
"Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością twojego 

konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym." Barbara Bush  

 

Studentka biegnie Półmaraton Warszawski dla Fundacji Rak’n’Roll  

„Mam na imię Agata, jestem obecnie na II roku farmacji. Biegam odkąd pamiętam: 800 m, 3 km, 5..10..Wraz 

z nowym rokiem w mojej głowie zrodziło się nowe wyzwanie.. może by tak pobiec 21 km? Nie potrzebowałam dużo 

czasu, żeby się zdecydować. 

Biorąc udział w półmaratonie wybrałam drogę charytatywną, czyli: jeśli uzbieram min.300 zł to Fundacja 

dostaje zebrane przeze mnie pieniądze a ja w zamian pakiet startowy.  

Tylko jak uzbierać 300 zł? Kto wpłaci tyle pieniędzy, wątpliwości czy dam radę.. Jednak już po pierwszym dniu 

zostało wpłacone 100zł! Byłam w ogromnym szoku, zaczęło mnie to napędzać do działania, szukałam dodatkowych 

sposobów zachęcających do wsparcia akcji. Publikowałam zdjęcia, wyznaczałam sobie nowe wyzwania. Udało mi się 

w ciągu tygodnia uzbierać podstawową kwotę uprawniającą mnie do startu! Nie ma odwrotu!  

Ale to nie koniec, po zebraniu 300zł wyznaczyłam sobie kolejny cel – 500 zł – w zamian postanowiłam, że pobiegnę 

w  fartuchu laboratoryjnym ( czy ktoś widział biegaczkę w fartuchu?)..Pomyślałam, że to dobra zachęta! Wspólnymi 

siłami, dzięki ogromnemu wsparciu udało się zebrać i tę kwotę! Przyznam się szczerze, że to mi dodało skrzydeł. 

Przecież nie mogę teraz przestać- jest kolejny cel - 750 zł! Pamiętaj: cała zebrana kwota zostaje przekazana na 

działalność Fundacji!  

Wyzwanie: postaram się zdobyć podpisy ważnych osób z naszej Uczelni! Oczywiście na fartuchu, w którym pobiegnę! 

Każdy kto ma ochotę i chcę pomóc w tym szczytnym celu będzie mógł się podpisać.  

Dlaczego ta Fundacja? Otóż wiążąc swoją przyszłość z sektorem medycznym, takie tematy nie będą mi obce. 

Nowotwór dotyka obecnie wiele osób na całym świecie. Celem Fundacji jest zmiana schematu myślenia na temat 

choroby nowotworowej w szerszej świadomości społecznej oraz poprawa jakości życia osób chorych na raka. Jednej 

osobie ciężko jest działać, ale razem możemy osiągnąć naprawdę wiele. Nie spodziewałam się, że jestem w stanie 

zachęcić tyle osób do wsparcia akcji, to pokazuje ile dobrego może zrobić każdy z nas. Jeśli drugi człowiek nie jest Ci 

obojętny, zapraszam do zapoznania się z akcją, szczegóły w linku poniżej.” 

 Cel:750zł  

Kiedy: 03.04.2016  

Tutaj możesz wesprzeć akcję: https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/charity/1248 

Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/921955054561067/  

 

Z góry dziękuję za okazane wsparcie, 

 Agata Jaworska 

  

 

 „Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. 

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi." - Jan Paweł II 
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