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 Mój cel? Przesuwać  
granice bez końca 

— Skąd pomysł na start i zwycięstwo w Ultra Śledziu? 
W ubiegłym roku byłem wolontariuszem, bo nie chciałem się 

„zamulać” na początek sezonu. Kiedy podawałem wodę zawod-

nikom na 56. kilometrze,  to sobie powiedziałem, że trzeba to 

pobiec  i wygrać, albo przynajmniej być w  trójce. W końcu  to 

bieg na moim terenie. Wybrałem krótszy dystans i wygrałem

Krótki staż biegowy, co rusz podium na zawodach, 
ambitny cel maratoński, co dalej? 
Po maratonie w 2:30? Mój cel to przesuwać granice bez końca. 

Zrobię 2:30, to będę nakręcony na 2:20, zrobię 2:20, to będę na-

kręcony na jakieś kosmiczne ultra i tak dalej… Jak się wkręcisz, 

to nie ma końca.

Młody, bezpośredni, wesoły, uwielbia rywalizację. Pochodzi z Suwalszczyzny. Kochał piłkę nożną, ale kariery nie zrobił, choć 

dzielnie walczył w barwach Polonii Raczki. Z boiska przeskoczył na rower, potem ruszył na biegowe trasy. 

Na Podlasie trafił na studia. Walka o magisterium na Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych na Uniwersytecie w Białym-

stoku nadal trwa. Studenckie życie, podróże, zawody, treningi, praca w Decathlon Białystok – wszystko zaczęło się kręcić wokół 

biegania. Co rusz poprawiane życiówki na krótszych dystansach, złamana trójka, zwycięski debiut w ultra. Marzy o pobiciu 2h30 

min w maratonie i podbiciu świata ultra. Arek Ostaszewski, bo o nim mowa, najlepiej podsumowuje to na swoim blogu Projekt-

maratonw230.com.pl: „Ta historia cały czas się pisze i mam nadzieję, że pojawi się jeszcze wiele jej rozdziałów”. 

rozmawiał: Marcin Rosłoń / Kingrunner.
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Twoja ukochana Suwalszczyzna to idealny teren na 
przygotowania do ultra? 
Od  pięciu  lat  studiuję  i  mieszkam  w  Białymstoku,  tam 

teren  jest  łagodniejszy,  chociaż  jak widać  po  trasie Ultra 

Śledzia, górki też można znaleźć. Gdy mieszkałem na Su-

walszczyźnie, wtedy jeszcze nie myślałem o bieganiu i nie 

korzystałem  z  tych  wszystkich  genialnych  ścieżek.  Teraz 

nadrabiam  zaległości  i  zamiast  posiedzieć  z  rodzicami 

podczas krótkiej wizyty w domu, idę biegać. Sorry Mamo 

i Tato. (śmiech) 

Pracujesz w Decathlon Białystok – jak wygląda na 
Podlasiu środowisko ultra? 
Rozwija  się. Czasem można odnieść wrażenie,  że każdy chce 

być  ultrasem,  mimo  że  zaczął  biegać  dopiero  tydzień  temu. 

Fajnie,  że  jest  zainteresowanie,  ale  często  brak  nam  pokory. 

Mówię  to  ja – osoba, która niemal wstała od stołu  i pobiegła 

maraton,  bez  doświadczenia  na  żadnym  dystansie  dłuższym 

niż  3 km, które  zaliczyłem na  szkolnych  zawodach. Więc po-

kory nam brak, ale nie zawziętości, dlatego na Podlasiu ultra 

rośnie w siłę. 

Czy klienci, w tym ultrasi czasem podpytują o Twoje 
doświadczenie z zawodów? 

Przypomnij sobie jak to było kiedy zaczynałeś biegać, pierwsza 

piątka, dycha itd. Co sądziłeś o ludziach biegających maraton? 

Im większa  różnica w wyniku  sprzedawcy  i  klienta,  tym bar-

dziej ten drugi liczy się z opinią pierwszego, oczywiście musi-

my to poprzeć wiedzą techniczną, ale same liczby stawiają nas 

w dobrym świetle. 

Lubisz podróżować, czym zachwycają Cię górskie 
wybiegania? 
Urzekają mnie niesamowite widoki i większy wysiłek. Lubię so-

bie zafundować solidny wycisk. Najlepiej, żebym dobiegł gdzieś 

hen daleko i wrócił pozbierany z „chodnika” przez kogoś nawet 

nieznajomego, abym nie musiał wracać tą samą drogą. (śmiech) 

Twoim biegowym wzorem był, a może wciąż jest sam 
Wódz, Bartek Olszewski. Myślisz, że przed Tobą po-
dobna sportowa droga? 
Nadal  jest. Widząc,  co wyprawia obecnie na ultra  i właści-

wie nadal na maratonach, to kimś takim chcę być – wzorem 

do naśladowania. I najlepiej żebym z nim zaczął regularnie 

wygrywać,  zanim  Bartek  się  zestarzeje,  żeby  nikt  nie  po-

wiedział, że przegrał ze mną ze względu na podeszły wiek. 

(śmiech) 

Przykład rozmowy 
z klientem

KLIENT: Biegłem w Ultra Śledziu, buty mi się średnio 

sprawdziły, na trasie było sporo śniegu, lodu… Co Pan by 

polecił?  

PRACOWNIK: Też biegłem, sprawdziły mi się wzorowo 

Kalenji Kiprace Trail 3. Jak Panu poszło? 

K: Jestem zadowolony, 37. miejsce, czas X godzin. A jak Panu?  

P: Też jestem zadowolony, wygrałem na dystansie 50 km. 

Bardzo fajna trasa.  

K: Ooo… Oczywiście trochę koloryzuję, ale tak to w uproszczeniu 

wygląda. Sam chciałbym otrzymać rady od zawodników lepszych 

ode mnie i zawsze staram się od nich coś wyciągnąć.
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Czym dla Ciebie jest rywalizacja? 
Esencją biegania! Nie ma rywalizacji, nie ma sensu biegać, tak 

do tego podchodzę. Bieganie samo w sobie jest nudne, a ściga-

nie to już inna bajka. Wygrać z gościem, z którym przegrałem 

wczoraj, hmm, bezcenne.

 Jakie masz plany na ultra w przyszłości? 
Może coś na ulicy? No i chcę zrewanżować się za  tegoroczny 

Wings for Life w Bratysławie, gdzie złapałem kontuzję i musia-

łem skończyć na 42. kilometrze. 

Praca w sklepie biegowym, intensywne treningi, am-
bitne cele sportowe, studia – doba nie jest za krótka? 
Za krótka, dlatego studiuję „tylko” zarządzanie i nie bronię się 

w pierwszym terminie. Nie wyrobiłem się, a i na wrzesień bę- 

dzie ciężko. Nie ma spiny, są drugie, trzecie terminy. Przynaj-

mniej tak mówią ci, którzy też uważali, że studia to nie wyścig. 

Jesteś młody i coraz mocniejszy na każdym dystan-
sie. Trenujesz sam czy z trenerem? Kiedy namieszasz 
trochę w świecie ultra? 
Mam 24 lata, a to już nie jest ten optymalny wiek na łapanie szyb-

kości, chociaż też nie powiem, że czas umierać… (śmiech) Trenuję 

sam od ponad  roku  i widzę  duży  progres,  ewidentnie  trafiłem 

w  swój  trening. Najpierw maraton, ale nie wykluczam  jakiegoś 

spontanicznego startu w ultra w tym roku. Raczej na zasadzie za-

spokojenia głodu, osiągnięcia sukcesu, jeśli w tym sezonie coś pój-

dzie nie po mojej myśli. A na Śledziu nie namieszałem? (śmiech) 

Startowałem ramię w ramię z Łukaszem Zdanowskim, który ma 

w  tym roku,  jak  i w ubiegłym  świetne wyniki,  sprawiłem małą 

niespodziankę nawet sobie samemu. A poważniej to przez najbliż-

szy rok może się wiele wydarzyć, więc mogę złożyć  jakąś małą 

obietnicę zrobienia zamieszania. Pogadamy za 365 dni, dobra?

źródło - Kingrunner ULTRA
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Polska  to  piękny  kraj.  Frazes 
ten  trąci  banałem,  lecz  śpieszę  
z jego wyjaśnieniem. Na południu 
góry  –  zarówno  wysokie  Tatry,  

jak i nieco niższe Beskidy, Sudety czy dzi-
kie Bieszczady. Północ to morze  - z pięk-
nymi piaszczystymi plażami. 

