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IDEA I ORGANIZACJA GRODZISKIEGO PÓŁMARATONU „SŁOWAKA”

Grodziski

Półmaraton

„Słowaka”

to

impreza

organizowana

w

Grodzisku

Wielkopolskim od 2007 roku. Jej pomysłodawcą jest wieloletni nauczyciel wychowania
fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego, Marek Małecki. Sam
pomysł zorganizowania w małym mieście liczącym 13.947 mieszkańców1, jakim jest
Grodzisk Wielkopolski, tego typu imprezy zrodził się w głowie Marka Małeckiego
w momencie, kiedy to w liceum zaczęto przygotowywać się do uczczenia 80 rocznicy
nadania szkole imienia Juliusza Słowackiego. Wtedy to właśnie wspomniany nauczyciel
zaproponował, aby z tej okazji w mieście zorganizować bieg uliczny i nazwać go Grodziskim
Półmaratonem „Słowaka” ( od patrona szkoły Juliusza Słowackiego). W pomyśle tym widział
nie tylko jeden z elementów obchodów 80 rocznicy nadania szkole imienia, ale takŜe
moŜliwość promowania zdrowego stylu Ŝycia, mody na uprawianie sportu, jak równieŜ
promocji miasta, które mimo iŜ jest nieduŜe moŜe poszczycić się wieloma pięknymi
miejscami. Do tej pory miasto znane było tylko i wyłącznie z dawno zaprzestanej produkcji
wody grodziskiej i piwa grodziskiego, które wśród społeczności lokalnej określane było jako
„ grodziskie serce z pianką”. Z kolei w dziedzinie sportu z klubu piłkarskiego „GroclinDyskobolia”, który odnosił wielkie sukcesy w kraju i zagranicą oraz jego znakomitego
zaplecza, mamy tu na myśli stadion z pięcioma boiskami treningowymi, kortami, kręgielnią
i centrum medycznym. Marek Małecki podkreślał, Ŝe coraz częściej widzi na ulicach miasta
i jego okolic mieszkańców, którzy biegają. Jedni robią to dla zdrowia inni dla zabawy. To
właśnie dla miłośników biegania, których z roku na rok przybywa powstał „Grodziski Klub
Biegacza”, którego współzałoŜycielem jest właśnie Marek Małecki. Członków klubu, jak
czytamy na ich stronie internetowej, łączy pasja.2 Klub skupia

pasjonatów biegów

długodystansowych. W ramach tej organizacji grodziszczanie mogą przygotowywać się do
udziału w biegach organizowanych w wielu miastach Polski, takich jak na przykład:
Warszawa, Kraków, Poznań. Zdaniem Marka Małeckiego powinno się tę pasję mieszkańców
wykorzystać, stworzyć coś, co łączyłoby amatorów tej dziedziny sportu. Jak wielokrotnie
podkreślał bieg uliczny stałby się takŜe szansą do zaprezentowania walorów piękniejącego
z dnia na dzień Grodziska Wielkopolskiego. Bo przecieŜ warto pochwalić się powstałą
Grodziską Halą Sportową, kompleksem stadionu Dyskobolii, czy odremontowanym Starym
i Nowym Rynkiem miasta z zabytkową studnią św. Bernarda, licznymi boiskami dla dzieci,
1
2

Dane pochodzą ze strony www. bazagmin.pl [dostęp dnia 10.04.2012r.].
Dane pochodzą ze strony www. gkb.pl [dostęp dnia 13.04.2012r.].

lodowiskiem, dwoma orlikami, zespołem otwartych obiektów sportowo – rekreacyjnych,
lodowiskiem, Skate Parkiem, strzelnicą, obiektami Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy
Zbąszyńskiej, ścieŜkami pieszo-rowerowymi. Zdaniem Marka Małeckiego bieg przyciągnąłby
do miasta amatorów tej dziedziny sportu, a tym samym pozwolił absolwentom Liceum
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w nietypowy sposób zwiedzić miejsca,
związane z ich młodością.
Pomysł Marka Małeckiego spodobał się Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim Maciejowi Mendlowi, który zresztą
podziela sportową pasję biegania. Obaj jednak, jako uczestnicy licznych biegów krajowych,
zdawali sobie sprawę, Ŝe jest to nie lada wyzwanie i Ŝe bez pomocy nauczycieli, uczniów,
a zwłaszcza władz lokalnych nie są w stanie przygotować na wysokim poziomie tego typu
imprezy. Mieli wiele obaw przede wszystkim tych związanych z tym, czy są
w stanie przygotować wszystko w profesjonalny sposób, ale dzięki zaangaŜowaniu i pomocy
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Henryka Szymańskiego, Sekretarza Gminy Grodzisk
Wielkopolski

Jana

Kozy

oraz

Rady

Miejskiej

Grodziska

Wielkopolskiego

z Przewodniczącym Markiem Kineckim, Grodziski Półmaraton „Słowaka” okazał się
strzałem w dziesiątkę. Dziś kiedy organizatorzy wspominają tamte momenty na ich twarzach
pojawia się uśmiech. Zorganizowano juŜ sześć edycji biegu, a kaŜda z nich, jak czytamy na
forach internetowych, jest lepsza od poprzedniej. A zatem obawy okazały się zbędne. Dziś
Grodziski Półmaraton „ Słowaka” jest wizytówką i reklamą miasta. Zdobywa liczne
wyróŜnienia, jest zaliczany do ścisłej czołówki biegów ulicznych3 i - jak pisze W. Wanat
w swoim artykule - Grodzisk Wielkopolski coraz częściej postrzegany jest jako miasto
Półmaratonu.4

3
4

www. maratonypolskie.pl [ dostęp dnia 15.04.2012r.].
W. Wanat., Pierwszy Półmaraton Słowaka, [w:] Bieganie, nr 7, 2007, s.32.

I.

ORGANIZACJA GRODZISKIEGO PÓŁMARATONU „SŁOWAKA”
(INSTYTUCJE, ZADANIA ORGANIZACYJNE, ŚRODKI FINANSOWE, REKLAMA)

Organizacja

takiej

ogólnopolskiej

imprezy

wymagała

nakładu

wielu

sił.

Od momentu pojawienia się pomysłu jego autor oraz dyrektor liceum zabiegali u władz
lokalnych

o wsparcie, które niebawem udało się uzyskać. Pomysł szybko zyskał

przychylność Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Henryka Szymańskiego, Sekretarza
Gminy Grodzisk Wielkopolski Jana Kozy oraz Rady Miejskiej i jej Przewodniczącego Marka
Kineckiego. Po kilku wstępnych rozmowach przystąpiono do przygotowań, a w dalszej
kolejności do jego realizacji. JakŜeby inaczej organizatorami biegu ulicznego zostali:
-

Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, którego historia sięga XIX

wieku i w którym pierwszy egzamin dojrzałości napisano 12 kwietnia 1933 roku.5
-

Urząd Miejski Grodziska Wielkopolskiego, który od 1830 roku mieści się

w Ratuszu na Starym Rynku
-

oraz „Grodziski Klub Biegacza”, który zrzesza obecnie 50 zawodników biorących

udział w biegach krajowych i zagranicznych, m.in. w maratonie w Berlinie czy w Barcelonie.6
Przygotowanie takiego biegu wiązało się dla organizatorów z zapewnieniem całego
zaplecza. Jak opowiada Marek Małecki naleŜało stworzyć Regulamin Grodziskiego
Półmaratonu „Słowaka”,

wyznaczyć osoby odpowiedzialne za przygotowanie biegu

i wszystkich elementów z nim związanych, wyznaczyć trasę biegu, pozyskać wolontariuszy
i to wszystko, jak się okazało, nie było wcale łatwym zadaniem.
Inicjatorzy półmaratonu zdawali sobie równieŜ sprawę, Ŝe w dniu biegu niezwykle pręŜnie
musi działać wolontariat, dlatego teŜ wymaga to sporo przygotowań. Wolontariuszy naleŜy
w odpowiedni sposób rozstawić na trasie biegu, przeszkolić, wyznaczyć im

konkretne

zadania, za które są odpowiedzialni, poniewaŜ w dniu biegu kaŜdy musi wiedzieć co i jak
robić. Aby niczego nie przeoczyć powołano Pełnomocnika Dyrektora Biegu do Spraw
Wolontariatu – została nim nauczycielka wychowania fizycznego, pracująca w Liceum
Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim Danuta
Szymkowiak. Dba ona, aby podczas biegu wszystkie punkty z wodą poprawnie
funkcjonowały, aby był płynny przepływ informacji między organizatorami a zawodnikami
i obsługą techniczną. Wolontariat to jeden z najwaŜniejszych punktów wpływających na
opinię o biegu, dlatego naleŜy szczególnie starannie go przygotować. W dniu biegu jego
5
6

www.logw.pl, [ dostęp dnia 17.04. 2012r.].
www.gkb.pl,[ dostęp dnia 12.04. 2012r.].

opiekun Danuta Szymkowiak objeŜdŜa trasę biegu rowerem i sprawdza czy zawodnikom
niczego nie brakuje. Pełni teŜ rolę „ mobilnego punktu informacyjnego”.

Pełnomocnik Dyrektora Biegu do Spraw Wolontariatu Danuta Szymkowiak z nauczycielką chemii

w Liceum

Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim GraŜyną Makles. (Zdjęcie pochodzi
z archiwum Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

W dniu startu

Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” większość pracowników

grodziskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, Urzędu Miejskiego
w Grodzisku Wielkopolskim, Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół w Grodzisku Wielkopolskim, Centrum Kultury RONDO,
Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz firmy Hunters jest zatrudniona przy
organizacji i obsłudze biegu. KaŜda z instytucji, która czynnie bierze udział w organizacji
Półmaratonu „Słowaka” ma swoich przedstawicieli w działach przygotowania biegu.
Organizacja półmaratonu wymagała od organizatorów wyznaczenia ludzi, którzy będą
odpowiedzialni za poszczególne elementy przygotowania biegu. W ten sposób powstały
zaląŜki komitetu organizacyjnego, który formalnie, pod nazwą Komitet Organizacyjny
Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” został powołany podczas organizacji trzeciej edycji
biegu. Po rozmowach z władzami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim,
Dyrektorem

Liceum

Ogólnokształcącego

im.

Juliusza

Słowackiego

w

Grodzisku

Wielkopolskim Maciejem Mendlem, Dyrektorem Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” oraz
członkami Grodziskiego Klubu Biegacza ustalono jego skład.

W skład Komitetu Organizacyjnego Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” weszli:
1.

Jan Koza – Przewodniczący komitetu

2.

Maciej Mendel – Wiceprzewodniczący

3.

Marek Małecki – Dyrektor biegu

4.

Lech Wojciechowski – Prezes Grodziskiego Klubu Biegacza

5.

Dariusz Rusinek – Komendant Policji

6.

Przemysław Nowak -Dyrektor ZOZ

7.

Waldemar Łyczykowski – Dyrektor MGOK

8.

Andrzej Cichos – Dyrektor GPK

9.

Roman Kryś – Kierownik trasy7

10.

Agnieszka Biegaj – Kierownik biura zawodów:

11.

Natalia

Rajzer

–

Pełnomocnik

dyrektora

biegu

ds.

marketingu

i promocji biegu:
12.

Danuta Szymkowiak – Pełnomocnik dyrektora biegu ds. wolontariatu:

13.

Maciej Kandulski – Kierownik strefy mety

14.

Marta Gajdzińska – Pełnomocnik dyrektora biegu ds. cateringu:

15.

Marcin Lutomski – Pełnomocnik dyrektora biegu ds. logistyki:

16.

