SILESIA
BUSINESS & LIFE
nr 1 (48) - I kwartał - 2022
ISSN: 2081–1462
cena: 9,90 zł (w tym 8% VAT)

WYDARZENIE

SYLWETKA

SILESIA B&L
GOLF CUP 2022

ANNA GRZEBIELSKA
MAŁGORZATA
BEDNAREK
SZYMON CHWALISZ
SPORT

ANGELIKA WĄTOR
PODRÓŻE

DOMINIKANA

SILESIA BUSINESS & LIFE

1

2

SILESIA BUSINESS & LIFE

SILESIA
BUSINESS & LIFE

8 SYLWETKA

ANNA GRZEBIELSKA

8

16 FIRMY REGIONU

CENTRUM FORMY

20 FIRMY REGIONU

4DENT DOROTA STANIA

36

24 PORADY PRAWNE

DURAJ & RECK

30 ECO-SILESIA

NISKA EMISJA
- WYZWANIE
DLA POLSKICH GMIN

44

36 SYLWETKA

MAŁGORZATA
BEDNAREK

44 SYLWETKA

SZYMON CHWALISZ

SILESIA BUSINESS & LIFE

3

54 PODRÓŻE

54

DOMINIKANA

60 GOLF

SILESIA BUSINESS&LIFE GOLF
CUP 2022 - BELEK, TAJLANDIA

70 GOLF

KAROLINKA GOLF PARK

82 SPORT

ANGELIKA WĄTOR

82

70
REDAKCJA:

WYDAWNICTWO:

Project manager:

prezes wydawnictwa

SILESIA
BUSINESS & LIFE

Klaudiusz SEVKOVIC

Krzysztof Zioło

REKLAMA:

email: sevkovic@o2.pl

email: royalcc@o2.pl

ROYAL consulting corporation

Dziennikarze:

tel. 609214912

Stanisław FURMANIAK

sevkovic@o2.pl

Zbigniew CIEŃCIAŁA

4

Anna KUBALSKA

Redakcja nie zwraca materiałów nie-

Fotografie:

zamówionych i zastrzega sobie prawo

PRESSFOCUS

ROYAL consulting corporation

redagowania nadesłanych tekstów.

Skład i łamanie: Wiktoria ZIOŁO

41-500 Chorzów

Redakcja nie odpowiada za treść za-

ul. Katowicka 10

mieszczonych reklam.

tel. 889771352

Odwiedź nas na Facebooku:

www.silesiaevent.pl

oraz Instagram

www.royalcc.pl

Silesia Business & Life Golf Cup

SILESIA BUSINESS & LIFE

SILESIA
BUSINESS & LIFE

Zaczęliśmy kolejny rok - przed nami wiele wyzwań i nowych celów. Za nami ciężki okres związany z covidem - miejmy nadzieję,
że w tym roku nie będzie miał on już wpływu na organizację naszych przedsięwzięć i znowu będziemy mogli się cieszyć najlepszymi eventami golfowymi.
Polecam więc lekturę naszego kwartalnika, w którym można
znaleźć jakie mamy plany w 2022 roku. W nowym magazynie
wiele miejsca poświęcamy artystom. Jedną z bohaterek jest Anna
Grzebielska - artystka, malarka, rzeźbiarka i fotomodelka, która
od wielu lat mieszka i tworzy w Dublinie. Obecnie przygotowuje
się właśnie do pierwszego wernisażu w Polsce! Już 21 kwietnia
w Warszawie będziemy świadkami niezwykłego wydarzenia.
Cyklicznie na naszych łamach prezentujemy firmę 4dent - jej
właścicielka Dorota Stania twierdzi, że piękny uśmiech to podstawa i jest naszą wizytówką.
Cieszy się, że od 2005 roku, w swojej klinice 4dent w zabytkowej Fabryce Porcelany, może
spełniać marzenia o zdrowym i pięknym uśmiechu. Jak mówią jej Pacjenci, ta metamorfoza
daje im pewność siebie i pozwala odważniej działać, realizować postawione cele.
W magazynie przeczytamy wywiad z Małgorzatą Bednarek wójtem gminy Bobrowniki dla
której pasją jest praca w samorządzie w którym nic nie dzieje się przypadkiem, a kadencje są
krótkie.
Jak w każdym wydaniu przeczytamy porady prawne w których pani Katarzyna Wojciechowska z kancelarii Duraj-Reck przybliży temat nagrywania widzeń podejrzanego z adwokatem
i jak ono godzi w podstawowe gwarancje procesowe.
Na naszych łamach nie może zabraknąć wywiadów z ciekawymi ludźmi. W tym numerze
rozmawiamy z artystą-malarzem, którym jest: Szymon Chwalisz. Kiedy maluje, słucha muzyki poważnej. Nie ma telewizora, ale bardzo lubi słuchać audiobooków. Nie marnuje czasu
i nie śpi do południa. Od lat wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Współpracował
podczas jednej z aukcji charytatywnych z gitarzystą Guns N’ Roses – Slashem. Jest jak księgowy – lubi mieć wszystko poukładane i zarabiać tu i teraz, a nie po śmierci. Szuka swojego
azylu, aby tam wybudować dom.
Miłośników sportu zainteresuje zapewne wywiad z Angeliką Wątor. Sportowicem, społecznikiem, żołnierzem, modelką, radną Powiatu Będzińskiego, czyli niezwykle wszechstronna
kobieta XXI wieku. Angelika Wątor to wyjątkowy sportowiec, mistrzyni igrzysk europejskich,
medalistka Pucharów Świata, mistrzostw Polski oprócz treningów i startów prężnie działa
w innych dziedzinach życia. Jak z tym wszystkim sobie radzi? Jaki ma patent na dobrą organizację czasu i znalezienie przy tym czasu wolnego? Poznajcie bliżej kobiecą siłę Angeliki
Wątor.
Zachęcam do odwiedzania naszych stron www.silesiabl.pl oraz www.silesiaevent.pl, które
staramy się na bieżąco aktualizować oraz zmieniać ich oblicze, jak również do ściągnięcia
darmowej aplikacji Silesia Business & Life na tablety i smartfony.
Pozdrawiam, życząc przyjemnej lektury
Klaudiusz Sevkovic
Project Manager

www.silesiabl.pl www.silesiaevent.pl
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Anna GRZEBIELSKA
SYLWETKA

Anioły i skrzydła
Anna Grzebielska - artystka, malarka, rzeźbiarka i fotomodelka, która od wielu lat mieszka
i tworzy w Dublinie. Obecnie przygotowuje się właśnie do pierwszego wernisażu w Polsce! Już
21 kwietnia w Warszawie będziemy świadkami niezwykłego wydarzenia.
Pani Anno, na co dzień miesz-

świecie nie mogłabym tego robić.

ne okoliczności doprowadziły

ka i tworzy Pani w Dublinie. To

Sztuka to emocje, to co tworzę

do tego, że temat muzyki został

lepsze miejsce niż Polska dla

wypływa z tego co we mnie, a nie

uśpiony, po to by ewoluować

artysty?

z tego co dookoła mnie. Dziś Ir-

w innej dziedzinie, jaką jest ma-

landia, gdzie jutro, czas pokaże…

larstwo i rzeźba. Fotomodeling

Irlandia jest miejscem absolutnie wyjątkowym i przepięknym.

88

pojawił się w moim życiu przy-

Zjawiskowe plenery, wspaniali

Skąd wzięła się pasja do sztu-

padkowo i miał być jednorazową

ludzie, sytuacja ekonomiczna,

ki? Wiele osób kojarzyło Panią

przygodą, ale los chciał, bym zo-

swoboda życia sprawia, że mnie

z fotomodelingiem

stała w temacie na dłużej. Ta praca

jako artystce pracuje się łatwo. Ir-

Od zawsze wiedziałam, że moje

otworzyła mi drogę do wspania-

landia ma również ciemną stronę,

życie związane będzie ze sztuką,

łych ludzi i zdarzeń. Fotomode-

częstokrotnie wprowadza mnie

nie było nigdy w moim życiu ob-

ling przede wszystkim pomógł mi

w stany zawieszenia i mroku, to

jawienia i momentu, który mo-

w rozwoju i rozbudzaniu kre-

pozwala mi odbywać podróże

głabym przedstawić jako punkt

atywności, bo z czasem zaczęłam

w najciemniejsze zakamarki mo-

zwrotny i początek pasji. Muzyka

wychodzić z kadru, i stawać po

jego wnętrza, a to co podczas tych

była tym nurtem w sztuce, z któ-

drugiej stronie. Produkcja kampa-

podróży odkrywam, staram się

rym wiązałam swoją przyszłość.

nii, techniczna oprawa sesji zdję-

przerobić na siłę napędową, zasi-

Odkąd sięgam pamięcią, przez

ciowych, retouching, częstokroć

lającą proces tworzenia. Tutaj jest

wiele lat była integralną częścią

fotografia. Zawsze chciałam wię-

mój dom i tutaj tworzę, ale to nie

mnie. Życie jednak postanowi-

cej, nie wystarczało mi to, że je-

znaczy, że w innym miejscu na

ło napisać inny scenariusz, róż-

stem „twarzą“ chciałam tworzyć,
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być ważnym elementem tego nad
czym pracuję, w co wkładam
mnóstwo energii i ogrom serca. Chciałam, by to co robię,
niosło za sobą coś więcej, bo
przecież młodość, atrakcyjność, fotogeniczność to
wartości lekkie i ulotne, a ja niosę w sobie
ogrom bardziej trwałych wartości. Mam
coś do powiedzenia
i przekazania światu. 12 Lat temu pewna
malarka mieszkająca w Skandynawii

SILESIA BUSINESS & LIFE

99

10
10

SILESIA BUSINESS & LIFE

uświadomiła mi, że mogę i powin-

jestem w trakcie przygotowań do

nam komunikować się ze światem

pierwszego wernisażu w Polsce,

poprzez obraz, opowiadać o tym

który odbędzie się 21 kwietnia

co we mnie, bez słów. I tak to

w Teatrze 6 piętro w Warszawie,

wszystko się zaczęło…

na który serdecznie zapraszam.

Wspomniała Pani o muzyce,

Jakie prace zobaczymy w War-

czy to już temat odłożony i nie

szawie? Słyszałem, że będzie

wróci Pani do tej dziedziny?

to podwójny debiut, ponieważ

Jest to temat uśpiony, a Ja nigdy
nie mówię nigdy. Mój 16-letni syn

oprócz obrazów pojawią się także
po raz pierwszy rzeźby.

postawił na muzykę i świetnie się

-Tak, będzie to debiut dla rzeź-

w tym kierunku rozwija, kto wie,

by. Obrazy można zobaczyć w kil-

czy nie zainspiruje mnie kie-

ku galeriach w Polsce, natomiast

dyś i nie rozbudzi z tego snu, bo

rzeźba nie była nigdzie wysta-

w wybudzaniu mamy ma wielolet-

wiana. Planuję zaprezentować

nie doświadczenie (śmiech). Póki

podczas wernisażu 20 obrazów

co przyglądam się z podziwem

i 3 rzeźby, jest jeszcze coś co za-

temu, jak moje dziecko pięknie

mierzam przedstawić światu, nad

rozwija się w tej dziedzinie sztuki

czym pracuję, taka klamra łączą-

i zamierzam go w tym wspierać.

ca malarstwo i rzeźbę, to niespodzianka i szczegółów zdradzać

Od pięciu, a może nawet sze-

bym nie chciała.

ściu lat stawała się Pani coraz
bardziej rozpoznawalną posta-

Pytając o debiuty miałem na

cią w świecie artystycznym. Jest

myśli rzeźby, które zaczęła Pani

Pani przykładem artystki, która

tworzyć całkiem niedawno…

najpierw zyskała popularność

Rzeźba to taki noworodek

na świecie, a dopiero później

w moim życiu artystycznym,

w swojej ojczyźnie…

pierwsza powstała zaledwie mie-

To prawda. W związku z tym,

siąc temu. Ja tak naprawdę, od

że mieszkam w Irlandii, pierw-

rzeźby chciałam zacząć moją

sze prace zaczęłam sprzedawać

przygodę, ale nie wiedziałam jak

tutaj, potem obrazy zaczęły cie-

się do tego zabrać. Tłumaczyłam

szyć się zainteresowaniem w USA

sobie, że nie mam warunków,

i Szwajcarii. Właśnie wtedy po-

czasu i wymyślałam wiele róż-

czułam, że może warto śmielej

nych powodów, by to w czasie

wychodzić z nimi i pokazywać je

przesunąć, a prawdą jest to, że nie

światu, bo wcześniej była to ra-

miałam dostatecznej świadomości

czej promocja drogą pantoflową.

i umiejętności, musiałam dojrzeć,

Każdy sprzedany obraz dodawał

potrzebowałam czasu. Dzięki od-

mi więcej odwagi i pewności sie-

wlekaniu pracy nad rzeźbą, moje

bie. Polski rynek traktowałam po

obrazy zyskały strukturę, dzięki

macoszemu, myślałam, że nie ma

której są tak charakterystyczne.

w nim dla mnie miejsca, a może

Chęć połączenia obu tematów,

tak to sobie tłumaczyłam, ze stra-

rzeźby i malarstwa rozbudziła

chu i obawy przed odrzuceniem

kreatywność i podsunęła pomysł

i brakiem zainteresowania. Dziś

na technikę, w której tworzę.

wiem, że te obawy były bezpod-

Wiedziałam, że jeśli malarstwo, to

stawne i głupotą było myślenie,

tylko takie, które będzie inne, oso-

że moja sztuka nie znajdzie swo-

bliwe. Takie, które zatrzyma i za-

ich odbiorców w Polsce. Właśnie

pisze się w pamięci fotograficznej
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odbiorcy. Wszystko ma swój czas,

jak wizja przepuszczona przez

wizję osoby, która obraz zama-

a ja wierzę, że najlepszy czas,

pryzmat emocji. To co tworzę jest

wia i wtedy obydwie strony są

przede mną, że jestem dopiero na

opowieścią o tym co we mnie, tak

usatysfakcjonowane. Ale jest ten

początku rozwoju artystycznego.

jak napisałam na mojej stronie

1% przypadków i zdarza się, kie-

i o czym Pan wspomniał, to ukoje-

dy moja praca zostaje odrzucona.

Rozmawiając o Pani twórczo-

nie, terapia i ekspresja, kumulacja

Jednym z przykładów takiego

ści oczywiście nie sposób zapy-

przeróżnych stanów emocjonal-

„odrzucenia“ jest moja

tać o motyw skrzydeł ptaków

nych. Proces, kiedy tworzę jest dla

współpraca z Pawłem

i fascynacji Aniołami. Dlaczego

mnie jak portal, przejście do jakie-

Delągiem, który jest

ten motyw?

goś ponadnormatywnego świata.

osobą znaną i tu wra-

Może to zabrzmi trywialnie, ale

Często łapię się na tym, że kom-

cam do poprzednie-

dla mnie skrzydła są symbolem

pletnie nie pamiętam momentu,

go pytania (śmiech).

wolności, po prostu wolności.

kiedy obraz powstawał, nie mam

Szczęśliwie, dwa na

Mam wrażenie, że każdy z nas na

pojęcia jak to się stało (śmiech).

trzy obrazy skradły

tym świecie, żyje w jakiejś klatce.

Zadaję sobie pytanie, ja go zro-

serce i są w kolekcji

Jesteśmy więźniami przeszłych

biłam, to totalne oderwanie od

Pawła, a ten jeden,

zdarzeń, niepowodzeń, toksycz-

rzeczywistości - po tym oceniam,

który był kością nie-

nych relacji, konsumpcjonizmu,

czy obraz jest dobry i autentycz-

zgody zasilił charyta-

utartych schematów, krytyki…

ny, wystawiam sobie dobrą ocenę

tywną zbiórkę, a dla

Bywa, że jesteśmy zamknięci

wtedy, kiedy wiem, że na chwilę

mnie i Pawła był po-

w złotej klatce komfortu, bezpie-

znikłam z rzeczywistej przestrze-

czątkiem fajnej przy-

czeństwa. A mnie się marzy, by

ni, by on mógł się pojawić.

jaźni.

każdy z nas był wolny od ludzkich
oczekiwań i rozczarowań, kiedy

Wróćmy do malarstwa –

Czy zdarzyło się

tych oczekiwań nie może speł-

wśród Pani klientów jest wie-

pani odmówić przy-

nić, by mógł kochać kogo chce,

le znanych osób, to pomaga

jęcia zlecenia

żyć gdzie chce i jak chce. Marzę

w twórczości?
Naturalnie, to, że moje obrazy,

rozmowy z potencjal-

by być wolnym w byciu sobą. Na-

wiszą u światowej sławy muzy-

nym klientem wyczu-

tomiast jeśli chodzi o anioły, to ja

ków, u aktorów, dziennikarzy,

wam, że nie interesuje

po prostu od zawsze w nie wierzę,

prezenterów, ludzi ze świecznika

go moja twórczość, nie

i od zawsze mnie ich temat fa-

jest łechczące i pomaga w tym,

przemawia do niego to

scynuje, to dla mnie wieczne źró-

że ta moja sztuka jest bardziej za-

co wyrażają moje ob-

dło inspiracji. Życie w tragiczny

uważalna. Zapewniam jednak, że

razy, kiedy najbardziej

i nieznośny co prawda sposób, ale

nie ma dla mnie znaczenia, czym

zainteresowany jest

utwierdziło mnie w przekonaniu,

zawodowo zajmuje się mój klient.

doborem obrazu pod

że każdy z nas swojego anioła ma,

Mnie niezmiernie cieszy, kiedy

kolor ściany, kanapy

mój nosi imię EmPathy i ma prze-

ktoś mówi, że mój obraz do nie-

czy mebli. Nie chcę,

piękne piegi.

go przemawia i chce go u siebie

by moja sztuka była

mieć. Każdy człowiek jest tak

tylko tymczasową de-

samo ważny i daleka jestem od

koracją, która prze-

kategoryzacji moich klientów.

minie, bo ktoś zmieni

Na swojej stronie wspomina
Pani o tym, że dzieła w pełni
wyrażają Pani ukojenie dla nie-

12

Tak, kiedy w czasie

o świecie, w którym każdy mógł-

kolor kanapy…

spełnionych marzeń, drzemią-

Czy zdarza się, że ktoś zama-

cą od lat kreatywność, terapię

wia obraz ‘’na życzenie’’ i przyj-

w chwilach pełnych smutku

muje Pani takie zlecenia?

Pani prace można
kupić w wielu zna-

i ekspresji w chwilach radości.

Oczywiście, jest sporo takich

nych galeriach, ale

Zgodzi się Pani z opinią, że Pani

zamówień. Przed przystąpieniem

ostatnio jedna z prac

sztuka to przede wszystkim

do pracy na zamówienie, pozna-

pojawiła się także na

emocje?

ję mojego klienta, to długie roz-

licytacji … Wielkiej

Ja myślę, że każdy artysta to

mowy i wymiana energii. W 99%

Orkiestry Świątecz-

potwierdzi. Sztuka to nic innego,

przypadków poznaję dokładnie

nej Pomocy. To nie

SILESIA BUSINESS & LIFE

pierwszy raz, kiedy angażuje się

wpisane w moją wrażliwość

Pani w działalność charytatyw-

i w to czego nauczono mnie

ną

w domu. Dla mnie niesienie

Dla mnie charytatywne udzie-

pomocy innym jest przyjem-

lanie się, pomaganie innym jest

nym obowiązkiem i nigdy

tak naturalne, że nawet nie po-

nie zamierzam z tego rezy-

trafię o tym opowiadać. Jest to

gnować. Uczę tej podstawy
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empatii moje dziecko i sama chcę tę
wrażliwość na drugiego człowieka
w sobie nieustannie rozwijać. Sztuka
czyni dobro w wielu wymiarach, dlatego co jakiś czas oddaję moje obrazy
na cele charytatywne.
Bez wątpienia najbliższe plany zawodowe związane są z kwietniowym
wernisażem. Czy wszystkie prace, które
będzie można obejrzeć są już gotowe?
- Obrazy są już prawie gotowe, został
mi do namalowania jeden, największy.
Pracuję nad ostatnią rzeźbą, czasu niewiele, na szczęście sprawnie działam
pod presją uciekającego czasu. Moja
managerka, również pracuje na najwyższych obrotach. Wernisaż to ogromne
przedsięwzięcie. Stawiam sobie i osobom, które ze mną pracują, poprzeczkę
bardzo wysoko i wierzę, że to będzie
przepiękne, wyjątkowe wydarzenie dla
nas wszystkich.
Czy wszystkie prace, które pojawią
się na wernisażu będą do kupienia?
Poza jednym wyjątkiem. Na wernisażu pojawi się jeden z obrazów z mojej
prywatnej kolekcji, który mam u siebie
w domu i chciałabym go zatrzymać, bo
ma szczególną wartość sentymentalną.
Reszta prac będzie do kupienia. Zapraszam Państwa na wernisaż! Zapraszam
we wspólną podróż dookoła mojego
wewnętrznego, intymnego świata, gdzie
bez słów opowiem Państwu o tym co
we mnie.
Czy sztuka wypełnia Pani cały
czas? Czy ma Pani też jakieś hobby,
jak spędza Pani wolny czas?
Moja praca jest moją pasją i na to poświęcam najwięcej czasu. Uwielbiam
gotowanie, kocham to robić, organizować kolacje dla moich przyjaciół, muszę przyznać nieskromnie, że całkiem
nieźle sobie w kuchni radzę. W wolnych chwilach, kiedy jestem tylko ze
sobą czytam książki. Jednak to chwile
z moją rodziną, to ukochana forma spędzania wolnego czasu.
Dziękuję za rozmowę.
Arkadiusz GRZYWACZEWSKI
Foto: Antoni WOJDYŃSKI
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Centrum Formy
BUSINESS

Nowoczesne Centrum formy
KLUB SPORTOWY CENTRUM jest właścicielem Centrum Formy - jednego z najnowocześniejszych obiektów rekreacyjno–sportowych w Polsce o powierzchni ok. 4000 m2. Celem działalności Klubu Sportowego Centrum Sp. z o.o. jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny
i zdrowie jego członków i sympatyków, poprzez m.in. upowszechnienie i rozwijanie aktywności
i rekreacji fizycznej, organizowanie imprez i zawodów sportowych.
W ramach zrealizowanego projektu
z Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
spółka uruchomiła w ramach swojej
działalności CENTRUM BADAWCZO
– ROZWOJOWE METOD HIPOKSYJNYCH, które składa się z zespołu sal treningowych o założonej funkcjonalności
oraz systemu generującego warunki wy-

KLUB SPORTOWY CENTRUM SP. Z O.O.
41-300 Dąbrowa Górnicza
Aleja Róż 5
Tel. (32) 330 92 22
www.centrumformy.com

sokogórskie firmy HYPOXICO.
- Hipoksyjna sala kolarska o powierzchni 55 m2 wyposażona w 11 rowerów spinningowych oraz ekran multimedialny
z systemem renderowania w czasie rzeczywistym, generującym trójwymiarową ilu-

strację aktywności grupowej, wyświetlanej

samopoczucia. Jako pionier w tej techno-

HIPOKSYJNYCH jest opracowywanie

w formie animowanej scenerii w wirtual-

logii, Hypoxico było PIERWSZĄ firmą na

innowacyjnych procedur treningowych

nym świecie, leaderboard.

