
Biegniemy razem dla Stasia 
 
Podczas 4. PKO Półmaratonu Solidarności uczestnicy będą mogli pobiec nie tylko dla dobrego 
wyniku i własnej satysfakcji, ale także aby wziąć udział w akcji charytatywnej na rzecz  
6-letniego Stasia. Sponsorem tytularnym biegu jest PKO Bank Polski.  
 
Biorąc udział w 4. PKO Półmaratonie Solidarności 4 czerwca 2016 r. będzie można wesprzeć  
6-letniego Stasia. Chłopiec cierpi na zwyrodnienie wielostawowe – ma uszkodzone kolana w wyniku 
sepsy noworodkowej. Szansą na jego samodzielne chodzenie jest operacja w klinice w Niemczech 
oraz ortezy, na które zbierane są pieniądze. Staś jest podopiecznym Fundacji Mam serce. 
Zaangażowanie zawodników, którzy dotrą do mety z kartką na koszulce „biegnę dla Stasia”, zostanie 
przeliczone na konkretne wsparcie finansowe – Fundacja PKO Banku Polskiego przekaże darowiznę 
na operację chłopca. Kartki będą do odbioru na stoisku PKO Banku Polskiego w Biurze Zawodów na 
Stadionie MOSiR w Lublinie – w piątek 3 czerwca w godz. 10.00-20.00 oraz w sobotę 4 czerwca  
w godz. 6.00-8.00.  
 
Podczas wszystkich sponsorowanych przez PKO Bank Polski wydarzeń prowadzone są charytatywne 
akcje biegowe na rzecz osób potrzebujących wsparcia w ratowaniu życia lub zdrowia, zarówno dzieci, 
jak i dorosłych. W trakcie 3. PKO Półmaratonu Solidarności w 2015 r. pobiegło 532 zawodników, z 
czego prawie 200 osób na rzecz 15-letniej Wiktorii, która od urodzenia cierpi na wrodzoną sztywność 
stawów – artrogrypozę. Dziewczynka otrzymała środki na operację rekonstrukcji prawego stawu 
biodrowego. Od 2013 roku odbyło się 169 takich akcji, a Fundacja PKO Banku Polskiego wsparła 177 
beneficjentów kwotą ponad 2,4 mln zł. W sumie od początku istnienia programu biegacze przemierzyli 
charytatywnie ok. 1 mln 305 tys. km, co równa się ponad 32 okrążeniom Ziemi wzdłuż równika.  
 
Dodatkowo, 19 września 2015 r. pod hasłem „Pomagamy z każdym krokiem” odbył się PKO Bieg 
Charytatywny. Akcja rozegrała się równocześnie na stadionach 12. miast Polski, również w Lublinie, 
gdzie 60 drużyn, czyli 300 osób wybiegało 2031 okrążeń. Łącznie uczestnicy biegu w całym kraju 
pokonali ponad 26 tys. okrążeń. Fundacja mogła dzięki temu przekazać 632 tys. zł na posiłki dla 
najbardziej potrzebujących dzieci.  
 
Więcej o programie „PKO Biegajmy razem” łączącym popularyzację zdrowego stylu życia z ideą 
dobroczynności, można przeczytać na stronach: 
 
www.biegajmyrazem.pkobp.pl 
www.bankomania.pkobp.pl/biegajmy-razem/ 
www.facebook.com/PKOBankPolskiBiegajmyRazem 
https://instagram.com/pkobiegajmyrazem 
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