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Z ogromną radością prezentujemy Wam grudniowy,
świąteczny, numer magazynu Labosfera
stworzonego przez Labosport Polska!

Przed Nami ostatnia impreza w tym roku - Garmin
Ultra Race Gdańsk 2022.

Plany na sezon 2023 są już na zaawansowanym
poziomie i mamy nadzieję, że już za moment
będziemy mogli przedstawić Wam pełny kalendarz
imprez na nowy rok, ale już lecą do was pierwsze
informacje na temat co się będzie działo w
przyszłym roku. 
  

Dziękujemy za zaufanie!
Labosport Polska

LaboLabo
SferaSfera

LABOSPORT  POLSKA  
DOSTARCZAMY SPORTOWE EMOCJE

PUCHAR EUROPY W OLSZTYNIE

KALENDARZ IMPREZ LABOSPORT 
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ULTRAWYSOCZYZNA 
WYWIAD Z PIOTREM MATKIEWICZEM

POZNAJ NAS 
WYWIAD Z EWĄ SZOŁOWSKĄ

Garmin Iron Triathlon 
Aqua Speed Open Water  Series 

SEZON 2023





POZNAJ NAS
WYWIAD Z

EWA SZOŁOWSKĄ

Jaką funkcję pełnisz w firmie Labosport?
Czym się zajmujesz?

Funkcja: specjalista do spraw obsługi
zawodniczki/zawodnika (klientki/klienta).
Bezpośrednio współpracuję z Kasią i Martą.
W przydziale obowiązków mamy takie same
zadania, które podzielić można na cztery
grupy:

- kontakty z zawodniczkami/zawodnikami:
pośrednie (odpowiadamy mailowo na
wszystkie pytania, pomagamy w
rozwiewaniu wątpliwości i w rozwiązywaniu
problemów) i bezpośrednie (podczas
zawodów);

- obowiązki związane z przygotowywaniem zawodów: przygotowujemy zapisy na
zawody, wprowadzamy dane do systemu, nadzorujemy przebieg zgłoszeń,
opracowujemy/korygujemy regulaminy imprez, przygotowujemy informacyjną część
treści stron internetowych, pozyskujemy wolontariuszy; 

- prowadzenie biura zawodów podczas imprez: począwszy od organizacji miejsca
pracy w udostępnionym pomieszczeniu lub w namiotach, poprzez przygotowywanie
pakietów startowych, tablic ogłoszeń, medali, statuetek oraz istotnych miejsc
zawodów (miejsca wydawania pakietów, przyjmowania/wydawania depozytu,
wręczania medali, dekoracji, punktów żywieniowych), rozwiązywanie bieżących
problemów typu zagubiony przez zawodnika chip, itp., po monitorowanie przebiegu
imprezy. Kierujemy zespołem osób zatrudnionych do pomocy biura zawodów oraz
wolontariuszami. „Sprawy trudne, problemy” to moja specjalność – tak Kasia z Martą
opisują moje główne zadanie podczas zawodów;

- współpraca z pozostałymi działami firmy: dzielimy się spostrzeżeniami i wnioskami
płynącymi z kontaktu z zawodniczkami/zawodnikami i uwagami dotyczącymi
zawodów (co ulepszyć, co zmienić). 



Trwać w „umiarkowaniu” (określenie Gustawa Holoubka) – w mojej
interpretacji, to posiadać nie za dużo i nie za mało, ale tyle, aby nie
trzeba było nikogo prosić o bilet do kina.

„Człowiek potrzebuje niewiele dla siebie, reszta jest na pokaz” 
(Winston Groom, "Forrest Gump")

Muszę liczyć tylko na rozsądek, bo limit szczęścia wyczerpałam.
Dobrze jest, a będzie lepiej.

POZNAJ NAS
WYWIAD Z

EWĄ SZOŁOWSKĄ

Czy masz jakąś przeszłość sportową?
Jeżeli tak, jaką?

