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Witaj Decathlończyku!

Zapraszam Cię, do lektury najnowszego wydania naszej Pasji!

Za nami zima, najmroźniejsza pora roku, która umożliwia rozwijanie  
naszych wielu sportowych pasji. W tym wydaniu znajdziesz trzy artyku-
ły, które przeniosą Cię na nowo w zimową aurę. Szczególnie polecam Ci 
zapoznanie się z tekstem „Traveler Adventure Team w Karkonoszach”! 
(str.16) Zdjęcie z tej wyprawy możesz podziwiać na okładce Pasji.

Jeżeli wolisz pobłądzić myślami do cieplejszych chwil, zajrzyj na stro-
nę 23. Na pewno poczujesz tam gorący klimat Australii i pasji naszych  
Decathlończyków! 

Poszukujesz inspiracji? Na pewno odnajdziesz ją w artykule „Pasja inna 
niż wszystkie”! Mam nadzieję, że da Ci on dużą dawkę motywacji i już 
dziś postanowisz zmienić coś w swoim życiu. 

Każdy artykuł opowie Ci o czymś innym, przedstawi Ci różne opcje, z któ-
rych możesz wybrać to, co najbardziej do Ciebie przemawia i co możesz 
wprowadzić do swojego życia od dziś! Może w kolejnej Pasji to Ty opo-
wiesz nam o swoich wspaniałych przygodach? 

Czekamy! 

Katarzyna Berta
Specjalista ds. komunikacji e-commerce

katarzyna.berta@decathlon.com

office@arianpol.eu+48 22 846 61 57 www.arianpol.eu www.facebook.com/arianpol

Projekt, skład, druk - Arianpol Sp. z o. o.
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Wiadomość. Niby nic nadzwyczajne-
go, prawda? Ale nie! To nie była zwykła 
wiadomość! To było zaproszenie na 
I biegowy obóz Kalenji. Jupi!

2 grudnia spakowaliśmy się i jadąca z róż-
nych zakątków Polski grupa 11 biegaczy 
spotkała się na wspólnej kolacji w Hotelu 
Bornit w Szklarskiej Porębie. Zaczęła się 
nasza przygoda! Pod okiem Przemka Dą-
browskiego – medalisty Mistrzostw Polski 
w Maratonie – szlifowaliśmy naszą formę 
i wylewaliśmy siódme poty przez 8 dni. 
Celem obozu była integracja drużyny oraz 
pozyskanie materiałów promocyjnych dla 
marki Kalenji.

Pobudka o godzinie 7:30 – „wstaaajemy”! 
Jak na sportowców przystało, rozpoczyna-
liśmy dzień od pożywnego śniadanka. Ok. 
10:30 wyruszaliśmy na pierwszy trening, 
o 13 obiad, drzemka i kolejny trening, na-
stępnie kolacja i… nie, nie, nie, to nie koniec 
dnia.Codziennie na wieczór Trener Przemek 

wraz z mózgiem operacji Arkiem Ostaszew-
skim (Projekt Maraton w 2:30, Decathlon 
Białystok) przygotowywali nam różne 
atrakcje. Wykład na temat odżywiania, luź-
ne rozmowy z trenerem o wszystkim, gra 
w bilard, wyjście do kawiarni, gdzie skosz-
towaliśmy pysznej karpatki (trzeba było 
uzupełnić spalone kalorie), organizowali-
śmy również live chaty na fanpage Kalenji 
by Decathlon Polska, gdzie opowiadaliśmy  
o obozie i odpowiadaliśmy na przeróżne py-
tania naszych klientów.

Treningi realizowaliśmy na Reglach (nie 

Nie obyło się bez rywalizacji. Podzieliliśmy 
się na trzy drużyny i jednego dnia na pola-
nie Jakuszyckiej zorganizowaliśmy sztafe-

ma chyba biegacza, który będąc w Szklar-
skiej Porębie nie trenował na Reglach) oraz 
na Zakręcie Śmierci, gdzie realizowaliśmy 
szybsze jednostki treningowe. Nie obyło się 
bez wycieczki w Góry Izerskie oraz Szreni-
cę – niektórzy szaleni śmiałkowie pobiegli 
nawet dalej.  Oprócz treningów biegowych, 
mieliśmy również zajęcia ogólnorozwojowe 
na salce gimnastycznej oraz jogę (to dopie-
ro była przygoda!), a regenerowaliśmy się 
na basenie i w saunie.

Bieg Kalenji!

tę biegową. Każdy z nas miał do przebie-
gnięcia 3x1 km - 500 m z górki 500 m pod 
górkę. DRAMAT! Po ostatnim kilometrze 
myślałam, że sturlam się w dół, ale jak to 
się mówi, śmiechu i zabawy było co niemia-
ra. To nie były byle jakie zawody, wieczorem 
odbyła się bowiem ceremonia medalowa.

10 grudnia, po śniadaniu, każdy z nas poje-
chał w swoją stronę – do Kielc, Łodzi, Bia-
łegostoku, Opola, Torunia, Poznania i Luba-
nia. Jednak to nie koniec, jednym z celów 
obozu była integracja i tak też się stało, nie 
przesadzę chyba jeśli powiem, że się za-
przyjaźniliśmy.

To był wspaniały tydzień!  Dziękujemy mar-
ce Kalenji za zorganizowanie I biegowego 
obozu!

Anna Heneczkowska

Treningi
realizowaliśmy (...)
na Zakręcie
Śmierci
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Dwoje naszych pracowników z De-
cathlon Fordon w lutym wzięło udział 
w zimowym kursie wspinaczki wyso-
kogórskiej.

Szkolenie odbyło się w Tatrach, uczestnicy 
zdobyli szczyt Kościelec (2155m n.p.m.) 
pod okiem himalaisty z firmy wspinaczko-
wej "Kilimanjaro". Różnica między latem 
a zimą jest spora, w górach -  nawet olbrzy-
mia, a bezpieczeństwo zawsze należy sta-
wiać na pierwszym miejscu. Kurs tego typu 
wprowadzają w świat śniegu, lodu, raków 
i czekanów. 

Mateusz Taczkowski, pasjonat turystyki 
górkiej, pierwszy raz wspinał się zimową 
porą. Magda Żerdzińska - góry ma w sercu 
i na przedramieniu (tatuaż przedstawiający 
góry), a wspinaczka to jej wielka pasja od 
wielu lat, zdobyła Koronę Gór Polskich. Na 
szkoleniu nasi koledzy dowiedzieli się m.in. 
o podstawowych zasadach bezpieczeń-
stwa zimą w górach, asekuracji lotnej, pro-

Bydgoszcz się wspina!

filaktyki lawinowej i autoasekuracji szczeli-
nowej. 

Przećwiczyli poruszanie się w rakach 
i z czekanem, techniki francuska i frontal-
na. Poznali techniki poruszania się w lo-
dzie - rury do lodu i uszko Abałakowa oraz 
budowali jamę śnieżną. Łukasz Tyrol DSP 
turystyki umożliwił im wypożyczenie i prze-
testowanie sprzętu Simonda. W szkoleniu 
brali udział również pracownicy Decathlon 
Kraków Plaza - Marcin Breńkacz oraz De-
cathlon Lublin - Sylwia Górniak. W takim 

teamie planują podbijać kolejne szczyty, 
najbliższy będzie powrót w Tatry, kolejny 
bardziej ambitny – Alpy. Szczytem marzeń 
jest zdobycie w najbliższym czasie 5cio ty-
sięcznika.  Przede wszystkim jednak prze-
żyli niesamowitą przygodę, sprawdzili swo-
je możliwości oraz mieli okazję oglądać 
przepiękne zimowe oblicze Tatr.

Anna Kaczmarek

Pierwszego dnia podejście mieliśmy 
z Kuźnic do Murowańca. Pogoda dopisała, 
co było dla mnie miłym zaskoczeniem, bo 
zwykle towarzyszyły mi chmury i deszcz, 
a tu proszę, miałem przyjemność zobaczyć 
z Tatr górę do której mam największy sen-
tyment - Babią. Zapowiada się dobrze. Dru-
giego dnia w Tatrach zaczęliśmy szkolenie. 
Zaczeliśmy dosyć ostro, bo uczyliśmy się 
hamować czekanem zjeżdżąjąc obok tra-
sy narciarskiej przy Kasprowym. Poczułem 
adrenalinę związaną z turystyką zimową 
w górach lub inaczej alpinizmem klasycz-
nym. Potem obowiązek każdego kto wybie-
ra się w Tatry zimą - szkolenie lawinowe. 
Bardzo pobieżne, trwało zaledwie kilka go-
dzin podczas których kilka razy zakopy-
waliśmy i szukaliśmy mojego plecaka. Na 
szczęście przeżył.

Drugiego dnia wspinaliśmy się na lodo-
spadach przy Zmarzłym Stawie. Przygoda 
niesamowita! Wspinam się regularnie na 
ściance, ale mając raki na nogach i czekan 
w ręce to zupełnie inny sport. Potem przy 
Czarnym Stawie Gąsienicowym poznawali-
śmy techniki asekuracji lotnej, które wyko-
rzystaliśmy następnego dnia.

