


Witaj Decathlończyku!

Zapraszam Cię do zapoznania się z najnowszym wydaniem Pasji! 

Uff, jak gorąco! Lato przyszło do nas już wiosną i wcale nas nie oszczę-
dza! A my, w Pasji, nie obniżamy temperatury! Znajdziesz tu mnóstwo 
ciekawych artykułów! 

Szczególnie polecam Ci zapoznanie się z tekstem „Kirgistan, kraina ko-
niem biegnąca”, który przeniesie Cię myślami do niesamowitego kraju! 
Zdjęcie z tego artykułu, możesz podziwiać na okładce!  

Jeżeli chciałbyś się trochę ochłodzić, zajrzyj do tekstu „Wskakując na 
wyższy poziom swojego biegania...”, gdzie ekipa Kalenji opowiada o tym 
jak zażywała morskich kąpieli w marcu!

Poszukujesz inspiracji? Na pewno znajdziesz ją w artykule „Góry zimą, 
wiosną, latem czy jesienią?”, który rozpoczyna cykl tekstów tworzonych 
przez przedstawiciela sklepu Decathlon Sosnowiec, którym jest Rafał 
Moron. 

W tym wydaniu znajdziesz wiele artykułów, które przedstawią Ci różne 
możliwości działań lokalnych w sklepie. Mam nadzieję, że coś Cię za-
inspiruje! Może w kolejnej Pasji to Ty opowiesz o swoich wspaniałych 
przygodach? 

Czekamy!

Katarzyna Berta
Koordynator projektów ecommerce

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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Zastanawialiście się kiedyś jak wy-
gląda połączenie wysiłku fizycznego 
z wysiłkiem intelektualnym? Taką 
możliwość daje bieg na orientację. 
Jest to nieolimpijska dyscyplina spor-
towa wywodząca się ze Skandynawii, 
w której jest ona uznawana za sport 
narodowy!

Bieg na orientację

kółkiem. Zawodnicy potwierdzają pokona-
nie trasy przy pomocy specjalnego chipa 
elektronicznego, który w ułamku sekundy 
rejestruje obecność zawodnika na poszcze-
gólnych punktach kontrolnych i zapisuje 
międzyczasy z nich wszystkich.

Podstawy
Zawodnik na starcie dostaje specjalną, 
bardzo dokładną mapę terenu - zaznaczo-
ne są na niej wszystkie elementy terenu, 
którym odpowiadają przypisane do nich 

Bieg na orientację polega na pokonaniu wy-
znaczonej trasy w jak najkrótszym czasie 
posługując się mapą i kompasem. Trasę 
wyznaczają w terenie punkty kontrolne, któ-
rych lokalizacja oznaczona jest na mapie 
kółkami, start trójkątem, meta podwójnym 
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W orientacji 
sportowej 
rozróżniamy kilka 
rodzajów biegów 
w zależności od 
dystansu.

specjalne symbole. Skala mapy - określa 
stosunek wielkości elementów na mapie do 
ich rzeczywistych wymiarów  w terenie. Na 
zawodach rozgrywanych w terenach miej-
skich zazwyczaj mapy wykonane są w skali 
1:4000, co oznacza, że 1cm na mapie od-
powiada odległości 40m w rzeczywistości, 
w lasach i innych terenach 1:10000 to 1cm 
jest równy 100m w terenie.

Pierwszym z nich jest bieg sprinterski, naj-
częściej odbywa się on w parku lub wśród 
miejskich uliczek. Długość trasy to zazwy-
czaj około 3-4 km, co powinno dać czas 
między 12-15 minut. Bieg wymaga od za-
wodników przede wszystkim bardzo dobre-
go przygotowania fizycznego, ale również 
niezwykłej spostrzegawczości i szybkiego 
myślenia aby wybierać jak najlepszą drogę 
dotarcia do punktu czyli tzw. wariant. Kolej-
nym rodzajem jest bieg średniodystansowy 
w środowisku biegaczy nazywany "middle". 
Jego dystans to około 6-8 km, czyli między 
30 a 35 minut. Tutaj liczy się umiejętność 

koncentracji i precyzja w biegu ("wejścia") 
na punkt. Nawet najmniejszy błąd może 
wyeliminować zawodnika ze stawki najlep-
szych. Dystans nazywany biegiem klasycz-
nym lub też długodystansowym wacha się 
od 12 do 18 km i przez najlepszych jest 
pokonywany w około 90 minut. Tzw. klasyk 
charakteryzuje się długimi przebiegami, 
oraz wymaga od zawodników bardzo dużej 
wytrzymałości fizycznej jak i utrzymania 
skupienia do ostatnich minut  biegu.

Bieg na orientację staje sie coraz bardziej 
popularny dzięki swojej specyfice. W Pol-
sce jest około 80 klubów i kilka tysięcy 
biegaczy na orientację. Zarówno w dużych 
miastach takich jak Kraków, Łódź, War-
szawa, Wrocław czy Poznań jak i w wielu 
małych miasteczkach i wsiach czynnie  
działają kluby sportowe związane z orienta-
cją sportową.

Zawody odbywają się na całym świecie 
dzięki temu można połączyć sport z po-
dróżowaniem

np. do Czech gdzie BnO jest dużo bardziej 
rozpowszechniony niż w Polsce, lub na-
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wet do Portugalii, w której wczesną wio-
sną odbywają się jedne z bardziej znanych 
zawodów Portugal O-Meeting, jak i także  
6 dniowe zawody O-Ringen w Szwecji 
gdzie startuje ok 15 tys biegaczy. W Polsce 
organem kierującym działaniami zwią-
zanymi z orientacją sportową jest Polski 
Związek Orientacji Sportowej (PZOS), 
a międzynarodowym organem – Internatio-
nal Orienteering Federation (IOF).

km jedynie z trzema punktami kontrolnymi 
na trasie. Od tego czasu bieg na orientację 
bardzo się rozwinął, jednak główne jego  
zasady pozostały niezmienne.

Sportowy świat orientalistów można po-
dzielić na profesjonalnych zawodników, któ-
rzy są biegaczami na "pełny etat" i osiągają 
sukcesu na arenie międzynarodowej repre-
zentując swój kraj oraz biegaczy amatorów, 
dla których sport ten jest pasją, sprawia 
im ogromną radość i daje satysfakcję. Po-
lacy w swojej karierze zdobyli dotychczas 
kilkadziesiąt medali w najważniejszych  
zawodach rangi europejskiej i światowej. 