Jakub Krawiec – Pełnomocnik dyrektora biegu ds. organizacji dopingu

i oprawy biegu:
Warto zaznaczyć, Ŝe wszystkie najwaŜniejsze decyzje organizacyjne i personalne przed
biegiem, w trakcie i po nim, podejmowane są przez członków Komitetu Organizacyjnego .8
Do obowiązków Komitetu Organizacyjnego naleŜą:
1. Promocja biegu
2. Sponsoring (pozyskiwanie środków finansowych i materialnych niezbędnych do
organizacji biegu)
3. Organizacja Biura Zawodów
4. Wyznaczenie i zabezpieczenie trasy biegu
5. Organizacja strefy mety.
Z kolei do najwaŜniejszych zadań organizatorów w czasie biegu moŜna zaliczyć:
1.

przygotowanie i obsługa centrum informacyjnego i logistycznego, czyli Biura
Zawodów Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”, którego zadaniem jest:

7

Informacje pochodzą z protokołu z zebrania Komitetu Organizacyjnego Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”.
Cyt za: Maciej Grześkowiak, Organizacja Półmartonu „Słowaka” w Grodzisku Wielkopolskim, Poznań 2010,
s.8 ( praca magisterska).

8

─

zakwaterowanie zawodników,

─

zapewnienie miejsc parkingowych,

─

identyfikacja zawodników,

─

weryfikacje wszelkich niejasności,

─

wydawanie numerów oraz pakietów startowych,

─

potwierdzenie płatności lub przyjęcie jej na miejscu.

2.

przygotowanie oraz obsługa miejsca startu i mety, czyli Starego Rynku
w Grodzisku Wielkopolskim. Trzeba tu wspomnieć o takich zadaniach, jak:
─

obsługa medyczna,

─

catering (bufet),

─

wydawanie medali,

─

prowadzenie zawodów i obsługa sceny,

─

organizacja oprawy biegu.

3.

przygotowanie i obsługa trasy biegu:
─

oznakowanie trasy,

─

wyłączenie ruchu samochodowego,

─

wymierzenie trasy i oddanie jej, jako gotowej, przed biegiem.9

Obsługa na trasie biegu, która, jak podkreśla Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim i Wiceprzewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” Maciej Mendel jest niezwykle waŜna
dla biegaczy walczących o jak najlepszy wynik, jak równieŜ dla tych, którzy walczą o jego
ukończenie. Do najwaŜniejszych obowiązków na trasie biegu naleŜą:
─ sprawne działanie punktów z napojami i wodą,
─ sprawne działanie punktów odświeŜających,
─ pomoc medyczna,
─ odpowiednie kierowanie zawodników na trasie,
─ troska o bezpieczeństwo na trasie.10
NaleŜy równieŜ podkreślić, Ŝe wiele pracy w przygotowanie tak wielkiej imprezy biegowej
wkłada

Przewodniczący

Komitetu

Organizacyjnego

i

Sekretarz

Gminy

Grodzisk

Wielkopolski Jan Koza, który to koordynuje prace całego Komitetu Organizacyjnego
Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”. To on czuwa nad prawidłowym przebiegiem imprezy
9

Ibidem.
Informacje pochodzą z rozmowy z Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego
w Grodzisku Wielkopolskim i Wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Grodziskiego Półmaratonu
„Słowaka” Maciejem Mendlem z dnia 16.04.2012r.

10

biegowej, rozmawia ze sponsorami, dba o organizację strefy mety, sceny, o oprawę biegu.
Czuwa równieŜ nad promocją biegu.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Sekretarz Gminy Grodzisk Wielkopolski Jan Koza i Dyrektor Biegu
Marek Małecki podczas przygotowań do dekoracji. (Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcacego im.
Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Sekretarz Gminy Grodzisk Wielkopolski Jan Koza oraz Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański podczas wręczania nagród. (Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum
Ogólnokształcacego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

Inicjatorzy biegu wiedzieli równieŜ, Ŝe dobra organizacja półmaratonu wymaga takŜe duŜych
nakładów finansowych. W rozwiązaniu tej kwestii z pomocą przyszedł Burmistrz Grodziska

Wielkopolskiego

Henryk

Szymański,

Sekretarz

Gminy

Grodzisk

Wielkopolski

i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” Jan
Koza, a takŜe Rada Miejska Grodziska Wielkopolskiego oraz liczni sponsorzy. Dzięki Radzie
Miejskiej, która od pierwszego biegu stara się zabezpieczyć w budŜecie miasta środki na
pokrycie czynności organizacyjnych związanych z Półmaratonem „Słowaka”, organizatorzy
mogą liczyć na kwotę, która w około 50%- 60% zabezpieczy wydatki związane z biegiem.
Jak podkreśla, Dyrektor Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” Marek Małecki jest to spora
suma, tym bardziej, Ŝe poziom biegu, a co za tym idzie wydatki wzrastają z roku na rok.11
Organizatorzy (obserwujący i biorący udział w licznych biegach) zdawali sobie równieŜ
sprawę, Ŝe przy organizacji biegu naleŜy liczyć się z takimi chociaŜby wydatkami, jak:
─ wykonanie numerów startowych,
─ wykonanie medali,
─ nagrody,
─ reklama w serwisie MaratonyPolskie.PL,
─ pomiar czasu zawodników,
─ wykonanie ulotek,
─ wynagrodzenie spikera,
─ promocja.12
Spore wydatki skłoniły organizatorów biegu do tego, aby skorzystać z pomocy tzw.
sponsorów i patronów medialnych imprezy. Tymi drugimi byli i są TVP Poznań, Głos
Wielkopolski, Radio Merkury oraz portal MaratonyPolskie.PL13. Jak wspomina Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim
i Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”
Maciej Mendel i ich pozyskać nie było łatwo. Najtrudniej było przy pierwszej edycji. Teraz
kiedy bieg cieszy się renomą i duŜym uznaniem z pozyskaniem darczyńców jest nieco łatwiej.
Dyrektor podkreśla, Ŝe dla organizatorów kaŜda forma wsparcia jest cenna, stąd teŜ są firmy
i osoby prywatne, które wspierają półmaraton gotówką, ale nie rzadko są to takŜe konkretne
produkty, towary czy usługi. Warto równieŜ podkreślić, iŜ od trzeciej edycji biegu sponsorem
strategicznym została firma PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA).

11

Informacja uzyskana z rozmowy z Dyrektorem Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” Markiem Małeckim
dnia16.04.2012r. i z kopii zestawienia wydatków, które ponoszą organizatorzy udostępnionego przez
Księgowość Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”.
12
Ibidem.
13
Informacja pochodzi ze strony internetowej www.półmaratongrodzisk.pl., [dostęp dnia 14.04.2012r].

Firmy te jako główni sponsorzy wymieniani są na plakatach, ulotkach itp. dotyczących biegu.
Poza tym reklamy tych firm znajdują się w atrakcyjnych miejscach podczas biegu. Dyrektor
Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” Marek Małecki zaznacza, Ŝe

logo lub nazwy

wszystkich firm, które w znaczący sposób wspierają organizację półmaratonu zostają
umieszczone na numerach startowych.14
Przygotowanie ogólnopolskiego biegu wymaga równieŜ zaangaŜowania odpowiedniej liczby
ludzi, zarówno przed biegiem, podczas samego biegu, jak i po nim, dlatego teŜ naleŜało
dokonać podziału chętnych do pracy przy półmaratonie na grupy:
•

biuro zawodów,

•

organizacja trasy biegu

•

organizacja i funkcjonowanie strefy mety

Pierwsza grupa, tj. Biuro Zawodów Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”, jak wynika
z rozmowy z Kierownikiem tej jednostki, Główną Księgową w Liceum Ogólnokształcącym
im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim Agnieszką Biegaj działa juŜ na kilka
tygodni przed biegiem. Najpierw prowadzi zapisy zawodników i pobiera od nich wymagane
opłaty. Potem przygotowuje weryfikację wpłat i zgłoszeń. Jednak najbardziej intensywny
czas pracy biura zawodów przypada w dniu biegu w godzinach od 7.00 do 9.30.

14

Informacja pochodzi z rozmowy z Dyrektorem Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” Markiem Małeckim
z dnia 16.04.2012r.

Zawodniczka startująca w Grodziskim Półmaratonie „Słowaka”- Paulina Nowak z Główną Księgową w Liceum
Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim oraz Kierownikiem Biura Zawodów
Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” Agnieszką Biegaj. W tle nauczycielka języka niemieckiego GraŜyna
Skrzypczak, pracująca podczas biegu jako wolontariusz. (Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcącego im.
Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

Jego siedziba mieści się w głównej sali Grodziskiej Hali Sportowej. Wtedy to ustawiane są
według porządku alfabetycznego stanowiska informacji i obsługi zawodników. Na kaŜde
stanowisko, mówi Agnieszka Biegaj, przypada około 100 osób, które juŜ wcześniej zgłosiły
swój udział w zawodach. Dodatkowo ustawia się jedno stanowisko do obsługi osób, które
chęć startu zgłaszają dopiero w dniu zawodów.

Warto teŜ podkreślić, Ŝe pierwszym

zawodnikiem, który został zweryfikowany w biurze zawodów Grodziskiego Półmaratonu
„Słowaka” był satyryk Jacek Federowicz, który zaszczyca swoją obecnością Grodzisk
Wielkopolski prawie co roku.

u
Biuro Zawodów Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”. (Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim.)

Biuro Zawodów Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”.

(Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcącego

im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim.)

Kolejnym waŜnym dla zawodników punktem jest miejsce, które zajmuje się
wydawaniem chipów do weryfikacji czasów podczas biegu.

Do głównych zadań osób

obsługujących poszczególne stanowiska naleŜą: weryfikacja danych osobowych, weryfikacja
dowodów wpłaty, opłaty startowej lub
stanowiska),

wydanie

numeru

przyjęcie opłaty (w przypadku dodatkowego

startowego,

przyjmowanie

oświadczeń

o

braniu

odpowiedzialności za własne zdrowie, udzielanie wszelkich informacji i wskazówek
organizacyjnych. Dodatkowo kaŜdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, w którym znajdują
się upominki, na przykład w postaci ręczników, koszulek z logo Grodziskiego Półmaratonu

„Słowaka”, toreb sportowych, chustek na głowę i całym zestawem ulotek reklamujących inne
biegi.
Kolejnym zadaniem, z którym musieli zmierzyć się organizatorzy biegu, było
przygotowanie bazy noclegowej dla przybywających z róŜnych zakątków Polski
i nie tylko zawodników. Zadanie to przydzielono grupie ludzi odpowiedzialnych
za tzw. czynności organizacyjne przed biegiem. Ludzie ci przygotowują listę miejsc
noclegowych w hotelach, pensjonatach i na stancjach. Dzięki ich pomocy zawodnicy mogą
takŜe bezpłatnie zakwaterować się na noc przed biegiem w Grodziskiej Hali Sportowej,
w której w towarzystwie innych zawodników miło spędzają czas.
Dla organizatorów waŜne, jeŜeli nawet nie najwaŜniejsze, znaczenie miało
przygotowanie samej trasy biegu oraz czynności związanych z bezpiecznym i udanym
biegiem. ZaangaŜowane do tego celu osoby pracują bardzo intensywnie podczas ponad
2-godzinnego biegu. Osoby odpowiedzialne za poszczególne strefy muszą odpowiednio
koordynować, nadzorować i korygować pracę. Do najwaŜniejszych ich zadań naleŜą:15
•

obsługa i bieŜące zaopatrywanie punktów z napojami i jedzeniem,

•

obsługa i zaopatrzenie strefy cateringu,

•

obsługa techniczna sceny oraz nagłośnienia,

•

prowadzenie zawodów przez konferansjera i zapewnienie mu jak najlepszych

warunków pracy,
•

kibicowanie i oprawa zawodów,

•

stały kontakt ze słuŜbami przebywającymi na trasie (policja, straŜ poŜarna,

ochrona, pomoc medyczna),
•

prowadzenie szpitala polowego,

•

utrzymywanie czystości i porządku w poszczególnych strefach.16

Co do trasy Półmaratonu „Słowaka” została ona wyznaczona w obrębie miasta z tzw.
2 kilometrową agrafką. Jej atest wykonany został przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, który
po weryfikacji długości trasy, przyznaje odpowiedni certyfikat. Trasa została odpowiednio
oznakowana oraz odgrodzona i tak zabezpieczona, Ŝeby nikt oprócz biegaczy i obsługi biegu
nie znalazł się bezpośrednio na niej. Na godzinę przed biegiem Dyrektor Grodziskiego
Półmaratonu „Słowaka” wraz z Komendantem Grodziskiej Policji odbywają przejazd przez
trasę. Po przejechaniu przez nich trasy, zostaje ona zamknięta i nikt nieupowaŜniony nie
15

Ibidem.
Cyt za: Maciej Grześkowiak, Organizacja Pólmaratonu „Słowaka” w Grodzisku Wielkopolski, Poznań 2010,
s.43 (praca magisterska).

