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GPM „Vindexus” oficjalnym partnerem Warszawskiego Stowarzyszenia Footbagu 

 

- Decyzja o wsparciu Damiana Budzika i jego „zośkowej” drużyny była dla nas czymś naturalnym.  

Pomagamy naszym pracownikom nie tylko w rozwoju, ale i doskonaleniu pasji – mówi Artur 

Zdunek, Członek  Zarządu GPM „Vindexus”. A mowa o wsparciu, którego nasza firma udzieliła 

sportowcom z Warszawskiego Stowarzyszenia Footbagu, stając się oficjalnym partnerem drużyny. 

Jej zawodnikiem jest nasz pracownik –Damian Budzik.  

 

Pomoc finansowa udzielona przez GPM „Vindexus” pozwoliła na opłacenie kilkumiesięcznych 

treningów dla całej, 8-osobowej drużyny, wynajęcie boisk do ćwiczeń, a także na zakup 

profesjonalnych strojów, w których drużyna naszego firmowego kolegi trenowała i wystąpiła na 

Mistrzostwach Świata w Footbagu, czyli „zośce”. Turniej w tym roku odbył się w Warszawie (29.07-

3.08 2019 r.). Brało w nich udział ponad 130 osób z całego świata. 

- Mistrzostwa były bardzo udane zarówno dla mnie, jak i zawodników Warszawskiego  

Stowarzyszenia Footbagu. Zająłem 2. i 3. miejsce, a cała drużyna zdobyła łącznie 12 medali. Można 

powiedzieć, że Polacy zdominowali większość konkurencji. Takie wyniki mogliśmy osiągnąć dzięki 

ciężkiej pracy na treningach oraz dzięki wsparciu od Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A.  

Bardzo dziękujemy! – mówi Damian Budzik.  

Damian Budzik, zastępca kierownika ds. call center w GPM „Vindexus”,  gra w „zośkę”, czyli footbag,  

już od 20 lat. Ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień – jest m.in. multimedalistą mistrzostw 

Polski w tej dyscyplinie, mistrzem Europy i wicemistrzem świata. Jego marzeniem jest stworzenie 

szkoły, w której dzieci, młodzież i dorośli uczyliby się gry w „zośkę”. To dyscyplina, a raczej forma 

spędzania wolnego czasu sprzed ery smart fonów, która przeżywa obecnie renesans. W wielkim 

skrócie,  polega na panowaniu nad małym  woreczkiem wypełnionym kawałkami plastiku. 

- Dobry pracownik to człowiek szczęśliwy i spełniony, który realizuje się także poza pracą. Bardzo nas 

cieszy, że mogliśmy wesprzeć naszego kolegę w treningach i starcie w mistrzostwach świata w tej 

może mało jeszcze popularnej, ale bardzo widowiskowej dyscyplinie  – mówi Artur Zdunek, Członek 

Zarządu GPM „Vindexus”. 

Wywiady z Damianem Budzikiem, w których nasz kolega  opowiada  o swojej wielkiej pasji, 

wyemitowały m.in. „Teleexpress” (TVP 1), Panorama (TVP 2) i „Pytanie na śniadanie” (TVP 2).  


