
  

   CZTERDZIEŚCI TRZY BIEGI LECHITÓW  ZA NAMI  

 LECHICI NA SZLAKU PIASTOWSKIM 1978 - 2020 

  

"Chcesz się czuć znakomicie – biegaj całe życie" 

Wiosną 1978 roku z inicjatywy gnieźnieńskich działaczy Szkolnego Związku 

Sportowego zrodziła się myśl zorganizowania masowej imprezy biegowej dostępnej dla 

wszystkich. Inicjatywa ta spotkała się z poparciem ówczesnych władz miasta Gniezna oraz 

Zbigniewa Cendrowskiego - sekretarza generalnego Szkolnego Związku Sportowego. Były to 

czasy, kiedy pod adresem biegnących (dorosłych) dla zdrowia kierowano uwagi: "Nie męcz 

się, ojczulku", "Wariat, Wisła się pali". Organizatorzy z obawą oczekiwali na zgłoszenia do 

pierwszego biegu. Z pomocą w propagowaniu biegu przyszli dziennikarze: Andrzej 

Martynkin - "Sztandar Młodych", Tadeusz Radłowski - "Sport", Janusz Kalinowski - "Kurier 

Polski". Do propagowania kolejnych edycji biegu dołączyli gnieźnieńscy dziennikarze 

Krzysztof Łukasik, Jarosław Walerczak, Janusz Michałowski, Radosław Kossakowski.              

Do nich dołączyli Zbigniew Cendrowski - "WF i Higiena Szkolna", Jerzy Bednarz                         

- "Gazeta Zachodnia", Lech Gołyński - "Przegląd Koniński". W kronikach znajdują się 454 

artykuły prasowe 16 redakcji – 26 redaktorów. 

Na miejsce pierwszego startu wybrano Ostrów Lednicki, skąd w 1000 roku Otton III 

pieszo wędrował do grobu św. Wojciecha w pierwszej stolicy Polski - Gnieźnie. W 978 lat 

później 3 września tą trasą 305 odważnych zdążało do mety usytuowanej na stadionie klubu 

"Mieszko" przy ulicy Strumykowej. Tam oczekiwało wielu kibiców i oklaskiwało tych 283        

za pokonanie dystansu 19 kilometrów. Kiedy pierwsi "Lechici" biegli Szlakiem Piastowskim, 

120 przedszkolaków rywalizowało w biegu na stadionie, a 950 uczniów szkół gnieźnieńskich 

i z okolicznych miejscowości biegało na trasach przy stadionie, pokonując dystanse od 1 do           

3 kilometrów. Od pierwszego biegu wszyscy jego uczestnicy wyznają zasadę: 

  

"Jeśli stanąłeś na starcie wraz z innymi, to już wygrałeś,  

choćbyś przybył do mety ostatni". 
Organizatorzy wyznaczyli sobie w 1978 roku następujące cele: 

- popularyzowanie biegania, jako najprostszej formy podnoszenia sprawności fizycznej, 

- upamiętnienie historii początków Państwa Polskiego, 

- popularyzacja Szlaku Piastowskiego, 

- wspólne bieganie dzieci, młodzieży i dorosłych. 

W czterdziestu trzech biegach (1978 - 2020) udział wzięło 24878"Lechitów"XLIII BL 

wirtualnie, 145 nie ukończyło biegów. Wśród sklasyfikowanych jest 4730 kobiet. Najwięcej 

Lechitów stanęło na starcie XLI BL (16 września 2018r.)-3479 w tym 985 kobiet .W III  BL ( 

1980r.) udział wzięło 416 ,,Lechitów” w tym 8 kobiet. Ten rekord  utrzymał się do  XXX BL 

(2007r.) w którym wystartowało 456 ,,Lechitów”, w tym 40 kobiet .Z roku na rok ilość 

startujących wzrastała. W XXXVIII BL udział wzięło 1152 uczestników w tym 201 kobiet, 

ale w XXXIX biegu prawie dwukrotnie więcej- 2247 (572 kobiet). W XL BL udział wzięło 

3111 uczestników w tym 860 kobiet. Rekordowym BL pod  względem startujących był i jest 

XLI (41) w którym wystartowało 3479 w tym 985 kobiet.W XLII BL startowało 2838 w tym 

790 kobiet.  Najmniej startujących zanotowano  w XVI BL tylko 63 i w XVII biegu 95.  

    W Biegu Lechitów udział brali uczestnicy na wózkach 48 , 2 na rolkach oraz 16 

niepełnosprawnych. 

Zgodnie z ideą gnieźnieńskiej imprezy za każdym razem wraz z dorosłymi startowały dzieci i 



młodzież.W XLIIIBL ze względu na  pandemię koronowirusa dzieci i młodzież nie brała 

udziału. W biegach młodzieżowych startowało 37643 uczniów i 1138 przedszkolaków, 120 w 

I BL, oraz 1018 w Igrcach Młodych Lechitów-od XXXIX biegu Na trasie II i III biegu 

wspólnie z dorosłymi biegaczami rywalizowali uczniowie szkół ponadpodstawowych w biegu 

sztafetowym (16 sztafet w biegu II, 5 w bieg III). Do biegu sztafetowego młodzieży ulicami 

Gniezna powrócono podczas XX biegu (8.06.1997r.). Biegi sztafetowe młodzieży 

organizowano do XXXV biegu.   

Od I biegu prowadzona jest klasyfikacja "WIERNY LECHITA", rejestrująca 

uczestników biorących udział w kolejnych biegach. Pomysłodawcą i prowadzącym 

klasyfikację „Wierny Lechita” był i jest Janusz Michałowski. Wiernych Lechitów po 5 

biegach było 28, po dziesięciu biegach 18, po 15 biegach 12, po 20 biegach 9, po 25 biegach 

8, po 29 biegach 8, po 30  biegach7, po 31 biegach 6,po 35 biegach 6,po 36 biegach 6, po 37 

biegach 6 , po 39 biegach 6, po 40 biegach 5, po 41 biegach 4, po 42 biegach 4,po 43-4. 

Wierni Lechici w XLIII BL klasyfikowani byli wirtualnie. 

 

W klasyfikacji Wiernych Lechitów kolejność jest następująca: 
M-ce Nazwisko Imię Klub/Miejscowość Czas 42 BL Czas  43BL Czas łączny 

1 DOBAK STEFAN Szamotuły 01:44:14 02:19:05 68:53:44 

2 OLEJNICZAK HIERONIM Duszniki Zdrój 02:16:30 02:19:05 69:44:14 

3 WESOŁOWSKI WOJCIECH Gniezno 02:16:29 02:19:05 70:18:05 

4 NAWROT JERZY Mysłowice 02:16:26 02:19:05 71:27:51 

 

Każdy z nich przebiegł 877 km. 544 m. W gronie Wiernych Lechitów jest jeden gnieźnianin: 

Wojciech Wesołowski - 68 lat, Jerzy Ejsmund - Wierny Lechita tak zafascynował się Biegiem 

Lechitów, że w Zielonce k. Warszawy założył Klub Biegacza "Lechici" i wraz z Edmundem 

Prokopowiczem, też Wiernym Lechitą, przyjeżdżali co roku do Gniezna z członkami swego 

Klubu Biegacza W ten sposób propagowali ten bieg. .Edmund Prokopowicz na XL nie 

przyjechał. Jerzy Ejsmund w 41 biegu nie startował. W czterdziestu trzech biegach startowało 

101 obcokrajowców, w tym 20 kobiet (Niemcy, Czesi, Amerykanie, Rosjanie, Francuzi, 

Duńczycy, Białorusini, Węgrzy, Ukraincy, Libijczyk, Kenijczyk, Kenijka LBA Belg, NED, 

Ukrainki Szwecja Tajwańczycy GBR). F. Juttner, naukowiec z Berlina, trasę biegu pokonał 10 

razy (II-XI). Zawodnicy zagraniczni byli sklasyfikowani w27- miu biegach, a startowało ich 

101 , w tym 20 kobiet. Trzy biegi zakończyły się zwycięstwem zawodników zagranicznych. 

XVIII bieg (10.09.1995r.) wygrał Juri Puszko, Białorusin z Mińska. XXXIII bieg wygrał 

Ukrainiec Sergii Vasturin XXXVII bieg wygrał Francis Lagat Kiplagat Kenijczyk. 

