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<p><img style="margin: 5px; float: right;" title="Bieg Konstancin - logo" alt="Bieg Konstancin logo" src="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin_logo.jpg" />Niezmiernie ci�o jest
obiektywnie oceni�bieg, w kt�y sam si�zaanga�owa�em i stara�em si�mocno
pomaga�przy organizacji. Ci�o jest napisa�co� z�ego o imprezie, kt�ej Dyrektorem jest
narzeczona a ostatnie tygodnie �y�a tylko tym wydarzeniem. Postaram si�wi� opisa�bieg z
dw�h punkt� widzenia ? mnie jako biegacza oraz mnie jako cz�onka ekipy organizator�.</p>
<p><strong>Bieg Konstanci�ki oczami biegacza:</strong></p> <p>Biuro zawod� dzia�a�o w
sobot� t�oku nie by�o wi� odbi� pakietu zaj�� dos�ownie minut� �wietny pomys� z
podzia�em na odbi� numerka i osobno koszulki/antyperspirantu ? uda�o si�unikn��t�oku w
do��ciasnym pomieszczeniu. <a class="jcepopup"
href="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin14.jpg" target="_blank"
data-mediabox="title[Biuro zawod�]"><img style="margin: 5px; float: right;" title="Biuro
zawod�" alt="Biuro zawod�" src="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin14_thumb.jpg"
/></a>�ar z nieba si�la� a przed wej�ciem czeka�y s�odkie truskawki ? ma�y akcent a
cieszy ? smak wiosny. Sam pakiet (warto�ci 40 PLN a� do samych zawod�) by� niez�y ?
koszulka techniczna, wspomniany upominek od sponsora, kilka ulotek i numerek z chipem. Ja
mia�em w swojej paczce agrafki ale pod koniec wydawania pakiet� by�y z tym problemy.
Jednak biegacze to pozytywni ludzie bo przed biurem by�a ?gie�da agrafkowa" ? kto
potrzebowa� mniej to oddawa� innym swoje nadwy�ki :) W biurze by�a te� jedna toaleta, do
kt�ej tworzy�y si�kolejki. Cho�przy strefie startowej by�y przeno�ne toalety to zabrak�o
informacji, �e tam te� mo�na z nich skorzysta� Akurat ja wiedzia�em, �e tak jest to
stara�em si�biegaczy kierowa�w tamt� stron�</p> <p>Sama strefa startu urz�dzona
profesjonalnie ? scena, muzyka, konferansjerka. Sama okolica Parku Zdrojowego bardzo
urokliwa i nie jedna osoba zachwyca�a si�okoliczno�ciami przyrody<a class="jcepopup"
href="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin12.jpg" target="_blank"
data-mediabox="title[Przed startem]"><img style="margin: 5px; float: right;" title="Przed startem"
alt="Przed startem" src="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin12_thumb.jpg" /></a>. Ca�e
szcz�ie, �e pogoda troch�odpu�ci�a i nie by�o mocnego s�o�a ale parno. Jako, �e bieg
mia� uczci�zmar�ego Piotra Nurowskiego to zgromadzeni olimpijczycy przechadzali si�w�r�
biegaczy. Ka�dy m�� sobie zrobi�fotk�i zamieni�kilka s��, m in. z: Jackiem Wszo��,
Marianem Woroninem, Paw�em Skrzeczem, Bogus�awem Mami�kim, Krzysztofem
Kosedowskim i innymi. Oczywi�cie najwi�sz� atrakcj� by� Adam Ma�ysz ? pilot biegu. Pan
Adam okaza� si�bardzo ciep�� i sympatyczn� postaci�. Ch�nie pozowa� do zdj� a po
biegu podpisywa� medale (szkoda, �e ja nie wpad�em na ten pomys�...). Na pewno dla wielu
zawodnik� i kibic� to by�a nie lada atrakcja pozna�takiego mistrza!</p> <p><a
class="jcepopup" href="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin9.jpg" target="_blank"
data-mediabox="title[Karina z Polskiego Radia]"><img style="margin: 5px; float: right;"
title="Karina z Polskiego Radia" alt="Karina z Polskiego Radia"
src="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin9_thumb.jpg" /></a>Punktualnie o 10
wystartowali�my. Trasa by�a kr�a, pag�kowata ale bardzo �adna. W wi�szo�ci zacieniona
wielkimi drzewami wi� wychodz�ce od czasu do czasu s�o�e tak nie przypieka�o.
