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Snow Expo 
2017

Cześć Dekatlończycy! Ko-
rzystając z okazji napisa-
nia artykułu do grudnio-
wej Pasji, chciałbym prze-

kazać informacje dotyczące udziału ma-
rek dedykowanych aktywności górskiej 
zimą, czyli: Wed’ze (narciarstwo zjazdo-
we, snowboard), Quechua (turystyka zi-
mowa, narty biegowe), Simond (alpinizm 
zimowy) – w drugiej edycji największej 

imprezy wystawienniczej w Polsce: Sno-
wExpo 2017.

W dniach 15 – 16 października na terenie PGE Narodowego 

odbyła się impreza promująca wszelkiego typu aktywności 

górskie zimą. Wystawiali się światowi oraz polscy producenci 

sprzętu narciarskiego, polscy przedstawiciele znanych marek 

dedykowanych sportom zimowym. Przedstawiciele ośrodków 

i regionów górskich z Polski oraz Europy (Francja, Hiszpania, 

Słowenia, Słowacja, Austria, Republika Czeska ).
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Wystawialiśmy się na 45m2 powierzchni na stoisku zaprojekto-

wanym przeze mnie, a wykonanym przez firmę MCTeam. 

Ze względu na rolę partnera sportowego SnowExpo 2017, jaką 

pełnił nasz rynkowy „rywal”, czyli GoSport, nie mogliśmy wy-

stawić się pod głównym logo Decathlon, tylko pod logo naszych 

marek technicznych: Wed’ze, Quechua i Simond.

Myślę, że poradziliśmy sobie z całością w sposób w pełni pro-

fesjonalny, zgodnie z naszą filozofią – być bliżej użytkownika. 

Kontakt ze zwiedzającymi SnowExpo, był konkretny i profesjo-

nalny, nie odwiedzali tej imprezy przysłowiowi „janusze”, lecz 

ludzie od lat przywiązani do swoich pasji: narciarstwa, snowbo-

ardu, turystyki zimowej, narciarstwa biegowego czy alpinizmu.

Osoby, które odwiedzały nasze stoisko, były miło zaskoczone 

naszymi produktami, ich właściwościami oraz stylem i kolo-

rystyką. Bardzo dużą popularnością cieszyła się odzież nar-

ciarska, dorosła oraz dziecięca. Wiele osób było zaskoczonych 

cenami naszych produktów: nart, desek, butów czy kasków. 

Oferta nart zaskoczyła również dość mocno – atrakcyjna kolo-

rystyka i jakość wykończenia spodobały się, a kiedy podaliśmy 

ceny produktów, zaskoczenie na twarzach zwiedzających było 

„bezcenne”.

Wrażenia z tych spotkań i rozmów 
były ważnym doświadczeniem, 
utwierdzającym w przekonaniu 

jak wiele jeszcze przed nami 
(Decathlon Polska) aby dorównać 

kroku konkurencji i pozyskać 
tę część rynku, która mieści się 
w ramach naszej filozofii: sport 

bliżej użytkownika.

My (ekipa szkoleniowców 
technicznych Decathlon), 
w składzie:
• Patrycja Szwed,  
• Weronika Biernacka,  
• Angelika Białek,  
• Joanna Czop,  
• Piotr Skalski,  
• Karol Ruszczyk,  
• Mateusz Trojak,  
• Jakub Janiga,  
• Krystian Kruczkowski,  
oraz w roli organizatora odpowiedzialnego za całość 
imprezy – ja, czyli  
• Tomek Ozimek.
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Z rozmów z potencjalnymi użytkownikami wyciągnęliśmy kil-

ka wniosków, między innymi ten, że wieloletni użytkownicy 

sprzętu zimowego czy odzieży nie kojarzyli sklepów Decathlon 

z oferta techniczną, lecz jedynie z prostymi produktami jak dre-

sy, piłki czy buty dla dzieci do szkoły. Dla nas jest to informa-

cja niezwykle ważna, w którą stronę Decathlon powinien pójść 

w kwestiach marketingowych oraz kwestiach długoterminowej 

polityki handlowej i wizerunkowej, aby wzmocnić i utrwalić po-

zycję swoją i marek własnych, na lokalnym rynku sportowo-re-

kreacyjnym w Polsce.

Organizatorzy SnowExpo już namawiają mnie aby Decathlon 

wziął udział w kolejnej edycji nie tylko SnowExpo 2018 ale roz-

poczynającej się w marcu 2018 imprezy BikeExpo 2018, gdzie 

wystawiają się wszyscy związani z produkcją, dystrybucją oraz 

serwisem sprzętu rowerowego. Myślę, że nasza marka rowero-

wa powinna się na tej imprezie znaleźć, ponieważ ma do nadro-

bienia wizerunek po ostatnich problemach ze stokiem rowerów 

oraz problemach jakościowych.

Gorąco namawiam ludzi odpowiedzialnych w Centrali Kam-

pus Polska do uczestnictwa w obu typach imprez: BikeExpo 

i SnowExpo 2018 i kontynuowania naszej obecności w kolej-

nych latach.Udział w tego typu imprezach wzmacnia wizerunek 

oraz poszerza wiedzę użytkowników.

Mówiąc wprost - im więcej par oczu widzi produkt lub usługę 

(serwis), tym więcej kupuje.

Pozdrawiam serdecznie, jeśli ktoś z Was ma jakieś pytania, to 

zapraszam do kontaku.

Tomasz „Ozi” Ozimek.
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 Wielki  
powrót: i tak  
to się kręci!

Cześć, z tej strony Przemek. Na co-
dzień prowadzę sektor rowerowy 
w sklepie w Sosnowcu. Jednak 
nie samą pracą żyje człowiek :) 

Moja pasja do rowerów, znalazła odzwier-
ciedlenie w pracy i jakiś czas temu razem 
z ekipą b’twin Polska, stworzyliśmy pro-
jekt ambasadorów marki. Dzięki temu po-
mysłowi, który narodził się w mojej głowie, 
mogę startować na terenie całego kraju, te-
stować produkty najwyższej jakości i dzie-
lić się swoimi spostrzeżeniami z marką. 

Dziedziną kolarstwa, którą się 
specjalizuje jest kolarstwo górskie 

- błoto, kilometrowe podjazdy, 
ostre kamieniste zjazdy dają efekt 

niesamowitej radości na mecie. 
Co w tym jest najpiękniejsze? 

Pokonywanie własnych słabości! 

Polska SPORT I REKREACJA
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Startuje w serii Bike Maraton – aktualnie, jestem już po trzech 

startach, w tej serii. 

Pierwszy start w Miękinii miał miejsce 8 kwietnia - szybka, 

nieskomplikowana trasa, była nie jako prologiem do zaczynają-

cego się dopiero sezonu. 37 miejsce, w kategorii wiekowej z ka-

pitalnym wynikiem punktowym, dało mi dobry start w sezon. 

Drugi start w Zdzieszowicach, koło Góry Św.Anny, zaowocował 

pierwszymi podjazdami i technicznymi częściami trasy. Zawo-

dy odbywały się w sobotę, a jeszcze w środę na trasie leżał śnieg. 

Nie przestraszył on jednak prawdziwych twardzieli, dzięki cze-

mu na starcie stanęły 763 osoby. Ukończyłem zawody na 25 

miejscu w kategorii wiekowej, co utwierdziło mnie w tym, że 

idę w dobrym kierunku z rozwojem formy.

Trzeci start - no i sezon zaczął się na dobre. Nie ma nic piękniej-

szego, niż edycja w Wiśle, esencja maratonów górskich. Trasa 

prowadzi ostro w górę, trzymając kolarza na podjeździe przez 

parę kilometrów, tylko po to, żeby na szczycie nagrodzić go so-

czystym zjazdem w dół. I tak trzy, cztery razy, co daje niecałe 50 

km trasy, z niecałymi 2 km przewyższeń. Poniżej, zamieszczam 

ciekawy wykres trasy. 