Zawodniczki zagraniczne wygrały  klasyfikację kobiet w 5-ciu biegach: Elena Blasiniera z 

Rosji wygrała XVII bieg, XVIII bieg Białorusinka Helena Czuchło, XXXIV bieg Moser Hadas 

z USA, XXXVII bieg Kenijka Maureen Kiprono, a XL ( 40) bieg Natalia Nagiernik z Ukrainy 

W ramach Biegu Lechitów prowadzono klasyfikację najlepszych nauczycieli, dziennikarzy, 

drukarzy, lekarzy, gnieźnian. Klasyfikację nauczycieli prowadzono od I do X biegu (startowało 

ich  w 10 biegach 248). Od I do XIII biegu prowadzono klasyfikacje dziennikarzy (13 

dziennikarzy wykonało 58 startów). W ramach IX i X biegu biegu zorganizowano mistrzostwa 

Polski drukarzy,a pracownicy ZREMB rywalizowali w trzech biegach (IX-XI).. Od XXVII 

biegu prowadzona była klasyfikacja lekarzy w ramach mistrzostw Polski w półmaratonie. W 

XLII BL już nie startowali. Powrócili do startów w Ustce. W XXVII biegu rywalizowało ich 

26 w tym 4 panie, w XVIII 26 w tym 2 panie, w XXX 37 w tym 3 panie, w XXXI 32 w tym 5 

kobiet, w XXXII 53 w tym 10 kobiet.  W XXXIV 65 w tym 14 kobiet. W XXXV 79 w tym 19 

kobiet. W XXXVI 70 w tym 17 kobiet. W XXXVII 62 w tym kobiet 16. W XXXVIII 77 w 

tym kobiet 20. W XXXIX  86 w tym 27 kobiet w XL 87w tym 31 lekarek w 41 biegu 101 w 

tym32 lekarki. W BL łącznie startowało 871 lekarzy w tym 216 pań. Klasyfikacje lekarzy 

ośmiokrotnie wygrał Paweł Paliga. W gronie 24878 dotychczasowych uczestników Biegu 



Lechitów jest 2815 gnieźnian, w tym 375 kobiet. W VII biegu Małgorzata Magoń  1 : 47,35, w 

XI biegu Teresa Skrzypczak i Ewa Bzowy trasę biegu pokonały w 2 : 12,19 , w XXV Donata 

Krzyścin uzyskała czas 2 : 13,45 , w XXVI Arleta Ludwiczak 1 : 51,52 ,  w XXVIII biegu 

najlepszą gnieźnienką okazała się Dagmara Binarsch uzyskując czas  1 : 48,35,  a XXIX bieg 

zwyciężyła Karolina Borowiak z czasem 1 : 38,38  i  w XXX biegu również Karolina 

Borowiak z czasem 1: 33,55 ,a w XXXI  Arleta  Ludwiczak: 

  

1:40,36, a w XXXII Anna Kowalska 2:25:04, XXXIII Arleta Ludwiczak 1:33:47. XXXIV 

Arleta Ludwiczak 1:37,38. XXXV Arleta Ludwiczak 1:38,46.  XXXVI Arleta Ludwiczak 

1:37,23, XXXVII Monika Pućka-Kaźmierczak 1:45,35. XXXVIII Arleta Ludwiczak 1:38,42- 

9 miejsce wśród kobiet. XXXIX Arleta Ludwiczak 1:39:38- 11miejsce. W XL biegu 

Katarzyna Mieszczak 1:36:13. W 41 biegu Monika Pućka Kaźmierczak 

1:38:03.Siedmiokrotnie najlepszą gnieźnianką okazała się Arleta Ludwiczak, która w XXXIII 

biegu trasę pokonała w czasie 1:33:47 co stanowi najlepszy wynik osiągnięty przez 

gnieźniankę .Od XXXV biegu ilość startujących gnieźnianek wzrastała od 9, 17, 29, 36, 45, a 

w XL biegu wystartowało 66- najwięcej. W czterdzieści trzech biegach udział wzięło 2656 

gnieźnian w tym 332 kobiet. Od XXVI biegu ilość startujących gnieźnian wzrastała od 28, a 

w XXXVI biegu rywalizowało już 145,  w XL biegu najwięcej 307. Wśród gnieźnian 

najwięcej startów zaliczyli: Wojciech Wesołowski 43, Waldemar Gandurski 34 startuje od X 

BL. Henryk Borowczyk 30, Remigiusz Czaczyk 24,Edmund Skweres 23,Klaudiusz 

Kozłowski 23, Lech Salita 22, Wojciech Łącki 21 

Wśród zwycięzców biegu jest pięcioro gnieźnian: 

- Andrzej Krzyścin, który 6 razy zajął I miejsce - XIV bieg w 1991r., w którym reprezentował    

Poznań, następnie  XIX, XX, XXI, XXIII, XXVIII bieg, w  których  reprezentował  Gniezno, 

- Piotr Karasiewicz wygrał X bieg (1987r.) 

- Dariusz Kruczkowski  wygrał  XXII bieg w 1998r.,  pokonując trasę 20 km  (atestowaną)        

w czasie 1 : 02,80 ustanawiając tym samym rekord czasu Biegu Lechitów. Jest również 

zwycięzcą biegu XXV i XXVI, w którym to ustanowił rekord na dystansie półmaratonu 

1:06:21,który nadal jest najlepszym czasem w BL.  

- Klaudiusz Kozłowski wygrał - XXIX  bieg i XXXII bieg, natomiast  sześciokrotnie  był  

drugi. XXXVIII bieg wygrał Patryk Łukaszewski który w XL biegu był drugi. 

W I biegu najlepiej zaprezentował się wśród gnieźnian Piotr Gruszczyński ( obecny starosta 

powiatu gnieźnieńskiego ) zajmując  9  miejsce. To on oprócz zwycięzców biegu 

pięciokrotnie zajmował najwyższe miejsca w XI biegu był drugi, w XVII biegu zajął trzecie 

miejsce, w II biegu - piąte miejsce,  w V biegu - czwarte miejsce, w XXVI biegu 38 miejsce, 

w XXXI biegu 31 miejsce – 1:26,39. 

W XXIII biegu po raz pierwszy w historii biegu na podium stanęli trzej gnieźnianie. 

Najszybciej na linii mety zameldował się Andrzej Krzyścin, 14 sekund za nim Klaudiusz 

Kozłowski, który wyprzedził Marcina Wojciechowskiego. Najwięcej gnieźnian startowało w 

XL biegu 307 w tym 66 kobiet, w XLI startowało 287 w tym 53 kobiety,w XLII 250 w tym 

41 kobiet,  w XXXIII biegu – 55, w XXXI – 40,wXXX-41, w XXIX biegu – 35, w XXVI – 

32, w XXVII – 36, w XI biegu - 28 i XXV - 28, a najmniej w I biegu - 7. Od II do IV biegu 

prowadzono klasyfikację zawodników uprawiających sport wyczynowo - zgłoszonych w 

PZLA. 

W czterdziestu trzech odbytych biegach sześciokrotnie zwyciężył Andrzej Krzyścin, 

trzykrotnie Dariusz Kruczkowski – XXII, XXV XXVI, dwukrotnie Tadeusz Rutkowski - 

Poznań (II i III bieg), Janusz Stańczak - Poznań (XIII, XIV bieg),Klaudiusz Kozłowski 

Gniezno (XXIX,XXXII), Marcin Fehlau -Poznań XXX i XXXI bieg.  Wśród kobiet Lucyna 

Rokitowska - Namysłów (II i III bieg), Hanna Wiśniewska - Toruń (VII i IX bieg), 

Magdalena Lisicka - Gdynia (XX, XXIV bieg). Karolina Rakieć – Kalisz XXXII, XXXIII  

bieg ,Patrycja Talar- Pobiedziska (XXXVIII i XXXIX bieg). 



Najszybciej trasę biegu (nieatestowaną) pokonali uczestnicy XV biegu (6.09.1992r.)                      

- pierwszy na mecie Tadeusz Ławicki z Lubina uzyskał czas 59 min 19 sek., a ostatni 

zawodnik tego biegu zameldował się na mecie po 1 godz. 46 min. 39 sekundach, a wśród 

kobiet najlepszy wynik na nie atestowanej trasie uzyskała Renata Pentlinowska- Walenciak 

zawodniczka Bałtyku Gdynia, która uzyskała rezultat 1:09:59 – II bieg. Od XXVI biegu bieg 

rozgrywany jest na dystansie półmaratonu 21,0975 km. Rekord trasy półmaratonu uzyskał 

zwycięzca XXVI biegu Dariusz Kruczkowski 1:06,21 .Rekordzistką półmaratonu jest 

Agnieszka Janasiak z Kościana, która  XXX BL pokonała w czasie 1:15:45. Najdłużej trasę 

biegu pokonywała Lechitka – Maria Pańczak  3 godz. 52 min. 08 sek. w XXXIX biegu. 

