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Drodzy Biegacze! Szanowni mieszkańcy Bielan!
Oddajemy w Wasze ręce specjalne wydawnictwo poświęcone Biegowi Chomiczówki. Bieg
Chomiczówki to impreza z olbrzymimi tradycjami, która w 2008 roku będzie obchodziła
swoje 25-lecie. Osobiście cieszy mnie niezmiernie fakt, Ŝe mały osiedlowy bieg urósł przez
ten czas do rangi najwaŜniejszej i największej imprezy lekkoatletycznej dla amatorów w
okresie zimowym.
Biegowi Chomiczówki kibicuję od lat. Pierwszy raz usłyszałem o tej imprezie na początku lat
90., kiedy zostałem radnym Bielan. Ta inicjatywa od razu bardzo mi się spodobała. Jestem
bowiem przekonany, Ŝe sport amatorski odgrywa niemniej waŜną rolę niŜ sport zawodowy.
Dzięki imprezom masowym takim jak Bieg Chomiczówki mamy zdrowsze społeczeństwo.
Sport to takŜe świetny sposób rozładowania energii, szczególnie wśród młodzieŜy. Kształtuje
charakter i uczy młodych ludzi cięŜkiej pracy. A to procentuje w dorosłym Ŝyciu.
Dzielnica Bielany jest dla sportu miejscem wyjątkowym. Mieści się tutaj najwaŜniejsza i
najstarsza w Polsce Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Od kilku lat tuŜ
obok niej działa równieŜ WyŜsza Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza.
Charakterystycznymi elementami bielańskiego krajobrazu są takŜe Lasek Bielański i
przylegające do niego tereny przy Marymonckiej 42. To miejsca aktywnego wypoczynku
mieszkańców nie tylko naszej dzielnicy, ale równieŜ duŜego grona warszawiaków.
Rozwój sportu i obiektów sportowych jest dla obecnego Zarządu Dzielnicy Bielany jednym z
priorytetów. Wierzymy, Ŝe poprzez sport moŜemy promować pozytywne postawy wśród
dzieci i młodzieŜy. Chcemy równieŜ zbudować atrakcyjną ofertę dla osób dorosłych. Myślę,
Ŝe Bieg Chomiczówki jest tego doskonałym przykładem. Oby nadal rósł w siłę!

Zbigniew Dubiel
Burmistrz Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy
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Grzegorz Pietruczuk z uczestnikami biegu, Tadeuszem Andrzejewskim i Jackiem Fedorowiczem

Drodzy biegacze, szanowni mieszkańcy Bielan!
Nie od dziś wiadomo, jak waŜny jest sport. Szczególnie dla młodych ludzi jest to
istotny element aktywizacji i rozwoju. Ale dla kaŜdego z nas aktywność fizyczna daje
moŜliwość realizowania się, wypoczywania i prowadzenia zdrowego trybu Ŝycia. Zdaję sobie
z tego sprawę, poniewaŜ i mi nieobcy jest sportowy duch. Moje ulubione dyscypliny to
pływanie i nurkowanie. Mam na swoim koncie juŜ ponad 300 nurkowań. Wielokrotnie teŜ
kibicowałem biegaczom na trasie Biegu Chomiczówki. Z radością obserwowałem
zeszłoroczny bieg, w którym wystartowały blisko 1000 sympatyków biegania. Dlatego dziś z
nieskrywaną satysfakcją mogę pogratulować wytrwałości organizatorom oraz biegaczom,
którzy od 25 lat współtworzą tę imprezę
Ćwierćwiecze Biegu Chomiczówki to dla całego Zarządu Dzielnicy Bielany
prawdziwy powód do dumy. Bieg, który w 1984 roku rozegrany został po raz pierwszy, przez
ostatnie 25 lat urósł do rangi jednej z najwaŜniejszych imprez sportowych nie tylko w
Warszawie, ale i w całej Polsce. Dla całego zarządu dzielnicy jest to powód do radości,
dlatego dołoŜymy wszelkich starań, aby najbliŜsza impreza była naprawdę wyjątkowa.
W trosce o Was biegacze, sportowcy i wszyscy mieszkańcy podjęliśmy takŜe starania,
aby sportowa infrastruktura Bielan była jeszcze lepsza. Na terenie dzielnicy wciąŜ jest wiele
zaniedbanych terenów. Chcemy przywrócić je do Ŝycia, tworząc od AWF, przez UKSW, aŜ
po Forty Bielańskie i tereny ulicy Marymonckiej 42, ciąg sportowo-akademicki. Zarząd
Dzielnicy jest juŜ w trakcie realizacji tych planów, chcemy m.in. wykorzystać szansę, jaką
dają nam zawody Euro 2012. Przed nami ogrom pracy, ale cel , który nam przyświeca wart
jest kaŜdej ceny. Bielany będą jeszcze piękniejsze!
Z okazji tych wyjątkowych, biegowych urodzin, Ŝyczę organizatorom jak największej
liczby biegaczy na starcie, a biegaczom składam Ŝyczenia jak najlepszych wyników! Kto wie,
moŜe wśród zwycięzców Biegu Chomiczówki, odkryte zostaną prawdziwe, olimpijskie
talenty?
Z powaŜaniem,
Grzegorz Pietruczuk Członek zarządu Dzielnicy Bielany
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Pomysłodawcy Biegu Chomiczówki
25 LAT ZIMOWYCH SUKCESÓW
Ćwierć wieku tradycji Biegu na Chomiczówce to niewątpliwa zasługa twórców imprezy.
KaŜdy zorganizowany przez nich bieg okazywał się prawdziwym sukcesem. Ale ich
droga od pomysłu do biegu wcale nie była łatwa.
Zorganizujmy bieg zimowy na Chomiczówce! – taka decyzja została podjęta w 1983 roku.
Pomysłodawcą był biegacz zamieszkały na Chomiczówce Edward Bienias. Zainteresował
tym Jacka Bączkowskiego – prezesa i Piotra Pytlakowskiego – wiceprezesa Ogniska TKKF
„Chomiczówka”, którzy postanowili zorganizować imprezę.
Pomysł
– Początek lat 80. to rozkwit masowych biegów ulicznych w Polsce - efekt działalności
Tomasza Hopfera, niestrudzonego propagatora sportu. Ilość biegów ulicznych w stolicy była
jednak skromna – wspomina Jacek Bączkowski, prezes Ogniska TKKF „Chomiczówka”. –
Na Chomiczówce było wówczas kilku biegaczy, wśród nich Edward Bienias. To on pierwszy
zwrócił się do mnie z inicjatywą zorganizowania tego typu imprezy sportowej – dodaje.
Termin rozgrywania zawodów został wybrany nieprzypadkowo. Styczeń to miesiąc, kiedy w
Polsce nie było Ŝadnych biegów ulicznych. Do dziś zresztą zimowe biegi naleŜą do rzadkości.
Bieg Chomiczówki jest pod tym względem wyjątkowy.
Metamorfozy
Trasa Biegu Chomiczówki przez dwadzieścia pięć lat nie uległa większym zmianom.
Tradycyjnie prowadzi ulicami Nerudy – Bogusławskiego – Brązowniczą – Dąbrowskiej –
Aspekt – Kwitnącą – Nerudy. Start i meta znajdują się obok siedziby Ogniska TKKF
„Chomiczówka”. Zmianom ulega za to dystans. Rozgrywany w pierwszej edycji na dystansie
14.2 km, od drugiego biegu aŜ do 1994 roku liczył 13.2 km. Z powrotem wydłuŜony do 15
km został w 1995 roku. – Z krótszego nie byli zadowoleni uczestnicy. Dla nich
zdecydowaliśmy się przedłuŜyć bieg – tłumaczy Jacek Bączkowski.
Dla biegaczy takŜe - oprócz 15-kilometrowego biegu – jest rozgrywany od 1998 roku wyścig
na 5 km. Bieg Chiński był integralną częścią imprezy przez 9 lat, a od 2006 dystans 5kilometrowy rozgrywany jest pod mianem Bieg o Pucha Bielan.
Przyjaciele
CięŜką pracę pomysłodawców i organizatorów doceniają biegacze. – Ta impreza nie mogłaby
się odbyć bez zaangaŜowania Jacka Bączkowskiego, dyrektora biegu. Przez ostatnie
kilkadziesiąt lat stał się niezbędnym elementem tych zawodów – docenia Dariusz Wieczorek,
wielokrotny zwycięzca Biegu Chomiczówki. Jacek Bączkowski przyznaje, Ŝe Bieg
Chomiczówki, to takŜe zasługa wielu osób, które nieprzerwanie od ponad 20 lat wspierają go
w przygotowaniach biegu, a przede wszystkim władz samorządowych, które od początku
istnienia imprezy przeznaczają środki finansowe na jej organizację.
To przyjaciele pomogli przetrwać najtrudniejsze momenty imprezy. Rok 1990, kiedy z
powodu problemów finansowych trzeba było przełoŜyć bieg na kwiecień i rok 1992, kiedy

5

powtórzyła się sytuacja sprzed dwóch lat. Na szczęście wtedy udało się organizację biegu
zamknąć w terminie.
Po 25 latach…
Dziś z 3 pomysłodawców juŜ tylko Jacek Bączkowski zajmuje się organizacją biegu. Edward
Bienias wyemigrował do Kanady, mieszka w Edmonton. Piotr Pytlakowski jest znanym
publicystą tygodnika „Polityka” z racji wykonywanego zawodu nie ma czasu aktywnie
uczestniczyć w organizacji zawodów. Obaj jednak wciąŜ Ŝywo interesują się tą imprezą.

Prezes Ogniska TKKF „Chomiczówka” Jacek Bączkowski

Rozmowa z honorowym patronem imprezy
IRENA SZEWIŃSKA: ĆWIERĆ WIEKU BIEGU CHOMICZÓWKI TO POWÓD DO DUMY!
Jest jedną z najbardziej utytułowanych i najwybitniejszych polskich lekkoatletek. Od
dziesięciu lat pełni funkcję prezesa PZLA. Od trzech sprawuje honorowy patronat nad
Biegiem Chomiczówki. Tylko nam Irena Szewińska opowiada o tym, co łączy ją z
Bielanami i gdzie lubi biegać.
Jakie są Pani związki z Bielanami?
Przez wiele lat Polski Związek Lekkiej Atletyki miał swoją siedzibę przy ulicy Cegłowskiej.
Tereny bielańskie są dla mnie waŜne takŜe z innego powodu. Kiedy rozpoczynałam swoją
karierę sportową, przez wiele lat trenowałam na obiektach Akademii Wychowania
Fizycznego. Tam była moja baza sportowa, którą do dziś wspominam z sentymentem. Stąd
teŜ moja olbrzymia sympatia dla tej dzielnicy i do północnych terenów Warszawy . To
piękna, zielona okolica. Do dziś trzymam się blisko Bielan – mieszkam w Łomiankach.
Kiedy pierwszy raz usłyszała Pani o biegu na Chomiczówce?
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Mam wraŜenie, Ŝe ten bieg istnieje tak długo, jak sięgam pamięcią. Zawsze był waŜny dla
zawodników i zawodniczek, a jego ranga była bardzo wysoka. Szczególnego znaczenie nabrał
teŜ od 1998 roku, kiedy Bieg Chomiczówki połączył się z wyborem reprezentacji do sztafety
Eikiden podczas Biegu Chińskiego.
Od kilku lat jest Pani patronem honorowym Biegu Chomiczówki…
Często obejmuję patronatem imprezy biegowe i lekkoatletyczne. Na propozycje patronowania
Biegowi Chomiczówki odpowiadam zawsze z przyjemnością. To bardzo dobrze
zorganizowana impreza z duŜymi tradycjami. Ćwierć wieku dla biegu to prawdziwy powód
do dumy!
Zawsze bierze w niej udział duŜo kibiców, nie brakuje wśród nich dzieci i młodzieŜy. Pogoda
raz jest bardziej, a raz mniej mroźna, ale biegaczy rozgrzewają emocje i… kibice. Oni zawsze
wiedzą jak zagrzać biegaczy do biegu.
Czy warto takie imprezy rozwijać?
Oczywiście. Imprezy biegowe to prosty sposób, który pozwala na popularyzację sportowego
stylu Ŝycia. Bierze w nich udział wielu biegaczy zarówno amatorów, jak i wyczynowców. To
dobra okazja, Ŝeby wyłapać sportowe talenty.
Zdarzało się Pani uczestniczyć w biegach ulicznych?
W zasadzie nie. Biegam raczej dla zdrowia i dla przyjemności.
Czyli jest Pani aktywna sportowo?
Jeszcze trochę się ruszam (śmiech). Jak wyjadę nad morze to pływam, ale najczęściej biegam
w lasach kampinoskich. Nie jest to jednak bieg ciągły, ale urozmaicony, godzinny trening.
Robię przebieŜki, interwały, ćwiczę.
W jaki sposób zachęciłaby Pani ludzi do biegania?
Powiem krótko: warto biegać! Bo bieganie to lepsze samopoczucie, samo zdrowie i
przyjemność.
Jakie znaczenie dla sportu wyczynowego ma sport amatorski?
Sport amatorski to pewnego rodzaju baza. Często wśród sportowców amatorów odkrywane są
wielkie talenty, które pod okiem profesjonalistów rozpoczynają trening wyczynowy. Sport
amatorski to takŜe świetny pretekst, Ŝeby sprawdzić siebie i swoje moŜliwości.
Czy jak widzi Pani biegających ludzi to teŜ odczuwa Pani ochotę na bieganie?
JuŜ nie. Kiedyś sama duŜo trenowałam, teraz przyszedł czas odpoczynku. Z przyjemnością za
to kibicuję sportowcom. TakŜe podczas zimowego Biegu Chomiczówki. Jeśli tylko będę w
kraju, takŜe w tym roku pojawię się na mecie.
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Burmistrz Bielan Zbigniew Dubiel z Ireną Szewińską na trasie biegu.