świecie, która uzyskała patenty dotyczące

i terapeutycznych z wykorzystaniem sys-

- Hipoksyjna sala do treningu kardio

systemów wytwarzania i stosowania po-

temu klimatycznego stwarzającego w or-

2

o powierzchni 110 m wyposażona w bież-

wietrza hipoksyjnego. Z biegiem lat firma

ganizmie człowieka warunki hipoksji i hi-

nie, trenażery i ergometry do prowadzenia

HYPOXICO stała się uznana wśród elitar-

peroksji normobarycznej. Zastosowanie

treningów wydolnościowych.

nych sportowców, trenerów, himalaistów,

określonego rodzaju ekspozycji w tych

- Hipoksyjna sala do treningu grupowe-

lekarzy, naukowców czy wojskowych

warunkach (treningu, odpoczynku, snu),

go o powierzchni 230 m jest wyposażona

i jest wybierana jako sprawdzony, godny

przyczynia się do wywołania określonych

w zestawy do treningu funkcjonalnego,

zaufania dostawca. Stała się synonimem

mechanizmów adaptacyjnych, a w kon-

hantle, stojaki do prowadzenia zajęć gru-

bezpieczeństwa, trwałości, niezawodności

sekwencji do zwiększenia skuteczności

powych.

i najwyższej jakości produktów do trenin-

tradycyjnych metod treningowych i tera-

gu wysokościowego. Od początku działal-

peutycznych.

2

- Hipoksyjna sala do treningu ogólnorozwojowego o powierzchni 125 m .

ności firma HYPOXICO zrealizowała setki

Początkowo badania nad wpływem

- Laboratorium o powierzchni 56 m2 jest

projektów na całym świecie dla uniwersy-

hipoksji na organizm człowieka pozo-

wyposażone w ergospirometr, bieżnie do

tetów, komitetów olimpijskich, klubów

stawały domeną wojskowości, medy-

badań wydolnościowych, cykloergometr,

sportowych oraz centrów treningowych.

cyny lotniczej i kosmicznej, a od 30 lat

skaner ciała, aparat EKG i służy do pro-

Firmę tworzy zespół inżynierów współ-

również treningu sportowego. Zastoso-

wadzenia badań wydolnościowych, antro-

pracujących z oddanym gronem byłych

wania medyczne są swego rodzaju efek-

pometrycznych i składu ciała.

elitarnych sportowców, profesjonalnych

tem ubocznym wspomnianych badań.

alpinistów i himalaistów. Ich doświadcze-

Wszystkie powyższe badania borykały

nie pozwala stale udoskonalać produkty

się z bardzo istotnym problemem doty-

i opracowywać nowe rozwiązania tak, aby

czącym uzyskania stabilnych i zarazem

O HYPOXICO

symulowany trening wysokościowy spełnił

bezpiecznych warunków wysokościo-

Firma HYPOXICO to niekwestionowa-

wysokie wymagania i oczekiwania świata

wych (hipoksji) bez konieczności wyjaz-

sportu, nauki, medycyny i wojska.

du w góry wysokie. Komory hipobarycz-

2

- Hiperoksyjna sala służąca do regeneracji po wysiłku.

ny światowy lider w produkcji najbardziej
zaawansowanych technologicznie syste-

Firma HYPOXICO oferuje inwestorom

ne były zbyt niebezpieczne i obarczone

mów symulacji treningu wysokościowego

dostawę w pełni zautomatyzowanych in-

wieloma objawami niepożądanymi zwią-

do aklimatyzacji, poprawy wyników spor-

stalacji do wytwarzania symulowanych

zanymi ze zmianą ciśnienia. Badania nad

towych, rehabilitacji i poprawy ogólnego

warunków wysokogórskich do adaptacji

uzyskaniem bezpiecznych i stabilnych

pomieszczeń na hipoksyjne sale treningo-

warunków wysokościowych doprowa-

we, a klientom indywidualnym generatory

dziły do rozwoju tzw. normobarycznych

hipoksyjne wraz z akcesoriami do realiza-

pomieszczeń hipoksyjnych, gdzie zmia-

cji 3 metod treningowych: spanie na wy-

nie ulega procentowa zawartość tlenu

sokości w namiocie hipoksyjnym, trening

w mieszaninie powietrza. Tym sposobem

hipoksyjny w masce na bieżni lub rowe-

uzyskano bezpieczne i stabilne warunki

rze oraz terapia hipoksyjna przez maskę.

pozwalające “otworzyć drzwi i wejść

Klienci mogą też liczyć na profesjonalne

na wysokość w przedziale od 1500 do

doradztwo techniczne oraz konsultacje

6000 m n.p.m.” bez konsekwencji pod

dotyczące protokołów treningowych w hi-

postacią nagłej zmiany ciśnienia. Meto-

poksji i przygotowań do startów.

da ta została nazwana IHT - Intermittent

W Polsce firma HYPOXICO zrealizo-

Hypoxic Training/Therapy, czyli trening

wała już cztery projekty inwestycyjne,

bądź terapia przerywanej hipoksji. Eks-

w tym największe na świecie centrum

pozycja na warunki hipoksyjne może być

hipoksji w Centrum Formy w Dąbrowie

aktywna np. w czasie treningu lub bierna

Górniczej, oraz współpracuje z dziesiątka-

np. w trakcie snu czy relaksującego od-

mi klientów indywidualnych. Z urządzeń

poczynku. Dotychczasowe badania nad

firmy HYPOXICO korzystają m.in. olim-

zjawiskiem hipoksji w organizmie stano-

pijczycy i paraolimpijczycy.

wią mocne dowody na to, iż środowisko
hipoksyjne należy uznać jako środek

WPŁYW HIPOKSJI

terapeutyczny i ergogeniczny, zwiększa-

NA ORGANIZM CZŁOWIEKA

jący możliwości wysiłkowe człowieka.

Celem utworzenia CENTRUM BA-

W rezultacie zjawisko hipoksji i hipe-

DAWCZO – ROZWOJOWEGO METOD

roksji normobarycznej znajduje szerokie
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zastosowanie w: medycynie (leczenie astmy, cukrzycy, otyłości), terapiach rehabilitacyjnych (kardiorehabilitacja, rehabilitacja
sportowców), alpinizmie (forma aklimatyzacji przed wyprawami wysokogórskimi),
sporcie wyczynowym, jak i rekreacyjnym
(poprawa wydolności fizycznej i możliwości wysiłkowych).
Doniesienia naukowe z tego zakresu
wskazują, że treningi w symulowanych
warunkach wysokościowych tzw. pomieszczeniach hipoksyjnych prowadzą do istotnie
statystycznego spadku masy ciała oraz redukcji poziomu cholesterolu. Ponadto autorzy stwierdzają, że taki rodzaj treningu jest
doskonałym rozwiązaniem dla osób z nadwagą i otyłością ponieważ przy niewielkiej
intensywności wysiłku fizycznego możliwa
jest znaczna poprawa stanu zdrowia bez ryzyka przeciążenia stawów szczególnie kolanowych. Należy jednocześnie pamiętać, że
jest to wciąż zaawansowana technika w treningu sportowym więc oprócz pozytywnych efektów zdrowotnych poprawie ulega
fizyczna wydolność organizmu. Ponadto,
wzmożenie aktywności syntazy tlenku azotu będącej silnym wazodylatatorem w odpowiedzi na hipoksję, doprowadza do spadku
ciśnienia tętniczego krwi, co jest pożądaną
reakcją u osób cierpiących na nadciśnienie
tętnicze.
Powyższe doniesienia naukowe, które są
obserwowane w codziennej praktyce treningów sportowych z wykorzystaniem metody
IHT, przemawiają za wykorzystaniem tego
środka w profilaktyce i rehabilitacji rozpoczynających się schorzeniach wchodzących
w skład zjawiska cywilizacyjnego określanego mianem syndromu metabolicznego.
Prowadzone w CENTRUM BADAWCZYM METOD HIPOKSYJNYCH projekty będą ukierunkowane na obszary takie
jak:
- hipoksja w prewencji chorób cywilizacyjnych i procesu starzenia
- hipoksja w leczeniu cukrzycy typu II
- hipoksja w leczeniu otyłości
- hipoksja w leczeniu chorób układu krążenia
- hipoksja w leczeniu schorzeń układu
oddechowego
- trening hipoksyjny jako forma aklimatyzacji przed wyprawami wysokogórskimi
- hipoksja w sporcie i rekreacji oraz
w treningu służb mundurowych.
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4dent Dorota Stania
FIRMY REGIONU

O zęby, jak o każdą inwestycję, trzeba dbać
Od zawsze chciałam móc przyczyniać się do tego by świat był piękniejszy a ludzie szczęśliwsi.
Żyjemy w wyjątkowych czasach. Trzeba skupiać się na tym co w nich dobre i piękne.
A piękny uśmiech to podstawa, jest naszą wizytówką. Cieszę się, że od 2005 roku, w mojej
klinice 4dent w zabytkowej Fabryce Porcelany, mogę spełnić marzenia o zdrowym i pięknym
uśmiechu. Jak mówią moi Pacjenci, ta metamorfoza daje im pewność siebie i pozwala
odważniej działać, realizować postawione cele.
mięśnie żwaczowe, która stabilizuje objawy uboczne bruksizmu.

Co wpływa na wygląd
naszej twarzy? Zamim
botox – stomatolog?
Dlaczego by uśmiech był
idealny nie wystarczą białe
i równe zęby?

Winą za zmiany w wyglądzie obar-

zabiegi stomatologicznej mikrochirur-

czamy nasz wiek, zmęczenie czy źle

gii plastycznej i implantologii z szero-

przeprowadzone zabiegi medycyny es-

Są to bardzo ważne cechy ale nie je-

ko rozumianą stomatologią estetyczną

tetycznej. Nie myślimy o tym, że każ-

dyne. Kiedy pytam się Pacjentów jakie

(licówki, korony, bonding i nadbudowy

da utrata zęba, ubytki czy wada zgryzu

są ich wymarzone zęby najczęściej od-

estetyczne) i ortodoncją (Invisalign).

mogą mieć znaczący wpływ na nasz

powiadają, że chcieliby aby były równe

Uśmiech to sukces, dlatego warto. Po-

wygląd / być przyczyną ścierania się

i białe. Ale przecież na odbiór naszego

nieważ o zęby, jak o każdą długotermi-

zębów.

uśmiechu za “ładny” wpływa również

nową inwestycję, trzeba dbać.

to co je otacza.
Przygotowując metamorfozę posługuję się wieloma wytycznymi, które
opisują proporcje twarzy oraz harmonij-

20

rekonstrukcji uśmiechu. Łączączymy

Jest Pani specjalistką od
bruksizmu. Czy ma wpływ
na nasz wygląd?

Olbrzymim problemem jest bruksizm, o którym mówiłam przed chwilką. Obniżona wysokość zgryzu potęguje wrażenie starzenia się skóry,
ponieważ wraz z nią opadają kąciki

ny uśmiech. Usytuowanie i zachowane

Tak, zaciskając szczęki, zgrzytając

ust i pogłębiają się zmarszczki wokół

proporcje samych zębów to tzw. este-

zębami odreagowujemy codzienne

ust, broda wysuwa się do przodu a usta

tyka biała. Wiele jej aspektów można

napięcie i stres ale jedncześnie dopro-

stają się węższe. To wszystko sprawia,

skorygować stosując zabiegi protetycz-

wadzamy do zmian w wyglądzie. Czę-

że twarz wygląda starzej. Dla wielu

ne i zachowawcze: korony, licówki oraz

ściej zaciskamy szczęki w ciągu dnia,

Pacjentów pierwsza myśl, to wizyta

małoinwazyjne odbudowy materiałem

a zgrzytamy zębami zwykle w nocy.

u kosmetyczki lub lekarza medycyny

kompozytowym, bonding. Poza estety-

Dzieje się to bez udziału naszej świa-

estetycznej. Tymczasem należałoby

ką białą znaczna uwagę przykłądam do

domości. To korelacja między stresem,

odwiedzić stomatologa, implantologa

kształtu girlandy dziąsłowej czyli tzw.

mięśniami mimicznymi oraz ośrodkiem

i ortodontę. Może wystarczy uzupeł-

estetyki czerwonej. Aby przywrócić

w mózgu odpowiedzialnym za pracę

nienie braków implantami, być może

odpowiedni kształt dziąsła często ko-

tych mięśni. Bruksizm może objawiać

trzeba będzie nadbudować zęby, a być

nieczne jest wykonanie zabiegu z zakre-

się wieloma dolegliwościami. Mogą to

może rozwiązaniem będzie leczenie or-

su mikrochirurgii periodontologicznej.

być bóle głowy, karku, drętwienie rąk,

todontyczne komfortowym systemem

A kiedy uśmiech jest zbyt szeroki tak

zawroty głowy, szumy w uszach, trza-

Invisalign. Czasami rozwiązaniem

zwany uśmiech dziąsłowy, czyli zbyt

ski w stawach skroniowo-żuchwowych,

może się okazać zakładana na noc na-

duże manifestowanie dziąseł podczas

obniżona wysokość zgryzu. Z pomocą

kładka zapobiegająca tarciu zębami.

uśmiechu – jak zawsze, wraz moim

przychodzi współczesna stomatologia.

Wszystko co robię ma na celu poprawę

cudownym Zespołem, działam interdy-

Wystarczy zrobić pierwszy krok i za-

zdrowia zębów moich Pacjentów, a co

scyplinarnie by dokonac kompleksowej

łożyć szynę relaksacyjną rozluźniająca

za tym idzie całego organizmu i ... co
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kluczowe, utrzymanie młodości –
na dłużej!

Wspomniała Pani o
Invisalign. Co to jest?
To wyjmowane, przezroczyste
nakładki ortodontyczne, prostujące zęby. Zmienia się je co dwa
tygodnie. Produkowane z użyciem
technologii cyfrowych i druku 3D.
Oprogramowanie ClinCheckPro
pozwala zaplanować przesunięcia
zębów i uzyskać bardziej przewidywalne i optymalne rezultaty.
Zapewniając lepsze modelowanie
i wizualizację, daje całkowicie
spersonalizowaną wizualizację
przebiegu leczenia. Nakładki Invisalign to większy komfort dla moich Pacjentów, mogą je zdejmować
gdzie chcą i kiedy chcą. Ci, którzy
leczeni są tradycyjnymi aparatami
ortodontycznymi mają długą listę
potraw, których nie mogą jeść, ponieważ istnieje ryzyko, że uszkodzą one druty i zamki albo w nich
utkną. Przezroczyste nakładki
Invisalign są dyskretne i prawie
niewidoczne. Dają szybsze efekty
leczenia – u niektórych moich Pacjentów wyniki były widoczne już
po upływie sześciu miesięcy. Jeden z Nich powiedział mi „Od dziś
mam nowego przyjaciela. Pomoże
mi w walce z jednym z moich największych kompleksów i sprawi,
że będę się jeszcze więcej i szerzej
uśmiechał. Przy okazji zadba też
o to żebym regularnie jadł, a nie
podjadał i bym pił wodę. Do tego
będzie to robił w niemal niewidoczny sposób. Wiesz jak to jest
z prawdziwym przyjacielem - czasem go nie widzisz, ale mimo to
czujesz jego obecność”.

Porcelanowa 23/Lokal B028,
40-246 Katowice
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Oprogramowanie do Zarządzania

Nowej Generacji
ul. Zabłocie 25/13, Kraków
www.archdesk.com
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Nagrywanie widzeń podejrzanego
PORADY PRAWNE

Katarzyna
WOJCIECHOWSKA

Nagrywanie widzeń podejrzanego z adwokatem godzi w podstawowe
gwarancje procesowe. Każda osoba, która chce odbyć widzenie z tymczasowo aresztowanym musi uzyskać na to zgodę odpowiedniego organu
(najczęściej prokuratora), w dyspozycji którego tymczasowo aresztowany
pozostaje. Zgoda zostanie udzielona, tylko wówczas, jeżeli w ocenie organu widzenie nie zagraża prowadzonemu śledztwu lub dochodzeniu. Ponadto, w postępowaniu przygotowawczym prokurator, udzielając zezwolenia na porozumiewanie się, może zastrzec w szczególnie uzasadnionych
wypadkach (jeżeli wymaga tego dobro postępowania przygotowawczego),
że podczas widzenia będzie obecny sam lub upoważni do tego inną osobę.

Widzenie z Adwokatem

24

dzenia nie jest tożsame z obecnością

Inaczej sprawa wygląda jeśli chodzi

osób trzecich i ma na celu jedynie za-

o widzenia tymczasowo aresztowane-

pewnienie bezpieczeństwa w jednost-

go z adwokatem. Adwokat w porów-

ce. Taka interpretacja nie jest jednak

naniu z każdą inną osobą starającą się

słuszna, bowiem zupełnie pominięty

o widzenie z tymczasowo aresztowa-

zostaje w niej aspekt celu ustanowienia

nym, znajduje się na pozycji uprzy-

przepisów gwarantujących podejrzane-

wilejowanej, z tego powodu, że osoba

mu swobodny kontakt z adwokatem tj.

tymczasowo aresztowana ma prawo

umożliwienie podejrzanemu korzysta-

do kontaktu z obrońcą, a zatem or-

nie z przysługujących mu gwarancji

gan wydający zgodę na widzenie, nie

procesowych i przygotowania linii

może jej odmówić adwokatowi, któ-

obrony w ramach cechującego się peł-

rego tymczasowo aresztowany ustano-

ny zaufaniem kontaktu z obrońcą.

wił swoim obrońcą w sprawie. Druga

Nagrywanie widzeń adwokatów

zasadnicza różnica dotyczy organizacji

z klientami w szczególności go-

samego widzenia adwokata z tymcza-

dzi w prawo do kontaktowania się

sowo aresztowanym, a mianowicie

z obrońcą bez obecności osób trzecich,

osoby trzecie mogą w nim uczestni-

co wprost wynika z art. 73 § 1 Kodek-

czyć tylko i wyłącznie w pierwszych

su postępowania karnego. Przywołany

14 dniach od momentu tymczasowe-

przepis odnosi się do całego postępo-

go aresztowania. Później, tymczasowo

wania - zasadą jest swobodny kontakt

aresztowanemu należy zapewnić pełną

aresztowanego ze swoim obrońcą,

poufność w kontaktach z obrońcą.

zarówno w postępowaniu przygoto-

Pomimo jasno skonstruowanych

wawczym, jak i jurysdykcyjnym, a za-

w tym zakresie przepisów prawa,

stosowanie rejestracji wideo spotkań

areszty śledcze niejednokrotnie

klientów z obrońcami naruszałoby

uciekają się do nagrywania spotkań

prawo do prywatności. Konieczność

obrońców z podejrzanymi lub do prze-

zapewnienia poufności kontaktów

glądania ich przebiegu w czasie rze-

z obrońcą wynika również z art. 8 §

czywistym, pomimo tego, iż widzenie

3 Kodeksu karnego wykonawcze-

odbywa się już po upływnie wspo-

go oraz art. 215 § 1 Kodeksu karne-

mnianego 14-dniowego okresu, a więc

go wykonawczego. Zgodnie z tymi

wówczas, gdy obecność osób trzecich

przepisami pozbawiony wolności

nie może mieć już miejsca. Taką kon-

albo tymczasowo aresztowany może

trolę uzasadnia się literalną wykładnią

porozumiewać się ze swoim obrońcą

przepisów, tj. wskazując, że nagrywa-

podczas nieobecności innych osób,

nie czy podsłuchiwanie przebiegu wi-

a więc jednoznacznie wskazano, że
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rozmowy z obrońcą w trakcie widzeń

6 Kodeksu postępowania karnego,

oraz Dyrektora Generalnego Służby

nie mogą podlegać kontroli. W art. 215

a w konsekwencji także do naruszenia

Więziennej.