I tak się to kręci. Dzięki sprzętowi, którym dysponuje, mogę 

realizować swoją pasje na najwyższym poziomie. Na trasie spo-

tykam wiele osób korzystających z naszego sprzętu i z roku na 

rok jest ich więcej, co utwierdza mnie w przekonaniu, że marka 

trafia w rynek. 

Serdecznie zachęcam wszystkich, do spróbowania wła-

snych sił, na starcie maratonu MTB - to prawdziwa lekcja 

życia :) 

Do zobaczenia na trasie!

Przemysław Winiarski

Decathlon Sosnowiec

PolskaSPORT I REKREACJA
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 ,,Rajd Górski  
Decathlon Bielany”

Góra Ślęża jak wiadomo to 
najwyższy szczyt Przedgó-
rza Sudeckiego należący do 
Korony Gór Polski, Korony 

Sudetów Polskich i Korony Sudetów. 
Jedna z najczęściej uczęszczanych tras 
prowadzących ku szczytowi zaczyna się 
w miejscowości Sobótka nieopodal Bie-
lan Wrocławskich i co za tym idzie Wro-
cławia. Ekipa działu Turystyka Górska 
ze sklepu w Bielanach Wrocławskich po-
stanowiła wypełnić przejściowy, jesienny 
okres, w którym letnie, górskie przygody 

powracają w opowieściach podczas sma-
rowania nart, bardzo ciekawym konkur-
sem fotograficznym. Nagrodą w konkur-
sie była wyprawa na Górę Ślęża i sprzęt 
Quechua o wartości 500 zł dla każdego 
laureata (sprzęt w trakcie wyprawy był 
testowany).  Uczestnicy mieli za zadanie 
opublikować na łamach facebookowego 
wydarzenia zdjęcie w sprzęcie marki Qu-
echua podczas górskich wojaży. Pośród 
nadesłanych zdjęć wytypowanych zostało 
6 najlepszych. Wyjazd dla wygranych od-
był się 12.11.2017.

Polska SPORT I REKREACJA
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Dagna Lewandowska

Jakub Pawłowski

Krzysztof Raczyłło

Ewelina Kłodzińska

Karolina Muszyńska

Maja Grabowska
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Przeprowadziliśmy szkolenie techniczne, po którym laureaci 

świadomie mogli wybrać jeden z przygotowanych przez nas 

dwunastu pakietów naszych produktów o rożnym poziomie 

techniczności i różnym przeznaczeniu (testowaliśmy zarówno 

kolekcje letnie i zimowe). Po radosnym zamieszaniu związanym 

z doborem sprzętu, sześciu laureatów i my (trójka Decathloń-

czyków) wsiedliśmy do busa, który powiózł nas do Sobótki. 

Złota jesienna pogoda świętowała się w tym dniu chyba ostatni 

raz tej jesieni (deszcz spadł dopiero wieczorem dzięki czemu 

przetestowaliśmy także nieprzemakalność sprzętu). Maszero-

waliśmy szlakami Ślężańskiego Parku Krajobrazowego słucha-

jąc o przygodach każdego z górołazów. Wędrując skupialiśmy 

swoją uwagę także na bogatej historii Ślęży i jej okolic. Dla na-

szych przodków była to góra święta. Ślęża, nadal niezrozumiałą 

siłą, przyciąga na swój szczyt tłumy ludzi, podczas przesilenia 

letniego – w trakcie Nocy Sobótkowej lub jak wolą niektórzy 

Nocy świętojańskiej, lub jak wolą jeszcze inni Nocy Kupały. 

Po zdobyciu szczytu i powrocie, u podnóża góry rozpaliliśmy 

ognisko. Dźwięki gitary wypełniały ciszę podczas konsumpcji 

tradycyjnego ogniskowego posiłku. Około godzinny popas został 

drastycznie przerwany przez nagły opad deszczu. W jego stru-

gach odbyliśmy ostatni odcinek drogi dzielący nas od czekające-

go busa. Pełni wrażeń wróciliśmy pod sklep skąd każdy udał się 

w swoją stronę. Prócz ankiet dotyczących testowanych produktów 

w następnych dniach otrzymaliśmy także wiadomości z podzięko-

waniami i gratulacjami. To dopełniło naszą satysfakcję z udanego 

w stu procentach konkurso-iwentu. Planujemy następne edycje. 

Nasz kolejny cel to Śnieżka!

Adam Bator

Polska SPORT I REKREACJA
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 „Czas na las” - Sportowe 
korzenie DECATHLON 

24 listopada odbyła się akcja 
sadzenia drzew przez 
Decathlon! Dzięki środkom 
zarobionym z zebranych 

wieszaków mogliśmy w tym roku 
zakupić szafki do segregacji odpadów,  
a za pozostałą kwotę posadzić drzewa  
i przyczynić się do polepszenia naszego 
środowiska :)

Akcja została przeprowadzona w Kutnie we współpracy z fun-

dacją Aeris Futuro, która ma już bardzo duże doświadczenie  

w podobnych działaniach!

W akcji brali udział mieszkańcy, okoliczna młodzież, a co najważ-

niejsze również  nasi pracownicy. Razem posadziliśmy 330 drzew, 

które uchronią okoliczne osiedla przed hałasem z pobliskiej drogi 

i pomogą w utrzymaniu świeższego powietrza. 

Dlaczego taka lokalizacja? 
Kutno jest najsłabiej zalesionym 
obszarem w Polsce, z największą 

potrzebą nasadzeń.  

PolskaPO GODZINACH
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 Pozostawiliśmy swój ślad w postaci tablicy stworzonej przez 

fundację, która zawiera logo naszej firmy oraz hasło wiodące 

„Sportowe korzenie Decathlon”. W dowodzie uznania otrzyma-

liśmy certyfikat, potwierdzający nasz wkład w ochronę środo-

wiska naturalnego.

Dziękuję wszystkim uczestnikom i mam nadzieję, że 

w przyszłości będziemy coraz chętniej wspierać podobne 

inicjatywy! 

 Maja Sadowska (Magazyn Gliwice)  

Polska PO GODZINACH
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 Jak pod choinkę 
sprezentować sobie aktywne 

wakacje marzeń? 

Dokładnie rok temu przed samymi świętami Bożego Narodzenia postanowiłam, że wakacje 2017 będą inne niż wszystkie, że 

zrobię coś wnoszącego w moje życie więcej radości i szaleństwa, a zarazem ogrom niepewności. Chciałam zaczerpnąć świeżego 

powietrza, odnaleźć siebie, zebrać myśli, znaleźć siłę i nabrać rozpędu na kolejne miesiące. 

Po wielu rozważaniach podjęłam kluczową i trudną decyzję, by wyjechać na program studencki Work&Travel. Bardzo istotnym 

kryterium doboru miejsca docelowego była niewielka odległość od Nowego Jorku. Z wielu ofert i biur wybrałam jako idealne 

miejsce pracy Mohegan Sun Casino w stanie Connecticut, którego przedstawicielami jest IECenter.  

PolskaPO GODZINACH
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Po finalnym zakończeniu walki z systemem szkolnictwa i zda-

niu wszystkich egzaminów w przyśpieszonych terminach dnia 

23.06.2017 roku wsiadłam w samolot, gdzie za oceanem cze-

kała na mnie przygoda życia. Pozornie i do czasu. Nowy Jork 

niestety dał mi popalić. Spędziłam tam długie godziny w po-

szukiwaniu odpowiedniego dworca, bo są aż cztery, z których 

każdy oddalony od siebie jedynie o kilka przecznic. Z bagażami,  

ze zmęczeniem oraz przy 42 stopniach Celsjusza kilka przecznic 

przemieniło się w odległość kilku kilometrową, a Nowy Jork 

nie przypadł mi do gustu. Do miejscowości docelowej dotarłam 

jadąc metrem, później pociągiem, busem i na końcu prawie ki-

lometr pod górę z walizkami. Jednym słowem – świetnie! Już 

byłam spragniona kolejnych dni. Na szczęście później było tylko 

łatwiej. W sześć osób wynajmowaliśmy dom, a 10 minut szło się 

do kasyna. Praca, współpracownicy i osoby z programu - super. 