Mamy pojezierza wśród których prym wiodą Mazury. Mamy 

wyżyny takie jak Lubelska czy wapienna Jura Krakowsko-Czę-

stochowska.  Posiadamy  rolnicze  obszary  nizinne  jak  chociaż-

by Dolina Biebrzy czy Narwii, piękne miasta z odwiedzanym 

przez tysiące turystów Krakowem na czele. Zróżnicowanie kra-

jobrazu dopełnia także strefa klimatu umiarkowanego, wiążąca   

się z występowaniem czterech lub sześciu pór roku, bez istnie-

nia których nie kochalibyśmy tak lata, z utęsknieniem wyczeki-

wanego długimi zimowymi wieczorami.

Mnogość pięknych miejsc w naszym kraju sprawia, że w okresie 

planowania urlopu na nadchodzący rok, często borykamy się 

z  problemem  dotyczącym wyboru miejsca  wymarzonego  wy-

poczynku. Nie  jestem  tu wyjątkiem. Dlaczego  jednak wybrać 

jedno miejsce, gdy można w krótkim okresie odwiedzić kilka 

pięknych obszarów czy miejscowości, przy okazji porządnie mę-

cząc  się  fizycznie  oraz  testując  swoją  psychiczną wytrwałość? 

Żaden bowiem wysiłek, nie jest w stanie przesłonić uśmiechu 

i  wewnętrznej  satysfakcji  z  powodu  osiągnięcia  założonego 

przez siebie celu. Wyczerpujący wstęp zakończę puentą – tego-

roczne wakacje postanowiłem spędzić maszerując polskim wy-

brzeżem, zaczynając w Świnoujściu. Oficjalnie nie nakreślałem 

sobie jakiegoś konkretnego celu – chciałem przejść jak najdalej 

w miarę  sił  i  pogody. Wielu  ludzi posiada  jednak ukryty  cel, 

którego nie chcę zdradzać – i tak również postąpię. 

Przeszedłem połowę drogi ze Świnoujścia do Helu - finiszując 

w  Jarosławcu. Łącznie  zajęło mi  to osiem dni, wliczając w  to 

dzień odpoczynku w Unieściu. Drugą „połówkę” zostawiam so-

bie na kolejny rok, licząc, że czas i chęci pozwolą osiągnąć cel.

Właściwą podróż rozpocząłem wysiadając z pociągu w Świno-

ujściu, powitany ciężko sunącymi po niebie ołowianymi chmu-

rami oraz kroplami padającego z nich deszczu. Aby z dworca 

 Wybrzeże 
2017 
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dostać  się  na  plażę,  należy  obejść  gazoport.  Gdy  uda  się  to 

osiągnąć,  zmysły  wreszcie  karmią  się  widokiem,  zapachem, 

dotykiem, smakiem i dźwiękiem morza. Ciężko opisać uczucie 

przebywania na niej. Kojący szum morza, muskający policzki 

powiew bałtyckiego Boreasza, dotyk piasku będący balsamem 

dla zmęczonych stóp - to tylko niektóre z wrażeń. Tak więc ple-

cak na plecy, buty pod pachę i marsz na wschód. Pierwszy etap 

zakończyłem w Świętouściu, mijając po drodze Międzyzdroje 

oraz  przechodząc  niemal  całą  nadmorską  część Wolińskiego 

Parku Narodowego, którego wysokie klify porośnięte w głów-

nej mierze buczyną - fragmentami dosłownie zsuwające się do 

morza, mogłyby stać się natchnieniem dla malowanych przez 

wielkich mistrzów pędzla pejzaży. 

Kolejny dzień to wędrówka do Niechorzy. Niechorze i mijane 

kolejno po drodze Dziwnów, Dziwnówek, Łukęcin, Pobierowo, 

Pustkowo i Rewal, to w dalszym ciągu piękne klifowe wybrzeże 

ocienione warstwą lasów. Ponadto, w Niechorzach zlokalizowa-

na jest latarnia, która w blaskach popołudniowego słońca cofa 

obserwujących do czasów romatycznego i pustelniczego zawo-

du latarników.

Trzeci  dzień  wędrówki  zakończyłem  powitany  deszczem 

w Dźwirzynie,  przechodząc  kolejno  przez  Pogorzelicę,  Rogo-

wo i Mrzeżyno. Szczególnie urzekający był ok. 10-kilometrowy 

fragment  pomiędzy  Pogorzelicą  a Mrzeżynem,  gdy  smagany 

wiejącym w  twarz wiatrem znad morza, przechodziłem pustą 

z  powodu  obecnego  tam  niegdyś  terenu  wojskowego  plażą, 

pierwszych plażowiczów spotykając dopiero przed Mrzeżynem. 

Następnego dnia, w obecności jasno świecącego słońca, poko-

nałem dystans pomiędzy Dźwirzynem a Ustroniami Morskimi 

- odcinek już w większym stopniu od poprzednich zurbanizo-

wany. Do Kołobrzegu szedłem ścieżkami rowerowymi wzdłuż 

głównej  drogi,  natomiast  za  Kołobrzegiem,  przez  Sianiożęty 

prowadził mnie  już  piaszczysty  gościniec  i  promenadą.  Frag-

ment pokonany tego dnia, nie da się ukryć, był mniej ciekawy 

od  poprzednich.  Ustronie,  do  których mam  liczący  kilka  lat 

sentyment, powitały mnie prawdziwie  letnią aurą ze  słońcem 

wysoko stojącym nad horyzontem.

Napełniony  słońcem  dnia  poprzedniego,  ruszyłem  w  dalszą 

drogę. Celowo nie używam tutaj słowa etap, gdyż odcinki poko-

nywane każdego dnia, w dużej mierze zależne były od sił oraz 

pogody, w mniejszym zaś od planowania. Za Ustroniami, prze-

chodząc plażą natknąłem się na piękne  jej  fragmenty, z brze-

gami porośniętymi wykrzywionymi od smaganych przez wiele 

lat morskimi wiatrami, drzewami. Kolejno mijając Gąski z uro-

kliwą  latarnią, Sarbinowo  i przechodząc ulicami nazywanego 

polską Ibizą Mielna, dotarłem do Unieścia, gdzie zastał mnie 

deszcz, który według prognoz, miał tego dnia już nie ustąpić. 

Nie ustąpił deszcz – ustapiłem z kolei  ja,  robiąc  sobie  jedno-

dniową przerwę w tej sąsiadującej z Mielnem mieścinie. Chwila 

odpoczynku,  podczas  którego mocno wiejący wiatr  przegonił 

uparcie stojące w miejscu poprzedniego dnia deszczowe chmu-

ry, nie warto opisywać.

Po dniu odpoczynku, tym razem ze słońcem za kompana, ru-

szyłem dalej wzdłuż głównej drogi. Przebywszy przez kame-

ralne Łazy,  otoczone  z  jednej  strony morzem,  z  drugiej  zaś 

jeziorem  Bukowo  –  Dąbkowice,  kolonijne  Dąbki  -  śledzony 

tam  przez  kilka metrów    promenady  przez  dzika,  w  końco-

wym odcinku ówczesnego dnia wędrówki podążając piękny-

mi plażami porośniętymi na niewysokich klifach  turzycami, 

przywodzącymi na myśl obrazy duńskiego wybrzeża z filmów 

o Gangu Olsena, dotarłem do Darłówka – miasteczka niezwy-

kle  urokliwego,  z  niską  w  porównaniu  do  poprzednio mija-

nych – latarnią.

Polska SPORT I REKREACJA

7 7



Ostatni  jak się okazało etap mojej wędrówki, przypadł na od-

cinek pomiędzy Darłówkiem a Jarosławcem. Pogoda tego dnia 

od samego rana pozwalała rozpieszczać plażowiczów, lecz po-

dróżnika już niekoniecznie – z nieba bowiem jak na warunki 

polskiego wybrzeża lał się żar. Mijając po drodze Wicie, dosze-

dłem do Jarosławca. Plaża jak i tereny do niej przyległe zloka-

lizowane za tą mieściną - z racji przynależności wojskowej - są 

zamknięte dla  cywilów.  I  tak,  przy  ogrodzeniu  z  siatki  leśnej 

wchodzącym  również  kilka  metrów  do  wody,  zakończyła  się 

moja tegoroczna podróż.

