Biegowy renesans w Baranówku
W niedzielę 28 czerwca, w Baranówku odbył się III Bieg o Puchar Fundacji Stworzenia Pana Smolenia, ze startem i
metą w siedzibie fundacji. Sportowe wydarzenie zainaugurowało powrót imprez biegowych organizowanych przez
Zespół biegi.wlkp, po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusem.
Mimo że wciąż jeszcze trwa stan epidemiczny, otworzyły się możliwości powrotu do normalności, także w zakresie
imprez sportowych, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. O takie zadbał główny organizator III Biegu o Puchar
Fundacji Stworzenia Pana Smolenia - Zespół biegi.wklp, którą tworzy grupa pasjonatów organizujących imprezy
biegowe i sportowe na terenie całej Wielkopolski i nie tylko. Organizacyjnego wsparcia udzielił gospodarz imprezy –
Fundacja z Baranówka.
W samo południe, do rywalizacji biegowej na dystansie 5 lub 10 km stawiło się blisko 150 zawodników, w tym
amatorzy Nordic Walking, którzy wystartowali na 5-kilometrowym dystansie. Organizatorzy zapewnili pomiar
czasu netto od momentu przekroczenia linii startu, by ograniczyć w ten sposób tłok zawodników na samy
starcie.
Malownicza trasa przebiegała przez tereny leśne Nadleśnictwa Konstantynowo. Mimo niesprzyjających
warunków pogodowych – upału i uciążliwego słońca, wszyscy dotarli na metę.
Na wszystkich zawodników czekały medale, a zwycięzcy otrzymali puchary i upominki, między innymi od Gminy
Mosina, które wręczył osobiście burmistrz Przemysław Mieloch. Nagrodą specjalną dla zwycięzców była też
runda honorowa bryczką zaprzężoną w nasze piękne Fryzy ze stajni Fundacji.
Na podium biegu stanęli:
klasyfikacja mężczyzn
bieg na 5 km - 1. Sebastian Nędza z Boguszyna (00:19:19), 2. Tomasz Popławski z Czapur (00:19:43), 3.
Robert Walczak z Poznania (00:19:53)
bieg na 10 km - Julian Bocian ze Stęszewa (00:41:14), 2. Jakub Styperek z Psarskiego (00:42:22), 3. Adam
Wiśniewski z Tulec (00:44:30)
5 km Nordic Walking -1. Grzegorz Krugiołka z Pniew (00:38:02)
2. Bartosz Matuszewski z Dopiewca (00:59:44)
klasyfikacja kobiet
bieg na 5 km - 1. Małgorzata Brok z Plewisk z czasem 00:24:07 (10 w klasyfikacji ogólnej), 2. Joanna
Wicenty z Obrzycka z czasem 00:26:51 (16 w klasyfikacji ogólnej), 3. Daria Walkowiak z Poznania z
czasem 00:27:17 (19 w klasyfikacji ogólnej)
bieg na 10 km - 1. Monika Grabarczyk z Daszewic z czasem 00:46:40 (5 w klasyfikacji ogólnej), 2. Danuta
Ujejska ze Święciechowej z czasem 00:52:04 (14 w klasyfikacji ogólnej), 3. Justyna Witczak z Leszna z
czasem 00:55:38 (27 w klasyfikacji ogólnej).
5 km Nordic Walking - 1. Agnieszka Dudek z Granowa (00:42:04), 2. Joanna Skowrońska z Dopiewca
(00:43:53), 3. Arleta Staśkiewicz z Gniezna (00:44:41).
Wszystkim zawodnikom gratulujemy!
Ta impreza biegowa, prócz promocji rekreacji i sportu, miała także cel charytatywny. Za każdy pokonany
kilometr przez zawodnika, jedna złotówka przekazana została na wsparcie Fundacji Stworzenia Pana
Smolenia,
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Wydarzeniu towarzyszyła wspaniała, sportowa, ale także rodzinna atmosfera.

Organizatorzy zadbali zarówno o zawodników, jak o towarzyszące wielu rodziny. Na dzieci czekała

przygotowana specjalnie na ten dzień Strefa Aktywności Twórczych i przejażdżki bryczką, a na wszystkich
napoje i pieczona kiełbaska. - Biegi o Puchar Fundacji Stworzenia Pana Smolenia tworzące przestrzeń dla
amatorów krótszych i dłuższych dystansów, integrują uczestników wokół wydarzenia o charakterze
sportowym i charytatywnym, bowiem z każdego, pokonanego kilometra płyną datki na cele statutowe
Fundacji – wyjaśnia Agnieszka Ostrowska z Fundacji Stworzenia Pana Smolenia. Jak mówi dalej, bieg jest
też doskonałą okazją do zaprezentowania idei hipoterapii szerszemu gronu, a malowniczość ośrodka i
otaczających go terenów stanowi dodatkowy atut w promocji miejsc leżących na terenie gminy Mosina. Zainteresowanie biegiem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, dlatego też już teraz planujemy
kolejne wydarzenia o podobnym charakterze, które w piękny sposób łączyć będą ludzi sportu wokół celu
dobroczynnego.
III Bieg o Puchar Fundacji Stworzenia Pana Smolenia odbywał się pod Honorowym Patronatem Burmistrza
Gminy Mosina, Powiatu Poznańskiego i Nadleśnictwa Konstantynowo.
Fundacja Stworzenia Pana Smolenia dziękuje wszystkim wymienionym instytucjom za przekazanie nagród dla
finalistów biegu i wszystkim innym, którzy wsparli przedsięwzięcie: Strażakom OSP Krajkowo za pomoc przy
montażu i demontażu bramy startowej, udostępnionej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, Jadłodzielni
Mosina,
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wychowankom Zakładu Poprawczego w Poznaniu za wsparcie Fundacji przy organizacji wydarzenia, pani
Agnieszce Budna, która wraz z córkami otoczyła opieką naszą strefę dziecka, Emilce, która dzielnie wspierała
artystyczne wysiłki najmłodszych, Kornelii za piękne zdjęcia, wszystkim terapeutom i wolontariuszom za
aktywność podczas biegu, a także firmom, które sponsorowały to wydarzenie.
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