16

powinien się na niej znajdować.17 Start do biegu znajdował się na Starym Rynku przy
Ratuszu, następnie trasa skręcała w prawo, na ulicę 27 stycznia, dalej ul. Drzymały,
Zbąszyńską, skrzyŜowanie ulicy Głogowskiej, ulica Kąkolewską, Wiśniową, Nowotomyską.
Dalej zawodnicy wbiegali na os. Wojska Polskiego, a stąd na ulicę Bukowską, następnie ulicą
Mikołajczyka na świrową, Kolejową, przez Plac Powstańców Wielkopolskich, przez ulicę
Powstańców Chocieszyńskich, Chopina, Garbary na ulicę Poznańską i stąd na Stary Rynek.
Taką trasę kaŜdy z zawodników musiał pokonać trzy razy.

Mapa trasy biegu. ( Zdjęcie pochodzi z ulotki I Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”).

Na trasie biegu pojawiają się punkty z wodą, napojami oraz gąbkami
do odświeŜenia. Obsługują je
17
20

wolontariusze, czyli w duŜej mierze uczniowie,

Cyt za: Maciej Grześkowiak, ibidem, s.42.
Cyt za: Franciszek Gwardzik, I Grodziski Półmaraton „ Słowaka”, „Powiaty- Gminy”, 12-26.06.2007, s. 5

nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego i pracownicy Urzędu
Miejskiego Grodziska Wielkopolskiego. Podczas biegu niezmiernie waŜne jest równieŜ
zabezpieczenie trasy biegu, dlatego teŜ organizatorzy proszą o pomoc Ochotniczą StraŜ
PoŜarną z Grodziska Wielkopolskiego, Policję, Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne oraz
firmę Hunters.
Dyrektor Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” Marek Małecki dobrze wiedział, Ŝe
dla organizatorów przygotowania biegu nie kończą się wraz z rozpoczęciem biegu. NaleŜy
jeszcze przecieŜ dopilnować wielu kwestii związanych z zakończeniem biegu i wręczeniem
nagród. Po ukończeniu biegu przez ostatniego zawodnika rozpoczynają się przygotowania do
dekoracji. Trwa pierwsza weryfikacja wyników, której celem jest wyłonienie zwycięzców
poszczególnych kategorii. NajwaŜniejsze kategorie biegu to open oraz poszczególnych grup
wiekowych. W biegu mogą brać udział zawodnicy od 18 roku Ŝycia do 70 lat i więcej.
Kategorie wiekowe przedstawiają się w następujący sposób:

MĘśCZYZN

KOBIET

M18 (18-24)

K18 (18-24)

M25 (25-29)

K 25 (25-29)

M30 (30-34)

K 30 (30-34)

M35 (35-39)

K 35 (35-39)

M40 (40-44)

K 40 (40-44)

M45 (45-49)

K 45 (45-49)

M50 (50-54)

K 50 (50-54)

M55 (55-59)

K 55 (55-59)

M60 (60-64)

K 60 (60-64)

M65 (65-69)

K 65 (65-69)

M70 (70 i więcej)

K70 (70 i więcej).18

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymują
medal pamiątkowy. Z kolei dla zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych
18

Informacja pochodzi z Regulaminu Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” pkt IV Klasyfikacja.

regulamin biegu przewiduje róŜnej wysokości nagrody. I tak na przykład w III edycji biegu
przedstawiało to się następująco:
Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i męŜczyzn:
I miejsce – 1500zł
II miejsce – 1200 zł
III miejsce - 900 zł
IV miejsce – 600 zł
V miejsce – 400 zł
VI miejsce – 200 zł
Zawodnicy, którzy zdobywają nagrody w klasyfikacji generalnej nie są nagradzani
w

kategoriach

wiekowych.

WyróŜnienia

otrzymują

takŜe

najlepsi

biegacze

z poszczególnych gmin powiatu grodziskiego. Jednak nie tylko zwycięzcy są nagradzani.
Wśród wszystkich biegaczy, którzy ukończą bieg

losowana jest interesująca nagroda

rzeczowa. W drugiej edycji był to skuter, w trzeciej telewizor LCD, w IV profesjonalny fotel
masujący, zestaw specjalistycznych poduszek i rolek masujących, w V edycji dwa rowery
i trzy kamery, VI edycji równieŜ dwa rowery i trzy kamery. Jest to niewątpliwie duŜa
atrakcja, która sprawia, Ŝe biegacze po ukończeniu zawodów nie jadą do domów, tylko nadal
uczestniczą w dalszych etapach imprezy i sprawiają, Ŝe grodziskie święto biegania trwa
dłuŜej.

Po zakończeniu dekoracji pozostaje juŜ tyko sprawne przywrócenie porządku

w mieście. To zadanie podobnie zresztą jak przygotowanie sceny i strefy mety naleŜy do
pracowników
Komunalnego.

instytucji

organizujących

Dekoracja

rynku,

scena,

bieg
stoły,

oraz

Grodziskiego

ogrodzenie

oraz

Przedsiębiorstwa
reklamy

zostają

zdemontowane. Miejsca, w których znajdowały się punkty kontrolne oraz punkty z napojami,
muszą być usunięte z dróg. Zamknięte zostaje biuro zawodów. Policja i straŜ poŜarna zajmują
się przywróceniem porządku komunikacyjnego. Jednak warto zaznaczyć, Ŝe ostatnia godzina
zakończonego półmaratonu jest zarazem, jak mawia Marek Małecki pierwszą godziną
przygotowywania kolejnego biegu.19
Jest jeszcze jeden waŜny element w przygotowaniach tego typu imprez,
a mianowicie reklama, która jest w dzisiejszych czasach niezbędna. Ma ona za zadanie
przyciągnąć zawodników, kibiców i sponsorów. Sprawić, aby bieg nie umknął uwadze
potencjalnych

uczestników,

dlatego

teŜ

zadbano,

aby

bieg

był

reklamowany

na plakatach i ulotkach rozprowadzanych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski.

19

Cyt za: Maciej Grześkowiak, Organizacja Pólmaratonu „Słowaka” w Grodzisku Wlkp,…s,12.

Specjalnie dla potrzeb półmaratonu załoŜono specjalną stronę internetową i intensywnie
zaczęto współpracować z prasą lokalną. Na stronie Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”
moŜna znaleźć informacje dotyczące historii biegu, tam teŜ pojawiają się wszystkie
komunikaty i informacje dla uczestników. MoŜna obejrzeć trasę biegu i dojazdu do miejsca
zbiórki, zapoznać się z regulaminem, obejrzeć zdjęcia z kolejnych edycji biegu
i co najwaŜniejsze porozmawiać na forum z organizatorami i uczestnikami biegu, podzielić
się opiniami na temat biegu. Z edycji na edycję strona staje się bogatsza i ciekawsza. Tutaj
wyczytamy informacje o nagrodach, cateringu itp. Dość szybko informacje o grodziskim
biegu pojawiły takŜe na stronach Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim www.grodzisk.wlkp.pl, Grodziskiego Klubu Biegacza - www.gkb.pl, powiatu grodziskiego www.powiat.grodzisk-wielkopolski.pl, Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
w Grodzisku Wielkopolskim - www.logw.pl, oraz portalu www.MaratonyPolskie.PL. itp.20
Organizatorzy zadbali równieŜ, aby informacje o biegu znalazły się w prasie, przede
wszystkim tej lokalnej, takiej jak: „Nasz Dzień Po Dniu”,

„Dzień Nowotomysko-

Grodziski”, „Powiaty Gminy”, „Informator Powiatowy”. Dalej wiadomości o półmaratonie
w Grodzisku Wielkopolskim moŜna znaleźć w prasie wojewódzkiej, do której naleŜą: „Głos
Wielkopolski”,

„Gazeta Wyborcza” (Poznań).

Marek Małecki, jako znawca tematyki

sportowej zadbał równieŜ, aby prasa fachowa poświęcona tematyce biegania zamieszczała
informacje na temat Półmaratonu „Słowaka” Są to wydawnictwa ogólnopolskie, a więc
przekazują istotne informację na szeroką, ogólnopolską skalę. NaleŜą do nich: „Bieganie”,
„Runners”,

„Jogging”.21 O biegu informowano takŜe za pomocą plakatów i ulotek

rozdawanych na kilka dni przed biegiem w całym powiecie.

20

Inne strony internetowe, na których moŜna szukać informacji o biegu to: www.maratonczyk.pl, www.gkb.pl
www.biegaj.com, www.imprezysportowe.pl, www.biegajznami.pl, www.eurocolender.pl, www.bieganie.pl,,
,,www.wszystkoobieganiu.com, www.grodzisk.naszemiasto.pl.
21
Ibidem, s. 38.

II.

KOLEJNE EDYCJE GRODZISKIEGO PÓŁMARATONU „ SŁOWAKA”

1.

PIERWSZA EDYCJA
Na datę pierwszego Grodziskiego Półmaratonu wybrano niedzielę 17 czerwca 2007r.

Data nie

była przypadkowa po pierwsze w tym czasie w mieście obchodzono

Dni Grodziska, a po drugie w tym roku świętowano 80-lecie nadania Liceum
Ogólnokształcącemu w Grodzisku Wielkopolskim imienia Juliusza Słowackiego. Cała
uroczystość rozpoczęła się od złoŜenia kwiatów pod popiersiem Juliusza Słowackiego,
znajdującym się przy liceum. Następnie wszyscy zawodnicy, zebrani tłumnie kibice wraz
z

Burmistrzem

Grodziska

Wielkopolskiego

Henrykiem

Szymańskim,

Dyrektorem

Grodziskiego Półmaratou „Słowaka” Markiem Małeckim, Sekretarzem Gminy Grodzisk
Wielkopolski i Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Grodziskiego Półmaratonu
„Słowaka” Janem Kozą oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Grodziska Wielkopolskiego
Markiem Kineckim i zaproszonymi gośćmi przemaszerowali przy dźwiękach Grodziskiej
Orkiestry Dętej na Stary Rynek, gdzie wyznaczono strefę startu i mety i skąd punktualnie
o godzinie 11.00 331 zawodników ruszyło do biegu ulicami Grodziska.

Zawodnicy I Półmaratonu wybiegający ze strefy startu (Zdjęcie pochodzi ze strony www.pgw.pl)

Na trasie biegu zgodnie z załoŜeniami organizatorów rozstawiono punkty z wodą
obsługiwane przez wolontariuszy, przede wszystkim uczniów, nauczycieli liceum oraz
pracowników Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Mimo upału, który nie
sprzyjał zawodnikom, atmosfera była znakomita. Biegacze na całej trasie biegu mogli liczyć
na doping ze strony mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego i okolicznych miejscowości.
Wolontariusze pracowali takŜe w biurze zawodów, depozytach, parkingach i przy dekoracji
oraz cateringu. Było ich około 250, co pozytywnie zaskoczyło biegaczy.

Zdjęcie wolontariuszy

(Zdjęcie

pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego

w Grodzisku Wielkopolskim)

Zdjęcie wolontariuszy na punktach z wodą (Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza
Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Biegacze zachwyceni byli takŜe pakietem startowym w skład, którego wchodziła torba
podróŜna i czerwona koszulka z krótkim rękawem.