Sport uprawiałam i uprawiam rekreacyjnie
z wyjątkiem dwuletniego epizodu z
łyżwiarstwem szybkim. W podstawówce i
w liceum reprezentowałam szkołę w piłce
ręcznej, siatkówce, lekkoatletyce i
strzelectwie, na uczelni w lekkiej atletyce i
narciarstwie alpejskim. Z pasji zostałam
nauczycielką wychowania fizycznego,
mam trzy uprawnienia instruktorskie: w
lekkiej atletyce, narciarstwie i pływaniu,
posiadam stopień żeglarza jachtowego
oraz instruktora turystyki kolarskiej PTTK.
Największe osiągnięcia sportowe to
ukończenie maratonu i dwóch
półmaratonów.
Ruch jest mi tak samo niezbędny jak
powietrze, więc dla zdrowia jeżdżę na
rowerze i na nartach, pływam, biegam,
wędruję po górach. Aktywność ruchowa w
plenerze daje mi poczucie wolności.

Motto życiowe:



POZNAJ NAS
WYWIAD Z

EWĄ SZOŁOWSKĄ

Ewa Szołowska prywatnie - jaka jest, co lubi, czego nie znosi?

Dobrze zorganizowana, zadaniowa, często sprawcza, niby silna, ale krucha,
nostalgiczna (klasyczny bliźniak). Interesuję się szeroko pojętą kulturą. Lubię kino,
literaturę, muzykę, sztukę i sport.

Nie lubię, ale znoszę, noszę i używam komórki (telefonu) – zabiera poczucie wolności. 

Które zawody organizowane przez Labosport
to twoje ulubione i dlaczego?

Castle Triathlon Malbork: w mojej ocenie to
najpiękniejsze zawody w Polsce, ze względu na
scenerię w jakiej się odbywają. Niesamowite
wrażenie robi zamek z „duszą” (podejrzewam,
że w nocy w nim straszy), którego cegły mają
różne odcienie czerwieni i pomarańczu w
zależności od kąta padania promieni
słonecznych. Start dystansu IM o szóstej rano, w
asyście rycerzy i przy dźwiękach
średniowiecznej Bogurodzicy zagrzewającej
startujących do boju, w tle mgiełka nad rzeką
Nogat, na moście kibice w świetle kolorowych
rac – daje poczucie wyjątkowości.
Garmin Iron Triathlon: duży sentyment mam do
zawodów w Gołdapi ze względu na piękne
tężnie, czyste powietrze, a przede wszystkim ze
względu na wspaniałych wolontariuszy, od lat
tych samych i z sercem wykonujących swoje
zadania.
Mistrzostwa Europy/Puchary Europy Olsztyn:
przyjemnie obserwować młodych ludzi z pasją,
w walce o jak najlepszy wynik często w
konfrontacji z naturą, gdy silny wiatr, deszcz,
duża fala na jeziorze nie robią na nich żadnego
wrażenia.



W ŚWIECIE
 

T R I
GARMIN  IRON TR IATHLON

2023

Trwają przygotowania do sezonu triathlonowego 2023. 
W listopadzie ogłosiliśmy pierwsze daty i lokalizacje XII. cyklu Garmin Iron Triathlon.
Nowy sezon zapowiada się bardzo ekscytująco!!! 

GARMIN IRON TRIATHLON
ŻYRARDÓW | 14 MAJA 2023

GARMIN IRON TRIATHLON
ŚLESIN | 4 CZERWCA 2023

GARMIN IRON TRIATHLON
STĘŻYCA | 25 CZERWCA 2023

GARMIN IRON TRIATHLON
SKIERNIEWICE | 2 LIPCA 2023

GARMIN IRON TRIATHLON
SYCÓW | 9 LIPCA 2023

GARMIN IRON TRIATHLON
ELBLĄG | 16 LIPCA 2023

Rywalizacja odbywać się
będzie standardowo na 3
dystansach: 1/2 IM, 1/4
IM i 1/8 IM.  W każdej
miejscowości odbędą się
również zawody dla
dzieci z cyklu Garmin
Junior. Dla najmłodszych
przygotpwaliśmy również
3 dystanse: 200 metrów
(1-7 lat), 500 metrów (8-
11 lat) i 1000 metrów (12-
15 lat).