§ 2 Kodeksu karnego wykonawczego

prawa do rzetelnego procesu. Podkre-

Do nagrywania widzeń podejrza-

podkreślono ponadto, że tymczaso-

ślenia wymaga, że prawo tymczasowo

nych z obrońcami odniósł się Europej-

wo aresztowanemu należy umożliwić

aresztowanego do obrony, a w tym

ski Trybunał Praw Człowieka, Rzecz-

przygotowanie się do obrony, czemu

do swobodnego porozumiewania się

nik Praw Obywatelskich, Minister

oczywiście nagrywanie czy podsłuchi-

z obrońcą nie wynika tylko i wyłącznie

Sprawiedliwości oraz Dyrektor Gene-

wanie widzeń przez Służbę Więzienną

z uregulowań kodeksowych, ale także

ralny Służby Więziennej. Wszystkie

w żadnym wypadku nie sprzyja, go-

zostało zagwarantowane konstytucyj-

wymienione organy uznały rejestrację

dząc w stosunek obrończy oraz tajem-

nie w art. 42 ust. 2 Konstytucji RP.

widzeń jako nieprawidłowość, która

nicę adwokacką. Używanie urządzeń

Nagrywanie widzeń z obrońcą ocza-

rejestrujących w aresztach śledczych

mi Europejskiego Trybunału Praw

Europejski Trybunał Praw Człowie-

prowadzi więc do naruszenia prawa

Człowieka, Rzecznika Praw Obywa-

ka - jako jeden z czynników kluczo-

do obrony zagwarantowanego w art.

telskich, Ministra Sprawiedliwości

wych dla skutecznego reprezentowa-
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nie powinna mieć miejsca.
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nia interesów klienta przez adwokata

i udzielania mu poufnych wskazówek

ufania pomiędzy klientem a obrońcą,

wskazał zasadę poufności wymiany

bez jakiejkolwiek kontroli (Wyrok

a w konsekwencji tego w skuteczność

między nimi informacji i orzekł, że

z 28 czerwca 1984 r. w sprawie Camp-

pomocy prawnej.

poufność komunikacji z adwokatem,

bell przeciwko Wielkiej Brytanii).

W odpowiedzi przygotowanej przez

jako istotna gwarancja prawa do obro-

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ministra Sprawiedliwości na wystąpie-

ny, jest chroniona przez europejską

z kolei stoi na stanowisku, że widze-

nie Rzecznika Praw Obywatelskich,

Konwencję o ochronie praw człowie-

nia adwokackie pod nadzorem kamer

także Minister Sprawiedliwości przy-

ka i podstawowych wolności. Zda-

mogą godzić w relację szczególnego

chylił się do przywołanego stanowiska

niem Europejskiego Trybunału Praw

zaufania obrońcy z jego klientem oraz

wskazując, iż nie ulega wątpliwości,

Człowieka podejrzany powinien mieć

w skuteczność świadczonej pomocy

że prawo oskarżonego, w tym oskar-

zagwarantowane prawo do kontaktów

prawnej. Spotkanie osoby pozbawio-

żonego tymczasowego aresztowanego,

z obrońcą w takich warunkach, które

nej wolności z adwokatem powinno

do swobodnego porozumiewania się

gwarantowałyby ich poufny charakter

bowiem odbywać się w warunkach

ze swoim obrońcą jest jednym z wa-

oraz zabezpieczały tajemnicę adwo-

pełnej poufności (a więc w pomiesz-

runków realnej, rzetelnej i efektywnej

kacką. Z kolei w wyroku w sprawie

czeniach bez kamer lub po uprzednim

realizacji prawa do obrony. Minister

Campbell i Fell przeciwko Wielkiej

wyłączeniu tych urządzeń). Nawet

Sprawiedliwości wskazał ponadto, że

Brytanii, Europejski Trybunał Praw

gdy czasem obrońcy dobrowolnie go-

dyrektywa Parlamentu Europejskiego

Człowieka wskazał, że znaczenie ofe-

dzą się na widzenia z klientami w po-

i Rady 2013/48/UE w sprawie prawa

rowanej przez obrońcę pomocy ule-

mieszczeniach z czynnym sprzętem

dostępu do adwokata w postępowa-

głoby zmniejszeniu, w sytuacji gdy

monitorującym obraz i dźwięk, to

niu karnym […] w swoich motywach

adwokat nie miałby możliwości po-

zdaniem Rzecznika widzenia w takich

wskazuje, że państwa członkowskie

rozumiewania się ze swoim klientem

warunkach i tak godzą w relację za-

Unii Europejskiej powinny respek-
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tować - bez jakichkolwiek odstępstw

nież materiały typu notatki czy doku-

służy prowadzeniu rzeczowej obrony

- zasadę poufności spotkań i innych

menty dotyczące sprawy.

i poszanowaniu tajemnicy adwokac-

form porozumiewania się pomię-

W podobnym tonie wypowiedział się

kiej. Kontakty obrońcy z podejrzanym,

dzy adwokatem, a podejrzanym lub

Dyrektor Generalny Służby Więzien-

wobec którego zastosowano jako śro-

oskarżonym przy korzystaniu z pra-

nej, który pismem z dnia 17 listopada

dek zapobiegawczy tymczasowe aresz-

wa dostępu do adwokata, z wyłącze-

2017 roku wystosował do wszystkich

towanie, mogą podlegać ograniczeniom

niem sytuacji, gdy istnieją obiektywne

dyrektorów okręgowych zalecenie, że

tylko i wyłącznie w wyjątkowych przy-

i poparte faktami przesłanki wskazu-

co do zasady widzenie osadzonego

padkach, zatem zupełnie niezrozumia-

jące na to, że adwokat jest podejrza-

z adwokatem ma się odbywać w po-

łym jest dlaczego niektóre areszty śled-

ny o udział, wraz z podejrzanym lub

mieszczeniu bez monitoringu. W przy-

cze nadal rejestrują wszystkie widzenia

oskarżonym, w przestępstwie. Art.

padku wykorzystywania danego poko-

obrońców z ich klientami, zupełnie nie

73a Kodeksu karnego wykonawczego

ju do różnych celów, należy natomiast

podejmując się oceny czy w danej sy-

przewiduje ponadto, że zakłady karne

wdrożyć takie rozwiązania techniczne,

tuacji ów szczególny przypadek zacho-

(analogicznie zatem areszty śledcze)

które pozwolą na czasowe wyłączanie

dzi oraz ignorując jednolite stanowisko

mogą być monitorowane z zastrzeże-

urządzeń rejestrujących lub ich fizycz-

przedstawione powyżej.

niem, że monitorowanie i utrwalanie

ne maskowanie.

dźwięku nie obejmuje informacji ob-

Umożliwienie utrzymywania swo-

jętych tajemnicą prawnie chronioną.

bodnego kontaktu podejrzanego

Wg Rzecznika Praw Obywatelskich,

z obrońcą jest bez wątpienia jednym

tajemnicę adwokacką należy rozumieć

z warunków umożliwiających prawi-

bardzo szeroko, tj. zalicza do niej nie

dłowe wykonywanie funkcji obrońcy

tylko informacje werbalne, lecz rów-

i gwarancją rzetelności procesu, a także
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Niska emisja
- wyzwanie dla polskich gmin
Nowy Targ, Nowa Ruda, Pszczyna i Nowy Sącz to według Polskiego Alarmu Smogowego najbardziej zanieczyszczone miasta w Polsce (dane za 2020 rok). Pod uwagę były
brane średnie roczne stężenie pyłów PM10, liczba dni smogowych w roku oraz roczne
stężenie rakotwórczego benzopirenu.
Wszystko to składa się na tzw.

w powietrzu może prowadzić

niską emisję - problem wielu pol-

m.in. do licznych chorób i podraż-

skich gmin - wynikający m.in.

nień układu oddechowego oraz

z ich zwartej zabudowy, ogrze-

nerwowego, a także do reakcji

wania budynków nieodpowied-

alergicznych, nowotworów i za-

nimi paliwami bądź używanie

burzeń w układzie krążenia (cho-

pieców starszej generacji. Aby

rób serca i naczyń krwionośnych)

go rozwiązać, potrzeba jest zmia-

oraz ogólnego osłabienia organi-

na świadomości społeczeństwa,

zmu. Niska emisja nie pozostaje

czyli większa dbałość o zdrowie

też bez wpływu na środowisko

nas wszystkich i o ochronę śro-

naturalne (kwaśne deszcze, dziura

dowiska. Z pomocą przychodzą

ozonowa).

liczne programy dotyczące dofi-

Większość osób zna ten pro-

nansowania modernizacji źródeł

blem, ale nie każdy wie, czym tak

ciepła, które realizowane są przez

naprawdę jest niska emisja. O zja-

Wojewódzkie Fundusze Ochrony

wisku tym mówimy w przypadku

Środowiska i Gospodarki Wodnej

nieefektywnego spalania paliw

oraz Narodowy Fundusz Ochrony

(np. z powodu zatkanego komi-

Środowiska i Gospodarki Wodnej.

na) w domowych piecach i ko-

Czym jest niska emisja?
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tłowniach. Do tego dochodzi używanie tańszych paliw i gorszych

Podstawową przyczyną zanie-

gatunkowo (niższa wartość opa-

czyszczenia powietrza w gmi-

łowa), co przekłada się na wyższą

nach jest tzw. niska emisja, czyli

emisję zanieczyszczeń. Najbar-

produkcja szkodliwych pyłów

dziej szkodliwe związki powstają

i gazów (m.in. dwutlenku wę-

przy spalaniu śmieci (pyły z me-

gla, tlenku węgla, tlenków azotu,

talami ciężkimi, tlenek węgla oraz

dwutlenku siarki, benzopirenu,

tlenek azotu). Dodatkowo na ja-

dioksyn, metali ciężkich i pyłów

kość powietrza wpływa to, ja-

zawieszonych). Ich obecność

kiego źródła ciepła używamy.
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Najbardziej szkodliwe są tzw.

Chodzi o wysokość emitorów

aby ciepło nie “uciekało”, przez

kopciuchy (piece grzewcze starej

(kominów i innych źródeł emisji)

co bardziej dogrzewamy domy,

generacji), które w największym

nie większa niż 40 metrów. Naj-

warto rozważyć termomoderni-

stopniu są odpowiedzialne za

częściej jednak znajdują się ona

zację budynku (docieplenie ścian,

emisję pyłu zawieszonego PM10

na wysokości do 10 metrów. Na

wymiana okien, ocieplenie da-

i PM2,5. Na problem niskiej emi-

tym właśnie polega największa

chu). Dzięki takim rozwiązaniom

sji składa się też niewystarczająca

szkodliwość niskiej emisji - pyły

nie tylko ograniczymy niską emi-

izolacja budynków, co przekłada

i gazy nie ulatują do wyższej

sję, ale zaoszczędzimy również na

się na utratę energii podczas ich

strefy wiatrów, przez co nie do-

ogrzewaniu. Ponadto do tego celu

ogrzewania.

chodzi do ich rozproszenia, lecz

można wykorzystać odnawial-

Trzecim źródłem niskiej emisji

nagromadzenia się np. w zwartej

ne źródła energii i produkować

w gminach jest transport (tzw.

zabudowie. W przypadku gmi-

energię z paneli fotowoltaicznych

ny, gdzie mamy wiele emitorów

lub pomp ciepła. Natomiast jeżeli

na małej powierzchni, to mimo

chodzi o emisję komunikacyjną,

tego, że produkują one niewiel-

rozwiązania są trzy - ogranicze-

kie ilości zanieczyszczeń, skala

nie pracy silnika (np. gdy chcemy

problemu robi się ogromna.

podnieść temperaturę we wnętrzu

Oprócz emisji komunikacyj-

pojazdu lub w oczekiwaniu na

nej oraz wynikającej z produk-

uruchomienie się klimatyzacji,

cji ciepła dla potrzeb centralne-

bądź czekając na przejeździe ko-

go ogrzewania i ciepłej wody

lejowym), jazda ekologiczna oraz

użytkowej mamy do czynienia

korzystanie z transportu zbioro-

z emisją przemysłową. Jednak ze

wego lub organizowanie wspól-

względu na wysokość kominów

nego dojazdu do pracy czy szkoły

dużych zakładów (np. elektrowni

jednym pojazdem.

lub elektrociepłowni), zalicza się
ją do tzw. wysokiej emisji.
Są przyczyny, są i rozwiązania

Sposoby gmin na walkę
z niską emisją

Analizując przyczyny występo-

Włodarze gmin na szczęście

wania niskiej emisji w gminach,

nie pozostają obojętni na pro-

można od razu wskazać, jakie

blem niskiej emisji. Na przykład

mogą być sposoby jej ogranicza-

w Krakowie - mieście o bardzo

nia. Dwa najważniejsze działania

wysokim poziomie smogu - obo-

to zmiana paliw na wysokoener-

wiązuje całkowity zakaz palenia

getyczne (o wysokiej wartości

węglem i drewnem. Natomiast

emisja komunikacyjna). Wraz

opałowej), a także wymiana

w Nowym Targu od stycznia tego

z liczbą poruszających się po-

pieców na bardziej ekologiczne

roku w ścisłym centrum nie moż-

jazdów (zwłaszcza z silnikami

(klasa piąta, gwarantująca ni-

na montować pieców węglowych,

diesla) wzrasta w powietrzu po-

ską emisyjność i ograniczenie

a bezwzględny zakaz palenia wę-

ziom m.in. tlenków azotu, pyłu

negatywnego wpływu na śro-

glem ma obowiązywać od 2030

zawieszonego PM10 oraz lotnych

dowisko). Innym rozwiązaniem

roku.

związków organicznych.

jest zmiana źródła ogrzewania

Ponadto gminy sukcesywnie

Warto zaznaczyć, że w wyja-

poprzez podłączenie budynków

wprowadzają Programy Ograni-

śnieniu, czym jest niska emisja,

i mieszkań do sieci ciepłowni-

czenia Niskiej Emisji, dofinan-

kluczowe jest określenie “niska”.

czej lub gazowej. Dodatkowo,

sowują wymianę starych pieców
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na bardziej ekologiczne oraz ter-

którzy chcą uświadamiać miesz-

oraz zastosowania ulgi termomo-

momodernizacje budynków (np.

kańców, jaka jest jakość powie-

dernizacyjnej.

ze środków unijnych), czy też

trza w ich miejscach zamieszka-

zmianę źródła ogrzewania z wę-

nia. Od listopada ubiegłego roku

glowego na ekologiczne, montaż

trwa podróż mobilnych płuc po

Na przełomie I i II kwartału

instalacji fotowoltaicznych, pomp

46 miejscowościach w dziewię-

tego roku Narodowy Fundusz

ciepła oraz instalacji solarnych.

ciu województwach. Na insta-

Ochrony Środowiska i Gospodar-

Poszczególne gminy rozbudo-

lacji pokazywane jest aktualne

ki Wodnej ma uruchomić program

wują również nitkę ciepłowniczą,

stężenie pyłów zawieszonych

„Moje Ciepło”. Jest to propozycja

aby kolejne budynki mieszkalne

oraz stan “płuc” spowodowany

kierowana do właścicieli bądź

bądź użyteczności publicznej

jakością powietrza.

współwłaścicieli domów jedno-

mogły się do niej podłączyć oraz

rodzinnych (wyłącznie nowych).

chęty do ograniczania niskiej

Wymiana źródła ciepła ze
wsparciem

emisji. Dla przykładu - w Go-

Jednym z kluczowych instru-

wych pomp ciepła, wykorzysty-

czałkowicach-Zdroju od ubiegłe-

mentów wsparcia dla gmin wal-

wanych albo do samego ogrze-

go roku mieszkaniec, który ma

czących z niską emisją jest sze-

wania domu lub w połączeniu

w domu wyłącznie ekologicz-

reg programów realizowanych

z jednoczesnym zapewnieniem

ne źródła ciepła, płaci ponad 80

przez Wojewódzkie Fundusze

ciepłej wody użytkowej. Wspar-

proc. niższy podatek od nieru-

Ochrony Środowiska i Gospo-

cie z NFOŚiGW ma być udziela-

chomości dla budynków miesz-

darki Wodnej oraz Narodowy

ne w formie bezzwrotnych dotacji

kalnych lub ich części.

Fundusz Ochrony Środowiska

w wysokości od 30 do 45 proc.

wprowadzają innego rodzaju za-
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● Program “Moje Ciepło”

Dofinansowanie będzie dotyczyć
powietrznych, wodnych i grunto-

Rośnie również liczba polskich

i Gospodarki Wodnej. Dotyczą

kosztów kwalifikowanych inwe-

miast z bezpłatną komunikacją

one m.in. dofinansowania wy-

stycji - czyli na zakup i montaż

miejską. W różnej konfigura-

miany starych pieców i kotłów

wybranej pompy ciepła będzie

cji z opcji tej można skorzystać

oraz termomodernizacji budyn-

można dostać od 7 do 21 tys. zł.

m.in. w Żorach, Gostyniu, Świer-

ków jednorodzinnych, likwida-

Środki na realizację programu

klanach, Ząbkach, czy Strykowie.

cji lub wymiany źródeł ciepła na

“Moje Ciepło” będą pochodzić

Nie odpuszczają także działacze

niskoemisyjne oraz termomo-

z Funduszu Modernizacyjnego

Polskiego Alarmu Smogowego,

dernizacji budynków, dopłat do

(nowy instrument Unii Europej-

zakupu i montażu pomp ciepła

skiej).
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● Program “Ciepłe Mieszkanie”

Od końca stycznia tego roku

nansowania zwiększono do pięciu

Program „Ciepłe Mieszkanie”

obowiązują nowe zasady “Czyste-

(z trzech obowiązujących w po-

to kolejna inicjatywa Narodowe-

go Powietrza”. Dotychczas obo-

zostałych częściach). Najwyższy

go Funduszu Ochrony Środowiska

wiązywały dwie części programu.

poziom dofinansowania nie jest

i Gospodarki Wodnej. Jego celem

Pierwsza – czyli podstawowy po-

dostępny w ścieżce bankowej,

jest wspieranie wymiany źródeł cie-

ziom dofinansowania do 30 tys. zł

czyli Kredycie Czyste Powietrze

pła oraz stolarki okiennej i drzwio-

– dla osób z rocznym dochodem

dostępnym w przypadku pierw-

wej w budynkach wielorodzin-

do 100 tys. zł oraz druga – pod-

szej i drugiej części programu.

nych. Przedsięwzięcie pilotażowo

wyższony poziom dofinansowania

Rozwiązania dla osób o najniż-

było realizowane w ubiegłym roku

do 37 tys. zł – licząc przeciętny

szych dochodach przewidziane

w woj. zachodniopomorskim i dol-

miesięczny dochód na osobę do

na 2022 r. mają być rozszerza-

nośląskim oraz w Pszczynie w woj.

1564 zł w gospodarstwie wielo-

ne. - Przymierzamy się do dru-

śląskim. Ma uzupełniać założenia

osobowym i do 2189 zł w gospo-

giego etapu prac, obejmującego

programu „Czyste Powietrze”. Start

darstwie jednoosobowym.

między innymi prefinansowanie

programu „Ciepłe Mieszkanie” za-

Nowa część „Czystego Powie-

wydatków oraz pomoc wniosko-

powiedziano na początek drugiego

trza” skierowana jest do osób

dawcom w przygotowaniu, re-

kwartału tego roku.

najmniej zamożnych. 25 stycznia

alizacji i rozliczeniu inwestycji

rozpoczął się nabór wniosków do

– zapowiada Paweł Mirowski,

● Program “Czyste Powietrze”

trzeciej części programu, gdzie

wiceprezes Narodowego Fundu-

Od 2018 za pośrednictwem Wo-

przewidziano nawet 69 tys. zł

szu Ochrony Środowiska i Go-

jewódzkich Funduszy Ochrony

maksymalnej dotacji przy 90%

spodarki Wodnej.

Środowiska i Gospodarki Wod-

kosztów kwalifikowanych. Prze-

nej realizowany jest wspomniany

ciętny dochód na jednego członka

● Program “Mój Prąd”

program “Czyste Powietrze”. Do-

gospodarstwa domowego w tym

Kolejnym instrumentem mają-

tychczas (do 14.01.2022 r.) zło-

przypadku wyniesie do 900 zł

cym za zadanie nie tyle wesprzeć

żono ponad 384 tys. wniosków

(gospodarstwa wieloosobowe)

konsumentów w modernizacji

na 6,45 mld zł dofinansowania do

lub do 1260 zł (gospodarstwa jed-

dotychczasowego źródła ciepła,

wymiany starych pieców i kotłów

noosobowe). Alternatywą do do-

ile zachęcić do jego całkowitej

na paliwo stałe oraz termomoder-

chodowego kryterium będzie też

wymiany na instalacje fotowol-

nizacji budynków jednorodzin-

ustalone prawo do otrzymywania

taiczne, jest program “Mój Prąd”.

nych. Najaktywniejsi byli miesz-

przez wnioskodawcę zasiłku sta-

Beneficjentami mogą być osoby

kańcy woj. śląskiego - złożyli

łego, zasiłku okresowego, zasiłku

fizyczne, które na potrzeby gospo-

ponad 64,5 tys. wniosków na ok.

rodzinnego lub specjalnego zasił-

darstwa domowego wytwarzają

885 mln zł. W skali ogólnopol-

ku opiekuńczego. Ponadto liczbę

prąd elektryczny i które mają za-

skiej podpisano ponad 307 tys.

transz rozliczeń i wypłat dotacji

wartą umowę z operatorem sieci

umów na ponad 5 mld zł.

dla najwyższego poziomu dofi-

dystrybucyjnej. W tym roku ru-
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szyć ma kolejna odsłona progra-

obowiązują tzw. uchwały anty-

„Stop Smog” (gmina, związek

mu, czyli „Mój Prąd 4.0.”

smogowe. Dotyczy wsparcia osób

międzygminny, powiat, związek

najmniej zamożnych w likwidacji

metropolitalny w województwie

● Program “Stop Smog”

lub wymiany źródeł ciepła na ni-

śląskim) mogą uzyskać do 70%

Program „Stop Smog” dotyczy

skoemisyjne, termomodernizacji

dofinansowania kosztów inwesty-

przedsięwzięć realizowanych

w budynkach mieszkalnych jed-

cji (dla gmin do 100 tys. miesz-

przez gminy na obszarach, gdzie

norodzinnych bądź podłączenia

kańców). Pozostałe 30% stanowi

do sieci ciepłowniczej lub gazo-

ich wkład własny.

wej. Wnioskodawcy w programie
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● Ulga termomodernizacyjna

wanego) wydatków poniesionych

cyjnych w poszczególnych bu-

Ulga przysługuje podatnikowi,

na realizację przedsięwzięcia ter-

dynkach, których podatnik jest

który jest właścicielem lub współ-

momodernizacyjnego w budynku

właścicielem lub współwłaści-

właścicielem budynku mieszkal-

mieszkalnym jednorodzinnym.

cielem. Ulgę można łączyć np.

nego jednorodzinnego. Ulga po-

Kwota odliczenia nie może prze-

z dotacją z programu „Czyste Po-

lega na odliczeniu od podstawy

kroczyć 53 tys. zł w odniesieniu

wietrze”.

obliczenia podatku (przychodów

do wszystkich realizowanych

– w przypadku podatku zryczałto-

przedsięwzięć termomoderniza-

JO
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Małgorzata BEDNAREK
SYLWETKA

Nie wszystko da się zaplanować
Rozmowa z Małgorzatą Bednarek, wójtem Gminy Bobrowniki
Woli Pani piłkę nożną, siatkówkę
czy koszykówkę?

wtedy hala będzie tętniła życiem? Są

latem w Słowenii, co roku przez naszą

już chętni?

