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40 lat
Półmaratonu

Wiązowskiego.
Jak bieg dla amatorów stał 

się marką ogólnopolską.



Biegali z nami…
Jakub Wesołowski  

– aktor, triatlonista

Robert Korzeniowski 
– polski lekkoatleta, 

chodziarz, czterokrotny 
mistrz olimpijski

Angelika Mach  
– polska lekkoatletka,  

biegaczka długodystansowa

Mezo (Jacek Leszek Mejer)  
– polski raper, dziennikarz 

radiowy i osobowość telewizyjna

Arkadiusz Sowa 
– polski lekkoatleta, 

maratończyk

Jan „Ułan” Niedźwiecki  
– weteren wojenny, jogger, ma-
ratończyk, w wieku 81 lat prze-

biegł Półmaraton Wiązowski

Szymon Kulka  
– polski lekkoatleta, 
długodystansowiec

Gen. dyw. dr Roman Polko  
– twórca jednostki „Grom”
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Do zespołu organizującego Półmaraton 
Wiązowski dołączyłam 5 lat temu. Od po-
czątku widziałam zapał wielu ludzi. Mu-
szę przyznać, że nie od razu zrozumiałam, 
skąd się bierze. Dziś rozumiem! Półmara-
ton Wiązowski to nie tylko impreza sporto-
wa. To nie tylko impreza rodzinna. To także 
– a może przede wszystkim – największa 
impreza integracyjna, jaką kiedykolwiek 
w naszej gminie zorganizowaliśmy. 

Pracując przy organizacji półmaratonu do-
skonale widzimy, co znaczą takie pojęcia, 
jak: łączenie pokoleń, wolontariat, bezinte-
resowność i mecenat. To namacalny dowód 
na istnienie społeczeństwa obywatelskiego. 
To idea, która angażuje także pracowników 
urzędu. 

Mamy ambicję być najlepsi. Profesjonalni. 
Skuteczni. Nie dla tego, że ktoś nam każe, 
a dlatego, że praca przy Półmaratonie Wią-
zowskim daje nam mnóstwo satysfakcji. 
Przez ostatnie lata urośliśmy w siłę. Bo je-
śli chce się wolontariuszom, mieszkańcom, 
sponsorom, patronom medialnym – to nam, 
urzędnikom, chce się jeszcze bardziej!

Jestem dumna, że jako zespół możemy 
być częścią historii 40  lat Półmaratonu 
Wiązowskiego!

Dyrektor Półmaratonu Wiązowskiego
Anna Rosłaniec
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Półmaraton Wiązowski.  
Na starcie po raz 40.

1981 – ok. 400
1982 – 110*

1983 – 110*
1984 – 110*

1985 – 100
1986 – 118

1987 – 110*
1988 – 113

1989 – 110*
1990 – 110*

1991 – 110*
1992 – 110*

1993 – 112
1994 – 156

1995 – 207
1996 – 174

1997 – 201 
1998 – 272

1999 – 250
2000 – 383

2001 – 451
2002 – 411

2003 – 405
2004 – 433

2005 – 415
2006 – 336

2007 – 354

2008 – 466
2009 – 628

2010 – 946
2011 – 1166

Półmaraton Wiązowski to pierwszy długodystansowy bieg rozgrywany 
w Polsce w okresie zimowo-wiosennym. Jest jedną z najstarszych 
tego typu imprez sportowych i od 1981 roku na stałe wpisał się 
w kalendarz imprez biegowych w Polsce. 

LICZBA BIEGACZY W LATACH 1981–2020
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2012 – 716
2013 – 675

2014 – 758
2015 – 1043

2016 – 1244
2017 – 1369

2018 – 1561

2019 – 1908

2020 – 4000*

* Dane szacunkowe
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Organizatorem I Otwockiego Zimowe-
go Małego Maratonu „Świder-Wisła” 
był Oddział Otwocki Warszawskich 
Ośrodków Wypoczynku „Wisła” ra-
zem z Radą Gminną LZS w Wiązownie. 
Pierwotna nazwa biegu wywodziła się 
od trasy biegu. Zawodnicy wystarto-
wali z  terenu OWS „Rudka”, mając 
półmetek w Józefowie w rejonie ul. 
Leśnej i metę w OWS „Rudka”. Z cza-
sem biegowi głównemu zaczęły towa-
rzyszyć zmagania młodzieży i dzieci 

na krótszych dystansach, które na 
stałe wpisały się do programu następ-
nych półmaratonów.

Od IV Półmaratonu zmieniła się jego 
nazwa na Zimowy Mały Maraton „Świ-
der – Wisła”, a  jego głównym organi-
zatorem była Rada Gminna LZS, Urząd 
Gminy Wiązowna i  Rada Wojewódzka 
LZS. Trasa maratonu wiodła z Wiązow-
ny do Józefowa. Półmaraton zyskiwał co-
raz więcej zwolenników i uczestników. 

Dobra organizacja zawodów, urokliwe 
trasy sprawiały, że biegacze chętnie wra-
cali co roku do Wiązowny. Impreza rozra-
stała się, by na początku lat 90. przyjąć 
nazwę „Półmaraton Wiązowski” i  roz-
grywać się tylko na terenie gminy Wią-
zowna na trasie Wiązowna – Duchnów 
– Wiązowna.

Obecnie zawodnicy biegną wśród malow-
niczych lasów, pól i miejscowości na tra-
sie Wiązowna – Żanęcin – Dziechciniec 

Start XX 
Półmaratonu 
Wiązowskiego

Najmłodsi uczestnicy XXXIII 
Półmaratonu Wiązowskiego

Foto: Archiw
um

 U
G

 W
iązow

na
6  | biuletyn samorządowy | Wydanie okolicznościoweSport



Ruszył XXVII 
Półmaraton Wiązowski 

– Malcanów – Lipowo – Glinianka (na-
wrót) – Lipowo – Malcanów – Dziechciniec 
– Pęclin – Duchnów – Wiązowna. Oferta 
półmaratonu skierowana jest zarówno 
do zawodników uprawiających biega-
nie wyczynowe, amatorskie, zawodników 
niepełnosprawnych, dzieci ze szkół pod-
stawowych i młodzieży licealnej, a także 
do najmłodszych adeptów biegania. 

Wielką atrakcją imprezy jest Bieg Kra-
snoludków dedykowany najmłodszym 

amatorom sportu, które w  specjalnej 
oprawie pokonują dystans 160 m. Półma-
raton Wiązowski to świetny sprawdzian 
przed występami lekkoatletycznymi dla 
wyczynowców, a także znakomity trening 
dla amatorów.

Dziś Półmaraton Wiązowski jest nie tyl-
ko imprezą sportową, lecz także wyda-
rzeniem skupiającym różne środowiska 
i  świetną promocją Gminy Wiązowna. 
Dzięki zaangażowaniu sponsorów impreza 

może się rozwijać. W organizację zaanga-
żowani są mieszkańcy gminy, wolontariu-
sze, Ochotnicze Straże Pożarne, placówki 
oświatowe, policja i wojsko. Półmaraton 
rośnie w siłę. Czterdziesty bieg będzie re-
kordowo duży. Na starcie stanie ponad 
5 tysięcy zawodników. Od dzieci, aż po 
seniorów. 

Redakcja

XXXV Półmaraton Wiązowski. 
Bieg młodzieżowy

Foto: Archiw
um
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Rok Kategoria/
dystans Nazwisko i imię Kraj Czas 

1981 M 20 km
K 12 km

Mitka Józef
Rokitowska Lucyna

Polska
Polska

1:01:52
49:35

1982 M 20 km
K 12 km

Skarżyński Jerzy
Turosz Zofia

Polska
Polska

1:01:45
52:18

1983 M 20 km
K 20 km
K 10 km

Skarżyński Jerzy 
Walendziak Renata
Górzyńska Gabriela

Polska
Polska
Polska

1:00:50
1:11:38

38:50

1984 M 20 km
K 20 km

Niemczak Antoni
Górzyńska Gabriela

Polska
Polska

1:02:35
1:13:47

1985 M 20 km
K 20 km

Skarżyński Jerzy
Turosz Zofia

Polska
Polska

1:06:27
1:30:17

1986 M 20 km
K 20 km

Helak Leszek
Turosz Zofia

Polska
Polska

1:05:10
1:29:07

1987 M 20 km
K 20 km

Tarasiuk Paweł
Suchańska Elżbieta

Polska
Polska

1:06:19
1:23:29

1988 M 20 km
K 20 km

Lasecki Kazimierz
Chilińska Krystyna

Polska
Polska

1:03:35
1:14:03

1989 M 20 km
K 20 km

Więckowski W.
Gierwatowska W.

Polska
Polska

1:06:15
1:14:21

1990 M 20 km
K 20 km

Lasocki Kazimierz
Gradus Kamila

Polska
Polska

1:03:41
1:14:50

1991 M 20 km
K 20 km

Marchewka Jan
Zatorska Izabela

Polska
Polska

1:03:42
1:13:00

1992 M 21,1 km
K 21,1 km

Jaworski Wojciech
Gierwatowska W.

Polska
Polska

1:07:31
1:23:10

1993 M 21,1 km
K 21,1 km

Tonciński Wł.
Paczos Barbara

Białoruś
Polska

1:07:57
1:24:06

1994 M 21,1 km
K 21,1 km

Wieczorek Dariusz
Mentlewicz Cz.

