
Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie 

pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący. Lepiej zgrzeszyć nadmiarem 

dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności. 

                  

KORESPONDENCYJNY BIEG CHARYTATYWY 100-LECIA URODZIN KAROLA WOJTYŁY  
 

Koronawirus wymusił na organizatorach imprez poszukiwanie takiej formuły biegania, która byłaby bezpieczna z uwagi na 

pandemię, a z drugiej strony w miarę atrakcyjna i dająca satysfakcję z pokonanych kilometrów dla uczczenia znaczących 

w historii rocznic. Jedną z nich jest 100-lecie urodzin Karola Wojtyły. Zastosowanie formuły korespondencyjnej stwarza 

szerokie możliwości, tak pod względem terminów, jak i dystansów. Jeśli więc są takie możliwości, to z nich skorzystajmy. 

Dlatego proponujemy trzy warianty biegu papieskiego i trzy klasyfikacje w podziale kobiety-mężczyźni oraz dodatkowo 

czwartą dla osób maszerujących z kijkami (nordic walking). 

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje” – słowa wypowiedziane przez św. Jana Pawła II podczas jednej 
z trzech pielgrzymek do Kenii stały się nie tylko mottem przewodnim tych biegów, ale głównym przesłaniem konkretnego 
działania – wsparcia dzieci z trzech bardzo ubogich rodzin poznanych przez grupy biegaczy w latach 2019-2020 podczas 
obozów sportowych w pobliżu Mombasy. 
WARIANT PIERWSZY: klasyfikacja osób, które pokonają 5 km w dniach 16-25 maja i prześlą wynik do północy 25 

maja (tego dnia – 25 maja 1929 roku Karol Wojtyła przyjął pierwszą komunię świętą). Rejestracja od 12 do 25 maja. 

WARIANT DRUGI: klasyfikacja osób, które pokonają 10 km w dniach 16-25 maja i prześlą wynik do północy 25 maja. 

Rejestracja od 12 do 25 maja. 

WARIANT TRZECI: klasyfikacja osób, które w dowolnych „ratach” pokonają w sumie 100 km w dniach od 18 maja 

do 20 czerwca i prześlą wynik do północy 20 czerwca (tego dnia minie 100 lat od chrztu Karola Wojtyły). Rejestracja od 

12 maja do 20 czerwca. 

WARIANT CZWARTY - NORDIC WALKING: klasyfikacja osób, które pokonają dystans 5 km w dniach od 16 do 

25 maja i prześlą wynik do północy 25 maja. Rejestracja od 12 do 25 maja. 

ZGŁOSZENIA i OPŁATY: poprzez portal datasport.pl na każdy wariant oddzielnie z jednoczesnym wniesieniem 

opłaty 10 zł w ramach której dana osoba zostanie sklasyfikowana oraz otrzyma w PDF do wydrukowania wybrany medal 

i dwustronny dyplom uznania za wsparcie akcji charytatywnej. 

OPŁATY DODATKOWE za: dwustronny dyplom formatu A5 (10 zł), złoty medal o średnicy 6 cm z wielobarwną 

szarfą (25 zł), statuetkę z imienną tabliczką (50 zł) oraz koszulkę techniczną w dwóch wersjach i kolorach (60 zł). W 

cenie - koszt nadania listem poleconym lub kurierem. Wszystkie opłaty dodatkowe należy wnosić poprzez portal 

zrzutka.pl – link https://zrzutka.pl/94v32u (tytuł POMÓŻ DZIECIOM W KENII – WESPRZYJ KIBWANĘ, NELIUSA, 

NELKĘ i SALMĘ). Tam też można zobaczyć w/w nagrody oraz zapoznać się ze szczegółowymi informacjami. 

 

Zwracamy uwagę na cztery rodzaje medali – będą one z wizerunkiem danego dziecka w Kenii, któremu chcemy pomóc – 

oraz kolorystykę szarfy. Portal zrzutka umożliwia rodzinie podgląd na wpłaty, jakie dla ich dzieci będą wnoszone. 

Natomiast statuetki-odlewy z wizerunkiem Mount Everestu, ręcznie malowane, odnoszą się do Wandy Rutkiewicz, która 

jako pierwsza Europejka i trzecia kobieta na świecie zdobyła najwyższy szczyt Ziemi w dniu, w którym Karol Wojtyła 

został wybrany papieżem. Na spotkaniu z wybitną himalaistką w czerwcu 1979 roku w Krakowie św. Jan Paweł II 

powiedział: „Dobry Bóg tak chciał, że tego samego dnia weszliśmy tak wysoko. Oboje po raz pierwszy z Polski”. 

Niechaj te medale i statuetki przypominają uczestnikom nie tylko udział w wyjątkowym biegu czy marszu, ale również 
i to, że niewielką kwotą przyczynili się do wsparcia tych, co tej pomocy potrzebują najbardziej, chociaż o nią nie proszą. 
PUBLIKACJA WYNIKÓW: po kilku dniach od końcowej daty danego biegu na stronie www.biegstulecia.pl w zakładce imprezy 

towarzyszące. UWAGA! Do biura biegu wystarczy przesłać mailem wynik pokonania 5,10 czy 100 km. Zachęcamy do udostępniania 

na Państwa profilu FB własnych zdjęć/filmików/relacji. Ich przesłanie do organizatora będzie jednoczesną zgodą na publikację na 

stronie biegstulecia.pl oraz https://www.facebook.com/biegstulecia2018/ 

KONTAKT z organizatorem (biuro Biegu Stulecia Klubu Sportowego Polskie Himalaje): telefoniczny – 730 777 045 

lub 784 400 502; mailowy: biegstulecia@tlen.pl 
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