Najstarszym uczestnikiem I biegu był 66-letni Henryk Braun z Poznania, a najstarszym 

Lechitą był 85-letni Marian Parusiński (Gdańsk), który dystans 21,0975 km w XXX biegu 

(22.09.2007r.) pokonał w czasie 2 godz. 39 min. 55 sek., zajmując 449 miejsce na 452 

startujących. W XV biegu dla uświetnienia imprezy startował na dystansie 5 km 80-letni 

Henryk Braun z małżonką (najstarszy uczestnik I biegu). Najstarszymi uczestniczkami, które  

pokonały trasę biegu są 80 letnia Janina Rosińska z Pabianic XXXIX bieg, Maria Pańczak 79 

lat XXXIX bieg.. 

Trasa biegu w ciągu jego czterdziestotrzyletniej historii kilkakrotnie ulegała zmianom. 

Start do pierwszych dwóch biegów następował pod bramą Skansenu w Ostrowie Lednickim, 

a meta usytuowana była na stadionie klubu "Mieszko". W czwartym biegu Lechici finiszowali 

na mecie usytuowanej na ulicy Chrobrego przy SP nr 5. Meta kolejnych biegów do XVI 

(1993r.) usytuowana była na boisku szkolnym przy ulicy Pocztowej (SP nr 4).  

W 1994r. trasa biegu została atestowana przez PZLA.  Od XVII biegu Lechici finiszowali na 

gnieźnieńskim Rynku. Od XXXVII biegu meta usytuowana jest na placu św. Wojciecha. 

Miejsce startów w historii biegu zmieniano czterokrotnie. I i II bieg:  Ostrów Lednicki, od III 

do XV - wiatraki Lednogóra, XVI-XVII Moraczewo (droga Poznań  - Gniezno za 

wiatrakami). Od XVIII biegu start następuje w Ostrowie Legnickim – w XXVI biegu 

zmieniono trasę i dystans. Bieg rozgrywany jest na trasie atestowanej jako półmaraton. W 

XXIX biegu ze względu na przebudowę ul. Poznańskiej zmieniono trasę w XXXI biegu 

zmieniono końcówkę biegu, tak, żeby nie przecinać drogi krajowej nr 5, w  XXXIX biegu 

zmieniono trasę w końcówce biegu. W XL biegu zmieniono  trasę, powrócono do 

początkowej trasy a druga połowa trasy po nowej. 

W czterdziestotrzyletniej historii Bieg Lechitów organizowany był 37 razy                            

we wrześniu, a 6 biegów organizowano w czerwcu (III, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV). 

Krajowa Komisja Biegów Masowych (PZLA) nagrodziła Komitet Organizacyjny X Biegu 

Lechitów pucharem za najlepiej zorganizowaną imprezę biegową w kraju w 1987 roku (X 

Bieg Lechitów). Pucharem nagrodzono jednego z organizatorów dziesięciu biegów (autora 

tego opracowania). Biegacze – internauci oraz zespół redakcyjny serwisu „Maratony Polskie” 

przyznał Biegowi Lechitów certyfikat „Złoty Bieg 2003r.” ,  „Złoty Bieg 2004r.”,  „Złoty 

Bieg 2006r” i „Wyróżnienie Złoty Bieg 2007”  Od XXXVIII Bieg Lechitów zakwalifikowano 

do elitarnego grona półmaratonów które wchodzą  w skład Korony Polskich Półmaratonów.                                                                                          

GDYBY NIE ONI                                                                                                   

Pracami Komitetu Organizacyjnego kierowało ośmiu przewodniczących, reprezentujących 

władze miasta: Czesław Łebski( I-III bieg) Józef Delgiado ( IV-V bieg), Marian Górny( VI 

bieg), Jan Socha (VII-XII bieg), Jerzy Waleriańczyk ( XIII bieg), Andrzej Grzelak ( XV 

bieg), Bogdan Trepiński ( XIV,XVI-XXVbieg), Jarosław Dziel (XXVI- XXIX bieg). Patronat 

od  XXX Biegu Lechitów sprawował Jacek Kowalski prezydent miasta Gniezna. Od 

XXXVIII patronat nad biegiem pełni Tomasz Budasz prezydent miasta Gniezna. Inspiratorem 

poczynań organizatorów wszystkich odbytych biegów i wspomagającym finansowo, a 

jednocześnie uczestnikiem 22 biegów, był   Zbigniew Cendrowski (Sekretarz Generalny 

SZS). Organizatorzy dwudziestu biegów wspierani byli doświadczeniem i radą Lecha 

Drożdżyńskiego, byłego wiceprzewodniczącego ZW SZS w Poznaniu, wiceprezesa UKFIT, 



dyrektora Departamentu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Sześcioro działaczy 

Szkolnego Związku Sportowego - gnieźnieńscy nauczyciele Halina Fijał, Halina Sypniewska, 

Andrzej Elantkowski, Stanisław Hinczewski, Paweł Kiczyłło, Janusz Michałowski od I do 

XX biegu aktywnie uczestniczyło w przygotowaniach i przeprowadzeniu ich, za co zostali 

wyróżnieni srebrnymi honorowymi odznakami PZLA. Od XVI biegu do pracy w 

przygotowaniach i przeprowadzeniu biegów aktywnie włączyli się działacze ZM SZS: Jerzy 

Imbierowicz, Marian Pokładecki z grupą gnieźnieńskich nauczycieli, z których najbardziej 

aktywni to: Władysław Kania, Marian Meller, Elżbieta Pokładecka, Gabriela Wilkosz, 

Mirosława Szmyt, Irena Szmańda, Wojciech Brykczyński, Tadeusz Toffel, Kazimierz 

Marcinkowski ,Adam Cieślewicz. Pałeczkę sędziego głównego od J. Michałowskiego przejął  

Piotr Elantkowski. Sędzią głównym od XXVII biegu był Paweł Gorczyński, a od XXXI biegu 

jest  Jarosław Surman. Sędzią głównym i organizatorem od 34  BL biegów młodzieżowych 

jest Marek Szczepanowski. W pracach organizacyjnych BL uczestniczyli :  Henryk Pajkert- 

kierownik Referatu Kultury i Sportu,a od 2005 r. Waldemar Rewers. Rolę spikera od I biegu 

do XXV pełnił Andrzej Elantkowski. Dalej rolę spikera pełnił Marian Pokładecki. 

Koordynacją przygotowań poszczególnych biegów zajmowali się Hieronim Kaczmarek - 

kierownik Wydziału Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego, inspektorzy Wydziału Oświaty: 

Stanisław Dukiewicz, Krystyna Scholz, Stanisław Hinczewski. Od XIV biegu pracami 

komitetów wykonawczego kierowali: Halina Ostrzycka - kierownik Wydziału Oświaty i 

Kultury Urzędu Miejskiego. Od XVII biegu pracami  kieruje były inspektor Wydziału 

Oświaty i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego ,a obecnie dyrektor Gnieźnieńskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Mańkowski był i jest wspomagany  przez pracowników 

GOSiR : Magdalenę Kacprzak, Kingę Siwkę, Marlenę Majchrzak, Andrzeja Krzyścina 

dyrektora Biegu Lechitów. Pracę sekretariatu biegu organizuje Klaudiusz Kozłowski. 

Klaudiusz Kozłowski w Biegu Lechitów startował 23 razy w tym 2 razy wygrał. Wydatną 

pomoc w organizacji biegów udzielały Gnieżnieńskie Zakłady Graficzne drukując 

nieodpłatnie regulaminy, afisze i dyplomy. PKS i MPK Gniezno przewoziły uczestników 

biegu na start. Nagłośnienie imprezy na starcie i na mecie organizowała firma Aleksego 

Siudzieńskiego- HI-FI Exlusive. W czasie edycji biegów od V do XVI wsparcia udzielała 

dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w osobach Zenona Wójcickiego i Tadeusza Wolkiewicza 

oraz bardzo aktywne grono nauczycieli wychowania fizycznego z tej placówki. W grupie 

współpracujących znalazło się wielu  dyrektorów zakładów pracy: Kazimierz Woźniak oraz 

Kazimierz Chrzanowski ( PKS), Bogdan Żółtowski i Stanisław Jeliński (Drukarnia ),oraz 

Zakład Drukarski Kazimierza Ciesielskiego przygotowującego proporczyki i plakaty. 