Polska
Polska

1:06:56
1:21:35

1995 M 21,1 km
K 21,1 km

Kotow Vladimir
Mazowka Elena

Polska 
Białoruś 

1:05:12
1:14:09

1996 M 21,1 km
K 21,1 km

Krzyścian Andrzej
Kryza Violetta

Polska
Polska

1:06:24
1:16:01

1997 M 21,1 km
K 21,1 km

Kamiński Mariusz
Marczyk Danuta

Polska
Polska

1:05:28
1:17:11

1998 M 21,1 km
K 21,1 km

Tiamczuk Vladimir
Birbach – Kowalewicz 
Małgorzata

Białoruś
Polska

1:06:19
1:20:00

1999 M 21.097 km
K 21.097 km

Wieczorek Dariusz
Karpińska Joanna

Polska
Polska

1:05:43
1:16:57

2000 M 21.097 km
K 21.097 km

Bartoszak Michał
Zięcina Mirela

Polska
Polska

1:04:14
1:21:06

Półmaraton Wiązowski
2001 M 21.097 km

K 21.097 km
Bebło Leszek
Szymańska 
– Wiśniewska

Polska
Polska

1:06:55
1:15:56

2002 M 21.097 km
K 21.097 km

Tiamchik Wladimir
Szymańska Karina

Białoruś
Polska

1:09:30
1:16:59

2003 M 21.097 km
K 21.097 km

Mazerski Bartosz
Twardochleb Barbara

Polska
Polska

1:06:30
1:18:20

2004 M 21.097 km
K 21.097 km

Kąpiński Sławomir
Sobańska Małgorzata

Polska 
Polska

1:07:10
1:16:16

2005 M 21.097 km
K 21.097 km

Ochal Paweł
Poltavska Valentyna

Polska
Ukraina

1:07:38
1:19:23

2006 M 21.097 km
K 21.097 km

Kuzdra Dariusz
Ustianowska Dorota

Polska 
Polska

1:07:59
1:18:40

2007 M 21.097 km
K 21.097 km

Rybak Vitalij
Antropik Renata

Ukraina
Polska

1:09:15
1:20:13

2008 M 21.097 km
K 21.097 km

Rzeszewicz Karol
Maj – Roksz Maria

Polska
Polska

1:07:19
1:20:19

2009 M 21.097 km
K 21.097 km

Sowa Arkadiusz
Słanko Svitlana

Polska
Białoruś

1:06:43
1:18:40

2010 M 21.097 km
K 21.097 km

Diliunas Marius
Lewandowska Iwona

Litwa
Polska

1:07:24
1:16:15

2011 M 21.097 km
K 21.097 km

Gardzielewski Arek
Gortel Agnieszka

Polska
Polska

1:05:31
1:16:34

2012 M 21.097 km
K 21.097 km

Romanenko Roman
Barwanowa Ilon

Ukraina
Ukraina

1:08:20
1:18:18

2013 M 21.097 km
K 21.097 km

Romanenko Roman
Trzaskalska Izabela

Ukraina
Polska

1:05:43
1:17:24

2014 M 21.097 km
K 21.097 km

Romanenko Roman
Poteriuk Vita

Ukraina
Ukraina

1:04:42
1:17:25

2015 M 21.097 km
K 21.097 km

Kulka Szymon
Mierzejewska 
Agnieszka

Polska
Polska

1:05:35
1:14:49

2016 M 21.097 km
K 21.097 km

Too Silas
Trzaskalska Izabela

Kenia
Polska

1:03:26
1:12:56

2017 M 21.097 km
K 21.097 km

Starżyński Andrzej
Mach Angelika

Ukraina
Polska

1:07:17
1:16:49

2018 M 21.097 km
K 21.097 km

Dobrowolski Emil
Mach Angelika

Polska
Polska

1:06:50
1:15:20

2019 M 21.097 km
K 21.097 km

Dobrowolski Emil
Trzaskalska Izabela

Polska
Polska

1:06:53
1:12:38

Rok Kategoria/
dystans Nazwisko i imię Kraj Czas 
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Rok Kategoria/
dystans Nazwisko i imię Kraj Czas 

1998 M 5 km Marzec Sławomir Polska 14:25

1999 M 5 km Wilk Robert Polska 14:22

2000 M 5 km Brak danych - -

2001 M 5 km
K 5 km

Fudalej Marcin
Bąk Justyna

Polska
Polska

14:36
16:09

2002 M 5 km
K 5 km

Bartoszak Michał
Jamróz Małgorzata

Polska
Polska

14:06
16:26

2003 M 5 km
K 5 km

Kuzdra Dariusz
Pieczulis Krystyna

Polska
Polska

14:59
17:27

2004 M 5 km
K 5 km

Giżyński Mariusz
Jabłońska Barbara

Polska
Polska

15:02
17:25

2005 M 5 km
K 5 km

Fudalej Marcin
Dziwosz Katarzyna

Polska
Polska

15:13
19:10

2006 M 5 km
K 5 km

Bernacki Władysław
Bury Małgorzata

Polska
Polska

15:49
17:20

2007 M 5 km
K 5 km

Wróblewski Grzegorz
Dziwosz Katarzyna

Polska
Polska

15:57
17:50

2008 M 5 km
K 5 km

Bernardelli Michał
Dziwosz Katarzyna

Polska
Polska

15:17
18:03

2009 M 5 km
K 5 km

Kuzdra Dariusz
Golovnitska Olga

Polska
Ukraina

14:54
17:44

2010 M 5 km
K 5 km

Nowak Jakub
Kalinowska Paulina

Polska
Polska

14:56
18:55

2011 M 5 km
K 5 km

Nowogrodzki Dawid
Trzaskalska Izabela

Polska
Polska

14:54
18:00

2012 M 5 km
K 5 km

Nowak Jakub
Byelovol Tatyana

Polska
Ukraina

14:48
18:10

2013 M 5 km
K 5 km

Wichowski Jacek 
Zaniewska Izabela

Polska
Polska

15:13
17:38

2014 M 5 km
K 5 km

Kowalski Marek 
Chreścionko Ewa

Polska
Polska

14:34
17:37

2015 M 5 km
K 5 km

Łobodziński Piotr
Chreścionko Ewa

Polska
Polska

14:48
16:46

2016 M 5 km
K 5 km

Kowalski Marek
Rutkowska Katarzyna 

Polska
Polska

14:22
17:15

2017 M 5 km
K 5 km

Roszko Damian
Rutkowska Katarzyna

Polska
Polska

14:30
16:57

2018 M 5 km
K 5 km

Wasiewicz Krzysztof
Rutkowska Katarzyna

Polska
Polska

15:14
16:31

2019 M 5 km
K 5 km

Giżyński Mariusz
Gosk Anna

Polska
Polska

14:38
15:58

Triumfatorzy poprzednich lat 
Wiązowska 5-tka

Jerzy GÓRSKI – polski triathloni-
sta i mistrz świata w podwójnym 
Ironmanie

Od wielu lat jestem zaangażowany 
w rozwój wydarzenia, jakim jest Półmaraton 
Wiązowski i widzę, jaki ogromny skok organi-
zacyjny ta impreza wykonała i jak bardzo roz-
winęło się zaplecze dla uczestników. To jest 
jedna z  nielicznych imprez w  Polsce, której 
głównym organizatorem jest gmina, a  któ-
ra posiłkuje się najwyższej klasy fachowcami 
z różnych dziedzin. Dzięki temu ta impreza jest 
na tak wysokim poziomie. Tu liczy się nie tylko 
wynik, ale i fantastyczna atmosfera. A to jest 
coś, na co na półmaratonie w Wiązownie każdy 
może liczyć. Także data półmaratonu doskona-
le wpisał się w cykl imprez biegowych. Dzię-
ki temu biegacze mają szansę sprawdzić się 
przed wejściem w pełen sezon biegowy. Wią-
zowna to bardzo mocna tradycja. To jedyna im-
preza, która organizowana jest co rok i nawet 
stan wojenny nie dał jej rady. 

Andrzej SUPRON – polski zapaśnik 
stylu klasycznego, trener, sędzia 
i mieszkaniec Gminy Wiązowna

Bieg jest jedną z najlepszych form utrzyma-
nia na dobrym poziomie ogólnej sprawności 
fizycznej, a społeczeństwo nasze nareszcie za-
czyna dbać o kulturę ciała. Pamiętam puste 
ulice, kiedy to biegałam sam między zgrupo-
waniami, dbając o kondycję. Wtedy patrzono 
na mnie jak na jakieś zjawisko. Dziś biega-
nie stało się czymś powszechnym. Najlepszym 
tego dowodem są imprezy takie jak Półmara-
ton Wiązowski. Ta sportowa impreza jest jed-
nym z większych sukcesów naszej gminy. Mogę 
mówić naszej, bo jestem jej mieszkańcem. Od 
lat obserwuję rozwój tego wydarzenia i cieszy 
mnie fakt, że stało się ono imprezą już na skalę 
wręcz międzynarodową. Cieszy mnie również, 
że wybitni sportowcy biorą udział w naszej im-
prezie. Pamiętam, jak spotkałem Roberta Ko-
rzeniowskiego, który zapytał, co ja tu robię? 
A ja odpowiedziałem: Mieszkam! Jestem dum-
ny, że mogę być częścią tego wydarzenia.
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Wójt Gminy Wiązowna Janusz 
BUDNY w szczerej rozmowie o bie-
ganiu, przyjaźni i historii budowa-
nia marki jednego z najstarszych 
biegów w Polsce. 