Historia Biegu Chomiczówki
ZANIM ZIMOWY BIEG STAŁ SIĘ TRADYCJĄ…
Na renomę biegu organizatorzy pracowali przez 25 lat. Rok po roku impreza
znajdowała nowych zwolenników i rosła w siłę. Warto przyjrzeć się bliŜej tej wyjątkowej
historii.
I Bieg Chomiczówki
22.01.1984 r.
Sygnał do startu pierwszej edycji biegu dał mistrz świata w trójskoku Zdzisław Hoffman. Na
trasę biegu o długości 14.2 km wyruszyło 156 zawodniczek i zawodników z całej Polski.
Niewiele brakowało, a wśród nich byłby i… sam mistrz świata. – O biegu dowiedziałem się w
ostatniej chwili. Trochę Ŝałowałem, bo na treningach biegam czasami po 10-12 km, ale…
ciągle będę zwycięŜał? Niech wygrywają inni – zaŜartował Zdzisław Hoffman w rozmowie z
dziennikarzem Przeglądu Sportowego.
W 1984 roku w Biegu Chomiczówki startowali oficjalnie tylko zawodnicy niestowarzyszeni.
Jak donosiło "śycie Warszawy z 3 stycznia 1984 r.: Długodystansowe biegi uliczne dla
niestowarzyszonych są juŜ w Polsce bardzo popularne, ale nikt chyba nie wpadł na pomysł,
aby organizować je równieŜ w zimie. Pierwszeństwo w tej dziedzinie chce mieć Ognisko
TKKF "Chomiczówka". Poza konkursem na starcie stawali jednak takŜe członkowie klubów.
II Bieg Chomiczówki
27.01.1985 r.
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Drugi bieg i od razu zmiana trasy. Biegacze zamiast na dystansie 14.2 kilometra, ścigali się na
trasie o długości 13 kilometrów i 200 metrów.
Po raz drugi o puchar Chomiczówki zawodnicy walczyli w trudnych warunkach. Jak donosił
"Przegląd Sportowy" z 9 stycznia 1985: Zima wprawdzie ostro zaatakowała, jednak działacze
ogniska TKKF Chomiczówka liczą na ocieplenie, a w kaŜdym razie mają nadzieję, Ŝe zgodnie
z planem, w niedzielę 27 stycznia o godz. 11 zostanie rozegrany po raz drugi zimowy
lekkoatletyczny bieg uliczny dla niestowarzyszonych.
Honorowym starterem był Janusz Peciak-Pyciak, mistrz olimpijski w pięcioboju
nowoczesnym z Montrealu. Impreza udała się wówczas na 102! Tylu teŜ zawodników
wystartowało w biegu. Biegaczy nie zraziły fatalne warunki atmosferyczne, silny wiatr, ani
padający bez przerwy mokry śnieg.
III Bieg Chomiczówki
26.01.1986 r.
Bieg narciarski Warsa i Sawy w Pomiechówku z braku śniegu trzeba było przełoŜyć, ale
zmiany pogody nawet na najgorszą nie wstrzymały 138 amatorów biegania do wzięcia
udziału w III Biegu Zimowym o Puchar Chomiczówki – donosiło "śycie Warszawy" 27
stycznia 1986 roku.
Podczas III Biegu Chomiczówki zaŜartą walkę o zwycięstwo stoczyło dwóch zawodników.
Jako pierwszy na mecie pojawił się Krzysztof Stańczyk. Z czasem 47 minut i 14 sekund
wyprzedził Ryszarda Całkę zaledwie o 4 sekundy! Wśród kobiet wygrała Barbara Paczos z
czasem 51 minut i 55 sekund. Wyprzedziła drugą na mecie Irenę Hulanicką o 11 sekund.
IV Bieg Chomiczówki
25.01.1987 r.
1987 to rok, kiedy Bieg Chomiczówki został wpisany do kalendarza imprez PZLA, co
znacznie podniosło jego rangę. Niestety, nie wpłynęło to na poprawę pogody, która w
styczniu bywała złośliwa. Oto jak relacjonuje IV Bieg Chomiczówki "śołnierz wolności" z 10
stycznia 1987 roku
Jakieś złe fatum ciąŜy nad organizatorami biegów na tym warszawskim osiedlu. Wysiłki
organizatorów co roku niweczy kapryśna aura. Wydawać by się mogło, Ŝe tak zła pogoda,
jaka była rok temu gorsza juŜ być nie moŜe. Ale ci, którzy wybrali się 25 stycznia na czwarty
bieg o Puchar Chomiczówki i przebiegli cały dystans przeszli trudną próbę własnego
charakteru. Huraganowy wiatr, stawiający miejscami zawodników w „poprzek” trasy,
padając okresami śnieg z deszczem i ten grząski a okresami sypki śnieg, utrudniają
chodzenie, a co dopiero mówić o bieganiu, dopełniał reszty.
V Bieg Chomiczówki
24.01.1988 r.
W trudnych warunkach, na oblodzonej trasie, przy padającym deszczu z śniegiem, 120
zawodniczek i zawodników wystartowało w piątym ogólnopolskim biegu o Puchar
Chomiczówki – donosił swoim czytelnikom "Przegląd Sportowy" z 26 stycznia 1988 r.
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Podium zostało zdominowane przez biegaczy spoza Warszawy. Wśród pań na trzecim
miejscu znalazła się Weronika Gierwatowska z Ostrołęki, na drugim Ewa Szydłowska z
Gdyni, a jako pierwsza na podium stanęła Janina Juszko z Otwocka. Trzeci w rywalizacji
męŜczyzn był Robert Łopatka ze Skierniewic, drugi Mirosław Dzieniesik z Olsztyna. Honor
stolicy obronił Krzysztof Lasecki z Warszawy, który zajął zaszczytne pierwsze miejsce.
Pokonanie 13 km i 200 m zajęło mu 42 minuty i 8 sekund.
VI Bieg Chomiczówki
22.01.1989 r.
O zwycięstwo w VI edycji biegu dzielnie walczyli Wojciech Więckowski i Paweł Tarasiuk.
Pierwszemu udało dobiec do mety w czasie 41 minut i 43 sekundy, z przewagą 12 sekund nad
przeciwnikiem. W 1989 roku w Biegu Chomiczówki po raz pierwszy wystartowała i wygrała
go Kamila Gradus, późniejsza rekordzistka Polski w półmaratonie i jedna z najwybitniejszych
polskich biegaczek długodystansowych w historii.
W imprezie wystartowało 95 osób, w tym 5 kobiet. W zawodach uczestniczyli m.in.
reprezentanci Polski w triathlonie z nieŜyjącym juŜ Tomaszem Nadolskim na czele.
VII Bieg Chomiczówki
01.04.1990 r.
Nie, to nie prima aprilisowy Ŝart! VII Bieg Chomiczówki odbył się pierwszego dnia kwietnia.
Niewiele brakowało, a w tym roku nie byłoby go wcale. Organizatorzy mieli powaŜne
trudności ze zdobyciem funduszy na organizację biegu. Udało im się dopiąć finanse na ostatni
guzik dopiero w marcu. Dlatego wyjątkowo, po raz pierwszy i jedyny w historii, bieg zamiast
zimą, odbył się wiosną.
Wiosenny termin nie wpłynął na wzrost frekwencji. W imprezie wzięło udział 87
zawodników. Wśród nich czołowi wówczas biegacze długodystansowi: Paweł Tarasiuk i
Kamila Gradus, a takŜe znany pięcioboista Zbigniew Szuba. Nieco nieoczekiwanym
zwycięzcą biegu został jednak Wiesław Dubiel z Czańca, który z czasem 42 minuty i 46
sekund pokonał drugiego na mecie Pawła Tarasiuka. Trzecie miejsce zajął debiutujący w
imprezie, zaledwie 21-letni reprezentant Legii Warszawa, Grzegorz Głogosz, późniejszy złoty
medalista Mistrzostw Polski w półmaratonie i zwycięzca prestiŜowego maratonu w
Casablance.
VIII Bieg Chomiczówki
20.01.1991 r.
Dobre słowa i pochlebne opinie o Biegu Chomiczówki rozeszły się błyskawicznie po całej
Polsce. Nic więc dziwnego, Ŝe na starcie VIII edycji pojawili się najlepsi biegacze młodego
pokolenia. Pierwsze miejsce zajął Sławomir Gąsior z Gwardii Warszawa, który o 24 sekundy
wyprzedził 22-letniego wówczas Dariusza Wieczorka z Legii Warszawa.
W imprezie startował równieŜ Janusz Kalinowski, znany animator biegania, dziennikarz
Polskiej Agencji Prasowej, a w latach 90. organizator Maratonu Warszawskiego i
kilkudziesięciu innych biegów.
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W VIII Biegu Chomiczówki zadebiutował Jacek Gardener, który w kolejnych latach zawsze
plasował się w czołówce zawodników.
IX Bieg Chomiczówki
19.01.1992 r.
Początek lat 90. to trudny okres dla Biegu Chomiczówki. Organizatorzy mieli duŜe problemy
ze zgromadzeniem wystarczającej ilości pieniędzy na organizację imprezy. Ostatecznie
zawsze jakoś się udawało zdobyć fundusze m.in. dzięki uporowi i determinacji Jacka
Bączkowskiego.
"śycie Warszawy" z dnia 20 stycznia 1992 roku donosiło: Mimo ogromnych problemów
finansowych, po raz dziewiąty ognisko TKKF Chomiczówka w Warszawie zorganizowało
ogólnopolski uliczny bieg na dystansie 13 km. Jego trasa prowadziła osiedlowymi,
oblodzonymi i pokrytymi śniegiem alejkami Chomiczówki.
W 1992 roku swoją serię zwycięstw zapoczątkował Dariusz Wieczorek. W ciągu kolejnych
10 lat stawał na najwyŜszym stopniu podium jeszcze 5 razy. Wśród kobiet zwycięŜyła Anna
Bielińska, podopieczna Marka Jakubowskiego, trenera m.in. Kamili Gradus oraz Anny
Jakubczak.
W imprezie wzięło udział 65 zawodników.
X Bieg Chomiczówki
17.01.1993 r.
Jubileuszowy X Bieg Zimowy o Puchar Chomiczówki rozegrano w niedzielę przy pięknej, iście
wiosennej pogodzie – cieszyła się "Gazeta Wyborcza" z dnia 19 stycznia 1993.
X edycję po raz drugi zaszczyciła swoją obecnością Kamila Gradus, znana biegaczka
stołecznej Legii. – Miałam teŜ zaproszenie do Sewilli, ale ostatecznie wybrałam Bieg o
Puchar Chomiczówki – powiedziała na starcie. Kamila Gradus nie tylko zdominowała
rywalizację kobiet, ale równieŜ zajęła doskonałe 9. miejsce w klasyfikacji generalnej.
Wśród męŜczyzn drugi raz z rzędu zwycięŜył Dariusz Wieczorek z warszawskiej Legii.
XI Bieg Chomiczówki
16.01.1994 r.
W tym roku "śycie Warszawy" z dnia 17 stycznia 1994 napisało: Dobra pogoda
spowodowała, Ŝe do udziału w biegu zgłosiło się blisko 140 osób z całego kraju i jeden z
zagranicy. Był to gość z Edmonton w Kanadzie, mieszkający od niedawna na osiedlu
Chomiczówka.
Gościem tym był jeden z pomysłodawców i pierwszych organizatorów imprezy, Edward
Bienias. Przebiegł dystans 13 km 200 m w czasie 51 minut i 53 sekund. W XI Biegu
Chomiczówki wystartował teŜ Zbigniew Stefaniak, niepełnosprawny biegacz z Mazewa.
Pokonał trasę biegu o kulach w czasie 2:27:30, czym udowodnił, Ŝe naprawdę kaŜdy moŜe
wziąć udział w tej imprezie.
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FOTO
Edward Bienias podczas XI Biegu Chomiczówki
XII Bieg Chomiczówki
22.01.1995 r.
Dystans biegu został wydłuŜony w 1995 roku z 13.2 km do 15 km.. Na starcie stanęło 114
biegaczy.
W niedzielę wiał dość silny wiatr. Ulice były miejscami oblodzone. Mimo to, zwycięzca XII
Biegu Chomiczówki, Piotr Sękowski z WKS Ciechanów, przebiegł 15-kilometrową trasę w 49
minuty i 21 sekund, ustanawiając nowy rekord wyścigu – informowała Gazeta śoliborska z 27
stycznia 1995 roku.
Wśród kobiet wygrała Karina Szymańska, czołowa polska maratonka, czterokrotna
zwycięŜczyni Maratonu Warszawskiego.
XIII Bieg Chomiczówki
21.01.1996 r.
Sygnał do startu XIII Biegu Chmiczówki dała biegaczom mieszkająca na Bielanach Zofia
Hopfer, Ŝona wielkiego miłośnika joggingu, nie Ŝyjącego Tomasza Hopfera, twórcy Maratonu
Pokoju.
- Było zimno, ale nie ślisko. Biegło się dobrze – mówili uczestnicy XIII Zimowego Biegu o
Puchar Chomiczówki. Nie było teŜ końca radości Sławomira Kąpińskiego, mistrza Polski na
5 000 m z 1994 roku, który z czasem 46 minut 55 sekund ustanowił rekord 15-kilometrowej
trasy. Pan Sławomir do Warszawy przyjechał z Poznania, ale jeszcze godzinę przed startem
był… na dworcu. Kiedy zawodnicy ruszali na trasę, pan Sławomir dopiero kończył się
przebierać. Bieg rozpoczął po minucie od wystrzału startera. Stratę odrobił juŜ po pierwszej
pięciokilometrowej pętli. Po dotarciu na metę powiedział dziennikarzom:
- Powiedzenie „ostatni będą pierwszymi” sprawdziło się dziś w moim przypadku w stu
procentach.
XIV Bieg Chomiczówki
19.01.1997 r.
W 1997 roku doszło do arcyciekawego pojedynku, który miał rozstrzygnąć, kto będzie mógł
nosić zaszczytne miano najlepszego biegacza Warszawy. Na starcie XIV Biegu Chomiczówki
stanęli dwaj koledzy klubowi z Legii Warszawa – Dariusz Wieczorek i Jan Marchewka. Ten
drugi mógł się pochwalić rewelacyjnym rekordem Ŝyciowym na 10 km – 28:46. Jednak po
pięciu kilometrach Wieczorek zaczął powiększać przewagę nad klubowym kolegą, który z
trudem obronił drugą lokatę, atakowany przez Marcina Sielezniewa AZS SGGW –
relacjonowała "Gazeta Wyborcza" z 20 stycznia 1997
– Stary, a głupi – powiedział potem "Gazecie" Marchewka, który był jednocześnie w Legii
trenerem od biegów długich. – W sobotę wieczorem zjadłem u siostry smaŜone mięso i nic
dziwnego, Ŝe wątroba zareagowała kolką. A mogłem z Darkiem powalczyć... – Ŝałował.
Wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła Renata Sobiesiak, która rok później wywalczyła drugie
miejsce w najstarszym na świecie biegu maratońskim w Bostonie.