Amerykanie posiadają specyficzne podejście do pracy, a mia-

nowicie uśmiech i powoli. Takim właśnie sposobem mijały dni 

i tygodnie, aż nadszedł długo planowany czas na część Travel!

Polska PO GODZINACH
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Nadeszła długo oczekiwana pora atrakcji i przygód. W tym 

roku natura nie była łaskawa i przysporzyła wielu kłopotów.  

We wrześniu pojawiło się trzęsienie ziemi w Meksyku, które mo-

gło aktywować uskok San Andreas w Kaliforni oraz cykl trzech 

huraganów mających miejsce na Oceanie Atlantyckim u wy-

brzeży Florydy, Puerto Ricko, Kuby i Bahamów. Życie wielu lu-

dzi obróciło się do góry nogami, a Amerykańskie media kreowa-

ły atmosferę grozy, wprowadzały panikę i odradzały wyjazdów  

w wyżej wymienione rejony. W ciągu kilku dni wszystkie moje 

plany stanęły pod znakiem zapytania, bo jedynie parę tygodni 

wcześniej zaplanowałam wymarzony rejs właśnie na Bahamy, 

zwiedzanie goracej Florydy i Key West-u oraz przejazd bajecz-

nymi wybrzeżami Kaliforni od San Diego po hipsterskie San 

Francisco. Automatycznie w mojej głowie pojawiło się pytanie: 

jechać czy nie jechać?

W trzeciej klasie podstawówki na dodatkowych lekcjach  

z języka angielskiego przerabialiśmy artykuł na temat sióstr  

Williams. Od tamtej pory pewnego rodzaju celem stał się tenis, 

a jako najlepsze zawodniczki ufaworyzowałam Serenę i Venus. 

Dalsza moja droga była bezpośrednio powiązana z grą w tenisa. 

Kontynuacją zamiłowania do tego sportu było podjęcie pracy 

w firmie Decathlon, gdzie otrzymałam wspaniałą możliwość 

współpracy ze sprzętem tenisowym. Na tej podstawie wybrałam 

również kierunek studiów i w dniu dzisiejszym realizuję moja 

pracę inżynierską w zakresie naciągów tenisowych. Wracając 

do idei programu Work and Travel, a konkretnie do Nowego 

Jorku, który stał się moim bezpośrednim celem ze względu 

na usytułowany w nim Arthur Ashe Stadium. Na stadionie co 

roku odbywa się US Open, czyli sportowe wydarzenie i mistrzo-

stwa w tenisa ziemnego, na które od dawien dawna marzyłam 

aby iść. Żyjąc z myślą, że może być to mój pierwszy i ostatni raz 

bez większych oporów kupiłam bilet na półfinał kobiet. Oczywi-

ście, w zamyśle bardzo chciałam trafić na jedną z sióstr. W tym 

roku Serena nie uczestniczyła w turnieju, ponieważ 1 sierpnia 

urodziła swoje pierwsze dziecko, córeczkę Alexis Olymię. Szan-

se na obejrzenie i przeżycie turnieju z jedną z moich ulubienic 

spadło do zaledwie 25%. Jednakże, Venus w ćwierćfinałach po-

konała swoja rywalkę i na półfinałach miałam zaszczyt oglą-

dać od dziecka uwielbiana i słynną siostrę Williams. Emocje 

podczas gry trwającej prawie trzy godziny były niesamowite.  

W tamtej chwili zdałam sobie sprawę, że spełniło się moje ma-

rzenie. Nareszcie udało mi się dotrzeć w miejsce i zobaczyć 

osobę, którą jako mała dziewczynka mogłam oglądać tylko  

w książce na zielonym tle.

Takie doświadczenia pomagają w kreowaniu dalszych wizji  

i przyszłych działań oraz pozwalają nabrać wiatru w skrzydła 

i tego właśnie wam życzę w te święta. Spełniajcie marzenia. 

Mierzcie wyżej i żyjcie bardziej, bo nie można zapomnieć dnia, 

w którym spełniają się marzenia.

 

Natalia Kozińska
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 Biegowe święto – Łódź 
DECATHLON RUN 

26.11 odbyła się czwarta edycja 
biegu organizowanego przez 
Decathlon Pasaż Łódzki 
w ramach której odbyły 

się także Mistrzostwa Polski Decathlon  
w biegu na na 10km.

Tegoroczna edycja przybrała darmową formę co spowodowało, 

że zapisy rozeszły się w dwa dni. Obawialiśmy się, że darmo-

wy udział spowoduje zmniejszenie ilości odebranych numerów 

startowych i mniejszą frekwencję. 

Okazało się jednak, że otworzenie Biura Zawodów wcześniej  

(w piątek i w sobotę) zmniejszyło problem „ślepych zapisów” 

i w niedzielę mogliśmy udostępnić wiele numerów dla biegaczy 

z poza listy! Ostatecznie pobiliśmy rekord frekwencji - 428 osób 

pobiegło z nami.

Bieg poprzedzony był krótką rozgrzewką z partnerem biegu 

największym klubem fitness w Łodzi. Bieg odbywał się na 

trzech pętlach w Parku oddalonym około 300m od sklepu,  

a całkowity dystans wyniósł 10 200m. Postaraliśmy się by trasa 

była urozmaicona.
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Wspaniale zaprezentowali się zawodnicy naszej firmy repre-

zentujacy Kalenji by Decathlon. Łódzkie środowisko biegaczy 

zadrżało gdy na liście startowej pojawiły się takie nazwiska 

jak Ostaszewski, Żakowski, Drążek czy Kowalik. Biegaczki oba-

wiały się natomiast przyjazdu sióstr Mendeckich czy Anny Gro-

madzkiej, która również figurowała na liście startowej :)Obawy 

były uzasadnione! Gazele Kalenji dały prawdziwy pokaz swoich 

umiejętności. Zarówno Panie jak i Panowie stawali na podium 

klasyfikacji GENERALNEJ.

MP Decathlon- Kobiety

1. Michalina Mendecka (1miejsce open)
2. Daria Mendecka (2 miejsce open)
3. Dominika Walczak

MP Decathlon- Mężczyźni

1. Arek Ostaszewski (2 miejsce open)
2. Adrian Żakowski(3 miejsce open)
3. Michał Drążek(6miejsce open) 

W sklepie na biegaczy czekało świetnie wyposażone stanowisko 

marki Aptonia, za które odpowiedzialny był Łukasz.

 Dodatkowo klub triathlonowy Celironman razem z agnecją ar-

t-media, przygotował dla nas darmową relację zdjeciową oraz 

przeprowadzał konsultację z fizjoterapeutą wraz z testem FMS.

Dodatkowym atutem biegu była możliwość wystartowania  

z psem :) Firma Leopardus zdecydowała się przekazać dla psów 

nagrody co było niezwykle przyjemnym akcentem. Zgłosiła się 

do nas także pani Ewa Kierzek, wspierająca akcję zbiórki pie-

niędzy na cel charytatywny #mamcel #1051.

Był z nami obecny także Kalenji Box, a biegacze mięli możli-

wość testów obuwia. Aby przyciągnąć biegaczy na dekorację (do 

tej pory szybko się rozchodzili) zdecydowaliśmy o konkursie na 

oddane chipy, w którym do wygrania było 15 nagród dla biega-

czy.Wierzę, że poprzez organizację tego wydarzenia nawiązuje-

my wspaniałą relację z klientem. Jestem kosmicznie szczęśliwa 

i że wszystko wypaliło!

Daria Ogrodowczyk

Decathlon Pasaż Łódzki
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KGP  
by Decathlon

Ach góry, góry… temat rzeka (pa-
radoksalnie!). Te polskie, wcale 
nie należą do najwyższych gór 
na globie. Nie trzeba wyruszać 

w karkołomną ekspedycję, żeby zrobić 
cyfrę i pobić swój wysokościowy rekord 
ustalony w Tatrach. Białoczerwonym 
wzniesieniom jednak nie można zabrać 
tego, że są znacząco zróżnicowane. Za-
czynając od tych dla najmniej wymaga-
jących, kuszących swą łagodnością Gór 
Świętokrzyskich, przez kolorowe jesienią 
lub kwitnące wiosenną zielenią Beskidy,  
a kończąc na budzących szacunek, pięk-
nych i zarazem niebezpiecznych Tatrach. 
Każdy znajdzie coś dla siebie - i chyba wie-
cie, o czym mówię.

