacje letnie (3) oraz ferie (3) 
podopiecznych zabrzańskiego Centrum Wsparcia 
Kryzysowego Dzieci i Młodzieży. 
• Zakup 11 rowerów i sprzętu sportowego (rol-
ki, piłki itp.) oraz odzieży sportowej dla dzieci 
z gliwickiego Domu Dziecka nr 2 oraz CWKDiM 
w Zabrzu. 
• Dofinansowaliśmy leczenie Ani, Zuzi, Daniela 
i Tomka oraz wyjazdy na obozy rehabilitacyjne dla 
czwórki niepełnosprawnej młodzieży. 
Wartość naszych dobrych uczynków zamyka 
się w kwocie 356.000,00 zł! Wszystko to dzięki 
uczestnikom naszych akcji, sponsorom, indy-
widualnym darczyńcom i członkom fundacji.

Pod koniec 2015 roku otrzymaliśmy status OPP 
co sprawiło, że w 2016 można było przekazać 
nam 1% podatku. Jaka kwota wpłynie z jednego 
procent, to wielki znak zapytania na który odpo-
wiedź poznamy dopiero pod koniec października, 

bo wtedy upływa termin przekazywania pieniędzy 
przez Urzędy Skarbowe. Jedno jest pewne: CA-
ŁOŚĆ ZOSTANIE WYDANA NA CHORE DZIECI!

W chwili obecnej zrzeszamy 121 członków hono-
rowych – większość z nich mieszka na Śląsku, ale 
są również dwie osoby z Warszawy i cztery z Czę-
stochowy. Pomaga nam ponad 200 wolontariuszy 
– w śród nich spore grupy uczniów z gliwickich 
szkół: ZSO nr 1 i 4, Gimnazjum nr 3, Z.S. im. J. 
Korczaka oraz Zespołu Szkół Prywatnych z Katowic. 
Wszystkie osoby wykonujące jakiekolwiek czyn-
ności na rzecz fundacji robią to WYŁĄCZNIE 
charytatywnie (nie pobierają wynagrodzenia) 
– również Zarząd i Rada Fundacji.

Nie byłoby takich sukcesów gdyby nie wsparcie 
wielu osób i firm, które zauważyły sens oraz 
czytelność naszych działań. Sporo zawdzięczamy 
Europie Centralnej, która pod kierownictwem pani 
Moniki Magner w latach 2014/15 była mece-
nasem fundacji i sponsorem naszych akcji. Na 
2016 rok mecenas objęła włoska Firma MAPEI, 
której polski oddział znajduje się w Gliwicach, 
a sponsorem i gospodarzem naszych akcji 
został Park Handlowy ARENA. 
Na stale wspierają nas następujące firmy i instytu-
cje: Antex, Alkol, Auto Keller, Centrum Fizjoterapii 
Fizjofit, DWS projekt, Event 360, IMG S.A. – Spor-
tsArt, Kulej, MANOM, MOKiS Pyskowice, MOSiR 
Zabrze, Nowiny Gliwickie, Rembis, Sire, Stadion 
Śląski, Warsztat Koszulkowy, ZEVO, 6 web  
oraz Gazeta Miejska.

Wszystko zaczęło się przed kilkunastu kiedy to 
pierwszy finał WOŚP poruszył Polaków, a ko-
lejne ukształtowały wielu z nich w działalności 
charytatywnej – mnie również. Przez kilka lat 
byłem współorganizatorem gliwickich finałów 
oraz prowadzącym imprezę na orkiestrowej 
scenie. Z okazji 20 finału, który odbywał się 
8.01.2012 roku wraz z przyjaciółmi oraz przy 
udziale Stowarzyszenia GTW (gliwicki sztab 
WOŚP) zorganizowaliśmy I Gliwicki Bieg Or-
kiestrowy. Spory sukces biegu sprawił, iż stał 
się cykliczną imprezą – w tym roku odbyła się 
V edycja. Ta sytuacja przyspieszyła rejestrację 
własnej organizacji prospołecznej, a że je-
stem 7 krotnym maratończykiem, to nazwałem 
fundację Biegamy z Sercem. Choć jesteśmy 
małą organizacja, to do tej pory udało się 
nam wesprzeć działania WOŚP kwotą ponad 
100.000,00 zł.

Wsparcia fundacji udzieliły wybitne postacie 
świata sportu, które zostały jej Ambasadorami. 
Są wśród nich polskie lekkoatletki, które będą 
reprezentować kraj na najbliższych igrzyskach: 
Agnieszka DYGACZ – wielokrotna Mistrzyni 
Polski w chodzie sportowym i Ewa SWOBODA – 
Mistrzyni Polski i Europy w sprincie. Od samego 
początku Ambasadorem jest również Kacper 
ADAM – wielokrotny Mistrz Polski w triathlonie. 
W szerokim gronie przyjaciół fundacji znajduje 
się również Arkadiusz MILIK napastnik repre-

zentacji Polski i Ajaxu Amsterdam – strzelec 
pierwszej bramki dla biało-czerwonych 
na EURO 2016.

To nasza piąta edycja ZUMBY, ale już wiemy, że najważniejsza, bo po raz pierwszy pomoc ma 
związek z ratowaniem ludzkiego życia! Anię dotknęła bardzo rzadka choroba genetyczna Zespół 
Cockayne’a, która powoduje przedwczesne starzenie się – występuje raz na 2 miliony osób! Na 
szczęście jest szansa na przedłużenie życia naszej bohaterce polegająca na kosztownej i cy-
klicznej terapii, którą można odbyć tylko w USA. Czujemy ogromną odpowiedzialność za sukces 
imprezy i zebranie jak największej kwoty, którą przekażemy na subkonto Ani. Wszystko okaże 
się w niedzielę ok godziny 15:30 kiedy to na zakończenie podamy sumę pozyskanych pieniędzy. Na 
chwilę obecną mamy zgłoszonych ponad 300 osób, ale wierzymy, że 19 czerwca pojawi się ich 
dużo więcej. Chętnych zapraszamy w godzinach 10:00 – 14:30 do Biura Rejestracji uczestników. 
Zumba odbędzie się pomiędzy 12:00, a 15:00, ale nie ma konieczności tańczenia przez 3 godziny. 
Rejestrować można się nawet 30 minut przed zakończeniem maratonu. Szczegóły dotyczące naszej 
akcji na www.tanczymyzsercem.pl, a więcej informacji o tym jak można pomóc Ani na www.dlaani.pl


