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Henryków jest małą miejscowością, znaną głównie z ciekawego pocysterskiego zespołu 

klasztornego. Wcześniej nie kojarzono jej z zawodami biegowymi. Teraz, ludzie przyjeżdżają z 

całej Polski, aby pobiec trasą sierpniowego Półmaratonu Henrykowskiego. Gdzie leży tajemnica 

tego biegu? O to spytaliśmy: biegaczy – ponieważ bieg jest organizowany dla nich, wolontariuszy 

– bo ich pomoc jest niezbędna w przygotowaniach oraz organizatora – bo ktoś musiał mieć 

pomysł i zainicjować sierpniowe zawody. 

Zaczynając od początku. Skąd wziął się pomysł takiego, a nie innego wydarzenia? Po odpowiedź 

trzeba było się udać do organizatora  Arkadiusza Trojana, który jest miłośnikiem biegania od 

prawie 9 lat! (Spytany od początek swojej przygody z bieganiem odpowiedział: Ha! Dobre pytanie. 

Ale łatwe, bo znam datę i godzinę. 11 listopada 2008, godzina 17:20, czyli premiera serialu „Ojciec 

Mateusz” w TVP. Postanowiłem wolne popołudnia spędzać aktywnie zamiast przed tv. Pamiętam 

spadł pierwszy śnieg, a na nogach miałem trampki, stopy zmokły, że hej!”) Niewielu pasjonatów 

tego sportu od razu decyduje się zorganizować bieg. Dlatego warto poznać historię tego 

konkretnego, zaczynając od źródła pomysłu 

„Nie zastanawiałem się, to było spontaniczne. Po prostu zrobić imprezę, pomyślałem, a bodźcem 

był pomysł zasłyszany w pracy. Pracowałem na terenie strefy ekonomicznej w Biskupicach 

Podgórnych w Heesung Electronics, jeden z współpracowników powiedział, że biega, ja już 

trenowałem, a jak dwóch, to naturalne, że zawody i tak powstał maraton…” 

Jak widać niewiele potrzeba, by zacząć działać i robić coś dla ludzi. Warto dowiedzieć się 

dlaczego właśnie Henryków?                                                              

 „Moja rodzina pochodzi z Bożnowic, mojej żony ze Skalic, więc okolice Wzgórz Strzelińskich i 

Henrykowa w czasie trwania Pierwszego Maratonu Klastrowego stanęły mi przed oczyma i 

krzyknęły: TU WARTO BIEGAĆ, TO BĘDZIE JEDYNY TAKI BIEG, i tak się stało.”            

 Jak widać Pan Arkadiusz nie rzuca słów na wiatr, podjął decyzje i od razu przeszedł do 

załatwiania niezbędnych formalności. Jak sam przyznaje, początkowo nikt mu nie pomagał. 

Współpracę nawiązał z wydziałem promocji UM w Ziębicach. Zaczęto realizować pomysł 

półmaratonu. Trend na bieganie jest zdecydowanie coraz większy! Dlatego bardzo ważna jest 

dobra organizacja. Jest wielu ludzi, którzy pracują na świetność biegu mimo, że często gubią się w 

blasku zwycięskich biegaczy. Kolejną sprawą są sponsorzy i wolontariusze, których zapewne 

niełatwo znaleźć. W Internecie jest ogrom ogłoszeń – „poszukuję wolontariuszy!!”. Zapytaliśmy 

pomysłodawcę jak to wygląda w Henrykowie, czy trudno znaleźć ręce do pracy. 

„Zespół GCEiS odpowiada za całość, należy pamiętać, że głównym organizatorem jest Gmina 

Ziębice, wykonawcą GCEiS, fizycznie w dzień przed i w trakcie imprezy  pracuje zespół z ZCK               

i Stowarzyszenie Miłośników Henrykowa i OSP Henryków wraz z okolicznymi OSP.                      

Do tego: Policja, służby medyczne, tak jest to stała, zgrana ekipa, ja tylko pomysłodawcą jestem i 

utrzymuję kontakt z uczestnikami, koordynuje pracę całości… (śmiech), no i oczywiście Ryszard 

Marcinkowski… Do tej pory sponsorami się nie zajmowałem, ale łatwo nie jest, w tamtym roku 

mieliśmy pierwszego poważnego sponsora, w tym roku już mamy dwóch, więc progres jest. 

Udzielają się osoby którym zależy na rozwoju Henrykowa, strażacy i mieszkańcy miejscowości, 

przez które biegnie trasa, bieg się rozwija, więc zainteresowanie rośnie, a wolontariuszy mamy 

najlepszych na świecie!!!!!” 



Wiele osób nie zdaję sobie sprawy ile trudu i serca niektórzy wkładają w to, co robią. Impreza trwa 

jeden dzień, natomiast ile trwa jej organizacja? Tydzień? Miesiąc? Rok? Dokładnie, rok! „Dziennie 

poświęcam biegowi minimum godzinę i nie mówię tu o treningu, a organizacji imprezy” – cytując 

po raz kolejny pomysłodawcę. Trasa wybrana jest w sposób, aby była zarówno wymagającą, jak i 

zachwycająco, walorami estetycznymi. Ogrom ludzi, mnóstwo czasu i starań. Znamy już 

przyczyny fenomenu dolnośląskiego biegu, opierającego się na słowach „JEDYNY TAKI BIEG”. 

Należy więc, zweryfikować opinię słuchając drugiej strony – biegaczy. 