(...) co miesiąc 
można 
wystartować na 
zawodach (...)

A Wy, jak poradzilibyście sobie z mapą 
w lesie? Chcecie się przekonać? W takim 
razie do zobaczenia na zawodach! Zawody 
na orientację organizowane są w sezonie 
letnim prawie co tydzień, a w większych 
miastach co miesiąc można wystartować 
na zawodach promujących biegi na orienta-
cję np: Warszawa - "Szybki Mózg" lub "War-
szawa Nocą", Wrocław - "Zielony Wrocław", 
Poznań - "Poznaj Poznań", Łódź - "Łódź 
Park Tour", Kraków - "Kraków City Race 
Rozgrzewka". 

Krzysztof Rzeńca

Kolebką tego sportu jest wspomniana prze-
ze mnie wyżej Skandynawia, w której bieg 
na orientację ma wieloletnią tradycję. Co 
roku odbywają się tu największe zawody 
na świecie - Jukola, w których bierze udział 
kilkanaście tysięcy osób! Pierwsze zawody 
zostały rozegrane w 1897r. w miejscowo-
ści Bergen (Norwegia) na dystansie 19,5 
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KALENJI BY DECATHLON 
#wybieramkalenji PROJEKT MŁODZI ADEPCI

Marka Kalenji oraz Decathlon Opo-
le objęli swoim patronatem pierwszą 
szkołę podstawową.  Wybór padł na 
Publiczną Szkołę Podstawową nr 14 
im. Adam Mickiewicza w Opolu.

Pod nasze skrzydła powędrowała klasa 
sportowa o profilu lekkoatletycznym. Jest 
to jedyna szkoła w Opolu, która w swoim 
wyposażeniu nie posiada bieżni lekkoatle-
tycznej oraz Orlika, a w jej skład wchodzą 
tylko dwa boiska betonowe (koszykówka + 
piłka nożna), boisko żwirowe (piłka nożna) 
oraz żużlowa bieżnia o długości 150 me-
trów.

W holu szkolnym brakuje już miejsca na 
dyplomy, a 3/4 osiągnięć indywidualnych to 
osiągnięcia lekkoatletyczne. 

Sala gimnastyczna nawet nie posiada pod-
stawowych wymiarów 40x20, które pozwo-
liłyby rozegrać mecz w piłkę ręczną. 

Młodzi adepci mają zagwarantowane zaję-
cia sportowe w każdy poniedziałek podczas 
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2 godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
Wychodzimy przeciwko tezie: "macie piłkę 
i grajcie". Niestety z takim powiedzeniem 
coraz częściej możemy się spotkać.

Klasa sportowa podczas odbywających 
się zajęć poznaje wszystkie elementy lek-
koatletyczne, zaczynając od biegowych, 
a kończąc na rzutnych. 

W najbliższczym czasie cała klasa wyjeż-
dża na obóz, który będzie się odbywał na 
naszych polskich mazurach. Dla dzieci 

Nie zapominamy również o elementach 
z przygotowania motorycznego, które jest 
ważnym elementem w młodym wieku, gdyż 
pominięcie tego etapu może przynieść 
negatywne korzyści w dalszym rozwoju lub 
przygotowaniu sportowym. 

Przez ostatnie 3 tygodnie zajęć skupiliśmy 
się na sztafecie 4x100m: start, przekaza-
nie pałeczki, dobieg, znaki kontrolne, strefa 
zmian + zmiana tempa  + finisz, rytm biego-
wy (krok biegowy). 

Sztafeta męska zdobyła złoty medal pod-
czas rozgrywanych Mistrzostw Opola 
w Lekkoatletyce.

Uczniowie, którzy zajmują czołowe lokaty 
podczas odbywających się zawodów, mogą 
liczyć na upominiki od Kalenji + Decathlon 
Opole, w postaci sprzętu, który będą wyko-
rzystywali na swoich zajęciach/treningach.

będzie to ostatni przystanek przed za-
kończeniem roku szkolenego i rozdaniem 
świadectw. 

Rafał Rusznica 
Decathlon Opole
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Kirgistan 
kraina koniem biegnąca

Gdy myślę o miejscu idealnym do trek-
kingu wyobrażam sobie niezliczone 
połacie dziewiczych gór tak, aby dla 
każdego mniej i bardziej wymagają-
cego miłośnika górskich przecha-
dzek coś się znalazło. Myślę również 
o miejscu nieskażonym przemysłem, 
pełnym przestrzeni, gdzie mieszkań-
cy żyją w zgodzie z naturą, a turystów 
wciąż na lekarstwo. Musiałoby to być 
także miejsce pełne prostych, życzli-
wych i honorowych ludzi. 

Idylla? Niekoniecznie. Witajcie w Kirgista-
nie.

Miłość od pierwszego wejrzenia
Miał to być jedynie krótki przystanek na 
mojej drodze do Chin, a wszystko dzię-
ki tanim biletom wypuszczonym przez 
naszego narodowego przewoźnika na no-
wej trasie Warszawa – Astana w Kazach-
stanie. Pomyślałem sobie, że przy okazji 
warto zahaczyć o Kirgistan bo drugiej ta-

Rzadko odwiedzane jezioro Kol-Tor z pięknym turkusowym kolorem wody.
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kiej okazji pewnie już nie będzie. I właśnie 
z tego przypadku zrodziła się miłość…

Korday granica kazachsko-kirgiska, sło-
neczny poranek koło godziny 9:30. Zmie-
niam plan podróży i po tygodniu pobytu  
w Kazachstanie postanawiam wdepnąć na 
2 dni do Biszkeku, stolicy Kirgistanu. Wtedy 
przez myśl nawet mi nie przeszło, że kraj 
ten spodoba mi się tak bardzo i zostanę tu 
nie 2 dni, a ponad 2 miesiące.

Biszkek przywitał mnie ogłuszającym tu-
multem zdezelowanych aut i ciężarówek, 
postkomunistyczną architekturą i tym co 
mnie w tym miejscu zatrzymało, czyli ser-
decznymi ludźmi. Uciekając od dławiącego 
smogu stolicy warto udać się do znajdują-
cego się zaledwie 40 km dalej parku naro-
dowego Ala-Archa w paśmie gór Tienszan. 
To tam po raz pierwszy poczułem, że w Kir-
gistanie będę chciał zostać nieco dłużej. 