Zdjęcie numeru startowego I Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” (Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim)

W I półmaratonie pobiegli zarówno Dyrektor Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” Marek
Małecki jaki i Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku
Wielkopolskim i Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Grodziskiego Półmaratonu
„Słowaka” Maciej Mendel.

Dyrektor Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” Marek Małecki wbiega na metę. (Zdjęcie pochodzi z archiwum
Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

Aby uczcić przypadającą na ten rok 80 rocznicę nadania Liceum Ogólnokształcącemu
w Grodzisku Wielkopolskim imienia Juliusza Słowackiego, jego dyrekcja i pracownicy
wpadli na pomysł, aby z linii startu ruszyła takŜe sztafeta. I tak teŜ się stało. 21 osób spośród
nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów stanęło do biegu. KaŜdy z nich miał do
pokonania trasę 1 km. Zawodowi biegacze byli miło zaskoczeni takim pomysłem.

Zdjęcie sztafety I Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” (Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim)

Bieg był długi i męczący, ale takŜe niezwykle owocny. Ukończyło go 326 zawodników.
Najlepsze wyniki zdobyli.22

MĘśYCZYŹNI
I

miejsce

KOBIETY

Mykhaylo

Iveruk

1.06.33

II

miejsce

1.06.39

(Ukraina) I

22

Wioletta

Uryga

(Polska)

1.18.08

Paul

Ngetich

(Kenia) II miejsce Agnieszka Janasiak (Polska)
1.18.42

III miejsce Władimir Timaszow (Ukraina) III
1.08.07

miejsce

miejsce

1.21.47

Cyt za: www.polmaratongrodzisk.pl, [ dostęp dnia 16.04.2012r.].

Tatiana

Belkina

(Białoruś)

Zwycięzcy na podium z Burmistrzem Grodziska Wielkopolskiego Henrykiem Szymańskim.
(Zdjęcie pochodzi ze strony www.pwg.pl).

Natomiast wśród zawodników Grodziskiego Klubu Biegacza, najlepsza z pań była
Dorota Przybysz z czasem (1.33.10) natomiast wśród męŜczyzn najlepszy okazał się Maciej
Grześkowiak (1.29.40).23
JuŜ w trakcie imprezy bieg zbierał przychylne oceny zawodników, co niezmiernie
cieszyło organizatorów i pomysłodawcę. Jednak wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na
opinie i komentarze zamieszczane na stronie Grodziskiego Półmaratonu i stronach
związanych z tą dyscypliną sportu. Ale ku miłemu zaskoczeniu jeszcze tego samego dnia na
stronie www.MaratonyPolskie.PL moŜna było czytać takie recenzje:
─ Rewelacyjna impreza, najlepszy, wymarzony półmaraton, organizacja perfekcyjna.
Nawet nie potrafiłbym podpowiedzieć co jeszcze byście mogli zrobić. Wysoko
poprzeczkę postawiliście ( Witold Ludwa)
─ Dzisiaj zadebiutowała

nowa impreza biegowa – Półmaraton „Słowaka”

i był to debiut więcej niŜ udany, powiem więcej był to debiut z wielką klasą
i nie są to słowa ani jotę przesadzone. Uczestniczę w ponad 40 imprezach rocznie
i

naprawdę

jest

takich

niewiele,

które

mogłyby

dorównać

Grodziskowi.

Tu biegacz dostał prawie wszystko, niezwykle sprawne biuro zapisów z przemiłą
23

Cyt za: www.pgw.pl [dostęp dnia 16.04.2012r.].

obsługą. Sam bieg był prostą kontynuacją tego, co juŜ opisałem wcześniej.
Był zorganizowany perfekcyjnie, praca wolontariuszy na punktach odŜywczych moŜe
stanowić wzór dla organizatorów innych imprez… Na hali gorący prysznic w czystych
pomieszczeniach, zero kolejek, tłoku, ścisku prawie jak w Hiltonie… Tak trzymać
( Lechsal)
─ Bez wątpienia najlepsza impreza w tym roku ( Artur Ostoja).24
Kilka dni później równie przychylne opinie o biegu moŜna było czytać w prasie.
Z imprezy zadowolony był takŜe burmistrz, który tuŜ po biegu w wywiadzie dla gazety
„Dzień

Nowotomysko-Grodziski”

powiedział:

Impreza

spełniła

nasze

oczekiwania

promocyjne i na pewno w następnych latach, razem z liceum, jesteśmy w stanie zorganizować
ją jeszcze lepiej….25
Pięknie o Grodziskim Półmaratonie na stronie www.bieganie.pl napisał Wojciech
Wanat: Trzeba przyznać, Ŝe organizatorzy postawili sobie bardzo wysoko poprzeczkę i trudno
im będzie w przyszłym roku zorganizować lepszą imprezę. Ja chętnie przyjadę znowu, mimo
Ŝe chodziłem do liceum im. Mickiewicza, a na popiersiu patrona mojej szkoły stale ktoś pisał
„ Nie lubię Słowackiego”.26 Nie mniej pochlebne zdanie na temat biegu miał Pan Michał
Szkudlarek, który specjalnie w tej sprawie napisał list do dyrektora liceum. Pisze w nim tak:
W imieniu własnym jak i kolegów biorących udział w biegu pragnę podziękować za miłe
przyjęcie, wspaniałą organizację. Szczególne podziękowanie naleŜy się tym którzy obsługiwali
zawodników na trasie….27
Takie opinie o biegu niezmiernie cieszą organizatorów. A juŜ najbardziej zadowoleni
organizatorzy byli w momencie, gdy bieg otrzymał najwyŜszą z moŜliwych not
przyznawanych przez głosujących na stronie www.MaratonyPolskie.PL.28 Satysfakcja była
jeszcze większa kiedy to 13 października 2007r. okazało się, Ŝe I edycja biegu została
odznaczona tytułem Filipides – Organizacyjny Debiut Roku. Znak ten przyznawany jest
honorowo na podobnych zasadach jak certyfikaty. Nadaje się go w kolejnych latach
w róŜnych kategoriach tematycznych. Dzięki niemu podnosi się prestiŜ imprezy. SłuŜy on
lepszej promocji i pomaga w pozyskiwaniu sponsorów.29 Przyznanie Filipdesa jeszcze
bardziej zachęciło organizatorów do tego, aby kolejna edycja półmartonu była przygotowana
z jeszcze większą dokładnością i zaangaŜowaniem.
24

Cyt za: www.MaratonyPolskie.PL [ dostęp dnia 19.04.2012r.]
Cyt za: Katarzyna Warszta, Sukces biegania, „Dzień Nowotomysko-Grodziski”, 19.06.2007, s. 3.
26
Cyt za: Wojciech Wanat wypowiedź na stronie www.bieganie.pl [dostęp dnia 15.04. 2012r.].
27
Cyt za: Michał Szkudlarek, list do dyrektora liceum, dostęp dnia 16.04. 2012r.
28
Bieg otrzymał 10 pkt na 10 moŜliwych.
29
K.F. Filipdes dla Półmaratonu „ Słowaka”, „Nasz Dzień”, 13.11.2007, s. 5.
25

,

Nagroda Filipides (Zdjęcie pochodzi ze strony www.logw.pl/biegi/aktualnosci.pl).

2.

DRUGA EDYCJA
II edycja grodziskiego biegu przypadła na 15 czerwca 2008r. Tym razem sportowe

zmagania poświęcone zostały 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i

160.

rocznicy wybuchu Wiosny Ludów, stąd teŜ, jak zapowiedział juŜ w grudniu 2007r. Dyrektor
Grodziskiego Pómaratonu „Słowaka”, pamiątkowy medal dla wszystkich, którzy ukończyli
bieg będzie nawiązywał do tych dwóch wydarzeń.30 Sportowe zmagania zaczęły się od
biegów szkolnych. Następnie wzorem ubiegłego roku złoŜono kwiaty tym razem pod
Pomnikiem Wdzięczności, skąd wraz z Grodziską Orkiestrą Dętą 529 biegaczy i kibice
przemaszerowali

na

Stary

Rynek.

Tu

zebranych

powitał

Burmistrz

Grodziska

Wielkopolskiego Henryk Szymański. Punktualnie o godzinie 11.00 zawodnicy ruszyli do
biegu, pokonując dystans 21 km i 97m na tej samej trasie, co w roku poprzednim.

Zdjęcie numeru startowego II Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” (Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

Na trasie biegu, tak jak w poprzedniej edycji, pojawili się wolontariusze z wodą,
gąbkami. Podobnie jak w I półmaratonie sprawnie działało biuro zawodów, w którym to
kaŜdy z zawodników otrzymywał atrakcyjny pakiet startowy, w skład którego wchodziły:
koszulka z krótkim rękawem oraz ręcznik kąpielowy.
Ale organizatorzy na laurach nie spoczęli, aby i tym razem zaskoczyć zawodników
i udoskonalić organizację biegu na jego trasie pojawiły się grupy dopingu, zespoły taneczne,
rockowa kapela oraz Dje.

30

Katarzyna Warszta, Laur za debiut, „ Dzień”, 04.12.2007, s. 4

Zdjęcie kibiców II Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”. (Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

Zdjęcie kibiców II Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”. (Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

Po zakończeniu biegu kaŜdy zawodnik otrzymywał pamiątkowy medal (drugi juŜ do
przygotowanej kolekcji czterech) oraz mógł skorzystać z cateringu, który tym razem był takŜe
wyjątkowy. W jego skład wchodził chleb ze smalcem i ogórkiem, kiełbaska, ciasto, kawa

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski podczas pracy. (Zdjęcie pochodzi z archiwum
Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim i Wiceprzewodniczący
Komitetu Organizacyjnego Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” Maciej Mendel w czasie biegu. (Zdjęcie pochodzi
z archiwum Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

Ku uciesze tych, którzy ukończyli bieg, rozlosowano nagrody w tym skutera, którego
posiadaczką została Pani Krystyna Górna z Poznania.31
Ostateczne wyniki II edycji Półmaratonu „Słowaka” prezentowały się następująco:32

MĘśCZYŹNI
I miejsce Alexey Gurkin
1. 07.52

KOBIETY
(Ukraina) I miejsce Agnieszka Janasiak (Polska)
1.16.33

II miejsce Wladimir Timaszow (Ukraina) II miejsce Małgorzata Sobańska (Polska)
1.09.19

1.19.43

III miejsce Jergen Sirotin (Ukraina) III miejsce Roksana Meltsayeva (Ukraina)
1.11.44

1.22.53

W klasyfikacji biegaczy gminy Grodzisk Wlkp. wśród pań ponownie najlepsza okazała się
ponownie Dorota Przybysz, natomiast wśród panów zwycięŜył Zbigniew Klapa.33

31

Katarzyna Warszta, II Grodziski Półmaraton „ Słowaka”, „Powiaty”, 26.06.2008, s. 6.
Informacje pochodzą ze strony www.polmaraongrodzisk.pl[ dostęp dnia 15.04 2012r].
33
Cyt za: Maciej Grześkowiak, Organizacja Pólmartonu „ Słowaka” w Grodzisku Wlkp.,…..s. 14.
32

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański z biegaczką Marią Pańczak. ( Zdjęcie pochodzi z archiwum
Liceum Ogólnokształcacego im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

I tym razem organizatorzy nie zawiedli i sprostali wymaganiom zawodników, którzy tak
komentowali bieg:
Po raz drugi uczestniczyłem w organizowanym przez Państwa półmaratonie. Muszę
przyznać, Ŝe w tym roku przeszliście Państwo samych siebie i organizacja była super
( Witosław Janaszek).
Takie opinie i komentarze to dla organizujących biegi najpiękniejsze słowa uznania,
tym bardziej, Ŝe 11 października 2008r. potwierdziła je kapituła redakcyjna największego
biegowego portalu internetowego w Polsce www.MaratonyPolskie.PL i przyznała
II Grodziskiemu Pólmaratonowi „Słowaka” wyróŜnienie – certyfikat ZŁOTY BIEG 2008,
który otrzymało tego roku zaledwie 10 biegów w Polsce. Znak ten przyznawany jest na okres
2 lat, a w jego ocenie bierze się pod uwagę noty uzyskane przez bieg34 w rankingu, aktywność
medialną,

liczbę

uczestników

oraz

opinie

redaktorów,

i zawodników.35

34
35

II Grodziski Pólmaraton „ Słowaka” i tym razem zdobył 10 pkt.
www. Maratony Polskie.PL, [dostęp dnia 15.04.2012r.].

współpracowników,

gości

Nagroda Złoty Bieg (Zdjęcie pochodzi ze strony www.logw.pl/biegi/aktualnosci.pl).

