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Ważne adresy i strony Internetowe dotyczące 
biegania 
 
 
Wraz z powstaniem Internetu, znalezienie 
jakiejkolwiek instytucji oraz uzyskanie o niej informacji 
stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek przedtem. Kiedy 
w 1992 roku pisałem moją książkę „Making the 
Marathon Your Event”, Internet był jeszcze 
praktycznie niedostępny dla nikogo spoza kręgów 
wojskowych i akademickich. Książka jest stale 
wydawana, choć jej końcowy aneks jest już zupełnie 
nieaktualny. 
 
Dlatego w tym aneksie zdecydowałem się podać 
adresy stron internetowych, a nie adresy fizyczne 
instytucji ponieważ wszystkie tego typu informacje 
można znaleźć na stronach internetowych. Również 
wyszukiwarki internetowe są wspaniałymi 
narzędziami pracy, dzięki którym można odnaleźć 
praktycznie wszystko. Poniższa lista nie wyczerpuje w 
żadnym stopniu wszystkich dostępnych informacji. 
Wskazuje jedynie na te adresy, z których korzystałem 
i które wydały mi się użyteczne w ciągu ostatnich lat. 
 
Organizacje 
 
www.rrca.org – The Road Runners Club of America. 
Ponad tysiąc lokalnych klubów skupiających od 
40 000 osób w Nowym Jorku do kilkudziesięciu w 
małych miasteczkach. Organizacja liczy sobie 
ponad pięćdziesiąt lat i jest pomocna dla każdego 
biegacza. 
 
www.usatf.org – USA Track & Field Association. 
Organizacja ta zarządza trasami i terenami w 
Stanach Zjednoczonych oraz wyławianiem drużyn 
do zawodów międzynarodowych. 
 
www.aimsworldrunning.org  – Association of 
International Marathons and Distance Races oraz 
The International Association of Athletic Foundations. 
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www.teamusa.org  – United States Olympic 
Committee. 
 
www.olypic.org  – International Olympic Committee. 
 
www.iaaf.org  – International Amateur Athletic 
Foundation. 
 
 
 
 
Publikacje 
 
www.marathonandbeyond.com  – Czasopismo 
Marathon & Beyond.  
Ponieważ nie traktuję tego pisma obiektywnie, 
wymieniam je jako pierwsze. Nie jest to do końca ani 
czasopismo, ani magazyn, ani książka, lecz wszystko 
po trochu. Tytuł  mówi sam za siebie („Maraton i nie 
tylko”). 
 
www.runnersworld.com  – Czasopismo Runner’s 

World.  Największy magazyn o bieganiu na świecie. 
Ma aktywną i kompleksową stronę internetową. 
 
www.ultrarunning.com  – Czasopismo Ultrarunning.  
Poważnie potraktowane biegi długodystansowe. 
 
www.endurancesportsmedia.com  – Konsorcjum 
regionalnych czasopism dotyczących biegania, 
które połączyły się w celu lepszej ogólnokrajowej 
reklamy. Można tu znaleźć liczne publikacje lokalne 
dotyczące praktycznych problemów. 
 
www.runningnetwork.com – Kolejne konsorcjum 
lokalnych oraz ogólnokrajowych czasopism 
współpracujących ze sobą w celu zapewnienia  
ogólnokrajowej reklamy, szczególnie ze strony firm 
produkujących buty do biegania. 
 
 
Wydawnictwa książkowe 
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www.humankinetics.com  – Human Kinetics jest 
największym w świecie wydawcą książek 
dotyczących biegania i fitnessu.  
 
www.rodale.com  – Rodale wydaje Runner’s World , 
Running Times oraz trochę książek poświęconych 
bieganiu. 
 
 
Strony indywidualnych biegaczy 
 
Są to strony dotyczące biegania prowadzone przez 
biegaczy długodystansowych. 
 
www.joehenderson.com – Joe przedstawia na niej 
wielką liczbę swoich artykułów na temat biegania. 
 
 
www.halhigdon.com  – Chociaż Hal istnieje w 
świecie biegaczy od bardzo dawno, mało kto 
stworzył stronę równie nowoczesną i równie sprawnie 
wykorzystującą współczesną technologię dla 
popularyzacji biegania. Na stronie znajduje się wiele 
ciekawych rzeczy, między innymi czat. 
 
www.dickbeardsleyfoundation.org  – Strona 
poświęcona jest fundacji Beardsa i warta jest 
odwiedzenia. 
 
www.kathrineswitzer.com  – Poza dużą liczbą 
ciekawych informacji, Kathrine przedstawia również 
daty nadchodzących wydarzeń, w których weźmie 
udział. 
 
www.ambygurfoot.com – Amby jest jednym z 
najbardziej zaangażowanych pisarzy biegowych na 
świecie. 
 