Kościelec i wyprawa wysokogórska! Na to 
czekałem najbardziej. Wcześniej byłem tyl-
ko na wcześniej wspomnianej Babiej Górze, 
ale wspinaczka na Kościelca to zupełnie 
inna sprawa. Przekroczenie magicznej ba-
riery dwóch tysięcy metrów daje nielada 
satysfakcję. Wykorzystaliśmy wcześniej 
poznane techniki poruszania się w rakach, 
używania czekana (hamowania na szczę-
ście nie było) i asekuracji lotnej. Widoki 
były spektakularne. Do 12:30, kiedy byliśmy 
na szczycie, później przy zejściu doszła do 
nas mgła i widoczność była mocno ogra-
niczona. Nie przeszkodziło nam to jednak 
zjechać na siedząco z Karbu. Połączenie 
przyjemności z efektywnością, bo zaosz-
czędziliśmy godzinę wybierając tę drogę, 
a w schronisku byliśmy po 14, ponad godzi-
nę wcześniej niż deadline. 

(...) wspinaliśmy się 
na lodospadach 
przy Zmarzłym 
Stawie.

Czwartego dnia szkolenia uczyliśmy się 
wyciągać partnerów ze szczelin. Szkolenie 
bardziej lodowcowe niż tatrzańskie, ale za 
to bardzo ciekawe, szczególnie przydatne 
jeżeli pojawi się pomysł wyruszenia w Alpy. 

Mateusz Taczkowski
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17 stycznia magazyn w Łodzi zor-
ganizował swoją pierwszą zabawę 
wzorowaną na zabawie miejskiej 
DecaExpress organizowanej przez 
magazyn w Gliwicach. 

Mimo niesprzyjającej, zimnej i pochmurnej 
pogody w zabawie wzięło udział 29 osób, 
w tym sam dyrektor magazynu - Frédéric 
Sterckx. Na 4,5 km trasie obejmującej oko-
lice magazynu oraz pobliski prak osiedlowy 
czekały na uczestników konkurencje spor-
towe, które wymagały sprawności fizycznej, 
a także umiejętności pracy w grupie, oraz 
umysłowe – puzzle, łamigłowki i krzyżówki 
związane ze sportem. Nie obyło się oczy-
wiście bez quizu sprawdzającego wiedzę 
o naszej firmie. W połowie trasy na śmiał-
ków czekał ciepły posiłek oraz herbata – 
chwila na ogrzanie się i odpoczęcie. Cała 
zabawa miała charakter rywalizacyjno-in-

DecaTrip!
Pierwsza edycja gry miejsko-terenowej magazynu w Łodzi

tegracyjny, okraszony dobrym humorem 
i przyjazną atmosferą.

Wygraną drużyną okazały się “Wściekłe 
Koty” - w skład której wchodzili: Jowita Ma-
linowska, Róża Kołodziejczak, Karol Łuka-
siewicz oraz Kamil Malinowski. Jeszcze raz 
wielkie gratulacje dla Was! 

Jednak nie wszyscy mieli na celu wygrać 
ten wyścig.

Jedna grupa była drużyną “tajną”, posiada-
jącą misję specjalną. W składzie tej druży-
ny był dyrektor magazynu – Frederic, który 
jako jedyny nie miał pojęcia jakie zadanie 
mają jego kompani - być na mecie jako 
ostatni. Skąd taki cel? Otóż, zakończenie 
całej imprezy było dosyć nieoczekiwane – 
z racji tego, że urodziny Frédérica wypadały 
za 2 tygodnie postanowiliśmy go zasko-
czyć i już teraz zorganizować urodzinowy 

poczęstunek. Ostatnim zadaniem dla jego 
grupy po wejściu na magazyn było wybra-
nie przedstawiciela – Frédérica -  i zawią-
zanie mu oczu. Następnie wprowadzono go 
na teren magazynu, gdzie w ciszy zebrani 
byli wszyscy pracownicy. Po rozwiązaniu 
oczu na Frédérica czekał tort i świeczki 
oraz gromkie sto lat od pracowników. 

One more time 
– all the best for 
„The best CAR  
Leader – Frédéric 
Sterckx!”

Mamy nadzieję, że niespodzianka się udała.

Następna edycja DecaTrip planowana jest 
już na cieplejsze, wiosenno-letnie dni – co 
prawda nie będzie tak niespodziewanego 
zakończenia, ale na pewno nie będzie nud-
no!

Ewelina Reszke



Sport i rekreacja Sport i rekreacja

10 | KAP 2018  KAP 2018 | 11

KAP 2018

K = Kalenji
A = Ambassadors
P = People

W dniach 22-23 
stycznia w prze-
pięknym miejscu 
na Francuskiej 
Riwierze – Saint-
-Raphaël - miało 
miejsce wyjątko-
we spotkanie am-
basadorów Kalenji 
z całego świata – KAP 2018. 

Spotkanie biegaczy z 22 krajów, 80 człon-
ków ekipy tworzącej Kalenji, łącznie ponad 
700 osób! Nie mogło tam zabraknąć także 
dwudziestoosobowej ekipy Kalenji Teamu 
z naszego kraju. A polska drużyna była 
czwartą ekipą pod względem ilości osób! 

To były fantastyczne dwa dni, które stano-
wiły nagrodę za rok ciężkiej pracy dla roz-
woju biegania w Polsce! Mieliśmy wielką 
przyjemność spędzenia czasu w biegowej 
atmosferze z innymi ambasadorami Kalenji. 

To co zrobił nasz 
TEAM w 2017 
roku było wyjąt-
kowe i ogromnie 
docenione przez 
Francję.  

Pierwszego dnia 
mieliśmy zaszczyt 
uczestniczyć

w oficjalnej gali, na której zaprezentowali-
śmy całemu światu naszych ambasadorów 
i działania Kalenji w Polsce w 2017 roku. 
Nasz film wywołał dużo pozytywnych reak-
cji!

Z kolei drugiego dnia mogliśmy zobaczyć 
ofertę produktów Kalenji oraz zapoznać 
się ze wszystkimi nowinkami techniczny-
mi. Wzięliśmy również udział w rewelacyj-
nej formie aktywności, która rozwija się 
w bardzo szybkim tempie - drużynowy Bieg 
na Orientację. Jest to dyscyplina sportowa, 
w której zawodnicy, posługujący się mapą 
i kompasem, mają za zadanie w jak naj-
krótszym czasie przebiec określoną trasę  

w terenie przez punkty kontrolne. A co waż-
niejsze – sport ten dostępny jest od paru 
tygodni w Decathlon i stanowi piątą siłę na 
dziale Bieganie, po Joggingu, Road Runnin-
gu, Trailu i Lekkiej atletyce. Jest to też je-
dyny sport na dziale nie sygnowany logiem 
Kalenji, a Geonaute. 

Trzeciego dnia ambasadorzy udali się z po-
wrotem do Polski, a ekipa szkoleniowców 

(...) drużynowy
Bieg na
Orientację.

wraz z Darkiem Frużyńskim i Pawłem Ko-
walikiem rozpoczęła wypełnione bieganiem 
trzydniowe szkolenie techniczne. Wiedzą 
na temat produktów do biegania zdobytą 
w tym czasie, będą się dzielić z ekipami 
działów Bieganie na szkoleniach technicz-
nych. Start – od marca! 

Nasza obecność na spotkaniu nie była-
by możliwa, gdyby nie aktywność, energia 
i wielkie zaangażowanie wszystkich amba-
sadorów w 2017 roku! Dziękujemy Wam!

Zapraszamy także Was wszystkich do 
działań na rzecz Biegania w Polsce. Każdy 
może dołączyć do Teamu Kalenji, a zaanga-
żowanie na pewno zostanie docenione! 

W szczególności podziękowania należą się 
Darkowi Frużyńskiemu - liderowi Kalenji 
Polska oraz Pawłowi Kowalikowi, liderowi 
działań komunikacyjnych oraz decathlon.
pl, którzy przez cały rok ciężko pracowa-
li organizując wiele akcji, abyśmy mogli 
się znaleźć tutaj w tak wielkim gronie. 
Dziękujemy, Panowie!

Marcelina Puchała
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Gdy ktoś mówi o sporcie w sezonie zi-
mowym, zawsze mówi o narciarstwie, 
snowboardzie, skokach czy nawet 
przydomowych zjazdach na sankach 
z dziećmi. Ale jest też jedna, dosyć 
specyficzna grupa, która wynurza 
się z domów na leśne ścieżki wraz 
z pierwszymi opadami śniegu. Spraw-
dzają z linijką w ręku ile centymetrów 
liczy warstwa śnieżna, zaś gdy pokry-
wa spełnia ich wymogi… do dużych 
sań zaprzęgają psy.

Początki psich zaprzęgów sięgają niemal 
tysiąca lat przed naszą erą, zaś za ich od-
krywców uznaje się Eskimosów. Początko-
wo liczył się tylko jeden pies oraz niewielkie 
sanki. Dopiero z czasem zaczęto eksploro-
wać ten rodzaj transportu, zwiększając za-
równo liczbę psów, jak i ciężary ładunków 

Twardziele z północy

oraz odległości do pokonania. Późniejsza 
historia psich zaprzęgów to gorączka zło-
ta w Yukonie, rozwożenie poczty, a nawet 
transport wyrobów handlarzy na terenie 
miast USA.