II edycja półmaratonu sprawiła, Ŝe impreza ta stała się rozpoznawalna w całej Polsce
i nie tylko. Weszła ona na stałe do kalendarza biegaczy, z kolei organizatorów zmobilizowała
aby III była co najmniej równie dobra.

3.

TRZECIA EDYCJA

Ta edycja biegu poświęcona była 5 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
co znalazło odzwierciedlenie na pamiątkowym trzecim juŜ medalu.

Medal (Zdjęcie pochodzi ze strony www.logw.pl/biegi/aktualnosci.pl)

Datę biegu wyznaczono na 14 czerwca 2009, a na kilka dni przed nią do Muzealnej Izby
Tradycji

Ziemi

Grodziskiej

trafiło

zdjęcie

z

1932

roku,

na

którym

widać,

Ŝe pierwszy bieg długodystansowy na terenie Grodziska Wielkopolskiego nie miał miejsca
wcale w 2007r., a juŜ, jak podaje kustosz Muzeum Dariusz Matuszewski, w 1932r.
Nie wiadomo jaki dystans zawodnicy mieli do pokonania, ale z napisu widniejącego
na zdjęciu wynika, Ŝe impreza nazwana była maratonem36, więc biorąc pod uwagę informacje
o Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Grodzisku Wielkopolskim, którego członkowie
organizowali wcześniej w mieście tzw. biegi długodystansowe moŜna

przypuszczać, Ŝe

równieŜ i ten bieg miał dystans 12 km. Pomysłodawcą i organizatorem tych zawodów był
Stefan Węclewicz. Prawdopodobnie w czasie zawodów „ścigano się w dal”, „ścigano się po
przeszkodach”, „strzelano z łuków do fantów” oraz „ rzucano dyskiem”. Jak podaje Dariusz
Matuszewski mieli przyjeŜdŜać na nie zawodnicy z Poznania, Wrocławia i Drezna. Było to
duŜe zaskoczenie dla organizatorów, którzy w całkiem przypadkowy sposób zaczęli
kontynuować coś, co w mieście miało juŜ miejsce. III edycja biegu w porównaniu
36

Anna Wyrwa-Sadowska, Przeszłość spotkała się z teraźniejszością i zostanie zachowana, „Dzień
Nowotomysko-Grodziski”, 23.06.2009,s. 8.

z dwoma poprzednimi była jeszcze bardziej udoskonalona. 842 biegaczy z Polski
i zagranicy przebiegło tą samą trasą, co w latach poprzednich. Wśród zawodników znaleźli się
między innymi Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, aktor Jacek Domański i po
raz trzeci satyryk Jacek Federowicz. Patronat honorowy nad biegiem objął Marszałek
Województwa Wielkopolskiego, a głównymi patronami zostali: Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA, portal internetowy www.MaratonyPolskie.PL. Z kolei patronat medialny
sprawowały TVP Poznań, Radio „MERKURY” oraz „Głos Wielkopolski”.

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański z Prezydentem Miasta Poznania Ryszardem Grobelnym.
(Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

Satyryk Jacek Federowicz na mecie III Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” z Burmistrzem Grodziska
Wielkopolskiego Henrykiem Szymańskim. (Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza
Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

Aktor Adam Cywka z Pełnomocnikiem Dyrektora Biegu do Spraw Wolontariatu – Danutą Szymkowiak podczas
weryfikacji zawodników w Biurze Zawodów Grodziskiego Półmaratonu „ Słowaka” ( Zdjęcie pochodzi z archiwum
Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

Zdjęcie numeru startowego III Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”. (Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

Jak zawsze dla biegaczy przygotowano wspaniały pakiet składający się tym razem z:
─

koszulki z długim rękawem „long sleave” z nadrukiem okolicznościowym

─

plecaka z materiału nieprzemakalnego – równieŜ z nadrukiem okolicznościowym

─

frotki przeciwpotnej na rękę

─

opaski przeciwpotnej

Zdjęcie pakietu startowego w III edycji biegu (zdjęcie pochodzi ze strony www.logw.pl/biegi/aktualnosci.pl).

Cały pakiet startowy utrzymany był w jednej spójnej kolorystyce – chabrowo – szarej.37
Wprowadzono takŜe wiele zasadniczych zmian, które to usprawniły prace organizatorów
i przebieg imprezy. Nowością było wprowadzenie zwolnienia z opłaty startowej wszystkich
uczestników biegu, którzy ukończyli 70 rok Ŝycia. Dalej zawodnicy dostali moŜliwość
otrzymania bezpłatnego smsa z indywidualnym wynikiem biegu oraz moŜliwość zakupu
profesjonalnych zdjęć z półmaratonu. Nowością był równieŜ napój izotoniczny austriackiej
firmy Natural Power, który dostępny był na trasie biegu, a takŜe w biurze zawodów i na
mecie – dla biegaczy całkowicie bezpłatnie. Dodatkowo organizatorzy zorganizowali dwa
konkursy:
1.

Konkurs na uczestnika biegu najlepiej przebranego za patrona biegu - Juliusza

Słowackiego
2.

Konkurs na typowanie ilości zawodników, którzy ukończą III Grodziski

Półmaraton „Słowaka".38

37
38

Informacje pochodzą ze strony www.logw.pl/biegi/aktualnosci.pl[dostęp dnia 15.04.2012r.].
Regulamin III edycji Grodziskiego Półmaratonu „ Słowaka”, pkt VIII Nagrody i świadczenia dla zawodników.

Specjalnie dla zawodników na mecie postawiono szpital polowy z pełną obsługą medyczną,
a na trasie pojawili się mobilni ratownicy medycznymi i dodatkowy punkt medyczny. Całość
imprezy filmowano i fotografowano z krąŜącego nad miastem helikoptera.

Zdjęcie biegaczy zrobione z helikoptera ( Zdjęcie pochodzi ze strony www.grodzisk.wlkp,pl)

Godny podkreślenia jest fakt, Ŝe w III półmaratonie pobiegła takŜe 30 osobowa
druŜyna dawców szpiku zrzeszonych w fundacji „Dar szpiku”. Był to niezwykły widok
30 osób w czerwonych koszulkach. Być moŜe po takiej akcji, choć jedna osoba zdecydowała
się zostać honorowym dawcą szpiku. I tym razem rewelacyjnie spisali się kibice
i wolontariusze. A na forach internetowych czytaliśmy:
─ WIELKI SZACUN dla organizatorów i wspaniałych kibiców !!! Wbiegałem
na 2 pętlę, gdy spiker zawodów powiedział "a teraz 2 okrąŜenie zaczyna
nr 211 -pan Karol z Szamotuł " Dało to mi niesamowitego kopa i pomimo wiatru oraz
niezłego ciepełka złamałem Ŝyciówkę. To było sportowe święto całego miasta !!! Do
zobaczenia za rok (Charcie)
─ Chciałbym bardzo podziękować Organizatorom za trud i wysiłek, który musieli włoŜyć
w

przygotowanie

takiej

imprezy.

Brałem

udział

w

wielu

biegach,

ale nigdy nie widziałem: tak sprawnej rejestracji przy takiej liczbie startujących
(proszę innych organizatorów, Ŝeby nie tłumaczyli się, Ŝe się nie spodziewali takiej
liczby

startujących,

Ŝe

jakiś

podwykonawca

nawalił

itp).

Organizatorzy

w Grodzisku pokazali jak się to robi, wspaniałego, uroczystego rozpoczęcia biegu,
mówię tu o pochodzie za orkiestrą, tak przemiłych i sprawnie działających
wolontariuszy na punktach, tak licznej i aktywnej publiczności (oczywiście zachowując

proporcję do wielkości miasta),

Jednym słowem było wspaniale i myślę Drodzy

Organizatorzy, Ŝe to co robicie to kawał bardzo dobrej roboty i mogę śmiało
stwierdzić, Ŝe inni powinni patrzeć na to jak to się robi w Grodzisku ( Marcin
Ignaczak)
─ Po raz kolejny Grodzisk pokazał swoją klasę w organizacji imprezy biegowej.
Naprawdę nie dziwi fakt, Ŝe impreza ta staje się punktem odniesienia dla innych tego
typu zawodów. W końcu jak uczyć się to tylko od najlepszych. Oczywiście za rok
ponownie odwiedzę Grodzisk. Dziękuję Organizatorom i pozdrawiam (Zdzisław
Weise).39
Warto zaznaczyć, Ŝe zwycięzcami tej edycji biegu zostali nie jak w latach minionych
obcokrajowcy, ale Polacy i to oni zajęli większość miejsc na podium, zarówno w kategorii
kobiet, jak i męŜczyzn.

MĘśCZYŹNI
I

miejsce

KOBIETY
Marcin

Fehlau

1.07.32

(Polska) I miejsce
1.15.59

II miejsce Dariusz Kruczkowski (Polska) II miejsce
1.07.43
III

miejsce

1.11.15

Agnieszka Janasiak (Polska)

Natalia Lehonkova (Ukraina)

1.23.52
Maciej

Łucyk

(Polska) III

miejsce

Ewa

Grzesik

(Polska)

1.24.49

Zwycięzcy III Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” z Przewodniczącym Rady Miejskiej Grodziska Wielkopolskiego
Markiem Kineckim (Zdjęcie pochodzi ze strony www.pgw.pl).

39

Komentarze pochodzą ze strony www.maratonypolskie.pl, [dostęp dnia 15.04.2012r.].

Z kolei w gminie Grodzisk Wielkopolski wśród pań trzeci raz najlepsza okazała się Dorota
Przybysz, natomiast wśród panów zwycięŜył Leszek Grześkowiak.40
Wydaje się, Ŝe ta edycja wymagała od organizatorów jeszcze większego nakładu pracy
i środków finansowych, ale i tym razem oceny zawodników i kibiców zrekompensowały cały
trud włoŜony w organizację. Tym bardziej, Ŝe impreza znalazła się na 5 miejscu na 600
biegów i po raz drugi otrzymała od portalu www.MaratonyPolskie.PL wyróŜnienie ZŁOTY
BIEG.

40

Informacje pochodzą ze strony www.gkb.pl, [ dostęp dnia 16.04. 2012r].

4.

CZWARTA EDYCJA
IV edycja grodziskiego biegu odbyła się w niedzielę 6 czerwca 2010. Bieg odbył

się

dla

uczczenia

XX-lecia

Samorządu

Grodziskiego.

Honorowy

patronat

nad

IV Grodziskim Półmaratonem "Słowaka" objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak, co podnosi rangę biegu, który z roku na rok cieszy się coraz większym
zainteresowaniem wśród uczestników z całej Europy.

Patronat medialny objęli Radio

MERKURY, TVP Poznań i „Głos Wielkopolski”. Jak co roku wszyscy uczestnicy biegu
zebrali się przy Grodziskiej Hali Sportowej, skąd, co było pierwszą z nowości tego
półmaratonu, zawodnicy przeszli na rynek prowadzeni przez wizytówkę Liceum
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego malucha cabrio41, Grodziską Orkiestrę Dętą
oraz władze Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim z Burmistrzem Grodziska
Wielkopolskiego Henrykiem Szymańskim i Sekretarzem Gminy i Przewodniczącym
Komitetu Organizacyjnego Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” Janem Kozą.