Siatkówkę zdecydowanie z autop-

gminę przejeżdża peleton Tour de Polo-

Na razie jest ten trudny okres pomię-

sji, bo to najbardziej żeńska z wy-

gne, a poza tym mamy speed-ball, bule

dzy oddaniem do użytkowania, a przeję-

mienionych dyscyplin. Poza tym jest

i wiele innych aktywności sportowych

ciem w zarząd przez Gminne Centrum

najbardziej widowiskowa z polskich -

naszych mieszkańców. Zatem pytanie

Kultury i Sportu. Trudny, bo każdy już

narodowych dyscyplin. Zdecydowanie

czy stawiam na sport zamienia się w py-

chciałby grać, korzystać, a my musimy

krócej czeka się na punkt w siatce niż

tanie czy stawiam na mieszkańców i tu

pozałatwiać wszystkie formalności za-

gol w piłce nożnej. Nie zmienia to faktu,

odpowiadam tak, tak i jeszcze raz tak.

nim hala zacznie tętnić życiem, więc

że jestem także wiernym wyznawcą po-

Dobra hala sportowa to marzenie

jeszcze chwilka – już od kwietnia w tym

łudniowych taktyk futbolu – zatem ca-

każdego uprawiającego sport zawo-

miejscu będzie się działo wiele. Jak tylko

tenaccio, czy tiki-taka to przy natężeniu

dowo i amatorsko. Skąd wziął się po-

ruszyliśmy z budową hali w naszej gmi-

aktywności zawodników może być ide-

mysł na wybudowanie takiego obiektu

nie pasjonaci założyli siatkarski klub

alny plan na mecz, choć niekoniecznie

akurat w Pani gminie?

sportowy „UKS Volley Team Aquaplus

satysfakcjonujący kibica. Koszykówka
za to jest mi najbardziej obca.

W samorządzie nic nie dzieje się przypadkiem, a kadencje są krótkie. Nasza

To w co zagramy?

hala to pewien ciąg przyczynowo-skutko-

Praca w samorządzie to gra we

wy. Moja działania to kontynuacja dzia-

wszystko. Ale jeśli mam wybierać spo-

łań, które rozpoczęły się jeszcze w po-

śród dyscyplin sportowych, które pan

przedniej kadencji i jednocześnie mojej

wymienił, to najmniejsze manto dostanę

pracy w Urzędzie wtedy. Zaczęło się od

w siatkówce (śmiech)

pozyskania nieodpłatnie od skarbu pań-

Sport to jest to na co stawia Pani
w gminie?
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roku na olimpiadzie, która odbędzie się

stwa działki w centrum jednej z dwóch
największych miejscowości w gminie

Już mi się od tego sportu roi w głowie.

na cel związany z kulturą lub sportem,

Bo to nie ja stawiam na sport, a sami

co zrealizował poprzedni Wójt. Gmina

mieszkańcy to robią. Najwspanialszą

stała się właścicielem działki wycenianej

rzeczą, na jaką może natknąć się wójt to

na 1 mln zł, ale to był dopiero początek.

mieszkańcy z pomysłami, pasją i chęcią

Przygotowanie dokumentacji projekto-

do działania. A u nas w gminie takich

wej i uzyskanie pozwolenia na budowę

nie brakuje. Od przedszkolaków po se-

miało miejsce tuż potem. Następnie przy-

niorów, każda grupa to „forca” Bobrow-

szło najtrudniejsze zadanie tj. pozyskanie

niki – energia, pomysły i dłoń wycią-

środków, przeprowadzenie postępowania

gnięta czasem po pomoc, którą zawsze

przetargowego i przekonanie radnych do

podajemy.

tej inwestycji oraz ostatecznie jej realiza-

A teraz pana zaskoczę. Wie pan, że

cja – to wszystko przypadło już na moją

w naszej gminie funkcjonuje wiele

kadencję. To naprawdę nie było łatwe.

dyscyplin sportu? Oprócz klasycznych,

A losy obiektu ważyły się do ostatniej

rozwijanych w szkołach i tych wcześniej

chwili. Niewiele brakło żeby tej hali jed-

wymienionych, mamy także psie zaprzę-

nak nie było. Cześć radnych było jej nie-

gi – w tym mistrzów klasy europejskiej,

chętnych. Na szczęście ostatecznie ponad

biegi w systemie masowym – renomo-

połowę z nich udało mi się przekonać

wane imprezy w skali kraju, sport po-

i mogliśmy przystąpić do działania.

żarniczy w systemie CTIF, gdzie nasi

Na razie jest tu pusto, poza nami

druhowie reprezentują Polskę w tym

nikogo nie ma. Otwarcie niebawem,

SILESIA
ILESIA BUSINESS
BUSINESS &
& LIFE
LIFE

Bobrowniki”. Początkowo funkcjono-

wała tylko sekcja juniorska dziewcząt,
ale od tego sezonu powstała także seniorska drużyna męska, która aktualnie
występuje w III lidze siatkówki. Brak
hali spowodował, że do tej pory grali
swoje mecze poza terenem naszej gminy,
a i tak zajmują czołowe miejsca w tabeli
z dużymi szansami na awans do II ligi.
Aż nie chcę myśleć co się będzie
działo, kiedy zaczną występować
na tym obiekcie, przy własnej
publiczności! Końcówka sezonu odbędzie się już na naszym
nowym obiekcie.
Nie mam więc obaw, że
obiekt będzie stał pusty. Wręcz
odwrotnie. O obłożenie się
nie obawiam, bo jeszcze nie
otwarliśmy hali, a już zgłasza się do nas wiele pod-
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miotów i osób, które są zainteresowane

na które mamy już przygotowane doku-

Tak, to kolejna duża inwestycja, którą

użytkowaniem takiego obiektu.

mentacje projektowe i pozwolenia na bu-

zaczynamy realizować. Kwotowo jesz-

Połowa kadencji za Panią, a na swo-

dowę. To nowa sala gimnastyczna przy

cze większa od hali. Jej wartość to prze-

im koncie ma Pani już tak olbrzymią

szkole podstawowej w Dobieszowicach.

cież 24 mln zł. Dla małej gminy, takiej

inwestycję. Jak się to robi?

Na budowę sali gimnastycznej pozyskali-

jak Bobrowniki to niebagatelna kwota,

Tego się nie robi. To się dzieje. W mo-

śmy już 3 mln zł z Rządowego Funduszu

ogromny wysiłek na najbliższe dwa lata.

mencie, gdy człowiek decyduje się na

Inwestycji Lokalnych. Szukamy jeszcze

taki krok jak start w wyborach musi mieć

środków, które uzupełnią tę inwestycję

energię, która musi eksplodować by był

i mam nadzieje, że jak najszybciej uda

sukces. Ja miałam za sobą lata pracy -

nam domknąć te działania, tak aby jeszcze

doświadczenie indywidualne i zespoło-

w tym roku także i ta inwestycja została

we, sama byłam elementem, trybikiem

rozpoczęta. Jesteśmy również przed

zespołu, który pracował na gminę. Jed-

budową nowego przedszkola

nak dopiero teraz z pełną odpowiedzial-

w Bobrownikach.

nością mogę powiedzieć, że ten wspania-

Właśnie. Gminne

ły zespół, z jakim przyszło mi pracować

przedszkole - to też nie

jest budulcem naszego wspólnego sukce-

lada wyzwanie dla

su. Każdy z tych ludzi ułożył jedną cegłę

Pani?

na budowie naszej hali.
Ale ta hala to zaledwie cząstka działań,
które realizujemy. Można powiedzieć, że
to dopiero początek. Bo przecież równolegle budujemy kanalizację i drogi. Trwa
inwestycja związana z budową stacji
uzdatniania wody, która ma poprawić
jakość wody dostarczanej naszym
mieszkańcom, przed nami też
kolejne duże inwestycje,

38
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Właśnie zabezpieczyliśmy środki w bu-

dowiska, sport, czy edukację. W przeci-

jest bardzo dobrze skomunikowana.

dżecie gminy na budowę przedszkola,

wieństwie do miast aglomeracji co roku

Gmina się nadal rozbudowuje?

jesteśmy po przetargu i już kwietniu br.

wzrasta liczba mieszkańców gminy Bo-

Nasz plan przestrzenny dynamicznie

chcemy ruszyć budową tego obiektu. To

browniki. Sprowadza się do nas wiele ro-

się zmienia. Otwieramy tereny inwesty-

będzie kolejna „perełka” w naszej gmi-

dzin z małymi dziećmi, rodzi się też wie-

cyjne w niedalekim sąsiedztwie lotniska

nie – piękne, nowoczesne przedszkole

le dzieci. Tu jest zielono, a jednocześnie

dając prywatnym właścicielom szansę na

dla blisko 300 dzieci. Chcę aby nasza

blisko do Katowic, Sosnowca, Gliwic,

zarobek, a gminie na rozwój. Od dwóch

gmina stwarzała jak najlepsze warunki

czy innych miast aglomeracji. Nowo-

lat zaliczamy także rekordy sprzedaży te-

życia dla mieszkańców. Stąd inwestycje

czesne przedszkole, nowa hala sportowa

renów pod budownictwo mieszkaniowe

m.in. w kanalizacje, drogi, ochronę śro-

to kolejne argumenty za tym aby się tu

jednorodzinne. Dobrą passę zawdzięcza-

przeprowadzić. Jesteśmy gminą wiejską,

my bliskości aglomeracji, wspomnianym

ale chcemy zapewniać naszym miesz-

już inwestycjom podnoszącym jakość

kańcom wysoką jakość życia.

życia, a także atrakcyjności terenów

Ale też Bobrowniki to jedna z tych

przyrodniczych w okolicy. Na naszym

gmin, która ma szczęście być blisko

terenie mamy mnóstwo terenów le-

lotniska, dużych terenów in-

śnych, spacerowych, dwa piękne jeziora

westycyjnych, całej in-

w Rogoźniku, a wokół nich duży park,

frastruktury drogo-

na terenie którego znajduje się zrewitali-

wej dzięki czemu

zowany kilka lat temu amfiteatr z ponad
2000 widownią. Pandemia COViD-19,
jak wszędzie, także i u nas spowodowała organicznie w organizacji dużych
wydarzeń kulturalno–rozrywkowych,
ale od tego roku chcemy wznowić
organizacje Dni Gminy i innych imprez, które do
amfiteatru znów
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przyciągną tłumy mieszkańców i gości
z całej Metropolii.

się w cele tej strategii. Prowadzimy inwestycje proekologiczne, ale dbamy

Hala, przedszkole gminne - mają

to lasy i jeziora. Musimy dbać o to śro-

także o podnoszenie świadomości eko-

być magnesem, który przyciągnie no-

dowisko, ale inwestując w środowisko

logicznej. Poza działaniami inwestycyj-

wych mieszkańców, a może nowych

naturalne inwestujemy także w zdrowie

nymi na stan środowiska naturalnego

inwestorów?

naszych mieszkańców. Dlatego od wie-

wpływ mają także nasze zachowania.

Nie chcę działać jak lep na muchy, ani

lu lat prowadzimy Gminne Programy

Stąd kładziemy duży nacisk na pod-

zmuszać. Chcę by nasz potencjał sam

Ograniczenia Niskiej Emisji, w ramach

noszenie świadomości ekologicznej.

wywoływał w ludziach chęć stania się

których dofinansowujemy mieszkańcom

W naszych szkołach tworzymy „Zielone

częścią naszej społeczności. Nasza spo-

wymianę popularnych kopciuchów na

pracownie”, aby nasze dzieci uczyły się

łeczność stale się rozrasta, bo gmina ma

nowoczesne ekologiczne źródła ciepła.

w nowoczesnych i dobrze wyposażonych

coraz więcej mieszkańców. Są to ludzie,

W ciągu ostatnich 3 lat dofinansowa-

pracowniach szkolnych. Na terenie gmi-

którzy budują świadome społeczeństwo,

liśmy wymianę ponad 200 tego typu

ny zamontowaliśmy tzw. „ekosłupki”,

angażują się zarówno w nowe inicjaty-

kotłów. Ponadto pozyskaliśmy blisko 7

które na bieżąco pokazują, jaki jest stan

wy, jak i stają się członkami organiza-

mln zł ze środków unijnych na dofinan-

jakości powietrza.

cji, które na naszym terenie funkcjonują

sowanie zakupu i montażu instalacji fo-

Mają państwo mnóstwo zielonych

niemal od zawsze. Wtedy serce wójta

towoltaicznych, kolektorów słonecznych

terenów, sporo akwenów wodnych.

rośnie. To się nie dzieje samo, ale się

i pomp ciepła dla naszych mieszkańców.

Bierze Pani pod uwagę jakieś inwesty-

dzieje. Jeśli gmina może choć po części

W marcu tego roku rozpoczęliśmy reali-

cje w ich rozwój?

być tego powodem – to ja czuję się speł-

zacje tego projektu, a pierwsze instalacje

Zbiorniki wodne i zlokalizowany

niona.

fotowoltaiczne już są montowane. Dzięki

wokół nich park to zielone serce naszej

Czyli mogę powiedzieć, że to jest

temu projektowi w ciągu roku w naszej

gminy. 10 lat temu udało się przejąć park

kierunek rozwoju gminy, który Pani

gminie powstanie ponad 300 instalacji

na własność gminy, co umożliwiło roz-

obrała?

tego typu.

poczęcie procesu jego rewitalizacji. Od

Moim kierunkiem jest przyszłość

Realizując inwestycje, czy modernizu-

tego czasu wiele w parku się zmieniło.

i praca, praca, praca. Maksimum inwe-

jąc nasze obiekty dbamy o to, by stoso-

Zrewitalizowany został m.in. przepiękny

stycji i wykorzystanie każdej szansy.

wać ekologiczne rozwiązania i odnawial-

amfiteatr, wykonano plac zabaw, ścież-

Dotychczas udaje nam się to realizo-

ne źródła energii. Dzięki temu w naszej

ki rowerowe. Zostało jednak jeszcze

wać. Świadczą o tym chociażby już

gminie już dzisiaj wszystkie szkoły mają

wiele do zrobienia. Przygotowaliśmy

zrealizowane inwestycje i pozyskane

zainstalowane panele fotowoltaiczne.

założenia kolejnego etapu rewitalizacji

środki zewnętrzne na realizacje kolej-

Zamontowaliśmy je także na urzędzie

i oszacowaliśmy je na kwotę 50 mln zł.

nych. W ubiegłym roku budżet gminy

gminy i domach kultury w Siemoni i Bo-

To ogromna suma i ogromny projekt,

po raz pierwszy w historii sięgnął 87

brownikach. Nowa hala widowiskowo

który zawiera kompleksową rewitaliza-

mln zł. W tym blisko 34 proc. to wy-

sportowa, o której rozmawialiśmy także

cję obszaru parku w Rogoźniku – w tym

datki majątkowe, czyli właśnie realizo-

ma zainstalowane ma panele fotowolta-

także z zastosowaniem nowoczesnych

wane przez nas inwestycje, które pod-

iczne, a do ogrzewania obiektu zamonto-

rozwiązań, samowystarczalnych sys-

noszą jakość życia. Warto też zwrócić

waliśmy pompę ciepła.

temów i odnawialnych źródeł energii.

uwagę na trudną, nieprzewidywalną sy-

Wracając jednak do pana pytania będę

To szeroki zakres zadań, który w kilku

tuacje, w której przyszło nam wszyst-

nie pierwszy raz niepopularna, ale uwa-

słowach określiłabym jako: sport – zaba-

kim żyć. Najpierw pandemia, a teraz

żam, że województwo śląskie ma olbrzy-

wa – ekologia. Chcemy pozyskać na ten

wojna za naszą wschodnią granicą. Jak

mie połacie zielone i wcale nie jest tym

cel środki w ramach nowej perspektywy

rozpoczynałam pracę na stanowisku

najgorszym. Powinniśmy i chcemy inwe-

unijnej, która niedługo powinna zostać

wójta gminy przyszłość wtedy jeszcze

stować w odnawialne źródła energii, ale

uruchomiona.

wydawała się być przewidywalna – ale

nasze zasoby przyrodnicze, jeziora, lasy

Wiem, że czasy są już zupełnie inne

jak się okazało rzeczywistość jest zu-

są naszym największym atutem. A nam

i kobieta wójt, burmistrz czy prezy-

pełnie różna od naszych planów, nawet

pozostaje nie zatruwać tych naturalnych

dent to nic nadzwyczajnego, ale czy

w najśmielszych snach. Nie zmienia to

walorów.

wójtowi kobiecie jest łatwiej czy trud-

faktu, że wykorzystywanie szans i praca po trzykroć nadal pozostaje moim
mottem.
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Ekologia to nie tylko moda, czy trend.
Żyjemy w gminie, w której duża część

Gmina jest takimi płucami województwa śląskiego?

niej zarządzać gminą?
Nikt nie różnicuje stanowiska wój-

Jesteśmy chyba za mali, aby być płu-

ta. To jest funkcja - odpowiedzialność,

Stawiacie w gminie na ekologiczne

cami całego województwa, ale chcemy

bez dzielenia jej na czynniki pierwsze.

rozwiązania takie jak fotowoltaika,

żeby gmina była zielona i żeby żyło się

Są pewne cechy charakteru, które uła-

pompy ciepła. To dlatego, że gmina

w niej zdrowo. „Zielone Śląskie” to stra-

twiają pełnienie tej funkcji, niestety są

Bobrowniki leży w zanieczyszczonym

tegia rozwoju całego województwa i my

to przymioty teoretycznie przynajmniej

województwie śląskim?

także naszymi działaniami wpisujemy

określane jako bardziej męskie. Trudno
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mi jednoznacznie odpowiedzieć czy ła-

pełnych obrotach. To także przygotowa-

ostatnie tygodnie pokazały jednak, że nie

twiej, czy może trudniej. Na pewno nas

nie nowych projektów dla nowej per-

wszystko się da zaplanować, a nawet jak

kobiet jest mniej wśród samorządow-

spektywy unijnej z naciskiem na ekolop-

się zaplanuje to jedno niespodziewane

ców. W Powiecie Będzińskim na 8 gmin

gię. W zasadzie każdego dnia pojawiają

wydarzenie może wszystko wywrócić

jestem jedyną kobietą na stanowisku

się nowe sprawy i nowe zadania, które

do góry nogami.

Wójta, Burmistrza, czy Prezydenta. Za

realizujemy. Ostatnie lata, a szczególnie

Rozmawiał: Krzysztof ZIOŁO

to w naszym urzędzie 3 najważniejsze
stanowiska Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy pełnią kobiety.
Jest coś czego się Pani kompletnie nie
spodziewała obejmując to stanowisko?
Jakaś trudność, jakiś problem. Albo co
było najtrudniejsze po objęciu tego stanowiska?
Mimo, iż od kilkunastu lat pracuje w samorządzie i w samym urzędzie
Gminy Bobrowniki i chyba mogę powiedzieć, że znam zasady jakimi kieruje się samorząd, nie spodziewałam
się z pewnością, że przyjdzie mi pełnić
funkcje wójta w tak trudnym i nieprzewidywalnym czasie. Najpierw pandemia
COViD-19, a teraz wojna na Ukrainie
i związany z nią napływ uchodźców
z Ukrainy spowodowały, że praktycznie
od 2 lat cały czas musimy reagować i dostosowywać nasze działania do sytuacji
nadzwyczajnych. Wszyscy odczuliśmy,
jak zmieniło się nasze dotychczasowe
życie w tym czasie. Także funkcjonowanie urzędu, szkół, placówek kultury,
innych instytucji, czy prowadzenie inwestycji uległo znaczącym zmianom. Najpierw zamknięcie urzędów, nauczanie
zdalne, zakazy imprez masowych, a teraz napływ uchodźców. Musieliśmy na
bieżąco reagować na te sytuacje i na bieżąco korygować nasze działania. Myślę
jednak, że mimo tych trudnych czasów
i tak udało się wiele osiągnąć.
Co chciałaby Pani zrobić jeszcze
w tej kadencji wójta?
To przede wszystkim to, o czym już
wspominałam - dokończenie najważniejszych inwestycji - przedszkole, sala gimnastyczna, kanalizacja, drogi. To uruchomienie hali aby zaczęła funkcjonować na
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Szymon CHWALISZ
SYLWETKA

Sztuka powinna być metaforą
Kiedy maluje, słucha muzyki poważnej. Nie ma telewizora, ale bardzo lubi słuchać audiobooków. Nie marnuje czasu i nie śpi do południa. Od lat wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy. Współpracował podczas jednej z aukcji charytatywnych z gitarzystą Guns N’ Roses
– Slashem. Jest jak księgowy – lubi mieć wszystko poukładane i zarabiać tu i teraz, a nie po
śmierci. Szuka swojego azylu, aby tam wybudować dom.
Rozmowa z Szymonem Chwaliszem – malarzem, grafikiem, ilustratorem, rysownikiem, absolwentem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Stanisław Furmaniak: Szymonie,

U mnie wybór tych studiów był o tyle

są takie same w każdej technice, czy

pochodzisz z rodziny artystycznej

ciekawy, że w zasadzie poszedłem za

jest to akwarela, olej, czy wspomniany

i przejąłeś genetycznie zdolności pla-

moim późniejszym wykładowcą profe-

aerograf. Faktycznie przez ostatnie lata

styczne czy to raczej pasja, która prze-

sorem Janem Krzysztofem Hrycekiem.

dużo stworzyłem w tej technice – malo-

rodziła się w Twój zawód?