Pierwsze słowo, jakie przychodzi 
Panu do głowy, kiedy pada hasło 
„Półmaraton Wiązowski” i dlaczego 
akurat ono…

Nie ma jednego słowa. Są przynajmniej 
trzy: PROMOCJA – bo ten bieg znany jest 
nie tylko w naszej okolicy, ale napraw-
dę w środowisku biegaczy z całej Polski. 
WSPÓŁPRACA – bo organizacja półma-
ratonu to co roku współdziałanie niemal 
wszystkich naszych instytucji publicz-
nych, organizacji pozarządowych, a także 
przedsiębiorców i wolontariuszy. I  trze-
cie: PROFESJONALIZM – bo od kilku lat 
z  lokalnej imprezy, ucząc się od najlep-
szych w kraju, wyrośliśmy na prawdziwy, 
profesjonalny bieg. Czego dowodem jest 
chociażby liczba uczestników. I  jak tak 
myślę o tych trzech słowach, to do głowy 
przychodzi mi jeszcze jedno: DUMA. 40 
lat tradycji, tak świetnie podtrzymywanej 
i rozwijanej, to ogromny powód do dumy.

Kiedy zaczęła się Pana przygoda 
z Półmaratonem Wiązowskim? Ile 
półmaratonów, jako organizator, ma 
Pan za sobą? I co od tamtego czasu 
się zmieniło?

Bodajże w 1999 r., gdy zostałem prezesem 
KS Advit. Wtedy nawrót biegu główne-
go był w Duchnowie i klub był odpowie-
dzialny za zabezpieczenie tego nawrotu. 
Pamiętam, że nie byłem zadowolony z na-
szej pracy, miałem sporo uwag. Działałem 
trochę intuicyjnie, bo nikt z nas nie miał 
wtedy tej wiedzy, co dziś. W następnym 
roku już było znacznie lepiej, bo się przy-
gotowałem do tego, mając już pojęcie, 
jaka to była impreza. W 2007 r. zostałem 
dyrektorem półmaratonu i  przez kolej-
ne pięć edycji miałem zaszczyt kierować 
tym przedsięwzięciem. Ostatni raz było to 

w 2011 r., gdy już byłem członkiem Zarzą-
du Powiatu Otwockiego.

Najzabawniejsze wydarzenie, ja-
kie Pan pamięta z Półmaratonu 
Wiązowskiego?

Ta historia, którą pamiętam, nie jest może 
zabawna, ale dla mnie jest za to ciągle 
wzruszająca. Mówię: dla mnie, bo to hi-
storia, która dotyczy także mnie. W woj-
sku poznałem dwóch kolegów. Choć 
razem służyliśmy krótko, bardzo się zżyli-
śmy. To był trudny czas, co paradoksalnie 
sprzyjało budowaniu przyjaźni. Ta między 
Mariuszem, Fredkiem i mną urwała się 
po tym, jak przydzielono nas do różnych 
jednostek. Dziś to brzmi śmiesznie, ale 
w latach 80. bez komórek, e-maila… Ba! 
Bez telefonu stacjonarnego trudno było 
podtrzymać takie relacje. Przez wiele lat 
po wyjściu z wojska szukaliśmy ze sobą 
kontaktu. Z Mariuszem odnalazłem się 
dopiero w czasach internetowych, przez 
popularny wtedy portal „Nasza Klasa”. 
Fredka szukaliśmy już razem. Przez lata 
bez skutku. Pewnego dnia, przeglądając 
listę zawodników, którzy zgłosili się do 
biegu na 5 km, zobaczyłem nazwisko: 
Alfred PAPLAK. Wiek się zgadzał, nazwi-
sko też. Miejscowość nie. Telefonów za-
wodnicy nie podawali. E-maili też nie. 
Zadzwoniłem więc do Mariusza i popro-
siłem, żeby przyjechał na półmaraton. 
Mieliśmy nadzieję, że Fredek będzie stał 
na starcie. Jakież to były dla nas emo-
cje! Gdy zawodnicy biegu na 5 km stali 
na linii, poprosiłem spikera, żeby zapy-
tał czy wśród nich jest Alfred PAPLAK, bo 
prawdopodobnie dyrektor półmaratonu 
Janusz BUDNY jest jego kolegą z wojska. 
Ku mojej wielkiej radości, spośród kilku-
set zawodników, nagle wystrzeliła ręka 
w górę. Przed szyk wyskoczył mój przy-
jaciel, którego nie widziałem prawie 30 
lat! My tkwiliśmy w przyjacielskim uści-
sku, a  ludzie bili nam brawo. Po biegu 
Fred – zmęczony – podszedł do barier-
ki, zaczął łapać oddech, ale zobaczył za 
barierką jakiegoś faceta, który robił mu 
zdjęcia. Jako że nazwisko zobowiązuje 

(przypomnę: PAPLAK), Fred zaczął paplać 
i natychmiast zagadywać fotografa. – Nie 
uwierzy Pan – mówi, łapiąc oddech. – Po 
trzydziestu latach spotkałem tu kumpla 
z wojska. A fotograf z rozbrajającą szcze-
rością: – Ja to spotkałem tu nawet dwóch. 
Wtedy Fredek podniósł głowę i zobaczył 
Mariusza. To było jak scena z sentymen-
talnego filmu. Ale bardzo lubię tę histo-
rię, a z chłopakami mam kontakt do dziś.

Najbardziej chwytające za serce wy-
darzenie, jakie Pan pamięta z Pół-
maratonu Wiązowskiego?

Było wiele wzruszających chwil na prze-
strzeni tych 40 edycji. Każda łza zwycię-
stwa, łza porażki, radość zawodników 
lub radość rodziców z  sukcesów ich 
dzieci. Do dzisiaj mam w głowie słowa 
i łzy wzruszenia naszego spikera Sylwe-
stra ROŻDŻESTWIEŃSKIEGO. Obchodził 
swój własny jubileusz, bo prowadził pół-
maraton po raz 35. Wręczyłem mu po-
dziękowania i okazały puchar. Wtedy on 
powiedział mi ze łzami w oczach, że „chy-
ba już ostatni raz byłem na półmarato-
nie w Wiązownie…”. Tak też się stało. Nie 
wiedzieliśmy, że Sylwek był ciężko cho-
ry i niedługo potem zmarł. To był wielki 
człowiek, znakomity dziennikarz sporto-
wy – znawca biegania w Polsce i na świe-
cie, który niewątpliwie przyczynił się do 
rozwoju naszej imprezy. Jestem zaszczy-
cony, że mogłem z nim współpracować.

Czy jest jakaś osoba, która uczest-
niczyła w naszym Półmaratonie, 
a która najbardziej utkwiła Panu 
w pamięci i dlaczego?

Olimpijczyk Andrzej Supron, 
lekkoatletka Angelika Mach 

i wójt Janusz BudnyHistoria  
wiatru w mordę
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Wielu znakomitych biegaczy biega-
ło w  Wiązownie. Wielu olimpijczyków 
sprawdzało formę na biegu głównym lub 
na piątkę. Reprezentanci naszego kraju 
i innych europejskich nacji. Znani dawni 
olimpijczycy, a także wiele znanych oso-
bistości, w tym też organizatorzy wiel-
kich imprez biegowych w  Polsce, np. 
Marek TRONINA – szef Maratonu i Pół-
maratonu Warszawskiego. Znakomity 
maratończyk z  lat 70., a  obecnie pre-
zes Polskiego Stowarzyszenia Biegów 
– Henryk PASKAL, rekord życiowy w pół-
maratonie uzyskał w Wiązownie. Biegał 
u nas Arkadiusz SOWA, który przygoto-
wywał się do startu na olimpiadę w Pe-
kinie. Biegają u nas znani dziennikarze, 
aktorzy i  olimpijczycy. Ostatnimi cza-
sy zaczął biegać w  Wiązownie Robert 
KORZENIOWSKI. Mnie osobiście cieszy 
to, że popularność biegania tak bardzo 
wzrosła. Gdy zaczynałem pracę jako dy-
rektor imprezy, biegał w biegu głównym 
tylko nasz jeden mieszkaniec. Teraz bie-
gają ich setki w biegu głównym i na pięć 
kilometrów. To jest nasze osiągnięcie: 
popularyzacja biegania.

Półmaraton Wiązowski ma już też 
swój slang…

Tak. Takim słowem, który wymyślili nasi 
zawodnicy, jest sformułowanie w „wmor-
dewind”. To ukute przez zawodników 
określenie wiatrów, które wieją tylko na 
Półmaratonie Wiązowskim, a charakte-
ryzują się tym, że wieją w twarz zarówno 
przed nawrotem, jak i po nim (śmiech). 

Co Pana zdaniem jest najtrudniejsze 
przy organizowaniu naszego półma-
ratonu i w ogóle tego typu imprez 
biegowych?

Wszystko jest ważne, a przede wszyst-
kim bezpieczeństwo zawodników i  ki-
biców, zarówno na start/mecie, jak i na 
całej trasie. Bez pieniędzy i setek wolon-
tariuszy, bez współpracy z  partnerami 
specjalizującymi się w  obsłudze bie-
gów ulicznych, nie będzie sukcesu. Każ-
dy musi znać swoje obowiązki i w dniu 
zawodów być w pełnej mobilizacji. Ko-
ordynacja wszystkich działań jest bar-
dzo ważna i trudna. Dlatego też ważne 
jest to, co dzieje się przed imprezą, czyli 
perfekcyjne planowanie i bycie przygo-
towanym na każdą ewentualność. Bar-
dzo ważna jest komunikacja wewnętrzna 

i zewnętrzna, pomiędzy służbami a kie-
rownictwem i  szybkie reagowanie na 
zdarzenia.

