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Dwa tygodnie po ukończeniu maratonu w Wiedniu wiosną tego roku postanowiłem wybrać 

dla siebie kolejny. Kryteria wyboru były proste: dogodny termin, czyli  taki,  w którym 

temperatura na pewno nie będzie wysoka; płaska i  szybka trasa; interesujące, warte 

zwiedzenia  miasto;  możliwie  nie  za  daleko  od  Polski.  Wybór  padł  na  Amsterdam. 

Przyznaję, że przygotowywałem się solidnie: tempówki, interwały, podbiegi, wybiegania, 

do  tego  ćwiczenia  siłowe i  gimnastyka.  Zależało  mi  na  udanym występie  -  w końcu 

jestem biegaczem UEP. 

W dniu  startu  (20  października  2013)  pogoda  była  idealna,  taka  jaką  mieliście  Wy, 

maratończycy  w Poznaniu,  tydzień wcześniej.  Start  i  meta  maratonu w Amsterdamie 

usytuowane  są  na  stadionie  olimpijskim,  na  którym  w  1928  odbywały  się  Igrzyska 

Olimpijskie. Do dziś stoi tam monumentalny słup, na którym palił się znicz olimpijski. 

Trasa w około 80% prowadzi ulicami miasta, pozostała część po za nim wzdłuż rzeki 

Amstel;  w sumie  bardzo  płaska  i  przyjazna,  bez  ostrych  podbiegów (nie  licząc  tego

na 37 km, gdzie mnie „postawiło”). 

Ilość kibiców, oprawa muzyczna na trasie czy organizacja bufetów nie były powalające. 

Pod tym względem największe  biegi  w Polsce  nie  ustępują.  Natomiast  rozwiązaniem, 

które warto podpatrzeć, jest organizowanie kilku biegów jednocześnie. 20 października, 

poza maratonem w Amsterdamie, odbyły się jeszcze: półmaraton, bieg na 8 km i bieg

dla dzieci. Łącznie wystartowało w nich ponad 42 500 osób. Prawdziwe święto biegaczy, 

których z medalami, numerami na koszulkach, w butach biegowych można było spotkać 

na mieście do późnych godzin wieczornych. 

Tuż  po  zakończeniu  swojego  biegu,  gdy  ledwo  trzymając  się  na  nogach  człapałem

w kierunku czekającej na mnie córki, niezwykły widok rozbawił mnie niebywale. Otóż, raz 

po raz, jakiś Holender, jak to oni mają w zwyczaju, z medalem na piersi, przypiętym 

numerem  pedałował  na  rowerze,  wracając  do  domu  po  właśnie  ukończonym  biegu. 

Pomyślałem sobie, Boże, ja nie wiem czy jeszcze żyję, a ten ma jeszcze siły, by jechać 

rowerem. No cóż, co kraj, to obyczaj.



Zainteresowanym polecam ten  bieg,  stosunkowo  tani  (60  EUR  wpisowego),  koszulka 

techniczna Mizuno, niestety, ekstra płatna, pakiet startowy mizerny. To powoli staje się 

standardem na dużych międzynarodowych biegach, jak pewnie już zauważyliście. Limit 

uczestników  -  15  tys.  biegaczy,  tłoku  więc  nie  będzie.  Ten,  w  którym ja  biegałem, 

ukończyło  blisko  12  tys.  zawodników.  Czas,  jaki  pokazał  mój  stoper  w  momencie 

przekroczenia mety, to 3 godziny, 14 minut i 36 sekund, dokładnie taki sam czas netto 

zarejestrowali  organizatorzy.  Niestety,  w  oficjalnych  wynikach,  nie  wiem  dlaczego, 

kolejność zawodników na mecie ustalona została na podstawie czasów brutto. Według 

moich  szacunków  zmieściłem  się  w  pierwszym  tysiącu  zawodników,  czyli

w 10% najlepszych z nich.

Mój  maraton w Amsterdamie przeszedł  już  do historii.  Pora  zacząć  planować kolejny 

start, bo jak większość biegaczy potwierdzi - bieganie jest jak narkotyk, wciąga zmienia 

nasze życie, na szczęście na lepsze, a nie na gorsze. A maratony? Dla mnie to już nie jest 

pasja, to już jest obsesja. Mój następny przystanek to… . Jeszcze nie mogę wam ujawnić, 

ale  jeśli  się  uda,  to  spełni  się  jedno  z  moich  wielkich  marzeń.  Nie  jest  to  proste

 ale nie składam broni, bo moje biegowe motto brzmi: „Dopóki walczysz, nie przegrałeś”.

Do zobaczenia na trasach biegowych. Zygmunt Waśkowski