Wcześniej, będąc jeszcze w liceum,

wałem motocykle, kaski dla rajdowców,

Szymon Chwalisz: Były w rodzinie

jeździłem na plenery do profesora i wie-

motocyklistów, także dla skoczków nar-

takie przejawy u mojego wujka ze strony

działem, że wykłada na Wydziale Pe-

ciarskich. Maciej Kot skakał w kilku ka-

taty. Wujek w latach 60. i 70. ubiegłego

dagogiczno-Artystycznym w Kaliszu

skach pomalowanych przeze mnie. Kie-

wieku malował na ścianach np. Kaczora

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

dy zaczynałem, a był to 2003 rok, była to

Donalda czy Myszkę Miki. To był taki

w Poznaniu. I dla mnie to był naturalny

nisza. Z uwagi na dużą ilość zamówień

jeden epizod, gdzie sztuki plastyczne

wybór, że chciałem pójść na studia do

stało się to moim głównym zawodem.

w rodzinie się przewinęły. Chociaż i moja

mojego nauczyciela, mistrza. A to, że był

Jednak od kilku lat wygaszam tę część

mama ma zdolności plastyczne, które wy-

profil pedagogiczno-artystyczny nie mia-

mojej pracy. Tylko sporadycznie wyko-

korzystuje w szkole, ponieważ od kilku-

ło dla mnie znaczenia, tym bardziej, że

nuję rzeczy, które są dla mnie projekto-

dziesięciu lat uczy dzieci. Maluje z nimi,

zawsze lubiłem działania psychologicz-

wo atrakcyjne, albo robię to dla moich

robi wycinanki i wiele innych rzeczy.

no-pedagogiczne. Od kilku lat prowadzę

przyjaciół, znajomych, jak chociażby dla

Podejrzewam, że gdyby wujek i mama

warsztaty z moimi dorosłymi uczniami,

Kajetana Kajetanowicza i Maćka Szcze-

wcześniej rozwijali swoje umiejętności, to

więc taki walor pedagogiczny się przydał

paniaka. Przełożyłem czas malowania

może by coś z tego wyszło. Bo to jest taki

(śmiech). Nigdy jednak nie planowałem,

aerografem na malowanie obrazów.

zawód, który potrzebuje bardzo dużo ćwi-

żeby zostać nauczycielem plastyki.

I w tym obecnie się rozwijam.

czeń, zresztą jak wiele innych, jak chociażby pianisty, skrzypka czy sportowca.
Wybrałeś studia na kierunku pedagogiczno-artystycznym. Rozważałeś
ewentualnie zostanie nauczycielem?
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Wyspecjalizowałeś się w technice

Gdzie odbyła się Twoja pierwsza au-

malarskiej zwanej aerografem. Czym

torska wystawa? I jakie prace na niej

ona się charakteryzuje?

pokazałeś?

Dla mnie aerograf jest tylko narzę-

Pierwsza wystawa odbyła się w moim

dziem, bo zasady malarskie generalnie

rodzinnym mieście – Ostrzeszowie, ale
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była to ekspozycja moich rysunków.

dzi się obojętnie. Dla mnie to fajna in-

Ponad dekadę temu, podczas Two-

Natomiast pierwsza wystawa malarstwa

formacja do notki biograficznej. Pomimo

jej wystawy w Poznaniu, przyjechałeś

miała miejsce w Poznaniu, kiedy byłem

tego incydentu, była to przyjemność, po-

samochodem pomalowanym przez

na drugim roku studiów. Był to dla mnie

nieważ mogłem przebywać w pracowni

siebie. Wzbudziłeś nim większe zain-

duży stres z uwagi na debiut. Wystawio-

Jerzego Dudy-Gracza. Lubię takie miej-

teresowanie niż samą wystawą. Jako

ne prace konfrontowałem z publiczno-

sca, dają mi dużo dobrej energii. Wysta-

artysta umiesz zrobić dobry PR i do-

ścią. Z dzisiejszej perspektywy było to

wa z moimi pracami – były

brze „się sprzedać”.

coś małego, ale dla mnie bardzo ważne-

to głównie pastele,

Uważam, że bycie artystą nie polega

go. Goście wernisażu mogli zobaczyć

w końcu się odbyła,

tylko na tym, by tworzyć. Bardzo

moje wczesne malarstwo akrylowe oraz

ale w Janowie Lu-

lubię śledzić kulisy czy też bio-

kolekcje pasteli.

belskim, w byłym

grafie różnych artystów, a naj-

więzieniu, więc to

bardziej moich ulubionych – Sa-

W galerii letniej pracowni Jerzego

również było inte-

lvadora Dalego i Pabla Picassa,

Dudy-Gracza w Nadrzeczu pod Bił-

resujące doświad-

którego mam wytatuowanego

gorajem, w 2014 roku, miał się odbyć

czenie.

na przedramieniu. Dla mnie,

wernisaż Twoich prac. Ale został od-

oprócz tego, że byli fanta-

wołany z powodu kontrowersji. Ja-

stycznymi artystami, to

kich?
Tak, to było dla mnie duże zaskoczenie. Kontrowersyjność moich prac
wydała mi się totalnym absurdem, tym
bardziej znając prace Dudy-Gracza.
Ówczesny dyrektor domu kultury, który
odpowiadał za tamtą pracownię, odwołał
moją wystawę. W sumie to się cieszyłem, bo pomyślałem, że chyba robię
coś ciekawego, a przynajmniej

Foto: Bartłomiej Busz

coś, wokół czego nie przecho-
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byli również genialnymi – dzisiaj nazwalibyśmy – markami. Albo Andy Warhol,
który stworzył fantastyczną bajkę wokół
siebie. I ja się trochę na nich wzoruję.
Nie chcę być tylko osobą, która robi
artystycznie ciekawe rzeczy, ale przede
wszystkim docierać do ludzi i pokazywać im to, co tworzę. Nie chcę być znanym malarzem po śmierci, bo to mi nic
nie da. Wolę zarabiać, tworzyć i dawać
ludziom radość z moich prac tu i teraz.
Przypuszczam, że woodstockowe gitary mają związek z Jurkiem Owsiakiem i Wielką Orkiestrą Świątecznej
Pomocy…
Tak, to był nasz wspólny pomysł.
Pierwszą gitarę, z tego co pamiętam,
zrobiłem chyba dla WOŚP w 2011 roku.
Pojechałem z tą gitarą do Jurka Owsiaka
do studia, wtedy jeszcze TVP. Jurkowi
bardzo się spodobała i zaprosił mnie do
swojej fundacji na rozmowę. Stwierdziliśmy, że możemy to połączyć z ówczesnym Przystankiem Woodstock, żeby
tych artystów, których maluję na gitarach, mieć na miejscu. Zrobić jeszcze
z tego dodatkowy walor – muzycy mieli
grać na tej gitarze na woodstockowej
scenie. Właśnie tak to się zaczęło i rozkręciło. Obecnie jest to jeden z bardziej
popularnych przedmiotów na aukcjach
WOŚP i nie ukrywam, że jeden z droższych, bo co roku moje gitary są w czołówce aukcji. To mnie bardzo cieszy,

Foto: Bartłomiej Busz

bo pieniądze idą na szczytny cel.
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Będąc jeszcze przy gitarach, opo-

Zaprzyjaźniliśmy się i od ponad sześciu

to czy to było dobre, czy nie, nazywał

wiedz historię związaną z gitarzystą

lat maluję mu kaski. Jak już wcześniej

się artystą, a nie o to przecież chodzi.

Guns N’ Roses – Slashem.

wspomniałem, malowałem kaski dla

Myślę, że to czas określa czy ktoś jest

Slash to tak naprawdę był przypadek.

skoczków, głównie jednak dla Macieja

dobrym artystą, czy ktoś się obroni, czy

Jeśli chodzi o połączenie tego z Wielką

Kota. Lista moich klientów jest bardzo

nie. Zawsze daję przykład Leonarda da

Orkiestrą Świątecznej Pomocy, to Jurek

długa i nie sposób byłoby ich tu wszyst-

Vinci. Ludzie, którzy wzorowo kończą

Owsiak nawet nie wiedział, że to robimy.

kich wymienić.

akademię sztuk pięknych, nie dorastają

W tamtym czasie miałem dwie gitary

mu technicznie do pięt. A gość żył po-

na aukcję Orkiestry – była ta normalna,

Jesteś wszechstronnie uzdolniony.

nad pięćset lat temu. I nie chodzi o to,

nazwijmy ją woodstockową, oraz gitara

Zajmujesz się nie tylko malowaniem

że ja się do niego porównuję, dla mnie

od Slasha. Cała ta historia jest dość zawi-

gitar, kasków, motocykli, samocho-

jest to wielki mistrz, do którego cały

ła, bo fan club Guns N’ Roses w Polsce

dów, ale także w swoim portfolio masz

czas staram się dążyć. Analizuję jego

podrzucił Slashowi mój profil na Insta-

ilustracje okładek płyt muzycznych.

prace i podnoszę sobie coraz wyżej po-

gramie, aby zobaczył, że maluję gitary,

Zrobiłem ich kilka. Było to dla mnie

obrazy. Dodam, że robiłem też dla tego

nowe wyzwanie, zupełnie inna forma.

fan clubu projekty koszulek. Pierwotnie

Jak zacząłem zgłębiać tematy graficz-

W jednym z wywiadów powiedzia-

gitara miała trafić do domu muzyka. Było

ne, drukarskie, momentalnie zaczęło

łeś, że miałeś pseudonim „nędzny

przy tym sporo pracy – pisał mi jak ona

mi się to podobać. I nawet dobrze mi to

malarzyna”. Ogólnie przyjęło się, że

ma wyglądać. Robiłem szkice. Wysy-

wychodziło. To była też furtka do tego,

artyści dużo nie zarabiają, ten zawód

łałem je Slashowi, a on na poszczegól-

abym własne obrazy mógł przekładać na

nie jest stabilny. Bo na pewno talentu

nych etapach to akceptował. Gitara była

okładki płyt. Zdarzało się, że kilka ze-

odmówić Ci nie można.

przygotowana technicznie jak chciał.

społów chciało mieć mój obraz na swo-

To było trochę na przekór. Właśnie

Wszystkie przetworniki, cała elektronika

jej okładce. Były to m.in. zespoły Black

do tych rozmnażających się w zatrwa-

były tak skonstruowane, że mógł na niej

Radio, Cochise Pawła Małaszyńskiego

żającym tempie artystów. Wyszło to na

grać. Gitara była stworzona stricte z całą

czy Urszula i Liber, dla którego robiłem

etapie, kiedy zacząłem być trochę me-

specyfikacją dla niego. Po tym wszystkim

okładkę najnowszej płyty, logotyp oraz

dialny. Wymyślił to mój kolega – muzyk

stwierdziliśmy, że zrobimy coś dobrego

skład. Będąc przy Liberze, od kilku lat

Piotrek Chancewicz. Obaj mamy takie

i przekażemy ją dla WOŚP. Przed koncer-

współpracuję też z jego żoną, a teraz

dziwne poczucie humoru. Ja nie mam

tem Guns N’ Roses w Polsce spotkałem

już moją serdeczną koleżanką – Sylwią

z tym żadnego problemu. Nie potrzebuję

się ze Slashem w Sopocie, gdzie muzyk

Grzeszczak. Niedawno skończyłem ma-

dowartościowania, tym bardziej, że lu-

gitarę podpisał. Dysponowałem również

lowanie dla niej kolejnego, chyba już

dzie widzą, jakie rzeczy robię. Chociaż

wszystkimi certyfikatami stwierdzają-

ósmego, fortepianu. Byliśmy cały czas

niektórzy trochę dziwnie patrzyli, kiedy

cymi jej autentyczność. I finalnie gitara

na łączach, bo kręciła w Warszawie te-

słyszeli „nędzny malarzyna”. Nie mo-

trafiła na aukcję Orkiestry. Wylicytowano

ledysk. Jest sporo historii związanych

gli sobie z tym poradzić, bo jak tu się

ją za ponad 60 tysięcy złotych. Po dwóch

z jej fortepianami. Tworzyłem je przez

do mnie zwrócić w ten sposób. Był to

latach od jej przekazania Slash poprosił,

całe wakacje. One jeździły od Sopotu,

ciekawy zabieg.

żebym namalował dla niego obraz. Wrę-

przez Opole, po drodze do mojej pra-

czyłem mu go podczas koncertu Guns N’

cowni w Ostrzeszowie, i do Warszawy.

A „Wypociny malarzyny”? Co to

Roses w Łodzi. I ten obraz wisi u niego

Praca przy nich była dla mnie dużym

jest za projekt? I czy nadal aktualny?

w domu. Przy okazji wydrukowaliśmy

wyzwaniem, tym bardziej, że Sylwia jest

pięć reprodukcji. Slash je podpisał. Dwie

bardzo kreatywną osobą.

z nich zostały wylicytowane na aukcjach
WOŚP.

przeczkę.

Trochę przerodziło się to w podcast.
Zrobiłem piętnaście odcinków mojego
programu na YouTube pt. „Wypociny

Nie lubisz nazywać siebie artystą.

malarzyny”. Z dzisiejszej perspektywy

Nawet galerię sztuki porównujesz do

uważam, że było to trochę za trudne,

Z tematu gitar przejdźmy do ka-

galerii handlowej. Kim zatem jest dla

w tym sensie, że wiedza, którą starałem

sków. Ale jakich! Dla kogo je malowa-

Ciebie artysta? I jak Ty siebie definiu-

się tam przekazać, była zbyt profesjo-

łeś?

jesz?

nalna jak na jakość i odbiór YouTube-

Dużo ich było. Nawet się śmieję, że

Dopiero od pewnego czasu zacząłem

’a w tamtym czasie. Może dzisiaj wy-

stałem się fabryką malarską. Pierwszy

nazywać siebie artystą. Wcześniej mia-

glądałoby to zupełnie inaczej. Ale od

był kask rajdowy dla Michała Wiśniew-

łem z tym problem, bo słowo to trochę

pewnego czasu staram się robić „Pod-

skiego. To właśnie od niego zaczęło się

się wyświechtało. A dla mnie zawsze

cast na sztukę”, trochę tak przekornie.

ich malowanie, bo wówczas Michał ści-

było ono jak sacrum i nie powinno być

Rozmawiam ze swoimi znajomymi

gał się jako pilot. Następnie zaczęli zgła-

nadużywane. Przyszedł taki czas, że

z różnych branż, m.in. z Łukaszem Cie-

szać się inni kierowcy oraz piloci rajdo-

artystą był każdy kto coś narysował,

chańskim, obecnie dziennikarzem Trójki,

wi. Poznałem Kajetana Kajetanowicza.

namalował, wyrzeźbił. Bez względu na

wcześniej chociażby Antyradia i Rock
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Radia, piosenkarką Eweliną Lisowską

stów. Czy można powiedzieć, że jest dla

oczywiście wykorzystałem technikę ae-

czy z moją koleżanką Izą Laurent – ad-

Ciebie autorytetem, mistrzem?

rografu i mistrz zaakceptował moją pracę

wokatem. Poruszyliśmy temat praw au-

Tak. Kilka lat temu miałem przyjem-

torskich, bo to są ważne sprawy, szcze-

ność i zaszczyt z nim współpracować.

gólnie dla artystów. Nie lubię rozmawiać

Namalowałem na jednej z polandrocko-

o pierdołach. Staram się, by wszystko co

wych gitar kilka obrazów Rafała. Było to

Skoro jesteśmy przy znanych nazwi-

robię miało wartość. I te podcasty mają

dla mnie takie osobiste marzenie, pozna-

skach, to oprócz Kajetana Kajetano-

nawet dobrą słuchalność. Chociaż nie

nie mistrza, którego twórczość śledzę od-

wicza, o którym już mówiłeś, współ-

robię tego systematycznie, tylko wtedy

kąd pamiętam. Jestem ogromnym fanem

pracowałeś także

kiedy jest czas i okazja, no i gdy mam

również plakatów, których, jak wszyscy

z Sebastianem

dobrego rozmówcę. Lubię rozmawiać

wiemy, Olbiński stworzył mnóstwo. Po

Fabijańskim.

głównie o sztuce, więc tym bardziej spra-

tym wydarzeniu spotkaliśmy się ar-

wia mi to dużą przyjemność.

tystycznie jeszcze raz. Rafał zlecił

z nim reali-

mi namalowanie swojego obrazu

zowałeś?

Łączysz swoje hobby, jakim jest motoryzacja, z pracą. Przyjemne z poży-

na masce Porsche 911 jednego
ze swoich klientów. Tutaj

Jaki projekt

Jeśli chodzi o Kajetana,
to właśnie dla

dzi. Malowałeś na cele charytatywne

niego robię

chociażby samochód Filipa Chajzera.

chyba najbar-

To wyszło samo. Filip uczestniczy
tych związanych z WOŚP. Kiedyś miał
poloneza, którego przekazał na aukcję.
W tym samym czasie była wystawiona
również moja gitara. I oba te przedmioty
szły łeb w łeb jeśli chodzi o cenę. Uznaliśmy, że skoro jesteśmy w czołówce licytacji, to następnym razem powinniśmy
zrobić coś wspólnie. I wtedy pojawił się
pomysł, aby pomalować Volkswagena
Golfa. Zrobiliśmy burzę mózgów i wyszedł z tego bardzo ciekawy projekt. Były
to motywy z lat 80. ubiegłego wieku, bo
Filip jest z rocznika ’84 a ja z ’86. Te,
które pojawiły się na samochodzie, doskonale pamiętaliśmy, jak chociażby
Kaczora Donalda, Terminatora, gumy
Turbo. Samochód poszedł na licytacji za
ponad 70 tysięcy złotych.
Foto: Bartłomiej Busz

mnie ogromna nobilitacja.

tecznym. I bardzo dobrze Ci to wycho-

w wielu akcjach charytatywnych, także

W swoich wywiadach często wspominasz Rafała Olbińskiego, jednego
z najbardziej znanych polskich arty-
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bez jakichkolwiek poprawek. Była to dla
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dziej kreatywne kaski. Kajetan zawsze

Kiedyś porównywano mnie do Bek-

robiłem murale, malowałem zapalniczki

daje mi wolną rękę i jest to bardzo fajne,

sińskiego. Zobacz, nawet mam dzisiaj

dla Jana Nowickiego z jego portretem.

gdyż rzadko coś takiego się zdarza. Wiem

na sobie bluzę z motywem Beksińskie-

Dla mnie była to wielka celebracja, że

co mu się podoba, ponieważ znamy się

go (śmiech). Przestałem z tym walczyć,

mogłem osobiście poznać tak wybitnego

już kilka lat. Natomiast nawiązując do

bo wiem, że ludzie zawsze porównują

aktora, który według mnie jest aktorem

projektu z Sebastianem, w zeszłym roku

i będą to robić. Zdzisław Beksiński był

wszechczasów. Moje dwa obrazy wiszą

spotkaliśmy się w warszawskiej Kawai

dla mnie jednym z pierwszych idoli ar-

u pana Jana w domu. Fajne w tej pra-

Art Gallery Karoliny Woźniak, ponieważ

tystycznych. I być może klimat, który

cy jest to, że mam możliwość, czasami

obaj mamy tam swoje obrazy. Stwierdzi-

był w tych moich starszych obrazach,

pretekst, do spotkań z tak wybitnymi

liśmy, że malujemy tak skrajnie różne

można było trochę do niego porównać.

ludźmi. To są takie momenty, które za-

obrazy, że fajnie by było zrobić coś ra-

Technicznie różniły się wszystkim. Na-

padają w pamięć. Nie chodzi o to, że

zem. A że jestem otwarty na kreatywne

tomiast teraz, po różnych doświadcze-

maluję ciężarówkę czy mural, bo cza-

rzeczy, lubię wychodzić ze swojej strefy

niach i inspiracjach, staram się, żeby

sami są takie rzeczy, które zapadają ci

komfortu na zupełnie inne pole artystycz-

wyklarowało się coś, co dla wielu twór-

w pamięć. Pamiętam jak malowałem

ne. Wspólnie stworzyliśmy trzy obrazy.

ców jest najistotniejsze, czyli tzw. wła-

dla chłopca z mojego rodzinnego mia-

Ja namalowałem część, Sebastian póź-

sny styl.

sta skórzaną kurtkę, na której był por-

niej domalował swoją i odwrotnie. Jeden

tret jego ulubionego wokalisty. Chłopak

obraz sprzedaliśmy podczas wernisażu

Mówi się o artystach, że są w życiu

chodzi do szkoły specjalnej. Jego mama

za ponad 15 tysięcy złotych, a pieniądze

trochę chaotyczni. Mają nieład arty-

robi wszystko, by miał jak najlepsze ży-

przeznaczyliśmy na cele charytatywne.

styczny. Żyją w swoim artystycznym

cie. I to są wspaniałe rzeczy. Bo to, że

Natomiast obecnie wspólnie malujemy

świecie. A jak jest z tym u Ciebie?