www.jeffgalloway.com  – Jeff prawdopodobnie 
szkolił(osobiście, on-line, poprzez e-mail) więcej 
biegaczy niż  wszyscy inni trenerzy razem wzięci. 
 
www.marshallulrich.com  – Marsh dzieli się swoją 
rozległą wiedzą na temat długich biegów i jak 
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biegać dobrze. Jest również ekspertem w dziedzinie 
biegów przygodowych. 
 
www.ultramrathonman.com  – Jest to strona Deana 
Karnazesa, zawsze interesująca i  pełna przydatnych 
informacji udzielanych przez jednego z prawdziwych 
ekscentryków sportu. 
 
www.tullohbooks.com – Bruce Tulon jest jednym z 
naszych ulubionych szaleńców. 
 
www.billrodgersrunningcenter.com  – Kiedy będziesz 
w Bostonie, odwiedź koniecznie Billa w jego sklepie; 
jest on czymś jedynym w swoim rodzaju od lat 1970-
tych… Podobnie jak sam „Boston Billy”. 
  
www.richardbenyo.com  – Pan „Low-Tech” 
prowadzi rozrastającą się stronę internetową na 
temat starych zapisków i rozmaitych szpargałów 
znajdujących się w jego garażu.  
 
 
 
 
 
 
 
Strony, które lubię 
 
www.marathonguide.com  – Można tu znaleźć 
każdą potrzebną informację dotyczącą maratonów. 
Można stąd trafić do praktycznie wszystkich 
maratonów jakie odbywają się na kuli ziemskiej. 
 
www.runningpast.com – Andy Yelenak, artysta i 
archiwista, zna się  na bieganiu i chętnie dzieli się 
swą wiedzą. 
 
www.letsrun.com  – Obszerna strona, na łamach 
której również można wymieniać się uwagami. 
 
www.coolrunning.com  – Jedna z pierwszych stron, 
jakie powstały na temat biegania; w dalszym ciągu 
miarodajna. 
 



                 © Inne Spacery 

 
Dodatek B – do książki Biegać mądrze 

 
www.ultramarathonrunning.com  – Wszystkie ultra-
sprawy z każdego wyobrażalnego miejsca na 
świecie. 
 
www.zombierunner.com  – ZombieRunner 
specjalizuje się w produktach do biegów ultra, ale 
nawet jeśli nie jesteś Ultra,  to w sklepie Zombie 
znajdziesz dużo produktów edukacyjnych i 
rozrywkowych. Ich sklep mieści się w Palo Alto w 
Kalifornii.  
 
www.adventurecorps.com – Furtka do Wielkiej 
Przygody. 
 
 
 
 
 
 
 
I… 15 ADRESÓW Z POLSKI 
 
 
 
Organizacje 
 
www.pzla.pl – Polski Związek Lekkiej Atletyki. 
Kalendarz oficjalnych imprez, wyniki zawodów, 
przepisy i regulaminy. 
 
www.pzwla.eu – Polski Związek Weteranów Lekkiej 
Atletyki. 
 
 
 
 
Czasopisma 
 
www.bieganie.com.pl – strona popularnego wśród 
biegaczy magazynu Bieganie.  
 
www.runners-world.pl – polska edycja słynnego na 
świecie Runner’s World. 
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www.jogging.com.pl – kwartalnik Jogging. Najdłużej 
wydawane w Polsce czasopismo poświęcone 
bieganiu.  
 
www.magazyn-lekkoatletyczny.com – strona 
ukazującego się od połowy 2010 roku pisma 
poświęconego lekkiej atletyce. 
 
 
Wydawnictwa książkowe 
 
www.innespacery.pl – wydawnictwo specjalizujące 
się w profesjonalnych poradnikach sportowych. 
 
www.skarzynski.pl – strona słynnego polskiego 
maratończyka Jerzego Skarżyńskiego, który własnym 
sumptem wydaje popularne i uznane wśród 
biegaczy poradniki treningowe. 
 
www.cos.pl/wydawnictwa – seria Biblioteka trenera 
wydawana przez Centralny Ośrodek Sportu. 
 
www.bukrower.pl – wydawnictwo specjalizujące się 
w publikacjach sportowych. 
 
 
Pozostałe strony 
 
www.king_of_metal15.republika.pl – strona Tadeusza 
Dziekońskiego z ogromną liczbą statystyk i wyników 
historycznych polskiego i światowego biegania. 
 
www.maratonypolskie.pl – jeden z największych 
serwisów informacyjnych poświęconych bieganiu. 
 
www.biegajznami.pl – strona z największym i 
najpopularniejszym forum biegowym. 
 
 
 
 
www.bieganie.pl – dynamicznie rozwijający się 
serwis. Plany treningowe, relacje z zawodów, 
kalendarz imprez.  
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www.napieraj.pl – informacje o rajdach 
przygodowych i biegach ultra. 