Gdy znaczenie psa jako pomocnika w pra-

cy przestało mieć wpływ na życie człowie-
ka przez postęp techniki oraz maszyny, 
zaczęto szukać w powożeniu rozrywki.  
W taki sposób narodziła się nowa dyscypli-
na sportowa uznawana za ekstremalną. Do 
ukształtowania psich zaprzęgów przyczy-
niła się najsłynniejsza historia z udziałem 
teamu psów z Alaski. Z pewnością każdy 

oglądał bajkę o dzielnym psie Balto, który 
wraz z innymi psiakami uratował niewiel-
ką wioskę Nome przed zarazą, przywożąc 
w rekordowym czasie zapas leków. Tem-
peratura sięgała -30 stopni Celcjusza, zaś 
odczuwalna przy sile wiatru przekraczała 
-65 stopni Celcjusza. Psy wraz z powożą-
cymi dostarczyli szczepionki w 5 i pół dnia, 
mimo że trasę powinni przebyć w minimum 
13 dni. Coś, co początkowo miało być roz-
rywką, w wielu krajach stało się niezwy-
kle ważnym sportem. Również w Polsce 
(w tym roku od początku sezonu zimowego 
Polacy zdobyli 14 medali, w tym 8 złotych 
– a sezon jeszcze się nie skończył; stan na 
20 lutego).

Zimą w sporcie psich zaprzęgów można 
się ścigać w kilku klasach – wszystko jest 
zależne od ilości psów oraz sprzętu, jakim 
się dysponuje. Do dyspozycji jest skijoring 
– narciarz z biegówkami oraz jeden lub dwa 

Początki psich
zaprzęgów
sięgają niemal
tysiąca lat przed 
naszą erą

Psy wraz
z powożącymi
dostarczyli
szczepionki 
w 5 i pół dnia

psy,  a także sanie, w których również obo-
wiązuje podział na ilość psów, z jaką mu-
sher (powożący psi zaprzęg) chce wystar-
tować w wyścigu. Nie są to jednak zwykłe 
sanki jakie można kupić w każdym sklepie 
sportowym. Specjalistyczne, długie, z wor-
kiem na prowiant lub psa w razie urazu na 
trasie. Oprócz tego do zestawu zaliczyć 
można hamulec, specjalny hak – kotwicę, 
która uniemożliwia zaprzęgowi ucieczkę 
podczas postoju, a także główną linę ciągo-
wą, do której musher podpina psy. 

Zimowa edycja tego sportu przewiduje trzy 
długości tras: 

• Sprint – krótki dystans maksymalnie 
do 7-8 km;

• Mid – średni dystans liczący łącznie 
około 500km;

• Long – długi dystans, liczący łącznie 
nawet 1000 mil.

W Polsce ze względu na skrajnie słabe wa-
runki śniegowe zawody na saniach prak-
tycznie przestały istnieć i odbywać się re-
gularnie na terenie kraju. Jeszcze kilka lat 
temu rokrocznie zostawaliśmy gospodarza-
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mi Mistrzostw Europy na średnim dystan-
sie w Jakuszycach, niestety dzisiaj polscy 
zawodnicy trenują w górach, zaś na zawo-
dy wyjeżdżają w Europę, by tam zdobywać 
medale. Nie znaczy to jednak, że ich nie 
zdobywają. Wręcz przeciwnie – ze wszyst-
kich sportów zimowych to właśnie w psich 
zaprzęgach Polacy przywożą każdego roku 
worek medali z zawodów rang mistrzow-
skich. 

Wszystkie zawody w tym sporcie odbywa-
ją się systemem etapowym – w sprincie 
są to dwa dni zawodów z dwoma startami, 
w midach oraz longach należy dotrzeć do 
punktu kontrolnego wyznaczonego przez 
organizatora. Czas liczony jest z każdego 
etapu, zliczany i ten, kto przejedzie trasę 
najszybciej – wygrywa. 

Być może nie brzmi to jak sport ekstremal-
ny – zwłaszcza w wydaniu zimowym – ani 
tym bardziej w żaden sposób ekscytujący, 
jednak warto przyjrzeć się tutaj zawodni-
kom startującym w średnich dystansach 
oraz prawdziwym herosom z długich tras. 

Do dnia dzisiejszego, co roku od 1973, 
organizowane są najtrudniejsze zawody na 
cześć wyżej wspomnianej historii psa Balto 
i wyścigu po życie ludzi z Nome – Iditarod 
Trail Sled Dog Race. Trasa liczy 1850 kilo-
metrów po pustkowiach Alaski; zaprzęgi 
liczą 12-16 psów, zaś warunkiem ukończe-

nia wyścigu jest pojawienie się na mecie 
z minimum 6 psami. Musher musi stawić 
się w wyznaczonych punktach kontroli, 
w których czeka na niego team i w razie po-
trzeby może zająć się zmęczonymi psami 
lub takimi, które zraniły się podczas biegu 
w łapy i nie są w stanie dalej nadążać za 
resztą grupy. To także czas by odpocząć, 
nabrać sił i przemyśleć kolejne etapy. Naj-
lepsi z najlepszych pokonują tę trasę wśród 
siarczystego mrozu i przenikliwego wiatru 
w 9-10 dni – rekordzista zszedł z czasem 
do 8 dni. Ciekawostką jest, że trasa wyści-
gu Iditarod „pokonała” więcej zawodników 
niż Mount Everest himalaistów.  

To nie jedyny tak ciężki wyścig na świe-
cie, gdzie stają najlepsi maszerzy wraz ze 
swoimi psami. Tym najtrudniejszym i naj-
niebezpieczniejszym wyścigiem na świe-
cie jest Yukon Quest – tysiącmilowa trasa, 
na której musher nie może liczyć na żadną 
pomoc z wyjątkiem jednego punktu kontro-
lnego na trasie, zaś na sanie musi zabrać 
ładunek potrzebny do przeżycia -  swojego 
oraz psów.

Rekordzistą szybkości został Lance 
Mackey - trasę pokonał w 10 dni. Jest to 
też jedyny człowiek, który w tym samym 
roku wygrał zarówno Yukon, jak i Iditarod, 
ba! – zrobił to dwukrotnie.

W trakcie swojej kariery musiał także poko-
nać raka – udało mu się i nadal poświęca 
swoje życie psim zaprzęgom. Na podstawie 
jego historii powstał biograficzny film The 
Great Alone ukazujący trudy przygotowań, 
życie z psami zaprzęgowymi, historię zma-
gania z chorobą oraz przede wszystkim tę 

Ciekawostką jest, 
że trasa wyścigu 
Iditarod 
„pokonała” więcej 
zawodników 
niż Mount Everest 
himalaistów.  

przerażającą pustkę, z jaką mają do czynie-
nia zawodnicy wraz ze swoimi psami pod-
czas wyścigu. 

Psie zaprzęgi niezaprzeczalnie odcisnęły 
swoje łapy na kartach historii, zaś sport 
psich zaprzęgów w wielu krajach, zwłasz-
cza skandynawskich, niekiedy uznawany 
jest za ważniejszy niż piłka nożna. Również 
w Polsce mamy niezwykle mocną repre-
zentację, ale przeważająca ich część woli… 
koła. Jednak o tym kiedy indziej.

Izabela Gettel 
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Góry mają w sobie coś magicznego. 
Są piękne, ale też niezwykle wymaga-
jące. Pokusa, by odkrywać nieznane 
sprawia, że wielu śmiałków bez wzglę-
du na warunki decyduje się odbyć tam 
swoją podróż życia. Postanowiliśmy 
spełnić marzenia trzech pasjona-
tów turystyki górskiej i wraz z ekipą 
Traveler Adventure Team wybraliśmy 
się w wyprawę w Karkonosze!

Podjęcie decyzji o wyjeździe w góry bywa 
motywowane wieloma argumentami. Nie-
którzy z nas pragną podziwiać zapierające 
dech w piersiach krajobrazy. Inni pałają rzą-
dzą poczucia adrenaliny – odkrywają góry 
za wszelką cenę. My natomiast, przy pomo-
cy ekipy National Geographic oraz Krynic-
kiej grupy GOPR, chcieliśmy zaprezentować 
uczestnikom wyprawy (wyłonionym w kon-
kursie) wachlarz różnorodnych sportowych 

Traveler Adventure Team
w Karkonoszach. Odkryj z nami pasję do gór!

aktywności, które faktycznie są możliwe do 
uprawiania w naszym kraju. 

Spełnianiu górskich pasji towarzyszyły 
specjalne zajęcia edukacyjne, podczas 
których to laureaci konkursu byli szkoleni 
z zakresu użytkowania niezbędnego sprzę-
tu oraz z zasad bezpieczeństwa. Przy oka-
zji w pigułce otrzymali mnóstwo górskich 
ciekawostek dotyczących Karkonoszy i Gór 
Izerskich. Zdobytą wiedzę techniczną mo-
gli wykorzystać w praktyce, a w realizacji 
wszystkich nietypowych sportowych ak-
tywności miał im pomóc sprzęt na co dzień 
dostępny w Decathlon. 