Najbardziej niewdzięczna praca 
przy półmaratonie, którą mało kto 
zauważa?

Dyrektor powie pewnie, że jej „robota” 
jest niewdzięczna. Bo jest – ze względu 
na wielką odpowiedzialność. Bardzo so-
bie cenię pracę służb mundurowych, które 
zajmują się bezpieczeństwem. Policjan-
ci, strażacy, funkcjonariusze żandarmerii 
i agenci ochrony, którzy bez względu na 
pogodę zabezpieczają wszystkie skrzyżo-
wania, drogi, dróżki, przecinki leśne. Sto-
jąc kilka godzin pilnują, żeby nie doszło do 
nieprzewidzianych, niebezpiecznych zda-
rzeń. Jestem też pełen uznania dla pra-
cowników biur zawodów, którzy w kilka 
godzin potrafią wydać pakiety startowe 
dla kilku tysięcy zawodników.

Czy jest coś, co chciały Pan zmienić, 
ulepszyć, dodać do naszego półma-
ratonu? Co to jest?

Nie mam wielkich uwag i pragnień. Jedy-
ne, co chciałbym zmienić, to mieć dostęp 
do większej przestrzeni. Szkoła w Wią-
zownie już robi się za mała na potrzeby 
zawodów. Potrzebna nam jest hala spor-
towo-widowiskowa, gdzieś na obrzeżach 
Wiązowny, która przejmie funkcję cen-
trum dowodzenia i pozwoli na dalszy roz-
wój. Mam na to już jakiś pomysł w głowie, 
a jeśli radni i mieszkańcy się zgodzą, po-
dejmiemy kroki w tym kierunku. Oczywi-
ście, taka hala musi działać przez cały rok, 
a półmaraton powinien być tylko jedną 
z organizowanych wokół niej imprez.

Czego życzy Pan w tym jubileuszo-
wym roku biegaczom, którzy staną 
na starcie 23 lutego. 

Żeby – jak co roku – czuli się tu u nas do-
brze, a ten jubileusz zapamiętali jako do-
brze spędzony czas. By nam wybaczyli, bo 
będzie trochę ciasno. Żeby szczęśliwie do-
biegli do mety i szczęśliwie wrócili do do-
mów. Ufam, że zrobimy wszystko, żeby tak 
było. I, oczywiście, będziemy oczekiwać ich 
za rok na kolejnym półmaratonie. Wiatr 
w twarz czasem może być przyjemny. 

Redakcja
tukontakt@wiazowna.pl Na chwilę przed startem

Nagrody dla młodzieżówki

Wręczanie nagród

Nagroda dla najmłodszego uczestnika

Pamiątkowe zdjęcie
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Półmaraton Wiązowski
w liczbach40 lat historii naszej imprezy to wiele życiowych rekordów zawodników, 

którzy stanęli na starcie Półmaratonu Wiązowskiego. Ale to także rekor-
dowe zaangażowanie wolontariuszy czy partnerów półmaratonu. Oto 
kilka liczb, które zebrane razem pokazują skalę tego przedsięwzięcia.

1:00:50
Rekord trasy należy do 
Jerzego SKARŻYŃSKIEGO

14353
Startujący zjedli  
14353 kg, czyli ponad 
14 ton jedzenia

384 400
Zawodnicy półmaratonu po-
konali dystans 384 400 km 
(odległość Ziemi od Księżyca) 
i są już w ¼ drogi powrotnej 
na ziemię

12
Obiegliście ziemię  

już 12 razy dookoła 23 151
Biegacze wypili  
23 151 litrów, czyli  
92 604 szklanek wody

1:11:38
Rekord trasy należy do Renaty WALENDZIAK 
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Jak się 
kiedyś 
biegało

Uczestnik biegu 
w koszulce technicznej  
39. Półmaratonu 
Wiązowskiego
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Żywa świnia, oddychająca koszulka 
i kolce, czyli o tym, jak bieganie stało 
się powszechne. Choć dziś nawet ama-
torzy biegają już z zupełnie profesjo-
nalnym sprzętem.

Pierwsze maratony w Polsce zaczęły odby-
wać się w 1924 r. Jednak udział w nich brać 
mogli tylko zawodowcy. Masowe biegi, do-
stępne dla każdego, w naszym kraju pojawiły 
się w latach 70. Pierwszy masowy maraton, 
w którym udział wzięli zarówno zawodow-
cy, jak i amatorzy, odbył się w 1978 r. z ini-
cjatywy gnieźnieńskich działaczy Szkolnego 
Związku Sportowego. Wystartowało w nim 
kilkudziesięciu zawodników. 

Jak pisze runners-world.pl, wtedy pojawił się 
trend do gadżetów, jakimi obdarowywano zwy-
cięzców „dostawali 30 lat temu np. żywą świnię, 
kanapę lub stół. Trudno było zapakować takie 
trofeum do plecaka i wsiąść w pociąg powrotny 
do domu. Potem, w latach 80. i 90., zaczęły kró-
lować kołdry, koce, śpiwory i sprzęt AGD”. U nas 
przez wiele lat zwycięzcy otrzymywali kolorowy 
telewizor polskiej produkcji Curtis.

Pierwszy otwarty dla wszystkich bieg mara-
toński zorganizowano pod koniec lat 70. XX 
w. 30 września 1979 r. trasę Maratonu Po-
koju pokonało 1861 osób. Był to najlepszy 
wynik w Europie. Po stanie wojennym Pola-
cy wrócili na start. Biegowy kryzys przyszedł 
w latach 90. Potem bieganie wróciło do łask 
na początku XXI w.

Strój do biegania
Początkowo strój do uprawiania sportu 
przypominał ten noszony na co dzień. Jed-
nak trudno biegać w długiej spódnicy czy też 
w koszuli zapinanej pod szyję. XX w. przy-
niósł zmiany w tym, co zakładano na siebie 
w czasie uprawiania różnego rodzaju dyscy-
plin sportowych. 

Odzież stała się nie tylko praktyczna, ale 
i miała ułatwić poruszanie się. Stroje dla lek-
koatletów miały i mają przede wszystkim po-
prawiać aerodynamikę. Ewoluowały również 
materiały, z których odzież jest wykonywana. 
Biegacze nie założą już zwykłej bawełnianej 
koszulki, ale taką, wykonaną ze specjalne-
go tworzywa, które „oddycha” i odprowadza 
pot, utrzymując przy tym stałą temperaturę 
ciała użytkownika. 

Buty do biegania
Żaden biegacz – czy zawodowiec, czy też 
amator – nie wyobraża sobie bez nich ży-
cia. Mowa tu, oczywiście, o obuwiu do bie-
gania. Ich pierwowzorem były skórzane buty 
z przymocowanymi do podeszwy kolcami, 
które pojawiły się na rynku w latach 20. XX 
w., cieszyły się popularnością aż do lat 40. 
Buty, które bardziej przypominają te dzisiej-
sze, pojawiły się w latach 60.  

Na początku lat 70. pojawiło się obuwie, 
które stanowiło przełom na rynku, ponie-
waż posiadało gumowo-gąbkową podeszwę 
środkową, z dodatkową wkładkę pod piętę. 
W 1979 r. pojawiły się buty z poduszką po-
wietrzną Tailwind. Kolejna modyfikacja to 
rok 1986. W 2004 r. pojawiło się ultralekkie 
obuwie, w którym biegacz czuje się tak, jak-
by był na boso. 

Do dziś firmy sportowe, wprowadzają kolejne 
modele na rynek. Ten „wyścig zbrojeń” sprawił, 
że dzisiejsze buty są proste, lekkie i wygodne. 
Jednak jest jedna rzecz stała. Po przebiegnięciu 
1000 – 1200 km przeciętne buty do biegania 
tracą swoją najważniejszą cechę – amortyza-
cję. I trzeba je wymienić na nowe. Jakie? O tym 
sami musicie zdecydować… 

Redakcja
Źródło: historia.org.pl, https://www.runners-
-world.pl/biegi/Jak-masy-wybiegly-na-ulice-histo-
ria-biegania-w-Polsce,4080,1; mojafigura.com



Gerard WOŁODŹKO, działacz spor-
towy, trener, propagator lekkiej 
atletyki*

„Wiązowna ma rzekę Świder, a  Józe-
fów Świder i Wisłę stąd pomysł na na-
zwę i  trasę bieg w pierwszym, drugim 
i trzecim biegu: „Otwocki Zimowy Mały 
Maraton Świder – Wisła. W roku 1981 
głównym organizatorem był Oddział 
Otwocki WOW „Wisła”, ale do współ-
pracy zaprosiłem Radę Gminną LZS 
w Wiązownie z jej przewodniczącym An-
drzejem FRANKOWSKIM na czele. Był on 
moim najbliższym współpracownikiem 

w latach 1981–91. W latach 1981–83 za-
prosiliśmy do współpracy Urzędy Gmin 
w  Józefowie i Wiązownie. Nawiązałem 
też współpracę z Totalizatorem Sporto-
wym (fundował puchary) oraz z Kurie-
rem Polskim i  Telewizyjnym Kurierem 
Warszawskim, których redakcje zapew-
niały nam propagandę medialną. 