Obecnie zadanie to w ramach sponsorowania wykonuje Drukarnia Majorczyk. W 

przygotowaniu komunikatów biegu pomagała firma PORKOM Sławomira Krzyśki. Od XXIX 

zadanie to wypełnia wrocławska firma ADYCOM prowadzona przez Hiernima Olejniczaka 

,,Wiernego Lechitę” i Andrzeja Szczyglewskiego. Od I biegu dużą pomoc w organizacji i 

przeprowadzeniu biegu udziela młodzież II LO. Zmagania uczestników BL od początku 

dokumentowane są zdjęciami. Autorami zdjęć są: Zdzisław Stoltman, Andrzej Sypniewski, 

Janusz Chlasta, Mirosław Skrzypkowski, Maciej Frankowski, Krzysztof Łukasik, Jarosław 

Walerczak, Radosław Kossakowski i autor publikacji. Od XIV biegu w dokumentowanie 

zmagań zawodników na trasach Biegu Lechitów włączyła się telewizja Gniezno- Michał 

Gołębiowski, Marek Krzemiński i Maciej Maciejewski. W  popularyzacji Biegu Lechitów 

znaczącą rolę odegrała regionalna TVP 3 Poznań, a szczególnie redaktorzy: Czesław Kaliszan 

i Zenon Milczewski, operatorzy kamer: Krzysztof Taciak,Andrzej Półrolniczak, oraz 

gnieźnianin Leszek Sliwiński. Czterdzieści trzy dotychczas  imprezy Biegu Lechitów mogła 

zostać przeprowadzone dzięki licznej rzeszy sponsorów Altom, PKO, Chłodex ,Drukarnia 

Majorczyk, PEC, Urbis ,Hawa,Carbon, GOSiR i inni. Dużą pomoc w organizacji wszystkich 

biegów udzielali: Janusz Chojnacki - były naczelnik  Urzędu Gminy Łubowo, Andrzej 

Łozowski - obecny wójt Gminy Łubowo. 



Trzydziesty Bieg Lechitów zapisał się jako impreza ze wszech miar bardzo udana 

zarówno pod względem organizacyjnym jak sportowym. Pobito 4 rekordy: 

 456 uczestników w biegu głównym (do tej pory rekord wynosił 416 uczestników w III 

biegu) 

 40 kobiet (w XXXIX biegu – 32) 

 41 gnieźnian 

 Najstarszy uczestnik to 85-letni Marian Parusiński z Gdańska 

 Trzydziesty pierwszy Bieg Lechitów – to bardzo udana impreza 

.     Trzydziesty drugi Bieg Lechitów- to bieg rekordów(534 uczestników,58 kobiet,46 

gnieznian,45 lekarzy. Trzydziesty trzeci to znowu rekordowy – 547 uczestników, 67 

kobiet, 55 gnieźnian, 53 lekarzy.  W XXXIV rekordy uczestnictwa zostały poprawione: 

735 uczestników, 81 kobiet, lekarze 66 (14 kobiet), gnieźnianie 63, kobiet 7. XXXVI 864, 

kobiet 141, gnieźnian 141 w tym kobiet 17, XXXVII 1152, kobiet 201, gnieźnian 180 w 

tym kobiet 29. XXXVIII 1431, kobiet 303, gnieźnian 227 w tym 36 kobiet, XXXIX 2242, 

kobiet 572, gnieźnian 253 w tym 45 kobiet, XL 3111, kobiet 860, gnieźnian 307 w tym 

kobiet 66,XLI 3479, kobiet 985 gnieźnian 297, XLII2838, kobiet 790 gnieźnian 250. 

Bieg Lechitów zapoczątkował masowe bieganie w Polsce. Jako jeden z biegów który                   

ma pełną dokumentację wszystkich odbytych biegów. Od I biegu prowadzona jest kronika. 

Obecnie liczy ona 14 tomów. Uczestnicy XV biegu (1982r.) i sympatycy mieli okazję obejrzeć 

wystawę zorganizowaną w MOK - Bieg Lechitów 1978-1992. Po raz kolejny wystawy zostały 

zorganizowane przez Janusza Michałowskiego w dniach 8.06.-13.06.2002 r. oraz Bieg 

Lechitów 1978-2011 w dniach 14.09 – 23.09.2012 . Ostatnią wystawę Janusz Michałowski 

zorganizował w MOK Gniezno w dniach 16-25 września 2017r., Otwarcie wystawy miało 

miejsce w przeddzień XL biegu. Na wystawie uczestnicy XL biegu, sympatycy i mieszkańcy 

Gniezna mogli obejrzeć:  afisze od I biegu, proporczyki I-XXIV, medale od XXVI biegu, 

koszulki od XXV biegu, puchary I, III, IV bieg,  puchar za X bieg, numery startowe ,znaczki I-

XII bieg, komunikaty I-XXIX bieg ,dyplomy zaproszenia ,regulaminy wykaz tytułów 

artykułów prasowych znajdujących się w kronikach , dwie plansze BL w statystyce, zdjęcia od 

I-XXXIX biegu, 13 tomów kronik, książki o Biegu Lechitów. Kasety, płyty nagrań od XIV do 

XXXIX biegu i osobiste zbiory kronikarza. Dokumentacja mistrzostw Polski lekarzy w 

półmaratonie- to zbiory doktora Wojciecha Łąckiego.                           

Bieg Lechitów był tematem kilku opracowań książkowych: 

- Zbigniew Cendrowski: Bieg Lechitów 1978 

- Janusz Michałowski: Lechici na Szlaku Piastowskim 1978 - 1983 

- Piotr Gruszczyński: Po dziesięciu biegach 1987 

- Janusz Michałowski: Bieg Lechitów w statystyce (po V, X, XV, XXV, XXXV,XXXVI , 

XXXVII, XXXVIII,   biegach – w formie broszur ) 

- Janusz Michałowski „Lechici na Szlaku Piastowskim Bieg Lechitów 1978-2006” 

-Janusz Michałowski ,,Lechici na Szlaku Piastowskim Bieg Lechitów 1978-2016 ” Promocja 

tej monografi miała miejsce w MOK  Gniezno w przeddzień XL Biegu Lechitów.  

            Poszczególne biegi miały swoją anegdotę, towarzyszyły im nietypowe, czasem 

śmieszne wydarzenia. W jednym z biegów miało miejsce następujące zdarzenie: na jednym z 

punktów odżywczych jeden z uczestników zamiast wypić specjalnie przygotowaną miksturę                        

z dodatkiem miodu pszczelego, polał nią sobie twarz i głowę, chcąc się ochłodzić.                        

Po przebiegnięciu kilkunastu metrów został zaatakowany przez wszędobylskie osy,                      

przez co został zmuszony do przyspieszenia tempa biegu. Na mecie cieszył się z poprawienia 

swojego rekordu trasy - oczywiście dzięki osom. 

W III biegu trasę biegu pokonał z numerem startowym wraz ze swoim opiekunem                        

H. Posturzyńkim z Parzymiech - pies Józek. Maskotka biegu zameldowała się po 2 godzinach 

14 minutach i 50 sekundach. Uczestnicy i publiczność pierwszych kilku biegów miała okazję 



podziwiać R. Janowicza z Gdańska, uczestnika Biegu Lechitów, w pokazach techniki młota 

kowalskiego. Pokazy wielu obserwatorom zapierały dech w piersiach.                                   . 

Pierwszym, którym oficjalnie zgłosił swój udział w Biegu Lechitów był Hieronim Krzyżaniak                           

z Siedlemina k. Jarocina, który startował w kilku biegach. 

Od XXVII biegu do rywalizacji na trasie Szlaku  Piastowskiego włączyli się gnieźnieńscy 

lekarze :L.Salita, W.Łącki, J.Dziel (były prezydent miasta Gniezna). Od XXXIV biegu 

dołączył Waldemar Olszewski, a w XXXV biegu Michał Wiśniewski i Bartosz Zgorzelski. W 

XXXVI biegu startowało 5 gnieźnieńskich lekarzy : P.Ptak, B. Zgorzelski, L. Salita, Łącki, P. 

Owczarzak i jedna lekarka M. Możdżeń. W XXXVII startowały dwie lekarki Natalia 

Ignaszak-Kaus, Maja Możdżeń, 3-ech lekarzy Lech Salita, Wojciech Łącki, Piotr Owczarzak. 