Poznajcie członków wyprawy
Szczęśliwi zwycięzcy konkursu zostali wy-
łonieni na podstawie internetowych zgło-
szeń. Co musieli zrobić, by przekonać do 
siebie bardzo wymagające jury? Mianowi-

cie, zadanie polegało na szczegółowym 
opisaniu swoich sportowych pasji w od-
powiedzi na pytanie: „Dlaczego właśnie Ty 
powinieneś jechać z nami na wyprawę?”. 
Spośród wielu nadesłanych zgłoszeń wy-
braliśmy trzy najbardziej kreatywne i urze-
kające. Ostatecznie, w Karkonosze wybrali 
się z nami Klaudia, Paweł i Damian – pasjo-
naci górskich wypraw przez duże „P” :)

Paweł natomiast upodobał sobie odkry-
wanie miejsc niedostępnych dla innych. 
Satysfakcja płynąca z dotarcia do „niezna-
nego lądu” jest niesamowita – to właśnie 

KLAUDIA

DAMIAN

PAWEŁ

Klaudia uwielbia góry odkąd tylko pamięta. 
Jej przygoda z turystyką górską zaczęła 
się na ściance wspinaczkowej. Z czasem 
jej pasja mocno ewoluowała – od trzech 
lat chodzenie po górach i zdobywanie ko-
lejnych szczytów stało się jej sposobem na 
życie. Zdążyła już wejść na trzy francuskie 
czterotysięczniki. A to dopiero początek...

najbardziej motywuje go do działania. Tak 
jak góry, uwielbia również fotografię.

Ostatni z laureatów, Damian, od ośmiu lat 
trenuje wspinaczkę i parkour. Sportowe 
pasje łączy z miłością do fotografii i kręce-
nia filmów w najdziwniejszych miejscach 
na ziemi. Wyprawa w Karkonosze w ramach 
naszej akcji była dla niego zimowym debiu-
tem w górach. 

Zamiłowanie i uwielbienie do gór uczest-
ników wyprawy dało się odczuć już na 
samym początku naszej przygody!

W ciągu tygodnia mieli okazję posmakować 
turystki górskiej w troszkę niecodziennym 
wydaniu, starając się przy tym sprostać 
nietypowym i wymagającym wyzwaniom 
stawianym przez warunki atmosferyczne, 
ekipę organizatorów, a także własne ogra-
niczenia. Radości z pokonywania kolejnych 
sprawdzianów, a także rozwijania swoich 
umiejętnosci nie było końca!    

Czas? START! 
Na początek Śnieżka! 
Już sam początek wyprawy dał się całej 
ekipie we znaki. Za cel obraliśmy sobie 
wejście na Śnieżkę. Nie byłoby w tym nic 
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nadzwyczajnego (latem na Śnieżkę można 
przecież nawet wbiec..), gdyby nie fakt, że 
Królowa Karkonoszy spłatała nam niemałe-
go figla. Odczuwalna temperatura -25 stop-
ni Celsjusza, huraganowe wietrzysko osią-
gające nawet 100km/h, a także widoczność 
na maksymalnie 3 metry do przodu... 

kolejnych kilometrów w zaspach, a także 
raki, wyraźnie pomagające w wejściu na 
sam szczyt Śnieżki. Zima nie odpuszczała 
nawet na moment, a to był dopiero pierw-
szy dzień naszej karkonoskiej przygody! 
Z dumą możemy powiedzieć: Niezwykle 
udany!

Co Wy wiecie o lawinach?!
Niezmordowani i zmotywowani trudnym 
wejściem na Śnieżkę, uczestnicy wyprawy 
otrzymali kolejne zadania – tym razem cze-
kało ich szkolenie lawinowe oraz stworze-
nie śnieżnego biwaku. 

Bez pokory w góry ani rusz! Według danych 
wskazanych przez ratowników, niemalże po-
łowa śmiertelnych wypadków wywoływana 

temperatura
-25 stopni
Celsjusza,
huraganowe 
wietrzysko
osiągające
nawet 100km/h

"Jak przetrwać
zimową noc
w górach?”

To wszysto sprawiało, że wejście na szczyt 
wcale nie było takie proste i pewne. Każ-
dy krok stawiany przed siebie był na wagę 
złota, a asekuracja wspinających się po-
szukiwaczy przygód przemyślana i zdecy-
dowana. Pod nogami – śnieg, przed Tobą 
– śnieg. Nie daj Boże straciłeś z oczu in-
nych górskich zawadiaków z Twojej wypra-
wy – od razu robiło się cieplej (to nie było 
pozytywne ciepło). Nad bezpieczeństwem 
czuwała ekipa ratowników GOPR, dla któ-
rych to wejście również nie było tak jedno-
znacznie gładkie. 

W drodze udało nam się przetestować 
rakiety śnieżne, ułatwiające pokonywanie 

jest przez lawiny pierwszego (niskie zagro-
żenie) i drugiego (umiarkowane) stopnia (w 
pięciostopniowej skali!). Brak elementarnej 
wiedzy, a także nadmierna pewność siebie 
sprawiają, że każde nieodpowiedzialne za-
chowanie na trasie może przeistoczyć się 
w niemały problem. 

Po praktycznym szkoleniu lawinowym 
przyszedł czas na lekcję pod tytułem: „Jak 
przetrwać zimową noc w górach?”. Pod-
czas wyprawy musisz być przygotowany 
na każdą ewentualność. Siłą rzeczy, nie za-
wsze jednak jesteś w stanie zabrać ze sobą 
namiot... Tak więc lekarstwem na spędze-

Jakuszyce – mówisz Bieg Piastów. Myślisz 
Bieg Piastów – mówisz narty biegowe!  
Czy ekipa była zmęczona? Tak, dwugodzin-
na jazda była wymagającym doświadcze-
niem, ale ten ból i zakwasy zdecydowanie 
miały pozytywny wymiar. 

Przygoda na nartach była wyjątkowa, po-
nieważ niewiele osób z całej ekipy miała 
wcześniej możliwość przetestowania tej 
formy aktywności zimowej. Jednak dla 
chcącego nic trudnego! Po krótkim, ale me-
rytorycznym wstępie do techniki jazdy, bry-
gada TAT śmigała jak opętana! Prawa, lewa, 
prawa, lewa i tak do celu!

Szkolenie zostało oczywiście poprowadzo-
ne przez ratownika GOPRu, który zwrócił 
uwagę na sprzęt must have podczas wypra-
wy w teren lawinowy.

Czego potrzebujemy w takich warunkach? 
Nieodzwone są łopaty, sonda, a także de-
tektor lawinowy (wszystkie elementy ra-
zem, nie masz jednego, to tak jakbyś nie 
miał żadnego). Czy czegoś nam zabrakło? 
Hmm... Tak, zapomnieliśmy o najważniej-
szym... 

nie zimowej nocy w górach jest stworzenie 
śnieżnego biwaku. Satysfakcja była niesa-
mowita - kiedy to cała grupa zabrała w dło-
nie łopaty i zaczęła kopać, kopać i kopać,  
a nagle po krótkim czasie ich oczom ukaza-
ła się śnieżna jama, gotowa na przywitanie 
gości-podróżników, spragnionych ciepłej 
herbaty z termosu i chwilki wytchnienia. 

Raz, dwa, trzy – komu narty  
biegowe? 
Kolejną porcję zimowych wyzwań nasi po-
dróżnicy odkryli w Jakuszycach! Myślisz 
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Truskawka na torcie -  
wspinaczka skalna!
Początkowo, w planach wyprawy znajdował 
się punkt o wspinaczce lodowej. Niestety 
jakość lodu na miejscu docelowym (Kocioł 
Małego Stawu) nie dała szans chociażby 
na jedną próbę podboju. Nic straconego! 
Zamiast wspinaczki lodowej, ekipa wybrała 
się na wspinaczkę skalną! 

Każdy z uczestników miał szansę zjechać 
na linie z wykorzystaniem rolki oraz wspi-
nać się po skałach na tzw. „wędkę”. Latem 
– normalna sprawa. Zimą – niekoniecznie. 

Jedyną osobą, której udało się pokonać 
15 metrów oblodzonej skały była Klaudia.  
W nagrodę miała dostęp do niezapomnia-
nych widoków. 

Ekskluzywnie – sport popłaca!

Była to 6. edycja Traveler Adventure Team! 
Dla nas wyjątkowa – pierwsza zorganizo-
wana w Polsce i pierwsza, której partnerem 
był Decathlon. Sportowa pasja i radość 
wszystkich uczestników wyprawy stano-
wiły dla nas niesamowite doświadczenia! 
Mamy ogromną nadzieję, że w przyszłych 
miesiącach uda nam się jeszcze niejedno-
krotnie przelać odrobinę sportowego pod-
ekscytowania na serca naszych klientów! 

Z górskimi pozdrowieniami! 

Krzysztof Gońka

Sportowa pasja
i radość 

Można przeczytać tysiące książek 
o sukcesie i nie być o krok bliżej 
w realizacji swoich marzeń, bywa i tak, 
że książki niewiele mają wspólnego 
z rzeczywistością. „Biznes czyli sztu-
ka budowania relacji” Miłosza Brze-
zińskiego ma jednak zadatki na to, by 
coś zmienić we wspomnianych aspek-
tach, a i o rzeczywistości ma sporo do 
powiedzenia.