Pierwszy historyczny Otwocki Mały Ma-
raton Świder – Wisła odbył się w ostat-
nią niedzielę lutego 1981 r. Zawodnicy 
wystartowali z terenu OWS „Rudka”, ma-
jąc półmetek w Józefowie w rejonie uli-
cy Leśnej i metę w OWS „Rudka”. Bieg 

odbywał się przy łagodnej pogodzie 
i przy małym mrozie. Udział prawie 400 
zawodników był w tym czasie olbrzymim 
sukcesem. Organizacja zawodów, pięk-
na trasa, organizacja transportu, zakwa-
terowania, wyżywienia została wysoko 
ocenione przez zawodników i zaproszo-
nych gości.

Największe problemy nastręczała orga-
nizacja II Półmaratonu w  1982  r. Jego 
termin wypadł ok. 2,5 miesiąca po ogło-
szeniu stanu wojennego. W tym okresie 
nie odbywały się żadne ogólnopolskie 
masowe imprezy sportowe ani kul-
turalne. Musiałem użyć mocnych ar-
gumentów, by przekonać komisarza 
wojskowego, że taka impreza w niczym 
nie naruszy spokoju społecznego ani ry-
gorów stanu wojennego. Szczęściem 
komisarz okazał się człowiekiem roz-
sądnym i nie tylko dał się przekonać, ale 
też pomagał w załatwieniu wielu spraw 
organizacyjno-zaopatrzeniowych.

Bieg odbył się na częściowo nowej trasie, 
gdyż start był w Wiązownie. Po obiegnię-
ciu obwodnicy wiązowskiej trasa wiodła 
do Józefowa i z powrotem do Wiązow-
ny. Biegowi głównemu towarzyszyły, po-
dobnie jak w dalszych latach, zawody na 
krótkich trasach dla dzieci: bieg liliputów 
i krasnali. W kolejnych latach odbywa-
ły się już biegi dla dzieci starszych, tzw. 
MiniMaraton. Począwszy od IV Półmara-
tonu w jego nazwie nie było już słowa 
„Otwocki”. Pozostał tylko IV, V itd. Zimo-
wy Mały Maraton Świder – Wisła, a jego 
głównym organizatorem pozostała Rada 
Gminna LZS przy współpracy Urzędu 
Gminy Wiązowna i Rady Wojewódzkiej 
LZS w  Warszawie. Jedynym wyjątkiem 
był tu IX ZMM, gdy współorganizatorem 
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WOŁODŹKO
Gerard

Półmaraton Wiązowski to także przede wszystkim lu-
dzie. Ludzie, którym się chciało, którzy zainwestowali 
swój czas, zapał i pracę w organizację imprezy biego-
wej w środku zimy, gdzieś na wsi, bez dobrej infra-
struktury i niejako wbrew zdrowemu rozsądkowi. Do 

nich należeli pierwszy organizator naszego biegu nie-
żyjący już Gerard WOŁODŹKO oraz Janusz KALINOW-
SKI, założyciel Centralnego Klubu Biegacza. 20  lat 
temu poprosiliśmy ich o wspomnienia z tamtych cza-
sów. Dziś ponownie do nich sięgamy.
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Janusz KALINOWSKI, animator spor-
tu oraz założyciel Centralnego Klu-
bu Biegacza*

„O Zimowym Biegu Świder – Wisła do-
wiedziałem się bodajże we wrześniu 
1980  r. podczas Maratonu Pokoju. Jak 
pamiętam, wiadomość ta z  jednej stro-
ny podekscytowała mnie, a z drugiej za-
skoczyła i kazała mocno się zastanowić: 
bieg w środku zimy? Przecież może być 
20 stopni mrozu…

Pomysł organizacji zawodów o tej porze 
roku, na tak długim dystansie, okazał się 
strzałem w „10”. Przecież trzeba treno-
wać, a w tym okresie nawet bardziej in-
tensywnie, i trzeba też od czasu do czasu 
zrobić sobie startowy sprawdzian, mówi-
li trenerzy. To uzasadnienie przyjmowali 
nie tylko profesjonaliści, ale i amatorzy. 
Mieliśmy więc od początku imprezy na 
jej trasie i jednych, i drugich: medalistów 
Mistrzostw Polski i tzw. joggerów, rywali-
zujących dla przyjemności. Od początku 
też wytworzyła się niezwykle sympatycz-
na atmosfera wokół biegu.

Po kilku latach zmieniono trasę, włączo-
no do programu dystans dla przedszko-
laków i uczniów szkół podstawowych, co 
także okazało się trafnym posunięciem. 
Z roku na rok rosła liczba uczestników. 
I  nie wiedzieć jak to się stało, minęło 
już 20 lat. A mnie się wydaje, jakby to 
było wczoraj, kiedy potwornie zmarznię-
ty dotarłem do mety, kiedy nie mogłem 

ruszyć skostniałymi dłoń-
mi i  ktoś wlewał mi do 
gardła gorącą herbatę, 
gdyż kubka w  ręku nie 
mogłem utrzymać. Patrzę 
na zdjęcia nieznanego 
mi fotografa: oblodzona 
broda, obok biegnący Ja-
pończyk, prawnik z  am-
basady. Wspomnienia, 
wspomnienia…

Przez 20 lat przy organiza-
cji zawodów działało wie-
le osób, mniej lub bardziej 
zaangażowanych. Wszy-
scy jednak chcieli, aby 
impreza wypadła jak naj-
lepiej. Samo wymienienie 
nazwisk zajęłoby kilka 
stron. Przeważnie swą pracę wykonywa-
li za jedno słowo – dziękuję. Niektórzy 
przez wszystkie 20 lat, inni włączyli się 
stosunkowo niedawno, kilka lat temu.

Co my, połykacze kilometrów, możemy 
im powiedzieć?

Są na świecie trzy najpiękniejsze słowa: 
proszę, dziękuję, przepraszam. A zatem:

  prosimy Was, organizujcie nadal te zwo-
dy, bo są one nam potrzebne; dobrze 
się stało, że poszerzyliście ich formułę, 
dodając do półmaratonu bieg na 5 km;

  dziękujemy wam za trud, wysi-
łek i  serce wkładane każdego roku 

w przygotowywanie i przeprowadzanie 
imprezy; dziękujemy sponsorom z du-
żych i małych firm oraz osobom pry-
watnym; dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się i nadal przyczyniają się 
do organizacji zawodów;

  przepraszamy Was za nasze narzekania 
i wybrzydzania, że czasami ponosiły nas 
nerwy i zachowywaliśmy się nieprawi-
dłowo. A to, że tak licznie przyjeżdżamy 
do Wiązowny zimową porą, z odległych 
stron kraju, najlepiej świadczy o tym, że 
lubimy Was oraz imprezę, którą organi-
zujecie”. 

 
*  Przedruk z  publikacji „XX Półmaraton 

Wiązowski”, 27.02.2000 r.

Foto: scrin/youtube.pl

KALINOWSKI
Janusz

(względy finansowe) był MOSiR i Urząd 
Miejski w Józefowie, a trasa biegu wio-
dła z Józefowa (S.P. Nr 2 ul. Graniczna) do 
Wiązowny (półmetek i nawrót), z metą 
również w Józefowie. Był taki zamiar by 
start i meta oraz półmetek był jednego 
roku w Wiązownie, a drugiego w Józefo-
wie. Po pierwszej próbie w 1989 roku od-
stąpiono od tego zamiaru.

Moje związki z Półmaratonem kończą się 
w 1991 r. Trzeba sprawiedliwie ocenić, że 
Ci, co byli początkowo przeciwnikami tej 
imprezy, stali się jej gorącymi zwolennika-
mi, dostrzegając nie tylko aspekt sporto-
wy, ale też możliwość promowania gminy 
Wiązowna. Jako obserwator podziwiam 
duże zaangażowanie Zarządu Gminy, rad-
nych, pracowników administracji i wielu 

sponsorów. Dziś i  ja mogę powiedzieć, 
że moja i innych współpracowników z lat 
1981–91 inicjatywa i praca nie poszły na 
marne”.  
 
*  Przedruk z  publikacji „XX Półmaraton 

Wiązowski”, 27.02.2000 r.
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Trasa 
Półmaratonu 
Wiązowskiego 
wczoraj i dziś
Trasa Półmaratonu Wiązowskiego dziś wygląda zupeł-
nie inaczej niż podczas swojej pierwszej edycji. Na po-
czątku biegaliśmy z Józefowa do Rudki i z Rudki do 
Józefowa. Podczas XX Półmaratonu Wiązowskiego trasa 
prowadziła już od Wiązowny przez Boryszew do Duch-
nowa i z powrotem. Obecnie zawodnicy biegną wśród 
malowniczych lasów, pól i wiosek na trasie Wiązowna 
– Glinianka – Pęclin – Wiązowna. 





Nie da się dziś zbudować profesjo-
nalnej imprezy biegowej dla kilku 
tysięcy zawodników bez solidnego 
finansowania. Nawet z pomocą fan-
tastycznych wolontariuszy nie spo-
sób obsłużyć i zabezpieczyć takiego 
dużego wydarzenia. Nie bylibyśmy 
w  stanie rozwijać półmaratonu bez 
wsparcia firm i ludzi biznesu, którzy – 
ufając nam – pomagają budować nasz 
profesjonalizm i  rozwijać najstarszy 
zimowy półmaraton w Polsce.