Czy turystyka jest w ogóle sportem? Uczeni, badacze i samo-

zwańczy znachorzy Decathlonowych annałów od 41 lat toczą te 

i podobne im dysputy. Nie można jednak zaprzeczyć faktowi, 

że w świecie gór istnieją heroiczne wyczyny, a księga sportowych 

wejść na najwyższe i najtrudniejsze szczyty na Ziemi jest co 

i rusz na nowo pisana przez górskich śmiałków. Co więcej, na-

wet przeciętny, polski turysta może znaleźć wyczyn dla siebie, 

który będzie dlań wymagający. Właśnie taki cel stanowi często 

Korona Gór Polski.

W Polsce znajduje się 28 pasm górskich. Naturalnie, każde 

z nich posiada swój oryginalny, najwyższy szczyt, których ko-

lekcja stanowi skład Korony Gór Polski. Termin ten został uku-

ty w 1997 roku przez redakcje czasopisma „Poznaj swój kraj”, 

jednak nie jest to jedyna korona górska na świecie. Istnieje prze-

cież Korona Tatr (kilkadziesiąt szczytów tatrzańskich), Korona 

Europy (najwyższe szczyty wszystkich państw europejskich) czy 

wreszcie Korona Ziemi (7 najwyższych szczytów ze wszystkich 

kontynentów).

Od jakiegoś czasu trwa zacięta rywalizacja, której przedmiotem 

jest jak najszybsze zdobycie wszystkich szczytów należących do 

KGP. Aktualny rekord należy do Grzegorza Leszka, który do-

konał tego w 78 godzin. Trzeba przyznać - robi wrażenie. Wy-

obraźmy sobie, że dla przeciętnego turysty zdobycie samych 
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Rysów, czyli najwyższego szczytu Polski (2499 metrów n.p.m.) 

to już ok. 12 godzin wędrówki w dwie strony. 

Minęło pół roku. Wiosna przeszła, lato przeszło. Zaschłe od bło-

ta buty zaczęły już niecierpliwie tuptać w szufladzie, zdawało 

się nawet słyszeć z szafy stukot nieużywanego kija trekkingo-

wego. Nadszedł ten moment, wybrana została data. 11 paź-

dziernika wszyscy wyznawcy wielkiej Quechuy mieli dokonać 

niemożliwego.

Umówiliśmy się w przeddzień tej daty w Katowicach, aby omówić 

wszystkie kwestie logistyczne oraz po prostu nakręcić się wzajem-

nie pozytywnymi emocjami. Pamiętajmy, sportowi musi towarzy-

szyć  ekscytacja i dobra zabawa, a poznanie ludzi o tych samych 

zainteresowaniach jest dodatkowym atutem. Po spotkaniu, wieczo-

rem, każdy udał się w stronę wylosowanego przez siebie szczytu, 

by o godzinie 14.00 następnego dnia stawić się na miejscu.

Udział wzięli przedstawiciele z prawie wszystkich sklepów w Pol-

sce, a łączna ilość uczestników wyniosła prawie 100 osób. Byli 

wśród nas dyrektorzy sklepów i przedstawiciele Drużyny Harce-

rzy (DH), ambasadorzy i szkoleniowcy, miłośnicy gór z gliwickiego 

magazynu oraz sklepów z całej Polski. Wszyscy jednak stanowili-

śmy jedność - połączył nas turystyczny szlak przygody.

Osobiście, wylosowałem Wysoką Kopę, czyli najwyższy szczyt 

gór Izerskich. Wraz z niezawodną ekipą z poznańskiego Fra-

nowa stwierdziliśmy, że będzie to idealna okazja do wspólnej 

integracji, a przy okazji wzięcie udziału w ogólnopolskiej akcji.  

Nocleg zorganizowaliśmy w schronisku „Chatka górzystów”, 

w którym dało się odczuć prawdziwy klimat górski. Opłaciło 

się - zjadłem prawdopodobnie najlepsze naleśniki na świecie.

Ze schroniska na szczyt szliśmy około dwóch godzin, zameldo-

waliśmy się dużo przed czasem, więc skryliśmy się pod jedną 

z drewnianych wiat napotkanych na szlaku. Czy wiecie, że w gó-

rach Izerskich znajduje się wiele utwardzonych szlaków rowero-

wych oraz wiat przystosowanych do spania? Taka ciekawostka 

- Izery to idealna opcja na aktywny weekend w ciepłe dni. 

My, jako grupa ambasadorów 
naszych górskich marek, chcieliśmy 
zrobić coś, czego jeszcze nikt nigdy 

nie dokonał – zdobyć wszystkie 
najwyższe szczyty o jednej 

godzinie. Na pomysł wpadliśmy 
podczas pierwszego spotkania 

osób chcących zrobić coś więcej 
– wyjść ze sklepu, przetestować 

nasze produkty, a co równie ważne 
- zawiązać nić integracji i jedności, 

tak istotną dla ludzi gór.
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Wybiła godzina 14.00. Zgodnie z umową nakręciliśmy film 

dokumentujący naszą zdobycz. Ciesząc się sukcesem po naszej 

stronie, nerwowo nasłuchiwaliśmy sygnałów od pozostałych 27 

ekip. Moją skrzynkę e-mailowa co i rusz zalewała fala zdjęć, na 

których moi pobratymcy dumnie prezentowali się na tle charakte-

rystycznych dla danych szczytów tabliczek. 

Po godzinie 17 wszystko było już jasne. MAMY TO!!! Nie poko-

nały nas ani gęsta jak mleko mgła na bieszczadzkiej tarnicy, ani 

surowy i wietrzny krajobraz Babiej Góry. Nawet śnieg na Rysach 

okazał się za miękki dla naszych tuzów z Opola. Stało się - De-

cathlon zapisał swoją kartę w górskiej historii Polski.

Zanim całkowicie wybrzmi jego echo, my znów będziemy na szla-

ku przygody. I znów będzie o nas głośno. Tymczasem, jeśli górska 

nuta się w Tobie odzywa, nie zagłuszaj jej - daj nam znać i napisz 

historię z nami.

Dawid Siuda

i Jan Adamiec

Czy to koniec? Taki jednorazowy  
Decathlonowy strzał?
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 V urodziny 
#omnicommerce! 

OOkrągłe 5 lat temu Jose Ramon 
Villamil Lopez of icjalnie 
ogłosił otwarcie strony www.
decathlon.pl .  Decyzja  ta 

umożliwiła naszym użytkownikom  
i pasjonatom sportu dostęp do pełnej 
oferty Decathlonu przezprzez 24h na 
dobę!

Pierwsze zamówienie zostało złożone przez Panią Anię 

z Koszalina, o godzinie 11:10. Do końca dnia użytkownicy 

złożyli 76 zamówień na łączną kwotę 17 497 złotych! 25 

listopada obchodziliśmy V rocznicę tego sukcesu. Od 2012 

roku decathlon.pl zrobiło niesamowity wynik sięgający  ponad 

3,3 mln wysłanych zamówień. 

Co ciekawe, na ten moment, sklep internetowy Decathlon gene-

ruje 10% całego obrotu Decathlon Polska.

Jak rozwijał się ecommerce przez ostatnie 5 lat? 
Najlepiej widać to na załącznej tabelce, która prezentuje ile 

osób dołączyło do nas przez ten czas. Zerknij niżej: 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

LOGISTYKA 20 40 70 90 110 160

CUSTOMER SERVICE 4 7 15 20 29 38

WEB MARKETING 2 4 5 7 9 12
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Zwiększyliśmy zapotrzebowanie na pracowników w trzech 

grupach tworzących ecommerce, zaczynając od pracowników 

magazynu, przez osoby obsługujące customer service i stronę 

internetową.