12

XV Bieg Chomiczówki
18.01.1998 r.
Takiej puli nagród nie pamiętali nawet najstarsi biegacze! 3400 złotych było w 1998 roku
imponującą kwotą. Oprócz gotówki do wygrania drogą losowania było 150 upominków, a
kaŜdy z biegaczy otrzymywał kalendarz wydany przez Parma Press. Łączna wartość nagród
rzeczowych wyniosła wówczas 4800 zł.
Jubileuszowy bieg przyciągnął liczną uwagę mediów. Sądząc z nazwy – XV bieg o Puchar
Chomiczówki – moŜna było się spodziewać osiedlowego wydarzenia rekreacyjnego –
dociekała "Gazeta Wyborcza" z 20 stycznia 1998 roku. - SkądŜe znowu, przybyli liderzy
amatorskiej stawki biegaczy z całego kraju. Na koszulkach widać było napisy Brzeg nad
Odrą, Ciechanów. Był nawet biegacz z Australii i mieszkający w Polsce Nigeryjczyk.
Frekwencja na XV Biegu o Puchar Chomiczówki zaskoczyła nawet organizatorów.
Wystartowało ponad 250 biegaczy. Zwycięzca biegu, Mariusz Kamiński dobiegł na metę w
czasie 47 minut i 45 sekund. Niestety, nie zdołał ustanowić nowego rekordu trasy, bo po
drodze… ugryzł go buldog.
W tym roku po raz pierwszy rozegrany został takŜe Bieg Chiński na trasie 5 km, w którym
wystartowało 51 osób.
XVI Bieg Chomiczówki
17.01.1999 r.
W XVI Biegu Chomiczówki, zgodnie z oczekiwaniami, po raz czwarty zwycięŜył Dariusz
Wieczorek, uzyskując rekordowy czas 45 minut 28 minut. W walce o pierwsze miejsce
pokonał ponad 100 innych biegaczy. Na mecie zwycięzca nie krył szczęścia z osiągniętego
wyniku.
– W zeszłym tygodniu byłem przeziębiony i nie liczyłem na wiele – cytowała Dariusza
Wieczorka "Gazeta Wyborcza" z 20 stycznia 1999.
Wśród kobiet zwycięŜyła ponownie Karina Szymańska – Wiśniewska z LZS Wąbrzeźno,
która pokonała utytułowaną Wiolettę Kryzę z AZS-u Olsztyn. Zwycięzcami II Biegu
Chińskiego zostali z kolei: Wojciech Więckowski (TKKF Płock) oraz ElŜbieta Jarosz ze
Śląska Wrocław.
XVII Bieg Chomiczówki
16.01.2000 r.
221 biegaczy na starcie, Dariusz Wieczorek i Karina Szymańska na podium, a na mecie
zadowolona 44-letnia wówczas Barbar Szlachetka, rekordzistka świata i Europy w biegu 48godzinnym. Impreza bardzo jej się podobała. – Bomba! Brak mi słów by wyrazić zachwyt –
chwaliła w rozmowie z dziennikarzem "śycia Warszawy". – Od kilku lat przebywam
tymczasowo w Hamburgu. Startuję prawie co tydzień w róŜnych zawodach na terenach
Niemiec. Owszem, są one zorganizowane poprawnie, ale nie z taką oprawą i nie mają się
czym równać do biegu na Chomiczówce. Bardzo podobało mi się zakończenie w szkolnej sali
sportowej. Jestem zaskoczona, Ŝe kaŜdy uczestnik otrzymał upominek i to w wielu
przypadkach niezwykle wartościowy, do tego jeszcze dostał piękny kalendarz Parma Press, a
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poza tym mógł bezpłatnie zjeść kiełbasę z grilla, popijając piwem. Jak to opowiem w
Niemczech, to chyba mi nie uwierzą – śmiała się jeszcze siedem lat temu Barbara Szlachetka.
FOTO
XVIII Bieg Chomiczówki
21.01.2001 r.
Historyczny bieg po względem… ilości nagród. Było ich więcej niŜ biegaczy. Do legendy
przeszło akwarium z rybkami, które wylosował mieszkający w Aninie Bartłomiej Krasuski,
specjalizujący się w biegu na orientację. Startował na Chomiczówce po raz pierwszy i zajął
128. miejsce. Z nagrody się ucieszył, zastanawiał się jedynie jak towarzystwo rybek
zaakceptuje jego kot.
Wszystko za sprawą Andrzeja Balcerzaka z Chomiczówki, który w ramach treningu biegał
przez trzy miesiące przed zawodami wzdłuŜ trasy biegu, zachęcając właścicieli róŜnych firm,
aby kibicowali imprezie oraz wsparli pulę nagród.
Takich przypadków, aby cennych nagród było więcej niŜ uczestników biegu, zazwyczaj sie nie
notuje. Z reguły gospodarze imprez mają z tym największe prolemy. Odwrotnie jest w gminie
Bielany – nie mogło się nadziwić "śycie Warszawy" z 17 stycznia 2001. Hojność kupców,
właścicieli sklepów, zakładów i firm stacjonujących przy trasie biegu przeszła najśmielsze
oczekiwania dyrektora zawodów Jacka Bączkowskiego i jego zastępcy Andrzeja Balcerzaka.
Na ich ręce przekazano juŜ ponad 300 nagród, a dalsze wciąŜ napływają – donosiła gazeta.
Biegaczy na starcie dopingowali znakomici sportowcy: Irena Szewińska i Zdzisław
Krzyszowiak. Za XVIII Bieg Chomiczówki organizatorzy zostali wyróŜnieni certyfikatem
jakości Złoty Bieg 2001.

XIX Bieg Chomiczówki
20.01.2002 r.
XIX Bieg Chomiczówki rozpoczął ówczesny przewodniczący Rady Gminy WarszawaBielany Stanisław Markiewicz. Na jego sygnał do biegu ruszyło 290 zawodników, wśród nich
faworyt, wielokrotny zwycięzca biegu, Dariusz Wieczorek. Nie było zatem zaskoczenia,
kiedy po 47 minutach i 21 sekundach przebiegł linię mety jako pierwszy.
- Nie spodziewałem się zwycięstwa aŜ z tak duŜą przewagą. W zasadzie juŜ od 4 km biegłem
sam, a przewaga rosła z kilometra na kilometr. Nie wiem czy to ja jestem w tak dobrej formie
czy teŜ rywale w tak słabej. Wydaje mi się, Ŝe spośród 7 dotychczasowych moich wygranych ta
wczorajsza była najłatwiejsza – mówił Wieczorek po biegu, gratulując organizatorom
sprawnego przeprowadzenia imprezy.

XX Bieg Chomiczówki
19.01.2003 r.
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Za oknami zima, na termometrach jeden stopień Celsjusza, ale biegaczom mróz niestraszny.
Dlatego liczba uczestników biegu rosła w szybkim tempie. Na starcie XX Biegu
Chomiczówki stanęło blisko 350 zawodników.
Wszyscy, którzy ukończyli bieg otrzymali pamiątkowe medale z rąk Aleksandra Kapłona,
przewodniczącego Rady Dzielnicy Bielany oraz członków Zarządu Dzielnicy: Macieja
Więckowskiego i Ryszarda Podczaskiego.
XX Jubileuszowy Bieg Chomiczówki wygrał Sławomir Kąpiński ze Sportingu Międzyzdroje,
a wśród kobiet najlepsza okazała się Renata Paradowska.
RównieŜ w VII Biegu Chińskim wystartowała rekordowa liczba 218 zawodników.
XXI Bieg Chomiczówki
18.01.2004 r.
Dariusz Wieczorek najpierw seryjnie zajmował pierwsze miejsca, a następnie drugie. W 2003
roku przegrał ze Sławomirem Kąpińskim, a w 2004 musiał uznać wyŜszość 29-letniego
Dariusza Kuzdry.
Swoje pierwsze zwycięstwo w Biegu Chomiczówki wywalczyła Małgorzat Jamróz, kolejna
podopieczna Marka Jakubowskiego, który doprowadził wcześniej do zwycięstw w bielańskiej
imprezie dwie inne zawodniczki – Kamilę Gradus i Annę Bielińską. Pokonanie 15kilometrowej trasy zajęło Małgorzacie Jamróz 52 minuty i 56 sekund.
W VIII Biegu Chińskim zwycięzcami zostali: Marcin Fudalej oraz Renata Paradowska. W
biegu wzięło udział 101 zawodników.
XXII Bieg Chomiczówki
16.01.2005 r.
Na starcie stanęła znowu rekordowa liczba 434 biegaczy. Bieg Chomiczówki stał się juŜ stałą
pozycją w kalendarzu biegaczy – amatorów z całej Polski. Na starcie tradycyjnie pojawili się
teŜ wyczynowcy z Adamem Dobrzyńskim na czele. To właśnie reprezentant Expresu
Katowice wygrał z olbrzymią przewagą XXII edycję Biegu Chomiczówki. Drugi na mecie
Maciej Miareczko z Włocławka potrzebował prawie dwóch minut więcej na pokonanie tej
samej, 15-kilometrowej trasy. Wśród kobiet drugi raz z rzędu triumfowała Małgorzata Jamróz
z Warszawianki.
Doskonałą frekwencję odnotowano teŜ w IX Biegu Chińskim, który ukończyło 121
zawodników i zawodniczek.