Zdjęcie numeru startowego IV Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” (Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

Punktualnie o godzinie 11.00 925 zawodników ruszyło do biegu, który ukończyło
897 biegaczy. Oprócz stałych uczestników, którzy w biegach ulicami miasta uczestniczyli po
raz czwarty, pojawili się nowi biegacze. Zachęceni ubiegłoroczną edycją, przez miniony rok

41

Maluch został wykonany przez grupę uczniów liceum w ramach projektu „E-szkoła WIELKOPOLSKA”.

przygotowywali się, by sprawdzić swoje siły w biegu na 21,0975 km.42 Tak jak to miało
miejsce w III półmaratonie organizatorzy przewidzieli dla zawodników dwa konkursy:
1. Konkurs na uczestnika biegu najlepiej przebranego za patrona biegu - Juliusza
Słowackiego,
2. Konkurs na typowanie ilości zawodników, którzy ukończą IV Grodziski
Półmaraton „Słowaka’’.43
Warto zaznaczyć teŜ, Ŝe w tej edycji biegu wprowadzono kilka zasadniczych zmian
przede

wszystkim

zmieniono

trasę

biegu,

co

pozwoliło

na

zlikwidowanie

2-kilometrowej „agrafki” zachowując jednocześnie bieg w obrębie miasta.

Zdjęcie planu tzw. „agrafki”. ( Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
w Grodzisku Wielkopolskim).

Zawodnicy biegli ulicami: Rakoniewicką, Wypoczynkową, Drzymały, Zbąszyńską,
Kąkolewską, Śliwkową, Nowotomyską, przez Osiedle Wojska Polskiego, Rondo Opalenickie,
ulicę Bukowską, Plac Św. Anny, ulicę 3 Maja, Kolejową, Rondo Chopina, Poznańską
i z powrotem na Stary Rynek, gdzie jak w poprzednich edycjach
i metę.44

42

Cyt za: www.polmaratongrodzisk.pl, [ dostęp dnia 17.04.2012r.].
Informacja pochodzi z Regulaminu IV Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”.
44
Informacja wyczytana z mapy biegu.
43

zlokalizowano start

Mapa dojazdu do Biura Zawodów Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” ( Zdjęcie pochodzi ze strony
www.polmaratongrodzisk.pl ).

Aby dodać smaku rywalizacji, organizatorzy

zadbali równieŜ o zwiększenie

wysokości nagród w klasyfikacji generalnej męŜczyzn i kobiet.
KOBIET

MĘśCZYZN

I miejsce 2000zł

I miejsce 2000zł

II miejsce 1500zł

II miejsce 1500zł

III miejsce 1200zł

III miejsce 1200zł

IV miejsce 700zł

IV miejsce 700zł

V miejsce 500zł

V miejsce 500zł

VI miejsce 300zł

VI miejsce 300zł

VII miejsce 200zł

VII miejsce 200zł

VIII miejsce 200zł

VIII miejsce 200zł

W III półmaratonie, biegacze mogli otrzymać swój indywidualny wynik smsem,
z kolei w IV biegu organizatorzy poszli dalej zadbali, aby bieg moŜna było oglądać na Ŝywo
na zamieszczonym na rynku telebimie. Nowością była takŜe moŜliwość śledzenia zawodów
poprzez prowadzoną transmisję live wyników w Internecie: na stronie
http://www.online.datasport.pl/results173/.45 Jak co roku przewidziano teŜ wiele atrakcji dla
zawodników. Jedną z nich była nagroda główna, którą tradycyjnie juŜ rozlosowano wśród
wszystkich biegaczy, którzy ukończyli bieg. Był to ufundowany przez firmę PIOMAR
45

Ibidem.

profesjonalny fotel masujący i zestaw specjalistycznych poduszek oraz rolek masujących.
Dodatkowo

organizatorzy zachęcali startujących w biegu do wzięcia udziału w akcji

„POBIEGNIJ W KOSZULCE ORGANIZATORA”, czyli w koszulce z profesjonalnego
oddychającego materiału, jaką kaŜdy zawodnik znalazł tego roku w pakiecie startowym,
a wśród wszystkich, którzy zdecydowali się pobiec w tej koszulce rozlosowano na mecie
atrakcyjne nagrody rzeczowe. No i jednakowo ubrane setki osób robiły wraŜenie! W pakiecie
startowym kaŜdy zawodnik otrzymał wyŜej wspomnianą koszulkę bez rękawów i chustkę na
głowę.

Zdjęcie koszulki IV Grodziskiego Półmaratonu „ Słowaka” (Zdjęcie pochodzi ze strony www.polmaratongrodzisk.pl ).

Jak kaŜdego roku na całej trasie biegu gromadzili się kibice, którzy zagrzewali
wszystkich do walki o jak najlepszy wynik. Zawodnikom podczas biegu podawano wodę,
napoje izotoniczne, a takŜe, co było kolejnym nowatorstwem, zapewniano chwilę ochłody
w postaci ustawionych na trasie biegu pryszniców. Mimo wysiłku wielu osób
zaangaŜowanych, by ograniczyć wyjątkowo trudne warunki, nie wszystkim udało się
ukończyć bieg. Ci, którzy dotarli na metę uhonorowani zostali medalami. KaŜdy z biegaczy,
który ukończył 3 wcześniejsze edycje półmaratonu otrzymał na mecie wraz z medalem
za ukończenie IV edycji pamiątkowe pudełko na wszystkie 4 medale oraz piękny 5 element
w postaci kolorowego herbu miasta Grodzisk Wielkopolski. Najlepsi w poszczególnych
kategoriach otrzymali puchary, nagrody rzeczowe i pienięŜne.

Zdjęcie medalu z IV Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”. ( Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

Zdjęcie

kompletu

medali

z

herbem

Grodziska

Wielkopolskiego

na

środku.

z archiwum Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

(Zdjęcie

pochodzi

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI Kadencji Wojciech Ziemniak i Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
Henryk Szymański podczas wręczania medali zawodnikom.
(Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

Dla wszystkich uczestników przygotowano natomiast solidny posiłek oraz napoje
chłodzące. Wyniki IV Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” przedstawiały się następująco.46
MęŜczyźni

Kobiety

I miejsce Igor Zhavoronok (Białoruś)

I miejsce Svitlana Stanko ( Ukraina)

01.07.42

01.18.53

II miejsce Anton Potots`kyy, Uganda

II miejsce Agnieszka Janasiak ( Polska)

01.08.47

01.19.27

III miejsce Serhiy Krovlajdis (Ukraina)

III miejsce Tetiana Mezentseva ( Ukraina)

01.09.59

01.20.50

IV Grodziski Półmaraton „Słowaka”, okazał się równie udany, jak poprzednie jego
edycje. Było to moŜliwe dzięki zaangaŜowaniu wielu osób, a takŜe licznych sponsorów,
dzięki

hojności

których,

udało

się

zgromadzić

najlepszych

zawodników

i pobić rekord frekwencji. Spoglądając dziś na fora i strony dla biegaczy czytamy tam juŜ po
raz czwarty same przychylne komentarze o grodziskim biegu. Chwali się profesjonalną

46

Wyniki pochodzą ze strony eurocaendar.info.pl [ dostęp dnia 17.04.2012r.].

organizację, spontaniczność mieszkańców. Zaś wstępne wyniki, szczególnie te ze strony
uczestników biegu wystawiają IV Grodziskiemu Półmaratonowi „Słowaka” wysoką ocenę.
O biegu mówi się tak:
─ Liga Mistrzów Europejska, serce i zaangaŜowanie na tacy dla nas biegaczy :) Wielkie
dzięki za moŜliwość biegania w takiej atmosferze święta biegowego. Ogromne
podziękowania

dla

mieszkańców

za

doping

i

świetne

prysznice

na trasie :) Za rok będę i przywiozę na pewno jeszcze kogoś, bo nie sposób nie być
i nie biegać na TAKIEJ imprezie :) (Andrzej Sobczak)
─ Dlaczego skala kończy się na 10-tce?

Świetnie zorganizowane biuro zawodów

i miejsce startu/mety. Pełni zaangaŜowania wolontariusze. Nawet mieszkańcy
urządzili nam "lany poniedziałek";). śadnych samochodów na trasie i dookoła niej.
Sprawnie przeprowadzona dekoracja. To nie jest impreza robiona przy okazji czegoś
tam. To jest święto biegania organizowane przez całe miasto. Strach się bać co
organizatorzy wymyślą (w pozytywnym znaczeniu) za rok ;) (Tomasz Ławniczak)
─ Drugi raz w Grodzisku, a jedenasty półmaraton w dorobku. Powiem Wam jedno: to
najlepiej zorganizowana impreza biegowa (porównując takŜe z maratonami
w Poznaniu i Krakowie oraz półmaratonem w Berlinie), w jakiej kiedykolwiek brałem
udział. Myślałem, Ŝe po zeszłorocznym sukcesie nic juŜ nie moŜna poprawić. Myliłem
się - było jeszcze lepiej: bardzo dobrze oznakowany dojazd i sama organizacja miejsc
parkingowych,

SUPER!

Odbiór

pakietów

startowych

znów

szybki

i bezproblemowy, w pakiecie nie tylko świetna koszulka, ale i pomysłowa bandana
z fajnego materiału - znów strzał w dziesiątkę. Orkiestra przed startem - uwielbiam
ich! Prysznice na trasie oraz muzyka. Jak zawsze świetnie podawana woda i izotonic.
Wzorowa strefa mety, dobre zabezpieczenie. Bogaty catering na mecie z jedzeniem,
napojami, słodyczami, po prostu lodzio miodzio (Marcin Hoffmann).47
-

Słowak

-zgodnie

z

oczekiwaniami,

wspaniale

zorganizowany!!!

Brawo

organizatorzy, brawo wolontariusze, brawo kibice i mieszkańcy miasta. Spontanicznie
powstające wzdłuŜ trasy biegu punkty zraszania uratowały mi Ŝycie:-)))
- Po prostu nie mam słów... , Organizacja MISTRZOSTWO ŚWIATA, kibice LIGA
MISTRZÓW!!! Najlepszy bieg w jakim brałem udział! Uruchomcie juŜ zapisy na następny
rok, bo juŜ nie mogę się doczekać :)

47

Komentarze pochodzą ze strony www.maratonypolskie.pl, [ dostęp dnia 17.04 2012r.].

- Tak, SZACUNEK dla organizatorów za perfekcję, wielkie dzięki dla kibiców na trasie
i wolontariuszy, myślę Ŝe przy 29 st. w cieniu mieszkańcy miasta zimną wodą wielu
biegnących postawili na nogi ( mnie na pewno )
- W Grodzisku trzeba po prostu być!!! Inaczej nie da się uwierzyć, Ŝe to nie sen a jawa :)))
To chyba najwspanialszy bieg w naszym kraju i pewnie nie tylko w naszym :) Dzięki Wam
- o Orgowie!!! Dzięki grodziszczanie!!! Jesteście NAJLEPSI!!! :)))48
To tylko kilka komentarzy, ale na pierwszy rzut oka widać, Ŝe bieg w Grodzisku jest na
bardzo

wysokim

poziomie.

Więcej

komentarzy

znajduje

się

na

stronie

http://MaratonyPolskie.PL.
Zachęcamy równieŜ do obejrzenia krótkiego filmiku z IV Półmaratonu „Słowaka”
znajdującego się pod tym linkiem: http://vimeo.com/14125380. RównieŜ i ta edycja biegu
została odznaczona nagrodą Filipides 2010.

48

Cyt za: www.MaratonyPolskie.PL [ dostęp dnia 19.04.2012r.]

5.