Choć mówi się, że nie ocenia się książki 
po okładce, strona wizualna recenzowanej 
przeze mnie pozycji nie może pozostać 
bez mojego komentarza. Trudno oderwać 
od niej wzrok! Jak to miało już miejsce 
we wcześniejszej publikacji Brzezińskiego 
i tym razem mamy do czynienia z nietu-
zinkowym formatem, ale to nie wszystko. 
Książka pełna jest kolorów i ilustracji, ca-
łość jednak utrzymano w stonowanych 
barwach i bez grama przesady. Wszystko 

Recenzja książki
Miłosz Brzeziński – „Biznes czyli sztuka budowania relacji” 

to sprawia wrażenie, jakbyśmy mieli do 
czynienia z egzemplarzem przeznaczonym 
specjalnie dla nas.

Tyle o stronie wizualnej, w końcu nie ona 
jest najważniejsza, choć stanowi bardzo 
miłe wyróżnienie.

Zajmijmy się teraz kwestią zawartości 
merytorycznej. Gdybym miała w jednym 
zdaniu wyrazić myśl recenzowanej książki, 
to najpewniej brzmiałoby ono tak:

Bez względu na to, czy tego chcemy, 
czy nie, zależymy od innych, kluczem do  
obcowania z innymi jest próba znalezie-
nia złotego środka

brzmi to może bardziej jak opis publikacji 
związanej z relacjami międzyludzkimi, ale 
czy można oddzielić biznes od ludzi i rela-
cji? Zdecydowanie nie. Pisząc o biznesie, 
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Brzeziński przekonuje, że grupa ma szanse 
dojść dalej, zwłaszcza jeśli składa się z lu-
dzi o różnym zasobie wiedzy z niepokrew-
nych dziedzin, dzięki temu jej członkowie 
wzajemnie się uzupełniają. 

Powracając do wspomnianych  przeze mnie 
relacji - jeśli wydaje Wam się, że aby znaleźć 
się na szczycie, wystarczy być ekspertem 
w swojej dziedzinie, to koniecznie poszerz-
cie swój pogląd o kompetencje społeczne, 
które są równie istotne. Brzeziński prze-
konuje, że jeśli chcesz kierować ludźmi, 
musisz sprawić, by chcieli za Tobą pójść. 
Autor uświadamia nam jednocześnie, że 
choć słowo biznes  może brzmieć groźnie 
to bliskie jest ono każdemu, kto w jakikol-
wiek sposób stanowi część struktur. 

To, co zawsze mi się podobało u Brzeziń-
skiego, to całkowita szczerość z czytelni-
kiem. Pisze on – wątp, nie ufaj mi do koń-
ca, weź z tej książki to, czego ci potrzeba, 
a jednocześnie bądź otwarty. Podobnie jest 
w przypadku tej publikacji, choć tak na-
prawdę nie mamy podstaw by mu nie ufać, 
bo to książka oparta na badaniach i wiedzy, 
co czuć podczas czytania.

"(...) jeśli chcesz
kierować ludźmi, 
musisz sprawić, 
by chcieli
za Tobą pójść."

Wspomniana książka to ciekawa pozycja 
dla każdego, kto pragnie się rozwijać. Wszy-
scy w końcu obracamy się wśród ludzi więc 
nie musimy prowadzić firmy, by skorzystać 
z zawartej tu wiedzy. Dla liderów pozycja ta 
z całą pewnością będzie ogromnym wspar-
ciem. Pozwoli ona nieco inaczej spojrzeć 
na grupy, których częścią jesteśmy i zrozu-
mieć panujące pomiędzy poszczególnymi 
jej członkami zależnościami.

Przekaz podany został w przystępnej 
formie. Oprócz biznesu znajdziemy tu mnó-
stwo rad związanych z życiem. Obie strefy 
łączy czynnik ludzki. Inni mogą nam pomóc 
w szukaniu rozwiązania problemu, dlatego 
nie zamykajmy się. Jeśli mamy problem, 
skonsultujmy go z zaufanymi. Brzezińskie-
mu sprytnie udało się w tej książce połą-
czyć sferę zawodową nie oddzielając jej od 
prywatnej. Jeśli szukamy dyskusji z ogólnie 
przyjętymi zasadami, plastycznych przykła-
dów i przystępnego języka, to pozycja ide-
alna dla nas. Od książki trudno się oderwać, 
z jednej strony to zasługa wydania, z drugiej 
treści. Zdecydowanie warto do tej książki 
wracać, bo ilość informacji jest niemożliwa 
do przyswojenia na jeden raz.

Ten tekst jest idealnym poradnikiem dla 
tych, którzy pragną lepiej pracować w gru-
pie lub lepiej nią zarządzać.

Monika Matura

W dniach 26 styczeń – 6 luty miało 
miejsce zgrupowanie Reprezentacji 
Polski w Rugby 7 Kobiet.

Zawodniczki poleciały na prestiżowy turniej 
Super 7s Rugby w australijskim Brisbane. 
Do składu Kadry zostały powołane 3 repre-
zentantki Decathlonu: Laura Abucewicz 
z Decathlon Kartuska, Marlena Mroczyńska 
i Julianna Schuster z Decathlon Przymorze 
(na zdjęciu w kolejności od lewej).

Na końcu Świata
#NaPełnejKipście Rugbystki w Australii

W Turnieju brały udział drużyny grające 
w czołówce światowej Rugby World Series, 
dlatego zaproszone tam Polki miały szansę 
zdobyć ogromne doświadczenie i przyjrzeć 
się grze najlepszych zawodniczek z bliska.

Wiedząc, że zmierzymy się z czołówką 
światowego rugby, nie nastawiałyśmy się 
na zwycięstwa lecz na dobrą lekcję i zdoby-
cie cennego doświadczenia. 

Wyniki pierwszego dnia turnieju:
Polska 5 : 19 USA

Polska 7 : 17 Francja

Polska 10 : 33 Walia

Dla laika te wyniki może nie są imponują-
ce, my jednak byłyśmy dumne z naszej gry. 
Mając na uwadze to, że za jedną skuteczną 
akcję można zdobyć od 5 do 7 punktów, te 
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wyniki są ogromnym sukcesem - gdyż gra-
łyśmy z zawodowymi drużynami!

nie miały możliwości bycia na boisku, a tyl-
ko, a może i aż na ławce rezerwowych przy-
wiozą ze sobą bagaż doświadczeń. Oprócz 
pogody, wielkim zaskoczeniem byli dla nas 
polscy kibice, których było najwięcej ze 
wszystkich tam obecnych! To dodatkowo 
motywowało nas do lepszej gry i chęci po-
kazania naszym rodakom dobrego polskie-
go rugby!”

Julianna

cie od firmy. Codziennie dajecie też dużego 
kopa i motywujecie do dalszej ciężkiej pra-
cy nad sobą za co dziękuję!”

Marlena

Oprócz ciężkich treningów i zaciekłych me-
czów, dziewczyny miały też okazję pozwie-
dzać. Zobaczcie sami! :)

Obowiązkowe zdjęcie kapitanek drużyn, 
a wśród nich najlepsza zawodniczka Świa-
ta Charlotte Caslick (5 od lewej) oraz naj-
lepsza zawodniczka w Polsce – kapitan 
Reprezentacji Polski Karolina Jaszczyszyn 
(1 z prawej).

(...) polscy kibice, 
których było
najwięcej
ze wszystkich
tam obecnych!

A tak dziewczyny z Decathlonu podsumo-
wują wyjazd: 

„Treningi w zupełnie innym klimacie niż 
Polska, nie były obojętne chyba żadnej  
z nas. Większa wilgotność powietrza, dużo 
wyższa temperatura niż panująca obecnie 
u nas, palące słońce na przemian z desz-
czem. Myślę, że nawet dziewczyny, które 

„To była jak dotąd największa przygoda mo-
jego życia! Pozytywne emocje towarzyszą-
ce wyjazdowi, dają potężną dawkę endorfin 
i motywują do działania nie tylko na polu 
sportowym :) Życzę wszystkim by spełniali 
swoje marzenia, robiąc to co kochają!”

Laura

„Ciężko będzie przeskoczyć pułap zawo-
dowstwa. W Polsce rugby traktowane jest 
jako hobby. Nawet jak trenuje się 4-5 razy 
w tygodniu to nie otrzymuje się za to wy-
nagrodzenia. Zawodniczki grające w World 
Series mają w ciągu tygodnia 18 jednostek 
treningowych. My musimy godzić treningi  
z pracą i z tego miejsca pragnę bardzo ser-
decznie podziękować naszym przełożonym 
za cierpliwość i dopasowane grafiki. Na 
pewno dla nas, jako pracowników Decathlo-
nu, jest to ogromne udogodnienie i wspar-

• Obecnie zrzeszamy 20 zawodniczek, 
z których aż 8 jest czynnie powoływa-
nych do składu Reprezentacji Polski 
w tym czynnie powoływane są Marle-
na Mroczyńska, Laura Abucewicz oraz 
Julianna Schuster pracujące w firmie 
Decathlon.

