
                 Wspomnienie 
 

Józef Zachariasz odszedł od nas 18 czerwca 2017 r., zmarł w wieku zaledwie 53 lat, 

straciliśmy utalentowanego sportowca i wspaniałego kolegę.   

Józek był utalentowanym biegaczem amatorem, z powodzeniem startował w wielu biegach. 

Pamiętamy jego wielki wkład w zdobycie przez OKB ITAKA Opole 3 miejsca w klasyfikacji 

drużynowej 23. Maratonu Wrocław (24 kwietnia 2005 r.).  

   

 

 Drużyna OKB ITAKA Opole w składzie :  

Sławomir Pieczurowski ( 2:36:35,  19 miejsce – 1 w kat. M45 ),  

Zbigniew Siemaszko ( 2:55:16,  53 miejsce – 9 w kat. M45 ),  

Józef Zachariasz ( 3:02:58, 89 miejsce – 12 w kat. M40 ) zajęła III miejsce w klasyfikacji 

drużynowej z łącznym czasem – 8:34:49 ( sklasyfikowano 81 drużyn ). 
[Do pierwszego miejsca zabrakło 82 sekund, a do drugiego 62 sekund.] 



 
23. Maraton Wrocław – 24 kwietnia 2005 r. [zdjęcie nr 2]. 



 
23. Maraton Wrocław – 24 kwietnia 2005 r. [zdjęcie nr 3]. 

 

 

 

 

 



Józek chętnie startował w biegach maratońskich. Już w 1992 roku legitymował się wynikiem 

poniżej trzech godzin (2:59:03 – VII Maraton Odrzański, Kędzierzyn-Koźle, 18.10.1992 r.).  

W latach 2013-2014 reprezentował LUKS Żórawina w Mistrzostwach Polski Mężczyzn  

w Maratonie ( 2013 r.- 20 miejsce, 2014 r.- 17 miejsce).  

 
31. WROCŁAW MARATON – 15 września 2013 r. 
 

Odnosił sukcesy także w innych imprezach biegowych, zajmując czołowe miejsca w swojej 

kategorii wiekowej. 

 
I Bieg Uliczny „Lewin Biega” – 10,5 km (Lewin Brzeski – 20 października 2013 r.), 

dekoracja kategorii M46+ ; 1. Jerzy Siemaszko – 36:46  

                                                2. Marian Jakubowski – 42:25 

                                                3. Józef Zachariasz – 43:48 



Chciał wznowić treningi, nawet zgłosił się do biegu w Dobrodzieniu, planował  22 lipca 

wystartować w XII Ogólnopolskim Biegu Ulicznym „Dobrodzieńska Dycha”, lecz nie było to 

jemu pisane.  

Organizatorzy biegu w Dobrodzieniu minutą ciszy uczcili pamięć niedawno zmarłego 

biegacza, a jego córka Małgorzata wzięła udział w tym biegu.  
 

 
Józek z córką Małgorzatą (23.04.2005 r. – Wrocław), wtedy Małgorzata startowała w 

13.Mini Maratonie Wrocław (4,2 km).  

 

 