Po raz pierwszy w życiu podróżowałem w ten sposób przez taki 

okres czasu. Piesza wędrówka - czy to grzęznąc po kostki w pia-

skach polskiego wybrzeża, ścieżkach  jej klifowego brzegu, czy 

twardym asfalcie wzdłuż dróg lub ścieżek rowerowych jest nie-

zwykłą próbą wytrwałości zarówno fizycznej, jak i psychicznej. 

Próby,  podczas  której  niejednokrotnie  człowiek  zadaje  sobie 

pytanie: po co właściwie to robię? Chwile zwątpienia, a także 

intensywność ich przeżywania świadczą jednak o sukcesie i sa-

tysfakcji osiągniętej na mecie wyznaczonego celu. Bo przecież 

gdyby wszystko co sobie zaplanujemy przychodziło nam łatwo 

i bezboleśnie, czy wówczas potrafilibyśmy to docenić? Tym py-

taniem kończę swoją - mam nadzieję choć w części interesującą 

- opowieść.

Pracownik Decathlon Sosonowiec

PolskaSPORT I REKREACJA
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 Rozbiegany  
#TeamKartuska 

Otym,  że  #TeamKartuska  chęt-
nie bierze udział we wszelkich 
sportowych  rywalizacjach,  to 
już  wiadomo.  A  gdy  rywaliza-

cję możemy połączyć z niesieniem pomo-
cy  innym,  to  stajemy na  starcie w pierw-
szym rzędzie!

3 września 2017 roku, w ośmiu miastach w Polsce, odbyły się 

biegi w ramach Poland Business Run. To największy charyta-

tywny bieg, w którym startują sztafety firmowe. Inicjatywa ma 

na celu wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnościami 

oraz popularyzację aktywności fizycznej. Dochód z biegu i z or-

ganizowanych w  jego  ramach  zbiórek pieniędzy, przekazywa-

ny  jest  na  rzecz niepełnosprawnych beneficjentów w każdym 

z miast,  w  których  organizowana  jest  impreza. W  tym  roku, 

gdańscy  biegacze,  pomagali  Mateuszowi  Pędziwiatrowi  oraz 

Sebastianowi  Szostkowi.  Pierwszy  z  nich  stracił  rękę  i  nogę 

w  wypadku  samochodowym.  Z  zeszłorocznego  biegu,  prze-

kazano  15  tysięcy  złotych  na  protezę  nogi  dla  chłopaka,  ale 

w tym roku fundacja postanowiła pomóc w dokończeniu pro-

tezowania, dzięki czemu Mateusz ponownie został beneficjen-

tem Gdańsk Business Run. Sebastian choruje na Zanik Mięśni 

Duchenna, który postępuje u niego od szóstego roku życia. Do 

lepszego  funkcjonowania  organizmu,  Sebastian  potrzebuje 

kosztownej rehabilitacji. 
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#TeamKartuska wystawił do startu swoją sztafetę, ale również 

przystąpił  do  imprezy  jako  Sportowy  Partner.  Kilka  tygodni 

wcześniej,  na  jednym z paneli  dyskusyjnych poprzedzających 

imprezę, Patryk Rogowski, ekspert techniczny Kalenji i kierow-

nik biegania w Decathlon Kartuska, wystąpił z prezentacją na 

temat diety biegacza,  podczas której  przeprowadzona  została 

również  degustacja  odżywek  Aptonia.  Z  kolei  w  dniu  Busi-

ness Run, na  terenie  otaczającym  trasę biegu, mieliśmy  swój 

namiot,  w  którym  ponownie  zorganizowaliśmy  degustację, 

a  oprócz niej,  na naszym  stanowisku  znajdował  się mini-sho-

wroom  z  obuwiem  Kalenji  oraz  przeprowadziliśmy  konkurs 

wiedzy o bieganiu dla dorosłych, na trzech poziomach trudno-

ści: amator, sprinter oraz olimpijczyk – oczywiście z atrakcyj-

nymi nagrodami! Dla dzieciaków przygotowaliśmy testowanie 

deskorolek i hulajnóg Oxelo oraz tor przeszkód Kipsta, gdzie 

dwóch najszybszych młodych piłkarzy otrzymało nagrody. Dla 

dwójki  najszybszych  biegaczy  –  kobiety  i  mężczyzny  –  wrę-

czyliśmy  vouchery  na  obuwie Kalenji Kiprun LD  oraz  torbę 

gadżetów. W nasze produkty z logo Decathlon Kartuska ubrali-

śmy również grono osób z ekipy głównego organizatora, dzięki 

czemu byliśmy widoczni w każdym miejscu na terenie Gdańsk  

Business Run.

Łącznie, w całej Polsce, zebrano 1 651 197,80 zł! 
W Gdańsku, na pomoc dla Mateusza i Sebastiana 
zebrano 88 805 zł. I choć nie lokata na mecie była 
najważniejsza, to nasz #TeamKartuska może 
poszczycić się 20 miejscem na 228 startujących 
sztafet!

Sztafetę tworzyli:
• Katarzyna Krupa 
• Mateusz Lesiński 
• Michał Łukaszewski 
• Tomasz Żmudzki 
• Patryk Rogowski

Animatorzy na strefie 
Decathlon Kartuska: 
• Ada Cempa,  
• Oliwia Korda,  
• Jakub Pomirski
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Drugą  rozbieganą  imprezą  z  naszym  udziałem  był:  Runma-

geddon Rekrut Sopot 2017. W tej imprezie chcieliśmy głównie 

przełamać swoje słabości i dzięki wzajemnej pomocy na trasie, 

w całości dobiec do mety jako ekipa. Wystartowaliśmy w gro-

nie dziesięciu osób – zarówno debiutantów, jak i tych bardziej 

doświadczonych. 

Trasa wiodła przez sopocki hipodrom – musieliśmy pokonywać 

typowe i kultowe już runmageddonowe przeszkody, m.in.: pio-

nowe  ściany,  czołganie  się pod zasiekami, kąpiel w  lodowatej 

wodzie po  skoku  z  liny niczym  Indiana  Jones,  czy  też kąpiel 

w jeszcze zimniejszej „lodowej” wypełnionej po pas skruszonym 

lodem. Nowościami na pewno były typowo końskie przeszkody, 

czyli kłody, belki, stogi siana i brodzenie po łydki w błocie, ale 

największą  furorę  robiła  przeprawa  przez  zadymioną  stajnię 

i boxy dla koni, gdzie poruszać mogliśmy się tylko „górą” prze-

skakując ściany boxów, dookoła panowała ciemność i dochodzi-

ły dźwięki rodem z horrorów. 

Zaliczyliśmy kilka spadków energii, upadków bez amortyzacji 

oraz karnych burpeesów. Jednak swojej ekipy nie odstępowali-

śmy na krok, więc na metę dobiegliśmy prawie  jednocześnie, 

mając  na  samym  końcu  do  pokonania  kilkoro  rugbystów, 

a z tym mamy już jakieś doświadczenie :-)

Sandra Recka 

Decathlon Kartuska

Rekruci #TeamKartuska:
• Wiktoria Hadelka 
• Katarzyna Krupa 
• Dominika Zalecka 
• Natalia Blok 
• Sandra Recka 

• Oliwia Dąbrowska 
• Michał Łukaszewski 
• Filip Budny 
• Kamil Zienius 
• Radosław Haas



I edycja Deca Express okazała się 
strzałem w dziesiątkę, więc 19 lipca 
odbyła się II gra terenowa w naszym 
Magazynie.

Zebraliśmy 13 drużyn po 4  -  5 osób,  co  łącznie dało nam aż 

64 uczestników - 2 razy większą frekwencję w porównaniu do 

pierwszego wydarzenia. Deca Express to nie tylko sport i rywa-

lizacja ale również integracja i dobra zabawa. 

Co tym razem czekało na naszych śmiałków:

Startujemy o godzinie 12:00, uczestnicy otrzymują pierwszą ko-

pertę z fabułą oraz pierwszą zagadką:

... Jeden z więźniów ukrył plan ucieczki, niestety aby 
się do niego dostać musisz podać hasło...

II edycja deca express - car gliwice

UCIECZKA PRZEZ  
MURy wIęZIENIA.

Zostaliście skazani za handel nielegal-
nymi substancjami dopingującymi. Aby 
udowodnić swoją niewinność musicie 

uciec z więzienia i odnaleźć osobę, która 
za wszelką cenę próbuje was wrobić 
w przestępstwo. Bądźcie czujni, jego 

skuteczność jest powalająca.

Aby przedostać się przez mury więzienne 
czeka was nie lada wyzwanie.