W XXXVIII startowały 4 lekarki i 3-ech lekarzy: Natalia Ignaszak-Kaus, Joanna Kozłowska-

Budasz, Maja Możdżeń, Justyna Serafinowska, Stanisław Nowak, Lecha Salita, Wojciech 

Łącki.W XXXIX startowały 2-ie lekarki Kozłowska-Budasz i Maja Możdzeń, i 3-ech lekarzy  

Stanisław Nowak, Lech Salita i Wojciech Łącki. W XL biegu startowali Katarzyna 

Mieszczak, Joanna Kozłowska Budasz, Maja Możdzeń, Bartosz Zgorzelski, Lech Salita, 

Wojciech Łącki. W XLI biegu startowało 5-ciu  w tym 3 lekarki. Od XLII BL nie prowdzona 

jest klasyfikacja lekarzy. Najmłodszymi i pierwszymi, którzy odbierali nagrody za 

zwycięstwo w I Biegu Biegu Lechitów w 1978r.  byli uczestnicy biegu na dystansie 200m dla 

przedszkolaków: Beata Nowakowska,  Bartek Tomaszewski - przedszkole nr 8. W XXXIX , 

XL, XLI XLII biegu przedszkolaki brały udział w Stropolskich Igrach Młodych Lechitów.  

Wyniki Biegu Lechitów  od 2010r. zaliczane są do GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 

Do rywalizacji w Biegu Lechitów przystępowały zorganizowane kluby  i to dość licznie z :             

Milicza, Bydgoszczy, Gniezna, ale najliczniejszą w pierwszych biegach stanowili 

podopieczni W. Pawłowskiego z Wojewódzkiego Ośrodka Odwykowego w Parzymiechach. 

W XXIX biegu najliczniejszym klubem był ALTOM Gniezno– 19 zawodników. Natomiast w 

XXXIV biegu najliczniej reprezentowali swój klub Drużyna Szpiku 26, KB Maniac Poznań 

24, Altom Gniezno 19. W XXXV biegu najliczniejszą drużynę stanowili członkowie MKS 

ALTOM GNIEZNO 30 w tym 4 kobiety, a w 38 biegu 44. MKS ALTOM Gniezno rozpoczął 

działalność 12 lutego 2002 roku. Inicjatorem założenia klubu był Waldemar Żurowski, który 

użyczył nazwę swej firmy – ALTOM. Aktualnie klub zrzesza 50 członków. W klubie są też 

członkowie spoza Gniezna ( Leszna i Konina). W gronie tym jest 4 nauczycieli, 3 lekarzy, 2 

trenerów la. Zawodnicy Altomu biorą udział w biegach na terenie całej Polski., są także 

widoczni na trasach biegowych Europy i świata. Członkowie klubu nie tylko startując w 

biegach promują firmę Altom z czego zadowolony jest właściciel Altomu Waldemar 

Żurowski, a także promują m. Gniezno, bo są organizatorami trzech biegów organizowanych 

w Gnieźnie: Bieg Lechitów, Bieg Europejski, Gnieźnieński Bieg Niepodległości. Firma 

Altom sponsoruje  gnieźnieńskie biegi. Od czasu kiedy powstał MKS Altom szef firmy 

Waldemar Żurowski aktywnie uprawia bieganie. Władze klubu – prezes Andrzej Krzyścin, 

vice-prezes Wojciech Łącki, skarbnik – Klaudiusz Kozłowski, sekretarz – Remigiusz 

Czaczyk. Od XVII biegu pracami komitetów organizacyjnych Biegu Lechitów kieruje 

dyrektor GOSiR – Jacek Mańkowski wspomagany pracownikami GOSiR, działaczami SZS i 

członkami MKS Altom. Obowiązki dyrektora biegu pełni Andrzej Krzyścin pracownik 

GOSiR a zarazem prezes MKS Altom. Andrzej Krzyścin w Biegu Lechitów startował 15 razy 

w tym 6 wygrał. Wojciech Łącki vice-prezes sprawował opiekę nad mistrzostwami Polski 

lekarzy w półmaratonie organizowanych w ramach Biegu Lechitów. Klaudiusz Kozłowski 

organizuje pracę sekretariatu biegu. Za granicą Gniezno i Altom rozsławił Andrzej Krzyścin 

sześciokrotny zwycięzca Biegu Lechitów. Wśród członków MKS Altomu jest mistrz Polski 

weteranów  Klaudiusz Kozłowski , Bieg Lechitów wygrał dwa razy, a 6 razy był drugi.  

Obowiązki kronikarza Biegu Lechitów od I biegu  (1978r.) pełni Janusz Michałowski        

Po podsumowaniu organizacji XXXVI Biegu Lechitów dyrektor biegu Andrzej 

Krzyścin z dyrektorem GOSiR Jackiem Mańkowskim i działaczami Klubu Sportowego 



Altom przystępując do organizacji XXXVII Biegu Lechitów zastanawiali się jak uatrakcyjnić 

bieg. Jak przystało na pierwszy masowy bieg w naszym kraju postanowiono opracować i 

pokazać w internecie historię, wyniki i zdjęcia Biegu Lechitów od początku ( 1978r.). Za to 

przedsięwzięcie odpowiedzialny był Klaudiusz Kozłowski wspierany przez informatyka, a 

materiałów dostarczył kronikarz biegu Janusz Michałowski. By bieg uatrakcyjnić 

postanowiono, że zakończenie biegu, wręczenie nagród odbędzie się w historycznej oprawie 

nawiązującej do historii miasta Gniezna i stolicy Polski i będzie miało miejsce na placu św. 

Wojciecha u podnóża Katedry, gdzie będzie usytuowana meta. 

Finiszujący zawodnicy nie musieli zmagać się z podbiegiem pod górkę ( ul. Tumską) na 

gnieźnieński Rynek. Uczestnicy i kibice XXXVII i XXXVIII biegu byli pełni podziwu i 

uznania dla kontynuatorów Biegu Lechitów za zmianę miejsca mety, oraz historycznej 

oprawy biegu – Królewska dekoracja zwycięzcy i najlepszej kobiety, pokaz średniowiecznej 

bitwy w wykonaniu wojów, którzy także są uczestnikami biegu .                                                  

W XXXI biegu korespondencyjnie wystartował w Biegu Lechitów kapelan, ksiądz major 

Henryk Kaczmarek, który wewnątrz Polskiej Bazy Wojskowej w Warrior w Afganistanie 

pokonał dystans półmaratonu w czasie  2:08,10. Uczestnicy XXXIV biegu uczcili pamięć 

Henryka Borowczyka, który startował 30 razy w BL, Andrzeja Elantkowskiego- spikiera 25  

biegów  i organizatora pierwszych BL. 

Każdy z biegów najkrócej można podsumować następująco: 

 

I   - Brawo odważni - na przekór sceptykom 

II   - Więcej Lechitów na Szlaku Piastowskim 

III   - Najliczniejszy (416) 

IV  - Lechici biegają coraz szybciej 

V  - W międzynarodowej obsadzie 

VI   - Pogoda dla biegaczy 

VII  - W deszczu i chłodzie wielu nie wytrzymało 

VIII  - Pod dyktando nauczycieli 

IX  - Biega coraz więcej młodzieży 

X  - Bieg jubileuszowy wygrał gnieźnianin 

XI  - Coś dla amatorów 

XII  - Im starsi tym lepsi 

XIII  - Wszyscy są zwycięzcami 

XIV  - Dzięki sponsorom biegają nadal 

XV  - Najszybszy bieg 

XVI  - Coraz mniej Lechitów - tylko 63 

XVII  - Skąpani Lechici - młodzież biega 2 tygodnie później 

XVIII  - Pod dyktando Białorusina i Białorusinki 

XIX  - Zwyciężył faworyt - A. Krzyścin 

XX  - 20 lat biegania - dziewięciu z certyfikatem 

XXI  - Ton nadawali wózkarze i rolkarze 

XXII  - Rekord trasy Dariusza Kruczkowskiego 

XXIII  - Trzej gnieźnianie na podium 

XXIV  - Rekord się utrzymał 

XXV  - Pod dyktando gnieźnian D. Kruczkowskiego i A. Krzyścina 

XXVI  - Złoty Bieg 2003r. dla „LECHITÓW” 

XXVII  - Półmaraton z mistrzostwami Polski lekarzy – lauerat    Złotego Biegu  2004 r.   

XXVIII - Gnieźnianie najszybsi – A. Krzyścin po raz szósty 

XXIX  - Coraz więcej „Lechitów”(327) a kobiet najwięcej (32) 

XXX               - W biegu jubileuszowym pobito 4 rekordy  

XXXI              - Poznaniak Marcin Fehlau pogodził gnieźnian - A. Krzyścina i K.                                                       



                           Kozłowskiego 

XXXII             - Rekordy frekwencji—drugie zwycięstwo K. Kozłowskiego. 

XXXIII - Półmaraton pod dyktando Ukrainca Sergii Vasturina 

XXXIV - Rekordy frekwencji startujących, kobiet, lekarzy, gnieźnian. 