Na zdjęciu widać nasza ekipę pracującą w ecommerce, praktycz-

nie od samego początku! Teraz, jest nas o wiele, wiele więcej. 

(Z ekipy na zdjęciu w dziale customer service została tylko Ju-

styna Kurek, a w Decathlon, ale poza ecommerce pracują jesz-

cze Radek Polechoński, Michał Plewa i  Natalia Maciejewska)

V urodziny ecommerce były dla nas okazją do pierwszej wspól-

nej integracji po marcowym przeniesieniu magazynu z Gliwic 

do Łodzi. Chcieliśmy ten czas wykorzystać także na wspólne 

wypracowanie założeń do dwuletniego projektu na lata 2018-

2019. 

Całe spotkanie odbyło się w Centrali Decathlon Polska, z tego 

względu, że chcieliśmy spotkać się w sportowym sercu De-

cathlonu. Dla wielu uczestników zebrania  była to szansa na 

pierwsze odwiedzi tego miejsca i przełamanie barier. 

Poznaliśmy pracę wszystkich działów tworzących ecommerce, 

a Jakub Gierszyński – dyrektor ecommcerce wprowadził nas 

w najważniejsze zagadnienia związane z rozwojem sprzedaży 

internetowej. Skupiliśmy się na czterech priorytetach: kliencie – 

użytkowniku, paczce, zespole i omnichannel. Efekty naszej pra-

cy już w krótce ujrzą światło dzienne w formie naszego projektu. 

Jeżeli chciałbyś zgłębić swoją wiedzę, poszukać inspiracji, zo-

baczyć w jaki sposób funkcjonuje sklep internetowy oraz jak 

wygląda serce Decathlonu – zapraszamy na staż! Może za rok 

będziemy wspólnie świętować? 

W sprawie stażu skontaktuj się z koordynatorem projektu 

Agnieszką Cibor (Michnowską): agnieszka.michnowska@de-

cathlon.com!

Karolina Konaszewska i Milena Wawryszuk

Polska Z ŻYCIA DECATHLON

2727 27



 D.I.S.P. - Co to takiego  
i skąd pochodzi ? 

W 1977 roku założyciel Auchan, Gerard Mulliez, wprowadził 

w swojej firmie akcjonariat pracowniczy korzystając z prawa 

partycypacji, czyli udziału pracowników w wypracowanych 

przez firmę zyskach.  

Mulliez, chcąc pozostać niezależnym od giełdy papierów warto-

ściowych, wprowadził dla pracowników Auchan możliwość ulo-

kowania środków pochodzących z partycypacji w akcjach swo-

jego przedsiębiorstwa, pod warunkiem blokady tych środków 

na okres 5 lat. Było to rozwiązanie korzystne dla obydwu stron. 

Pracodawca zapewniał środki na rozwój przedsiębiorstwa bez 

konieczności  ubiegania się o wysokooprocentowane kredyty 

bankowe. Pracownikom zaś stały i stabilny wzrost wartości ak-

cji przedsiębiorstwa, zarządzanego w sposób rozsądny i trwały, 

zapewniał wzrost zainwestowanego przez nich kapitału. 

W Decathlon (Francja) akcjonariat pracowniczy został zainicjo-

wany w 1987 roku. Polska zaś przyłączyła się do D.I.S.P. w roku 

2006. 

Dlaczego D.I.S.P. ?
Decathlon wprowadził akcjonariat pracowniczy, aby:

• Dzielić się z pracownikami wspólnie wypracowanym zy-

skiem, a tym samym umożliwić korzystanie z wyników 

rozwoju Decathlon.

• Umożliwić pracownikom aktywne decydowanie o sobie 

i swoim otoczeniu celem budowania siły spółki, a tym sa-

mym stworzyć pracownikom możliwość budowania wła-

snego portfela finansowego.

• Dać długoterminowe finansowe perspektywy osobom, 

chcącym rozwijać się razem z firmą.

• Motywować pracowników do długoterminowego oszczę-

dzania - dającego możliwości: zbudowania 3 filaru eme-

rytalnego, dofinansowania do swojego biznesu, dofinan-

sowania do studiów, dofinansowania do budowy swojego 

pierwszego mieszkania, itp.,

Na co przeznaczane  są inwestycje ?
Ze środków przekazanych przez Pracowników, D.I.S.P. doko-

nuje inwestycji w sektor projektowania, produkcji,  sprzedaży 

artykułów sportowych.

Możliwe formy inwestowania w D.I.S.P. w Decathlon Polska 

United:

1. Sharing – dzielenie się zyskiem z pracownikami.

2. D.I.S.P. – możliwość lokowania środków finansowych pra-

cowników w akcje przedsiębiorstwa.

3. Nową formą inwestowania od przyszłego roku 2018 jest 

możliwość zainwestowania premii kwartalnej w akcje 

D.I.S.P. w ramach  opcji na akcje.

Akcjonariusze/udziałowcy w Polsce:
Na chwilę obecną akcje pracownicze posiada 65% osób upraw-

nionych, co daje nam 1564 akcjonariuszy. Średnio Polski ak-

cjonariusz posiada 87 akcji (mediana 44 akcje), a średni portfel 

Polskiego akcjonariusza wynosi 1380 euro (mediana 698 euro).

Wzrost wartości akcji:
Wartość akcji uzależniona jest od wyników ekonomicznych 

spółki. Wycena ich wartości dokonywana jest raz do roku przez 

niezależną firmę audytorska.

Zależy od:
Bieżących wyników ekonomicznych spółki, wyceny majątku 

spółki, prognoz dotyczących rozwoju.

Zmiany wartości akcji D.I.S.P.:
Dobrą, a wręcz bardzo dobrą nowiną jest to, że od kiedy w Pol-

sce mamy możliwość bycia akcjonariuszami firmy akcje cały czas 

rosną, co roku notujemy procentowy wzrost akcji. Kolejna wy-

cena akcji zostanie ogłoszona już w ostatnim tygodniu stycznia  

2018 roku.  Poniżej przedstawiam wykres wzrostu akcji z ostat-

nich 10 lat. 

Akcjonariat 
pracowniczy 2018!
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- Każdy pracownik Decathlon, który został zatrudniony przed  

01.01.2018 i na dzień 31.12.2017 miał umowę o pracę na czas 

nieokreślony, pod warunkiem pozostawania w stosunku pracy 

minimum do momentu emisji akcji 30 czerwca 2018 roku.

Kiedy można kupić akcje ? 
Tylko raz w roku można kupić akcje, przypada to przeważnie 

na okres 1-30 kwietnia. Dlatego wszystkie przelewy na zakup ak-

cji muszą trafić na konto Decathlon do 30 kwietnia 2018 roku. 

Przelewy zrealizowane po tej dacie nie będą mogły być uznane.

Ile można zainwestować w akcje pracownicze?
Najmniejsza inwestycja to zakup 1 akcji, natomiast maksymalnie 

można zainwestować 25% rocznego wynagrodzenia. Informację 

o swoim rocznym wynagrodzeniu uzyskamy z dokumentu PIT-

11 z punktu 39.

Kto może dostać bezpłatne akcje od Decathlon? 
Prawo do otrzymania bezpłatnych akcji ma pracownik De-

cathlon, który jest uprawniony do zakupu akcji i inwestuje po raz 

pierwszy w akcjonariat pracowniczy. Prawo to przysługuje tylko 

raz.

Ile bezpłatnych akcji  może otrzymać pracownik?
Maksymalnie można otrzymać 15 dodatkowych darmowych ak-

cji.

Kupując jedna akcje - pracownik otrzymuje 5 dodatkowych 

Kupując 2 akcje – pracownik otrzymuje 10 dodatkowych 

Kupując 3 akcje – pracownik otrzymuje 15 dodatkowych.