- Sportowy magazyn - 
ucieczka przez kontynenty

PolskaPO GODZINACH

12



W  zamkniętej  szafce  ukryliśmy  plecak  z  wyposażeniem  oraz 

wskazówki dojazdu do kolejnego miejsca na  trasie, aby otwo-

rzyć szafkę należy odnaleźć kod. 

Kolejne zadania nie są łatwiejsze, musimy przebrnąć przez język 

śląski, pracę zespołową, wiedzę geograficzną i umiejętności arty-

styczne. Pogoda nie ułatwia nam zadania, dlatego każda z drużyn 

odbywa przymusową przerwę na łonie natury, aby nabrać sił do 

dalszych  zmagań.  Kolejnym  etapem  na  drodze  do  odzyskania 

wolności jest budowa mostu z Azji do Ameryki Pn. Otrzymanie 

paszportu nie daje gwarancji przekroczenia granicy Meksyku.

Kiedy  już opadamy z  sił  i myślimy,  że odzyskaliśmy wolność 

okazuje, że to nie koniec przeszkód.

Widząc metę jesteśmy przekonani, że nic nas nie zaskoczy. 

Nagle, niektóre zebrane informacje okazują się istotne i są 

kluczem do systemu, który ma nas ostatecznie oczyścić 

z zarzutów. 

Na zakończenie zabawy, wspólny posiłek - tym razem kuchnia 

polowa. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony 

czas!

Mamy nadzieję że spotkamy się na kolejnym starcie...

Pozdrawiamy, 

Organizatorzy! 

Kiedy już opadamy z sił i myślimy, że 

odzyskaliśmy wolność okazuje się, że to 

nie koniec przeszkód.

Co zrobić gdy  
plan zawiedzie?

Jak prześlizgnąć się 
niezauważonym….?

Polska PO GODZINACH
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Grupa Triathlonowa TriTeam 
Decathlon AF powstała 
w połowie czerwca tego roku. 

Zamysł  był  taki,  aby  pracownicy  razem  z  klientami  sklepu  

Decathlon wspólnie przygotowali się i wystartowali w Triathlonie  

Prime  Food  w  Przechlewie  26  sierpnia  (http://triathlonprze-

chlewo.pl/).

Ponieważ miała być to grupa początkująca, a czasu na przygoto-

wanie się niewiele, wybrano najkrótszy dystans sprint czyli 475 m 

pływania, 22 km jazdy rowerem i  5 km biegu.

Skąd pomysł? Jak go zrealizowaliśmy? 

Pomysły przychodzą łatwo zwłaszcza jak pracuje się wśród osób 

aktywnych sportowo, lubiących wyzwania a firma chętnie takie 

inicjatywy wspiera.

Inicjatywa wyszła od lidera działu bieganie - Moniki Setnik. Plan 

spodobał się Magdzie Drozd – czyli naszej dyrektor. Dostaliśmy 

TriTeam Decathlon AF
zielone  światło  na  realizację,  ale  i  konkretne wsparcie,  jednak 

o tym później.

Kolejnym krokiem było nawiązanie kontaktu z organizatorem 

Triathlonu  w  Przechlewie  i  propozycja  współpracy.  Byliśmy 

przyjemnie zaskoczeni, że niemal od razu Firma Prime Food 

przystała  na  propozycję  współpracy.  I  tak  Decathlon  został 

sponsorem nagrody w formie roweru, a nasza grupa otrzymała 

pakiety startowe. Klamka zapadła.

Teraz tylko trzeba było zebrać drużynę, znaleźć trenera, zaopa-

trzyć się w strój, plan treningowy…

Siłownia Aktywna Fabryka współpracuje podczas wielu eventów 

z Decathlonem  i  teraz  również  nas  nie  zawiodła. Właścicielka 

Martyna Grużewska znalazła nam wsparcie w postaci    trenera 

Tomasza Maślanki,  który  niejeden Triathlon ma  za  sobą.  To-

masz ułożył plan treningowy każdemu zawodnikowi i na bieżąco 

go analizował i modyfikował w zależności od potrzeb. Ponadto 

część treningów odbywała się właśnie w  Aktywnej Fabryce.

PolskaPO GODZINACH
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Najmniej  problemów  było  ze  zbudowaniem  drużyny.  Wsród 

pracowników Decathlonu  szybko  wyłoniła  się      grupa,  która 

chciała podjąć  się wyzwania. Reszta grupy to  osoby, które od-

powiedziały na post z FB Decathlon Słupsk czy też na ogłosze-

nie w Aktywnej Fabryce. Łącznie było na  12 osób  (Parszywa 

Dwunastka :-).

Mamy od  dwudziestu kilku do czterdziestu kilku lat. Siedem 

kobiet, pięciu mężczyzn. Pracujemy jako sprzedawcy, ratowni-

cy medyczni, nauczyciele, żołnierze. Część z nas brała udział 

w półmaratonach, biegach z przeszkodami, a  dla niektórych to 

debiut. Dużo nas różni, ale łączy  - pasja.

Plan treningowy realizowaliśmy w dużej mierze samodzielnie 

ze względu na pracę zawodową, jednak staraliśmy się jak naj-

częściej ćwiczyć razem. Niezapomniane treningi nad jeziorem, 

ćwiczenia wybiegania  z wody,  upadki  przy  zdejmowaniu  pia-

nek, mnóstwo śmiechu, ale i potu.

Nikt  się nie  spodziewał, że największy problem będzie  stano-

wiło pływanie. Przecież to tylko 475 m. Jednak całkiem inaczej 

pływa się w basenie, a całkiem inaczej w zbiorniku otwartym. 

Bez  wzajemnego  wsparcia  i  pomocy  trenera  nie  udałoby  się 

nam  pokonać  psychicznej  blokady.  Niesamowitym  zaskocze-

niem był  pierwszy  trening  po  zakupie  pianek Nabaiji,  to  był 

strzał w dziesiątkę. Pianka dała nam odpowiednią wyporność 

i pomagała utrzymać pozycję ciała. W rezultacie, chociaż tego 

nie planowaliśmy, to  wszyscy się w nią zaopatrzyliśmy.

Nie  każdy z nas ma rower szosowy, a ponieważ to największy 

koszt to postanowiliśmy pojechać na takich jakie mamy, po za-

łożeniu na nie wąskich opon. Przecież to nie sprzęt czyni mi-

strza i „nie pomoże kask areo jak mocy zero”! :-)

Decathlon Słupsk zasponsorował nam koszulki na treningi, ser-

wis Decathlon przygotował nam rowery, mogliśmy skorzystać 

ze zniżek na potrzebny strój na zawody.

Przy takim wsparciu pozostało nam tylko dać z siebie wszystko 

i ukończyć Triathlon. Bo ukończyć znaczy zwyciężyć.

Największy  stres przyszedł wieczorem przed  zawodami,  kiep-

sko spaliśmy, w głowie tysiące myśli.  Jak ułożyć rzeczy na stre-

Każdy z nas może o sobie powie-
dzieć: „Jestem Triathlonistą”.

Nikt się nie spodziewał, że 
największy problem będzie 

stanowiło pływanie. Przecież to 
tylko 475 m.
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fie zmian? Zakładać skarpetki czy nie? Czy odnajdę rower na 

strefie wśród setek innych? Czy mnie nie poturbują w wodzie? 

Czy się nie zachłysnę? Czy się zmieszczę w limicie czasu? Czy 

się nie wywalę na rowerze?

Rano po odprawie technicznej, ubrani w pianki, ruszyliśmy na 

start. Jeszcze kilka zdjęć, twarze uśmiechnięte, ale w środku ga-

lareta. Weszliśmy do wody. Strzał i poszło. Już nie było czasu na 

myślenie.  Co niektórzy opili się wody, ktoś płynął żabką, ktoś 

na plecach... Ale dopłyneliśmy wszyscy.

Meta:  jeden z najfajniejszych 
momentów w życiu. 

Czekał  nas  długi  (400m)  podbieg  pod  górkę do  strefy  zmian 

i tutaj niesamowity doping kibiców. Rowery znaleźliśmy (kosz-

mar się nie ziścił), szybkie zdjęcie pianek, buty na nogi, kask na 

głowę, rower przy boku i na linię startu.

Trasa rowerowa  interesująca, ale niełatwa bo podjazdów było 

kilka i co ciekawe zawsze pod wiatr.

Bieg też zaczynał się pod górkę, ale powrót był super. Nie dość, 

że z górki to jeszcze przez kurtynę wodną.

