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Po raz pierwszy uczestnicy poznańskiego
półmaratonu biegli w czasie ulewy.
Ale nie narzekają: – Biegło się wspaniale
– mówią. 9. PKO Poznań Półmaraton
ukończyło wczoraj 11 351 zawodników.
SYLWIA SAŁ WAC KA

Agnieszka wychyla się spod parasola i staje na placach: – Dajesz radę, Damian! – krzyczy do męża. – Dajesz radę! – krzyczą już wszyscy na
moście Dworcowym. Jest niedziela, dziewiąta rano. Na Głogowskiej
stanęły auta i tramwaje. Tłum biegaczy 9. PKO Poznań Półmaraton
właśnie przekroczył linię startu i wylał się na uli ce. Bie ga cze mkną
w strugach deszczu. Na Matyi, Garbarach, Drodze Dębińskiej – kibicuje im ma sa wi dzów. Z ko łat ka mi,
trąbkami, balonami, i parasolami.
– Nawet deszcz nie popsuje nam zabawy – tłumaczą.
Tłu my cią gną też na Po znań
Sport Expo, które odbywają się na
Mię dzy na ro dowych Targach Po znańskich. – Wieszaki na medale,

świet ne, po ręcz ne. Za pra sza my!
– zachęca sprzedawca, i po chwili
już stoi kolejka.
Tuż obok, na placu, znajduje się
meta. Wolontariusze przygotowują
już przekąski dla zawodników. Wojtek, student AWF, rozkłada na stole
świeże, dorodne banany i tabliczki
czekolady. Obok stoją rzędy kubków
z napojem izotonicznym i kranówką. – Woda jest uzdatniona, spełniała unijne normy. Zawiera sole mineralne, wapń, magnez, jest bardzo
zdrowa! – przekonują mnie pracownicy poznańskich wodociągów Aquanet. Na deszczu mokną medale zawieszone na wieszakach i kosze kolorowych róż.
– Proszę państwa, właśnie Kenijczycy zbliżają się do mety. Biegną
grupą. Na pierwszą pozycję wysuwa się Daniel Muteti z Kenii – mówi
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Bieg w strugach deszczu

Półmaraton w Poznaniu ukończyło 11 351 zawodników

spiker. Na przebiegnięcie 21,1 km Daniel Muteti potrzebował 1 godziny 3
minut i 43 sekund. Uśmiechnięty,
wylu zowa ny, ma cha do ki bi ców.
– Nie ma złej pogody dla biegaczy,
każda pogoda jest dobra, by pobiec
– opowiada. A na mecie kibice witają pierwsze kobiety – Kenijkę Teresę

Flavious Kwamboka (czas 1:14:31)
i Martę Krawczyńską z Malborka
(1:14:46).
Zmoknięci biegacze przebierają
się, wielu idzie na darmowy masaż
(oferuje go kilkudziesięciu masażystów). – Plan wykonany. No, a teraz
czas na obiad! – śmieje się Monika
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Brzozowska. To jej 10. półmaraton:
– Jestem głodna jak wilk!
Bieg ukończyło wczoraj 11 351 zawodników. 
Więcej zdjęć na
poznan.wyborcza.pl