• Nasz trener Janusz Urbanowicz od 
dwóch lat  jest selekcjonerem Kadry 
Narodowej.

• W 2016 roku zdobyłyśmy awans do 
Grand Prix Series najlepszych 12 
państw Europy.  W ubiegłym roku za-
jęłyśmy historyczne 8 miejsce dla pol-
skiego kobiecego rugby na Mistrzo-
stwach Europy w Kazaniu (Rosja). 

• Ten rok jest dla nas wielkim sportowym 
wyzwaniem. Przed naszymi rugbystka-
mi obrona ósmego tytułu Mistrza Pol-
ski. Na Turniej w Australii zaprosiły nas 
Mistrzynie Olimpijskie z Rio. W marcu 
nasze dziewczyny zagrają w turnieju 
eliminacyjnym do Mistrzostw Świata 
w Hong-Kongu. W kolejce czekają też 
Turnieje we Włoszech-Rzym, w Szwe-
cji-Vaxjo, Francja-Nancy, Mistrzostwa 
Europy we Francji-Malemort oraz 
w Rosji-Kazań, Hiszpania i Zjednoczone 
Emiraty Arabskie-Turniej Dubai Sevens. 

• Nasz Klub oraz zawodniczki powoływa-
ne do Reprezentacji jak i trener – jeden 
z najlepszych selekcjonerów w Europie, 
dokładają wszelkich starań, by wywal-
czyć jeszcze lepsze miejsce w europej-
skiej tabeli jak i uzyskać awans do Mi-
strzostw Świata.

Marlena Mroczyńska 

Ciekawostka o Biało-Zielone Ladies Gdańsk 
oraz Reprezentacji Polski Kobiet

• Jako Biało-Zielone Ladies Gdańsk 
mamy na swoim koncie siedmiokrotne 
z rzędu  Mistrzostwo Polski w Rugby 7 
na trawie.

• Jesteśmy kilkukrotnymi Mistrzyniami 
Polski w Rugby na plaży oraz zwycięż-
czyniami w Pucharze Polski.
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To nie będzie kolejny artykuł poświę-
cony pobijaniu rekordów, stawianiu 
sobie wielkich celów, osiągniętych 
czasach i wysokościach, ani o poko-
nanych kilometrach.

Pasja inna niż wszystkie

DECATHLON
to nie tylko
sportowcy

(...) nasz wyjazd
różnił się nieco
od zwykłego
wypadu
turystycznego.

Tak naprawdę, to niewiele uwagi prze-
znaczę w nim na sport. Z takiej racji, że 
DECATHLON to nie tylko sportowcy grający 
w piłkę nożną, pływacy, biegacze, czy oso-
by zainteresowane myślistwem, nartami, 
fitnesem. W tej całej społeczności jest też 
miejsce dla bardzo upartych ludzi (nie ko-

niecznie nastawionych na życiowe sukcesy 
w sporcie), którzy za wszelką cenę chcą 
osiągnąć swoje plany - takim człowiekiem 
jestem JA 

Wszystko zaczęło się od jednej rozmowy 
w grudniowy wieczór:

Nie chciałbyś pojechać do Afryki?

No pewnie, w sumie dlaczego nie...

Dobra. No to ja poszukam jakiś możliwości 
wyjazdu – znasz francuski?

Nie…

…ja też nie... zostają byłe kolonie brytyjskie; 

Gdzie jest w miarę przyjazny klimat i bez-
piecznie – Botswana? 

Ok no to próbujemy :)

No i tak to wszystko się zaczęło. 

Dwoje przeciętnych ludzi, niczym nie wy-
różniających się od całej masy innych mło-
dych osób, wymyśliło sobie że chce poje-
chać do Botswany.  Jednak, gdyby tylko na 
tym ostało, pewnie opowiadalibyśmy teraz 
na KOLOSACH o naszym afrykańskim expe-
dition albo bralibyśmy udział w innych kon-
ferencjach dotyczących tego jak topnienie 
lodowców Arktyki wpływa na klimat Afryki 

– jednak nasz wyjazd różnił się nieco od 
zwykłego wypadu turystycznego. Pomyśle-
liśmy że fajnie byłoby zrobić coś dobrego 
dla innych, a nie tylko pojechać i wrócić – 
tak też udaliśmy się na trzymiesięczny wo-
lontariat do Botswany, a przy okazji nawią-
zaliśmy współpracę z rejonem Decathlon 
Polska Zachód. Mamy nadzieję, że nasz 
pobyt przyniósł choć trochę radości tamtej-
szym dzieciakom. 

Na początku pomyśleliśmy że nie ma co 
liczyć na wielkie „korpo Decathlon”, bo pew-
nie setki ludzi co dzień proszą o pomoc 
finansową.

Czasami jednak mam wrażenie, że idee 
„w sumie dlaczego nie spróbować?” są 
najlepsze i chwile później już siedziałam 
przed komputerem pisząc e-maile z moim 
pomysłem. 

Następnie zaczęłam wysyłać je do całej 
listy, w moim mniemaniu, zainteresowa-
nych osób. Oczywiście „nie od razu Kra-
ków zbudowano”, ale już po pierwszych 
nieudanych próbach chciałam rezygno-
wać – wtedy to zwyciężył mój upór. Nie 
poddałam się, dzięki czemu udało nam się 
zdobyć pieniądze na zakup prezentów dla 
botswańskich dzieci. Mimo, iż pomoc którą 

dostaliśmy przerosła nasze oczekiwania, 
to jednak wciąż pozostała jeszcze jedna 
kwestia - transport tych produktów. Całe 
tony analiz i setki papierów z dnia na dzień 
piętrzyły się na moim biurku – próbowałam 
każdej ścieżki – misjonarska, handlowa, 
humanitarna, biznesowa (skontaktowałam 
się nawet z firmą transportującą ciągniki 
z Polski do Botswany), jednak za każdym 
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razem koszt transportu niemal przewyższał 
kwotę, którą otrzymaliśmy. Ostatecznie po 
prawie dwóch miesiącach poszukiwań 
postanowiliśmy, że każdy z nas (ja i mój 
chłopak) oddamy po 5 kg naszego bagażu, 
aby zmieścić w nim decathlonowe pamiąt-
ki (muszę się przyznać że kupowanie tych 
rzeczy  sprawiło mi ogromną radość – były 
to wręcz najlepsze zakupy  w życiu – ani 
razu nie musiałam patrzeć na cenę, a je-
dynie na to żeby produkty sprawdzały się 
w afrykańskich warunkach i były lekkie – 
coś pięknego!).

i to było również świetnym doświadcze-
niem  – nigdzie się nie spieszyć – poroz-
mawiać z kimś o pogodzie przez godzinę, 
celebrować jedzenie i śmiać się ze wszyst-
kiego. Jestem przekonana, że oprócz pod-
stawowych rzeczy, których Europejczycy 
mogą nauczyć Afrykańczyków, to również 
oni mogą przyjeżdżać do nas z lekcjami – 
jak cieszyć się życiem – bo z tego co widzę 
na polskich ulicach – mamy jeszcze sporo 
do nadrobienia. 

Z gorącymi pozdrowieniami,

Martyna Czagan – Wrocław Korona

1 października wyruszyliśmy na „czarny 
ląd” i w ciągu niemal trzech miesięcy nasze 
pojmowanie Afryki zmieniło się w 100%. 
Odkryliśmy tyle niesamowitych miejsc, 
smaków, kultur, poznaliśmy tylu niesamo-
witych ludzi… ile nie zmieści się w żadnym 
z przewodników „Bezdroży”. Jedną z naj-

„Europa
ma zegarki,
a Afryka
ma czas”

ważniejszych prawd, które do nas dotarły, 
było to że wcale nie trzeba mieć dużo pie-
niędzy, aby być szczęśliwym, dla nas Pola-
ków ciągle za czymś biegających - to nie 
lada odkrycie. Poza tym mówi się często, 
że „Europa ma zegarki, a Afryka ma czas”  

„Sędziowie są sędziami, bo nie wyszło 
im jako piłkarzom”- ile razy słysza-
łem to zdanie, bądź jego parafrazę? 
Tak często wyszydzani, przezywani, 
obrażani… 

Pytanie, czy można czerpać z sędziowa-
nia piłki nożnej przyjemność? Albo ina-
czej, czy normalny człowiek może czerpać  
z tego przyjemność? No właśnie, słowo 
„normalny” jest tu chyba słowem kluczo-
wym. Autentycznie sędziowanie stało się 
moją PASJĄ - pomimo wyzwisk, ciągłego 
marudzenia „piłkarzy” (sędziuję IV ligę, 
okręgówkę - tam są kopacze), trenerów, ki-
biców. Ten niezbyt optymistyczny początek 
artykułu, który może zniechęca, a może in-
tryguje do tego stopnia, że przeczytasz do 
końca, pokazuje jak sędziowanie widzą inni 
(ci, którzy nie sędziują).

Mój początek sędziowania jest dosyć cie-
kawy. Przychodząc na kurs myślałem tylko 
o dorobieniu sobie, odciążeniu rodziców, 
albo po prostu posiadaniu własnych pienię-
dzy na różne cele - w końcu kilka miesięcy 
wcześniej skończyłem 18 lat.