XXXV - Brawo – sześciu pokonało trasę biegu po raz trzydziesty piąty 

XXXVI - Lechici pobiegli po raz 36-ty 

XXXVII - W historycznej oprawie rekordowy bieg wygrał Kenijczyk 

XXXVIII - Ton rywalizacji w niesprzyjających warunkach w rekordowym biegu 

nadawali gnieźnianie 

XXXIX         -Coraz więcej Lechitów na starcie, a na  placu św. Wojciecha więcej atrakcji. 

XL                  -Rekord frekwencji na jubileusz- 40 Bieg Lechitów imprezą roku                   

XLI               - Nowa dekada  Biegu Lechitów-nowe rekordy                                                        

XLII              -42 BL w Koronie Polskich Półmaratonów i biegiem rekreacyjnym – 4,2 km        

XLIII           -43 BL w edycji wirtualnej ( półmaraton i 5 km bieg rekreacyjny)        

Dziennikarze gnieźnieńskich redakcji na XII Gali Gnieźnieńskiego Sportu, która odbyła się   

13 stycznia 2017 r .postanowili umieścić XXXIX Bieg Lechitów w gronie trzech 

nominowanych imprez roku 2016. To wielka satysfakcja dla organizatorów BL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacek Mańkowski- dyrektor GOSiR i  Andrzej Krzyścin – dyrektor Biegu Lechitów z                            

certyfikatem Złotego Biegu 

 

Jubileuszowy XL (czterdziesty ) Bieg Lechitów-pierwszy masowy bieg w naszym kraju 

poprzedziło otwarcie wystawy w MOK Gniezno- BL 1978-2017 ( zbiory kronikarza BL 

Janusza Michałowskiego





 

Otwarcie wystawy połączono książki- monografii „Lechici na Szlaku  Piastowskim- Bieg 

Lechitów 1978-2016. W otwarciu wystawy i promocji książki obecnością zaszczycili 

organizatorzy I Biegu Lechitów: Halina Fijał, Halina Sypniewska, Stanisław Hinczewski i 

Janusz Michałowski, przewodniczący komitetów organizacyjnych pierwszych biegów, 

nauczyciele wspomagający pierwszych organizatorów, kontynuatorzy  BL, sponsorzy książki, 

organizatorzy XL Biegu Lechitów i sympatycy. 

 

 
 

Z rąk prezydenta m, Gniezna ( patrona BL) Tomasza Budasza pięciu  Wiernych Lechitów 

otrzymało numery startowe XL biegu, Prezydent Tomasz Budasz autorowi publikacji i 

wystawy Januszowi Michałowskiemu za zasługi na rzecz promocji chlubnej historii 

gnieźnieńskiego sportu wręczył Medal  upamiętniający 990 rocznicę Koronacji Bolesława 

Chrobrego na króla  Polski, oraz  książkę z dedykacją- Dzieje Gniezna , W części końcowej 

promocji książki i otwarcia wystawy uczestnicy obejrzeli 20 minutowe zmagania uczestników 

BL na trasach od XIV do XXXIX bieg. XL bieg rozgrywano na zmienionej trasie, Wierni 

Lechici którzy biegali po różnych trasach  BL zmianę trasy ocenili jako bardzo dobre 

posunięcie organizatorów, Jubileuszowy bieg zgromadził rekordową ilość startujących. 

Rekordów w tym biegu było wiele: start lekarzy (87),kobiet, gnieźnian, gnieźnianek 

,młodzieży. 

 



 
 

 

Lekarze po pokonaniu XL BL i odbiorze nagród 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

26 stycznia 2018 r. podczas XIII GALI ORŁY GNIEŻNIAŃSKIEGO SPORTU prowadzący 



Tomasz  Zimoch( dziennikarz sportowy) ogłosił, że  w kategorii imprezy roku 2017 lauratem 

został  XL (40) Bieg Lechitów. Po odbiór nagrody (ORŁA) Tomasz Zimoch poprosił 

Andrzeja Krzyścina- dyrektora BL i Janusza Michałowskiego jednego z pomysłodawców i 

współorganizatora I BL i następnych 20 biegów. Wręczenia ORŁA dokonał przewodniczący 

komisji sportu RM Gniezna Ryszard Karmoliński. Tytuł super ORŁA nadawany osobiście 

przez prezydenta m. Gniezna Tomasza Budasza otrzymał Andrzej Krzyścin były 

maratończyk, obecnie dyrektor Biegu Lechitów, Biegu Europejskiego, Biegu Niepodległości. 

 

Królewska koronacja zwycięzców cieszy się coraz  większym zainteresowaniem uczestników 

biegu i widzów na placu św. Wojciecha. Sprawna organizacja młodzieży II LO, sprawny 

przewóz uczestników na start i sprawna obsługa na mecie biegu- wszystko to uczyniło, że XL  

BL  zorganizowany i przeprowadzony został tak jak przystało na pierwszy masowy bieg w 

naszym kraju. W XLI BL zmieniono lokalizację sekretariatu biegu .Sekretariat mieścił się w 

nowej sali sportowej przy ulicy Sobieskiego. Usprawniło to  odbiór numerów startowych i 

pakietów, oraz ułatwiło parkowanie, oraz sprawniejszy transport i odjazd autobusów na 

miejsce startu. Wyjątkowa historyczna oprawa BL przyciąga nowych uczestników biegu i 

kibiców co sprzyja dynamicznemu rozwojowi półmaratonu, który zaliczany jest do czołówki  

Korony Polskich Półmaratonów. Trasę XLI BL pokonało 3479 uczestników co jest nowym 

rekordem startujących , wśród których byli WOJOWIE. Na trasie i mecie biegu była liczna 

grupa biegnących w koronach. Królewska Koronacja – ciszy się zainteresowaniem 

uczestników i widzów na placu św. Wojciecha. Historyczną oprawę podkreślały koszulki, 

chusty oraz medale, które otrzymywali wszyscy uczestnicy biegu. Na koszulkach 

okolicznościowe logo ‘’Niepodległość’’- wierna kopia podpisu  Józefa Piłsudskiego. Medal 

XLI BL to godło Polski z lat 1919-1927. 

Na mecie XLI BL zameldowało się  4 WIERNYCH LECHITÓW  -Stefan Dobak z Szamotuł, 

Hieronim Olejniczak z Dusznik Zdrój, Wojciech Wesołowski Gniezno, Jerzy Nawrot z 

Mysłowic.                           

Podobnie jak poprzednie biegi także XLI (41) został zorganizowany i przeprowadzony 

wzorowo, w którym pobito wiele rekordów (uczestników , kobiet, lekarzy). 

 

 
 

Start do rekordowego 41 Biegu Lechitów 



 

 

 

 

 
Wojowie po pokonaniu trasy BL 

 

 

 
Magdalena Lewandowska i Arkadiusz Gardzielewski najlepsi w XLI BL po konoracji na 

tronie 

 

 



 
 

Sponsorzy XLI Biegu Lechitów 

 

 

 

9 października w hali sportowej im. Mieczysława Łopatki organizatorzy 41 Biegu Lechitów 

uroczyście podziękowali wolontariuszom i sponsorom 41 BL, którzy przyczynili się do tego, 

że bieg ponownie w sferze organizacyjnej wypadł okazale. W uroczystości którą sprawnie 

prowadził Grzegorz Buczkowski, wziął udział prezydent m. Gniezna Tomasz Budasz, który 

od 5-ciu lat patronuje Biegowi Lechitów W uroczystym podsumowaniu 41 BL wzięła liczna 

grupa reprezentująca około 700 wolontariuszy, przedstawiciele firm sponsorujących bieg, 

przedstawiciele służb medycznych,i służb technicznych. W przeprowadzeniu 41 BL 

zaangażowanych było 40 policjantów, których reprezentował z-ca naczelnika wydziału ruchu 

drogowego KP Policji w Gnieźnie Rafał Chełmikowski. Na spotkaniu byli sponsorzy 

strategiczni BL; Altom- Waldemar Żurowski,Paulina Żurowska -Wrzesińska  , PKO-Tomasz 

Frąckowiak, GOSiR- Jacek Mańkowski, Urbis- Henryk Gędek.Wędliny Staropolskie  

Roksana Wojtacka. W pierwszej części spotkania uczestnicy obejrzeli film TVP Poznań-

relacja z 41 BL redaktora Zenona Milczewskiego. Prezydent m. Gniezna podziękował 

wszystkim  organizatorom i sponsorom, którzy przyczynili się do bardzo sprawnej i udanej 

organizacji 41 BL.Z rąk prezydenta Tomasza Budasza wolantariusze otrzymali dyplomy i 

podarunki.  Przedstawiciele firm sponsorujących, służb medycznych, służb technicznych, 

policji, oraz sponsorzy strategiczni otrzymali dziękczynne dyplomy na płytce ceramicznej 

oraz puchary 41 BL.  Na otrzymanych dyplomach był wpis następującej treści,,Organizatorzy 