Meta:  jeden z najfajniejszych momentów w życiu. Cała druży-

na czekała i witała każdego zawodnika. Dziewczyny miały łzy 

w oczach. Uściski i gratulacje.

Każdy  z  nas  pokonał  siebie,  swoje  obawy,  czasem  lenistwo, 

strach przed wodą.

Pierwsza myśl na mecie: „Za rok też startuję”.

A teraz wiecie, trochę nieskromnie, ale zasłużenie każdy z nas 

może o sobie powiedzieć: „Jestem Triathlonistą”.
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Cześć Pasjonaci! W dniach 
5-6 sierpnia 2017 r. 
miała miejsce V edycja 
największego na Podlasiu 

spływu kajakowego rzeką Bug pod nazwą 
,,500 kajaków”. Pierwszy spływ odbył 
się w 2013 r. w związku z obchodami 
500-lecia województwa podlaskiego. Stąd 
też nazwa – 500 kajaków 

Za zgodą naszego dyrektora – Dawida Mierzickiego, podjęliśmy 

współpracę z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Drohi-

czynie  i  zostaliśmy  sponsorem  imprezy.  Ufundowaliśmy  dwa 

namioty Fresh&Black oraz jednoosobowy kajak Tribord. 

Do wyboru mieliśmy spływ  jednodniowy na trasie Drohiczyn 

–  Granne,  lub  dwudniowy  - 

dodatkowo  z  Grannego  do 

miejscowości  Nur.  Wybrali-

śmy opcję jednodniową, gdzie 

do przepłynięcia było 29 km. 

Wśród  360  kajaków  i  700 

osób, byliśmy my – ekipa De-

cathlon Białystok!

W  sobotę,  5.08,  kilka  minut 

po godzinie 6, siedemnastoosobową ekipą wyjechaliśmy z Bia-

łegostoku,  by  zdążyć  przed  rozpoczęciem  imprezy  rozstawić 

swoje małe stoisko. Zabraliśmy ze sobą piłki, latawce oraz fre-

esbee. Jako, że był to event nad wodą – nie mogło zabraknąć 

na nim masek Easybreath. Od rejestracji uczestników do startu 

spływu były 3 godziny, w tym czasie wszystkie osoby zgroma-

 –– 500 kajaków ––
dzone na plaży mogły korzystać z naszych „zabawek”, oraz po-

rozmawiać z nami na temat naszych produktów.

Wybiła  godzina  12  –  czas  start!  Jako  Decathlon  płynęliśmy 

w zwartej grupie, wspierając i motywując się nawzajem. Poko-

nanie 29 kilometrów zajęło nam około sześciu godzin. W tym 

czasie mogliśmy podziwiać przepiękne widoki, które towarzy-

szyły nam na trasie.

W Grannem powitała nas muzyka  i  spora  ilość  regionalnych 

przysmaków. 

W trakcie biesiady odbyło się losowanie nagród wśród uczest-

ników  spływu  oraz  wręczenie  podziękowań  dla  sponsorów  – 

w tym dla nas.

Biesiada trwała do późnych godzin, jednakże nie przeszkadzało 

to osobom, które kolejnego dnia ruszyły w dalszą podróż kaja-

kiem.

W  niedzielę  wróciliśmy  do 

miejscowości  startu  spływu, 

by  po  wspólnie  zjedzonym 

śniadaniu  zwiedzić  Drohi-

czyn  –  czyli  pierwszą  histo-

ryczną  stolicę  województwa 

Podlaskiego  a  następnie wró-

cić do Białegostoku.

 Dołączycie do nas za rok? Je-

żeli  tak, to rezerwujcie 4-5 sierpnia 2018 roku i wpadajcie do 

Drohiczyna. Gwarantujemy wspaniałą imprezę!

Do 500 kajaków brakuje niewiele!

Karolina Wierzejska

Decathlon Białystok

Wśród 360 kajaków i 700 osób, 
byliśmy my – ekipa Decathlon 

Białystok!
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Sopot Beach Rugby, to impreza 
dla wszystkich miłośników gry za 
jajowatą piłką. Przez trzy dni swoje 
możliwości sprawdzają dzieciaki, 

a także amatorzy i zawodowcy, którzy 
zamykają turniej Mistrzostwami Polski.

Po raz pierwszy w historii Decathlon wystawił swoje drużyny – 

żeńską i męską – w turnieju OPEN. Pomysłodawczynią całej ak-

cji  jest Wiktoria Hadelka, administrator Decathlon Kartuska, 

wieloletnia  zawodniczka  Dia-

blic Rugby Ruda Śląska. Dzię-

ki jej zaangażowaniu, udało się 

zebrać  ekipę  w  sklepie,  która 

przystąpiła  w  połowie  czerw-

ca  do  treningów pod  czujnym 

okiem  Oliwii  Dąbrowskiej, 

również  zawodniczki  drużyny 

z  Rudy  Śląskiej.  Trenowali-

śmy dwa-trzy razy w tygodniu. 

Uczyliśmy się nie tylko techni-

ki i taktyki, tak bardzo potrzeb-

nych w rugby, ale również szli-

fowaliśmy  kondycję,  która  jak 

się  okazało  na  samym począt-

ku,  była  daleka  od  wysokich 

wymogów tego sportu. 

Nie  było  kolorowo  –  stłuczenia, 

zadrapania,  zakrwawione  nosy, 

a nawet złamania – to była nasza 

„codzienność” po treningach. Nie-

stety, nasz kolega Michał, musiał 

zrezygnować  z  dalszych  przygo-

towań,  a  ostatecznie  z  samego 

turnieju, właśnie ze względu na złamany palec u stopy. Na szczęście 

przybyły na pomoc posiłki! Wieść o naszym starcie rozniosła się nie 

tylko po okolicy, ale po całej Polsce! Otrzymaliśmy wzmocnienia z De-

cathlon Przymorze, Gliwice oraz Bielsko Karpacka! Nasze szeregi za-

silili również „Przyjaciele Decathlon Kartuska”, czyli miłośnicy rugby 

i nasi znajomi :-)

Brązowy debiut  
Decathlon Rugby Team

Łącznie,  w  barwach  Decathlon  Rugby  Team,  wystąpiło  19 

osób – 10 kobiet, 9 mężczyzn. Panie miały przed sobą starcia 

z czterema drużynami, Panowie aż z piętnastoma! Poprzeczka 

była postawiona wysoko od samego początku, ale wola walki 

w niebieskiej drużynie była  jeszcze większa. Męska drużyna 

dzielnie walczyła z dużo większymi gabarytowo przeciwnika-

mi  i  ostatecznie  zajęła  zaszczytne,  debiutanckie  11 miejsce! 

Panie  swój  turniej  zaczęły  od  zwycięstwa  z  drużyną Malan-

ka Rugby z Białorusi, niestety kolejne starcia z Miedziowymi 

Lubin  oraz Fitness Authority Biało-Zielonymi  (Gdańsk),  za-

kończyły  się  dla  nas  porażką. 

Wiedziałyśmy, że ostatni mecz 

może  dać  nam  możliwość 

walki  o  trzecie  miejsce,  więc 

z  podwójną  motywacją  wkro-

czyłyśmy  na  boisko  w  meczu 

z  AZS  AWF Warszawa.  Zwy-

cięstwo  z  „Syrenkami”  dało 

nam  upragniony  dodatkowy 

mecz  o  brązowy  medal,  któ-

ry  stoczyłyśmy…  ze  stołeczną 

drużyną.  Zmotywowane  już 

jednym  zwycięstwem  z  AZ-

S-em,  nie  odpuściłyśmy  do 

samego  końca.  Gdy  sędzia 

odgwizdał  koniec  meczu,  na 

boisko wbiegła  cała niebieska 

ekipa Decathlon Rugby Team 

i odtańczyła zwycięski taniec. 

Kilka  chwil  później  nadszedł 

czas  na  gratulacje,  medale 

i podziękowania, a wieczorem 

odbyła się  trzecia połowa me-

czu, czyli to, czym charaktery-

zuje się każda dobra  impreza – afterparty z ekipami  innych 

turniejowych drużyn :-)

Teraz odpoczywamy, ale od wiosny ruszamy z treningami do 

Sopot Beach Rugby 2018 – kto do nas dołączy? 