Do tej pory pamiętam jak w rubryce „Dla-
czego chcesz zostać sędzią?” - w doku-
mencie rekrutacyjnym, który trafiał do 
Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej  
napisałem: „Chciałbym zarobić trochę 
pieniędzy dla siebie”.

Jarek (nasz szkoleniowiec) z nietęgą miną, 
która mówiła: kolejny, który nie chce się 
rozwijać tylko przyszedł zarobić i będzie 
po prostu odwalał swoją robotę; powiedział 

ZAWÓD: KASJER – SPRZEDAWCA - SĘDZIA
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„dopisz coś o zamiłowaniu do piłki”. 

Tak to się u mnie zaczęło. Nie przypusz-
czałem, że po kilku latach będę traktował 
to jako swój zawód i pasję. W tej chwili, 
kiedy nie ma sezonu w niższych ligach pił-
karskich, czekam tylko na moment, kiedy 
będzie pierwsza obsada na rundę i cieszę 
się, że w końcu pojadę na mecz Bundesligi, 
Serie A (czyt. B- klasy, A- klasy), czy Serie O. 

klucz to „normalny”). 

Jak wygląda weekend z życia sędziego?  
W moim przypadku zaczyna się w piątek, 
gdy po pracy w Decathlon (ok. 21:30) wra-
cam z Wrocławia do swojego rodzinnego 
miasta - Jawora (sędziuję w okręgu legnic-
kim). W sobotę z reguły gra IV liga, więc  
w zależności od tego gdzie i o której jest 
mecz, wyjeżdżamy 2-3 godziny przed me-
czem z domu. W drodze  omawiamy zawo-
dy, ustalamy sobie współpracę i na godzinę 
przed meczem jesteśmy na miejscu. Przez 
pół godziny zastanawiamy się czy przyje-
dzie ten zrzędliwy obserwator, czy dzisiaj 
będzie spokój, sprawdzamy boisko, cze-
piamy się wszystkiego, co jest niezgodne 
z Przepisami Gry (ponieważ tylko my ze 
wszystkich uczestników meczu je znamy). 
Na koniec robimy odprawę z kierownikami 
drużyn i zaczynamy się przebierać. Czasa-
mi przeszkadza nam w tym wspomniany 
już wcześniej „obserwator”. Kiedy już so-
bie pójdzie, kończymy się przebierać, wy-
chodzimy, sprawdzamy ubiór zawodników  
i gramy. 

Po meczu omawiamy zawody z obserwa-
torem. W zależności od kolegów sędziów, 
albo się obserwatorowi przymilają, albo się 
przymilają jeszcze bardziej. Wracamy do 
domu z głową pełną dziwnych spostrzeżeń 
obserwatora, bo przecież nigdy nie jest ide-
alnie. Tak upłynął dzień, wieczór i poranek 
pierwszego dnia. 

W niedzielę z reguły grają niższe ligi, tzn. 
B-klasa i A-klasa. Wtedy nie ma potrzeby 
wyjeżdżać tak szybko. Nieraz zdarzało się 
tak, że chcąc być przepisowi (sędzia musi 
być na boisku co najmniej 45 minut przed 
meczem) byliśmy tam pierwsi, a boisko 

przypominało raczej zieloną łąkę, na któ-
rej postawione były dwie bramki - oczywi-
ście bez siatek. Tak więc wyjeżdżamy ok. 
10:00 (mecz zaczyna się o 11, a jak mówi 
stare porzekadło sędziowskie „przecież nie 
będziemy tam linii malować”), przyjeżdża-
my, przebieramy się (w szopie, kontenerze, 
aucie, w czymkolwiek tylko nie w szatni)  
i sędziujemy. Po meczu szybko do auta, na 
drugi mecz, który jest o 14. Po powrocie do 
domu wypełniam sprawozdania, jeśli byłem 
na którymś meczu sędzią głównym i wra-
cam do Wrocławia.

W ten sposób można powiedzieć, że wilk 
jest syty i owca cała - weekend zajmuje mi 
pasja.  Dodatkowo 18-letni Bartek (tyle lat 
miałem wstępując do sędziowania) też jest 
zadowolony, bo zapis w rubryce o moty-
wach rozpoczęcia sędziowania się spełnia. 

Teraz trochę górnolotnie - sędziowanie na-
uczyło mnie dystansu do siebie, zarządza-
nia ludźmi w trudnych, konfliktowych sytu-
acjach a także odporności na krytykę. Poza 
tym, w połączeniu z pracą w Decathlon, 
daje świetne możliwości rozwoju osobi-
stego. Nie ma meczu bez pomyłek. Ważne 
jest to, czy pomyłką będzie aut w środkowej 

strefie boiska, czy rzut karny z kapelusza - 
odkąd sędziuję przekonałem się, że nie ma 
niewytłumaczalnych, ewidentnych błędów. 
Śmiało mogę powiedzieć, że sędziowanie 
nauczyło mnie tolerancji na błędy innych, 
to także pomaga w relacjach w pracy w De-
cathlon. 

Ten zawód dał mi też wiele ciekawych 
przeżyć, których jako piłkarz (grałbym 
maksymalnie w IV lidze) na pewno bym 
nie miał w swoim życiu. Kiedy pokazywa-
łem znajomym zdjęcie, na którym widać 
„fantastyczny” transparent wywieszony 
przez kiboli z napisem „chlory, bieda, szy-
by”, wszyscy myśleli, że jestem kibolem. 

Dopiero kiedy pokazałem im tą małą poma-
rańczową kropkę po prawej stronie z chorą-
giewką w ręce, robili wielkie oczy i na twa-
rzy rysowały się im miny mówiące: „wow”. 
Swoją drogą, to były najlepsze zawody jakie 
miałem okazję sędziować - 3 liga, derby (Po-
lonia Świdnica - Górnik Wałbrzych), Polonia 
obchodziła wtedy 80- lecie istnienia klubu.

Zdecydowanie polecam każdemu, komu 
nie wyszło w piłce  Sędzia to nie zawód, 
sędzia to styl życia! Każdemu życzę takiej 
pasji! Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś  
o sędziowaniu - zapraszam do kontaktu 
mailowego oraz na stronę Delegatury Le-
gnica na Facebooku.

Bartłomiej Oniszczuk

Decathlon Korona Wrocław

Sędzia klasy „O” 

WS Legnica

Jest coś w tym
zawodzie, że
tęsknię 
w przerwie
zimowej.

Jest coś w tym zawodzie, że tęsknię  
w przerwie zimowej. Chociażby wspomnie-
nia, jak to, gdy zostaliśmy zamknięci w szat-
ni po meczu, bo nie wszystkim podobało się, 
że gospodarze przegrali po rzucie karnym  
w doliczonym czasie.

Kibice, którzy przychodząc na mecz „Bun-
desligi” z napojem wyskokowym, częstują 
mnie i jak co tydzień zawodzą się - bo sę-
dzia znowu się z nimi nie napije.

Ta dziwna satysfakcja, gdy koleś, który 
wkurza Cię przez cały mecz, w końcu sobie 
zasłużył i z czystym sumieniem możesz 
dać mu czerwoną kartkę (pisałem, słowo 
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Narty  i Snowboard to sport do upra-
wiania którego niezbędnym elemen-
tem  jest specjalna infrastruktura oraz 
warunki naturalne. Jednak dla zako-
chanych w zimowym szaleństwie nie-
kiedy wystarczająca może być nawet 
przysłowiowa "górka za domem"...

Na malowniczo położonej Suwalszczyźnie, 
oddalonej około sto kilometrów na północ 
od Białegostoku, znajduje się zaprzyjaźnio-
ny z naszym sklepem ośrodek narciarski 
WOSiR Szelment. To właśnie tam, już po 
raz drugi, postanowiliśmy jako Decathlon 
Białystok, przy wsparciu marki Wed'ze, zor-
ganizować event narciarski by w ten spo-
sób promować sieć naszych sklepów oraz 
markę Wed'ze, której produkty niejednokrot-
nie można dostrzec na Polskich stokach 
narciarskich. 

Rankiem 20 stycznia, czyli w dniu rozpo-

Narty na Podlasiu? Otóż tak!
Ferie zimowe z Decathlon Białystok

czynających się ferii w województwie Pod-
laskim, ekipą w składzie: Paula Klepacka, 
Karolina Krysiewicz oraz Karol Ruszczyk, 
udaliśmy się na naszą "regionalną górkę", 
gdzie swobodnie można zażyć trochę ra-
dości z uprawiania zimowego szaleństwa. 
Przez cały dzień towarzyszyła nam prze-
piękna pogoda oraz idealne warunki na sto-
ku. Parking po brzegi wypełniony był samo-
chodami, a do orczyków ciągnęły się długie 
kolejki sportowców. 