41 Biegu Lechitów z wdzięcznością dziękują za pomoc i wsparcie. Dzięki temu, że 

spotykamy tak wspaniałych ludzi, jak Pan, Pani nasze starania nabierają jeszcze szerszego 

wymiaru i obligują do dobrych działań’’. Dyplom podpisali: prezes KS Altom Andrzej 

Krzyścin ,dyrektor GOSiR Jacek Mańkowski. Całość imprezy przygotowali: dyrektor biegu 

Andrzej Krzyścin, dyrektor sekretariatu biegu Klaudiusz Kozłowski, którzy byli wspierani 

przez Piotra Karasiewicza  (zwycięzcy X Biegu Lechitów) 



 

 
 

Organizatorzy XLI Biegu Lechitów 

 

 
 

Sponsorzy i wolontariusze XLI Biegu Lechitów 

 

W XLII Biegu Lechitów siedemnasty raz 2838 ,,Lechitów’’ w tym 790 kobiet rywalizowało  

na dystansie półmaratonu (od XXVI biegu-2003r.) Wśród  2838 startujących w XLII biegu 

było  250 gnieźnian, w tym 41 gnieźnianek. Na trasie XLII biegu rywalizowało  20 

zawodników zagranicznych w tym 2 kobiety. Prawdziwymi bohaterami XLII Biegu Lechitów 

byli Wierni Lechici- to ci którzy trasy  BL pokonali po raz 42-gi. Są to :Hieronim Olejniczak, 

Stefan Dobak, Wojciech Wesołowski, Jerzy Nawrot .Pokonanie dystansów  42-uch biegów 

zajęło każdemu z nich prawie 3 doby .W 15-stu edycjach BL startowali lekarze, którzy 

rywalizowali o tytuł mistrza Polski lekarzy  w półmaratonie. W XLII biegu nie startowali, 

powrócili do rywalizacji na trasie w Ustce. Zwycięzca XLII BL Tomasz Szymkowiak z 

Wrześni( olimpijczyk z Pekinu) na mecie zameldował się w czasie 1:09:18 i nie poprawił 

rekordu Dariusza Kruczkowskiego 1:06:21 ustanowionego w XXVI biegu .Wśród 

najlepszych kobiet w  XLII BL okazała się Mirosława Szweda z Torunia -1:25:38                        

która też nie poprawiła najlepszego wyniku uzyskanego przez Agnieszkę Janasiak z Kościana  

w XXX biegu- 1:15:45. Od pierwszej edycji biegowi głównemu towarzyszą biegi 

młodzieżowe dla uczniów  wszystkich szczebli szkół .W XLII BL w biegach młodzieżowych 



udział wzięło 524 uczniów, w tym 233 dziewcząt. Uczniowie rywalizowali na 6-ciu 

dystansach. Od XXXIX bieg w programie BL przedszkolaki rywalizują w Staropolskich 

Igrcach Młodych Lechitów W XLII BL udział wzięło 388 przedszkolaków, a w czterech 

edycjach 1138.W XLIII dzieci i młodzież nie startowała ze względu na pademię XLII BL 

podobnie jak poprzednie odbywał się w historycznej oprawie. Na trasie biegu rywalizowali 

wojowie. Na koszulkach XLII biegu grafika przywoływała pamięć o piastowskiej epoce i roli 

Gniezna w kształtowaniu się polskiej państwowości. Na koszulkach średniowieczni wojowie. 

Historyczny walor biegu to start tam gdzie powstała Polska, a meta w cieniu katedry gdzie 

urzędował pierwszy władca Polski. Historyczna oprawę biegu dokumentują medale, które 

otrzymali wszyscy meldujący się na mecie i mogli czuć jak zwycięzcy, a wśród nich był 

prezydent m. Gniezna Tomasz Budasz , który patronuje BL  i jego zastępca  Michał 

Powałowski. Medal XLII BL był siódmym  i zarazem ostatnim  z serii ,,Historia Godła 

Polski”. Pierwszy medal z tej serii w roku 2013 rok zawierał Denar Chrobrego, w kolejnym 

roku na medalu znalazła się Pieczęć Majestatyczna Przemysława II, a w 2015 r. orzeł z 

pieczęci  Władysława Łokietka z 1312 roku. Na krążku z2016 r. widniał orzeł z czasów 

Kazimierza Wielkiego, a na medalu w 2017r. pojawił się orzeł Rzeczpospolitej Obojga 

Narodów 1386-1795. Na ubiegłorocznym krążku widniało godło Polski  z lat 1919-1927. 

Tegoroczny medal zawierał aż trzy godła. Na rewersie orły z okresu 1927-1939, oraz 1944-

1980, a na awersie współczesny orzeł. Dla tych którzy rozpoczynają dopiero przygodę z 

bieganiem dyrektor BL Andrzej Krzyścin i organizatorzy biegu przygotowali nową 

propozycję zachęcająca do udziału w biegu symbolizującym 42 bieg na dystansie 4,2 km. Jest 

to idealny sposób na rozpoczęcie przygody z bieganiem. Na starcie nad jeziorem Jelonek do 

tego biegu przystąpiło  85 uczestników i wszyscy zameldowali się na mecie  na placu św. 

Wojciecha. 

Bieg Lechitów zapoczątkował historie  masowych biegów w Polsce (3 IX 1978r)., od tego 

momentu systematycznie z roku na rok rosła kultywacja biegania w naszym kraju, gdzie 

obecnie organizowanych jest około 4 tysiące biegów. Podziękowania i słowa uznania należą 

się sponsorom XLII BL- sponsor generalny  PKO Bank Polski, sponsor strategiczny Altom 

Gniezno ,organizator z ramienia m. Gniezna KS Altom i GOSiR Gniezno i wielu innych. 

Od XXXVIII biegu Bieg Lechitów jest wśród 10-ciu POLSKICH PÓŁMARATONÓW w 

KORONIE. 

 

 

 

 

    
 

Start do biegów młodzieżowych XLII BL 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

Nagradzani w biegach młodzieżowych XLII BL 

 

 

 

 

 

 
 

 

Start do mini BL – 4,2km 

 



    
 

Zwycięzcy XLII BL koronowani 

 

 

     
 

Wierni Lechici przed i po XLII Biegu Lechitów 

 

 

   
 

    Wojowie po pokonaniu trasy XLII BL                       Młodzi Lechici – po Igrcach 42 BL 

 



 
 

 

Sponsorzy XLII Biegu Lechitów                                                                                     

 

 

 

W hali sportowej im Mieczysława Łopatki w dniu 8 pażdziernika organizatorzy 42 Biegu 

Lechitów uroczyście podziękowali wszystkim którzy przyczynili się, że 42 BL w sferze 

organizacyjnej wypadł okazale. W spotkaniu udział  wzięli przedstawiciele firm 

sponsorujących, służb medycznych,służb technicznych, policji, Straży Miejskiej i OSP. W 

pierwszej części spotkania uczestnicy obejrzeli film TVP Poznań ( 15 min ), relacja z42  BL 

redaktora Zenona Milczewskiego.     Prezydent m. Gniezna Tomasz Budasz patronujący od 

6-ciu lat Biegowi Lechitów, wraz z dyrektorem BL Andrzejem Krzyścinem przekazali 

puchary, upominki i okazałe imienne  drewniane puchary . Licznie na spotkanie przybyli 

wolontariusze ( około 300 ), wraz z opiekunami. Wszyscy wolontariusze i opiekunowie 

otrzymali upominki i imienne dyplomy. Wolontariusze reprezentowali szkoły: III LO, ZSEO, 

II LO,ZSP 3 (GNIEZNO ) SP im. Mieszka I w Lednogórze, SP Łubowo SP Owieczki, 

Młodzieżowy Ośrodek Socjometryczny Gniezno.                                                                                                                                                        

BRAWO ORGANIZATORZY I UCZESTNICY BIEGU  Z HISTORIĄ-  XLII BIEGU 

LECHITÓW. 

 

 



 

 
 

 

Sponsorzy i wolontariusze na podsumowaniu XLII BL 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dyrektor XLII BL wręcza puchar prezydentowi m. Gniezna 

 

 
 

Dyrektor GOSIR Jacek Mańkowski odbiera puchar od patrona XLII BL 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Wolontariusze odbierają dyplomy 

 XLIII Bieg Lechitów w edycji wirtualnej. 