Dobrą, a wręcz bardzo dobrą nowiną jest to, że od 
kiedy w Polsce mamy możliwość bycia akcjonariu-
szami firmy akcje cały czas rosną, co roku notu-
jemy procentowy wzrost akcji. Kolejna wycena 

akcji zostanie ogłoszona już w ostatnim tygodniu 
stycznia 2018 roku.  Poniżej przedstawiam wy-

kres wzrostu akcji z ostatnich 10 lat 
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Czy można sprzedać zakupione akcje w trakcie za-
trudnienia?
Akcje D.I.S.P. mogą być sprzedane po 5 latach począwszy od 

daty wpisania do rejestru akcjonariuszy oraz w następujących 

przypadkach:  nabycie, budowa oraz przywrócenie do pierwot-

nego stanu po klęsce żywiołowej 

głównego miejsca zamieszkania 

akcjonariusza; zawarcie związ-

ku małżeńskiego; narodziny lub 

przysposobienie dziecka; rozwód 

lub separacja akcjonariusza; nie-

zdolność do pracy akcjonariusza, 

jego małżonka lub jego dzieci; śmierć małżonka/małżonki akcjo-

nariusza. Sprzedaży akcji dokonujemy zawsze w trzeci poniedzia-

łek każdego miesiąca.

Obowiązkowe przypadki sprzedaży akcji: 

Odejście pracownika ze spółki; śmierć akcjonariusza; naruszenie 

postanowień statutowych; popełnienie czynów powodowanych chę-

cią wyrządzenie szkody interesom, reputacji lub wizerunkowi De-

cathlon; skazanie akcjonariusza 

prawomocnym wyrokiem sądu za 

popełnione przestępstwo; odejście 

akcjonariusza na emeryturę.

Jeszcze więcej ciekawych informa-

cji na temat akcjonariatu uzyska-

cie od swoich lokalnych koordyna-

torów. Nie zwlekaj zapytaj już dziś!

Weronika Orzechowska

Koordynator Akcjonariatu

Akcje D.I.S.P.
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 Biegiem niesiemy pomoc 
Decathlon RUMIA 

7 października to historyczny  
dzień dla  naszego sklepu. 
Zorganizowaliśmy największe 
w y d a r z e n i e  s p o r t o w e ,  

w którym udział wzięło pół tysiąca 
osób Zawody nazwaliśmy „BIEGIEM 
NIESIEMY POMOC”, ponieważ były 
one charytatywne.  Całość wpisowego 
przeznaczyliśmy na leczenie, zmagającej 
się z chorobą nowotworową, Aleksandry 
Krzeszewskiej.

W miasteczku biegacza na wszystkich czekały koktajle z food-

tracka, tradycyjna grochówka, a w klimat muzyczny wprowa-

dzał nas Jan Kurek, grający na gitarze akustycznej. Na trasie 

zawodów biegaczy wspierali kibice, gitarzysta elektryczny Jim-

mi oraz Orkiestra Dęta z Wejherowa. 

Organizatorka biegu, mistrzyni marketingu - Karolina 

Willma, zadbała o detale. Truskawką na torcie byli foto-

grafowie oraz ekipa nagrywająca wszystko za pomocą dro-
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na. Biegacze byli zachwyceni, gdy na pamiątkę po biegu, 

mogli odnaleźć się na wielu zdjęciach oraz obejrzeć profe-

sjonalnie zmontowany film. To było naprawdę wielkie wy-

darzenie, ale nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa.  

Czekajcie na więcej i zapraszamy na kolejne eventy!

 Projekt #OdZeraDoBohatera 

Pierwsza sobota października była przełomowa dla klientów na-

szego sklepu. Z myślą o nich powstał projekt #OdZeraDoBoha-

tera, który wystartował 1 sierpnia. 

Grupka amatorów podjęła się wyzwania i zaczęli trenować pod 

moim okiem. Celem było przebiegnięcie zawodów Biegiem Nie-

siemy Pomoc na dystansie 10 kilometrów. 

Ponad dwudziestoosobowa grupa, dzielnie ćwiczyła przez dzie-

sięć tygodni. Rozpisałem im wszelkie zalecenia treningowe, ży-

wieniowe i regeneracyjne. Utworzyłem grupę na Facebooku, 

więc w łatwy sposób mogliśmy szybko się komunikować i uma-

wiać na treningi. Mogli na mnie liczyć, bo na każde ich pytanie 

chętnie odpowiadałem.

Gdy nadszedł finał projektu, mieli sporo wątpliwości czy po-

dołają, natomiast ja wiedziałem, że są gotowi na „dyszkę”. Ku 

mojej uciesze wszyscy z uśmiechem dobiegli do mety. Wielu 

z nich nie wierzyło, że są w stanie to zrobić, przecież „nigdy 

nie biegali”!

Ich radość na mecie była dla mnie największa satysfakcją. Wie-

lu z nich złapało bakcyla,  wystartowali w listopadowych Bie-

gach Niepodległości i mają ochotę na więcej!

MAREK GRZEGORY
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 Dlaczego powstał ten 
projekt? 

Od p o w i e d ź  j e s t  p r o s t a , 
a b y  u s a t y s f a k c j o n o w a ć 
u ż y t k o w n i k ó w  n a s z y c h 
produktów. W Decathlon, 

ruch zorientowany na użytkowniku, 
zaczął się już kilka lat temu. Najlepszym 
tego przykładem są tworzone przez nas 
Marki Pasje, a także ludzie, pracujący  
w naszych sklepach, ekipach – pasjonaci, 
którzy odnoszą sukcesy sportowe. 

Kim jest Lider Sportu?
1. Osobą, która nie szuka wytłumaczeń.

2. Zawsze jest przykładem do działania dla swojej ekipy.

3. Jest najlepszy w tym co robi – w swoim otoczeniu jest eks-

pertem. 

4. Bierze na siebie odpowiedzialność za podejmowane de-

cyzje.   

Lider Sportu, to osoba, która faktycznie interesuje się danym 

sportem, jest w nim ekspertem i nie została wybrana przypad-

kowo. Rolą Lidera jest rozwijanie sportu w pełnym tego słowa 

znaczeniu.

Jego cele to:
1. Zbudowanie trwałych relacji z użytkownikami (offline, 

online).

2. Wpływanie na użytkowników, aby uprawiali sport używa-

jąc produków marek pasji.

3. Rozpropagowanie swojej dyscypliny sportu w lokalnym 

rynku.

4. Gwarantowanie rentowności swojego sportu. 

Kim jest Lider Sportu?

For Users, by Users 
– Lider Sportu 
Decathlon!
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Wskaźniki Lidera Sportu:
1. Satysfakcja lokalnych użytkowników.

2. Progresja obrotu na rodzinach technicznych sportu.

3. Wynik finansowy danego sportu.

4. Inne wskaźniki określane z Liderem i Coachem w misji. 

W listopadzie 220 osób wzięło udział w spotkaniu liderów 

sportu. Było to pierwsze tego typu spotkanie, które miało na 

celu zebranie w jednym miejscu wszystkich Sport Liderów, ze 

wszystkich sklepów stacjonarnych Decathlon i Centrali. 

Uczestnicy zebrali sie w hali gimnastycznej, w szkole podstawo-

wej, aby poczuć się jak za szkolnych czasów. Założeniem było 

zorganizowanie wszystkiego w formie biwaku, aby udowonić, 

że małym nakładem finansowym można spędzić wspólnie czas 

w sportowej atmosferze. 

1 dzień był dniem inspiracyjnym, w którym wszyscy dowiedzie-

li się, na czym ma polegać nowa organizacja w Decathlon, opar-

ta na Sport Liderach. Przygotowany był również wspólny sport, 

który jest nieodłącznym elementem naszych spotkań, łączy on 

naszą wspólną pasję do sportu. 

2 dzień był dniem warsztatowym. Uczestnicy mogli posłuchać 

osób, które pracują już, jako Liderzy Sportu. Jedną z takich 

osób był Arek Ostaszewski, który jest Liderem biegania i świet-

nie sprawdza się w swojej roli (na temat jego pasji, mogliśmy 

poczytać we wrześniowym wydaniu gazetki). 