Dzięki współpracy z firmami, które ro-
zumieją społeczną odpowiedzialność 
biznesu i samorządu, Półmaraton Wią-
zowski zyskał tak dobrą renomę w ca-
łej Polsce. Dzieje się to dzięki hojności 
przedsiębiorstw, które co roku są otwar-
te na potrzeby biegaczy. I dzięki ludziom, 
którzy tymi instytucjami na co dzień za-
rządzają. Ich wkład finansowy w organi-
zację półmaratonu pozwala nam zadbać 
o bezpieczeństwo zawodników, zagwa-
rantować profesjonalną obsługę, cenne 

nagrody oraz stworzyć atmosferę, do 
której chętnie wracają co roku biegacze 
z Polski i Europy. Bez tych ludzi, ich życz-
liwości i zaufania nie moglibyśmy w Wią-
zownie pielęgnować i  rozwijać tradycji 
zdrowego, świadomego i  rodzinnego 
spędzania wolnego czasu. Bo taki wła-
śnie jest nasz półmaraton i biegi towa-
rzyszące. Z tego słyniemy już nie tylko 
w naszej okolicy, ale w całym polskim 
środowisku biegowym.

Wsparcie,  
które pozwala Wam biegać

Sponsorzy Generalni

Sponsorzy Główni

W organizacji 40. Półmaratonu Wiązowskiego wsparli nas:
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Sponsorzy Wspierający

Darczyńcy

LAT

Patroni Honorowi
Nasza impreza nie byłaby taka, jak jest, również dzięki patro-
nom honorowym. To szczególny rodzaj wyróżnienia przyzna-
wany imprezom. Patronat w znaczny sposób podnosi rangę 
biegu i szczególny charakter. Dla nas to wielki zaszczyt, że ho-
norowy patronat nad naszym wydarzeniem obejmują najważ-
niejsze instytucje w państwie oraz świecie sportowym. W tym 
roku: Ministerstwo Sportu, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek 
Województwa Mazowieckiego, Polski Komitet Olimpijski oraz 
Polski Związek Lekkiej Atletyki. 

Patroni Medialni
Mamy też wsparcie ze strony mediów, które piszą o nas w pra-
sie oraz w sieci, jak również mówią o nas na antenie. Dzięki 
nim informacje o naszym przedsięwzięciu budują naszą pozy-
cję oraz zaufanie. Nasza impreza od samego początku miała pa-
tronów medialnych. I tak jest w tym roku, a naszymi patronami 
medialnymi są: Polsat News, „Super Express”, czasnabieganie.
pl (dodatek do „Przeglądu Sportowego”), Radio Kolor, „Linia 
Otwocka”, „haloOtwock”, „iOtwock”, naszemiasto.pl, Magazyn 
Bieganie, MaratonyPolskie.pl. 

Redakcja
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Pierwsze były małe, okrągłe, wykona-
ne z brązu z tzw. wklejką. Kiedyś do-
stawali je nieliczni. Dziś – każdy, kto 
ukończy bieg. Medal to nie tylko ga-
dżet, ale ważny i stały element każ-
dego biegu. 

Dla wielu uczestników biegów medal 
to pamiątka, która – gdy się na niego 
spojrzy – przywołuje dobre wspomnie-
nia. Dla innych to bodziec wzmacniają-
cy motywację do dalszej pracy nad sobą 
i swoimi wynikami. Zakładanie medalu 
wszystkim, którzy ukończyli bieg, ma też 
swój wymiar symboliczny. Pokazuje, że 
sport jest dla wszystkich. Dostajesz me-
dal – nagrodę, bo – przekraczając linię 
mety – wygrałeś z własnymi słabościa-
mi i nie poddałeś się, mimo że na trasie 
pojawiły się chwile zwątpienia czy braku 
wiary we własne siły.

Nagroda wręczana zwycięzcy ma swoje 
źródła w starożytności. Podczas igrzysk 
sportowych organizowanych przez Gre-
ków triumfatorzy otrzymywali wieńce 
z gałązek oliwnych. Zwyczaj wręczania 
medali w  świecie sportowym ukształ-
tował się w 2 połowie XIX w. Podczas 
pierwszych nowożytnych Igrzyskach 
Olimpijskich w Atenach w 1896 r., oprócz 
medali wręczono zwycięzcom także ga-
łązkę laurową. Na okrągłym medalu 
przedstawiono wówczas motywy antycz-
ne: głowę Zeusa, a obok niej postać bo-
gini zwycięstwa Nike z gałązką oliwną. 

Początkowo medale trafiały tylko do 
zwycięzców – złote, srebrne i brązowe. 
I tak jest do dziś. Te najważniejsze tro-
fea nadal otrzymują ci, którzy osiągnę-
li najlepszy wynik. Na szerokie wody 
medal wypłynął dopiero w  latach 90. 

Wtedy to jednakowe medale – pamiąt-
ki zaczęli otrzymywać wszyscy, którzy 
ukończyli bieg. Pierwsze medale były 
mało efektowne – małe, okrągłe, z brą-
zu i z kolorową wklejką – nazwą imprezy 
i dystansem. Dziś organizatorzy biegów 
prześcigają się, tworząc coraz bardziej 
wymyślnie projekty. Im bardziej pomy-
słowe, tym lepiej. 

Jak efektowne są medale polskich pół-
maratonów można przekonać się śle-
dząc stronę serwisu MaratonyPolskie.pl, 
który od 2013 r. organizuje konkurs na 
najładniejszy medal mijającego sezonu 
biegowego. Medal 37. Półmaratonu Wią-
zowskiego zajął II miejsce, 38. – III miej-
sce, a 39. – VI miejsce w kraju. 

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu 
lat sposób wytwarzania medali zmienił 
się diametralnie. Matryce silikonowe – 
nietrwałe, a przez to powodujące, że po-
wstawały medale „ładne” i  „brzydkie” 
ze względu na szybkie zużywanie się 
matrycy – zastąpiły wysokociśnieniowe 
matryce stalowe 3D. Dzięki nim wszyst-
kie nagrody wyglądają tak samo. Dziś 
medale nie są już jedno-, ale wielokolo-
rowe dzięki możliwości wypełnienia ich 
kolorowym lakierem. Cieszą oko i moty-
wują do wysiłku. 

Redakcja
Źródło: biegowe.pl, wikipedia.pl

Pamiątkowy medal. 
Nagroda za  
zwycięstwo  
z samym  
sobą

Medal jubileuszowego  
40. Półmaratonu 

Wiązowskiego

Foto: Tryum
f
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Medale Półmaratonu Wiązowskiego z lat 2001–2007
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Grand Prix Traktu Brzeskiego. 
Sześć miesięcy sportowej rywalizacji

Zmęczenie, ale 
szczęśliwi uczestnicy 
39. Półmaratonu 
Wiązowskiego

Foto: M
. Sosnow

ska
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Rok 2020 przynosi szóstą już edycję 
cyklu Grand Prix Traktu Brzeskiego. 
Impreza z roku na rok nabiera tem-
pa, przyciągając coraz większą licz-
bę uczestników, chętnych spróbować 
swoich sił w biegach na dystansach 
od piątki do półmaratonu. Grand Prix 
zaczyna się zimowym Półmaratonem 
Wiązowskim, a kończy upalnym Bie-
giem Siedleckiego Jacka.

GPTB to cykl imprez biegowych rozgry-
wanych w miejscowościach położonych 
przy historycznej szosie Warszawa – 
Brześć bądź w jej pobliżu. Zorganizowa-
nie cyklu ma służyć lepszej popularyzacji 
biegania i  promocji regionu. Pierwsza 
edycja cyklu GPTB odbyła się w 2015 r. 
Sportowa rywalizacja, szansa sprawdze-
nia się w  skrajnie różnych warunkach 

atmosferycznych, nowe biegowe znajo-
mości, kolekcja wyjątkowych medali oraz 
świetna zabawa to wyróżniki cyklu.

W tym roku do Grand Prix Traktu Brze-
skiego zaliczają się następujące biegi:
   23 lutego 2020 – 40. Półmaraton Wią-

zowski (dystanse: 5 km, 21,097 km);
   31 maja 2020 – Ogólnopolskie Biegi 

Uliczne 25. Mazowiecka Piętnastka i 6. 
Mazowiecka Piątka (dystanse: 5 km, 
15 km);

   14 czerwca 2020 – 9. Rodzinny Piknik 
Biegowy Biała Biega (dystanse: 5 km, 
15 km);

   26 lipca 2020 – V Uliczna Międzyrzec-
ka Dycha (dystanse: 5 km, 10 km);

   29–30 sierpnia 2020 – 11. Bieg Sie-
dleckiego Jacka (dystanse: 5 km, 
10 km, 21,097 km).

Formuła Grand Prix wymaga zaliczenia 
przez zawodnika jednego biegu na każ-
dym dystansie: 5 km, 10 km, 15 km i pół-
maratonu podczas dowolnie wybranej 
imprezy. Za ukończenie piątego biegu, 
zawodnik otrzymuje dodatkowe punk-
ty, zgodnie z regulaminem. W przypad-
ku ukończenia przez zawodnika większej 
liczby biegów, do klasyfikacji liczony jest 
tylko jeden dodatkowy bieg – najlepszy 
wynik danego zawodnika.