Karakol czyli kirgiskie Zakopane
Jeżeli miałbym wybrać jedno miejsce, 
które należy odwiedzić w Kirgistanie bez 
wątpienia byłby to Karakol. Miasto w cza-
sach carskich zwane Przewalskiem, na 

cześć rosyjskiego odkrywcy o rzekomych 
polskich korzeniach Nikołaja Przewalskie-
go, który został tu również pochowany.

Dlaczego to miejsce? Ponieważ potencjał 
możliwych wypraw górskich wydaje się być 
tu nieograniczony, a miasto dysponuje bazą 
noclegową oraz sprzętem turystycznym, 
aby takie wędrówki odbyć. Ja zdecydowa-
łem się na trekking wokół pięknego jeziora 
Ala-Kul z przełęczą pokonaną na wysokości 
4000 m.n.p.m. i zejściem do wioski Altyn 
Arashan słynącej z gorących źródeł, które 
po 2 dniach solidnej wspinaczki okazały się 
błogosławieństwem.

(...) potencjał 
możliwych 
wypraw górskich 
wydaje się być tu 
nieograniczony (...)

Trekking wokół jeziora Ala-Kul.
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Alex, nasza gospodyni i ja, a w tle magiczne jezioro 
Song-Kol

Czołówka i egipskie ciemności
Po 3-tygodniach pedałowania na rowe-
rze wokół największego jeziora w kraju 
Issyk-Kul i eksplorowania okolic, pozna-
ję Alessandro - Szwajcara, który zwiedza  
Kirgistan wypożyczonym jeepem i ma dla 
mnie propozycję z tych nie do odrzucenia. 
Okazuje się, że udajemy się w to samo miejsce, 
a mianowicie wschodzącą gwiazdę na tury-
stycznej mapie Kirgistanu jezioro Song-Kol. 
Postanawiam dotrzymać mu towarzystwa. 
Zabieramy ze sobą poznanego w tej samej 
agroturystyce Turka Okana, moją koleżan-
kę z Bishkeku Syrgę i wspólnie ruszamy na 
podbój odizolowanego jeziora.

Wszystko idzie idealnie do momentu 
pokonania ostatniej przełęczy, gdzie 
samochód odmawia nam posłuszeństwa.

Do najbliższej osady jurt według mapy 
jakieś 10 km, a nam zaczyna się robić 
przeraźliwie zimno (jezioro leży na wysoko-
ści ponad 3000 m.n.p.m.) i co najważniej-
sze jest już dawno po zachodzie słońca, co 
wiąże się z wręcz egipskimi ciemnościami 
-  na takiej wysokości nie ma doprowadzo-
nej elektryczności. Co robimy? Postana-
wiam pobiec po pomoc. Zaczynamy anali-
zować, gdzie też mogą znajdować się jurty, 
zabieram ze sobą najmocniejszą czołówkę, 
a reszta ekipy majstruje przy jeepie. Sprawy 
nie ułatwia topografia terenu ponieważ, aby 
dostać się do osady muszę pokonać dość 
szeroką rzekę, która dopływa do samego 
jeziora. Po przebiegnięciu około 3 km kiedy 
zaczynam już tracić nadzieję niespodzie-
wanie w oddali dobiega do mnie ujadanie 

psów. Dostrzegam światło, a potem gospo-
darza - jak się później okazuje jedynej jur-
ty znajdującej się w okolicy. Po wymianie 
pytań i zwyczajowych pozdrowień rusza-
my na pomoc ekipie z auta. Gdy docieramy 
na miejsce okazuje się, że ktoś już się nimi 
zaopiekował. Dlatego też postanawiamy, 
że aby podziękować naszym dobrodziejom 
jedną noc spędzimy u mojego gospodarza, 
a kolejną u osoby, która naprawiła usterkę 
w jeepie. Rano wybieramy się na przejażdż-
kę na koniach i wtedy też zaczyna docie-
rać do mnie skąd rosnące zainteresowanie 
tym miejscem – Song Kol robi wrażenie ol-
brzymiej połaci ziemi oderwanej od świata 
pasmem górskim bez elektryczności, co 
daje efekt kompletnego odizolowania. Czy-
sta magia. 

Góry, jeziora i konie
Kirgistan to kraj wybitnie górzysty, który 
w ponad 90% pokrywają góry i to nie byle 
jakie - najwyższym punktem jest Pik Pobie-
dy (Szczyt Zwycięstwa) o wysokości 7439 
m.n.p.m., a średnia wysokość w kraju wy-
nosi 2750 m.n.p.m. Jeżeli góry to i jeziora, 
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w tym upodobane przez turystów olbrzy-
mie jezioro Issyk-Kul (Jezioro Ciepłe), które 
okazuje się być drugim co do wielkości je-
ziorem świata dla obszarów górskich tuż 
po peruwiańsko-boliwijskim jeziorze Titica-
ca. Praktycznie każdego poranka po nocy 
spędzonej w namiocie budził mnie ryk koni. 

Można 
powiedzieć, że 
Kirgizi rodzą się 
w siodle (...)

Można powiedzieć, że Kirgizi rodzą się 
w siodle – wielokrotnie zdumiewała mnie 
lekkość z jaką kilkuletnie dzieci dosiada-
ją tych zwierząt. Dodając do tej mikstury 
tygiel kulturowy z byłymi  wpływami oto-
mańskimi, sowieckimi i plemion noma-
dycznych mamy do czynienia z miejscem 
niezwykle egzotycznym, idealnym dla miło-
śników aktywnego spędzania czasu.

Wracając myślami do tej podroży często 
zastanawiam się nad przyszłością Kirgista-
nu, nad tym czy dla polskiego turysty stanie 
się on drugą, choć nieco bardziej egzotycz-
ną Gruzją.

Mimo wszystko chciałbym, aby zachował 
choć trochę ze swojej unikalności. To co 
kolejne wakacje w Kirgistanie? 

Radzimir Burzyński
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28 i 29 kwietnia w Rybniku odbyły 
się III Otwarte Mistrzowstwa Śląska  
w Tańcu. Decathlon Rybnik został 
sponsorem nagrody Grand Prix dla 
zespołu z największą ilością punktów 
ogółem. Dodatkowo chcieliśmy zaist-
nieć w środowisku tanecznym, dlate-
go na mistrzostwa przygotowaliśmy 
mały konkurs. 