Wkrótce podamy kolejne
daty i lokalizacje!

Zapisy na cały cykl Garmin Iron Triathlon 2023 ruszą 2 stycznia 2023,
o godzinie 12:00, na stronie www.irontriathlon.pl 

GARMIN IRON TRIATHLON
PŁOCK | 27 SIERPNIA 2023





ELEMENTAL TRI SERIES

PUCHAR EUROPY W TRIATHLONIE PONOWNIE ZAGOŚCI W OLSZTYNIE!

Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel Olsztyn po raz kolejny stanie się sceną zmagań najlepszych
triathlonistów z całej Europy, którzy 27 maja 2023 roku będą rywalizować w ramach Pucharu Europy
Elity oraz Juniorów!!!

Miasto Olsztyn to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, które rok w rok przyciąga na zawody
najlepszych triathlonistów. Już od 11 lat stolica Warmii i Mazur jest gospodarzem zawodów Elemental
Tri Series, które na stałe wpisały się w kalendarz największych imprez triathlonowych w Polsce. Po
ubiegłorocznych historycznych Mistrzostwach Europy do Olsztyna wraca Puchar Europy Elity i Puchar
Europy Juniorów, który był do tej pory największym spośród wszystkich Pucharów Europy
organizowanych pod patronatem Europejskiej Unii Triathlonu.

Nad jeziorem Ukiel zjawią się najlepsi europejscy zawodnicy, którzy będą mogli zbierać punkty do
rankingu światowego World Triathlon. Dzięki zdobytym punktom można uzyskać kwalifikację na
Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. 

To nie jedyne dobre informacje, w niedzielę 28 maja 2023 roku w Olsztynie zostaną rozegrane
zawody Elemental Tri Series na dystansach: sprint oraz olimpijskim. Nowością będzie dystans
supersprint, który organizatorzy wprowadzili z myślą o debiutantach. W Olsztynie nie może
zabraknąć również zawodów dla młodzików i juniorów młodszych w ramach sportu kwalifikowanego
oraz zawodów dla najmłodszych. 

RZESZÓW DRUGĄ LOKALIZACJĄ PUCHARU
EUROPY W POLSCE!

Po ubiegłorocznym debiucie, w Rzeszowie po drugi
odbędzie się Puchar Europy. To świetna informacja
zarówno dla miasta jak i zawodników. Zawody w
Rzeszowie odbędą się 10 czerwca 2023 roku.
Zawodnicy rywalizować będą na dystansie
standard. Dzień po pucharowych zmaganiach do
rywalizacji przystąpią amatorzy w ramach
zawodów Triathlon Rzeszów na dystansie 1/8 IM i
1/4 IM oraz młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy w
ramach zawodów sportu kwalifikowanego.

Zachęcamy do śledzenia social mediów
wydarzenia i strony internetowej, gdzie niebawem
pojawi się więcej szczegółowych informacji.



2023

AQUA SPEED OPEN WATER SERIES

Ogłosiliśmy już wszystkie lokalizację cyklu Aqua Speed Open Water 2023. Zawody
odbędą się w trzech lokalizacjach, a nowością w tym roku będzie nowy dystans
idealny dla debiutantów - 475 metrów.

Inauguracja cyklu
Aqua Speed Open
Water Ślesin 2023
odbędzie się w
Ślesinie 3 czerwca
2023 roku. Do wyboru
będą 4 dystanse
pływackie. Odbędą
się rownież zawody
dla dzieci.