XXIII Bieg Chomiczówki
15.01.2006 r.
Po dziewięciu latach Bieg Chiński na 5 kilometrów zmienił nazwę na Bieg o Puchar Bielan.
Po raz pierwszy patronem honorowym biegu została Irena Szewińska, prezes Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki.
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Na starcie stanęło znowu ponad 400 biegaczy z kraju i zagranicy. Wygrali Marcin Kufel z
Entre.pl Team oraz Katarzyna Dziwosz Wiking Team Gdynia.
2 655 zł uzyskane przez organizatorów z opłat wpisowych w całości zostało przekazane na
zakup sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego dla Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób
z Zespołem Downa „Bardziej kochani”.
XXIV Bieg Chomiczówki
21.01.2007 r.
Polska biega, nawet zimą! Wyjątkowo ciepły styczeń spowodował, Ŝe na starcie XXIV Biegu
Chomiczówki stanęła oszałamiająca liczba 624 zawodników. Dla organizatorów był to
olbrzymi sukces organizacyjny, ale jednocześnie niemała niespodzianka. Po raz pierwszy
historii Biegu Chomiczówki dla uczestników zabrakło medali! Wolniejsi biegacze dostali je
dopiero po pewnym czasie, bo trzeba je było dorobić.
Stara zasada, Ŝe dobry start w Biegu Chomiczówki oznacza, Ŝe cały sezon będzie udany,
ponownie znalazła swoje potwierdzenie. Zawody wygrał 20-letni Damian Witkowski, który
później udanie zaprezentował się podczas Carrefour Półmaratonu Warszawskiego oraz
podczas MłodzieŜowych Mistrzostw Polski na 10 km.
W ciągu ostatnich 25 lat w Biegu Chomiczówki wystartowało kilka tysięcy biegaczy, a wśród
nich byli równieŜ najlepsi polscy biegacze długodystansowi. Takich tradycji moŜna tylko
pozazdrościć!

Widzowie z zainteresowaniem kibicują zawodnikom.

Zbigniew Stefaniak w latach 1993 – 2007 trasę
biegnącą ulicami Chomiczówki pokonał 13 razy.
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ZWYCIĘZCY BIEGU
Rok
ur.

Edycja Data

Nazwisko

Imię

Klub

Wynik

I
I
I
I
I
I

22.01.1984
22.01.1984
22.01.1984
22.01.1984
22.01.1984
22.01.1984

Dryps
Lecelewski
Rogaliński
Turosz
Arian
Tyburska

Ryszard
Jan
Eugeniusz
Zofia
Barbara
Wacława

Sosnowiec
Głogów
Kolno
LeŜajsk
Głogów
Maków maz.

1957
1957
1951
1938
1966
1953

00:45:01
00:45:03
00:45:12
00:57:03
01:02:07
01:02:12

14.2 km
14.2 km
14.2 km
14.2 km
14.2 km
14.2 km

II
II
II
II
II

27.01.1985
27.01.1985
27.01.1985
27.01.1985
27.01.1985

Wąsowski
Radzikowski
Broniak
Wiśniewska
Kozubowska

Janusz
Krzysztof
Krzysztof
Hanna
Natalia

Brwinów
Mroczki
Warszawa
Toruń
Pabianice

1945
1964
1949
1960
1951

00:52:44
00:54:54
00:55:32
01:12:47
01:19:45

13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km

III
III
III
III
III
III

26.01.1986
26.01.1986
26.01.1986
26.01.1986
26.01.1986
26.01.1986

Stańczyk
Całka
Gutowski
Paczos
Hulanicka
Fijołek

Krzysztof
Ryszard
Krzysztof
Barbara
Irina
Maria

Złaków Kościelny
Warszawa
Warszawa
Mielec
Warszawa
Toruń

1959
1939
1958
1960
1956
1970

00:47:14
00:47:18
00:48:16
00:51:55
00:52:06
01:02:48

13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km

IV
IV
IV
IV
IV
IV

25.01.1987
25.01.1987
25.01.1987
25.01.1987
25.01.1987
25.01.1987

Lasecki
Nawrodzki
Karczewski
Hulanicka
Tyburska
Sosnowska

Kazimierz
Dariusz
Andrzej
Irina
Wacława
Ewa

Warszawa
Gorzów Wlk.
Warszawa
Warszawa
Maków Maz.
Warszawa

1958
1964
1960
1956
1956
1963

00:46:21
00:48:13
00:48:15
00:57:29
01:08:15
01:14:18

13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km

V
V
V
V
V
V

24.01.1988
24.01.1988
24.01.1988
24.01.1988
24.01.1988
24.01.1988

Lasecki
Dzieniesik
Łopatka
Juszko
Szydłowska
Gierwatowska

Krzysztof
Mirosław
Robert
Janina
Ewa
Weronika

Warszawa
Oisztyn
Skierniewice
Otwock
Gdynia
Ostrołęka

1958
1959
1969
1961
1960
1965

00:42:08
00:43:22
00:44:05
00:49:04
00:50:53
00:51:04

13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km

VI
VI
VI
VI
VI
VI

22.01.1989
22.01.1989
22.01.1989
22.01.1989
22.01.1989
22.01.1989

Więckowski
Tarasiuk
Kresa
Gradus
Olas
Rososzczuk

Wojciech
Paweł
Marek
Kamila
Ewa
Bogumiła

Miszewo
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Pruszków
Piaseczno

1961
1959
1927
1967
1963
1967

00:41:43
00:41:55
00:43:37
00:47:47
00:52:13
00:57:54

13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km

VII
VII
VII
VII

01.04.1990
01.04.1990
01.04.1990
01.04.1990

Dubiel
Tarasiuk
Głogosz
Gradus

Wiesław
Paweł
Grzegorz
Kamila

Czaniec
Marki
Warszawa
Warszawa

1958
1959
1969
1967

00:42:36
00:42:46
00:43:05
00:46:32

13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km
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VII
VII

01.04.1990 Bielińska
01.04.1990 Karłowicz

Anna
Anna

Warszawa
Warszawa

1966 00:49:09 13.2 km
1953 01:03:37 13.2 km

VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII

20.01.1991
20.01.1991
20.01.1991
20.01.1991
20.01.1991
20.01.1991

Gąsior
Wieczorek
Horne
Gierwatowska
Muzyczuk
Karłowicz

Sławomir
Dariusz
Thomas
Monika
Małgorzata
Anna

Nasielsk
Warszawa
Warszawa
Ostrołęka
Hrubieszów
Warszawa

1965
1969
1963
1965
1962
1953

00:42:55
00:43:19
00:43:36
00:51:11
00:58:12
01:05:01

13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km

IX
IX
IX
IX
IX
IX

19.01.1992
19.01.1992
19.01.1992
19.01.1992
19.01.1992
19.01.1992

Wieczorek
Kresa
Ziółkowski
Bielińska
Hulanicka
Woja

Dariusz
Marek
Juliusz
Anna
Irina
Anna

Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa

1969
1964
1967
1966
1956
1964

00:43:29
00:46:35
00:46:58
00:49:52
00:59:39
01:00:14

13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km

X
X
X
X
X
X

17.01.1993
17.01.1993
17.01.1993
17.01.1993
17.01.1993
17.01.1993

Wieczorek
Przybysz
Majewski
Gradus
Woja
Górnicka

Dariusz
Adam
Waldemar
Kamila
Anna
Anna

Legia Warszawa
Tarnobrzeg
Wyszogród
Warszawa
Warszawa
Warszawa

1969
1969
1967
1967
1964
1968

00:44:07
00:44:42
00:45:38
00:47:31
00:52:05
00:56:56

13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km

XI
XI
XI
XI
XI
XI

16.01.1994
16.01.1994
16.01.1994
16.01.1994
16.01.1994
16.01.1994

Marchewka
Sękowski
Przybysz
Sobiesiak
Jamróz
Hulanicka

Jan
Piotr
Adam
Renata
Małgorzata
Irena

Warszawa
Zaborowo
Krosno
Piaseczno
Piaseczno
Warszawa

1962
1967
1969
1970
1973
1956

00:41:54
00:42:35
00:42:42
00:46:35
00:50:37
00:52:51

13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km

XII
XII
XII
XII
XII
XII

22.01.1995
22.01.1995
22.01.1995
22.01.1995
22.01.1995
22.01.1995

Sękowski
Wojcieski
Piechna
Szymańska
Małysiak
Hulanicka

Piotr
Tomasz
Włodzimierz
Karina
Beata
Irena

Nacpolsk-Trisju
Jesionka
Przyrowa
Wąbrzeźno
Warszawa
Warszawa śoliborz

1967
1971
1970
1975
1975
1956

00:49:21
00:49:24
00:51:14
00:59:06
00:59:38
01:00:37

15 km
15 km
15 km
15 km
15 km
15 km

XIII
XIII
XIII
XIII
XIII
XIII

21.01.1996
21.01.1996
21.01.1996
21.01.1996
21.01.1996
21.01.1996

Kąpiński
Krupanek
Uciechowski
Marczyk
Paczos
Hulanicka

Sławomir
Romuald
Piotr
Danuta
Barbara
Irena

Gwardia Międzyzdroje
TSC Berlin
LZS Tarchały
LZS Koluszki
Stal Mielec
TKKF Piaski

1966
1964
1963
1972
1960
1956

00:46:55
00:49:07
00:49:09
00:55:41
00:57:21
01:01:38

15 km
15 km
15 km
15 km
15 km
15 km

XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV

19.01.1997
19.01.1997
19.01.1997
19.01.1997
19.01.1997
19.01.1997

Wieczorek
Marchewka
Sielezniew
Sobiesiak
Jamróz
Paczos

Dariusz
Jan
Marcin
Renata
Małgorzata
Barbara

Legia Warszawa
Legia Warszawa
AZS SGGW Warszawa
Eris Piaseczno
Eris Piaseczno
Stal Mielec

1969
1962
1970
1960
1973
1960

00:47:08
00:48:58
00:49:03
00:53:24
00:55:08
00:59:22

15 km
15 km
15 km
15 km
15 km
15 km

XV
XV

18.01.1998 Kamiński
18.01.1998 Jarosz

Mariusz
Bogdan

KB Legionowo
Śląsk Wrocław

1967 00:47:45 15 km
1967 00:47:57 15 km
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Krzysztof
Marta
Anna
Agnieszka

Browar Schoeller
Namysłów
Malchem Sułkowice
UNTS
AZS UW

1969
1948
1968
1972

Dariusz
Zbigniew
Mariusz

Legia Warszawa
Olimpia Poznań
KB Legionowo

1969 00:45:28 15 km
1967 00:45:36 15 km
1967 00:45:55 15 km

Karina
Wioletta
Mirela

LZS Wąbrzeźno
ZS Olsztyn
ZNP Kraków

1975 00:53:35 15 km
1968 00:54:44 15 km
1965 00:54:59 15 km

Wieczorek
Bałdyga
Więckowski
Szymańska
Uryga
Bałdyga

Dariusz
Krzysztof
Wojciech
Karina
Wioletta
Renata

Legia Warszawa
Myszyniec
Legia Warszawa
LZS Wąbrzeźno
Kluczbork
Oknoplast Goświnowice

1969
1972
1961
1975
1961
1975

00:47:11
00:47:26
00:48:07
00:55:23
00:55:37
00:58:38

15 km
15 km
15 km
15 km
15 km
15 km

21.01.2001
21.01.2001
21.01.2001
21.01.2001
21.01.2001
21.01.2001

Wieczorek
Kasprzyk
Kamiński
Gradus
Uryga
Pieczulis

Dariusz
Jacek
Mariusz
Kamila
Wioletta
Krystyna

Legia Warszawa
WKS Wawel Kraków
Łapy
Legia Warszawa
Kluczbork
AZS Katowice

1969
1970
1968
1967
1968
1962

00:45:57
00:45:58
00:46:14
00:52:54
00:54:22
00:54:41

15 km
15 km
15 km
15 km
15 km
15 km

XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX

20.01.2002
20.01.2002
20.01.2002
20.01.2002
20.01.2002
20.01.2002

Wieczorek
Głogosz
Kamiński
Nikiel
Gront-Chmiel
Malska

Dariusz
Grzegorsz
Mariusz
Aniela
Joanna
Janina

Legia Warszawa
Ekspres Katowice
Łapy
Sprint Bielsko-Biała
ŁKS Łódź
KS Olkusz

1969
1969
1967
1965
1969
1970

00:47:21
00:47:54
00:47:56
00:54:12
00:54:20
00:55:47

15 km
15 km
15 km
15 km
15 km
15 km

XX
XX
XX
XX
XX
XX

19.01.2003
19.01.2003
19.01.2003
19.01.2003
19.01.2003
19.01.2003

Kąpiński
Wieczorek
Wiśniewski
Paradowska
Jamróz
Uryga

Sławomir
Dariusz
Jakub
Renata
Małgorzata
Wioletta

Sportin Międzyzdroje
Legia Warszawa
Warszawianka
Błekitni Osowa Sień
Warszawianka
Flora Praszka