„Pomysł na taniec”

Polegał on na wrzuceniu swojego tanecz-
nego zdjęcia  pod postem konkursowym na 
Facebooku Decathlon Rybnik. Przygotowa-
liśmy specjalne miejsce na zrobienie zdję-
cia, którym była ścianka z nazwą naszej 
firmy. Konkurs brzmiał tak:

• Zrób sobie taneczne zdjęcie na ściance 
zdjęciowej Decathlon Rybnik, w dniach 
28/29.04 na terenie Hali widowiskowo-
-sportowej i Siłowni w Bogiszowicach

• Wrzuć zdjęcie pod postem konkurso-
wym na facebooku Decathlon Rybnik 
z #TaniecDecathlonRybnik.

Na samym początku pojawił się problem, że 
konkurs będzie ograniczał się tylko do osób 
dorosłych, a przecież większość uczestni-
ków turnieju nie ukończyła 18 lat. Nieste-
ty niepełnoletni tancerze nie mogli wziąć 
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udziału w konkursie bez zgody opiekuna 
lub rodzica. Dlatego zostały przygotowane 
zgody, które umieściliśmy tuż obok ścianki 
zdjęciowej. Obawialiśmy się, że podpisywa-
nie i przesyłanie zdjęć z podpisaną zgodą 
może zniechęcić do konkursu, natomiast 
efekt był odwrotny!

W konkursie 
wzięło udział 
ponad 40 osób (...)

W konkursie wzięło udział ponad 40 osób, 
zasięg konkursowego posta to ponad 4600 
osób, bez wykupywania dodatkowych promo-
cji. Dodatkowo, w trakcie trwania konkursu, 
na stronie przybyło dodatkowych polubień. 
Najważniejsze, że dzieciaki wzięły legalnie 
udział w konkursie i od wszystkich otrzymali-
śmy podpisane przez rodzica zgody. 

Koszty:

• 300 zł nagroda Grand Prix,

• 50 zł bon dla wygranego w konkursie, 
przeznaczony na dział taniec/gimna-
styka.

Konkurs, oprócz nowych polubień naszej 
strony na Facebooku, dostarczył informa-
cji dla szerszego tanecznego grona o tym, 
że posiadamy produkty taneczne i gim-
nastyczne w naszej ofercie.  Dodatkowo 
sprawił, że dziaciaki miały dużo frajdy przy 
robieniu sobie zdjęć. 

Polecamy i zachęcamy do promowania 
swojego sportu wewnąterz lokalnego oto-
czenia. 

A zdjęciami jesteśmy zachwyceni, sami 
zobaczcie!

Lucyna Sulkowska
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Poszukując kolejnej książki-inspiracji 
trafiłam na "Metodę czarnej skrzynki. 
Zaskakująca prawda o naturze sukce-
su" i choć nieco zwlekałam z jej prze-
czytaniem, to gdy już po nią sięgnęłam 
trudno było się od niej oderwać. Mało 
tego, towarzyszyło mi uczucie, że po 
tę książkę powinni sięgnąć wszyscy, 
którym słowo sukces i rozwój nie są 
obce. 

Tytuł książki nie jest przypadkowy, autor 
rozpoczyna publikację od opisu branży, jaką 
jest lotnictwo oraz podejścia tej dyscypliny 
do popełniania błędów. Jeśli wydarzy się 
jakiś wypadek, jest on skrzętnie analizowa-
ny po to, by w przyszłości za wszelką cenę 

uniknąć podobnych sytuacji. Wydaje się to 
dość logiczne, a jednak nie można tego sa-
mego powiedzieć na przykład o medycynie 
czy sądownictwie. Te dwie branże niechęt-
nie spoglądają na pomyłki i przyznawanie 
się do nich. Z tej przyczyny dochodzenie do 
prawdy może być naprawdę trudne.

I tak, jeśli jakiś pacjent umrze, bardzo 
często tłumaczy się jego śmierć słowami 
— nic więcej nie można było zrobić.

W dużej mierze to prawda, dość często 
wynika to jednak ze stresu lub błędów, po 
analizie których w przyszłości można by 
uniknąć podobnych sytuacji, a tym samym 

Metoda czarnej skrzynki.
Zaskakująca prawda o naturze sukcesu. Matthew Syed, recenzja
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uniknąć zgonu kolejnych pacjentów. Do 
pomyłki niechętnie przyznają się również 
sędziowie, nawet wtedy, gdy istnieją już 
nowe dowody w sprawie. Wszystko to 
przedstawia dość ponurą panoramę, 
spójrzmy jednak prawdzie w oczy, kto lubi 
przyznawać się do błędów? 

Matthew Syed 
przedstawia 
rzeczywiste 
sytuacje i poddaje 
je analizie (...)

Matthew Syed przedstawia rzeczywiste 
sytuacje i poddaje je analizie, dzięki cze-
mu nie otrzymujemy zwykłego poradnika, 
a raczej książkę bliską reportażowi. Anali-
zy te dalekie są jednak od tonu potępiania 
osób, których dotyczą opisane zdarzenia. 
Do wszystkich podchodzi z otwartą głową, 
mając świadomość, że prawdopodobnie 
zachowalibyśmy się podobnie w opisanej 
sytuacji.

Jednocześnie autor podkreśla, nie tylko 
nieuchronność porażek i popełniania błę-
dów, ale i klucz do sukcesu, którym jest 
wypróbowywanie nowych rozwiązań i ich 
ciągłe sprawdzanie.

Dzięki zacięciu dziennikarskiemu, książka 

jest lekka i czyta się ją przyjemnie. Jedno-
cześnie nieustannie miałam świadomość, 
jak wielu nowych rzeczy się dowiaduję. 

Wniosków płynących z książki jest kil-
ka, jednym z nich jest ten niby oczywisty, 
mówiący o tym, że nie ma sukcesu bez 
błędów, zaś uczenie się na nich znacząco 
skróci naszą wędrówkę do upragnionego 
celu.

Firmy powinny uczyć się z tej książki, 
jak ważna jest kultura przyzwolenia na 
popełnianie błędów oraz nieustanne spraw-
dzanie wybranych rozwiązań. Łatwo ulec 
bowiem złudzeniu, że nasze rozwiązanie 
było trafne, podczas gdy wpływ na wzrost 
sprzedaży miał zupełnie inny czynnik, który 
przegapiliśmy.

(...) ważna 
jest kultura 
przyzwolenia 
na popełnianie 
błędów (...)