PIĄTA EDYCJA BIEGU
Piąta jubileuszowa edycja grodziskiego biegu odbyła się w niedzielę 12 czerwca

2011r. Dla usprawnienia organizacji biegu wprowadzono kilka nowych rozwiązań, przede
wszystkim ze względu na prognozowaną frekwencję. Zgłosiło się 2095-ciu zawodników,
z których 1699 osób ukończyło bieg. Pierwszą z nowości było otwarcie biura zawodów
równieŜ w sobotę 11.06.2011r. w godz. od 17.00 do 20.00, podwojono teŜ liczbę osób
pracujących w biurze zawodów do około 80. W celu usprawnienia momentu startu
i uniknięcia tłoku na trasie wprowadzono strefy czasowe. Zawodnicy ustawiali się
w odpowiedniej strefie przewidując czas ukończenia półmaratonu:
- do 1:30
- od 1:30 do 1:45
- od 1:45 do 2:00
- powyŜej 2:00
JuŜ w trakcie zbiórki przed biurem zawodów organizatorzy wprowadzili wolontariuszy
z tabliczkami oznaczającymi strefy czasowe, tak by zawodnicy ustawiali się na przemarsz juŜ
w odpowiedniej strefie czasowej.
Jak co roku wszyscy uczestnicy biegu zebrali się przy Grodziskiej Hali Sportowej,
skąd zawodnicy ustawieni według odpowiednich stref czasowych przeszli na rynek
prowadzeni, jak zawsze przez wizytówkę Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza
Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim E-malucha cabrio49, Grodziską Orkiestrę Dętą
oraz przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Henryka Szymańskiego i Sekretarza
Gminy

i Przewodniczącego Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” Jana Kozę.

49

Maluch został wykonany przez grupę uczniów liceum w ramach projektu „E-szkoła WIELKOPOLSKA”.

Wymarsz uczestników na linię startu. (Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza

Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).
E- maluch cabrio prowadzony przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego
w Grodzisku Wielkopolskim i Wiceprzewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Grodziskiego Półmaratonu
„Słowaka” Macieja Mendla oraz Pełnomocnik Dyrektora Biegu od Spraw Wolontariatu Danuta Szymkowiak
(Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

Grodziski Klub Biegacza zmierza na linię startu ( Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej www.maratony24.pl)

W strefie startu była jeszcze ostateczna moŜliwość wyboru odpowiedniej strefy
czasowej. Punktualnie o godzinie 11.00 ponad 1700 zawodników ruszyło do biegu. Oprócz
stałych uczestników, którzy w biegach ulicami miasta uczestniczyli po raz piąty, pojawiło się

prawie o 100% nowych biegaczy. Zachęceni ubiegłoroczną edycją, przez miniony rok
przygotowywali się, by sprawdzić swoje siły w biegu na 21,0975 km.50
W V półmaratonie organizatorzy przewidzieli konkurs na typowanie ilości
zawodników, którzy ukończą V Grodziski Półmaraton „Słowaka’’. Konkurs wygrał dyrektor
grodziskiego Słowaka obstawiając liczbę najbardziej zbliŜoną do faktycznej – 1515 biegaczy.

Ko
ns Bo
um n
pc
yj
ny

V

1111
Zdjęcie numeru startowego V Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” (Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

Trasę biegu, pozostawiono bez zmian. Zawodnicy biegli ulicami: Rakoniewicką,
Wypoczynkową, Drzymały, Zbąszyńską, Kąkolewską, Śliwkową, Nowotomyską, przez
Osiedle Wojska Polskiego, Rondo Opalenickie, ulicę Bukowską, Plac Św. Anny, ulicę
3 Maja, Kolejową, Rondo Chopina, Poznańską i z powrotem na Stary Rynek, gdzie jak
w poprzednich edycjach zlokalizowano start i metę.51

Nagrody w klasyfikacji generalnej męŜczyzn i kobiet przedstawiały się następująco.
KOBIET

50
51

MĘśCZYZN

I miejsce 2000zł

I miejsce 2000zł

II miejsce 1500zł

II miejsce 1500zł

Cyt za: www.polmaratongrodzisk.pl, [ dostęp dnia 17.04.2012r.].
Informacja wyczytana z mapy biegu.

III miejsce 1200zł

III miejsce 1200zł

IV miejsce 700zł

IV miejsce 700zł

V miejsce 500zł

V miejsce 500zł

VI miejsce 300zł

VI miejsce 300zł

VII miejsce 200zł

VII miejsce 200zł

VIII miejsce 200zł

VIII miejsce 200zł

Tak jak w III i w IV edycji biegu organizatorzy zadbali, aby moŜna było otrzymać
osiągnięty wynik sms-em na podany wcześniej numer telefonu, oglądać relację
z biegu na Ŝywo na zamieszczonym na rynku telebimie a takŜe była moŜliwość śledzenia
zawodów poprzez

prowadzoną transmisję live wyników w Internecie: na stronie

http://www.online.datasport.pl/results173/.52
Jak co roku przewidziano teŜ wiele atrakcji dla zawodników. Jedną z nich były nagrody
główne, które tradycyjnie juŜ rozlosowano wśród wszystkich biegaczy, którzy ukończyli bieg.
Były to ufundowany przez firmę Bonduelle dwa profesjonalne rowery i trzy kamery cyfrowe.
Dodatkowo

organizatorzy zachęcali startujących nauczycieli, uczniów i absolwentów

grodziskiego liceum w biegu do wzięcia udziału w akcji „POBIEGNIJ W KOSZULCE
SŁOWAKA”, czyli w profesjonalnej koszulce z materiału oddychającego, z logo liceum.

Projekt koszulki dla nauczycieli, uczniów i absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
w Grodzisku Wielkopolskim. ( Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
w Grodzisku Wielkopolskim).

52

Ibidem.

Tym razem w pakiecie startowym kaŜdy zawodnik otrzymał kurtkę przeciwdeszczową,
w trzech kolorach do wyboru: niebieskim, czerwonym, granatowym.

Zdjęcie kurtki V Grodziskiego Półmaratonu „ Słowaka” (Zdjęcie pochodzi ze strony www.polmaratongrodzisk.pl ).

Po raz pierwszy odbyły się w ramach V Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” I Mistrzostwa
Polski Lekarzy Weterynarii w Półmaratonie, którzy rywalizowali pomiędzy sobą
w dwóch kategoriach: kobiet i męŜczyzn. KaŜda osoba, która spełniła kryteria regulaminu
I Mistrzostw Polski Lekarzy Weterynarii w Półmaratonie, otrzymała dodatkowo w pakiecie
koszulkę techniczną ze specjalnie zaprojektowanym logo.

Koszulka z logo lekarzy wterynarii. ( Zdjęcie pochodzi z materiałów pana Michała Sokoła).

Medal I Mistrzostw Polski Lekarzy Weterynarii w Półmaratonie. ( Zdjęcie pochodzi z materiałów pana Michała Sokoła).

W sumie pobiegło 26 lekarzy weterynarii. Pierwszym lekarzem weterynarii, który
przekroczył linię mety był Krzysztof Grono. Jego bardzo dobry czas 01:25:56 - poza
zdobyciem tytułu Mistrza Polski Lekarzy Weterynarii w Półmaratonie - dał mu 67. miejsce
w klasyfikacji generalnej biegu oraz 10. w klasyfikacji wiekowej M35. Miejsce II z czasem
01:29:41 zajął Michał Sokoł z Modrza w woj. wielkopolskim, a na III z czasem 01:35:20
uplasował się Andrzej Grabowski. WyróŜnieni zostali takŜe Tomasz Starzyński, Jan
Szczepanek oraz

Grzegorz Dymacz. Siódma wśród wszystkich lekarzy weterynarii,

a pierwsza z pań dotarła na metę Joanna śytkiewicz z Wrocławia. Mistrzyni Polski Lekarzy
Weterynarii w Połmaratonie z bardzo dobrym czasem 01:49:28 zajęła 46. Miejsce
w klasyfikacji generalnej kobiet. Jak kaŜdego roku na całej trasie biegu gromadzili się kibice,
którzy zagrzewali wszystkich do walki o jak najlepszy wynik.

Pracownice Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim kibicujące biegaczom
( GraŜyna Lulkiewicz i Natalia Sibiga (Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza
Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

Zawodnikom podczas biegu podawano wodę, napoje izotoniczne, a takŜe, zapewniano chwilę
ochłody w postaci ustawionych na trasie biegu pryszniców.

Zdjęcie kibiców (Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku
Wielkopolskim).

W przeciwieństwie do roku ubiegłego w 2011 roku prawie wszystkim udało się
ukończyć bieg. Ci, którzy dotarli na metę uhonorowani zostali medalami. Najlepsi
w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary, nagrody rzeczowe i pienięŜne.

Zdjęcie pucharów (Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku
Wielkopolskim).

Zdjęcie medalu z V Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”. (Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

Dla wszystkich uczestników po przekroczeniu linii mety przygotowano specjalną
zamkniętą strefę przeznaczoną WYŁĄCZNIE DLA ZAWODNIKÓW. MoŜna tam było
wypocząć, spoŜyć posiłek, napić się kawy lub herbaty. Osoby postronne absolutnie nie miały
moŜliwości znaleźć się w strefie zawodników. Pilnowali tego

pracownicy ochrony.

Organizatorzy chcieli stworzyć zawodnikom komfortowe warunki posiłku i wypoczynku.
Nad zdrowiem biegaczy czuwała rzesza lekarzy oraz ratowników medycznych.
Tylko do dyspozycji zawodników były 3 karetki z obsadą lekarską w trzech punktach trasy,
na mecie funkcjonował szpital polowy, podobny był równieŜ zorganizowany na najdalszym
punkcie trasy przy zbiegu ulic Nowotomyskiej i Śliwkowej, po trasie biegu poruszały się dwa
skutery z ratownikami medycznymi, w grodziskim szpitalu została wydzielona specjalna izba
przyjęć tylko dla uczestników półmaratonu z dyŜurującym lekarzem kardiologiem, łącznie
zabezpieczenie medyczne realizowało ponad 30 osób.
Wyniki V Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” przedstawiały się następująco.53
MęŜczyźni

Kobiety

I miejsce Kiprotisch Sawe Elisha, Kenia,
01:06:18
II miejsce Kaczmarek Michał,
Polska,01:07:56
III miejsce Jachymczuk Mykola, Ukraina,
1:08:01

I miejsce Makolowa Elena, Białoruś,
01:17:27
II miejsce Berasinova Alena, Białoruś,
01:19:31
III miejsce Duliba Aleksandra, Białoruś,
1:19:34

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański, Sekretarz Gminy i Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” Jan Koza oraz Dyrektor Grodziskiego Półmaratonu
„Słowaka” Marek Małecki podczas wręczania nagród. (Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcącego im.
Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).
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Wyniki pochodzą ze strony eurocaendar.info.pl [ dostęp dnia 17.04.2012r.].