Dzięki dostępnym w niektórych sklepach 
boxom ze sprzętem testowym i możliwo-
ścią ich wypożyczenia, umożliwiliśmy doro-
słym pasjonatom białego szaleństwa prze-
testowanie, zupełnie za darmo, wszystkich 
dostępnych marek i modeli nart. Przez cały 
czas służyliśmy swoją pomocą oraz wie-
dzą odnośnie posiadanego sprzętu i otrzy-
maliśmy wiele pozytywnych opinii na jego 
temat. Nie zapomnieliśmy także o najmłod-
szych sportowcach, którzy za zwycięstwo 
w konkursach otrzymali od nas drobne upo-
minki. 

Z tego miejsca chciałbym bardzo podzię-
kować wielu osobom, bez których nasz 
pomysł nie zakończyłby się sukcesem i po-
wodzeniem. Dziękuję: DSP Wed'ze Darkowi 
Bergerowi za ufundowanie nagród dla naj-
młodszych uczestników i odzieży (kurtek) 
dla dziewczyn; naszemu dyrektorowi Da-
widowi Mierzickiemu oraz liderowi działu 
sporty zimowe Oldze Panasiuk za wsparcie 
naszej inicjatywy i umożliwienie przepro-
wadzenia tego wydarzenia; Patrycji Szwed 
za wysłanie boxa testowego ze sprzętem; 
Paulinie Kowalskiej z CAR za przesłanie na-
miotu eventowego; Kasi Bielkiewicz, która 
ze względu na obstawę działu nie mogła  
z nami uczestniczyć w tej imprezie, a także 
całej ekipie Decathlon Białystok za pomoc 
od strony technicznej. 

Ze sportowym pozdrowieniem,

Karol Ruszczyk

Ambasador/Szkoleniowiec techniczny marki

Przez cały czas 
służyliśmy
swoją pomocą 
oraz wiedzą

Dzień upłynął nam w pogodnej i miłej at-
mosferze i z wielką satysfakcją wracaliśmy 
do domu, wierząc, że i w przyszłym roku 
także uda nam się zorganizować taką im-
prezę. 
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Chcielibyśmy podzielić się z Wami 
projektem „Niebieski nowym zielo-
nym” oraz zachęcić do wspólnego 
działania!

W zeszłym roku z inicjatywy Radka Pole-
chońskiego powstała grupa ludzi, których 
łączy wspólna pasja – tym razem nie tylko 
sportowa, ale też ekologiczna!  Wyznaczyli-
śmy sobie cele do rezalizacji, podzieliliśmy 
się marzeniami i wizją najbliższej przyszło-
ści. Wiedzieliśmy co chcemy osiągnąć!

Ale... w naszym kraju mamy 1500 pracow-
ników, więc grupa kilkuosobowa nie wy-
starczy! Wiemy, że jest wiele osób zainere-
sownych zielonymi tematami. Zachęcamy 
każdy sklep do aktywnego udziału w pro-
jekcie! Proponujemy , aby każda jednostka 
miała swojego koordynatora zieleni!

Czołem Zieloni Decathlończycy!

„Cywilizacja ludzka osiągnęła już granice 
wyznaczone zamkniętym układem naszej 
planety. Dalej jest tylko ekorozwój...”

Część z Was już dołączyla do projektu. 
5 lutego pod Warszawą odbyło się pierwsze 
spotkanie Zielonych, gdzie mieliśmy okazję 
poznać się, zainspirować, uprawiać sport 
i naładować akumulatory do ekozmian  
w naszych jednostkach!

30 osób = mnóstwo energii = jeszcze więcej pomysłów!
Jeżeli  Twoja jednostka nie ma jeszcze 
koordynatora, a interesujesz się tematyką 
eko i aktywnym działaniem – porozmawiaj  
z Twoim kierownikiem i koniecznie zgłoś 
się do nas!

Co nas czeka w najbliższym 
czasie?
Chcemy ujednolicić standardy, dlatego każ-
da jednostka wprowadza u siebie zmiany 
zapisane w naszym wewnętrznym certyfi-
kacie – jest to basic, który powinniśmy za-
pewnić w pierwszej kolejności!

Oczywiście na tym nie poprzestaniemy! 
Eventy, komunikacja, eko labolatorium, 
świadomość, szkolenia – mamy bardzo 
dużo do zrobienia! Ekipa Zielonych 

Eventy,
komunikacja, 
eko labolatorium, 
świadomość, 
szkolenia
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W pewien deszczowy wieczór, po raz 
pierwszy w historii, ekipy łódzkich 
sklepów postanowiły uczcić ten wielki 
dzień -  święto akcjonariatu, w niety-
powy sposób. 

Połączyliśmy siły i w napięciu oczekiwali-
śmy na ogłoszenie wartości akcji. Emocje 
rosły z minuty na minutę, a to był dopiero 
początek niezapomnianych wrażeń! 

Po ogłoszeniu wyników, w optymistycz-
nych nastrojach wyruszyliśmy na ciąg dal-
szy imprezy. Nasze kroki skierowały się do 
Muzeum Fabryki w łódzkiej Manufakturze. 
Pofabryczne wnętrza skrywały przed nami 
wiele tajemnic, lecz nie na długo. „Sporto-
wą nicią szyci” postanowiliśmy przenieść 
się w czasy XIX-wiecznej Łodzi. Przeko-
naliśmy się jak wyglądała kiedyś technika 

produkcji tkanin bawełnianych i codzienna 
praca dawnych robotników.

Dowiedzieliśmy się skąd Król Bawełny – 
Izrael Poznański – czerpał na to wszystko 
środki, a wszelkie jego biznesowe przed-
sięwzięcia były zwieńczone sukcesem. 
Czy wiecie, że on też inwestował w akcje? 
Dopatrzyliśmy się jeszcze wielu innych 
podobieństw. 

Przy dźwiękach zabytkowych krosien doce-
niliśmy dzisiejszy komfort pracy! Następnie 
wzięliśmy udział w warsztatach sitodruku  
i włąsnoręcznie wykonaliśmy nadruk na-
szego firmowego logo na płóciennych tor-
bach, które po chwili zostały wypełnione po 
brzegi czystą, sportową rywalizacją... Pod-

Święto Akcjonariatu po Łódzku

czas gdy my, niczego nieświadomi, dziel-
nie walczyliśmy z niebieską farbą i stale 
zapychajacymi się sitami, piętro niżej roz-
grywały się iście dantejskie sceny! Okazało 

się, że w muzeum dokonano mordestwa! 
Dobrze, że byliśmy na miejscu i mogliśmy 
pomóc muzealnym przewodnikom rozwi-
kłać tę zagadkę. Jesteśmy pewni, że sami 
by sobie nie poradzili. Jak zwykle Niebiescy 
stanęli na wysokości zadania i w sporto-
wym stylu, sprintem ruszyli na poszukiwa-
nia zwłok. Opanowaliśmy całe muzeum i...  

(...) w muzeum
dokonano
mordestwa!

Opanowaliśmy 
całe muzeum
i...

w pierwszej minucie gry zwłoki zostały od-
nalezione. To jednak jeszcze nie koniec. 
Musieliśmy przecież dowiedzieć się kto za-
bił i dlaczego? 

Tony niepasujących kluczy, kłódek, zam-
ków szyfrowych, tajemniczych notatek  
i zdjęć do dziś śnią nam się po nocy! 

W pocie czoła próbowaliśmy rozwikłać za-
gadkę. Walczyliśmy z czasem i innymi prze-
ciwnościami losu - do końca, do upadłego! 
I udało się! O północy wydostaliśmy się 
z muzeum bogatsi w nowe doświadczenia 
i jeszcze bardziej „zszyci sportową nicią”  

Anna Kulazińska





Jak zawsze wyszłam zadowolona po 
zakupach. Często wracam po nowe 
rzeczy do treningów, ponieważ są 

dobrej jakości, świetnie pasują i mają 
super designe, dzięki któremu można 

poczuć się pewniej na treningu!

19 luty, Patrycja, Gdańsk Kartuska

Uprzejma, uśmiechnięta pani zapytana
o interesujące mnie rzeczy od razu 

wskazała miejsca ich położenia
w sklepie. W razi pytań zaoferowała 

swoją pomoc. Pan ochroniarz widząc 
zajęte przymierzalnie po jednej stronie 
sklepu wskazal wolne znajdujące się

w drugiej części Decathlonu.

23 stycznia, Katarzyna, Rzeszów

Super doradztwo pracowników 
w sprawie stroju narciarskiego dla 
mojego syna, na to liczyłam i nie 

zawiodłam się :-)
12 luty, Anna, Decathlon Poznań Franowo

Wizytę w sklepie zaliczam do udanych.
Z uwagi na profesjonalną obsługę

w krótkim czasie udało mi się dokonać 
trafnego wyboru. Tak trzymać!

12 luty, Anna, Lublin Węglin

Polecam ten sklep. Nie ważne jaki 
sport uprawiasz, znajdziesz 

wszystko co potrzeba.

18 luty, Tomasz, Szczecin Ustowo

Miła i profesjonalna obsługa :))

19 luty, Jacek, Płock

Miła i profesjonalna obsługa :))

19 luty, Jacek, Płock

Jak zawsze szybko, sprawnie
i przyjemnie.

17 luty, Marek, Łódź

Zakupy szybkie, sprawne
i bezproblemowe. Nie mam żadnych 

uwag.

14 luty, Bartosz, Kraków Plaza

KLIENCI NAS
KOCHAJĄ!