Nikt z nas nie jest nieomylny, a błędy to 
naturalna kolej rzeczy, niech pociesza nas 
jednak myśl, że to właśnie dzięki nauce na 
błędach lotnictwo jest tak bezpiecznym 
środkiem transportu.

Monika Matura
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The Color Run!
„Jesteś gotowy, żeby błyszczeć?” – My byliśmy! 

19 maja w Poznaniu nad Jeziorem 
Malta odbył się najbardziej kolorowy 
bieg w historii – TheColorRun!

Ekipy ze Swadzimskiego fyrtla nie mo-
gło tam zabraknąć – Ola, Natalia, Maciej, 
Michał, Agata, Julia, Patrycja, Dominika, 
Albert oraz Ania – nasz kapitan. Naszym 
hasłem jest Sport&Fun, więc tak też dzia-
łamy. Sport – 5 km biegu dookoła piękne-
go Jeziora Maltańskiego, a Fun – co 1 km 
specjalne strefy szalonych, kolorowych 
proszków rozpylających mnóstwo pozy-
tywnej energii. Jak piszą organizatorzy: 
„The Color Run™, to 5 najszczęśliwszych, 
najbardziej pozytywnych oraz kolorowych 
kilometrów na świecie! Nieważne czy je 
przebiegniesz czy przejdziesz. Nieważne 
czy będziesz pierwszy czy ostatni. Najważ-
niejsze, abyś świetnie się bawił i przeżył te 
radosne chwile z innymi!”. 

Czas nie był istotny, liczyły się wspólne 
chwile spędzone w stylu Sport&Fun. Chcąc 

dzielić się radością, do kolorowej zabawy 
zaprosiliśmy również naszych najbliższych 
i przyjaciół. Dla niektórych z nas była to 
pierwsza tego typu przygoda, ale już dziś 
wiemy, że w przyszłym roku nie zabraknie 
Swadzimskiej ekipy na tym fantastycznym 



Z życia Decathlon

18 | The Color Run!  The Color Run! | 18

wydarzeniu! Doskonałym tego przykładem 
jest Agata, która postanowiła podzielić się 
swoimi wrażeniami: 

„Nigdy nie brałam udziału w żadnym zor-
ganizowanym biegu. Jestem osobą, która 
biega rekreacyjnie. Nie pobijam swoich wy-
ników. Szczerze powiedziawszy gdyby nie 
endomondo, nie wiedziałabym nawet jakie 
one są. 

Biegam dla siebie 
od czasu do czasu, 
żeby się poruszać 
lub rozładować 
negatywne 
emocje.

Myślę, że dobrze wybrałam ten bieg jako 
mój pierwszy w życiu, bo nikt w nim nie 
zwraca uwagi na czas ani bicie swoich 
rekordów. Dzięki temu spojrzałam na to 
z innej perspektywy.

Poczułam te emocje, które przekazywali 
sobie uczestnicy i to właśnie niosło mnie 
przez cały ten dystans. Bieg pełen rado-
ści, uśmiechniętych twarzy i naprawdę 
niezapomnianych wspomnień. Dzięki tej 
najszczęśliwszej piątce rozglądam się już, 
szukając kolejnych startów w okolicy na ra-
zie na 5 km i mam nadzieję, że na tym nie 
poprzestanę”.

Zachęciło Cię to? Tak? To do zobaczenia  
w przyszłym roku w Poznaniu na Color Run!

Anna Macioszczyk

Widziałam relacje z The Color Run w ze-
szłym roku i spodobało mi się to wydarzenie 
pod względem atmosfery i przede wszyst-
kim dystansu - najszczęśliwsze 5 km.
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kolejowy który zamykał się na pilota. Event 
trwał 10 godzin i co godzinę dzieci mogły 
brać udział w konkurencjach w których wy-
grywały upominki (były to kaski, plecaki, 
piłki, dzwonki itp). Oprócz nagród dostawali 
jeszcze odblaski ufundowane przez CH Ka-
rolinka.

Oprócz miasteczka fajną atrakcją dla 
dzieci była możliwość posiedzenia w sa-
mochodzie policyjnym oraz włączanie 
sygnału :) 

O godzinie 17 odbył się główny konkurs 
w którym główną nagrodą był rower. Wyjąt-
kowo to nie dzieci walczyły o to a rodzice 
dla dzieci. Warunek był jeden - rodzic mu-
siał być na miejscu z dzieckiem. 

Konkurencja była dość specyficzna. Rodzi-
ce zakładali "alko gogle" które imitowały 
1.75 promila alkoholu i metodą odpycha-

MIASTECZKO ROWEROWE
DECATHLON OPOLE!

19.05.18r. razem z MOSIR Opole, Cen-
trum Handlowe Karolinka oraz Policją 
zorganizowaliśmy event rowerowy 
który miał promować bezpieczeństwo 
na drogach dla dzieci.

Zrobiliśmy rowerowe miasteczko na którym 
dzieci mogły jeździć na naszych rowerach 
pod bacznym okiem Policjantów. Na trasie 
były różnego rodzaju znaki oraz przeszko-
dy. Jedną z ciekawych atrakcji był przejazd 
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nia się nogami mieli pokonać naszą trasę 
z jak najmniejszą liczbą najechania na linie 
boczne. 

Cały event był 
połączony 
z akcją 
ekologiczną.

Zebrało się dużo osób i śmiechu było co 
nie miara. Cały event był połączony z akcją 
ekologiczną. Ludzie za stary sprzęt, butelki, 
baterie, makulaturę, dostawali małe tuje. 

Dzień zakończył się bardzo fajnie i wi-
dać było, że atrakcje sprawiły dużo frajdy 
dzieciom i rodzicom. Wiemy, że warto orga-
nizować więcej takich imprez. 

Ze sportowymi pozdrowieniami 

ekipa Decathlon Team Opole.
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Jak na wzorową drużynę Kalenji przystało, 
obóz zaczęliśmy od startu w zawodach. 
ONICO Gdynia zdobyta!

Wskakując na wyższy poziom 
swojego biegania...

Obóz biegowy nad morzem czy w gó-
rach? Wybór trudny. Nasz padł na morze.

27 marca zakończyliśmy II obóz Kalenji 
w Jastrzębiej Górze. W hotelu Astor, gdzie 
wszystko było dla biegaczy w jednym miej-
scu, spędziliśmy 9 fantastycznych, sporto-
wych dni.

Czas start!