V Grodziski Półmaraton „Słowaka”, okazał się równie udany, jak poprzednie jego
edycje. Było to moŜliwe dzięki zaangaŜowaniu wielu osób, a takŜe licznych sponsorów,
dzięki

hojności

których,

udało

się

zgromadzić

najlepszych

zawodników

i pobić zaskakujący nawet organizatorów rekord frekwencji. Spoglądając dziś na fora i strony
dla biegaczy czytamy tam po raz piaty same przychylne komentarze o grodziskim biegu.
Chwali się profesjonalną organizację, spontaniczność mieszkańców. Zaś oceny (ponad 100),
szczególnie te ze strony uczestników biegu nie były niŜsze niŜ 10 na 10. O biegu mówi się
tak:
- Rewelacja, rewelacja i jeszcze raz rewelacja !!! Organizacja biegu moŜe być wzorem dla
innych tego typu imprez !!! Za rok ja będę na pewno a mam nadzieję, Ŝe zachęcę jeszcze paru
znajomych do uczestnictwa w tak wzorowo zorganizowanym biegu! Pozdrawiam i do
zobaczenia za rok !!! ( Rafał Mokrzycki)
- Szok, rewelacja, nie jedna łza po policzku się stoczyła zwłaszcza kiedy tak huczało
i dudniło ze strony wszystkich kibiców przede wszystkim wspaniałe rodziny przed domami,
genialni wolontariusze w pomarańczowych koszulkach, młodzi perkusiści z Kamieńca, aŜ
w końcu najcudowniejsi i najwspanialsi moi UCZNIOWIE ZE SZKOŁY W GRANOWIE I ICH
OPIEKUNOWIE. To musiało zakończyć się śYCIÓWKĄ!!!!! 2:29 a w zeszłym roku 2:42
TERAZ JESTEM PEWNA ZA ROK BĘDZIE JESZCZE LEPIEJ BO JAK REKORD TO
TYLKO W GRODZISKU!!!! ( Olenkam).
- Zdecydowanie najlepszy bieg w Polsce organizatorzy innych imprez mogą brać przykład
z Grodziska :) Biuro zawodów perfekcja Ŝadnych kolejek, meta bajka woda, piwko jedzonko
od razu na mecie :) Podziękowania dla osób, które krzycząc "lewa wolna" pomagały mi
przebić się przez tłum biegaczy na ostatnim kółku. Za rok na pewno wrócę do Grodziska :)
( Maciej Łucyk)54
To

tylko

kilka

komentarzy,

więcej

komentarzy

znajduje

się

na

stronie

http://MaratonyPolskie.PL. Potwierdzeniem wysokiego poziomu organizacji biegu jest przede wszystkim dzięki głosom internautów-czytelników portalu internetowego „Maratony
Polskie” - przyznanie biegowi po raz trzeci prestiŜowego wyróŜnienia „ZŁOTY BIEG
2010”oraz fakt, Ŝe V Grodziski Półmaraton „Słowaka” nominowany został w 5 kategoriach:
- Półmaratony duŜe
- Biegi masowe 1000 uczestników i więcej
- Biegi organizowane w miastach do 25 000 mieszkańców
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Cyt za: www.maratończyk.pl, [dostęp dnia 10.04.2012r.].

- Biegi organizowane przez Urzędy Miast i Gmin
- Najlepszy bieg w województwie wielkopolskim

Zdjęcia

nagród

przyznanych

V

Grodziskiemu

Półmaratonowi

„Słowaka”

(Zdjęcie

pochodzi

ze

strony

www.polmaratongrodzisk.pl ).

Zdjęcie odznaczenia przyznanego V Grodziskiemu Półmaratonowi „ Słowaka” (Zdjęcie pochodzi ze strony
www.polmaratongrodzisk.pl ).

Po podsumowaniu głosów biegaczy – internautów okazało się, Ŝe V Grodziski Półmaraton
„Słowaka” wygrał we wszystkich nominowanych kategoriach.

Podkreślić naleŜy,

Ŝe zwycięŜając w kategorii Półmaratony duŜe i Biegi masowe Grodziski Półmaraton pokonał
największe biegi uliczne w Polsce. Jest to ogromny sukces organizatorów oraz mieszkańców
Grodziska Wielkopolskiego, którzy kibicując na trasie biegu przyczynili się do wysokiej
oceny wystawionej przez zawodników.
Warto równieŜ dodać, Ŝe Dyrektor Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”

Marek

Małecki został odznaczony wyróŜnieniem „Honorowy Filipides 2011” przyznawanym przez
redakcję portalu MaratonyPolskie.PL za szczególny wkład w rozwój inicjatyw biegowych.
Wielki pasjonata sportu, zaangaŜowany w promowanie imprez biegowych na terenie gminy
Grodzisk Wielkopolski otrzymał Honorowego Filipidesa w kategorii Osobowość Roku55.

Dyrektor Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”

Marek Małecki z Burmistrzem

Grodziska Wielkopolskiego

Henrykiem Szymańskim i Przewodniczącym Rady Miasta Markiem Kineckim. ( Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum
Ogólnokształcącego im. J.Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

Grodziski Półmaraton „Słowaka” to dziś impreza na bardzo wysokim poziomie.
Wśród zawodników mówi się, Ŝe jest to przykład na to jak społeczność lokalna moŜe
wspólnie pracować nad jednym projektem dla wspólnego dobra i satysfakcji. Jak mówią
biegacze Półmaraton

Słowaka podnosi organizację imprez biegowych w Polsce

na poziom światowy. Wielkopolska znów zachwyciła sprawnością przygotowania zawodów.
Szybka obsługa w biurze, ciekawy pakiet startowy, znakomicie zorganizowany depozyt, punkty
odświeŜania z natryskami i gąbkami. Tak wielu wolontariuszy i jednocześnie tak
zaangaŜowanych nie ma chyba Ŝadna inna impreza. Jednak najwaŜniejsza jest podniosła
atmosfera święta biegowego.56
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Cyt za: www. grodzisk.wlkp.pl, [dostęp dnia 10.04.2012r].
Cyt za: www.maratończyk.pl, [dostęp dnia 10.04.2012r.].

Zdjęcie z Konferencji Szkoleniowej Organizatorów Imprez Biegowych w Polsce w Piechowicach w 2010r. (Zdjęcie
pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

IV. ZAKOŃCZENIE
Reasumując powyŜsze rozwaŜania dochodzimy do przekonania, Ŝe sport mieszkańcom
Grodziska Wielkopolskiego towarzyszył od samego zarania dziejów tego miasta.
Przeprowadzone przez nas analizy dokumentów, fotografii i ksiąŜek na ten temat prowadzą
do kilku znaczących wniosków.
pokazują, Ŝe

Po pierwsze analizowane dokumenty jednoznacznie

mieszkańców tego niewielkiego miasteczka interesowały najróŜniejsze

dyscypliny sportu, od jazdy konnej przez ŜuŜel aŜ do piłki noŜnej i biegania. Sportowe pasje
lokalnej społeczności spowodowały, Ŝe w miasteczku powołano do Ŝycia kilka instytucji
i organizacji o charakterze sportowym. Warto tu jeszcze raz wymienić Kurkowe Bractwo
Strzeleckie, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Klub „Dobry Rzut”, Klub „Dyskobolia”
czy Grodziski Półmaraton „Słowaka”. Po drugie sportowe zainteresowania grodziszczan były
tak duŜe, Ŝe nawet mieszkańcy organizowali w danej dyscyplinie sportowej imprezy na wzór
mistrzostw, zabiegali o budowę stadionu, który dziś jest jednym z najnowocześniejszych
w całej Polsce. Po trzecie przekonują nas, Ŝe sport jest dziedziną, którą moŜe zajmować się
kaŜdy z nas, wystarczy tylko trochę wytrwałości i samozaparcia. Po czwarte moŜe być on
formą rozrywki po cięŜkim dniu pracy lub nauki.
Zebrane materiały pozwalają stwierdzić, Ŝe sport w Grodzisku Wielkopolskim stał się
nieodłącznym elementem Ŝycia społeczności lokalnej. Przybierał on najróŜniejsze formy
w zaleŜności od sytuacji finansowej i politycznej. Jedno jest pewne wspólna sportowa pasja
społeczeństwa grodziskiego zaowocowała. Przejawia to się chociaŜby w zaŜyłości, jaka
wytworzyła się wśród mieszkańców, którzy niejednokrotnie poznawali się na boiskach,
strzelnicach czy trybunach stadionu. Wspólne zainteresowania zaowocowały powstaniem na
terenie miasta kilku klubów zrzeszających fanów uprawianych w Grodzisku dyscyplin
sportowych. Poza tym serce wkładane przez grodziszczan w uprawianie sportu zaowocowało
równieŜ rozsławieniem miasteczka na obszarze całej Polski, a kiedy pojawił się dobrze
grający Klub „Groclin-Dyskobolia” równieŜ i na terenie całej Europy. Miasto z dnia na dzień
zaczęło pięknieć. Rozbudowywano i przebudowywano istniejące juŜ obiekty sportowe57.
Łatwiejsze stało się pozyskiwanie środków na budowanie nowych obiektów sportowych,
takich jak, boiska, Grodziska Hala Sportowa, lodowisko,

dwa orliki, zespół otwartych

obiektów sportowo – rekreacyjnych, Skate Park, strzelnica, obiekty Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy ulicy Zbąszyńskiej, ścieŜki pieszo-rowerowe . O mieście zrobiło się głośno
w mediach. A przygotowania do corocznego juŜ Półmaratonu „Słowaka”, który
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Mamy tutaj na myśli stadion z całym zapleczem.

w opinii biegaczy jest jednym z najlepszych w Polsce rozsławiły miasto w całej
Wielkopolsce. Jedni przez cały rok intensywnie trenują, biegają w Grodziskim Klubie
Biegacza, jeŜdŜą na róŜnego typu biegi. A wszystko po to aby, w czerwcu wystartować
w swoim rodzinnym mieście i pobić swój Ŝyciowy rekord. Inni juŜ od stycznia kaŜdego roku
myślą o tym, co zrobić by słynny juŜ grodziski bieg był jeszcze lepszy niŜ poprzedni. Dawniej
o Grodzisku głośno było za sprawą Towarzystwa Gimnastycznego ”Sokół” i Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego, potem rozgłos przyniosła I ligowa druŜyna piłkarska

„Groclin-

Dyskobolia”, która dwukrotnie zdobyła puchar Ekstraklasy, a teraz Półmaraton „Słowaka”.
Jak zatem widać sportowe pasje grodziszczan nieustannie są kultywowane od XVII wieku.
Nikt i nic nie jest w stanie temu przeszkodzić. Upadek jednej inicjatywy pobudza zaraz
mieszkańców do realizacji nowych sportowych pomysłów, czego dowodem jest omawiany
Grodziski Półmaraton „Słowaka”, którego organizatorami obecnie są Urząd Miejski
w Grodzisku Wielkopolskim oraz Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
w Grodzisku Wielkopolskim.
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PLAKAT Z I GRODZISKIEGO PÓŁMARATONU „SŁOWAKA”

Zdjęcie plakatu z I Półmaratonu „Słowaka”. ( Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza
Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

PLAKAT Z II GRODZISKIEGO PÓŁMARATONU „SŁOWAKA”

Zdjęcie plakatu z II Półmaratonu „Słowaka”. ( Zdjęcie pochodzi z archiwum Urzędu Miasta w Grodzisku
Wielkopolskim).

PLAKAT III GRODZISKIEGO PÓŁMARATONU „SŁOWAKA”

Zdjęcie plakatu z III Półmaratonu „Słowaka”. ( Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza
Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

PLAKAT Z IV GRODZISKIEGO PÓŁMARATONU „SŁOWAKA”

Zdjęcie plakatu z IV Półmaratonu „Słowaka”. ( Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza
Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

PLAKAT Z V GRODZISKIEGO PÓŁMARATONU „SŁOWAKA”

Zdjęcie plakatu z V Półmaratonu „Słowaka”. ( Zdjęcie pochodzi z
Wielkopolskim).

archiwum Urzędu Miasta w Grodzisku

ULOTKA Z V GRODZISKIEGO PÓŁMARATONU „SŁOWAKA”

Ulotka z V Grodziskiego Półmaratonu „Słowka” ( Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza
Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

NAKLEJKA Z V GRODZISKIEGO PÓŁMARATONU „SŁOWAKA”

Naklejka z V Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” ( Zdjęcie pochodzi z archiwum Liceum Ogólnokształcącego im.
Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim).

PLAKAT Z VI PGNiG GRODZISKIEGO PÓŁMARATONU „SŁOWAKA”

Plakat z VI PGNiN Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”. (Plakat pochodzi z
archiwum Urzędu Miasta w Grodzisku Wielkopolskim).

SPONSORZY VI PGNiG GRODZISKIEGO PÓŁMARATONU „SŁOWAKA”
Sponsor tytularny:

Główny sponsor biegu:

Patron

Sponsorzy VI PGNiG Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”:

PATRONAT MEDIALNY:

