
Półmaraton Wiązowski. Historia lubi się powtarzać 

Półmaraton Wiązowski to pierwszy długodystansowy bieg rozgrywany w Polsce w okresie zimowo-
wiosennym. Powstał w 1981 r. Odbywa się zawsze na przełomie lutego i marca, kiedy to tysiące 
uczestników z całej Polski i Europy staje na starcie jednej z najstarszych tego typu imprez w naszym 
kraju. 

Półmaraton Wiązowski na stałe wpisał się w kalendarz imprez biegowych. Oferta skierowana jest 
zarówno do zawodników uprawiających bieganie wyczynowe, amatorskie, zawodników 
niepełnosprawnych, dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i młodzieży licealnej, a także do 
najmłodszych adeptów biegania. Wielką atrakcją imprezy jest Bieg Krasnoludków dedykowany 
przedszkolakom, które w specjalnej oprawie pokonują dystans około 200 m. 

Inicjatorami I Półmaratonu byli Oddział Otwocki Warszawskich Ośrodków Wypoczynku „Wisła” razem 
z Radą Gminną LZS w Wiązownie. Sporym wyzwaniem był II Półmaraton w 1982 r., który został 
zorganizowany zaraz po ogłoszeniu stanu wojennego. W tym okresie nie odbywały się żadne 
ogólnopolskie masowe imprezy sportowe ani kulturalne. Jednakże organizatorom udało się przekonać 
władze do realizacji tej imprezy biegowej. 

Od IV Półmaratonu zmieniła się jego nazwa na Zimowy Mały Maraton „Świder - Wisła”, a jego głównym 
organizatorem była Rada Gminna LZS, Urząd Gminy Wiązowna i Rada Wojewódzka LZS. Trasa 
maratonu wiodła z Wiązowny do Józefowa. 

Lata biegły, a półmaraton zyskiwał coraz więcej zwolenników i uczestników. Organizacja zawodów, 
urokliwe trasy i zaplecze gastronomiczne sprawiają, że biegacze chętnie wracają co roku do Wiązowny, 
by wziąć udział w biegach rozpoczynających kolejny sezon lekkoatletyczny. Z roku na rok impreza 
rozrastała się, by na początku lat 90. przyjąć nazwę „Półmaraton Wiązowski” i rozgrywać się tylko na 
terenie Gminy Wiązowna. 

Obecnie zawodnicy biegną wśród malowniczych lasów, pól i wiosek na trasie Wiązowna - Glinianka – 
Pęclin - Wiązowna. Obok biegu głównego odbywają się biegi młodzieżowe w różnych kategoriach 
wiekowych oraz Bieg Krasnoludków - dla dzieci najmłodszych. Do tej listy dołączył również bieg na 5 
km, czyli Wiązowska 5-tka. W ramach Półmaratonu Wiązowskiego od lat prowadzone są akcje 
charytatywne.  

Ogromne zaangażowanie samorządu lokalnego, mieszkańców i sponsorów sprawia, że wciąż rośnie 
zainteresowanie Półmaratonem. W ostatnim 38. Półmaratonie Wiązowskim wzięło udział 2,7 tys. 
zawodniczek i zawodników. Na starcie półmaratonu stanęło 1561, a Wiązowskiej 5-tki - 673. 
Najszybciej na mecie połówki zameldował się Emil Dobrowolski (z czasem 1:06:50), drugie miejsce zajął 
Abderrahim Elasri (01:07:59) a trzecie Ivan Babryka (01:08:41). Wśród kobiet najszybsza była Angelika 
Mach (1:15:20), która do ostatnich metrów walczyła o pierwsze miejsce na podium z Dominiką 
Stelmach (01:15:25). Trzecie miejsce z czasem 01:18:56 zajęła Tatiana Vernygor. 

Co roku Patronat Honorowy nad imprezą sprawują Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezes 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Wojewoda Mazowiecki. Półmaraton oraz 5-tka są klasyfikowane 
w Grand Prix Traktu Brzeskiego. 
 
Zapraszamy na 39. Półmaraton Wiązowski. Więcej informacji znajduje się na: 

http://wiazownapolmaraton.pl/ oraz na FB: Facebook/polmaratonwiazowski 

 

http://wiazownapolmaraton.pl/