Zawody dla całej drużyny okazały się 
niezwykle owocne. Wszyscy pobiegli na-
prawdę mocno, a dowodem na to były 
wywalczone przez nas podia. Dwa pierwsze 
miejsca: w dużynie damskiej i męskiej oraz 
drugie jako ekipa mieszana.

Pełni energii i mocno zmotywowani zawo-
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dami w Gdyni zaczęliśmy obóz w Jastrzę-
biej Górze.

Praktycznie z każdego miejsca w Jastrzę-
biej mieliśmy dostęp do szlaków tras 
biegowych po przebiegnięciu kilkuset me-
trów, do wyboru płaskie szutrowe lub asfal-
towe trasy, na których bez problemu można 
zrobić kilkanaście kilometrów. No i oczywi-
ście morze, do którego z naszej lokalizacji 
było 500m.

Kiedy w jednym miejscu kumuluje się 
tyle pozytywnych ludzi, przy tak dużej 
częstotliwości treningów to endorfiny 
wydzielają się w każdej minucie doby.

Każdego dnia nie tylko pracowaliśmy nad 
swoimi poziomem biegania, uczyliśmy się 
świadomości własnego ciała (Marta co 
my bez Ciebie byśmy zrobili!), ale też po-
znawaliśmy się wzajemnie, wymienialiśmy 
doświadczeniami, opowiadaliśmy śmiesz-
ne historie.

Treningi na plaży
Przez cały obóz trenowaliśmy na maksy-
malnych obrotach (Arek mocna biegowa 
piątka dla Ciebie!). Trenując w przepięk-
nych okolicznościach przyrody stawaliśmy 
się „mocniejsi” przed nadchodzącym sezo-
nem wiosenno-letnim.

W takiej scenerii nawet nieropieszczająca 
nas pogoda jak na koniec marca (o losie, 
toż to zdażył się nawet śnieg!) nie były po-
wodem, do zaprzestania wysiłku.

Spokojnie możemy przyznać, że bryza 
morska w połączeniu z sauną zapewniała 
odpowiednią termoregulację podczas 
intensywnych treningów.

Aż trudno wyrazić słowami jak cudownie 
biega się i ćwiczy (siła biegowa, ćwieczenia 
z taśmami..) w takiej scenerii, dlatego… po 
prostu zobaczcie to sami!

Uczelnia, praca, trening, rodzina. Uczelania, 
praca, trening, rodzina. Tak wygląda biega-
nie wielu z nas. Każdy potrzebuje chwili dla 
siebie. Taki obóz to wspaniała odskocznia. 
Możemy się wyciszyć, zrelaksować... 

Obóz, nasze wyjazdy to przede wszystkim 
czas spędzony z biegaczami, ludźmi, którzy 
mają tę samą pasję. Mamy wszystko poda-
ne pod nos.

Koncentrujemy się 
tylko na treningu.

Wracamy wypoczęci i zrelaksowani w 100 
procentach. To niesamowita przygoda dla 
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każdego z nas. Dlatego bardzo dziękujemy 
za taką możliwość! 

Obóz to integracja z ludźmi z każdej czę-
ści Polski z takim samym hobby. To nowe, 
niesamowite znajomości (Kalenji team 
się powieksza, zmienia) oraz wymiana do-
świadczeń. Dzięki temu, że każdy z nam 
reprezentuje zupełnie różny, inny poziom 
biegowy, płaszczyzn wymiany informacji 
było bez liku.

A motywacja? Stając się częścią małej spo-
łeczności, motywacji do treningu nam nie 
brakowało.

Obóz biegowy to nie spacer po deptaku po 
Ciechocinku. Często dwie jednostki trenin-
gowe dziennie sprawiały, że po kilku dnich 
już mocno odczuwaliśmy zmęczenie. Sa-
memu na pewno ciężko byłoby się zmoty-
wować i wyjść na trening. Tu na pewno na 
pierwszym miejscu zadziałała psychologia 
grupy.. i to jakiej! Wspólne posiłki oraz rege-
neracja scalają grupę i sprawiają, że oprócz 
formy buduje się relacje społeczne w dru-
żynie. Po powrocie z obozu zdecydowanie 
łatwiej zmobilizować się do cięższej pracy 
na treningu. Bo skoro dałeś radę na obozie, 
to doskonale poradzisz sobie z dyscypliną 
w codziennym treningu – jesteś o wiele 

silniejszy motywacyjnie, bogatszy o cenną 
wiedzę, zaczynają dominować cechy cha-
rakteru (determinacja, siła), które w Tobie 
są, choć wcześniej trudniej było im „prze-
mówić”.

Udział w obozach to świetne miejsce, aby 
zmotywować się do działania. Poznasz 
wiele osób, zdobędziesz nowe doświad-
czenia.

Ktoś powie, w 9 dni zbudują formę... być 
może nie... ale na pewno nauczymy się 
jak biegać przez kolejne miesiące, na lata, 
a przede wszystkim, nauczymy cieszyć się 
z treningów.

A nasze sukcesy w różnych zakątkach 
Polski dowodzą, że to z całą pewnością... 
dobry kierunek!

Ania Gromadzka, jedna z Endżi z Kalenji :)
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Dzień dziecka w dzień mamy? Czemu 
nie! To chyba najlepsze możliwe połą-
czenie dla rodzin, które kochają sport. 

Majowy event w Kielcach cieszył się tak du-
żym zainteresowaniem, że postanowiliśmy 
nagradzać uczestników konkurencji w dwóch 
kategoriach - dorośli i dzieci. Rozpoczynając 
rzutami do kosza, przez strzały do bramki, 
kapki, unihokej, kończąc na piłce ręcznej.

Ten dzień 
dostarczył nam 
wiele wrażeń.

Mimo wątpliwej pogody i chwilowych opadów 
deszczu nikt się nie poddawał, każdy walczył 

Majowy event w Kielcach

do końca. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, 
że największym wyzwaniem były strzały do 
bramki, ale przecież nie takiej zwykłej, to było-
by zbyt proste! Nasi klienci są o wiele bardziej 
ambitni i dlatego przygotowaliśmy dla nich 
coś zaskakująco trudnego, czyli bramkę cel-
nościową. 
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Oprócz tego każda chętna osoba mogła 
przetestować hulajnogi, rolki, deskorolki. 
Wszystko to pod czujnym okiem naszych 
doświadczonych pracowników.