sprzedałem obraz, spotkałem się z kimś

maskę McLarena na tegoroczną aukcję

Jestem megapoukładanym facetem

znanym czy zrobiłem coś innego, to jest

WOŚP. I właśnie w formie obrazu prze-

i moje życie jest megapoukładane. Są

oczywiście super, ale tylko takie inicja-

każemy ją na licytację. Zresztą, to nie je-

momenty, że jest tyle spraw, które trud-

tywy, najbardziej z serducha, są najfaj-

dyna moja aktywność artystyczna, oprócz

no ogarnąć, dlatego wraz z moją mena-

niejsze.

polandrockowej gitary dodatkowo z Ewe-

dżerką Anią Mglej staram się wszystko

liną Lisowską malujemy fantastyczny,

ustalać i zapisywać. Nie zawsze jednak

Od wielu lat wspierasz Wielką Or-

ręcznie robiony rower od marki Clipper.

wszystko idzie jakbyśmy chcieli, ale ta-

kiestrę Świątecznej Pomocy. Powie-

kie jest życie. Pracując z Sebastianem

działeś wcześniej, że na tegoroczny

Marzyłeś, by Twoje malarstwo czytano

Fabijańskim usłyszałem od niego, że

finał przygotujesz m.in. kolejną gita-

jak dobrą książkę. Możesz to rozwinąć?

jestem jak księgowy. Powiedział, że

rę…

Uważam, że sztuka powinna być me-

jako artysta powinienem wstawać o 13,

Przygotowuję jubileuszową, dziesią-

taforą. Sztuka, w której nie ma metafory,

zjeść śniadanie na obiad (śmiech). Kie-

tą gitarę, którą stworzyłem na Pol’an-

jest, przynajmniej dla mnie, trochę bar-

dy nie mam planu, czuję się zagrożony,

d’Rock Festival. I ta gitara będzie wła-

dziej designem niż sztuką. Zawsze mia-

źle. Muszę mieć wszystko poukłada-

śnie licytowana. W tym roku znalazły

łem aspiracje i ambicje, aby tam był jesz-

ne. Trochę podobnie do tego, jak robił

się na niej wizerunki – Arkadiusza Jaku-

cze drugi, trzeci plan, czwarte, piąte dno,

Beksiński. Wstawał o 7, o 8 zaczynał

bika, Kasi Kowalskiej, Andrzeja Nowa-

bo wydaje mi się, że tylko wtedy to się

pracę, a o 19 ją kończył. Ja nie czekam

ka z zespołu Raz, Twa, Trzy, Andrzeja

broni w kontekście czasowym. Patrzysz

na wenę, na fajerwerki z nieba. Idę i po

Chyry i Jakobe Mansztajna – założycie-

na coś po kilku latach i okazuje się, że

prostu tworzę. Motywują mnie porażki.

la instagramowego profilu „Make Life

dalej to ma jakiś wydźwięk. Czasami tak

Kiedy coś nie wychodzi, to dla mnie jest

Harder”. To są osoby, z którymi się

jest, że są plakaty, jak chociażby Andrze-

to największy kop motywacyjny. Nie

spotkałem i sportretowałem. Na gitarze

ja Pągowskiego, które broniły się trzy-

załamuję się, nie otwieram wina, wręcz

znajdują się również ich autografy. Ju-

dzieści lat temu i dzisiaj się bronią. I ja

przeciwnie, muszę to zrobić tak, by było

rek Owsiak ostatnio podliczył, że przez

tego samego bym oczekiwał od własnych

dwa razy lepiej niż wcześniej.

te dziesięć lat dzięki moim przedmiotom, które zostały zlicytowane, uzbiera-

pomysłów i swojej sztuki.
Jakie dotychczas nietypowe zlecenie
Oglądający lubią czasami porówny-

Ci się trafiło?

ło się ponad pół miliona złotych. Kiedy
sobie teraz pomyślę, jak zaczynałem i za

wać prace danego artysty do innych.

Z perspektywy, nazwijmy to „normal-

ile sprzedała się moja pierwsza gitara,

Do jakiego artysty można porównać

nych malarzy”, większość moich prac

to jest jakiś obłęd. To mnie nakręca do

Twoje?

jest nietypowa. Wiesz Staszku, ja już

dalszego działania na rzecz Orkiestry.
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Nad jakimi projektami obecnie pracujesz?

przeważnie było tak, że jednak odwzo-

szły te wszystkie obostrzenia, a ja 2-3

rowywałem pewne motywy, malowałem

tygodnie później dostałem telefon od

Tworzę obrazy na zbiorową wystawę

portrety znanych muzyków, aktorów.

klienta z pytaniem: ile mam obrazów

w Poznaniu, która ma się odbyć w kwiet-

Owszem, jest to trochę artystyczne, bo

w domu? Dysponowałem około piętna-

niu w Vinci Art Gallery, której właści-

muszę to kompozycyjnie ubrać w jakąś

stoma. Usłyszałem, że mam spakować

cielką jest Monika Pietrzak. Pod koniec

formę. Zdecydowanie jednak największą

wszystkie, bo je kupuje. I wówczas po-

roku będę miał jeszcze jedną wystawę.

kreację jestem w stanie zawrzeć przy ob-

myślałem, że aż tak źle nie będzie. Nie

Ta z kolei odbędzie się w Warszawie.

razach, gdyż tutaj nikt mi nic nie każe,

miałem ani jednego wolnego dnia, ze

Będzie też wystawa w Ostrzeszowie,

nie mam żadnych hamulców. Mogę robić

względu na nawał pracy. Jeździłem do

moim rodzinnym mieście, w którym od

to, co chcę.

Warszawy, po drodze prawie wcale nie
spotykałem innych kierowców. Pustki.

ponad sześciu lat nic nie pokazywałem.
Poza tym z moją menadżerką Anią przy-

Chcę zapytać jeszcze o coś ważnego,

Miałem wrażenie, że świat się zatrzy-

gotowujemy duży projekt, ale na razie

co dotknęło nas wszystkich, czyli pan-

mał, a ja biegnę. Sądzę, że sztuki pla-

nie chcę zdradzać szczegółów. Zapewne

demię Covid-19. Czy ten okres nega-

styczne, artystyczne w pandemii mocno

będzie też kolejna gitara, bo jak jedną

tywnie odbił się na Twojej pracy?

się rozwinęły. Bo sztuka stała się też

skończę, zabieram się za kolejną. Oprócz

Na początku, kiedy to się zaczęło, po-

aktywem, w który można inwestować.

tego zacząłem przygodę literacką, piszę

myślałem: co ja będę robił? Wydawało mi

Obecnie w ogóle nie mam problemu ze

książkę.

się, że sztuka to kompletnie niepotrzebna

sprzedażą swoich obrazów. Czasami jest

rzecz dla ludzi w tych trudnych czasach.

tak, że wystawiam obraz na Instagramie

Wiosną, gdy na dobre zaczął się Co-

i za 15 minut już go nie ma. Oczywiście,

vid-19 i lockdown, byłem w trakcie przy-

to też nie wzięło się znikąd. Jest to po-

Co w swojej hierarchii zawodowej
stawiasz na pierwszym miejscu?

gotowywania wystawy. Zaplanowałem ją

kłosie mojej wieloletniej pracy i ciągłe-

wspólnie z moją menadżerką w Galerii

go rozwoju artystycznego. To wszystko

mą sztuki. Przy malarstwie aerografem

Borowski w Warszawie. W marcu we-

nie jest policzalne, bo przez lata inwe-

Foto: archiwum prywatne Szymona Chwalisza

Zdecydowanie malarstwo olejne, bo
jest dla mnie najbardziej kreatywną for-
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stujesz swój czas, pracę, energię, a nie
masz gwarancji kiedy, i czy w ogóle, się
to zwróci. Dlatego artyści powinni być
medialni, aby społeczeństwo mogło zobaczyć ich twórczość. To jest część naszej pracy. Owszem można być hobbystą
i tacy ludzie też zapewne czerpią frajdę
z tego, co robią. Ale ja zawsze mówiłem,
że nie jestem kolekcjonerem swoich obrazów, chcę mieć tylko jeden w swoim
domu. Maluję przede wszystkim dla
ludzi, a sobie zostawiam reprodukcje
i piękne wspomnienia z okresu ich malowania.
Spotkaliśmy się w porze obiadowej. Jak Ci idzie gotowanie? Podobno
w dzień malujesz, a w nocy uczysz się

Foto: Bartłomiej Busz

gotować.
Słabo. Nie mam na to czasu. Jest kilka aktywności w życiu, które mi średnio
wychodzą. I do nich zaliczam gotowanie,
tańczenie i śpiewanie. Dlatego często jadam na mieście.
Rozmawiamy w styczniu, przed
nami cały rok. Czego mogę Ci życzyć
w 2022 roku?
Wybudowania domu, bo mam taki
plan, by mieć własny azyl. Potrzebuję
coraz więcej spokoju do pracy. Kiedyś
potrafiłem funkcjonować w takim zabieganiu, z telefonem w dłoni. Obecnie
lubię słuchać muzyki poważnej, która
kiedyś była dla mnie za trudna. Uwielbiam się uczyć i poznawać różne gatunki. Wkręciłem się w muzykę Richarda

Foto: Bartłomiej Busz

Wagnera, Piotra Czajkowskiego, Siergieja Rachmaninowa. Nie jest to muzyka, której słucham na co dzień, w samochodzie, ale do pracy daje mi to fajny
podkład. Stałem się też fanem słuchania
audiobooków z uwagi na to, że nie mam
zbyt dużo czasu na czytanie, więc jest to
jakaś alternatywa. Od wielu lat nie mam
w domu telewizora, nie korzystam z tego
medium. Staram się nie marnować czasu.
Ostatnio wszystko zaczyna mi się układać tak, jak kiedyś chciałem.
Rozmawiał
Stanisław FURMANIAK
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Salon masażu tajskiego „Thai Sabai” w Silesia City Center, 1 piętro
ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice, tel. 739 545 317
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Salon masażu tajskiego „Thai Sabai” w Galerii Katowickiej
3 piętro, antresola
ul. 3 Maja 30, ILESIA
40-097
Katowice,
577-818-088
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PODRÓŻE
KLAUDIUSZ SEVKOVIC

Dominikana – Punta Cana
Dominikana to jeden z ulubionych kierunków urlopowych Europejczyków
w czasie, kiedy u nas panuje zima. Na Dominikanie byłem wielokrotnie, tym
razem chciałem ją zobaczyć od innej strony czyli grając na polach golfowych znanych mi tylko z mediów.

krążą opowieści, że uczestni-

cia. Ziemia była prawie nieprze-

cy inauguracji Punta Cana Club

niknioną dżunglą i buszem bez

śmiali się z Pana Rainieriego

dróg dojazdowych i tylko garstką

i myśleli, że jest szalony kupu-

małych, rybackich wiosek rozsia-

jąc tę ziemię. Nie minęło jednak,

nych wzdłuż wybrzeża. Ale plaże

zbyt dużo czasu, gdy okazało się,

W moją podróż udałem się bez-

były jednymi z najpiękniejszych

że wyśmiewcy bardzo się myli-

pośrednim lotem do Punta Cana.

na wyspie z białym piaskiem,

li pomimo, że obszar nadal był

Punta Cana jest popularnym ku-

palmami kokosowymi, krysta-

dość odizolowany od cywilizacji.

rortem na Dominikanie, położo-

licznie czystą wodą i ochronny-

Do najbliższego miasta, Higuey,

nym na dalekim wschodzie kra-

mi rafami koralowymi. Kilka lat

dotarcie zajmowało 6 godzin. Po-

ju w prowincji Altagracia i jest

później dołączył do nich domi-

trzebna była nowa droga. Firma

jednym z najpopularniejszych

nikański przedsiębiorca Frank

Colgate-Palmolive, która była

kurortów na Karaibach. W rze-

R. Rainieri ze swoją wizją stwo-

zobowiązana do repatriacji do-

czywistości wschodnie wybrzeże

rzenia społeczności uzdrowisko-

chodów z eksportu swoich lokal-

Dominikany jest często określane

wej, która szanuje środowisko

nych podmiotów, zaangażowała

jako Punta Cana, natomiast obej-

naturalne, a jednocześnie oferuje

się i zbudowano nową autostra-

muje ono kilka obszarów: (Cap

odwiedzającym światowej klasy

dę, która umożliwiła dotarcie do

Cana, Punta Cana, Cabeza de

wakacje. Señor Rainieri mądrze

Higuey w 30 minut, łącząc w ten

Toro, Bavaro, El Cortecito, Are-

postanowił zmienić nazwę na

sposób Punta Cana z resztą sieci

na Gorda, Makao i Uvero Alto).

Punta Cana. W 1971 wybudowa-

drogowej wyspy. Punta Cana jest

Region ten ma ciekawą historię

no pierwszy hotel w Punta Cana

dziś największym i najszybciej

powstania. W 1969 roku grupa

– Punta Cana Club – który stał

rozwijającym się miejscem tury-

amerykańskich inwestorów kupi-

na terenie zajmowanym obecnie

stycznym na Karaibach i jest po-

ła 30 mil kwadratowych niezabu-

przez PUNTA CANA Resort &

pularnym miejscem wypoczynku

dowanej ziemi graniczącej 5 mil

Club.

dla ludzi z całego świata. Punta

od wschodniego wybrzeża Domi-
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nikany w prowincji La Altagra-

Wśród mieszkańców regionu
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Cana szczyci się ponad 100 hote-

lami i kurortami oraz 30 000 pokoi hotelowych rozmieszczonych
na 40 kilometrach pięknych plaż
z białym piaskiem. …
Swój pobyt na Dominikanie
postanowiłem spędzić w małym prywatnym resorcie przy
plaży Palmera. Palmera Beach
znajduje się w Uvero Alto, które z kolei należy do Punta Cana.
Nazwa plaży pochodzi od palm,
które otaczają to piękne miejsce. Obok plaży znajduje się
prywatny kompleks mieszkalny
ze wszystkimi udogodnieniami
i wygodami, których człowiek
potrzebuje, aby być szczęśliwym. Można tam się zatrzymać
lub poszukać innych alternatyw,
jakie oferuje otoczenie. Palmera
Beach to spokojne i bardzo ciche
miejsce, znane z krystalicznych
wód. Każdy dzień pobytu w tym
miejscu rozpoczynałem ponad
godzinnym spacerem brzegiem
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tej cudownej plaży, podziwiając

Cana Golf Club był pierwszym

na Karaibach”. Klub golfowy

niesamowite widoki.

polem na Karaibach, w którym

La Cana jest otwarty dla wszyst-

Popołudnia to czas na przyjem-

wykorzystano paspalum, nasio-

kich właścicieli domów w Pun-

ności sportowe, a mianowicie

na trawy, które można podlewać

ta Cana Resort & Club, a także

grę w golfa. Podczas dwutygo-

wodą morską. Magazyn Golf po-

dla wszystkich zarejestrowanych

dniowego pobytu na Dominika-

równał La Canę do Pebble Beach

gości Tortuga Bay, The We-

nie rozegrałem kilka, bardzo do-

i uznał je za „pole numer jeden

stin Punta Cana Resort & Club,

brych rund na pobliskich polach
golfowych.
Pierwszym z pól było La Cana.
La Cana Golf Club to 27-dołkowe pole golfowe składające
się z trzech dziewiątek: Tortuga, Hacjenda i Arrecife. To pole
golfowe oferuje 14 dołków z widokiem na ocean i krystalicznie
niebieskie Morze Karaibskie.
Zaprojektowany przez P.B. Dye,
stało się ulubieńcem golfistów
z całego świata, a zgodnie z wysiłkami Punta Cana Resort &
Club, aby być jak najbardziej
przyjaznym dla środowiska, La
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Home Rentals i The Four Points

a także wielu lokalnych turnie-

ale małych, po-

by Sheraton.

jów organizowanych przez Naro-

chyłych greenach

dową Federację Golfa Republiki

toczy się dość

Dominikany.

szybko. Istnieje

W kolejnym dniu pojechałem
na pole Punta Blanca Golf Club.
To pierwsze pole golfowe na Ka-

I kolejne pole do mojej kolekcji

raibach zaprojektowane przez

gracza – Hard Rock Golf Club.

tów w ciemno, co

słynnego golfistę i projektanta

Zostało zaprojektowane przez

zwiększa wyzwanie

pól golfowych Nicka Price’a.

Jacka Nicklausa. Zlokalizowa-

tego układu.

Price stworzył to arcydzieło pola

ne w Cana Bay jest pierwszym

golfowego, które jest również jak

polem golfowym noszącym kul-

w którym spędza-

powyższa La Cana uprawiane

tową markę Hard Rock. Zostało

łem urlop wybudo-

jest trawą paspalum. Pole ma 4

otwarte w marcu 2010 r. w głębi

wane zostało kolejne

zestawy tee i jest testem od wy-

lądu. Przedstawia golfistom na

wspaniałe pole gol-

trawnego profesjonalisty do mło-

wszystkich poziomach wyzwa-

fowe Bavaro Iberostar.

dego golfisty amatora. Położony

nie na każdym dołku, ze względu

Golfiści na wszystkich

w bardzo dogodnej lokalizacji

na wiatry wiejące przez rodzimą

poziomach będą zachwyce-

w pobliżu wielu bardzo popu-

tropikalną roślinność rozciąga-

ni śródlądowym klubem golfo-

larnych kurortów, Punta Blanca

jącą się aż do krawędzi fairway-

wym Iberostar Bávaro Pete B.

to świetna opcja na grę w golfa

ów, więc proste uderzenie jest na

Dye, w tym z charakterystyczny-

bez konieczności dalekich po-

wagę złota. Pole to zasługuje na

mi piaskowymi bunkrami Dye,

dróży. Punta Blanca była nawet

swoją rock’n’rollową nazwę –

jeziorami i skałami, a wszystko

gospodarzem wielu międzyna-

każdy dołek nosi nazwę słynnej

to schowane pośród bujnego kra-

rodowych turniejów zaproszeń,

piosenki rockowej, a na gładkich,

jobrazu i wzniesienia. To wyjąt-
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również kilka rzu-

W

regionie,

57

kowe pole, położone na terenie
przyjaznego rodzinom kompleksu Iberostar z 1800 pokojami,
charakteryzuje się ostrymi pofałdowaniami i dołkami z bocznym
wiatrem. Ten kurs ma wiele zalet.
Jest to idealne rozwiązanie dla
osób o średnim zasięgu i dla tych,
którzy chcą zagrać w zabawną
rundę wakacyjnego golfa, a także
znaleźć się w jednym z najdogodniejszych miejsc w Punta Cana!
Nie tylko golfem człowiek
żyje, dlatego też jednego dnia
udałem się na wspaniałą wyprawę katamaranem po Morzu Karaibskim. Mogłem podziwiać delfiny w ośrodku dla pływających
ssaków, nurkować i zachwycać
wspaniałymi widokami.
Wiem, że to miejsce skrywa
wiele niesamowitych zakątków,
które swoim wyglądem wzruszyłyby każdego, ale też uwielbiam
podróżować i odkrywać nowe
miejsca, dlatego też swoją przygodę z Dominikaną zakończę
innym razem, a w międzyczasie
odwiedzę inne zakątki świata.
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STAY & PLAY PACKAGES

Stay & Play 2
cena od

Stay & Play 3
cena od

Stay & Play 4
cena od

Stay & Play 5
cena od

Stay & Play 7
cena od

1099zł

1499zł

1699zł

1899zł

2399zł

od osoby

od osoby

od osoby

od osoby

od osoby

2 noclegi
2 dni nielimitowanej
gry w golfa

3 noclegi
3 dni nielimitowanej
gry w golfa

4 noclegi
4 dni nielimitowanej
gry w golfa

5 noclegi
5 dni nielimitowanej
gry w golfa

7 noclegi
7 dni nielimitowanej
gry w golfa

Wszystkie pakiety Stay & Play zawierają
Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w Domu Klubowym, Garden Suites lub domkach szwedzkich *
Nielimitowana gra w golfa
Śniadanie w formie bufetu serwowane w Domu Klubowym.
W dniu przyjazdu powitalny drink.
Codziennie darmowy żeton na driving range.
W celu rezerwacji pobytu w Modry Las Golf Resort | PGA National Poland skontaktuj się z nami
+ 48 667 710 410 lub golf@modrylas.pl

www.modrylas.pl

* cena podana od osoby przy pełnym obłożeniu w pokojach i domkach szwedzkich
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Silesia Business & Life Golf Cup
GOLF

Belek - Regnum Carya Golf & Spa Resort
Silesia Business & Life Golf Cup 2022 ponownie zawitała do Turcji, a dokładnie do Belek do najlepszej destynacji golfowej okolic Antalyi. Golfiści z całego kraju wraz z przyjaciółmi
przybyli do Belek, aby odpocząć, spędzić miło czas w wyjątkowym miejscu oraz rozegrać dwa
turnieje golfowe. Na tygodniowy pobyt, wybraliśmy najbardziej luksusowy hotel regionu Belek
- Regnum Carya Golf & Spa Resort.
Hotel jest usytuowany wzdłuż doskona-

Club oraz Carya Golf Club zlokalizowa-

fowe położone na falistych piaszczystych

łej, białej, piaszczystej plaży nad Morzem

nym tuż obok hotelowych apartamentów.

wzgórzach i przecinające dojrzałe lasy

Śródziemnym. Rezydentami tego wspania-

Carya Golf to pierwsze klasyczne pole

sosnowe w samym sercu tureckiego wy-

łego miejsca były gwiazdy show biznesu

golfowe w stylu wrzosowiska, które zo-

brzeża golfowego. Peter Thomson powie-

takie jak: Jennifer Lopez, Jason Statham,

stało zbudowane na tureckim wybrzeżu

dział: „to wyjątkowy kawałek ziemi, na

Rita Ora czy Hugh Grant. To ekskluzywne

Morza Śródziemnego. Zaprojektowane

którym można zbudować pole golfowe.