Koordynatorem cyklu Grand Prix Trak-
tu Brzeskiego jest Agencja Rozwoju Mia-
sta Siedlce Sp. z o.o. (ul. Jana Pawła II 6, 
08-110 Siedlce, tel. 25 644 23 99 wew. 
203, e-mail: info@biegjacka.pl). Więcej in-
formacji na stronie www.gptb.pl 

Redakcja

IV Uliczna Międzyrzecka 
Dycha

8. Rodzinny Piknik 
Biegowy Biała Biega

24. Mazowiecka 
Piętnastka

10. Bieg Siedleckiego 
Jacka

Foto: FB biegu
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Organizacja takiej imprezy, jaką jest 
Półmaraton Wiązowski, to ogromne 
wyzwanie, przede wszystkim organi-
zacyjne. Wymaga odpowiedniego za-
plecza oraz współpracy całej rzeszy 
instytucji i  ludzi. To dzięki nim nasza 
impreza jest tak dobrze przygotowa-
na i może poszczycić się fantastyczną, 
rodzinną atmosferą, która sprawia, że 
rekordowa liczba biegaczy co roku sta-
je na starcie.

Od samego początku organizacja Pół-
maratonu Wiązowskiego spoczywała 
na barkach Gminy Wiązowna. Pierw-
szym współorganizatorem naszego pół-
maratonu był Oddział Otwocki WOW 
„Wisła”. Lata mijały, współorganizato-
rzy się zmieniali, a  największa odpo-
wiedzialność zawsze spoczywała na 

barkach gminy oraz jej placó-
wek i jednostek. 

Dziś Półmaraton Wiązowski 
odbywa się we współpracy z: 
Klubem Sportowym ADVIT Wią-
zowna, Szkołą Podstawową im. 
Bohaterskich Lotników Pol-
skich w Wiązownie oraz gmin-
nymi placówkami oświatowymi, 
jak również ze środowiskiem 
sportowym i sołtysami i ich so-
łectwami oraz mieszkańcami 
i wolontariuszami m.in. z Centrum Wo-
lontariatu w Radiówku oraz Wolonta-
riatu Międzypokoleniowego. 

Nad bezpieczeństwem biegaczy i organi-
zatorów czuwają nasi strażacy z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w  Wiązownie, 

Malcanowie i  Gliniance oraz policjan-
ci z Wiązowny, Józefowa i Otwocka, jak 
również Oddział Specjalny Żandarme-
rii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. 
Od dwóch lat wspiera ich także firma 
ochroniarska.

Budynek szkoły w Wiązownie co roku 
gości uczestników naszego półmaratonuOrganizatorzy  

Półmaratonu Wiązowskiego.
Bez nich nie byłoby biegu Zawodniczka poi psa, 

 z którym biegnie 
w półmaratonie

Wolontariusze na 
nawrocie w Gliniance

Foto: SP G
linianka
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Całe wydarzenie kręci się wokół szko-
ły w Wiązownie. Na ulicy Kościelnej za-
wodnicy rozpoczynają i  kończą swój 
bieg. Tu też dobywają się biegi dziecięce 
i młodzieżowe. Dzięki współpracy z pry-
watnymi inwestorami, w ramach Partner-
stwa Publiczno-Prywatnego, udało nam 
się rozbudować szkołę w Wiązownie. To 
było olbrzymie przedsięwzięcie. Budynek 
szkoły w Wiązownie zyskał nowe skrzydło 

i przeszedł termomodernizację: wymieni-
liśmy źródła ciepła i instalacje centralnego 
ogrzewania, rozbudowaliśmy system wen-
tylacji mechanicznej z zastosowaniem od-
zysku ciepła. Szkoła jest w pełni dostępna 
dla osób niepełnosprawnych. Dzięki temu 
mamy jeszcze większe pole manewru pod-
czas organizacji naszego wydarzenia, bo 
wygoda i bezpieczeństwo uczestników im-
prezy jest dla nas najważniejsze. 

Jednak nic nie udało by się bez ogromnego 
zaangażowania setek osób, zawsze chęt-
nych do pomocy, które co roku poświęca-
ją swój prywatny czas. Bez wolontariuszy 
nie byłoby tej imprezy. Ich czas i trud za-
sługują na najwyższe uznanie.  

Dziękujemy!

Młodzi wolontariusze 
czekają na biegaczy 
z medalami
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Półmaraton Wiązowski  
w opiniach

Zenon KWIATKOWSKI – trener lekkiej 
atletyki, nauczyciel członek Komitetu 
Organizacyjnego PW

Początkowo, jako nauczyciel w szkole w Glinian-
ce, przygotowywałem swoich podopiecznych do star-
tu w biegach okołomaratonowych. Już wtedy poruszyło 
mnie zaangażowanie ludzi, którzy przygotowywali bie-
gi dla dzieci i młodzieży. Im wcześniej dzieci zaczną bie-
gać, tym będą zdrowsze i tym częściej będą spędzać 
czas na świeżym powietrzu. Bieganie jest mi szcze-
gólnie bliskie, bo sam jestem nauczycielem i trenerem 
lekkiej atletyki. Wiem, jak ważne dla dzieci są takie wy-
darzenia. One lubią pokazać się, lubią konkurować. Za-
wsze ogromne wrażenie robią na mnie dzieciaki, które 
przybiegają na końcu stawki. Widać, jak wiele wysiłku 
muszą w to włożyć, by pokonać ten dystans. I to są za-
wsze dla mnie prawdziwi zwycięzcy. Kiedy zaproszono 
mnie do udziału w pracach Komitetu Organizacyjnego 
PW, przyjąłem to wyróżnienie z wielką dumą. W tym 
roku, kiedy dowiedziałem się, że mamy biegaczy z pię-
ciu kontynentów, poczułem ogromną satysfakcję, bo to 
pokazuje, że nie jesteśmy już imprezą lokalną, ale wy-
darzeniem na skalę wręcz międzynarodową. 

Krystyna MOTYKA – koordyna-
tor wolontariatu na Półmaratonie 
Wiązowskim

Już od siedmiu lat mam zaszczyt współpraco-
wać przy organizacji Półmaratonu Wiązowskiego. To 
ogromne wyzwanie, w które chętnie angażują się nasi 
wolontariusze, działający pod różnego rodzaju auspi-
cjami. W tym roku wystawiamy silną ekipę, która liczyć 
będzie ponad 100 osób. Swoje siły połączą młodzi wo-
lontariusze z Centrum Wolontariatu w Radiówku oraz 
Wolontariatu Międzypokoleniowego. Do akcji również 
włączyli się nasi lokalni seniorzy z Dziennego Domu 
„Senior+” w Woli Karczewskiej, którzy chcąc uroczyści 
powitać zawodników na mecie, przygotowali specjal-
ne dekoracje na poszczególne biegi. Dla wolontariuszy 
uczestniczenie w tym wydarzeniu to ogromne wyróż-
nienie, ale i przeżycie. Niesamowicie cieszy ich to, jak 
reagują na nich uczestnicy biegów. Uściski, uśmiechy, 
podziękowania. To dla nich najlepsza nagroda za to, co 
robią przy półmaratonie.

Anna BĘTKOWSKA – Wójt Gminy 
Wiązowna w latach 2010–2014, wie-
loletnia dyrektor biegu

Półmaraton Wiązowski to wydarzenie z wieloletnią tra-
dycją, które z  imprezy o charakterze lokalnym prze-
obraziło się w wydarzenie na międzynarodową skalę. 
To przedsięwzięcie, które wymaga dużych nakładów 
pracy wielu ludzi. Szczególnie cieszy fakt, że w organi-
zację półmaratonu zaangażowani są wszyscy – i gmina, 
i samorządowcy, i różnego rodzaju organizacje, i nasi 
strażacy, i  przede wszystkim sami mieszkańcy, któ-
rzy co roku chętnie angażują się oraz poświęcają swój 
czas, aby tworzyć to jedyne w swoim rodzaju wydarze-
nie. Widać też ogromne zmiany, jakie na przestrzeni 
lat, zaszły w samej organizacji półmaratonu. To już im-
preza na najwyższym poziomie. Co też doceniają sami 
uczestnicy. Ich liczba rośnie z roku na rok. Przyjeżdża-
ją tu nie tylko dla samych biegów, ale przede wszyst-
kimi dla wspaniałej, rodzinnej atmosfery.

Mariola KUBLIK – przewodniczą-
ca Komisji Oświaty Rady Gminy Wią-
zowna, od lat pracuje przy Półmaratonie 
Wiązowskim

Szkoła Podstawowa w Wiązownie od lat związana jest 
z Półmaratonem Wiązowskich jako współorganizator, 
będąc bazą dla zawodników i zapleczem dla organiza-
torów. Jej mury są wręcz przesiąknięte półmaratonową 
historią. Szkoła i jej pracownicy mocno zżyli się z tym 
wydarzeniem, czują się jego nierozerwalną częścią i co 
roku chętnie współuczestniczą w jego organizacji. Czu-
jemy się emocjonalnie związani z Półmaratonem Wią-
zowskim i jesteśmy dumni z tego, że możemy w nim 
uczestniczyć. Będąc współorganizatorem, widzimy też, 
jakie zmiany zaszły przez te kilkadziesiąt lat. Z impre-
zy o charakterze lokalnym urośliśmy do wydarzenia 
o charakterze wręcz międzynarodowym. Dzięki temu, 
że szkoła rozrosła się, możemy stworzyć jeszcze lep-
sze zaplecze. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na 
tę imprezę. A największą nagrodą są dla nas zadowo-
lone twarze uczestników, ich podziękowania i stwier-
dzenia: Do zobaczenia za rok!
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To dystans przede wszystkim dla tych, 
którzy dopiero rozpoczynają swo-
ją przygodę z bieganiem. Często bio-
rą w nim udział jednak i wprawieni 
biegacze, którzy traktują go jak roz-
grzewkę lub element treningu. W cią-
gu ostatnich kilku lat 5-tka zyskała 
na dużej popularności. U nas dystans 
5 km po raz pierwszy pojawił się 
w 1998 r. i stał się stałym elementem 
naszej biegowej imprezy.