Mogli też prosić o fachową poradę w doborze 
sprzętu. Zdecydowanie najlepszym i najbar-
dziej wytrwałym zawodnikiem okazał się 10 
letni Aleks. Nic zresztą dziwnego. Chłopiec, 
na co dzień, gra w drużynie koszykarskiej. Jak 
się okazuje, inne dziedziny sportu też nie są 
mu obce, dlatego stanął aż trzy razy na na-
szym Decathlońskim podium. Aleks przyznał, 
że to najlepszy dzień dziecka jaki miał. Wrócił 
przecież do domu z wieloma nagrodami. Ale 
z naszych eventów żadne dziecko nigdy nie 

wychodzi smutne. Żadne też nie wychodzi 
z pustymi rękami. Dlatego nie tylko na naj-
lepszych czekały nagrody. Każdy zawodnik 
otrzymał słodką niespodziankę. Cieszymy się, 
z takich dni jak ten, kiedy możemy zarażać 
innych sportem i pozytywną energią!

Każdy zawodnik 
otrzymał słodką 
niespodziankę.

Weronika Kępa 
Decathlon Kielce
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O każdej porze roku piękne inaczej – 
taki ich urok. Ba, z każdym obłokiem 
przesłaniającym słońce, gra światła 
z cieniem sprawia, że widzimy je inny-
mi.

W tym roku – w przeciągu dwóch miesięcy 
– dwukrotnie wybrałem się na Babią Górę. 
Inaczej zwana Diablakiem, jest najwyższym 
wzniesieniem Beskidu Żywieckiego. Dwa 
wypady w jakże odmiennych warunkach 
– pierwszy z temperaturą przy dole rzędu – 
15˚C, drugi wiosną z temperaturą również 
około 15˚C, lecz powyżej zera.

Ostatniego dnia lutego dzień był wyjątkowo 
mroźny. Na horyzoncie ośnieżone, porastają-
ce strome zbocza świerki, pod butami skrzy-
piący, diamemtowo lśniący w promieniach 
słońca śnieg, w nozdrzach świeże, rozrzedzo-
ne górskie powietrze – oto sceneria jaka mnie 
spotkała. Czerwony szlak od strony przełęczy 
Krowiarki był w bardzo dobrym stanie. Ubity 

śnieg nie sprawiał problemów w porusza-
niu się. Zabawa zaczynała się wyżej, ponad 
górną granicą lasu, gdzie wystawiona na dzia-
łanie wiatru, zasypana świeżym puchem grań, 
mocno komplikowała marsz.

Nawiewany tutaj śnieg, zmuszał do ty-
czenia własnego szlaku, niejednokrotnie 
brodząc w nim po kolana. Przy takiej ilo-
ści pokrywy śnieżnej, na tej wysokości, 
ciężko uświadczyć jakiechkolwiek oznak 
roślinności.

Przy ostrzejszych podmuchach wiatru, czuć 
już tutaj chłód. Idąc, nie jest on tak dokucz-
liwy, jak podczas chwilowego choćby posto-
ju. Będąc na szczycie, boleśnie odczułem to 
na własnej dłoni, gdy kilkunastosekundowe 
używanie telefonu bez rękawicy, okupiłem 
kilkuminutowym bólem kończyny. Szczyt jest 
królestwem wiatru, który rzadko daje tu zapo-

Góry zimą, wiosną, latem 
czy jesienią?



Cyklicznie

27 | Góry zimą, wiosną, latem czy jesienią?  Góry zimą, wiosną, latem czy jesienią? | 27

mnieć o swojej obecności. Zbawienny okazu-
je się kamienny murek osłaniający przed jego 
podmuchami. Krajobraz, zarówno podczas 
drogi na szczyt, jak i z pobytu na nim przenosił 
do bajkowej krainy lodu, skłaniając jednicze-
śnie do refleksji, jak mali jesteśmy w stosunku 
do praw rządzących naturą.

Niemal dokładnie dwa miesiące później, 
odwiedzając Diablaka, przybyłem do in-
nego świata.

Tym razem trasa wędrówki łączyła fragmenty 
kilku szlaków, by w końcowej fazie, podejść na 
szczyt od strony przełęczy Bronia. W dolnym 
reglu brylowały świeżo ulistnione buki oraz 
odśnieżone jodły. Pod ich okapem pojawiały 
się wyspy zieleni, z kwitnącymi w tym czasie 
m.in. żywcem gruczołowatym, pierwiosnką 
wyniosłą czy kniecią błotną. Nieco wyżej, 
w górnym piętrze, w otoczeniu wysokich krze-
wów borówki, królował świerk. Ponad górną 
granicą lasu swoje rządy sprawowała - dwa 
miesiące wcześniej zakryta śniegiem kosod-
rzewina, walcząca o światło i przestrzeń z ja-

Tabliczka na szczycie wiosną.

Tabliczka na szczycie zimą.
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okazało się dwa miesiące później, w tak krót-
kim czasie potrafią całkowicie przekształcić 
otaczającą nas rzeczywistość. Wiosenny 
wypad z kolei, ukazuje łagodność i konse-
kwencję przyrody, która gdy tylko ma do tego 
odpowiednie warunki, cyklicznie rok po roku, 
przepoczwarza się z jałowej jak się jeszcze 
nie tak dawno wydawało lodowej pustyni, 
w rajski i zaczarowany ogród, z wyspami 
jaskrawo kwitnących kwiatów i zielonym 
dachem z liści. 

Każdy świat 
piękny na swój 
sposób - bez 
wyższości 
żadnego z nich.

Góry potrafią natomiast, obydwa te światy 
przedstawić w jak największym kontraście, by 
móc porównywać je bez końca.

Rafał Moroń 
Decathlon Sosnowiec

łowcem halnym. Nieregularne lodowe bryły, 
obecne tutaj dwa miesiące wcześniej, teraz 
okazywały się być karłowatym świerkiem, 
wierzbą czy jarząbem. Tylko wiatr jakby wciąż 
ten sam... Widoczność ze szczytu była na tyle 
dobra, że w oddali widoczne były jeszcze cał-
kiem białe wierzchołki Tatr. Tym razem nieco 
dłużej można było odetchnąć na górze, roz-
koszując się widokami okolicznych i nie tylko 
dolin oraz pasm górskich.

Ciężko porównać 
obydwa wypady – 
to jakby próbować 
zestawić ze 
sobą dwa 
przeciwstawne 
światy.