1966
1969
1977
1970
1973
1968

00:46:24
00:47:15
00:47:24
00:51:35
00:52:23
00:53:40

15 km
15 km
15 km
15 km
15 km
15 km

XXI
XXI
XXI
XXI
XXI
XXI

18.01.2004
18.01.2004
18.01.2004
18.01.2004
18.01.2004
18.01.2004

Kuzdra
Wieczorek
Wiśniewski
Jamróz
Szyjka
Dziwosz

Dariusz
Dariusz
Jakub
Małgorzata
Beta
Katarzyna

CTG Buderus Agros
Legia Warszawa
Warszawianka
Warszawianka
Victoria Racibórz
Malbork

1975
1969
1977
1973
1971
1980

00:47:55
00:48:15
00:48:38
00:52:56
00:54:02
00:54:36

15 km
15 km
15 km
15 km
15 km
15 km

XXII
XXII
XXII
XXII
XXII
XXII

16.01.2005
16.01.2005
16.01.2005
16.01.2005
16.01.2005
16.01.2005

Dobrzyński
Miereczko
Fudalej
Jamróz
Antropik
Gront-Chmiel

Adam
Maciej
Marcin
Małgorzata
Renata
Joanna

Ekspers Katowice
Włocławek
Warszawianka
Warszawianka
Warszawianka
ŁKS Łódź

1974
1979
1976
1973
1978
1969

00:45:54
00:47:32
00:47:34
00:53:12
00:55:45
00:56:12

15 km
15 km
15 km
15 km
15 km
15 km

XV
XV
XV
XV

18.01.1998
18.01.1998
18.01.1998
18.01.1998

Przybyła
Mikołajczyk
Górnicka
Malinowska

XVI
XVI
XVI
XVI
XVI
XVI

17.01.1999 Wieczorek
17.01.1999 Nadolski
17.01.1999 Kamiński
Szymańska17.01.1999 Wiśniewska
17.01.1999 Kryza
17.01.1999 Zięcina

XVII
XVII
XVII
XVII
XVII
XVII

16.01.2000
16.01.2000
16.01.2000
16.01.2000
16.01.2000
16.01.2000

XVIII
XVIII
XVIII
XVIII
XVIII
XVIII

00:48:14
00:59:04
00:59:38
01:08:02

15 km
15 km
15 km
15 km
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XXIII
XXIII
XXIII
XXIII
XXIII
XXIII

15.01.2006
15.01.2006
15.01.2006
15.01.2006
15.01.2006
15.01.2006

Kufel
Kąpiński
Panfil
Dziwosz
Lewandowska
Chmiel

Marcin
Sławomir
Łukasz
Katarzyna
Agnieszka
Joanna

ENTRE.PL Magdalenka
BOP TKKF Płock
MARATON Turek
VIKING TEAM Gdynia
LUKS ORNETA
ŁKS Łódź

1979
1966
1980
1980
1984
1969

00:49:15
00:49:52
00:50:12
00:55:42
00:57:15
00:57:50

15 km
15 km
15 km
15 km
15 km
15 km

XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV

21.01.2007
21.01.2007
21.01.2007
21.01.2007
21.01.2007
21.01.2007

Witkowski
Wilczyński
Smalec
Lewandowska
Antropik
Chmiel

Damian
Tomasz
Michał
Agnieszka
Renata
Joanna

Warszawianka
Oleśniczanka
Podlasie Białystok
LKS Promień Kowalewo
Warszawianka
KB Arturówek Łódź

1987
1975
1981
1984
1978
1969

00:49:31
00:49:50
00:50:27
00:56:29
00:57:11
00:57:17

15 km
15 km
15 km
15 km
15 km
15 km

Dariusz Wieczorek, sześciokrotny zwycięzca Biegu Chomiczówki
BIEGANIE MAM WE KRWI
Swojego pierwszego biegu na Chomiczówce Dariusz Wieczorek nie ukończył, ale
udowodnił, Ŝe ambicja sportowca nie zna granic. Od feralnego 1990 roku stawał na
podium dziewięć razy, w tym szcześciokrotnie na pierwszym miejscu. Rekord trasy,
który ustanowił w 1999 roku nie został pokonany do dziś.
Jak wspominasz swój pierwszy bieg na Chomiczówce?
Oj, nienajlepiej! Nie udało mi się wtedy dobiec do mety (śmiech). Pamiętam, Ŝe z powodu
róŜnych organizacyjnych trudności VII Bieg Chomiczówki został przeniesiony ze stycznia na
kwiecień. Wiosenne przesilenie, zmienna pogoda i zmiana czasu nie wpłynęły korzystanie na
moją formę. Wtedy bieg odbywał się jeszcze na dystansie 13. kilometrów, ale i tak nie dałem
rady przebiec całego dystansu. Nogi odmówiły mi posłuszeństwa i musiałem zejść z trasy.
A pierwszy bieg, który wygrałeś?
Odbył się dwa lat później, w 1992 roku. Pamiętam, Ŝe to była sroga zima. Śnieg, mróz, ślisko
na drogach. To był najzimniejszy, w jakim startowałem! Na oblodzonych ścieŜkach kręciłem
niezłe piruety! A na zakrętach trzeba było niemal stawać, Ŝeby się nie przewrócić. A
przewrotka na trasie jest zawsze niebezpieczna. Przewrotki potrafią równieŜ wyzwolić w
niektórych sportową złość. Pamiętam, Ŝe Piotr Sękowski przewrócił się na trasie Biegu
Chomiczówki w 1993 roku chyba ze trzy razy, a i tak do mety dobiegł pierwszy.
Czy któryś z biegów wyjątkowo zapadł Ci w pamięć?
Na pewno wyścig z 1999 roku, kiedy pobiłem rekord trasy. Takie wydarzenia się pamięta.
Wystartowało wtedy wielu dobrych zawodników z krajowej czołówki. Ostra rywalizacja o
zwycięstwo trwała do ostatnich metrów. I chyba dlatego właśnie padł rekord trasy.
Ale pamiętam teŜ rok 1998, w którym bieg wygrał Mariusz Kamiński. Przez pierwsze 5
kilometrów z czołówką biegł buldog. Pewnie urwał się komuś ze smyczy. Zawodnicy
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potykali się o niego i przewracali. Krzyczeli na niego, ktoś go nawet kopnął, a on nic. Twardo
biegł z nimi. Ale i tak dla biegaczy była to sytuacja wręcz niebezpieczna, dla widzów
zabawna, ale dla psa to przecieŜ nie lada wysiłek! Na szczęście ostateczne zszedł z trasy i
czołówka mogła spokojnie przebiec pozostałą drogę do mety.
Czyli bywało na Chomiczówce wesoło?
Wyjątkowy był rok 1995, kiedy Sławek Kąpiński spóźnił się na start. Wystartował
przynajmniej 1,5 minuty po wszystkich i… wygrał. Całą trasę zrobił w 47 minut z hakiem. Na
koniec biegu powiedział tylko: "Ostatni będą pierwszymi"!
15 km to Twój ulubiony dystans?
Zdecydowanie. Nigdy jakoś nie przekonałem się do maratonów. Ale juŜ półmaraton czy
piętnastka to dla mnie biegi idealne. ChociaŜ… w moim wieku, mam juŜ 38 lat, największe
szanse na medale mam właśnie w maratonie.
Lubisz biegać zimą?
Wolę latem. Ale pod tym względem moje upodobania są dość ekstremalne, bo zawsze dobrze
znosiłem upały i w gorące dni biegam lepiej od zawodników na moim poziomie. Dlatego
lubię zawody, kiedy na termometrach jest 30 stopni, a asfalt się topi. Biegnę wtedy pewny
siebie i nieraz wygrywam.
Skąd w takim razie taka sympatia do Chomiczówki?
Bo starty w zimie są bardzo waŜne. Trener nie jest w stanie określić, w jakiej formie jest
biegacz na podstawie zwyczajnego treningu. Dlatego taki bieg kontrolny duŜo daje. Po nim
wiadomo jak trenować dalej. Ale w Polsce nie ma zbyt wielu zimowych biegów.
Chomiczówka naleŜy pod tym względem do wyjątków.
Do Chomiczówki mam teŜ zwyczajnie sentyment. To jeden z tych biegów, które wygrywałem
wielokrotnie. Tak dobrze szło mi tylko w kilku miastach! Oprócz Chomiczówki sześć razy
wygrywałem biegi w Ostrołęce, mam pięć medali z BiałowieŜy i cztery z Łowicza.
Jak waŜne w Twojej karierze sportowej były biegi na Bielanach?
Bardzo waŜne! MoŜna nawet powiedzieć, Ŝe Bieg Chomiczówki był miernikiem mojej formy
na cały sezon. Jak na Chomiczówce miałem dobry czas, to wiedziałem, Ŝe sezon będzie
niezły. Ale jeśli szło mi kiepsko to był znak, Ŝe muszę popracować nad formą. Dwutysięczny
to był wyjątkowo dobry rok. Zaczęło się od pierwszego miejsca na Chomiczówce, gdzie
dobiegłem z czasem 47 minut 11 sekund. A potem nabiegałem piąte miejsce w Polsce na 10
km i szóste w półmaratonie.
Zastanawiałeś się, jakie byłoby Twoje Ŝycie bez biegania?
Nie mam pojęcia! Pewnie byłbym o 20 kg cięŜszy. MoŜe paliłbym papierosy. Ale trudno mi
sobie to wyobrazić. Biegam od 14. roku Ŝycia, czyli od 1982 roku. Zaczynałem od średnich
dystansów, by kontynuować zawodową karierę juŜ na tych najdłuŜszych. Bieganie po prostu
mam we krwi!
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Kiedy zaczynałeś siedemnaście lat temu swoją przygodę z Biegiem Chomiczówki miałeś
zaledwie 21 lat. Jak oceniasz dziś ten bieg?
W skali uczniowskiej? Na piątkę z plusem! Jest to jedyny bieg na 15 km w Warszawie, trasa
jest dokładnie odmierzona, z atestem PZLA, a impreza jest zawsze dobrze zorganizowana. Do
dziś na moich półkach stoją piękne puchary. Zawsze teŜ lubiłem bielańskie nagrody. Pod
koniec lat 90. były to często bony do hipermarketu E. Leclerc. Po biegu mogłem wtedy zabrać
całą rodzinę na duŜe zakupy. Czego moŜna chcieć więcej od biegu?
Na szczęście pod względem organizacyjnych od lat 90. niewiele się zmieniło. MoŜe zimy są
cieplejsze (śmiech). No i frekwencja jest duŜo wyŜsza. Na początku lat 90. biegało na
Chomiczówce około 200 osób. Teraz liczba biegaczy dochodzi nawet do 700! A wśród nich
jest coraz więcej kobiet.
A trasa biegu?
Technicznie jest łatwa. Nie ma podbiegów. Ale jest za to duŜo zakrętów, na które trzeba
uwaŜać. Niełatwe zadanie przed kimś, kto będzie chciał pobić mój rekord. Ale wbrew
pozorom, to niewygórowany wynik.
Mieszkańcy Chomiczówki są dobrymi kibicami?
Jeśli tylko pogoda dopisywała, to start i meta były zawsze pełne ludzi. Ale bywały lata zimne
i mroźne, kiedy na trasie biegaczy dopingowały przede wszystkim… psy z właścicielami i
słychać było tylko "Azor, nie szczekaj na pana!". Trudno się dziwić: za oknem minus 5
stopni, albo i więcej, w dodatku wiało. Wtedy nawet biegaczom jest cięŜko znaleźć
motywację.
Czy jest szansa, Ŝe w tym roku zobaczymy Cię na starcie jubileuszowego, XXV Biegu
Chomiczówki?
Oczywiście! Wystartuję na pewno, o ile tylko mi tylko nogi nie odmówią posłuszeństwa. Tym
razem na medal nie liczę (śmiech), ale kto wie? O pierwszą szóstkę mogę jeszcze powalczyć!
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Dariusz Wieczorek - sześciokrotny zwycięzca Biegu Chomiczówki