miejsce spełnia wszystkie zachcianki go-

zostało przez Thomson Perrett & Lobb,

Przypomina słynne pola golfowe Surrey

ści, a serwis który oferuje jest na najwyż-

międzynarodową firmę zajmującą się ar-

w pobliżu Londynu, które uważam za jed-

szym światowym poziomie. Miłośnikom

chitekturą pól golfowych założoną przez

ne z najlepszych na świecie i na których

golfa, Regnum resort oferuje grę na dwóch

pięciokrotnego otwartego mistrza Petera

miałem szczęście odnieść wiele sukcesów

polach golfowych takich jak National Golf

Thomsona, Jest to mistrzowskie pole gol-

podczas moich dni gry. Jestem bardzo
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podekscytowany perspektywą stworze-

reprezentować nasz kraj na światowym

rozgrywek otrzymali wspaniałe szklane

nia przez TPL klasycznego, tradycyjnego

finale na wyspie Mauritius.

statuetki, nagrody rzeczowe m.in. piłki

kursu w Turcji”. Carya to klasyczny co-

Wyniki Turnieju:

golfowe XXIO i Srixon oraz kwalifikację

urse, unikalny w regionie i zawierający

Stableford Netto HCP 0.1-18.0

do turnieju finałowego. Ceremonia wrę-

naturalnie uprawiany wrzos oraz drzewka

1. Henryk Gwiżdż

czenia nagród odbyła się w prestiżowej

pomarańczowe, obfitujące w owoce. Pole

2. Konrad Duda

restauracji japońskiej Kushimoto w hotelu

to wymagający test strategii gry w golfa

3. Marek Jędrusiak

Regnum.

z swobodnie płynącymi dołkami, które
biegną między sosnami. Pole golfowe Ca-

W kolejnych dniach uczestnicy rozeStableford Netto HCP 18.1-36.0

grali rundy towarzyskie na National Golf

rya może poszczycić się także, spektaku-

1. Jerzy Dera

Club. Od czasu otwarcia National w dniu

larnym budynkiem klubowym. Wyjątkową

2. Maciej Kozłowski

18 listopada 1994 roku, klub stał się popu-

cechą Caryi jest oczywiście to, że pole jest

3. Ewelina Fajer

larnym miejscem turystycznym przyciąga-

oświetlone przez cały czas, co pozwala na

Drugim turniejem, w którym uczest-

jącym golfistów ze wszystkich zakątków

grę w golfa nocą podczas upalnych letnich

niczyli nasi golfiści, był Silesia Business

świata. 18-dołkowe pole mistrzowskie,

dni. Na polu rozgrywany był trzykrotnie

& Life Golf Cup 2022. Zawodnicy przed

zaprojektowane przez gracza Ryder Cup

turniej European Tour – Turkish Airlines

rozgrywkami, otrzymali od organizatora

Open.

koszulki golfowe marki Abacus sygno-

Uczestnicy wyjazdu rozegrali na polu

wane logiem turniejowym. Zwycięzcy

Carya, dwa turnieje. Pierwszym z nich był
turniej AGWC Poland, który wyłonił kolejnych golfistów zakwalifikowanych do
polskiego finału, z którego najlepsi będą

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Davida Feherty’ego i gracza Seniors Tour
Davida Jonesa, było gospodarzem turnieju PGA European Turkish Seniors Open

Wyniki Turnieju: Stroke
Play Brutto

w 1996 i 1997 roku. National jest pierw-

1. Paweł Purgal

szym polem golfowym w Turcji, które zo-

2. Maciej Kozłowski

stało opracowane zgodnie ze standardami

3. Zdzisław Wolny

określonymi przez European PGA i jest
otwarty dla członków oraz odwiedzających.
Turniej eliminacyjny w Belek był ostatnim turniejem rozgrywanym poza granicami kraju. Już w maju wracamy na kra-

Stableford Netto

jowe pola golfowe. Do Turcji powrócimy

HCP 0.1-18.0

w październiku, gdzie rozpoczniemy sezon

1. Mariusz Szumański

Silesia Business & Life Golf Cup 2023.

2. Konrad Duda
3. Henryk Gwiżdż

Stableford Netto
HCP 18.1-36.0
1. Artur Lempert
2. Eugeniusz Gorczowski
3. Ewelina Fajer
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Powróciliśmy do Tajlandii
Z wielką radością po kilku latach mogliśmy ponownie zorganizować turniej Silesia Business
& Life Golf Cup w Tajlandii. Tym razem ze względu na okoliczności mogliśmy udać się tylko w
jedno miejsce - Phuket. Miejsce obfitujące w pola golfowe, wspaniałe hotele i niesamowite krajobrazy. Mieliśmy ogromną przyjemność grać na sześciu różnych polach golfowych, wyjątkowych
pod każdym względem.

Pierwszym polem golfowym,

który omija duże jezioro, z szansą

względu na urokliwe pole i central-

na którym przygotowywaliśmy do

na Hole in One dla tych, którzy po-

ną lokalizację, w dogodnej lokali-

turnieju był Phuket Country Club.

trafią celnie pokonywać 240 metrów

zacji w niewielkiej odległości od

Klub został założony w 1989 roku,

wody. Układ pola jest tak naturalny

miasta Phuket i plaży Patong. To

był pierwszym polem golfowym na

i spokojny, jak atmosfera i personel.

18-dołkowe pole o par 72 oferuje

Phuket i pierwszym w południowej

Pola golfowe w Tajlandii charakte-

relaksującą i odświeżającą rundę

Tajlandii o międzynarodowym stan-

ryzują się przede wszystkim tym, że

o długości 6555 jardów, która ofe-

dardzie i był gospodarzem wielu

na każdym z nich mamy obowiąz-

ruje możliwość sprawdzenia swoich

turniejów krajowych. Pole jest zde-

kowo caddy, są to przeważnie ko-

umiejętności zarówno początkują-

cydowanym faworytem dla graczy

biety. Caddy pomaga w wskazaniu

cym, średniozaawansowanym, jak

z wysokimi handicapami, oferując

kierunku gry, odnalezieniu piłki czy

i profesjonalistom. Pierwsze dzie-

wymagającą, ale satysfakcjonującą

też kierowaniu pojazdem golfowym.

więć dołków wije się obok charak-

grę i jedne z najlepszych golfów,

Po rundzie golfa należy obowiązko-

terystycznego elementu tego course

w jakich kiedykolwiek grali. Dzie-

wo dać caddy napiwek w wysokości

- Crystal Lake, zanim zabierze Cię

siąty dołek stanowi szczególnie

minimum 400 THB tj. około 50 zł.

w zalesione wzgórza na drugą dzie-

ekscytujące wyzwanie, jest to par 5,

Kolejnym polem na naszej liście

wiątkę. Z dosłownie tysiącami palm

było Loch Palm Golf Club. Jest to

otaczających fairwaye i chłodną

popularny wybór zarówno wśród

bryzą owiewającą

mieszkańców, jak i turystów, ze

cię z Crystal Lake,
atmosfera jest spo-
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kojna i pogodna, pomimo licznych

tarowej soczystej dolinie płynnie

ustanawiając rekord Canyon Course,

niebezpieczeństw i wymagających

wijącej się przez plantacje kauczuku

gdy to zrobił, a następnie ponownie

greenów. Loch Palm zyskało miano

i kopalnie cyny.

w 1998 roku, kiedy Tiger Woods za-

najbardziej relaksującego pola golfowego w Phuket.

Pierwszy w naszej kolejności do

grał jeden z najbardziej zdumiewa-

gry był Canyon Course, który już

jących powrotów do gry, w którym

W trzecim dniu naszych przy-

dawno wyrobił sobie markę, będąc

Ernie Els został pokonany w play-

gotowań do turnieju, rozegraliśmy

gospodarzem kilku pamiętnych mię-

-off do ostatniego dołka. Wszystko

rundę treningową na Blue Canyon

dzynarodowych turniejów, w tym

to i więcej w połączeniu sprawiło, że

Country Club, który został uznany

Honda Invitational w 1996 roku

za jeden z najbardziej prestiżowych

i dwukrotnie Johnie Walker Classics

klubów golfowych w Azji, z dwoma

Tournament; najpierw w 1994 roku,

wspaniałymi, nagradzanymi polami

kiedy Greg Norman odzyskał pozy-

mistrzowskimi na ponad 700-hek-

cję światowego gracza numer jeden,
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Canyon Course zdobył kilka znaczą-

znanego architekta Yoshikazu Kato.

weterani z długimi uderzeniami,

cych nagród, w tym „Pole Golfowe

Dzięki swojej charakterystycznej

którzy decydują się na tee off z tee

Azji i Pacyfiku roku 1999” (Hertz

filozofii projektowania, polegającej

Pro, wyruszają na rygorystyczną

International Golf Travel Awards).

na wykorzystaniu naturalnych krajo-

rundę 7129 metrów wymagającego

Canyon Course nie jest przezna-

brazów i siedlisk, Pan Kato ponow-

golfa, gotowego do przetestowania

czony dla osób o słabych nerwach,

nie osiągnął cel w tworzeniu pola

najlepszy. 18. dołek ma par 4 z nie-

rzuca wyzwanie najlepszym gra-

o autentycznym naturalnym pięknie

zwykłym finiszem i został wybrany

czom, płynąc bez wysiłku przez

i wymagającej grze w golfa. Jak

przez Asian Golf Monthly w 2003

dramatyczną naturę przeszłości wy-

sama nazwa wskazuje, w Lakes Co-

roku jako „Najlepszy Par Four

dobycia cyny w Phuket. Charakte-

urse jest dużo wody, przy czym nie

w Azji”. Runda golfa na Lakes Co-

ryzuje się wymagającą kombinacją

mniej niż 17 z 18 dołków zawiera

urse była wymagająca dla naszych

wąskich, wysadzanych drzewami

piorunujące, półnaturalne elementy

uczestników, pomimo tego każdy za-

fairwayów , które wymagają do-

wodne wyrzeźbione w krajobrazie

kończył grę z uśmiechem na twarzy.

kładnych uderzeń z tee i precyzyjnej

z zalanych kanionów, gdzie w prze-

Następnego dnia czekał nas tur-

gry. Z 80 bunkrami, wodą na 14-stu

szłości wydobywano cynę na Phu-

niej partnerski AGWC Poland – The

dołkach, to pole wymaga dokładnej

ket. To pole oferuje zupełnie inną

Amateur Golf World Cup, który ro-

gry przez cały czas.

grę niż jego siostrzany kurs Canyon,

zegraliśmy na polu Laguna Phuket

I w ten oto sposób po trzech

ale jest równie trudny i satysfakcjo-

Golf Club. Laguna Golf Phuket to

dniach przygotowań, treningów

nujący. Dzięki 5 zestawom tee box

18-dołkowe pole golfowe par 71,

i aklimatyzacji mogliśmy rozpo-

do wyboru pozwala wybrać tempo

położone w rozległym kompleksie

cząć wyczekiwany turniej Silesia

i złożoność gry. W połączeniu z sze-

Laguna Phuket Resort, w którym

Business & Life Golf Cup, który

rokimi fairwayami i hojnymi gre-

znajdował się nasz hotel Angsana.

został rozegrany na polu Blue Ca-

enami oznacza to, że Lakes Course

Odnowione i zrewitalizowane przez

nyon – Lakes Course. Lakes Cour-

może być używany przez skromnych

architekta Paula Jansena w 2014

se to kolejne nagradzane arcydzieło

graczy i amatorów, podczas gdy ci

roku, Laguna Golf Phuket jest

SILESIA BUSINESS & LIFE

przyjemnym, ale naprawdę wyma-

lasem. W rzeczywistości elewacja

na najlepszych polach golfowych

gającym polem golfowym, które

zmienia się tak drastycznie na tym

wyspy. Zwieńczeniem pobytu,

przemawia do entuzjastów golfa

układzie, że wózki golfowe są obo-

była ceremonia rozdania nagród,

o wszystkich umiejętnościach. Pole

wiązkowe. Każdy aspekt gry Red

przeprowadzona w egzotycznym,

zawiera mnóstwo malowniczych

Mountain sprawia, że jej gracze są

pięknym klimacie, w restauracji na

lagun, gajów kokosowych i pofał-

urzeczeni ekscytującą różnorodno-

plaży, gdzie towarzyszył nam szum

dowanych fairwayów. Po całkowi-

ścią gry i spektakularną naturalną

fal i nadmorski księżyc. Zwycięzcy

tym ponownym otwarciu w styczniu

scenerią.

otrzymali wspaniałe nagrody oraz

2015 r., nowy krajobraz zapewnia

Na Phuket spędziliśmy wspaniałe

golfistom dwa odrębne krajobra-

10 dni, w tym sześć razy graliśmy

klasyfikacje do turnieju finałowego.

zy – bujną tropikalną roślinność na
pierwszej dziewiątce oraz tylne dołki
z kokosowymi gajami i piaskowymi
bunkrami. Ulepszony projekt skupia
gracza na pozycji i strategii z tee,
z dobrze rozmieszczonymi bunkrami i zagrożeniami wodnymi do
rozważenia. Greeny w specyfikacji
USGA zapewniają doskonałą jakość
powierzchni do gry przez cały rok,
z dobrze zaprojektowanymi konturami i obszarami pobocznymi, które
oferują bogactwo opcji strzałów. Course Laguna pomimo wymagających
fairwayów, bunkrów i przeszkód
wodnych, okazała się dla naszych
graczy przyjemna.
Po dniach turniejowych pozostał
nam ostatni dzień gry towarzyskiej
tym razem udaliśmy się na pole Red
Mountain Golf Club. Red Mountain
szybko zyskała miano jednego z najlepszych pól w Azji od czasu otwarcia w 2007 roku. To pole, wijące się
przez surowy krajobraz starej kopalni
cyny, oferuje ekscytującą różnorodność zabawy, która pasuje do oszałamiającej różnorodności przyrody.

Wyniki Turnieju
Silesia Business & Life Golf Cup
Stableford Netto HCP 0.1-18.0
1. Tomasz Iwan
2. Piotr Łazowski
3. Marek Królikowski
Stableford Netto HCP 18.1-36.0
1. Ewa Łazowska
2. Alexandra Krolikowski
3. Andrzej Jasiński

Każdy dołek pola stanowi inne
wyzwanie z różnymi opcjami, nagradzając tych, którzy mają taktyczne podejście do swojej gry i wyważone umiejętności, aby bezpiecznie
dotrzeć do greenu. Pole oferuje dla
gracza naturalne bunkry, wysokie
urwiska, głębokie i zalane wąwozy, wszystko płynnie zintegrowane
i stanowiące wyzwanie nawet dla
najbardziej doświadczonych graczy.
A gdy będziesz przedzierać się przez
dramatyczne zmiany wysokości, zostaniesz nagrodzony panoramicznymi widokami na Phuket, zanim zejdziesz z powrotem w dół kolejnego
wąwozu porośniętego tropikalnym
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Karolinka Golf Park
GOLF

Najbardziej zielone pole w Polsce
Wywiad z Adamem Leszkiewiczem, prezesem Karolinka Golf Park.
Przed nami nowy sezon. Jakie plany

nam się zorganizować po raz pierwszy

Wzrost kosztów, znany wszystkim

ma Karolinka Golf Park w tym roku?

uroczystą galę z wręczaniem nagród na-

Czytelnikom, i nas zmusił do podwyż-

Zbliżający się sezon będzie kolejnym,

szym najlepszym golfistom. Rok 2021

szenia opłat, średnio o ok. 10%. Mamy

w którym chcemy z jednej strony ofero-

był dla nas wyjątkowy, przede wszyst-

nadzieję, że to nie zniechęci graczy.

wać wysokiej jakości usługi sportowe,

kim dlatego, że udało nam się poprawić

Odwdzięczymy się za to jakością pola

a z drugiej w maksymalnym stopniu

wszystkie wskaźniki sportowe. Ponadto

i profesjonalizmem naszego „karolinko-

wykorzystać każde wydarzenie i wizy-

organizacja międzynarodowego turnieju

wego” zespołu. Poza tym dla członków

tę każdego gracza do promocji naszego

w ramach cyklu Pro Golf Tour była dla

innych klubów golfowych przygoto-

obiektu. Wciąż jesteśmy młodym polem

nas prawdziwym wyzwaniem. Te cenne

waliśmy specjalne oferty promocyjne

i wciąż szukamy swojego miejsca na

doświadczenia chcemy wykorzystywać

i dziękujemy np. kierownictwu klubów

golfowej mapie Polski. Kończymy tur-

w kolejnych sezonach.

z Siemianowic, Gliwic czy Mikołowa za

nieje zimowe i od 26 marca planujemy
otworzyć letnie greeny i zainaugurować
kolejny sezon. Przygotowaliśmy kalen-

taką efektywną współpracę w tym zaCo zaproponujecie nowego w kolejnym sezonie?

darz turniejowy aż do 3 grudnia i liczy-

Wspomniałem już o kalendarzu tur-

my na swoich Klubowiczów oraz Gości,

niejowym. Nasz cykl turniejów klubo-

także tych z Górnego Śląska.

wych Open Karolinka Golf startuje 2

kresie. Także na specjalne zniżki mogą
liczyć członkowie Business Club Golf,
których serdecznie zapraszamy na Karolinka Golf Park.

kwietnia i potem w kolejnych 7 edy-

Pole golfowe to nie tylko sport. Co

Zima zazwyczaj to okres stagnacji

cjach zapraszamy do rywalizacji w tym

czeka nas w zakresie działań bardziej

i spokoju na polach golfowych. Jak

cyklu wszystkich chętnych co dwa-trzy

strategicznych. Czekamy wszyscy na

było z tym u Państwa?

tygodnie aż do 9 października. Nowo-

drugą 9.

Oczywiście, warunki pogodowe nie

ścią będzie Golfowy Startup czyli cykl

I to jest dopiero nasze wyzwanie…

pozwalały w takim samym stopniu jak

turniejów przeznaczony dla graczy nie-

Ale z radością mogę zapowiedzieć re-

latem korzystać z uroków pola w Ka-

pewnych jeszcze swoich umiejętności.

alizację tego projektu. Mamy już zgo-

mieniu Śląskim. Ale staraliśmy się za-

Sztandarowym turniejem będzie lipcowy

dy korporacyjne, a wybrany projektant

chęcać graczy do możliwie częstych

PGA Polska Matchplay. Nowym even-

przygotowuje masterplan pola i poszcze-

odwiedzin. Od początku grudnia co

tem będzie turniej dla Pań w połowie

gólnych obiektów. Rok 2022 będzie

dwa tygodnie organizowaliśmy turnieje

lipca organizowany wspólnie z Silesia

czasem prac projektowych i uzyskiwa-

zimowe, także od połowy grudnia uru-

Business & Life. Poza tym planujemy

nia zgód administracyjnych. Jesienią

chomiliśmy specjalny program promu-

realizację kilku projektów z naszymi

chcemy ruszać z wylesieniami i pracami

jący aktywność fizyczną w zimie z Fun-

partnerami, które mają zachęcać do

ziemnymi. Nowa część pola ma być go-

dacją Pomoc. Dzięki temu korzystanie

nauki gry w golfa i ją popularyzować

towa w 2024 roku. Myślimy także o za-

z naszego obiektu było za przysłowiową

w kolejnych środowiskach. Dużą wagę

kupie symulatora i doposażeniu w sprzęt

złotówkę. Nasza restauracja także cały

przywiązujemy do drugiej już edycji Mi-

np. melexy. Cieszymy się także, że po

czas oferowała dla graczy ciepłe posił-

strzostw Polski Samorządowców, które

raz pierwszy, będziemy mogli przez cały

ki. Warunki śnieżne nie pozwoliły nam

planujemy zrealizować 10-11 czerwca.

sezon wspierać golfistów ofertą gastro-

niestety w tym roku przygotować obiek-

Ciekawostką będą dwa nowe wydarze-

nomiczną i nasza restauracja będzie do

tu dla fanów narciarstwa biegowego.

nia sportowe: Turniej wielobojowy oraz

dyspozycji gości i Klubowiczów. W tym

Od stycznia w czasie comiesięcznych

nocny turniej świętojański. Proszę się

roku przez cały sezon do dyspozycji

wieczorów klubowych przygotowuje-

więc nie dziwić, że tak niecierpliwie

graczy będzie nowy dom klubowy wraz

my się do nowego sezonu. Najbliższe

i z taką ekscytacją czekamy na wiosnę.

z pełnym zapleczem sanitarnym.

spotkanie poświęcimy przepisom i zasadom gry. Podsumowywaliśmy także
zimą poprzedni sezon. W grudniu udało
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A jak wygląda sprawa opłat w 2022
roku?

SILESIA BUSINESS & LIFE

Jak będzie wyglądało kolejne dziewięć dołków?

