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“Tych historii słuchamy ze ściśniętym sercem” – komu pomogą firmy podczas 
Poland Business Run? 
 
Życie Mariusza zmieniło się na zawsze po wypadku na torze motocyklowego 
wyścigu na Słowacji. Dla Jolanty, samodzielnie wychowującej 5-letniego synka, 
czas na chwilę się zatrzymał, gdy usłyszała diagnozę – rak piersi z przerzutami. 
Kuba pojawił się na świecie 11 lat temu z wadą wrodzoną – niedorozwojem 
kości udowej. Historia każdej z tych osób jest inna, ale łączy je jedno. 
Wszystkie otrzymają wsparcie dzięki pracownikom firm uczestniczącym w 
charytatywnym biegu. 
 
Ponad 30 tys. biegaczy zapisało się do udziału w sztafecie Poland Business Run 
2022, która w tym roku odbędzie się 4 września. W zawodach uczestniczą 5-
osobowe zespoły, najczęściej reprezentujące firmy i korporacje. Cel jest jeden – 
pomoc osobom z niepełnosprawnościami narządów ruchu oraz po mastektomii. Od 
pierwszej edycji Poland Business Run prawie 10 mln złotych przekazano na protezy, 
wózki, rehabilitację i wsparcie psychologiczne dla 728 osób z całej Polski, a do 
Fundacji organizującej zawody wciąż napływają kolejne wnioski o pomoc. 
  
– Biegamy i pomagamy już od 10 lat. Piękne jest to, że pracownicy firm spotykają się 
po pracy, wspólnie trenują, a w pierwszą niedzielę września biegną dla 
potrzebujących. A tych nie brakuje. Każdego roku trafia do nas kilkaset próśb o 
pomoc. Wielu historii beneficjentów słuchamy ze ściśniętym sercem – 
komentuje Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run, organizatorka 
zawodów. 
 
Motocyklista po amputacji 
 
Jednym z beneficjentów tegorocznego biegu jest 27-letni Mariusz z Krakowa, którego 
życie zmieniło się w jednej chwili na torze wyścigowym. Motocyklista przewrócił się, a 
inny uczestnik zawodów przejechał po jego nodze. Lekarze podjęli decyzję o 
amputacji. To wszystko działo się w lipcu 2021 roku, a dziś Mariusz postawił już 
pierwsze kroki na protezie i marzy o powrocie do aktywnego życia i ukochanej branży 
motocyklowej. 
  
– Jako były zawodnik i instruktor chciałbym znowu prowadzić szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa i techniki jazdy na motocyklu. Będzie to możliwe, gdy otrzymam 
zaawansowaną protezę nogi, która zapewni mi stabilność i pewność chodu. Dzięki 
niej będę też mógł pomóc ojcu w rodzinnej firmie transportowej. Mam nadzieję, że 
aktywności, takie jak trening na siłowni lub wyjazd na wakacje, staną się znów 
osiągalne, a nie będą tylko wspomnieniem z poprzedniego życia – 
komentuje Mariusz. 
 
Wsparcie po mastektomii 
 
Jolanta to 36-latka z Włocławka, samodzielna mama 5-letniego Stasia. W 2020 roku 
usłyszała diagnozę – rak piersi z przerzutami. Dziś jest po kilkudziesięciu dawkach 
chemioterapii, radioterapii i czterech operacjach, w tym podwójnej mastektomii. 



Następstwem zabiegów są dolegliwości bólowe oraz ograniczony zakres ruchu 
prawej ręki, dlatego kobieta potrzebuje rehabilitacji. Syn jest dla niej całym światem i 
to dla niego mimo przeciwności chce być tak sprawna jak to możliwe. 
 
– Przez prawie 10 lat pracowałam jako przedstawiciel medyczny. Jednak 
gdy powiedziałam w pracy o chorobie, zostałam z tym sama – pracodawca nie 
przedłużył mi umowy i obecnie wraz z synem żyjemy ze skromnych zasiłków. 
Dofinansowanie od Fundacji pozwoli mi na wyjazd na turnus rehabilitacyjny, który – 
mam nadzieję – postawi mnie na nogi… – mówi Jolanta, beneficjentka Poland 
Business Run 2022. 
 
Walka o nogę 
 
11-letni Kuba z Gdańska posiada rzadką wadę wrodzoną układu kostnego – 
niedorozwój kości udowej. Jego lewa noga jest w tej chwili krótsza o 6 cm od prawej, 
a różnica w długości obu nóg stale się zwiększa. Kuba przeszedł szereg operacji, jest 
systematycznie rehabilitowany. Mimo choroby świetnie pływa i z pasją gra w 
koszykówkę. Bardzo lubi jeździć na rowerze oraz na hulajnodze. 
 
Rodzice chłopca robią wszystko, żeby umożliwić mu normalne funkcjonowanie. 
Marzą o tym, aby ich syn mógł być tak sprawny, jak jego rówieśnicy. W kwietniu 
chłopiec przeszedł kolejną operację wydłużającą kość udową. Dzięki biegaczom 
Poland Business Run otrzymał ortezę, która pozwoli na stabilizację stawu 
biodrowego i kolanowego przez okres leczenia. 
  
– Po operacji syn musi nosić ortezę przez cały czas, podczas chodzenia, siedzenia, 
a nawet snu. Gdybyśmy jej nie mieli, nie dopuszczono by nas do zabiegu. Aktualnie 
wiemy, że wszystko poszło zgodnie z planem i wierzymy, że jesteśmy coraz bliżej 
sprawności nogi Kuby – mówi pani Agnieszka, mama beneficjenta Poland Business 
Run. 
 
Mariuszowi, Jolancie, Kubie i pozostałym beneficjentom Fundacji Poland Business 
Run można pomóc, zgłaszając swoją 5-osobową drużynę do udziału w wirtualnej 
formule biegu. A dla tych, którzy nie chcą biegać, a chcieliby wesprzeć szczytny cel, 
trwa akcja “Pomagam Bardziej”, w ramach której każdy może wpłacić dowolną kwotę 
poprzez jedną z drużyn zapisanych na charytatywny 
bieg: https://polandbusinessrun.pl/pl/teams. 
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