Niezmienny był jedynie wiatr. Zimowy wypad 
bez dwóch zdań zmusza do nabrania pokory 
zarówno dla gór, jak i sił przyrody, które jak 
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Ten slogan mówi wszystko o spo-
rcie, którego oferta od niedawna 
dostępna jest w naszym sklepie. Mowa 
o triathlonie, czyli połączeniu pływa-
nia, jazdy na rowerze oraz biegania. To 
tyle pod względem stricte sportowym.

A co z żywieniem i nawadnianiem w trakcie 
wielogodzinnego wysiłku? Co z kryzysami, 
niejednokrotnie dopadającymi sportow-
ców na dużo krótszych i w wymagających 
mniej wysiłku dyscyplinach? I wreszcie co 
z bólem,  który jak kijek pacynkę, kontroluje 
dane mięśnie? Mowa o triathlonie i łatwo 
wywnioskować - nie jest to sport dla mię-
czaków. Kompozycja elementów technicz-
nych, żywieniowych oraz charakterologicz-
nych, sytuuje ten sport w gronie najbardziej 
wymagających. By się o tym przekonać, 

Triathlon, czyli – krew, pot i łzy

wystarczy kilka filmów na youtube. Dla cie-
kawszych – pozostaje udział w zawodach.

Historia tego 
sportu sięga lat 
20-tych ubiegłego 
wieku (...)

No dobra, ale jak to wszystko się zaczęło? 
Historia tego sportu sięga lat 20-tych ubie-
głego wieku, kiedy to we Francji odbywały 
się łączone zawody pływania, jazdy na ro-
werze oraz biegania. Pomimo popularności 
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dyscypliny, w połowie lat 30-tych słuch po 
niej zaginął. „Nowoczesna” historia roz-
poczyna się 25 września 1974 roku w San 
Diego, kiedy to odbyły się zawody pod na-
zwą Mission Bay Triathlon. 

Pomysłodawcą rywalizacji był Jack 
Johnstone. 46-ciu zawodników pokonało 
wówczas dystans 500 yardów pływania, 
5 mil jazdy rowerem oraz 6 mil biegu. 

Bardziej mityczne wydają się być początki 
najsłynniejszego triathlonowego dystan-
su – Ironaman. Według opowiadań, w rolę 
antycznego herosa wcielił się komandor 
John Collins, pragnący na własnej skórze 
przekonać się, która z trzech triathlono-
wych dyscyplin wymaga największej wy-
trzymałości, wydłużając dystans, kolejno: 
pływania do 3,8 km, jazdy rowerem do 180 
km oraz biegania do 42,195 km. Zostawmy 
jednak anegdoty. Faktem jest, że na Hawa-
jach w roku 1978 narodziła się rywalizacja 
Ironman. Od tego czasu, rywalizacja ta ura-
sta do rangi jednej z najtrudniejszych rywa-
lizacji sportowych na świecie.

Triathlon dosyć szybko zyskiwał na 
popularności. W 1989 roku powstał 
Międzynarodowy Związek Triathlonu 
(ITU). Począwczy od igrzysk w Sydney 
w 2000 roku – jest dyscypliną olimpijską.

W naszym kraju, początki triathlonowej ry-
walizacji, datuje się na lata 80-te ubiegłe-
go stulecia – dokładne 14 lipca 1984 roku, 
a więc czasy sprzed profesjonalnych pia-
nek czy specjalistycznych suplementów. 

Zawody odbyły sie w podpoznańskim Kie-
krzu. Pierwszym zwycięzcą okazał się Jan 
Oleksiński. Pierwsze mistrzostwa kraju 
odbyły się natomiast w 1988 roku. Rok 
później powstał Polski Związek Triathlo-
nu, który obecnie obecnie zrzesza (stan na 
2018 rok) 42 kluby z ważnymi licencjami. 

Jako Polacy 
możemy 
pochwalić się 
niemałymi 
osiągnięciami 
w tym sporcie.

Wystarczy wspomnieć sylwetkę człowie-
ka, którego życie i sukcesy sportowe sta-
ły się kanwą scenariusza filmu „Najlep-
szy”. Obraz mogliśmy oglądać w kinach 
w ubiegłym roku. Opowiada on o historii 
Jerzego Górskiego, który po wyjściu z nar-
kotykowego nałogu, w 1990 roku został 
nieoficjalnym mistrzem świata na dystan-
sie Double Ironman (10 km pływania, 421 
km jazdy rowerem, 84 km biegu).

Triathlon rozgrywany jest na 
kilku dystansach:
Super Sprinterski: 0,6 km pływania / 15 km 
jazdy rowerem / 3 km biegu
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Sprinterski: 0,75 km pływania / 20 km jazdy 
rowerem / 5 km biegu

Olimpijski: 1,5 km pływania / 40 km jazdy 
rowerem / 10 km biegu

International Triathlon Union (ITU) - długi 
dystans: 4 km pływania / 130 km jazdy ro-
werem / 30 km biegu, lub 3km /80km /20km

Half-Ironman: 1,9 km pływania / 90 km jaz-
dy rowerem / 21 km biegu

Ironman: 3,8 km pływania / 180 km jazdy 
rowerem / 42 km biegu

Ultraman Triathlon: 10 km pływania / 421 
km jazdy rowerem / 84 km biegu

Triathlon jest 
jednym z 
najmłodszych 
piskląt w 
decathlonowym 
gnieździe.

Oferujemy użytkownikom artykuły z za-
kresu żywienia przed, w trakcie oraz po 
wysiłku, odzież specjalnie przystosowaną 
do tego sportu czy przyrządy z zakresu 
regeneracji organizmu po wysiłku, a więc 
czynności często pomijanej przez amato-
rów nie tylko tego sportu.

Nieodzownym elementem całej triathlo-
nowej układanki w naszych sklepach, są 
szkoleniowcy tego sportu. Bez ich pasji 
i zaangażowania nie mielibyśmy oferty 
nowego sportu w naszych strukturach. 
Wiedzą chętnie podzielą się podczas 
szkoleń technicznych.

Na koniec chciałbym serdecznie podzię-
kować Agacie Soleckiej ze sklepu w Kato-
wicach, za udostępnienie własnych zdjęć 
z triathlonowej rywalizacji. Agata jest jest 
jednym z kilku szkoleniowców triathlonu 
w strukturach Naszego sklepu.

Źródła:

www.triathlon.pl

www.triathlon-trening.pl

www.akademiatriathlonu.pl

www.przegladsportowy.pl

Rafał Moroń 
Decathlon Sosnowiec




