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Fundacja Białystok Biega z ambasadorami 
Fundacja Białystok Biega uruchamia grupę Ambasadorzy Białystok Biega złożoną 
z zawodowych biegaczy i zaawansowanych amatorów związanych z Podlasiem. 
Zaproszenie do współpracy przyjęli Katarzyna Rutkowska, Anna Gosk, 
Przemysław Sajewski oraz Arkadiusz Ostaszewski. Ich zadaniem będzie m.in. 
zachęcanie biegaczy z całej Polski do startu w imprezach fundacji 
organizowanych w Białymstoku. Okazja do spotkania z ambasadorami już w 
najbliższą niedzielę podczas 6. edycji biegu TOP AUTO Białystok Biega. 

Utworzenie grupy Ambasadorzy Białystok Biega to pomysł Fundacji Białystok Biega 
na promowanie białostockich imprez w całej Polsce oraz na wspieranie najbardziej 
utalentowanych biegaczy związanych z Podlasiem. Zaproszenie do współpracy 
otrzymali zawodnicy, którzy mają na koncie po kilka startów w biegach fundacji, są 
rozpoznawalni w środowisku biegowym i z sukcesami biegają również w innych 
miastach Polski. Ideą projektu jest również budowa platformy wymiany 
doświadczeń biegaczy zawodowych oraz amatorów. Aktualnie grupa składa się z 
czworo biegaczy, ale możliwe, że w przyszłości zostanie powiększona o kolejnych 
ambasadorów.   

Ambasadorką fundacji zgodziła się zostać Katarzyna Rutkowska, zawodniczka KS 
Podlasie Białystok, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski oraz uczestniczka 
Mistrzostw Świata i Europy w biegach długodystansowych. Ta utalentowana 
biegaczka ma na koncie zwycięstwa w biegach fundacji – m.in. w ubiegłorocznej 
piątej edycji TOP AUTO Białystok Biega na dystansie 5 kilometrów, oraz w 
tegorocznym biegu City Run 5k odbywającym się równolegle z PKO Białystok 
Półmaraton. Bardzo szybko biega również Anna Gosk, kolejna z ambasadorek. To 
pasjonatka biegania, specjalizująca się w biegach długich. Ciągle w biegu, w 
pogoni za marzeniami. Na co dzień jest instruktorką lekkiej atletyki oraz fitness. 
Prowadzi fanpage „Go Faster, Be Strong, Have Fun”.  

Przemysław Sajewski, pierwszy z ambasadorów jest zaawansowanym amatorem. 
Treningi godzi z prowadzeniem sieci białostockich aptek oraz obowiązkami 
rodzinnymi. W imprezach Fundacji „Białystok Biega” startuje od ich pierwszych 
edycji. Często biega z wózkiem, którego pasażerką jest jego córka. Najbardziej 
lubi biegi długodystansowe, dlatego chętnie wybiera maratony i zawody ultra w 
górach. Arkadiusz Ostaszewski natomiast jak większość dzieci marzył, żeby zostać  
wielkim piłkarzem. Ten plan się jednak nie powiódł i w wieku 21 lat złapał 



biegowego bakcyla kończąc pierwszy w życiu maraton. Biega do dzisiaj, ciągle 
myśląc o tym jak być lepszym, mądrzejszym w tej dziedzinie. W tegorocznym PKO 
Białystok Półmaraton ustanowił swój aktualny rekord życiowy 1:14:53. Jako 
ambasador biegu chciałby m.in. prowadzić akcje charytatywne i dzielić się swoją 
wiedzą na temat biegania. 

„Zależy nam na tym, aby na nasze biegi przyjeżdżało do Białegostoku coraz więcej 
gości spoza Podlasia. Postanowiliśmy utworzyć grupę Ambasadorzy Białystok Biega 
ponieważ uznaliśmy, że w ten sposób najlepiej dotrzemy do biegaczy w całej 
Polsce z rzetelną informacją na temat naszych imprez. Zaprosiliśmy do współpracy 
najzdolniejszych podlaskich biegaczy, aby promować ich sylwetki w mediach, w 
Internecie i na naszych imprezach. Chcemy być blisko biegaczy, niezależnie od tego 
czy trenują wyczynowo czy amatorsko, dlatego nasza drużyna ambasadorów to 
mieszanka młodości i doświadczenia. Wszyscy znają nasze imprezy i biegają z nami 
od lat.  Już w niedzielę znów się spotkamy na szóstej już edycji biegu TOP AUTO 
Białystok Biega. Dziękuję Kasi, Ani, Przemkowi i Arkowi za przyjęcie zaproszenia. 
Jestem przekonany, że współpraca będzie bardzo owocna dla obu stron.” – 
powiedział Grzegorz Kuczyński, prezes Fundacji Białystok Biega.  

W ramach współpracy  fundacja będzie pokrywać koszty opłat startowych 
ambasadorów w wybranych biegach w Polsce. Przekaże również im koszulki 
startowe opatrzone logotypami fundacji, aby członkowie grupy wyróżniali się na 
trasach biegów.  

Fundacja Białystok Biega w ciągu 5 lat istnienia zorganizowała 12 imprez 
biegowych, które ukończyło ponad 15 tysięcy biegaczy. W portfolio biegów fundacji 
znajduje się PKO Białystok Półmaraton, największy bieg w Polsce Wschodniej, a 
także maraton sztafet Electrum Ekiden, TOP AUTO Białystok Biega, oraz kameralny 
Biegam Bo Lubię Lasy. W tym roku do grupy imprez fundacji dołączył  ekstremalny 
bieg z przeszkodami HERO RUN, który odbył się w Ogrodniczkach koło Białegostoku. 
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