Potraktowa�em te zawody czysto rekreacyjnie, bieg�em z kamerk� i bawi�em si�przy tym
�wietnie. Wyszukiwa�em znajomych, zrobi�em sobie z nimi fotki i kr�i�em filmiki :) Nawet
udzieli�em wywiadu Polsat News :) <a class="jcepopup"
href="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin10.jpg" target="_blank"
data-mediabox="title[Adam Ma�ysz]"><img style="margin: 5px; float: right;" title="Adam
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Ma�ysz" alt="Adam Ma�ysz" src="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin10_thumb.jpg"
/></a>Na 5,5km by� punkt z wod� ? gra�a muzyka, oklaskiwa� biegaczy m.in. by� Andrzej
Majkowski (pomys�odawca i organizator biegu) i rodzina Piotra Nurowskiego. Stra�acy
rozstawili te� dwie kurtyny wodne a i sami mieszka�y polewali kibic� wod� z w�. Sam
si�zdziwi�em, �e po trasie by�o kilka grupek kibic� ? jak bieg wpisze si�w �ycie
Konstancina to pewnie za rok b�zie ich coraz wi�ej. W�r� zawodnik� je�dzi�a profesjonalna
obstawa medyczna ? w takich warunkach to podstawa.</p> <p><a class="jcepopup"
href="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin5.jpg" target="_blank" data-mediabox="title[I tak
to nie wszyscy znajomi :)]"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"
title="I tak to nie wszyscy znajomi :)" alt="I tak to nie wszyscy znajomi :)"
src="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin5_thumb.jpg" /></a></p> <p>Na met�wpad�em
z i tak niez�ym czasem (51:22) jak na to, �e p�biegu gada�em, zatrzymywa�em si�na
zdj�ia i po prostu bawi�em si�na trasie. Niestety wpada�o si�od razu na rozdaj�cych
medale - przyda�oby si�kilka metr� na wyhamowanie. Ale czy mo�na narzeka� �e
wpada�o si�w ramiona Urszuli <a class="jcepopup"
href="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin8.jpg" target="_blank"
data-mediabox="title[Kurtyna wodna]"><img style="margin: 5px; float: right;" title="Kurtyna
wodna" alt="Kurtyna wodna" src="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin8_thumb.jpg"
/></a>Dudziak, Adama Ma�ysza albo Karola Strasburgera? Mi wr�zy� medal Jacek Wszo�a
? mi�o otrzyma�gratulacje od tak znanego olimpijczyka. Nast�nie woda i mo�na by�o
uda�si�na lody i groch�k� Z tymi lodami to by� genialny pomys� ? wszyscy si�zajadali :)
Podobno przez kilka minut zabrak�o groch�ki ale nikt si�tym specjalnie nie przej��. Po
dekoracji zwyci�c� (wychodzili ob�adowani nagrodami) przysz�a cz� na losowanie nagr�.
To ulubiona ko��ka dla zawodnik� tym bardziej, �e upomink� by�o sporo. Ja niestety nic nie
wygra�em ale znajoma Olga z Parkrun �oliborz zgarn� fajn� bransoletk�od Bi�uteria
Sportowa. Po biegu wi�szo��si�rozesz�a ale sporo biegaczy zosta�o aby
sp�zi�niedziel�w Parku Zdrojowym.</p> <p><strong>Bieg Konstanci�ki oczami
organizatora:</strong></p> <p>To, �e Kinga od tygodni zajmowa�a si�biegiem nie
musz�pisa� Ja stara�em si�jej pom� jak mog�em. <a class="jcepopup"
href="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin1.jpg" target="_blank"
data-mediabox="title[Kinga - Dyrektor Biegu]"><img style="margin: 5px; float: right;" title="Kinga
- Dyrektor Biegu" alt="Kinga - Dyrektor Biegu"
src="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin1_thumb.jpg" /></a>Asystowa�em przy
planowaniu trasy i ate�cie, o kt�ym ju� wcze�niej pisa�em na blogu. Jako, �e bra�em
udzia� w grubo ponad setce zawod� podpowiada�em r�e rozwi�zania i dba�em o
merytoryczne przygotowanie zawod�. Nawet nie zdajecie sobie sprawy ile zawody wymagaj�
po�wi�enie przed samym startem. Tysi�ce zg�, um�, wykonanych telefon�. Dziesi�tki
rzeczy do ustalenia, ludzi do dogrania, sponsor� do nam�ienia, nagr� do przygotowania i
odebrania. Szczeg�nie w tygodniu poprzedzaj�cym zawody w domu panowa�a atmosfera
wielkiego napi�ia a jedyny temat to niedzielny Bieg Konstanci�ki. I w ko�u przychodzi ten