Czterdziesty trzeci  Bieg Lechitów przeszedł do historii  w edycji wirtualnej. XLIII BL miał 

się odbyć 20 września 2020 r.10-go września na placu  św. Wojciecha odbyła się konferencja 

prasowa poświęcona organizacji XLIII BL. 

 



 
 

W konferencji udział wzięli: dyrektor BL Andrzej Krzyścin, prezydent m. Gniezna Tomasz 

Budasz przedstawiciele sponsorów PKO, Altomu i Janusz Michałowski który przekazał 

informacje o czterech Wiernych Lechitach , którzy potwierdzili udział w XLIII BL. W 

związku z pandemią koronowirusa, a z tym związanymi ograniczeniami imprez sportowych 

organizatorzy podjeli decyzję, że organizacja XLIII BL odbędzie się w edycji wirtualnej 

tzn,w formie zdalnej na dystansie półmaratonu  i w biegu rekreacyjnym  na dystansie 5 km w 

terminie od 17 września do 30 września, w pobliżu swego zamieszkania..  Do rywalizacji 

wirtualnej zgłosiło się 1668( 1431 półmaraton, 237 bieg rekreacyjny),,LECHITÓW. W 

planowanym  terminie XLIII BL -20 września na terenie Skansenu w Ostrowie  Lednickim 

zjawili się WIERNI LECHICI –to uczestnicy którzy startują w Biegu Lechitów   od I biegu  

3. 09 1978r. )- Stefan Dobak z Szamotuł ( 74 lata),Hieronim Olejniczak z Dusznik Zdroju  

(71 lat-były gnieźnianin ), Wojciech Wesołowski z Gniezna (68 lat), Jerzy Nawrot z 

Mysłowic (68 lat).Wierni Lechici przed startem z dyrektorem BL A. Krzyścinem, 

prezydentem Gniezna T.Budaszem i jego zastępcą M.Powałowskim,J. Michałowskim 

współorganizatorem pierwszych biegów i kronikarzem Biegu Lechitów. Na drugim zdjęciu 

start Wiernych Lechitów w XLIII BL. 

 

 



 

 Oprócz WIERNYCH  LECHITÓW  na terenie Skansenu zjawiła się grupa około 70 

zawodników i zawodniczek. 

 

 
 

Wszyscy przystąpili do rywalizacji  na dystansie półmaratonu i zameldowali się na mecie 

usytuowanej na placu św. Wojciecha u podnóża Katedry. O godz. 10 minut 30 wystartowała 

czwórka WIERNYCH LECHITÓW ( starterem był prezydent m. Gniezna Tomasz Budasz, a 

asystował mu organizator pierwszych 20 biegów i kronikarz Janusz Michałowski ) WIERNI 

LECHICI cały dystans pokonywali w grupie, solidarnie zmieniając się na prowadzeniu.Trasę 

pokonywali zgodnie z zasadami ruchu drogowego- lewą stroną jezdni, lub chodnikami i 

ścieżkami rowerowymi, zachowując zasady sanitarne. 

 

        
 

WIERNI LECHICI na mecie – placu św. Wojciecha zameldowali się po 2 godzinach 19 

minutach i 5 sekundach (2:19:05) Wierni Lechici w 43 biegach pokonali dystans 877 

kilometrów  i 544 metrów (877:544).Dystans ten pokonali w czasie :Stefan Dobak-68:53:44 

,Hieronim Olejniczak-69:44:14, Wojciech Wesołowski -70:18:05, Jerzy Nawrot- 71:27:51. 

 



 

 

             
O godzinie 11 honorowy starter Janusz Michałowski dał  sygnał do rywalizacji w 

półmaratonie - 70 –ciu biegaczom , wśród nich były panie. Najliczniejszą grupę uczestników 

XLIII BL stanowili biegacze klubu Altom to oni towarzyszyli Wiernym Lechitomna 

trasie.Potraktowali ten bieg jako trening, bo XLIII BL to bieg zorganizowany dla Wiernych 

Lechitów 

               
 

 W tym gronie byli między innymi: dyrektor BL Andrzej Krzyścin, prezydent miasta 

Gniezna Tomasz Budasz i jego zastępca Michał Powałowski, dyrektor sekretariatu BL 

Klaudiusz Kozłowski , Piotr Karasiewicz pierwszy gnieźnieński  zwycięzca BL(dziesiątego), 

komendant KPP Gniezno Przemysław Kozanecki , PKO (sponsora) reprezentował Tomasz 

Frąckowiak. Wszyscy którzy wystartowali spod bramy Skansenu pokonali dystans 

półmaratonu i zameldowali się na mecie na placu św. Wojciecha.   Na mecie nie ustalano 

kolejności i  czasu w jakim pokonali półmaraton ,oraz nie nagradzano uczestników biegu- bo 

to edycja wirtualna.                                                          

 

 



 
 

 

Po przekroczeniu mety wszyscy otrzymali medal - to replika prawego skrzydła Drzwi 

Gnieźnieńskich. Po pokonaniu trasy XLIV BL uczestnicy otrzymają lewe skrzydło Drzwi 

Gnieźnieńskich. Na mecie  uczestnicy BL mogli skorzystać z napojów WIERNI LECHICI  

nagrodzeni zostali przez sponsorów. Rywalizacji na trasie XLIII BL sprzyjała słoneczna 

pogoda i lekki wiatr.W 43-letniej historii nie zorganizowano pierwszy raz biegów 

młodzieżowych.Wszyscy startujący w XLIII BL żegnali się – do zobaczenia na starcie i 

mecie XLIV Biegu Lechitów.                                                                                                                 

Wyniki wirtuale XLIII Biegu Lechitów                                                                                                            

W biegu startowało- półmaraton  - 816                    w biegu rekreacyjnyn -5 km   -203                                                                 

1 Stachowiak Łukasz 01:23:14                             1Hołderny Norbert  00:18:57                                                                                                                                                     

2 Palt Tomasz            01:24:53                             2 Zawadzki Dawid  00:19:29                                                                                                                                                           

3 Szkop Rafał             01:25:10                            3Ryndak Mariusz     00:19:37                                                                                                                          

KOBIETY  startowało  - 184                                   startowało  86                                                                                                                            

1  Wojtaszak Agnieszka  01:33:50                              1Nowak Jolanta  00:23:04                                                                                                         

2 Golak Agnieszka        01:35:47                            2.  Gandziarowska Anna 00:23:44                                                                                                                                           

3 Pawlak Milena           01:35:57                              3Kostrzewska-Bosak Paulina 00:24:09                   

W XLIII BL startowało 159 gnieźnian w tym 43 kobiety –w półmaratonie 113 w tym 24 

kobiety,w biegu rekreacyjnym 46 ( kobiet 19).                                                                                         

Półmaraton                                           open                                    Bieg rekreacyjny       open                                                                         

1 Wesołowski Szymon       1:28:49       13                   1  Łobodziec  Bartłomiej   22:49       11                                                               

2 Kluska Maciej                 1:29:06        14                  2. Sosinski Dawid              23:07       15                     

3 Pilarski Adam                 1:29:07        15                  3. Machiński Jarosław       23:59        21                                          

Gnieźnianki                            wśród kobiet                                                           wśród kobiet                                                                  

1. Konieczna Angelina       1:45:55       VIII           1. Kostrzewska- Bosak Paulina 24:09   III                                     

2. Powałowska Danka        1:47:13       XI           2.Dworacka Natalia                   27:48    XIV                                                         

3. Mruk Agata                    1:48:40        XIV           3.Stasińska Nadia                    28:10  XV                                                       

            W XLIII BL startowało 8 zawodników zagranicznych w tym 2 kobiety.                                             

W XLIII BL razem ( półmaraton i bieg rekreacyjny ) startowało 1019 w tym 270 kobiet.                                            

Najstarszym zawodnikiem XLIII BL był Stefan Dobak- Wierny Lechita -74 lata z Szamotuł .                                                                                                                                      

Słowa uznania należą się sponsorom za to  , że w tej trudnej dla wszystkich sytuacji 

postanowili wesprzeć wirtualną edycję XLIII BL- PKO Bank Polski, Altom, Chłodeks, 

Browar Fortuna, Drukarnia Majorczyk, Olimp Maszyny Budowlane.                                                

Słowa uznania dla organizatorów XLIII BL- za utrzymanie ciągłości pierwszego masowego 

biegu  w naszym kraju- BRAWO.                                                                                                                                                                                                                     



                                                                                                     mj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