Jeśli chcesz brać udział w biegu na 5 km, 
nie musisz być wytrawnym biegaczem. 
To dobry dystans na początek przygody 
z bieganiem. I pierwszy krok na drodze 

do półmaratonu i maratonu. Dla zapra-
wionych w bojach biegaczy 5-tka to do-
skonały trening i  świetny sposób na 
poprawę swoich wyników na dłuższych 
dystansach oraz sprawdzenie formy 
przed większym wyzwaniem. Poza tym 
udział w zawodach to doskonały sposób 
na poznanie nowych ludzi czy spędzenie 
fajnego weekendu. 

Oficjalny rekord na tej trasie Międzyna-
rodowe Stowarzyszenie Federacji Lek-
koatletycznych (IAAF) notuje od 2018 r. 
W przypadku mężczyzn to czas 13.29, 
a kobiet – 14.44. Rekord 5-tki należy do 
Justyny BĄK (czas 16.09) wśród kobiet, 

a  do Roberta WILKA i  Marka KOWAL-
SKIEGO (czas 14.22) wśród mężczyzn.

Po raz pierwszy bieg na 5 km pojawił się 
w ramach wydarzenia, jakim jest Półma-
raton Wiązowski, w 1998 r. i był jednocze-
śnie przepustką na Mistrzostwa Europy 
w Budapeszcie. Pierwszymi zwycięzcami 
byli: Sławomir MARZEC – I miejsce, Sa-
lomon ABIYOU – II miejsce oraz Robert 
CELIŃSKI – III miejsce. Od tamtej pory co 
roku setki biegaczy stają na starcie Wią-
zowskiej 5-tki. W tym roku uczestnicy po-
konają go 23 raz.  

Redakcja
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Wiązowska 5-tka odbędzie się po raz 23

Start 5-tki podczas 
39. Półmaratonu 

WiązowskiegoWiązowska 5-tka. 
Idealny bieg dla początkujących
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Półmaraton Wiązowski to impreza nie 
tylko dla dorosłych. W Wiązownie roz-
grywane są biegi młodzieżowe – Mały 
Ćwierćmaraton i Mały Półmaraton.

Bieganie to jedna z  najprostszych form 
ruchu, która nie wymaga zbyt dużych na-
kładów finansowych. Do biegania nie po-
trzebujemy wynajętej hali czy boiska. 
Wystarczy odpowiedni strój, buty i ścież-
ka w okolicy. Kolejny plus uprawiania tego 
sportu przez dzieci jest taki, że regularne 
treningi wzmacniają układ odpornościo-
wy młodego organizmu. Dzieci, które są 

aktywne fizycznie, są mniej podatne na 
wszelkie choroby, przeziębienia i alergie. 

Aktywny tryb życia dziecka to przede 
wszystkim lepsza sprawność fizyczna, roz-
wój mięśni i kości. Dzięki bieganiu mło-
dzi sportowcy zyskują większą pewność 
siebie i poczucie własnej wartości. Biega-
nie wpływa również na poprawę koordy-
nacji ruchowej i ćwiczy zmysł równowagi. 
Dzieci, zaczynające przygodę z bieganiem, 
będą mogły kontynuować ją bez prze-
szkód w dorosłym życiu, ciesząc się do-
brym zdrowiem. 

Zdrowa rywalizacja. 
Młodzież na start

Bieg dziewczęcy w czasie 38. Półmaratonu Wiązowskiego

Bieg chłopięcy w czasie 37. Półmaratonu Wiązowskiego
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KOLOROWANKA DLA DOROSŁYCH
Anna Niedźwiecka-Jędrzejewska/Furtka Wyobraźni



Ich znakiem rozpoznawczym jest czerwona 
czapka i koszulka. Co roku na starcie Półma-
ratonu Wiązowskiego staje kilkudziesięciu 
małych uczestników. W Biegu Krasnoludków 
biorą udział najmłodsi miłośnicy biegania, 
czyli dzieci do 6 roku życia. 

Bieg Krasnoludków to najradośniejsza część na-
szej imprezy. Bo któż nie poczuje ciepła na ser-
cu na widok roześmianych i rumianych buziek 
najmłodszych uczestników naszego biegu?! Ktoś 
zapyta: po co organizujemy bieg dla takich ma-
luchów? Odpowiedź jest prosta: bo chcemy już 
u przedszkolaków zaszczepić „bakcyla” biega-
nia, ruchu i zdrowego stylu życia.

Najmłodsi uczestnicy naszej imprezy mierzą się 
z dystansem 160 m. Tradycyjnie biegną w spe-
cjalnie dla nich przygotowanych czerwonych 
czapeczkach i koszulkach. Tu nie liczy się wy-
nik, a udział! Dlatego na każdego Krasnoludka 
zawsze czeka medal oraz upominek na mecie. 
Udział w biegu jest bezpłatny. 

W tym roku wprowadziliśmy nowość. Na star-
cie może pojawić się Krasnal, czyli osoba doro-
sła, która może towarzyszyć jednemu lub dwójce 
dzieci. Zdecydowaliśmy się na ten krok ze wzglę-
du na bezpieczeństwo najmłodszych uczestni-
ków oraz na prośbę samych opiekunów. Poza tym 
wspólne bieganie wzmacnia więzi i daje wiele ra-
dości, a dzięki startowi nasz maluch poczuje się 
jak prawdziwy sportowiec.  Zmęczone, ale szczęśliwe

Najmłodszy uczestnik Biegu Krasnoludków 
w 2015 r.

Foto: M
. Sosnow

ska

Nasze Krasnale podczas 39. 
Półmaratonu Wiązowskiego

Pierwsze kroki  
w drodze na maraton

Bieg Krasnoludków. 
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Tradycją już stało się, że na na-
szym półmaratonie biegniemy 
nie tylko dla wyniku i dobrej za-
bawy! I  w tym roku uczestni-
cy naszych biegów będą mieli 
okazję, by wziąć udział w akcji 
charytatywnej „Biegnę dla…” or-
ganizowanej przez Fundację PKO 
Banku Polskiego. 

„Pomaganie przez bieganie” – to 
jedna z  idei, która przyświeca na-
szemu wydarzeniu. Od kilku lat 
w  ramach Półmaratonu Wiązow-
skiego odbywają się biegi charyta-
tywne. W 2017 r. uczestnicy naszej 
imprezy wspomagali Teosia GÓR-
SKIEGO, w 2018 r. – Rysia NAWROC-
KIEGO, a w zeszłym roku – Hanię 
GIEPARDĘ. 

W tym roku pobiegniemy dla Poli 
KUŚMIEREK z Kącka. Dziewczynka 
ma niespełna dwa lata. Urodziła się 
z wadami rączek. Czekają ją dwie 
operacje, a po nich żmudna, trud-
na i kosztowna rehabilitacja. Ope-
racja kosztować będzie ponad 50 
tys. zł. Miesięczny koszt rehabilita-
cji to około 1300 zł. Przekazując 1% 
podatku z PIT możemy pomoc i Poli 
i  jej rodzinie. Wystarczy w  rocz-
nym zeznaniu podatkowym w od-
powiednim miejscu wpisać nr KRS 
0000037904 z  dopiskiem: 34282 
Kuśmierek Pola lub przelać na kon-
to: 42 2490 0005 0000 4600 7549 
3994 tytułem: 

34282 Kuśmierek Pola darowizna 
na pomoc i ochronę zdrowia.

Serdecznie zapraszamy do 
wzięcia udziału w  akcji. 
Wystarczy przyczepić na 
koszulkę dodatkowy do-
datkową kartkę z  napi-
sem „Biegnę dla Poli” 
i  dotrzeć z  nią do mety. 
Zaangażowanie uczest-
ników zostanie przeliczo-
ne na konkretną pomoc. 
Fundacja PKO Ban-
ku Polskiego przeka-
że darowiznę na rzecz 
dziewczynki. 

Nasi biegacze z  wielkim 
entuzjazmem zareagowa-
li na informację o biegu 
dla Poli. Oto przykłado-
we wypowiedzi: „Nam 
dodatkowy numer nie 
ciąży a  Poli może po-
móc 🔥 🔥 🔥” – napisał 
Lipton Biega czy „Ja pobiegnę 
dla Poli i to jest SUPER 👍 Biegnie-
my dla Poli ❤ 💝” – napisał Paweł 
Kłosiński.

Więcej informacji na temat wyda-
rzeń wspieranych przez PKO Bank 
Polski i  Fundację PKO Banku Pol-
skiego można znaleźć na stronie 
www.bankomania.pkobp.pl/.           

Redakcja

Zrób coś dobrego.
Pobiegnij dla Poli
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Półmaraton Wiązowski. 
Historia lubi się powtarzać 

od 40 lat!