Sandra Recka

Decathlon Kartuska 

Naszą ekipę tworzyli:
WIKTORIA HADeLKA (Decathlon Kartuska)

MAGDA GORzOŁKA (Decathlon Kartuska)

LAURA ABUCeWICz (Decathlon Kartuska)

KATARzyNA KRUPA (Decathlon Kartuska)

SANDRA ReCKA (Decathlon Kartuska)

MARLeNA MROCzyńSKA (Decathlon Przymorze)

JULIANNA SCHUSTeR (Decathlon Przymorze)

ANGeLIKA PIeKORz (Decathlon Gliwice)

OLIWIA DąBROWSKA (Trenerka + Przyjaciółka Decathlon Kartuska)

SABRINA KLINNeR (Przyjaciółka Decathlon Kartuska)

MARCIN LeWANDOWSKI (Decathlon Kartuska)

FILIP BUDNy (Decathlon Kartuska)

WOJTeK WOJDyGA (Decathlon Kartuska)

MATeUSz SzCzePAńSKI (Decathlon Kartuska)

DANIeL BAGIńSKI (Decathlon Kartuska)

MICHAŁ SzCzOTKA (Decathlon Bielsko Karpacka)

RAFAŁ HADeLKA (Przyjaciel Decathlon Kartuska)

MATeUSz zABIeGAŁA (Przyjaciel Decathlon Kartuska)
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Piątek. 1 Września. Okolice 
godziny 10. Około 319 321 
524 minuty lub inaczej 5 
322 025 godzin lub 221 751 

dni albo po prostu 707 lat, 48 dni 
i kilka godzin wcześniej na przeciwko 
siebie stanęły armie dowodzone 
przez Ulricha von Jungingena oraz 
Władysława II Jagiełło. Jak więc 
widać data nie była przypadkowa! 
W takich okolicznościach nie mogliśmy 
pojechać nigdzie indziej, niż w okolice 
Grunwaldu!

Szerokim,  25-osobowym  składem,  uszeregowanym  w  4  busy, 

ruszyliśmy w drogę. A ekipa to była nie byle jaka! Byli tu naj-

lepsi z najlepszych  - kwiat narodu. Znalazła się w niej przede 

wszystkim… Tak!  Cała  ekipa  rowerowa  z  Reduty.  Słynni  Los 

Redutos! Bohaterowie Challengu po złoty rower! Skład posze-

rzył  się  o  zaprawionych  w  boju  szkoleniowców  technicznych 

B’TWIN.  Naturalnie  nie  zabrakło  także  naszych  ambasado-

rów. Dopełnienie stanowiła skromna, lecz silna ekipa B’TWIN  

Poland. Był z nami także fotograf, który uwiecznił ten epokowy 

wyjazd dla potomnych.

Chociaż data oraz cel podróży mogłyby to sugerować, naszym 

orężem nie miały być miecze i armaty, tylko aluminiowe i kar-

bonowe rumaki, z których każdy wyposażony był w dwa cieniut-

kie koła, a także siła własnych mięśni. Przeciwnikiem zaś wcale 

nie miał być sąsiedni naród, a nasza własna kondycja i matka 

natura.  Przed  wyjazdem  zdecydowanie  bardziej  obawialiśmy 

się tego pierwszego. Faktycznie jednak, to drugi czynnik miał 

największy wpływ na przebieg “bitwy”. Pogoda przywitała nas 

bowiem dwoma nagimi mieczami w postaci deszczu i wiatru.

Ale w ogóle po co to wszystko? Z jednej strony była to nagro-

da za ciężką walkę etapową dla Los Redutos! A jednocześnie 

nagroda za ciężką pracę dla szkoleniowców technicznych. Na-

prawdę zapracowali na sukces i należało im się! Cały wyjazd był 

skupiony na tematyce rowerów szosowych. Dla niektórych była 

to także pierwsza okazja do spróbowania swoich sił na szosie 

i wygląda na to, że niektórzy mają nową, sportową pasję.

Dodatkowo  zgrupowanie  miało  zweryfikować  siłę  naszego 

zespołu przed Bike Challenge, które już za chwilę (9-10 wrze-

śnia!).  Decathlon  Team  Poland  będzie  tam  reprezentowany 

w ilości 82 wyższych rangą kolarzy.
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Po krótkiej podróży, ok. godziny 13 zameldowaliśmy się w bar-

dzo miłym pensjonacie prowadzonym przez sympatyczne mał-

żeństwo. Lekki  obiad,  szybka  odprawa  i  ruszamy. No  i  tylko 

ta pogoda… Wszyscy lubią rower, ale umówmy się… 13 stopni, 

deszcz i wiatr to nie są idealne warunki dla miłośników dwóch 

kółek. Czy chcieliśmy się wycofać? Niektórzy. Czy chcieliśmy 

moknąć i marznąć? Nie. Czy morale były niskie? Niezbyt wy-

sokie. Czy się baliśmy? Zdecydowanie. Czy odpuściliśmy? Nie! 

Ekipa podzieliła  się na kilka mniejszych grupek w zależności 

od  “siły  ognia”.  Finalnie,  po 

niedługim  rozjeździe  każdy 

kolarz zrobił między 30, a 50 

km.  Prawdziwy  bój  miał  na-

dejść drugiego dnia.

Wieczorem  po  druzgocącej 

informacji,  że  po nocy wcale 

nie czekają na nas lepsze wa-

runki  atmosferyczne,  posta-

nowiliśmy poprawić sobie nastroje oglądając jak Polska pogro-

mi Danię. Dzięki Cionek… 

Już  o  godzinie  8,  po wyjrzeniu  za  okno wiedzieliśmy,  że  bę-

dzie… mokro. Nie były  to  tylko czcze pogróżki. Po  śniadaniu 

i mocnej odprawie już wszyscy wiedzieliśmy, że dzisiaj nie ma 

mowy o jeździe na pół gwizdka. Jednym z celów wyjazdu był 

Grunwald! Nasz wódz Rafał Gębarełło zdecydował się podzie-

lić armię na 3 części, aby jak najlepiej przeprowadzić całą akcję. 

Strategia okazała się trafiona! Każda z trzech części osiągnęła 

pole bitwy pod Grunwaldem i posunęła się naprzód. Oddział 

pierwszy  (vel.  harpagany)  przekroczył  tego  dnia  100  km,  co 

zważywszy  na  pogodę  było  naprawdę  świetnym  wynikiem. 

Armia środek poprzestała na 80 km. Oddział trzeci (silnie re-

prezentowany przez słynnych Los Redutos) przekroczył 50 km! 

Niektórzy  nawet  osiągnęli  tego  dnia  swoje  rekordy  dzienne! 

Brawo!

Ktoś powie - cóż to za dystanse dla kolarzy szosowych? I będzie 

miał rację, jeśli nie weźmie poprawki na pogodę. Należy tutaj 

podkreślić, że faktycznym wyzwaniem nie była kondycja i siła 

naszych nóg, a ilość litrów wody, które każdy z nas mógłby wy-

żymać ze swojej odzieży. Dobre kilka kilo!

Trzeci  dzień  stał  pod  znakiem  powrotu. Oczywiście  powrotu 

z tarczą, nie zaś na niej! Niektórzy zachęceni sukcesami dnia 

poprzedniego, wciąż spragnie-

ni  kilometrów  nie  zamierzali 

od tak wsiąść do busów i wró-

cić do domu. Przed wyjazdem 

nastąpił  więc  jeszcze  jeden 

krótki  przejazd,  który  miał 

symbolizować  odniesione 

zwycięstwo.  Sukces  dnia  po-

przedniego był tak niezaprze-

czalny, że nawet matka natura uznała naszą wyższość i choć nie 

zgodziła się na słońce i temperaturę powyżej 14 stopni, to ustą-

piła w temacie deszczu. Do ekipy jeźdźców dołączył nawet nasz 

dzielny fotoreporter, który przez dwa dni towarzyszył zespołowi 

za lejcami powozu!

W dobrych humorach cała armia wróciła szczęśliwie do domu. 

Nasze żelazne rumaki, które wyjątkowo dobrze sprawdziły się 

w trudnych warunkach bitewnych doczekały się zaś zasłużone-

go odpoczynku i dokładnego czyszczenia. 

Bike Challenge! Nadchodzimy! 

Oliwer Radźko

Product Manager

B’TwIN Team Poland

Pogoda przywitała nas dwoma 
nagimi mieczami w postaci  

deszczu i wiatru.
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3września  w  Decathlon  Lublin  od-
były  się Targi Sportowe. Przygoto-
wania  były  bardzo  intensywne  ale 
jakże opłacalne, oraz w pełni zado-

walające. 