wielki weekend, w kt�y ma si�okaza�czy pomy�lano o wszystkim, czy niczego nie zabraknie,
czy impreza oka�e si�sukcesem czy pora�k�.</p> <p><a class="jcepopup"
href="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin2.jpg" target="_blank"
data-mediabox="title[Ostatnie ustalenia]"><img style="margin: 5px; float: right;" title="Ostatnie
ustalenia" alt="Ostatnie ustalenia" src="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin2_thumb.jpg"
/></a>Kinga w biurze zawod� by�a w sobot�od samego rana. Ja do��czy�em po po�udniu
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bo rano uczestniczy�em tradycyjnie w Biegu Marsza�ka. Przed biurem zawod� spotka�em
Prezesa DEM'a ? Miros�awa, kt�y udziela� wywiadu dla telewizji. W �rodku budynku
panowa�a przyjazna atmosfera, wiele znajomych mi twarzy i wolontariusze. Podjad�em
pysznych truskawek i spe�nia�em si�jako Ambasador Festiwalu Biegowego rozdaj�c ulotki,
opowiadaj�c o zawodach i promuj�c imprez� Zawodnicy przychodzili do biura, zadowoleni
odbierali fajne pakiety. By�o kilka sytuacji do wyja�nienia. A to kto� nie mia� dokumentu a to
jaka� p�atno��zagin�. Kinga ca�y <a class="jcepopup"
href="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin4.jpg" target="_blank"
data-mediabox="title[Adam wchodzi do balona :)]"><img style="margin: 5px; float: right;"
title="Adam wchodzi do balona :)" alt="Adam wchodzi do balona :)"
src="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin4_thumb.jpg" /></a>czas by�a na posterunku
jako Dyrektor Biegu i odpowiada�a na wszystkie pytania i rozwi�zywa�a w�tpliwo�ci.
Chodzi�a te� po terenie gdzie jutro mia�y rozpocz��si�zawody ale nawet wtedy nie
przestawa� jej dzwoni�telefon. O 14 by�o szkolenie wolontariuszy, podzia� obowi�zk� i
ostatnie ustalenia przed zawodami. Ja pojecha�em wcze�niej do domu a Kinga dotar�a du�o
p�iej ale na wypoczynek nie by�o czasu, do p�a siedzia�a przed kompem. Finalnie pakiety w
sobot�odebra�o 334 zawodnik� ? oj rano b�zie si�dzia�o ? jeszcze drugie tyle do wydania.
Ja ju� dawno spa�em gdy Ona po�o�y�a si�do ��a a dos�ownie za chwil�by�a ju� 5
rano i zadzwoni� budzik.</p> <p><a class="jcepopup"
href="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin3.jpg" target="_blank"
data-mediabox="title[Tomek, gdzie te barierki? :)]"><img style="margin: 5px; float: right;"
title="Tomek, gdzie te barierki? :)" alt="Tomek, gdzie te barierki? :)"
src="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin3_thumb.jpg" /></a>Szybki prysznic i ju�
jedziemy pustymi ulicami w kierunku Konstancina. Mimo, �e nie ma jeszcze 6 rano telefon
dzwoni non stop. Zatrzymujemy si�po drodze w sklepie ? co� trzeba jeszcze kupi� ja na
kolanach wypisuj�listy wolontariuszy na poszczeg�ne punkty. Doje�d�amy na miejsce ? biuro
zawod� otwiera si�za godzin�ale na miejscu ju� praca wre ? rozk�adane s� barierki, firma
od pomiaru czasu instaluje aparatur� rozk�adane s� balony i reklamy. Ale nie ma sceny,
gdzie jest scena? Okazuje si� �e by� jaki� problem ale ekipa zjawia si�i z op�ieniem
zaczyna j� montowa� Kinga z telefonem przy uchu biega po miejscu zawod�. Na miejscu s�
te� Kasia i Tomek ? w sumie ta tr�ka to m�g, kt�y ogarnia<a class="jcepopup"
href="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin6.jpg" target="_blank"
data-mediabox="title[Finiszuj�cy zawodnicy]"><img style="margin: 5px; float: right;"
title="Finiszuj�cy zawodnicy" alt="Finiszuj�cy zawodnicy"
src="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin6_thumb.jpg" /></a> wszystko na miejscu. Jest
te� S�awek ? kierownik trasy, jedzie rozstawia�znaczniki kilometr� i przygotowa�punkt z
wod�. Ja z pocz�tku zajmuj�si�biurem zawod� i wydajemy pakiety z wolontariuszami. Po
jakim� czasie pojawia si�wczorajsze ekipa z DEM'a z Asi� na czele i przejmuj� biuro
zawod�. Na miejsce przybywa coraz wi�ej zawodnik�. Czu� �e za chwil�b�� tutaj zawody.