Drugą imprezą z cyklu
ASOWS będzie Syców.
Zawidy nad zalewem
Stradomia Wierzchnia
odbędą się 8 lipca
2023, dzień przed
zawodami z cyklu
Garmin Iron Triathlon. 

Finał cyklu, podobnie
jak w roku 2022,
odbędzie się w
przepięknym Elblągu. 
To właśnie w Elblągu
nagrodzimy najlepszych
w sezonie 2023
pływaków wszystkich
dystansów



Poznajcie historię skąd zrodził się pomysł na zawody Meble Wójcik Ultra
Wysoczyzna. Poczytajcie również o nowinkach i ciekawostkach, jakie szykujemy dla
Was podczas drugiej edycji! 

Skąd pomysł na ultra, tutaj na północy Polski?
Od wielu lat przemierzałem ścieżki Wysoczyzny Elbląskiej,
zarówno biegowo, jak i na rowerze. Przeglądałem
wszystkie dostępne mapy i powoli coraz bardziej
odkrywałem nasze tereny. 
W 2015 roku wybraliśmy się ze znajomymi na wycieczkę
biegową z Kadyn do Elbląga i podczas tej wycieczki
wykiełkował pomysł organizacji biegu w naszym regionie.
Trochę czasu minęło, ale w końcu udało się zrealizować
marzenie i bardzo się z tego cieszę.

Co było najtrudniejsze, aby rozpocząć przygotowania?
Najtrudniejszą i najważniejszą składową tego projektu było podjęcie decyzji. Samo
przygotowanie imprezy to oczywiście mnóstwo pracy i czasu. Była to pierwsza edycja,
więc trzeba było przecierać szlaki. Uzyskanie wszelkich zgód, decyzji na wykorzystanie
dróg w sposób szczególny, pozyskanie sponsorów i partnerów, przygotowanie tras, a także
współpraca z samorządami – to wszystko długotrwałe działania, ale jak robi się coś z
sercem i z wspaniałymi ludźmi to takie przygotowania przebiegają dużo przyjemniej. 

ULTRA WYSOCZYZNA 
WYWIAD Z PIOTREM MATKIEWICZEM

Żeby było jeszcze ciekawiej, na wszystkie pytania
odpowie Piotr Matkiewicz, jeden z głównych
pomysłodawców i tak naprawdę „ojciec” tych
zawodów!  To on zainicjował pomysł, przymierzał
się do jego wdrożenia, a następnie rozpoczął od
zapalenia iskry, by ruszyć z tzw. kopyta z
organizacją zawodów.

PIOTR MATKIEWICZ



ULTRA WYSOCZYZNA 

Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna to cztery ciekawe dystanse -
skąd pojawił się pomysł na nazwy dystansów?
Chcieliśmy trochę „ubarwić” nazwy naszych dystansów,
dlatego zrobiliśmy w ekipie burzę mózgów i w ten sposób
powstały Ryk Jelenia, Wycie Wilka, Kwik Dzika oraz Pisk Lisa.
Wszystkie zwierzaki licznie występują w lasach Wysoczyzny,
więc nazwy są adekwatne. 
Z opowieści zawodników wiem, że spotkali oni na trasie
edycji 2022 kilka okazów. Dodatkowo 2 dni po zakończeniu
tegorocznej edycji na dachu elbląskiego centrum
handlowego pojawił się łoś, który najwidoczniej stęsknił się
za biegaczami, także musimy jeszcze pomyśleć o jakimś
„łosiowym” dystansie :) 

Dlaczego zawody odbywają się w terminie kwietniowym. Czy jest w tym coś
szczególnego?
Kwiecień to piękny okres na Wysoczyźnie. Budzi się wiosna i wybucha zieleń, ale nie na
tyle aby przesłonić widoki na Zalew Wiślany, które otwierają się przed zawodnikami na
kilku ze wzgórz Wysoczyzny. Dodatkowo biegacze przebiegają przez pola kwitnących
zawilców, co dodatkowo dodaje uroków naszej trasie. Nie ukrywam też, że dla nas ten
termin jest idealny z racji rozpoczynającego się w maju sezonu triathlonowego, który
mocno nas angażuje. 