Najlepsze czasy, najlepsi zawodnicy
BIEG CHOMICZÓWKI W LICZBACH

* Najczęściej, bo aŜ cztery razy, Bieg Chomiczówki wygrywała Kamila Gradus (1989,
1990, 19993, 2001). KaŜdy jej start w biegu, kończył się wygraną wśród kobiet. Ale to Irina
Hulanicka mieszkanka Bielan najczęściej, bo aŜ sześć razy, stawała na podium. W 1987
zajęła pierwsze miejsce, w 1986 i 1992 – drugie, a w latach 1994, 1995 i 1996 dobiegała na
metę jako trzecia zawodniczka wśród kobiet.
* Wśród panów, niekwestionowanym mistrzem podium jest Dariusz Wieczorek, który
stawał na nim dziesięciokrotnie, w tym sześciokrotnie na pierwszym miejscu.
* Rekord trasy na dystansie 13.2 km naleŜy do Wojciecha Więckowskiego, który podczas VI
Biegu Chomiczówki w 1989 r. dobiegł do mety w czasie 41 minut i 43 sekund. Dystans 15
km najszybciej pokonał Dariusz Wieczorek. Jego rekord to 45 minut i 36 sekund. Jest
niepokonany od XVI Biegu Chomiczówki z 1999 r.
* Najszybszą kobietą w historii biegu na dystansie 13.2 km jest Kamila Gradus, która
podczas VII Biegu Chomiczówki wygrała z czasem 46 minut i 32 skund. Na dystansie 15 km
rekord trasy naleŜy do Renaty Paradowskiej. Podczas XX Biegu Chomiczówki dobiegła do
mety w czasie 51 minut i 35 sekund.
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* Lista najlepszych zawodników i zawodniczek w historii biegu:
Na dystansie 13.2 km:
VI
XI
VI
V
XI
VII
XI
X
VI
VII

22.01.1989
16.01.1994
22.01.1989
24.01.1988
16.01.1994

41
57
50
71
25

01.04.1990
16.01.1994
17.01.1993
22.01.1989
01.04.1990

Więckowski
Marchewka
Tarasiuk
Lasecki
Sękowski
907
77
52
95
46

Gradus
Sobiesiak
Gradus
Gradus
Bielińska

Wojciech
Jan
Paweł
Krzysztof
Piotr
Kamila
Renata
Kamila
Kamila
Anna

1961
1962
1959
1958
1967
1967
1970
1967
1967
1966

00:41:43
00:41:54
00:41:55
00:42:08
00:42:35

00:46:32
00:46:35
00:47:31
00:47:47
00:49:09

13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km

13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km
13.2 km

Na dystansie 15 km:
XVI
XVI
XXII
XVI
XVIII

17.01.1999
17.01.1999
16.01.2005
17.01.1999
21.01.2001

83
60
243
68
1

Wieczorek
Nadolski
Dobrzyński
Kamiński
Wieczorek

Dariusz
Zbigniew
Adam
Mariusz
Dariusz

1969
1967
1974
1967
1969

00:45:28
00:45:36
00:45:54
00:45:55
00:45:57

15 km
15 km
15 km
15 km
15 km

XX
XX
XVIII
XXI
XXII

19.01.2003
19.01.2003
21.01.2001
18.01.2004
16.01.2005

258
236
294
202
268

Paradowska
Jamróz
Gradus
Jamróz
Jamróz

Renata
Małgorzata
Kamila
Małgorzata
Małgorzata

1970
1973
1967
1973
1973

00:51:35
00:52:23
00:52:54
00:52:56
00:53:12

15 km
15 km
15 km
15 km
15 km

* Najwięcej uczestników – 624 – ukończyło bieg w 2007 roku. Oto liczba uczestników,
którzy ukończyli Bieg Chomiczówki w poszczególnych latach.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII

22.01.1984
27.01.1985
26.01.1986
25.01.1987
24.01.1988
22.01.1989
01.04.1990
20.01.1991
19.01.1992
17.01.1993
16.01.1994
22.01.1995
21.01.1996
19.01.1997
18.01.1998
17.01.1999
16.01.2000

153
95
122
95
114
94
81
69
63
79
128
114
126
138
202
193
221
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XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV

21.01.2001
20.01.2002
19.01.2003
18.01.2004
16.01.2005
15.01.2006
21.01.2007

310
290
325
360
434
423
624

* Najstarszy zawodnik startujący w Biegu Chomiczówki to Jan Niedźwiedzki, który
przebiegł m.in. ostatnią XXIV edycję imprezy w wieku 81 lat. Dzielnie ścigali się w Biegu
Chomiczówki takŜe nieŜyjący juŜ Stanisław Dankowski, który w 1999 roku, w wieku 77 lat,
pokonał trasę w czasie 01:42:48 oraz Jan Kopeć, który jako 77-latek w 1995 roku dobiegł do
mety w czasie 01:46:25

Sylwetki wybranych uczestników Biegu Chomiczówki

Ryszard Dryps
Wiek: 49 lat
Biega od: 1973 roku
Na Chomiczówce startował: 5 razy
Z wynikami:
I
22.01.1984 00:45:01
XX
19.01.2003 00:53:50
XXI 18.01.2004 00:54:15
XXIII 15.01.2006 00:55:34
XXIV 21.01.2007 00:55:38
Oto męŜczyzna, który jako pierwszy stanął na podium Biegu Chomiczówki. Miłość do sportu
zaszczepił w nim nauczyciel wychowania fizycznego, były zawodnik kadry hokejowej.
Jeszcze w szkole średniej pan Ryszard trenował wioślarstwo i hokej. Ale to bieganie
wyzwalało w nim ten dreszczyk emocji, który zna kaŜdy miłośnik biegania. Na średnich
dystansach 400 i 800 m osiągał całkiem niezłe wyniki.
Bieganie to według niego zdrowie i wypoczynek. Dlatego nawet po podjęciu pracy w kopalni
nie przestał biegać . Wręcz przeciwnie. Biegał coraz więcej, na coraz dłuŜszych dystansach.
W 1984 roku zdecydował się przyjechać na I Bieg Chomiczówki. – Nie było wtedy wielu
zimowych biegów. Ten pierwszy bieg na Chomiczówce był naprawdę dobrze
rozpropagowany – wspomina pan Ryszard. Długą drogę z Sosnowca pokonał pociągiem.
Potem przyszedł na start i… - Zwyczajnie, wygrałem – śmieje się. Do dziś pamięta paskudną
pogodę, roztopy i błoto, które panowały wówczas na trasie. - Nie było łatwo, trzeba było na
trasie powalczyć, ale warto było. Są teŜ i miłe wspomnienia: dobra organizacja biegu, miła
atmosfera i mnóstwo sportowych emocji.
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W 2003 roku po blisko dwudziestu latach Pan Ryszard powrócił na Chomiczówkę, pokonując
15 km trasę w czasie 53 minut i 50 sekund. W kolejnych edycjach biegu uzyskał równie dobre
czasy. – Po prostu lubię biegać zimą, kiedy lekki mróz szczypie w policzki i pada śnieg..
Ryszard Dryps nadal jest bardzo ambitnym zawodnikiem. W marcu przyszłego roku planuje
wystąpić na Mistrzowach Europy Weteranów we Francji. Zanim to jednak nastąpi,
zobaczymy go podczas jubileuszowej, 25. edycji Biegu Chomiczówki. Oczywiście o ile tylko
czas i zdrowie mu na to pozwolą. – Zabiorę ze sobą Zosię Turosz, która wygrała I Bieg
Chomiczówki w kategorii kobiet – obiecuje pan Ryszard. Historyczni zwycięzcy pierwszego
Biegu Chomiczówki swoją znajomość rozpoczęli od pamiątkowego zdjęcia po wygranym
biegu. Los chciał, Ŝe dziś mieszkają w tej samej miejscowości i… są sąsiadami. – Jeśli tylko
jadę na jakiś bieg, a Zosia jest akurat w Polsce (obecnie Zofia Turosz mieszka w Stanach
Zjednoczonych – red.), to przyjeŜdŜam po nią i wspólnie jedziemy na start – opowiada.

Ryszard Dryps podczas XXIII Biegu Chomiczówki w 2006 r.

Jan "Ułan" Niedźwiedzki
Wiek: 81 lat
Biega od: 1978 roku
W Biegu Chomiczówki startował: 19 razy
Z wynikami:
III
26.01.1986 01:09:39
XVI 17.01.1999
IV
25.01.1987 01:15:18
XVII 16.01.2000

01:27:28
01:36:40
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V
VII
IX
XI
XII
XIII
XIV
XV

24.01.1988
01.04.1990
19.01.1992
16.01.1994
22.01.1995
21.01.1996
19.01.1997
18.01.1998

01:06:39
01:05:18
01:08:21
01:10:39
01:24:30
01:19:25
01:19:31
01:32:04

XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV

21.01.2001
20.01.2002
19.01.2003
18.01.2004
16.01.2005
15.01.2006
21.01.2007

01:33:40
01:45:03
01:52:07
01:42:58
01:47:41
01:55:37
02:08:22

Jeden z najstarszych i… najwytrwalszych uczestników Biegu Chomiczówki. W ciągu
ostatnich 25 lat stawał na starcie tego biegu aŜ dziewiętnaście razy. Wielokrotny zwycięzca w
kategorii najstarszych biegaczy i laureat nagrody Fair Play burmistrza dzielnicy Bielany.
- Podczas ostatniego biegu byłem jedynym biegaczem w kategorii powyŜej 75 lat-. Ale poza
mną wystartował jeszcze jeden biegacz. Nie miał pieniędzy, Ŝeby wpłacić kaucję za chipa,
dlatego biegł bez numeru – opowiada Pan Jan. – A na trasie mnie wyprzedził. Był szybszy –
tłumaczy. Dlatego kiedy przyszedł moment wręczania pucharów, znany wszystkim "Ułan"
poprosił organizatorów, Ŝeby wyczytali takŜe nazwisko niesklasyfikowanego biegacza i to
jemu przekazali puchar, poniewaŜ to on był faktycznym zwycięzcą tej kategorii. Postawa
Pana Jana została nagrodzona brawami biegaczy i kibiców, oraz specjalnym, pamiątkowym
wyróŜnieniem burmistrza.
Pan Jan zaczął biegać w wieku 50 lat. – Wszystko mnie bolało. Podczas wizyty lekarskiej
dowiedziałem się, Ŝe po prostu się zastałem. Lekarz zapytał: Umie pan pływać?
Odpowiedziałem: Umiem! Umie pan jeździć na rowerze? Umiem? A biegać pan potrafi? To
chyba kaŜdy umie? To niech pan zacznie się ruszać, usłyszałem – wspomina dziś Pan Jan. Po
dwóch latach tego ruszania się, Pan Jan zdecydował się na przebiegnięcie maratonu. Wybrał
II Maraton Pokoju w Warszawie. Kiedy wyczerpany dobiegł do mety postanowił, Ŝe nigdy
więcej nie będzie biegać. Na szczęście nie było to solenne postanowienie, bo juŜ dzień
później obudziła się w nim dusza biegacza. Od tamtej pory Pan Jan przebiegł juŜ 90
maratonów i kilkaset innych biegów. Najbardziej dumny jest z udziału w maratonach w
Nowym Jorku i Berlinie.
Jeszcze dwa lata temu na starcie i mecie swoich ulubionych biegów robił salta. TakŜe na
Biegu Chomiczówki kibice mogli podziwiać jego popisy. Niestety lekarz powiedział: dość.
25. Bieg Chomiczówki będzie jubileuszowy takŜe dla Pana Jana. Wystartuje wtedy na
Chomiczówce po raz 20. – Lubię ten bieg. Jest zawsze profesjonalnie zorganizowany. Z roku
na rok jest coraz lepszy. Mogę śmiało powiedzieć, Ŝe to jedna z moich ulubionych imprez!