Do naszego sklepu tego dnia przybyło setki, a nawet tysiące 

klientów  -  zwłaszcza  dzieci,  bo  to  właśnie  im  dedykowane 

były  te  Targi. W Targach  wzięły  udział  następujące  kluby 

sportowe: Klub Sportowy Olimpia Lublin, Klub Strzelecki 

Snajper,  Siłownia  GetGym,  Stowarzyszenie  Piłkarskie  Na-

dzieje Motor  Lublin,  Lubelski Klub Tenisowy  oraz Tytani 

Lublin.

Od godziny 12 każdy mały sportowiec mógł odwiedzić  inte-

resujące go stoisko, porozmawiać z trenerami oraz członkami 

klubów,  otrzymać  zniżkę  na  zajęcia  oraz  spróbować  sportu, 

z którym wcześniej nie miał styczności! Konkursy organizowa-

ne przez kluby sportowe cieszyły się ogromną popularnością. 

Dzieci mogły m.in. wziąć udział w przeciąganiu  liny,  rzucie 

do obręczy piłką do futbolu amerykańskiego, slalomie z pił-

ką między pachołkami, skoku w dal, meczu tenisa ziemnego. 

Atrakcjom oraz ochotnikom do skorzystania z nich nie było 

końca.

Pamiętaliśmy również o  rodzicach! Siłownia GetGym przy-

gotowała  dla  nich  darmowe  karnety  na  siłownię,  a  także 

bezpłatną analizę składu ciała oraz porady trenerów perso-

nalnych.

W  czasie  trwania  Targów  wręczyliśmy  również  nagrody  oso-

bom,  które  nadesłały  najciekawsze  zdjęcia  w  odpowiedzi  na 

konkurs pt. „Wakacje na sportowo”, prowadzony przez nas na 

portalu społecznościowym - Facebook. 

 Sportowy 
Lublin 
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Najważniejsze  jest  dla  nas  to,  że  klienci  opuszczali  nasz  sklep 

z  uśmiechem  na  ustach,  a my  osiągnęliśmy  zamierzony  cel 

- przybliżyliśmy dzieciom i ich rodzicom ofertę sportową ofe-

rowaną przez nasze miasto. Przyznajemy, że nie zakładaliśmy 

aż tak dużego sukcesu Targów Sportowych i  już teraz posta-

nowiliśmy wpisać to wydarzenie w kalendarz stałych eventów 

w Decathlon Lublin! 

Niezmiernie dziękuję Wszystkim pracownikom, którzy zaan-

gażowali się w przygotowanie i przebieg Targów Sportowych, 

a  przede  wszystkim  Karolinie  Traczykiewicz  za  ogromne 

wsparcie i motywację do działania, oraz najlepszej prowadzą-

cej, Agacie Rosołowskiej, za niesamowitą energię i uśmiech!

Emilia Kowalak

Koordynator Targów Sportowych
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W marcu została otwarta pierwsza 
ścianka wspinaczkowa w Kielcach. 
W stolicy Gór Świętokrzyskich 
alpinistyka i wspinaczka dopiero 

„raczkują”, więc stwierdziliśmy, że doskonałym 
pomysłem będzie nawiązanie współpracy 
z właścicielem obiektu. 1 kwietnia odbyły 
się tam pierwsze mistrzostwa boulderowe 
w regionie. Udało nam się nawiązać kontakt, co 
zaowocowało współpracą barterową.

Nasza  wspólna  praca  przebiegła  bardzo  pomyślnie,  dlatego  zde-

cydowaliśmy  się  zorganizować  tam  event  dla  naszych  klientów. 

Promocja tego sportu miała przynieść nam obopólną korzyść. Dla 

naszego sklepu – wzrost sprzedaży produktów marki Quechua i Si-

mond. Dla firmy Mobius – kolejni klienci, dzięki którym mogą roz-

wijać swą działalność. 

Wynajęliśmy obiekt i 6 instruktorów wspinaczki na niedzielę 11.06.2017r. 

Każdy klient, który zrobił u nas zakupy od 27.05 do 10.06 otrzymał od 

nas wejściówkę dla swojej rodziny do Mobius Studio. By odpowiednio wy-

promować event, niezbędne było dotarcie do potencjalnych odbiorców. 

O wydarzeniu informowaliśmy naszych klientów za pomocą facebooka 

oraz plakatów.

Poprosilismy  też  o  pomoc Michała  Klebana  -  szkoleniowca  wspi-

naczki, który zaprezentował na evencie nasze produkty.

W  niedzielne  popołudnie  na  obiekcie  pojawiło  się  kilkaset  naszych 

klientów. Znaczną większość stanowiły dzieci, które pod opieką swoich 

rodziców oraz instruktorów mogły rozwijać w sobie pasję do wspinaczki. 

Każdy mógł też przetestować produkty marki Simond. Mamy nadzieję, 

że zadowolenie naszych klientów korzystnie wpłynie na sprzedaż pro-

duktów Simond w Decathlon Kielce, oraz że zainteresowanie tym spor-

tem w Kielcach znacznie wzrośnie. Widok setek szczęśliwych osób, które 

mogły spróbować swoich sił na ściankach wydaje się to potwierdzać.

Roksana Lubniewska 

Decathlon Kielce

 Event  
wspinaczkowy  

w Kielcach
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 Raj rowerowy

Niedzielny poranek, godzina 
7:00, po co spać jak można 
pojeździć na rowerze? A przy 
tym doskonale zaprezentować 

się jako firma i ekipa przepełniona 
sportowym duchem.

W dniu 25 czerwca rowerowa ekipa Decathlon Lublin wzięła udział 

w jednej z największych imprez w regionie poświęconej propagowaniu 

sportów rowerowych zarówno wśród profesjonalistów, jak i amatorów.

Urocze miasto Lubartów,  tuż obok Lublina, po raz kolejny gościło 

wszystkich, którzy chcieli sympatycznie i miło spędzić wolny dzień na 

dwóch kółkach. My jako ekipa Decathlon, poza ufundowaniem na-

gród głównych w postaci rowerów dla najlepszych uczestników impre-

zy, zapewniliśmy również serwis rowerowy, tak aby każdy z biorących 

udział mógł liczyć na fachową pomoc  i czuł się bezpiecznie na trasie.

Organizatorzy po raz kolejny udowodnili, że aktywne, rodzinne spę-

dzanie czasu to najlepsza forma rozrywki. Można było współzawod-

niczyć na siedmiu rodzajach tras do wyboru od najkrótszej 17 km, po 

najdłuższą 61 km. Celem tego rodzaju imprezy jest przejechanie jak 

najdłuższego dystansu zbierając jak największą ilość potwierdzeń na 

punktach kontrolnych. Przy niezwykle sprzyjającej pogodzie można 

było spędzić na rowerze cały dzień wśród rodziny, przyjaciół, znajo-

mych z poprzednich edycji Święta Rowerów. Przypomnijmy, że to już 

24-ta impreza pod tym szyldem. Tegoroczne spotkanie pasjonatów 

rowerów pobiło wszelkie dotychczasowe rekordy:

Warto wspomnieć, że w imprezie udział wzięli również goście z Au-

stralii, Białorusi, Ukrainy, Francji, Czech i Słowacji, którzy byli pod 

wrażeniem organizacji  i zainteresowania tego typu sportowymi wy-

darzeniami w Polsce. Obecne również były kluby rowerowe z całej 

Polski co świadczy o bardzo poważnym traktowaniu lubartowskiego 

rowerowego święta.

Norman Kolczyński 

Decathlon Lublin Czechów

14 500  
– liczba wszystkich uczestników,

550 000 kilometrów  
- tyle w sumie przejechali wszyscy rowerzyści,

16 osób  
– najliczniejsza rodzina,

300 km  
– najdłuższy dystans pokonany  

przez jednego uczestnika.
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 Street workout

Jakiś czas temu... w byłej 
stolicy Polski, odbył się event 
rozpoczynający sportowe lato wraz 
z Decthlon Płock. 

Można by rzec - event jak event, lecz tego dnia stało się coś jeszcze. 

Tego  samego  dnia  oficjalnie  zainicjowaliśmy  projekt  sklepu, 

w którym bardzo mocno skupiamy się na naszych użytkowni-

kach, na klientach, a także na lokalnej społeczności. 

Zgodnie z Naszą wizją  i projektem Decathlon Płock oraz na-

szymi marzeniami DPU, a w szczególności dziś  identyfikując 

się z jednym z nich:

ćwicz w przestrzeni miejskiej  
i odkrywaj piękno sportu z Decathlon Płock!