Jednym z haseł zawodów jest: „Odkryj nieodkryte
– poznaj Wysoczyznę” – czy podczas organizacji
zawodów natrafiłeś na coś, o czym sam nie miałeś
pojęcia? Czy coś cię zaskoczyło?
Zdecydowanie. Planowanie ostatecznej trasy
imprezy wymagało dogłębnej eksploracji
Wysoczyzny. Odkryłem kilka nowych miejsc, o
których nie miałem pojęcia. Na naszych
mediach społecznościowych chcemy przybliżyć
zawodnikom Wysoczyznę nie tylko jako świetne
miejsce do biegania, ale również jako krainę
ciekawą pod kątem historycznym.
Przygotowanie takich treści wymagało
zapoznania się z materiałami, co pozwoliło mi
zapoznać się z nieznanymi dziejami
Wysoczyzny Elbląskiej.

24 KM         12 KM

80 KM          52 KM     



ULTRA WYSOCZYZNA 

Jak oceniasz od swojej strony pierwszą edycję
zawodów, która odbyła się w tym roku?
Uważam, że impreza była bardzo udana, dzięki
ciężkiej pracy całej naszej ekipy. Jest kilka
rzeczy do poprawy i oczywiście zrobimy
wszystko, aby Ultra Wysoczyzna rozwijała się z
roku na rok. 

W przyszłym roku zawodnicy ponownie będą mieli do wyboru cztery dystanse, podobno
szykujecie drobną zmianę na jednym z nich?
Podczas edycji 2022 zawodnicy startujący na dystansie Kwiku Dzika (25 km) mieli do
pokonania 2 pętlę, co z pewnością nie było optymalnym rozwiązaniem. W tym roku
planujemy przeprowadzić ten dystans na jednej pętli. Będzie to wymagać zmian w
programie, a także wytyczenia kilku nowych ścieżek w Bażantarni, ale myślę, że
ostatecznie ta zmiana będzie bardzo pozytywna.

Na koniec jeszcze jedno pytanie. Wiele razy padało zapytanie, czy przygotujecie dwie
edycje w danym roku. Aktualnie są to zawody w porze wiosennej, czy myślisz w
przyszłości, aby zrobić zawody w dwóch edycjach, np. wiosna i jesień? 
Nie ukrywam, że chodzi mi to po głowie. Na pewno jesień i zima to pory roku, które
również są bardzo ciekawe na Wysoczyźnie. Na razie jednak przygotowujemy edycję
2023 i po niej być może pomyślimy o przyszłości.

Czy poza zmianą trasy dystansu Kwik Dzika, planujecie
coś nowego, aby zaskoczyć zawodników?
Myślimy jeszcze nad kosmetyczną zmianą w trasie
Wycia Wilka, ale jest to jeszcze kwestia otwarta.
Chcielibyśmy budować klimat imprezy poprzez jeszcze
większe zaangażowanie środowiska lokalnego. W
ubiegłym roku świetną robotę zrobiły Koła Gospodyń
Wiejskich z Kadyn i Ogrodnik oraz przesympatyczny
zespół Sasanki z Suchacza. Bardzo chcemy tego typu
współprace rozwijać, żeby zawodnicy wyjeżdżali od
nas z jeszcze lepszymi wspomnieniami. 



KALENDARZ  IMPREZ

2022
24.04.
07.05.
15.05.

28-29.05.
29.05.

04-05.06.
04.06.
05.06.
26.06.
03.07.
09.07.
10.07.
16.07.
17.07.
23.07.
24.07.

30-31.07.
31.07.
14.08.
21.08.
27.08.