15-16 listopada 2017

Spotkania motywacyjne przede 
wszystkim dają mnóstwo pomysłów, 

poszerzają nam percepcję na działanie.
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Wszyscy uczestnicy otrzymali paczkę-prezent, która zawierała 

produkty marek pasji, każdy odpowiednio do swojego sportu. 

Celem takiego działania było spowodowanie, aby Sport Liderzy 

byli ambasadorami naszych produktów. 

Jak sami uczestnicy oceniają spotkanie?

Anna Muszyńska, Lider rolek w Decathlon Białystok: 

„Dostaliśmy energię i motywację do tego, żeby każdy z nas wro-

ciła do swojego sklepu, do swojego regionu i zaczął działania już 

od razu. Takie spotkania motywacyjne przede wszystkim dają 

mnóstwo pomysłów, poszerzają nam percepcję na działanie. Po-

kazują możliwości jakie mamy. Możemy się wymienić doświad-

czeniami, możemy poznać siebie na wzajem (...).” 

W jakim kierunku zmierzamy?
Przed nami Szkolenia dla Liderów Sportu, wdrożenie tej orga-

nizacji w sklepach, rekrutacja Liderów Sportu, oraz tworzenie 

i animacja społeczności Liderów w Polsce! 

300 Liderów Sportu (prawdziwych, realizujących założenia). 

Liderzy występujący z każdej pozycji – Centrala, Magazyn.  

W 2018 rekrutacje tylko Liderów Sportu. Lokalna organizacja 

pracy, która pozwala na rozwój. Idea Omnichannel, która staje 

się faktem, Liderzy dobrze ją rozumieją i uwzględniają w swojej 

pracy. 

Cała organizacja firmy oparta o Liderów Sportów. Zniwelo-

wanie problemu rotacji. Liderzy na zewnątrz mówią o tym, że  

w Decathlonie jest najlepsze miejsce do sportowej pracy. Każdy 

Lider jest ambasadorem marek pasji i jest rozpoznawany w lo-

kalnym środowisku, jako autorytet. 

Pasjonacie! Naszedł czas, abyś i Ty stał się Liderem 
Sportu w swojej lokalnej społeczności!

2018

2020

Liderzy na zewnątrz mówią, że 
w Decathlonie jest najlepsze miejsce do 

sportowej pracy.
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Powrót do formy po dłuższej prze-
rwie jest nie lada wyzwaniem, 
szczególnie dla młodej mamy. Nie 
każdy jednak wie, że Decathlon 

i dostępny w nim asortyment, wspiera 
i pomaga rodzicom uprawiać sport razem 
ze swoim maleństwem.

Cześć mam na imię Alicja, pracuję w Decathlon Swadzim 

i chcę się z Wami podzielić radością jaką odkryłam spędzając 

aktywnie czas z moją małą córką Hanią. Nasza sportowa przy-

goda zaczęła się w dniu pierwszych urodzin, na których Hania 

jako prezent otrzymała  fotelik rowerowy HAMAX SIESTA.

Pierwsze wycieczki liczyły maksymalnie 6 kilometrów, na plac 

zabaw i do domu. Jednak gdy tylko lato rozkręciło się na dobre, 

nasze liczniki rowerowe również. Uwierzcie mi, nie ma większej 

atrakcji dla dziecka niż kilkugodzinna wycieczka z rodzicami. 

Drzemka, żaden problem, system odchylenia fotelika umożli-

wia wygodną pozycję do snu. Pod koniec sezonu udało nam się 

przejechać  jednorazowo 50 km, fotelik jest bardzo wygodny, 

łatwy w montażu, a co najważniejsze posłuży nam na jeszcze 

3 – 4 lata.

Uwielbiam chodzić po górach, to moja pasja. Turystykę gór-

ską z dzieckiem rozpoczęliśmy  podczas tegorocznych wakacji. 

Hania miała niecałe 18 miesięcy, kiedy zdobyła swój pierwszy 

szczyt na plecach taty w nosidełku KID COMFORT LITE 

DEUTER, oczywiście zakupionym w Decathlon.  Beskid Ślą-

ski to idealne miejsce na wypad z dzieckiem, trasy bezpieczne 

oraz dobrze oznaczone. Podczas wędrówki mała spała 2h,  co 

udowadnia jak wygodny jest to produkt dla małego pasażera. 

Jednak na równi z wygodą dziecka liczy się komfort noszenia, 

co jest mocna stroną nosidełka DEUTER. Lekka waga 2.38 kg, 

wentylowane plecy oraz wyścielane paski i szelki udowodniły 

jakości i solidność wykonania.

 Decathlon dla malucha   
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Minęło lato, nadeszła jesień, a bobas niezmiennie do sportu 

rwie się. Nic nie stoi na przeszkodzie, przed nami wizyty 

na basenie i bogata oferta marki NABAJI. Zaczynając od 

stroi kąpielowych poprzez pompowane rękawki, kamizel-

ki pływackie kończąc na kołach. Wybór jest niesamowity, 

a oswajanie z wodą to ważny etap rozwoju fizycznego i psy-

chicznego.

Mam nadzieję, że produkty Decathlon dalej będą mnie mile 

zaskakiwać ofertą dla małych sportowców. Same ubranka DO-

MYOS czy QUECHUA są gwarancją jakości i wygody każdego 

malucha. Aktywność fizyczna ma ogromny wpływ na prawidłowy 

rozwój dziecka, daje możliwość rozwijania swoich zainteresowań 

oraz odkrywania świata. Wspólne uprawianie sportu buduję wła-

ściwą relację rodziców z dzieckiem oraz gwarantuję dobrą zabawę.

Z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia życzymy Wam 

dużo ruchu i uśmiechu.

Na naszej liście prezentów 
hulajnoga, saneczki i rowerek 

biegowy co otwiera nam 
drogę do nowych dyscyplin 
i niezapomnianych przygód. 

Alicja i Hania 
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 Między nami biegaczami  
– buty biegowe modele kobiece.   

Każdy z nas zaczynając swoją 
sportową przygodę zastanawia 
się w jaki sprzęt czy odzież najle-
piej się wyposażyć. Dobre zaple-

cze sportowe jest pierwszym krokiem do 
zwiększenia komfortu i radości z uprawia-
nego sportu jak i zapewnienia asekuracji 
przed możliwością wystąpienia urazów. 

W przypadku rozpoczynania biegowej przygody, najważniejsze 

dla osoby początkującej jest dobranie odpowiedniego obuwia. 

Na początek, nie jest tak istotne to, czy nasza odzież biegowa 

składa się ze zwykłego dresu, czy ubrań z tkanin samo-oddycha-

jących, a także to czy posiadamy skarpety kompresyjne, chusty 

i całe masy gadżetów – podstawą są buty. Źle dobrane, mogą 

w bardzo szybki sposób ostudzić nasz biegowy zapał. Oczywi-

ście istnieją sklepy typu Sklep Biegacza, gdzie z pomocą obsługi 

mamy możliwość wybrania idealnego wręcz modelu, pasują-

cego na nasze stopy jak ulał, dobranego do naszego sposobu 

biegania oraz uwzględniające wszystkie inne cuda i techniki 

związane z tym gdzie biegamy, ile i jak. Jednak będąc począt-

kującym biegaczem, który dopiero wkracza w ten świat, nie 

chcemy zazwyczaj wydawać milionów na tego typu buty, nie 

mając do końca pewności czy dana aktywność sportowa będzie 

tym co tygryski lubią najbardziej. 

Decathlonowy dział Kalenji oferuje nam grupę butów wśród 

których możemy wybierać buty zarówno w sam raz na pierwsze 

wybieganie jak i takie dla bardziej doświadczonych biegaczy. 

1. Buty Ekiden One Kalenji (damskie) – 49.99 zł

Była to najtańsza opcja biegowa z którą zetknęłam się podczas 

poszukiwań pierwszych biegowych butów w Decathlonie. Bia-

ło – niebieskie, wykonane z naprawdę lekkiego materiału, do 

tego całkiem przewiewne wydawały się idealne na pierwsze 

treningi. Podeszwa butów jest prawie idealnie gładka, dzięki 

czemu buty nadają się głownie do tras asfaltowych. Czasami 

zdarzało mi się widywać co odważniejsze biegaczki pojawiające 

się w danych butach na duktach leśnych czy trasach górskich. 