Chcielibyśmy podzielić  się  z Wami  tym ważnym dla Nas wy-

darzeniem.

Wraz  z  początkiem  wakacji  pokazaliśmy  Płocczanom,  że 

sport  wcale  nie  musi  być  drogi,  że  sport  może  uprawiać 

każdy i w każdym wieku, że z nami sport jest łatwiejszy niż 

myślisz. 

U nas można „zachłysnąć się”  i zaktywizować swojego ducha 

sportu próboując dowolnych dyscyplin, by finalnie móc odna-

leźć to, co polubisz na dłużej... 

Otworzyliśmy pierwsze w Płocku profesjonalne i pełnowymia-

rowe boisko do siatkówki plażowej, badmintona, tenisa plażo-

wego... oraz uwaga! Pierwszy w Polsce! 

Bądź zdrowy, odkrywaj i uprawiaj sport razem z Nami

Polska Z ŻyCIA SKLEPU
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Street Workout Park z elementami Parkour’u wzbo-
gacany obecnie o strefę CrossFit. O co tu chodzi?

Czym jest parkour?
Parkour  jest formą aktywności fizycznej polegającą na efektyw-

nym, użytecznym i bezpiecznym przemieszczaniu się po dowol-

nym  terenie. W praktyce osoba uprawiająca parkour  -  zwana 

traceurem (czyt. traserem) - przeskakuje przez murki i barierki, 

wspina się na ściany  i  skacze między wszelkimi napotkanymi 

przeszkodami.

Czym jest street workout?
Street  workout  to  coraz  popularniejsza  forma  aktywności  fi-

zycznej  (ćwiczenia  o  charakterze  siłowym),  polegająca  na 

niczym  innym  jak  wykorzystywaniu  elementów  zabudowy 

miejskiej  do  ćwiczeń  albo  na  specjalnych  placach  do  street 

workoutu  z  drążkami,  poręczami  i  drabinkami.  Zazwyczaj 

opierają  się  na  kalistenice.  Kalistenika  to  rodzaj  aktywności 

fizycznej, w której do treningu wykorzystuje się masę własnego 

ciała. Dla przykładu  takim najprostszym ćwiczeniem kaliste-

nicznym jest... pompka.

Przede wszystkim, zależy nam, aby:
- coraz więcej osób spędzało aktywnie czas w naszej strefie spor-

tu (niestety, ale nie wszystkich stać na karnet na siłownie i rocz-

ne  zobowiązania,  nie  każdy ma możliwość  aby móc wynająć 

dla siebie boisko by pograć z dziećmi w siatkówkę, badmintona 

czy piłkę  ręczną  - u nas mogą  spróbować większości  sportów 

ZA DARMO  -  by  znaleźć  ten,  który  być może w przyszłości 

będą chcieli rozwijać, a jeśli uda nam się do tego dołożyć swoją 

cegiełkę to tym bardzej będziemy SZCZĘŚLIWI!

-  pracownik,  użytkownik,  klient  czy  lokalna  społeczność?  - 

działamy  niekonwencjonalnie  na  rynku  lokalnym  oferując 

możliwość spróbowania (w przyszłości) większości sportów, by 

móc odnaleźć ten, który jest dla NAS i z którym się UTOŻSA-

MIAMY. Utożsamiając się z danym sportem, utożsamiamy się 

z marką.  Stawiamy  na młodzież,  która w  przyszłości  do Nas 

wróci!

Nie musimy płacić za karnety, 
bilety wstępu na siłownie ani 

kupować specjalistycznych sprzętów 
do treningu - street workout jest 
całkowicie darmowy! Wystarczy 
odrobina motywacji i trochę 
inwencji, aby już dziś zacząć 

ćwiczyć w przestrzeni miejskiej 
i odkrywać piękno sportu.
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- lokalne gwiazdy? a czemu Nie!   To szansa, że płocczanie będą 

przychodzić do sklepu nie tylko na zakupy lub by samemu po-

grać, ale także aby spotkać lokalnych sportowców. Dodatkowo 

takie wydarzenia to także gratka dla pracowników!

Piłkarze Ręczni wisły Płock  vs  Decathlon Płock.

Nasza Misja:
Promowanie  sportu  oraz  wszelkiej  aktywności  ruchowej  to 

główne cele,  które  stały  się  inspiracją dla powstania Projektu 

Decathlon Płock. Sport jest naszą pasją, którą chcielibyśmy za-

razić jak najwięcej osób. Pragniemy, aby znaczenie sportu cią-

gle rosło, a wraz z nim grono zainteresowanych osób.

Od  czasów  starożytnych  na  czas  Igrzysk  ustawały  wszystkie 

wojny i spory. Ludzie łączyli się i podążali na stadiony gdzie po-

dziwiali wspaniałych sportowców. Ten przykład mówi nam jak 

SPORT łączy i integruje nas wszystkich - właśnie to Decathlon 

Płock postawił sobie za główny cel, to stało się naszą misją - Łą-

czyć poprzez Sport!

Nasza Wizja:
Stworzenie  doskonałego  miejsca  gdzie  zarówno  dzieci,  mło-

dzież  jak  i  sami  rodzice  mogą  wspólnie  spędzać  aktywnie 

czas. Ułatwienie  im dostępu i dawanie możliwości aktywnego 

spędzania czasu.  Poprzez promowanie aktywnego i zdrowego 

trybu  życia  chcemy wyciągnąć młodzież  z  szarych  blokowisk 

i pokazać im, że można spędzać czas inaczej - lepiej, zdrowiej, 

aktywniej!

Jeszcze  raz  chciałem  podziękować  całej  ekipie  sklepu,  która 

pomogła w budowaniu sportowego ducha wśród całej społecz-

ności Płocka... Jesteście Wielcy! W razie pytań jesteśmy do dys-

pozycji! Pozdrawiamy!

Piotr Pierzgalski

Dyrektor Sklepu 

Decatlon Płock
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„Polecam serdecznie. Robiłem 
zakupy kilka tygodni temu. Punkt 

obsługi klienta zadowalający, 
szczególnie, że miałem parę 

problemów z fakturą. Pani Karolina 
z przepięknym uśmiechem ognistymi 
włosami pomogła rozwiązać wszelkie 

wątpliwości i problemy.”

DeCATHLON TORUń,  
3 WRz 2017, DARIUSz

„Obsługiwał mnie miły Pan, który pomógł 
rozwiać mi wszystkie wątpliwości (płaciłam 
kartą podarunkową i miałam kilka pytań). 
Zaproponował spakowanie zakupionego 

towaru, a z twarzy nie schodził mu uśmiech. 
Poczułam się wyjątkowa.”

DeCATHLON RUMIA,  
2 WRz 2017, DOROTA

„Nie lubię kupować „kota w 
worku”. W tym sklepie można 

rozpakować i sprawdzić czy produkt 
mi odpowiada. Ogromny pozytyw! 

Oby tak dalej!”

DeCATHLON BIeLANy 
WROCŁAWSKIe, 30 SIe 2017, 

DOMINIK

„Bardzo miła obsługa, super  
podejście do klienta”

DeCATHLON LUBLIN CzeCHóW,  
2 WRz 2017,  JACeK

„Bardzo miła obsługa, super  
podejście do klienta”

DeCATHLON LUBLIN CzeCHóW,  
2 WRz 2017,  JACeK

„Przestrzeń ułatwia poruszanie się po sklepie. 
Towar poukładany tematycznie i przejrzyście. Nikt 
nie krzyczy: „Nie dotykać!”. Chcesz kupić, więc 
masz prawo produkt sprawdzić. Nawet pojeździć 
na rowerze. Obsługa miła i chętna do pomocy. 

Osobiście polecam!”

DeCATHLON KRAKóW zAKOPIANKA,  
5 WRz 2017, JAROSŁAW

„Jestescie super! Zawsze 
bede robil zakupy 
w Decathlonie.”

DeCATHLON ŻORy,  
29 SIe 2017, KAROL

„Wspaniała miła obsługa 
klienta. Pozdrawiam 
serdecznie całą załogę 

Decathlona.”

DeCATHLON SŁUPSK,  
29 SIe 2017, WOJCIeCH

„Sama przyjemność z zakupów!!!!  
Mogę polecić na 100%!!!”

 
DeCATHLON POzNAń SWADzIM,  

30 SIe 2017, KAROLINA
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