Uczestnicy wyrażają się o biegu bardzo pozytywnie, podkreślają wiele aspektów. Należy przyjrzeć 

im się bliżej, aby poznać bodźce skłaniające do wyboru tego biegu. 

 „Półmaraton Henrykowski urzekł mnie swoją kameralnością. Niezbyt duża liczba zawodników 

pozwala organizatorom na poświęcenie więcej czasu startującym. Biegacz nie ginie w tłumie 

wielotysięcznej konkurencji. Oczywiście „okoliczności przyrody” też są tutaj jego nieodłącznym 

atutem, każdy kto zna trasę, po której bieg został wytyczony, wie o czym mówię.” 

– mówi Dawid Knychas, będący zarówno współorganizatorem, jak i uczestnikiem. Przyznaje, że 

ciężko połączyć oba zajęcia, ale nie mógł opuścić zabawy biegowej po sąsiedzku. Brak 

anonimowości, znajome otoczenie oraz grono przyjaciół wokół zachęcają do udziału biegaczy z 

okolicy, którzy nie muszą biec w totalnie obcym środowisku. Dla mieszkańców jest to również 

okazja do zaprezentowania swojej małej ojczyzny.                           

„W Półmaratonie Henrykowskim podoba mi się to, że jest to lokalny bieg, który z czasem zyskał 

renomę na skalę krajową. Możemy w gminie pochwalić się imprezą biegową na wysokim 

poziomie.” (Monika Wójcik) 

 Trasa nie jest łatwa, opinie dzielą się między wymagającą, a średnio trudną. Doskonale nadaje 

się dla wszystkich biegaczy: początkujących i tych bardziej doświadczonych. Spotkać można 

również dużą rozbieżność wiekową, na którą nikt nie zwraca uwagi. Ukształtowanie terenu oraz 

sierpniowe upały, teoretycznie powinny zniechęcać… jest jednak całkiem inaczej! 

„Startowałem raz, ale już zapisałem się na kolejny”… 

Niektórzy (tak jak pan Grzegorz Sowa) swój pierwszy półmaraton pokonali w Henrykowie i planują 

wrócić do znanego już szlaku. Świadczy to o dobrej organizacji biegu, przecież nikt nie planuję 

powtórzenia czegoś, co nie jest sprawne. Istnieje kilka rzeczy, które warto poprawić – większa 

ilość wody w kurtynach wodnych czy ujednolicenie miejsce mety oraz startu. Nie przeszkadza to 

jednak panującej pozytywnej opinii! 

Słowo należy się wolontariuszom.                                                                                           

Wolontariusze to osoby, które prowadzą rejestrację zawodników, przygotowują pakiety startowe, 

podają bardzo cenną wodę na trasie, krótko mówiąc są niezbędni. Pomagają, nikt nie wie 

dlaczego…  Nie otrzymują żadnej zapłaty, nie biją życiowych biegowych rekordów, ani nie jest to 

praca lekka i łatwa. Często trzeba spędzić wiele godzin na słońcu, powtarzając setki razy: numer 

startowy, imię i nazwisko. Warto dowiedzieć się, dlaczego niektórzy ludzie wybierają właśnie taki 

sposób na spędzenie czasu.  „Wrażenie, które wzbudza w nas wielkie emocje ( przede wszystkim 

dumę), jest moment przekroczenia linii mety przez zawodnika. Niezapomnianym dla nas obrazem 

są emocje wymalowane na twarzach biegaczy – radość, ale nierzadko ból spowodowany dużym 

wysiłkiem.” (Patrycja) Bez wątpienia – dobry bieg może powstać tylko przy bardzo dużym 

zaangażowaniu wielu ludzi. Tworzą oni infrastrukturę całego wydarzenia. 



Sierpień. Prawdopodobna fala upałów. Liczna grupa osób zmierza w kierunki stacji kolejowej w 

Henrykowie. Wśród nich zauważamy profesjonalnie ubranych biegaczy, jaskrawo oznakowanych 

wolontariuszy, wspierające rodziny. Na miejscu czekają już organizatorzy. Wszyscy spotykają się 

w tym jednym miejscu. Dopiero wtedy widać ogrom ludzi zaangażowanych w tą imprezę. Na linii 

startu ustawiają się biegacze. Kolejno według potrzeb czasowych. Z przodu stają najlepsi  

zawodnicy. Poza torem biegu ustawiają się kibice, chcący wspierać swoich faworytów. Wykrzykują 

ostatnie słowa: Powodzenia! Komentator podaje informacje  z ostatnich chwili. Ogłasza 

wyruszenie w trasę samochodu pilotującego udostępnionego przez policję.  Atmosfera staję się 

napięta.  Wszyscy oczekują startu. Następuje odliczanie. Ostatnie sekundy odpoczynku. 3,2,1. 

Wystrzał. Ruszyli. Mijają metry, następnie kilometry. Z każdą minutą coraz bliżej mety.                      

Na lewo i na prawo widoczne są piękne widoki. Gorąco. Uff, bezcenne punkty z wodą do picia!   

Na mecie  oczekują przyjaciele zawodników. Czas umilają im przeróżne atrakcje. Wszędzie 

niezbędna jest obecność wolontariuszy oraz strażaków. To oni odgrywają najważniejszą rolę. 

Małymi czynami pomagają wszystkim wokół. Utrzymują sierpniowe zawody na najwyższym 

poziomie. 

  

 

 