27

Jan "Ułan" Niedźwiedzki przed metą XXII Biegu Chomiczówki

Grzegorz Powałka
Wiek: 45 lat
Biega od: szkoły średniej
W Biegu Chomiczówce startował: 4 razy
Z wynikami:
XX
19.01.2003 01:22:53
XXI 18.01.2004 01:21:47
XXII 16.01.2005 01:28:01
XXIV 21.01.2007 01:39:54
Grzegorz od urodzenia jest niewidomy, ale jego przyjaciele są zgodni: biega, jakby widział.
Wieczny optymista. Nawet, kiedy dobiega do mety później niŜ planował, z opuchniętym
kolanem czy w złej pogodzie potrafi Ŝartobliwie powiedzieć: Było gorzej, teŜ klaskali. – Moja
przygoda z bieganiem rozpoczęła się bardzo dawno temu, bo jeszcze w szkole średniej.
Biegałem wówczas na krótkich dystansach, głównie na 100, czasami 800, rzadziej 1500
metrów – wspomina.
Po liceum przyszedł czas na pracę. Na treningi zaczęło wówczas brakować czasu.
Odpoczynek od biegania trwał ostatecznie 15 lat. – Mocno przytyłem. Źle się z tym czułem.
A poza tym cały czas ciągnęło mnie do sportu – wspomina. Powrót na bieŜnię nie był jednak
łatwy. Trudno było nadrobić te stracone lata. Dlatego Grzegorz zdecydował się na masowe
biegi uliczne. Dziś jest zadowolony z tej decyzji. – Odkąd biegam mam lepszą koordynacje
ruchową. Czuję się pewniej w codziennych sytuacjach. Poprawiła się teŜ moja orientacja
przestrzenna. Dzięki bieganiu potrafię np. wyczuć odległość po krokach.
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Paweł Kostrzębski, przewodnik i dobry kolega Grzegorza Powałki wspomina zabawną
sytuację, której był kiedyś świadkiem na Biegu Chomiczówki: - Startowaliśmy z zwartym
tłumie, a Grzesiek obrócił się i zawołał do biegnącego za nim męŜczyzny - Cześć Tomek!
Zdębiałem. Facet wcale się do nas nie odezwał. Pytam więc Grzegorza, jak on go poznał?
- Normalnie, po krokach – odpowiedział Grzegorz. – Bo jedni charakterystycznie tupią, inni
drepczą, a jeszcze inni np. sapią. Moim największym problemem nie jest to, Ŝe jestem
niewidomy. Problemem jest to, Ŝe nie zawsze mam z kim biegać
Niewidomy potrzebuje bowiem do kaŜdego treningu przewodnika. Jest połączony ze sparing
partnerem linką. - Dobrze, Ŝeby przewodnik biegał trochę lepiej niŜ niewidomy, bo musi
zawsze mieć siłę do tego, Ŝeby przekazywać mu ustne wskazówki. Ale powinien teŜ umieć
dostosować swoje tempo do prowadzonego - tłumaczy Grzegorz.
Na co dzień Grzegorz Powałka pracuje jako masaŜysta. Zdarzało się, Ŝe jego umiejętności
przydawały się na trasie. Przed kaŜdym startem chętnie udziela porad innym zawodnikom. –
Wiedza o mięśni do wysiłku przydaje się takŜe do eliminowania własnych bóli i dolegliwości
– opowiada.
Od 2003 Grzegorz Powałka biega na Bielanach regularnie. XX Bieg Chomiczówki był
jednym z jego pierwszych startów po długiej przerwie.. – Wspominam ten bieg bardzo
dobrze. Miałem dobrego przewodnika i ustanowiłem swój rekord Ŝyciowy. Zima? Nie
przeszkadza mi, o ile tylko nie jest zbyt ślisko – mówi. Oblodzona nawierzchnia dla
niewidomego biegacza moŜe być niebezpieczna. – Dlatego mam nadzieję, Ŝe na
jubileuszowym biegu pogoda dopisze, a trasa nie będzie oblodzona. Wtedy na pewno
wystartuję! – dodaje na koniec.

Grzegorz Powałka (69) i Grzegorz Pasztaleniec (138) podczas XXII Biegu Chomiczówki w 2005 r.

Kamila Gradus
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Wiek: 40 lat
Biega od: 20 lat
W Biegu Chomiczówki startowała: 4 razy
Z wynikami:
VI
22.01.1989 00:47:47
VII
01.04.1990 00:46:32
X
17.01.1993 00:47:31
XVIII 21.01.2001 00:52:54
W Biegu Chomiczówki startowała cztery razy i cztery razy wygrała. – To dlatego, Ŝe
startowałam tylko wtedy, kiedy byłam dobrze przygotowana. Zawsze starałam się
prezentować najwyŜszą formę.– mówi Kamila Gradus, rekordzistka Polski w półmaratonie.
Karierę biegową rozpoczęła od… skrzywionych pleców. – Od szkoły podstawowej chodziłam
regularnie na gimnastykę korekcyjną. W liceum podczas jednej z wizyt u lekarza okazało się,
Ŝe moje plecy nie potrzebują juŜ korekcji. Ale brak ruchu bardzo mi doskwierał. Dlatego
zgłosiłam się do warszawskiego klubu sportowego Legia. Od tamtego momentu moja
przygoda z bieganiem rozkręciła się na dobre – wspomina.
Bieg Chomiczówki, rozpoczynający nowy biegowy sezon, zawsze był dla niej waŜny. Cztery
zwycięstwa i najlepsze czasy wśród kobiet w historii biegu, napawają ją dumą, do dziś, choć
zawodową karierę zakończyła przed kilkoma laty. Kamila zawsze lubiła biegać zimą,
sprawdzać się, hartować organizm. – Zimowe biegi kształtują wolę walki – tłumaczy i
wspomina swoje starty na Chomiczówce: - Na niemal wszystkich biegach, w których brałam
udział zawsze bardzo wiało, a ja nie miałam się za kogo schować. MęŜczyźni z czołówki byli
juŜ daleko z przodu, a Ŝadna z rywalek nie mogła dotrzymać mi kroku. Poczucie zimna jest w
wtedy przeszywające. W takich chwilach hartuję się nie tylko organizm, ale równieŜ silną
wolę.
Obecnie Kamila odłoŜyła bieganie na dalszy plan. - NajwaŜniejsze są teraz dla mnie dzieci mówi. Jej najstarsza pociecha ma juŜ osiem lat, średnia – trzy, a najmłodszy syn biegaczki
urodził się w ubiegłym roku. – DuŜo czasu spędzają ze mną na stadionach, bieŜniach. Nie
wykluczam, Ŝe w przyszłości teŜ będą biegać – dodaje.
Kamila Gradus wspólnie z męŜem prowadzi teŜ ścieŜki biegowe Nike'a.

Stanisław Marzec
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Wiek: 45 lat
Biega od: 30 lat
W Biegu Chomiczówki startował: 2 razy
Z wynikami:
IX
19.01.1992 00:48:57
XX
19.01.2003 00:50:01
Biega od 15 roku Ŝycia. A od dwudziestego… bez butów! Stanisław Marzec to jedyny w
Polsce bosonogi biegacz. – Trenuję od szkoły średniej, ale moja miłość do biegania zaczęła
się od I Maratonu Pokoju w Warszawie– wspomina. W tym sporcie fascynuje go przede
wszystkim niezaleŜność. – Biegam wtedy kiedy chcę, jak chce, ile chcę. Nie potrzebuję
sprzętu, pogody, ani zbyt duŜo czasu. Wystarczy chcieć – mówi.
Bieganie na bosaka zaczęło się trochę później, bo 25 lat temu. - Czasami na treningach
ściągałem buty. Po miękkiej, naturalnej nawierzchni biegało mi się po prostu wygodniej. A
później coraz częściej ściągałem obuwie: na bieŜniach, a w końcu równieŜ na szosach –
tłumaczy.
Lekarz powiedział: to niezdrowo! Bieganie boso grozi poobijaniem pięt, ale… nie Panu
Stanisławowi. – Tyle lat biegam i nie miałem Ŝadnych problemów zdrowotnych. Kiedy
biegam boso, nigdy nie mam nawet najmniejszych zakwasów! – zarzeka się. Jego stopy
przyzwyczaiły się juŜ do twardej nawierzchni. I jak sam twierdzi tylko raz skaleczył się,
wbiegając na butelkę.
Najlepsze wyniki Stanisław Marzec osiągnął biegając boso. Do dziś buty zakłada na nogi
tylko w upały i mroźne dni. Gorący asfalt parzy go bowiem w stopy, a śnieg powoduje
odmroŜenia. Ale zdarzają się treningi przy temperaturze -1, -2 stopnie, kiedy Pan Stanisław
biega boso! Na niejednych zawodach zdarzało się teŜ, Ŝe startował w butach, a w połowie
dystansu albo tuŜ przed metą je ściągał.
Bieg Chomiczówki zawsze zajmował waŜne miejsce w kalendarzu startowym Stanisława
Marca. – Jest to dla mnie zawsze pierwszy bieg w nowym roku. Lubię sprawdzać na nim
swoją formę – mówi. Najbardziej zapadł mu w pamięci bieg, w którym spóźnił się na start.
Usłyszał sygnał do biegu, a jeszcze był w szatni. – Stwierdziłem jednak, Ŝe pobiegnę i… na
mecie byłem piąty! Stopniowo, z końca stawki, przebijałem się do czołówki. Kto wie, który
byłbym na mecie, gdybym wystartował punktualnie.
Stanisław Marzec startował równieŜ kilkakrotnie w towarzyszącym Biegowi Chomiczówki
Biegu Chińskim (obecnie Bieg o Puchar Bielan – przyp. red.), zawsze zajmując czołowe
miejsca.
- Na pewno wystartuję teŜ w jubileuszowym, 25. Biegu Chomiczówki. Jak będzie ciepło to
pewnie bez butów – dodaje na koniec.
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Stanisław Marzec podczas II Biegu O Puchar Bielan (fot.M.Walczewski)

Zygmunt Grzelak
Wiek: 75 lat (ur. 1932)
Biega od: odkąd pamięta
Na Chomiczówce startował: 20 razy
Z wynikami:
I-XVII (brak materiałów do sprawdzenia)
XVIII 21.01.2001
01:37:13
XIX
XX
19.01.2003
01:38:14
XXI
XXII
XXIII 15.01.2006
01:50:18
XXIV Pan Zygmunt Grzelak był chorowitym dzieckiem. – Nie było choroby, której bym nie zaliczył –
wspomina dziś ze śmiechem. – A w latach mojego dzieciństwa nie znano haseł takich jak „ruch to
zdrowie”. Ale miałem mądrych rodziców, którzy po kilku latach chorób przypomnieli sobie łacińską
maksymę „Mens sana in corpore Sano”, czyli „W zdrowym ciele zdrowy duch” – opowiada. I zamiast w
lekarstwa, rodzice Pana Zygmunta zaczęli inwestować w sprzęt sportowy. Okazało się, Ŝe ruch nie
tylko skutecznie go wyleczył, ale na dobre wszedł mu w krew.
Zanim jednak Zygmunt zakochał się w bieganiu, posmakował wielu innych dyscyplin. – Nigdy
nie byłem monotematyczny. Uwielbiałem kaŜdą formę ruchu – tłumaczy. Ćwiczył szermierkę, kończył
kursy instruktorskie wychowania fizycznego, prowadził zajęcia ogólnorozwojowe dla dorosłych i
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trenował podnoszenie cięŜarów, z bardzo dobrymi wynikami, warto dodać. Na pierwsze bardziej
regularne biegowe treningi zaczął wychodzić podczas licznych delegacji. – Jako inŜynier elektronik
zjechałem całą Polskę budując ośrodki stacji radiowych i telewizyjnych. PoniewaŜ na wyjazdach cięŜko
było znaleźć stadion lub sale do ćwiczeń, brałem trampki – bo adidasów nie było – spodenki lub dres i
biegałem – opowiada.
Pierwszy bieg z numerem startowym na piersi odbył w 1979 roku. Był to pierwszy Maraton
Pokoju. – Po jednym z treningów, które prowadziłem na Skrze podszedł do mnie młody sportowiec i
zaczął opowiadać o biegu organizowanym przez Tomasza Hoppera. Słowo po słowie dałem się
wciągnąć w przygotowania. Po półtora roku, w czasie 3 godziny i 25 minut, przebiegłem swój pierwszy
maraton. A nie byłem wtedy młodzikiem! I zakochałem się w bieganiu – wspomina. Co ciekawe tym
młodym człowiekiem, który zachęcił go do startu w maratonie, był Edward Bienias, jeden z
organizatorów i pomysłodawców Biegu Chomiczówki. Od tamtej pory panowie bardzo się zaprzyjaźnili.
- To zawsze był dla mnie waŜny bieg, takie wybudzenie po zimowym śnie – tłumaczy Zygmunt
Grzelak, który najczęściej w historii stawał na starcie Biegu Chomiczówki, bo aŜ ok 20 razy. Nie zraŜają
go mrozy, głębokie śniegi, ani wiatr. – Oj, niektóre biegi były takie, Ŝe nie moŜna było biec!
Ślizgawica, jęzory zamarzniętej wody, bywało niebezpieczne. Nie jeden biegacz się tu przewrócił. Ale
to mnie nigdy nie zniechęcało. Wręcz przeciwnie. Wszystko za sprawą mojej choroby, czyli biegania.
Zaraźliwa, ale na szczęście nie szkodliwa – Ŝartuje Pan Zygmunt. W Biegu Chomiczówki nie mógł
uczestniczyć tylko kilka razy. – Ilekroć nie mogłem wziąć udziału, zawsze chorowałem. AŜ nogi mi
chodziły – wspomina.
Z Biegiem Chomiczówki, oprócz osoby organizatora, łączy Pana Zygmunta takŜe dzielnica. –
Od 1980 roku mieszkam na Chomiczówce i bardzo sobie to chwalę – mówi z dumą. Trasa biegu, która
prowadzi m.in. ulicą Renesansową, przebiega tuŜ pod jego oknami. Rodzina kibicuje mu machając z
okna. – Tereny Bielan są wspaniałe, wręcz wymarzone dla biegaczy. Po Lasku Młocińskim, Kampinosie
biega się jak w bajce – zachęca. Warto dodać, Ŝe robi to bardzo skutecznie. Trudno zliczyć osoby,
które udało mu się zarazić miłością do biegania. Pan Zygmunt znany jest teŜ z tego, Ŝe wspiera
niewidomych biegaczy. Nieraz na Chomiczówce moŜna go spotkać jako przewodnika. – Nawet jak
mnie jakaś niedyspozycja łapie i nie mogę biec, to wsiadam na mojego składaka i prowadzę biegacza
jadąc na rowerze – mówi.