Kinga biega z miejsca na miejsce (szkoda, �e nie w��czy�a Endomondo :) ), wydaje
dyspozycje, rozwi�zuje problemy (a to nie ma agrafek a to kto� jeszcze nie przyjecha�).
Ka�de z tr�ki jest odpowiedzialne za sw� obszar dzia�a�ale pomagaj� sobie wzajemnie. Ja
chodz�po terenie, pomagam stawia�balon, rozstawiam namioty na depozyty a do tego staram
si�robi�du�o zdj� i film� ? trzeba to jako� uwieczni�</p> <p>Jest po 9 rano, do zawod�
zosta�a nieca�a godzina. Trwaj� ostanie przygotowania, scena dzia�a i konferansjer wita
biegaczy. Dooko�a zawodnicy rozgrzewaj� mi�ie a telefon Kingi jest rozgrzany do
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czerwono�ci. <a class="jcepopup" href="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin11.jpg"
target="_blank" data-mediabox="title[Taki motocykl z pi�n� kobiet� prowadzi� biegaczy, za
nim samoch� Ma�ysza]"><img style="float: right;" title="Taki motocykl z pi�n� kobiet�
prowadzi� biegaczy, za nim samoch� Ma�ysza" alt="Taki motocykl z pi�n� kobiet�
prowadzi� biegaczy, za nim samoch� Ma�ysza"
src="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin11_thumb.jpg" /></a>Coraz wi�ej znajomych
dooko�a ale ja mog�z ka�dym zamieni�tylko kilka zda�bo co chwila trzeba co� gdzie�
przenie�� co� komu� przynie��albo co� za�atwi� W biurze zawod� wi�szy t�ok ale
ekipa sobie radzi bez problemu. Podzia� na odbi� numer� i osobno koszulek sprawdza
si�idealnie ? nie ma du�ych kolejek. Zawodnicy ca�y czas si�dopisuj� do listy i biuro wydaje
pakiety prawie do samego startu. Stoj�w t�umie biegaczy, zosta�o kilka minut do wystrza�u.