Jednak biorąc pod uwagę brak jakichkolwiek protektorów na 

podeszwie butów – nie polecam, chyba że ktoś bardzo szybko 

chce doprowadzić do skręcenia stopy  lub urazów związanych 

z zaliczeniem bliskiego kontaktu z glebą. Sama podeszwa wy-

daje się dość twarda na początku używania i niestety – w moim 

przypadku pozostała taka aż do teraz.

Jest to biegowa opcja butowa, którą mogę polecić dla osób nie-

zdecydowanych pod względem tego czy chcą biegać czy nie. 

Buty są tanie i spełniają minimum z minimum. Jednak są one 

dobre w przypadku rozpoczynania przygody biegowej w okre-

sie późno wiosennym lub letnim – kiedy nie mamy lodu na 

ulicy oraz mokrych liści, bo z taką podeszwą o uraz nietrudno. 

W mojej szafie biegowej pojawiły się jako buty numer 2 – do 

treningów na trasach typowo miejskich. 

Plusy:
+ tanie
+ zaskakująco lekkie
+ przewiewne
+ wygodne 

Minusy: 
- twarda podeszwa
- zerowa odporność na wilgoć i deszcz
-  minimalna przyczepność w przypadku 

oblodzenia czy śliskiej nawierzchni
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2. Ekiden One Trial Kalenji (damskie) – ok. 89.99 zł 
(końcówka serii 69.99 zł)

Moje pierwsze buty biegowe – kupione z założeniem „daję im 

rok”, wytrzymały ze mną dwa lata intensywnych treningów i nie-

łatwych biegów. Buty z założenia przeznaczone są do biegania 

po „łagodnych lub lekko pagórkowatych ścieżkach w terenie”. 

Kupując buty nie byłam pewna, ile wytrzyma mój biegowy zapał, 

ale wiedziałam już, że nie chcę ograniczać się wyłącznie do bie-

gania w mieście po asfalcie. Z całego serca mogę je polecić. Uży-

wane i do biegów terenowych, i do biegów miejskich. Podeszwa 

chropowata, rzeźbiona dająca lepszą przyczepność  na trudnych 

terenach i w kłopotliwych warunkach. Sezon biegowy w tych bu-

tach zaczynałam w zimie i naprawdę dawały radę. Oczywiście po 

dłuższym czasie w śniegu przemakały, ale ich odporność na wodę 

jest o połowę wyższa niż wyżej wspomnianych butów Ekiden One. 

Dobrze dopasowywały się do stopy oraz były wygodne  na krót-

kie i na dłuższe dystanse. Nie zawiodły nawet podczas warunków 

ekstremalnych, podczas biegu Katorżnika – błoto, woda, bagna, 

woda i jeszcze więcej wody. O dziwo dorobiły się wtedy tylko nie-

wielkiej dziurki, którą dało się załatać i używać butów jeszcze na 

kilku kolejnych biegach typu Runmageddon czy Survival Race. 

Aktualnie po dwóch latach intensywnych treningów leżą w szafie 

jako buty do zadań specjalnych. 

3. Ekiden Active Trial Kalenji (damskie) – ok. 199.99 zł 
(końcówka serii 89.99 zł)

Ostatni model butów z kolekcji decathlonowej, który mogę po-

lecić z własnego doświadczenia. Wygodne buty przeznaczone 

do biegów terenowych. Ich pojawienie się w biegowej szafie było 

wynikiem potrzeby posiadania lepszej amortyzacji i przyczepno-

ści na trasy górskie. I nie zawiodłam się. Buty trwałe – po roku 

intensywnego użytkowania ciągle dobrze się trzymają. Nie poja-

wiły się żadne pęknięcia, dziury czy problemy z rozklejającą się 

podeszwą. Co do samej podeszwy – wypustki zapewniają całkiem 

niezłą przyczepność  na zbiegach górskich czy trasach leśnych, 

bez względu na to czy jest sucho na trasie czy też czeka na nas 

mała kąpiel błotna. Przy zakupie tych butów bardzo zależało mi 

na lepszej amortyzacji. Moje wymagania zostały spełnione w 70%. 

Amortyzacja i wygoda biegania lepsza niż w modelu Ekiden One 

Trial. Można stwierdzić, że zapewniają one komfort biegu na dy-

stansach trialowych oraz górskich do 21 km. Przy chęci biegania 

tras dłuższych lub bardziej wymagających – należy już zainwesto-

wać w lepsze buty. 

Plusy:
+ dobra amortyzacja
+ wygodne i dopasowujące się 
+  niezła odporność na wodę przy bieganiu 

w deszczu 
+ dobra przyczepność 
+ wytrzymałe i lekkie

Minusy: 
- jeszcze się nie doszukałam. 

Plusy:
+ dobra przyczepność 
+ wytrzymałość 
+ całkiem niezła odporność na wodę 
+ podeszwa bardziej elastyczna niż przy Ekiden One
+ niezła amortyzacja

Minusy: 
- ja ich nie znalazłam, ale to moja prywatna 
opinia. Od innej osoby używającej te buty 
usłyszałam, że za szybko uległy rozbiciu 
i „rozczłapaniu” jak na buty biegowe. 

Mocno polecam! Na prawdę nie 
spodziewałam się, że tyle wytrzymają.

Polecam dla osób chcących zacząć 
przygodę z biegami trialowymi oraz 

górskimi – nie zawiedziecie się. 

Kalina Juszczak
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„Miła, profesjonalna obsługa 
sklepu. Życzliwe podejście do 

klienta.”

16 LIS 2017, MONIKA
DECATHLON WARSZAWA 

BEMOWO

„Zawsze kiedy potrzebuje coś sportowego, 
zakupy zawsze kończą się w decathlonie. Duży 
wybór towaru, dobra jakość i przystępne ceny 

to wpływa na decyzję wyboru tego sklepu.”

29 LIS 2017, DANIEL
DECATHLON ŁÓDź

„Fachowa i profesjonalna obsługa na 
pewno znajdzie się to czego się szuka, 
dobrej jakości asortyment sportowy”

25 LIS 2017 PRZEZ ARTUR
      DECATHLON MIKOŁÓW

„Lubię robić tutaj zakupy”

1 GRU 2017, GRZEGORZ
DECATHLON OPOLE

„Zakupy zrobione w rodzinnym  
gronie i każdy znalazł coś dla siebie :)”

25 LIS 2017, MICHAŁ
DECATHLON TORUń

„Zakupy udane. Córka już jest 
przygotowana na biwak sportowy.”

1 GRU 2017,  KATARZYNA
DECATHLON BIAŁYSTOK 

HETMAńSKA

„Miła,  
profesjonalna obsługa”

 1 GRU 2017, 
BARTOSZ

DECATHLON 
POZNAń 

KOMORNIKI 

„Rewelacyjna obsługa wykazująca 
zainteresowanie klientem , do tego stopnia że 

kiedy dzieci zaczęły marudzić Pani wykazała się 
kreatywnością kierując do odpowiedniego działu 
(z hulajnogą) i uśmiech na twarzy bezcenny :-)”

29 LIS 2017, ARKADIUSZ
DECATHLON LUBLIN-CZECHÓW

„Jak zwykle wszystko  
na wysokim poziomie. :)”

8 LIS 2017, PIOTR
DECATHLON GDAńSK 

KARTUSKA

„Bardzo pozytywnie 
zaskoczona, polecam 
z całym zaufaniem :)”

29 LIS 2017,  DAGMARA 
DECATHLON KRAKÓW 

PLAZA

„Duży wybór, ceny umiarkowane, 
fachowe doradztwo, miła i pomocna 

obsługa”

 
28 LIS 2017, ARKADIUSZ 

DECATHLON PŁOCK