W czasie 25 lat trwania imprezy startowało w niej wielu zawodników, nie sposób
wymienić wszystkich. Wypada jednak wspomnieć, oprócz wyŜej wymienionych, jeszcze o
kilku postaciach, które na trwałe zapisały się w historii Biegu Chomiczówki. Zbigniew
Błaszczak z Warszawy od I Biegu Chomiczówki w 1984 r. i do XXIV Biegu zaliczył 20
startów. Zenon Lewandowski z Ciechanowa od 1989 r. do 2007 r. uczestniczył w imprezie
18 razy. Niepełnosprawny Zbigniew Stefaniak w latach 1993 – 2007 trasę biegnącą ulicami
Chomiczówki pokonał 13 razy.
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Zbigniew Błaszczak podczas XXIII Biegu Chomiczówki w 2006 r.

BIEGAĆ I POMAGAĆ INNYM
Przez 20 lat w za start w Biegu Chomiczówki nie trzeba było ponosić Ŝadnych opłat.
Zmieniło się to przed czterema laty, kiedy dla uczestników imprezy wprowadzono
symboliczną opłatę startową. Nikt jednak przeciwko tej decyzji nie zaprotestował. A to
dlatego, Ŝe pieniądze zebrane od uczestników postanowiono od samego początku
przekazywać w całości na cele charytatywne.
W pierwszym roku akcji charytatywnej zebrano 2 195 zł. Kwotę przekazano na bielański
Dom Dziecka nr 1 im. M. Falskiej. Rok później 2 415 zł uzyskane z wpisowego biegu
wpłacono na konto Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych .
W ostatnich dwóch latach udało się w organizatorom zebrać ponad 7 tys. złotych. W 2006
roku pieniądze z wpisowego w kwocie 2.655 zł w całości zostały przekazane na zakup sprzętu
rehabilitacyjnego i sportowego dla Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem
Downa „BARDZIEJ KOCHANI”.
- Otrzymaliśmy od dzielnicy materace do gimnastyki korekcyjnej, których wówczas bardzo
potrzebowaliśmy, a takŜe minibramki do unihokeja i piłki – mówi Ewa Suchcicka, prezes
Stowarzyszenia. – Nasza organizacja ma silne związki z Bielanami. Tutaj mamy swoją
siedzibę. Przy ul. Conrada 13 organizujemy liczne zajęcia, warsztaty, a na terenie dzielnicy
równieŜ półkolonie dla dzieci z zespołem Downa. Nasza działalność ma jednak zasięg
ogólnopolski.
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W 2007 roku środki uzyskane z wpisowego w kwocie 4 555 zł. w całości zostały przekazane
na zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego dla Domu Dziecka Nr 1 im. Maryny Falskiej
w Warszawie przy Aleja Zjednoczenia 34.
- Za te pieniądze udało się kupić buty do gry w piłkę noŜną, popularnie zwane „korkami” dla
naszego zespołu, dwie siatki na bramki do piłki noŜnej, siatkę do siatkówki, a takŜe plecaki ze
stelaŜem, karimaty oraz śpiwory. Ponadto stroje sportowe dla druŜyn młodszych i starszych
chłopców. Ten sprzęt przydał się juŜ w maju podczas turnieju piłki noŜnej dla placówek
opiekuńczo - wychowawczych z terenu Warszawy. Wzięło w nim udział 15 druŜyn. Nasz
młodszy zespół zajął w nim pierwsze miejsce, starszy czwarte – mówi Jadwiga Wójcik,
zastępca dyrektora Domu Dziecka Nr 1 im. Maryny Falskiej.
- Mamy nadzieję, Ŝe w przyszłym roku uda się zebrać jeszcze więcej pieniędzy –
podsumowuje ElŜbieta Iglewska – Romanowska, naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji dla
Dzielnicy Bielany Urzędu m. st. Warszawy.

Wyszperane na forum biegajznami.pl i maratonypolskie.pl
CHOMICZÓWKA OKIEM BIEGACZA
O powodzeniu biegu decyduje nie tylko sprawna organizacja i dobra pogoda.
NajwaŜniejsi są… zadowoleni biegacze. Bez nich nie moŜe się udać Ŝadna impreza. Na
szczęście na Chomiczówce nigdy ich nie brakowało! Zebraliśmy z forów ich opinie o
bielańskiej imprezie.
Bieg bardzo dobry, świetna atmosfera , dobrze zorganizowane biuro, urozmaicona trasa . Oby
jak najwięcej takich imprez.
Siebiega
Atmosfera tego biegu sprawia, Ŝe chce się na niego wracać co roku. Organizacja bardzo
dobra, świetnie zabezpieczona trudna trasa, a to Ŝe jest tłoczno uwaŜam za atut tego biegu.
Przemek
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Pierwszy start w tej imprezie mam juŜ za sobą. Biegłem z kontuzją i miałem okropny - nawet
jak na mnie - czas, ale mile wspominam. DuŜa impreza (ostatnio ponad 400 biegaczy) i fajnie
zorganizowana.
Mazurek
Dla mnie ten bieg to rewelka. Będę przyjeŜdŜał co roku jeŜeli będę miał siły :) Jak biegłem
rok temu z zamiarem zejścia poniŜej godziny... zrobiłem 1:00:39. Ale w kategorii do 19 lat
byłem 3. Zero zastrzeŜeń organizacyjnych. Tym razem jestem ambitniejszy i powalczę o
55:00. Trenuję do tego biegu od 4 miesięcy.
benek
No ja miałem 1:03:36! Jak na debiut na tak długim dystansie to super. Fajna impreza i w
końcu poznałem kogoś z biegajznami.pl.
Stębor
Bieg był świetny, tylko szkoda Ŝe ja kiepsko przygotowany byłem... bo miałem czas coś
około 1:27, ale to nic. Za rok będzie lepiej!
marcin_wawa
Impreza bardzo udana i organizacyjnie i towarzysko, miło się spotkać w biegowym gronie i to
z całej Polski!
zuczek
Bieg jak zwykle fajny tylko w tym roku zakręty i nawroty dawały się we znaki (coś duuuŜo
upadków było). Ogólnie udana impreza
Pioyel
Świetnie zorganizowany bieg, dla mnie osobiście teŜ udany, przebiegłem cały równym
tempem, prawie co do sekundy zgodnie z załoŜeniem: 1:06. Do tej pory obawiałem się
ścigania zimą, co innego luźne wybiegania, i nigdy się na Chomiczówce nie pojawiłem. Teraz
juŜ obecność obowiązkowa!
TomekP
Fajny bieg, dobrze zabezpieczona trasa, a Ŝe kręta, po chodnikach i między samochodami to
juŜ taki urok biegania osiedlowego...
AdamL
Biegam od nie dawna i tu biegłem po raz pierwszy. Trasa fajna, organizacja teŜ i ta
grochówka na koniec, hmm.... Bardzo mi się podobało. Za rok równieŜ biegnę!
matta
To był mój pierwszy bieg uliczny, więc nie mam porównania z organizacją innych imprez.
Wszystko było dla mnie nowością, tym większe znaczenie miały pozornie drobne szczegóły
organizacyjne oraz cała atmosfera biegu. Z rejestracją Ŝadnego problemu. Biuro zawodów
dobrze oznaczone, nie było kolejki, od razu zostałam zapisana. Pani za biurkiem
poinformowała mnie dokładnie o wszystkim - duŜy plus.
Zaskakującą i bardzo podnoszącą na duchu niespodzianką była muzyka, jaka tuŜ przed
startem rozległa się z głośników. Usłyszeliśmy "Chariots of Fire" Vangelisa, utwór, po
którym biegaczom rosną skrzydła. Myślę, Ŝe nie tylko ja miałam poczucie wyjątkowości
chwili. Gratulacje dla organizatorów za pomysł.
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Trasa biegu bardzo dobrze zabezpieczona. Przebiegając przez ulicę nawet nie patrzyłam, czy
coś jedzie - panowie policjanci oraz słuŜby porządkowe wstrzymywały ruch na ul. Conrada
na długo zanim biegacze zbliŜyli się do przejścia dla pieszych. Osobom nieznającym trasy
pokazywano, w którą stronę biec, gdzie skręcić. Asfalt czarny, trochę błotnistych kałuŜ.
Kibiców niewielu, a jednak te sporadyczne oklaski i okrzyki zagrzewające do boju sprawiały,
Ŝe nabierałam otuchy, a nogi mimo zmęczenia stawały się bardziej spręŜyste.
Zuzanna Ch., debiutantka
Dobrze zabezpieczona, atestowana trasa, Warto zwrócić uwagę, Ŝe wpisowe, zresztą
symboliczne – 5 zł 0- przeznaczone jest na cel charytatywny, biegacze w ogóle nie ponoszą
kosztów biegu! Otrzymują jednak pełna gamę świadczeń – gorącą herbatę, kawę, zupę,
szatnie, prysznice. Na trasie wprawdzie jest trochę ostrych zakrętów, ale cały bieg jest dobrze
zabezpieczony. Polecam wszystkim!
Tomek
Bieg typowo uliczny. Liczne zakrętasy, przejścia dla pieszych. Nerwowe reakcje kierowców
(jakieś gęby powykrzywiane i dyskusje z policją), narzekające babcie idące do kościoła,
zdziwione gęby przechodniów. Atmosfera super. Zimno jak cholera. Trzy pętle po 5 km (na 2
pętli pytanie o sens Ŝycia). Chomiczówka to jedna wielka zadyma na całym osiedlu.
Kierowcy zapamiętają ją na długo :) Kolejna zadyma za rok!
anonim
Ekstra bieg, ze strony organizacyjnej pełen profesjonalizm: jak zawsze wszystko dopięte na
ostatni guzik, trasa świetnie zabezpieczona i oznakowana, poziom sportowy duŜo wyŜszy niŜ
w zeszłym roku. Po prostu kto nie był, niech Ŝałuje!
Przemek_G

Historia Chomiczówki i Bielan
CZTERYSTA LAT BIELAN

Mało która dzielnica Warszawy moŜe poszczycić się tak piękną i odległa historią, jak
Bielany. Przeczytajcie jak powstawała północna część lewobrzeŜnej Warszawy
Pierwsi mieszkańcy pojawili się na terenie Bielan jeszcze w epoce kamiennej. Ślady ich
obecności odkryto na terenie Wólki Węglowej. AŜ do średniowiecza jednak obszar dzielnicy
pokryty był lasami, które stanowiły część Puszczy Mazowieckiej. W tych lasach kryło się
wyjątkowe miejsce, nieodłącznie związane z historią Bielan, czyli kamedulski zakon.
Znajdował się na terenie Polkowej Góry. Erem, czyli klasztor zakonników Ŝyjących w
odosobnieniu, został ufundowany przez króla Władysława IV w roku 1639. Od białych
habitów zakonników nazwano go Bielanami. Nietrudno się domyślić, Ŝe kilkaset lat później
takŜe cała dzielnica przejęła tę nazwę.
W historii Bielan swoje miejsce znalazło takŜe osiedle Chomiczówka, którego historia na tle
dzielnicy prezentuje się nie mniej fascynująco! Na jej terenie juŜ w 1830 roku powstał mały,
wiejski cmentarzyk, który dziś znamy jako Cmentarz Wawrzyszewski. Nazwa osiedla
powstała od nazwiska braci Chomiczów - Bolesława i Józefa, którzy w 1909 roku kupili
parcele folwarku Wawrzyszew . Chomiczówka stała się zapleczem ich firmy ogrodniczonasiennej. A później na naleŜących do nich działkach stanęły pierwsze domki. Józef Chomicz
sprzedał zresztą te działki za śmieszną, nawet jak na tamte czasy cenę 1 złotówki za metr
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kwadratowy. Te właśnie tereny dały początek wielkim osiedlom, które powstały na
Chomiczówce w latach 1975 - 1980.
Zasługi braci nie kończą się jednak na sprzedaŜy własnych działek. Bolesław i Józef aktywnie
uczestniczyli w Ŝyciu miasta, podczas II wojny światowej walczyli w oddziałach
partyzankich. Dlatego ku uczczeniu ich zasług w okolicach hipermarketu E.Leclerc została
ufundowana tablica pamięci Julii i Juliusza Chomiczów, a przy kościele parafialnym przy
ulicy Józefa Conrada 7, ku czci Bolesława Chomicza.
Chomiczówka do Wielkiej Warszawy została włączona w 1946 roku. Od 1951 roku była
oficjalnie włączona w obręb dzielnicy śoliborz. W 1994 weszła w skład nowopowstałej
gminy Bielany, a od 2002 roku jest częścią dzielnicy Bielany.
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