Obok mnie prawie 600 os�, pogoda pi�na cho�parno. Tak sobie my�l�? jest git, wszystko
si�uda�o ? przynajmniej do tego momentu. K�tem oka widz�jak gdzie� Kinga przelatuje z
telefonem przy uchu. Konferansjer nakr�a atmosfer� przemowy, odliczanie i ruszamy. Tras�i
bieg opisa�em powy�ej wi� nie b��si�powtarza�. Podczas biegu widz�p�z�ce na sygnale
pogotowie, zastanawiam si�czy dzwoni�do Kingi ale nie chc�jej zawraca�g�owy. Ju� po
biegu widz� �e sztab medyczny to wysocy specjali�ci znaj�cy si�na biegaczach i takich
imprezach. Udzielono pomocy sporej liczbie zawodnik� a w kluczowym momencie w punkcie
medycznym by�o 20 os�! Na zdrowiu nie ma co oszcz�za�i tu wyb� by� doskona�y.</p>
<p>Kilka minut po moim finiszu Kinga wpada na mnie, widz�po oczach, �e jest ju� zm�zona
ale adrenalina robi swoje i po raz pierwszy dzisiaj pojawi� si�u niej u�miech. Jak na razie
wszystko wychodzi, biegacze s� zadowoleni ? wszystko dzia�a tak jak nale�y. <a
class="jcepopup" href="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin7.jpg" target="_blank"
data-mediabox="title[Strefa mety]"><img style="margin: 5px; float: right;" title="Strefa mety"
alt="Strefa mety" src="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin7_thumb.jpg" /></a>Na tablicy
�wietlnej nazwiska biegaczy, wystartowa�o nieca�e 600 os� ? na mecie jest ju� ponad 500,
zosta�a garstka na trasie. U�miecham si�sam do siebie, kto by pomy�la� wcze�niej o takim
sukcesie. Przybiega ostatni zawodnik, zamykamy tras�? S�awek z ekip� zbiera szybko sprz�
aby jak najmniej utrudnia�mieszka�om niedziel� Dawno nie widzia�em aby tak du�o ludzi
zosta�o na dekoracj�i losowanie nagr�. Wpadam na Kasi� kt�a zajmuje si�w�a�nie scen�
i nagrodami ? m�i� �e jest czad, widz�jak staj� jej �zy w oczach i pojawia u�miech ale leci
dalej bo to teraz jej najwa�niejszy sprawdzian. Na scenie wszystko wypada p�ynnie i bez
wpadek (a ju� widzia�em na biegach nie jedna akcj�:) ). Po losowaniu zawodnicy
si�rozchodz� a my jeszcze przez kilka godzin sprz�tamy i sk�adamy sprz�.</p>
<p>Wszystkim odpuszczaj� nerwy. Wymieniamy si�uwagami, dyskutujemy co mo�na by�o
zrobi�lepiej, co nie wysz�o a co wysz�o fajnie. Wszyscy zm�zeni ale chyba szcz�iwi. <a
class="jcepopup" href="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin13.jpg" target="_blank"
data-mediabox="title[Tomek jak jest?]"><img style="margin: 5px; float: right;" title="Tomek jak
jest?" alt="Tomek jak jest?" src="images/stories/Blog/2015/biegkonstancin13_thumb.jpg"
/></a>Od razu na FB zaczynaj� pojawia�si�komentarze biegaczy, w przyt�aczaj�cej
wi�szo�ci pozytywne. W mediach tak samo ? wielki biegowy sukces pierwszej edycji.
Wiadomo, �e nie wszystko posz�o idealnie ? trzeba to p�iej na spokojnie przedyskutowa�i
zastanowi�si�co trzeba poprawi� Odstawiamy sprz�, Kindze powoli przestaje
dzwoni�telefon, �egnamy si�z reszt� ekipy i rozje�d�amy do domu. Ja
prowadz�cho�czuj�mega zm�zenie, Kinga w emocjach jeszcze analizuje ostatnie kilka
godzin. Doje�d�amy p�ym popo�udniem do domu, szybki prysznic, zamawiamy pizz�i
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otwieramy szampana. Uda�o si� Tyle tygodni pracy i jest sukces! Ostatnio nie mieli�my nawet
czasu i��na zakupy a lod�ka pusta wi� ja si�przebieram a Kinga ogl�da ulotk�marketu.
Wchodz�do salonu po 2 minutach a Ona �pi na kanapie, jednak j� zm�zenie te� dopad�o.
Przenosz�j� do sypialni gdzie �pi kilkana�cie godzin do rana...</p>
<p><strong>Podsumowanie</strong></p> <p>Ja jeszcze wieczorem czytam info w internecie i
ogl�dam wiadomo�ci. Ciesz�si� �e bieg wywar� takie pozytywne wra�enie. Znajomi nie
szcz�z� pochwa�, obcy pisz� pozytywnie. Jak jest krytyka to konstruktywna. Nie wszystko
wysz�o idealnie ale nie pope�nia b��� ten kto nic nie robi. Ja jestem bardzo zadowolony i za
rok te� bior�udzia� ? zar�no jako biegacz jak i organizator! <strong>Polecam!</strong></p>
<p><strong>PS</strong> Oceny nie wystawiam bo da�bym pi�tk� By�y drobne potkni�ia ale
og�nie moim zdaniem wysz�o super. Pozostawi�Wam ten bieg do w�asnej oceny a jak nie
biegli�cie to poczytajcie opinie innych. Ja za mocno si�zaanga�owa�em :) Nied�ugo na
blogu teledysk.</p>
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