03-04.09.
09-11.09.

10.09.
18.09.
24.09.
01.10.

01-02.10
08.10.
09.10.
03.12.

 

Ultra Wysoczyzna Elbląg/Tolkmicko
Garmin Ultra Race Myślenice
Garmin Iron Triathlon Żyrardów
Mistrzostwa Europy w Triathlonie Olsztyn 
Triathlon Serock
Puchar Europy w Triathlonie Rzeszów 
AQUA SPEED Open Water Series Ślesin
Garmin Iron Triathlon Ślesin
Garmin Iron Triathlon Stężyca
Garmin Iron Triathlon Skierniewice
AQUA SPEED Open Water Series Syców
Garmin Iron Triathlon Syców
AQUA SPEED Open Water Series Elbląg
Garmin Iron Triathlon Elbląg
Garmin Swimrun Series Gołdap
Garmin Iron Triathlon Gołdap 
Mistrzostwa Polski w Triathlonie Kraków
Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka
Garmin Iron Triathlon Brodnica
Elemental Tri Series Białystok
Garmin Iron Triathlon Nieporęt
Castle Triathlon Malbork
Garmin Ultra Race Radków
Garmin Triminator Radków
Garmin Iron Triathlon Płock
Garmin MTB Series Elbląg
Garmin MTB Series Tolkmicko/Kadyny
Garmin Półmaraton Gdańsk
Garmin MTB Series Gdańsk 
Garmin Gravel Race
Garmin Ultra Race Gdańsk



02/12

GDAŃSK

27-28/05

OLSZTYN

14/05

ŻYRARDÓW

RADKÓW

OBSERWUJ NASZE KONTA                     BY BYĆ NA BIEŻĄCO!!! 

K A L E N D A R Z
I M P R E Z

22/04 03/06

04/06 25/0624/06 02/07

08/07 15/0709/07 16/07

30/07 08-10/0902-03/09

09/09

27/08

2023

ŚLESIN

ŚLESIN STĘŻYCA STĘŻYCA SKIERNIEWICE

SYCÓW SYCÓW ELBLĄGELBLĄG

RAWA MAZOWIECKA PŁOCK MALBORK

RADKÓW

ELBLĄG

TO JESZCZE NIE KONIEC.....

https://www.instagram.com/labosport/
https://www.facebook.com/labosport


Z OKAZJI NADCHODZĄCYCH 
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

SKŁADAMY WAM NAJSERDECZNIEJSZE
ŻYCZENIA.

 
ŻYCZYMY WAM NIEPOWTARZALNEJ

ŚWIĄTECZNEJ ATMOSFERY,  RODZINNEGO
CIEPŁA ORAZ NIEZAPOMNIANYCH CHWIL.

 
NIECH RADOŚĆ,  SPOKÓJ ORAZ POCZUCIE

PRYWATNEGO I  SPORTOWEGO SPEŁNIENIA
TOWARZYSZY WAM PRZEZ CAŁY
NADCHODZĄCY NOWY ROK -  2023 !

Wesołych Świąt!!!



PYTANIA, UWAGI? 
ŚMIAŁO, NAPISZ DO NAS! ;)

 
DZIAŁ MARKETINGU LABOSPORT

POLSKA:
MARKETING@LABOSPORT.PL

ZDJĘCIE MIESIĄCA

ZAWODY
 

GARMIN ULTRA RACE
GDAŃSK 2021

 
NASZ OSOBISTY MIKOŁAJ

ANDRZEJ SZOŁOWSKI 

LaboLabo
SferaSfera

KOLEJNY NUMER JUŻ W STYCZNIU 2023!
ZNAJDZIESZ W NIM SPORO CIEKAWOSTEK,
WYWIADÓW I MNÓSTWO SPORTOWYCH ZAJAWEK. 

LABOSPORT  POLSKA  DOSTARCZAMY SPORTOWE EMOCJE