Cała dziewiątka będzie typu parkland,
czyli otoczona drzewami iglastymi, co
nada jej bardzo naturalny charakter. Najbardziej będzie przypominała obecne
dołki numer 1, 8 i 9. Na polu znajdzie
się też naturalny zbiornik wodny, który
będzie przebiegać przez dwa dołki. Druga dziewiątka będzie dłuższa niż pierwsza i będzie wymagała bardziej precyzyjnej gry, gdyż zostanie zlokalizowana
wśród drzew. Planujemy także budowę
miejsc noclegowych dla golfistów, którzy będą chcieli zostać na naszym polu
dłużej niż jeden dzień.
W środowisku golfowym sporo
mówi się o restauracji na Waszym
polu. Co sprawia, iż jest wyjątkowa?
W restauracji Karolinka Golf Park stawiamy na kuchnię europejską ze śląskimi akcentami, gdyż nie możemy zapomnieć o bogactwach kuchni regionalnej.
Współpracujemy z lokalnymi opolskimi
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dostawcami, staramy się pozyskiwać
od nich jak najwięcej produktów. Szef
kuchni dba o jakość i smak, dlatego
dużą wagę przywiązujemy również do
ekologii. Organizujemy też kolacje degustacyjne, tematyczne imprezy, a menu
dostosowujemy do sezonu starając się,
aby restauracja funkcjonowała przez
cały rok, niezależnie od golfowego kalendarza.
Jak współpracujecie ze swoimi Klubowiczami?
Stawiamy przede wszystkim na komunikację i identyfikację w naszym
środowisku. Liczbowo bardzo ono się
rozrosło w ubiegłym roku. Teraz to już
rzesza ponad 170 członków. Cykliczny
newsletter czy wieczory klubowe to
tylko niektóre z proponowanych przez
nas działań. Dużą wagę przywiązujemy
do integracji środowiska biznesowego
wokół Karolinka Golf Park. Obok golfa
i smacznej kuchni, chcemy w tym sezonie zaproponować także sporo wiedzy
merytorycznej, spotkań z ekspertami
oraz okazji do dyskusji i wzmacniania
relacji. Nasz dom klubowy oferuje możliwości szkoleniowe, a w połączeniu
z Akademią golfa może stanowić ciekawą alternatywę na firmowe i biznesowe
spotkania.
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			 Turnieje eliminacyjne
14-15 maja - Sobienie Królewskie Golf & CC
4-5 czerwca - Wrocław Golf Club
25-26 czerwca - Kalinowe Pola Golf Club
23-24 lipca - Sand Valley Golf Resort
SILESIA
BUSINESS
& LIFE
20-21 sierpnia
- Modry
Las& LIFE
Golf Resort
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Business Golf Club

businessgolfclub.pl
76
78

SILESIA BUSINESS & LIFE

Cullinan Links Golf Club, which offers a unique golf experience with the feature of
being Turkey`s only golf course with a river and sea coast, is designed as 36 holes by
,,European Golf Design”, the world`s leading golf course design company.
A unique track with a view of the sea on one side, the river and the Taurus Mountains
on the other side...
Aspendos Links Course and Olympos Links Course, which emphasize the historical
beauties of Antalya, the ,,open air museum” where nature and history come together
in a unique harmony await golf enthusiasts.
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Turnieje eliminacyjne
13 maja - Sobienie Królewskie Golf & CC
3 czerwca - Wrocław Golf Club
24 czerwca - Kalinowe Pola Golf Club
22 lipca - Sand Valley Golf Resort
19 sierpnia - Modry Las Golf Resort
FINAŁ 10 września - Karolinka Golf Park

www.agwcpoland.pl
SILESIA BUSINESS & LIFE
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Angelika WĄTOR
Kobieca siła
SPORT

Sportowiec, społecznik, żołnierz, modelka, radna Powiatu Będzińskiego czyli niezwykle
wszechstronna kobieta XXI wieku. Angelika Wątor to wyjątkowy sportowiec, mistrzyni
igrzysk europejskich, medalistka Pucharów Świata, mistrzostw Polski, która oprócz treningów i startów niezwykle prężnie działa w innych dziedzinach życia. Jak z tym wszystkim
sobie radzi? Jaki ma patent na dobrą organizację i znalezienie przy tym czasu wolnego?
Poznajcie bliżej kobiecą siłę Angeliki Wątor.
Kalendarz Charytatywny to

Myślę, że chęć pomocy była

kalendarza, ponieważ niestety

twój flagowy pomysł, który od

u mnie od zawsze. Obok mojego

niektóre osoby nie dotarły na

lat realizujesz. Opowiedz kilka

rodzinnego domu jest las i bar-

plan np. przez przedłużającą się

słów o akcji?

dzo często ludzie, którzy nie

pracę. Nie mam o to pretensji,

Angelika Wątor: Inicjatywa

chcieli już swoich pociech, przy-

jestem pozytywnie zaskoczona,

powstała kilka lat temu z powo-

wiązywali je właśnie tam- do

bo zainteresowani cały czas pi-

du chęci pomagania zwierzakom.

drzew. Praktycznie za każdym

sali i informowali co się dzieje,

W tym roku chciałam zwiększyć

razem, kiedy wychodziliśmy

także byliśmy gotowi na różne

świadomość ludzi względem ad-

na spacer znajdowaliśmy jakieś

scenariusze. Jestem pod wielkim

opcji i nawiązałam współpracę

poszkodowane zwierzątko, któ-

wrażeniem, na sesjach które

z Fundacją Judyta. Wybrałam tą

re od razu braliśmy do domu.

organizowaliśmy każda

fundację, ponieważ wiem, że to

Najgorzej wspominam psiaka

osoba była umówio-

jest naprawdę świetna. Przede

Maxa, który miał przetrącony

na na konkretną

wszystkim dba o swoich pod-

kręgosłup. Weterynarz podszedł

godzinę. Mimo

opiecznych. Mają u siebie wiele

do sprawy sceptycznie. Mówio-

tego wiele gwiazd

szczeniaków, psiaków z inter-

no nam, że nic się z tym nie da

zostawało jeszcze

wencji, są też „niepełnosprytki”.

zrobić, jednak po jakimś czasie

dłużej, rozmawiało

I właśnie tutaj chciałam zwrócić

Max zaczął chodzić... Napraw-

z kolejnymi osobami,

uwagę na te „niepełnosprytki”,

dę to był cud. Potem oddaliśmy

nagrywali story z psiaka-

które są pełne wigoru. Warto pa-

go do osoby, która potrzebowała

miętać, że szczeniaki nie mają

psiaka. Wiem, że Max jest da-

problemu ze znalezieniem domu.

lej ze swoją nową rodziną i jest

Zapominamy niestety o tym, że

szczęśliwy. Ta świadomość bar-

są też psiaki, które są pokrzyw-

dzo pokrzepia.

dzone przez los, one potrzebują
dużo troski, dużo miłości i na

Ciężko było zachęcić wszyst-

pewno oddadzą ją trzykrotnie,

k i e g w i a z d y, k t ó re w z i ę ł y

a nawet czterokrotnie.

udział w dotychczasowych
edycjach akcji?
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Jak zrodził się pomysł na

Myślę, że akurat problemem

Charytatywny Kalendarz

nigdy nie są chęci, lecz czas.

Gwiazd, który od kilku lat fir-

Jeżeli tylko dana osoba znajdzie

mujesz swoim nazwiskiem?

chwilę to jak najbardziej chętnie

Działasz na wielu płaszczy-

pomoże. Niestety w tym roku

znach pomocy społecznej, jed-

było kilka problemów wynika-

nak to jest projekt od początku

jących właśnie z braku czasu.

do końca stworzony przez Cie-

Musieliśmy wprowadzić kil-

bie. Dlaczego wybrałaś psiaki?

ka zmian w trakcie realizacji
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mi aby pomóc im znaleźć dom.

nawiązaliśmy współpracę z Fun-

z rzeczywistością. W polityce są

Dzięki wielkim serduszkom

dacją Judyta, ponieważ psiaki

pewne priorytety i mimo usilnej

osób, które brały udział w inicja-

nie miały problemu z błyskiem

walki nie zawsze dostaniemy

tywie na każdej sesji panowała

fleszy, z nagrywaniem, z ludźmi.

to czego chcemy. Od początku

cudowna atmosfera. Za co jesz-

Pociechy z fundacji są wycho-

kadencji walczę o drogę, która

cze raz dziękuję wszystkim.

wywane w atmosferze domowej,

ostatni remont miała… w sumie

dodatkowo są wolontariusze,

to była budowana w czynie spo-

Każda edycja to nowe gwiaz-

którzy pracują w Judycie, kręcą

łecznym. Więc jeszcze remontu

dy, psiaki i historie, które na

ze zwierzakami filmiki, bardzo

się nie doczekała…

długo zostają zapamiętane.

dużo rozmawiają. Ostatni kalen-

Tobie zapadła, któraś z sesji

darz to była czysta przyjemność.

A skąd w tym wszystkim pomysł na modeling?

szczególnie?
Najbardziej podobał mi się

Kobieta wszechstronna -

Zamysł był inny niż mode-

ostatni kalendarz, po sesji mój

czyli sportowiec, radna, spo-

ling, po prostu zdawałam sobie

manager wrócił do domu z psia-

łecznik, modelka, wojsko. Tak

sprawę, że ludzie w dzisiejszych

kiem - chociaż nigdy wcześniej

ludzie Cię postrzegają?

czasach nie czytają opisów tyl-

nie reflektował adopcji. Poczuł

Od kiedy byłam mała chcia-

ko patrzą właśnie na zdjęcia.

po prostu, że konkretny psiak

łam służyć w wojsku, nosić

Był czas, że chciałam promo-

jest dla niego stworzony, są teraz

mundur i pomagać. Byłam na

wać szermierkę, wszystkie zdję-

rodziną. Podobna sytuacja była

4 miesięcznej służbie przygo-

cia w Polsce były bardzo nudne.

z Edytą Herbuś, jednak nie pa-

towawczej i powiem szczerze,

Stąd tak wiele różnych zdjęć

miętam, czy ona również zabra-

że to bardzo ciekawe doświad-

związanych z moim sportem

ła psiaka do domu, choć wiem,

czenie. Potem udało mi się

jest u mnie na profilu. Lubię tak-

że bardzo chciała. Każda osoba

związać kontraktem. Aktualnie

że dzielić się innymi zaintereso-

biorąca udział w kalendarzu jest

jestem właśnie w Centralnym

waniami. Uwielbiam jeździć na

bardzo zaangażowana w pomoc

Wojskowym Zespole Sporto-

motorze, grać w sporty zespoło-

tym zwierzakom. Wszystkie

wym i moim głównym celem

we itp., naprawdę sprawia mi też

psiaki, które brały udział w se-

jest reprezentowanie Polski na

przyjemność pokazywanie mojej

sji, znalazły dom. To wszystko

arenie międzynarodowej i pol-

służby. Chciałam uchylić troszkę

sprawia, że chce się pracować

skiej. Praktycznie każdy spor-

więcej mojej historii na profilu.

nad kolejnymi kalendarzami.

towiec, który reprezentuje sobą
dobry poziom jest w armii mi-

Jak znajdujesz na to wszystko czas?

Jak psiaki reagują podczas

strzów. Dzięki temu, że jestem

sesji? Współpracują z fotogra-

żołnierzem mogę trenować na

Wydaje mi się, że jest to kwe-

fem czy też osobami uczestni-

najwyższym poziomie. Niestety

stia bycia sportowcem i tego, że

czącymi, czy raczej są prze-

nie oszukujmy się, że szermier-

od najmłodszych lat musiałam

straszone?

ka nie jest popularna, ma mało

się nauczyć organizacji swojej

Na początku były próby z pie-

sponsorów, wiec muszę dużo

pracy. Miałam wyznaczony czas

skami ze schroniska, jednak były

działać jeżeli chodzi o moją pro-

na naukę, wyznaczony czas na

ciężkie do współpracy, strasznie

mocję. Bycie radną bardzo mi

treningi i musiałam mieć wszyst-

się bały. W następnym kalenda-

się podoba, a najbardziej to, że

ko uporządkowane. Byłam też

rzu pracowaliśmy ze zwierzęta-

jestem apolityczna i nie muszę

osobą, która zawsze miała świa-

mi z hodowli, bo są przyzwy-

się z nikimwiązać. Mogę po-

dectwo z paskiem i bardzo do-

czajone do zdjęć i tu nie obyło

magać mieszkańcom powiatu.

bre oceny. Można powiedzieć,

się bez hejtu, że zbiórka jest na

Zawsze chciałam pomagać, a tu

że jestem perfekcjonistką. Nie

psy ze schroniska z problema-

właśnie mogę się spełniać. Jed-

potrafiłam iść nieprzygotowa-

mi, a pokazujemy na zdjęciach

nak muszę przyznać, że nie jest

na na sprawdzian, bo to byłoby

piękne psiaki. Wtedy właśnie

do końca tak jak sobie to wszyst-

dla mnie dużą ujmą i źle bym

wyszłam z założenia, że psy,

ko wyobrażałam. Wydawało mi

się z tym czuła. Myślę, że dzię-

które są zdrowe, nie mają pro-

się, że to wystarczy zaznaczyć

ki temu, że od najmłodszych lat

blemów, pomogą tym, które są

jakiś problem i zostanie roz-

byłam dobrze zorganizowana

bardziej w potrzebie. Dobrze, że

wiązany. Niestety zderzyłam się

pomaga mi to do dnia dzisiejsze-
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go w wielu projektach, a także

Czyli teraz plan Paryż 2024?

Są liderki w zespołach, jednak

w życiu.

Mamy taką perspektywę.

pozostałe szablistki nie odstają

Wróciłam do treningów, więc

i drużyny przez to są mocne. Po-

moja forma teraz nie jest naj-

patrzymy na Azerbejdżan, który

Przy tych wszystkich obowiązkach nie zapominasz o nauce?

wyższa, jednak jestem pozy-

jest bardzo równy i dzięki temu

Nie, chociaż, różnie bywa.

tywnie nastawiona, ponieważ

był bardzo wysoko. Kiedyś było

Ukończyłam kierunek psycho-

kwalifikację się jeszcze nie roz-

to nie do pomyślenia, wręcz abs-

logii klinicznej i osobowości,

poczęły. Przepracowałem okres

trakcyjne. Zaczęły się też zmia-

teraz pozostaje mi tylko obronić

przygotowawczy bardzo rzetel-

ny obywatelstwa, czego przykła-

moją pracę. Jeżeli chodzi o Aka-

nie. Przed igrzyskami olimpij-

dem jest właśnie wspomniany

demie Wychowania Fizycznego

skimi będziemy mieć jeszcze

Azerbejdżan. Zaczynają się ro-

jestem także na ostatniej prostej.

igrzyska europejskie w Krako-

szady więc nie wiem co będzie

Dopóki jestem czynną zawod-

wie. Myślę, że mamy drużynę,

się działo, aczkolwiek uważam,

niczką planuje się rozwijać na

która może powalczyć zarówno

że my jesteśmy bardzo dobrze

wielu płaszczyznach. Nigdy nie

na jednej jak i drugiej imprezie

przygotowane, musimy skupić

wiadomo co nam przyniesie los.

o wysokie lokaty. Jesteśmy na

się na sobie.

Bardzo podoba mi się też kwe-

równym poziomie i coraz lepiej

stia przygotowania motorycz-

walczymy, choć również i my

Przeżywałaś ostatnio trudne

nego. A także ciekawi mnie to

mamy problemy zdrowotne,

momenty w życiu prywatnym.

jakie procesy zachodzą w naszej

jednak wiem, że nic nas nie za-

Opowiesz o Twoim pobycie

głowie. Może pójdę w stronę

trzyma.

w szpitalu?

psychologii sportu. Aczkolwiek

Wszystko zaczęło się od bólu

czasami mam ochotę zrobić coś

Igrzyska Europejskie

piersi. Trudno jest mi wracać

zupełnie nie związanego ze spor-

w Krakowie to też doskonała

myślami do tamtych chwil. To

tem. Jestem osobą, która odnaj-

okazja do pokazania się przed

był moment, gdy wygrywałam

dzie się wszędzie. Jestem typo-

własną publicznością oraz ro-

na zawodach o randze między-

wym zadaniowcem. Przy pracy

dziną, a jednocześnie będziesz

narodowej i dobrze mi szło.

do kalendarza musiałam wyko-

bronić złotego medalu. To bę-

O tym, że operacja jest niezbęd-

rzystać bardzo dużo moich zaso-

dzie szczególna impreza dla

na dowiedziałam się dzień po

bów, stąd wiem, że jestem w sta-

Ciebie?

Pucharze Świata w Orleanie.

nie zarządzać też ludźmi i zrobić
fajne i wartościowe rzeczy.

Jasne, że się cieszę. Fajnie,

Moja mama umówiła mi wizy-

że w końcu te igrzyska euro-

tę i okazało się, że niestety ale

pejskie się odbędą, bo ile moż-

będę musiała poddać się opera-

To przejdźmy teraz do karie-

na mieć ten medal i tytuł trze-

cji usunięcia piersi i tak też się

ry sportowej. Tokio 2020 było

ba albo obronić albo go oddać

stało. To był początek listopada

blisko, jednak czegoś zabra-

<śmiech> Fajne zawody, moja

2021 roku. Operację wyznaczo-

kło?

publiczność czyli rodzina, zna-

no na 30 listopada. Dzień przed

Trzeba zacząć od przeszłości,

jomi, to dodaje skrzydeł więc li-

operacją walczyłam jeszcze na

niewiele brakło, system kwali-

czę, że zarówno indywidualnie

Pucharze Polski. Teraz wiem,

fikacji w szermierce jest bardzo

jak i drużynowo powalczymy

że nie był to najlepszy pomysł.

ciężki. Jeżeli chodzi o Europę to

o medale. Kto wie może i uda

Wszystkie emocje jakie miałam

jesteśmy najsilniejszym konty-

mi się obronić tytuł złotej meda-

tam po prostu były odbierane na

nentem i mamy bardzo dużo ze-

listki Igrzysk Europejskich.

przemian, raz było super, a za-

społów, które są bardzo mocne,
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raz płakałam. Nie wiem co so-

co pokazuje też lista światowa.

Ostatnie zawody drużynowe

bie ludzie pomyśleli o mnie na

Na igrzyska awansują cztery

pokazują, że Twoje słowa to

tych zawodach. Po około trzech

najlepsze zespoły z rankingu

nie „puste” frazesy?

tygodniach, kiedy ściągnięto

światowego oraz jedna z Europy

Jak najbardziej. I teraz kwestia

mi szwy już zaczęłam treningi,

spoza tej „czwórki”. Brakło nie-

pozostaje tylko czy każda z nas

na początek małe obciążenia,

wiele, ale trudno, walczyłyśmy

będzie w wysokiej dyspozycji,

ale jednak wróciłam. Chciałam

do końca o czym świadczą wy-

bo ostatnie zawody pokazywały,

szybko zacząć i zająć swoją gło-

niki w końcówce kwalifikacji.

że zespoły są coraz mocniejsze.

wę. Było ciężko… Przyszedł też
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dzień Sylwestra, gdzie wiadomo,

Wydaje mi się chyba, że lubię

pojawiają się wyniki, jednak

że każdy chciałby wyglądać jak

wyzwania i szukam dalej sie-

żeby były wyniki trzeba mieć

najkorzystniej, jednak ciuchy nie

bie. Przy rozmowach przy sza-

zapewnione to co wcześniej

leżały na mnie dobrze. Był to dla

bli chciałam pokazać jak bardzo

wspominałam i tworzy się błęd-

mnie ciężki czas. Na szczęście

różne osoby próbowały szer-

ne koło. Ciężko jest być najlep-

byli przy mnie najbliżsi. Moja

mierki i chciałam pokazać, że to

szym zaczynając bez tych rze-

rodzina, mój chłopak i moja

sport dla wszystkich. Taki mia-

czy, które są bazą do tego, żeby

mama, która zrobiła wszystko co

łam zamysł. Zobaczymy jeszcze,

stać się lepszym zawodnikiem.

było niezbędne żebym czuła się

bo myślę, że to nie jest koniec.

Musiałam wielokrotnie działać,

dobrze. Mój obecny partner To-

Będę pokazywała jeszcze inne

i udawało się zdobywać medale

mek, bardzo mnie wspierał, wia-

osoby, jeszcze Was zaskoczę.

z tym, że na pewnym poziomie

domo, że ta operacja nie należała

Bardzo chciałabym pokazać mój

nie może być tak, że przygoto-

do łatwych, ale ja także nie by-

sport innym, żeby też go zrozu-

wuję się i raz mam środki, a raz

łam zbyt przyjazna do innych.

mieli oraz chciałabym aby był

nie. Muszę mieć je cały czas,

Najważniejsze, że wszystko do-

bardziej przystępny dla kibiców.

a sportowcy często mają nie-

brze się skończyło. A najbliżsi
wytrzymali ze mną.

pewną przyszłość, bo nigdy nie
Wielu zawodów próbujesz,

wiadomo czy nie złapie nas kon-

a gdzie widzisz się za kilka lat?

tuzja. Jeżeli będę miała wynik na

Wróciłaś do treningów i jaki

Wydaje mi się, że najfajniej-

mistrzostwach Europy i świata

cel sobie postawiłaś na ten sezon?

sze w tym wszystkim jest to,

dostanę stypendium, a jeżeli na

Jeżdżę cały czas na obozy ka-

że dopóki trenuję mogę szukać

przykład zdobędę na Pucharach

dry. Bardzo dużo ćwiczę, rów-

i cały czas szukam. Sportowcy

Świata same złota, a na impre-

nież sama, żeby nadrobić to co

są w złym położeniu, pytanie

zach mistrzowskich nic to zosta-

straciłam. Kiedy jednak przy-

gdzie widzisz się za kilka lat po-

je też z niczym i muszę działać

chodzi kontuzja czy operacja to

woduje u nas lęk, bo jeżeli zdo-

np. licytując medal czy organi-

ciężko odbudować formę w cią-

będziemy medal na igrzyskach

zując zbiórki crowfundingowe.

gu tygodni. Pracuje naprawdę

to wszystko jest w porządku,

ciężko na siłowni i sali szer-

jednak jeśli pomimo wysiłku nie

Sport mało popularny, mało

mierczej, a także pracuje z psy-

uda się go wywalczyć - zostaje-

zrozumiały, a jednak ty zdecy-

chologiem i fizjoterapeutką. Jeśli

my z niczym. Sport jest piękny

dowałaś się go uprawiać. Jak

chodzi o cel to za każdym razem

ale nie do końca sprawiedliwy

to wszystko się zaczęło?

stawiałem go sobie, aczkolwiek

czy wymierny. Mam nadzieję,

Mój trener był wuefistą i stąd

szermierka jest sportem niewy-

że za kilka lat będę się cieszyć

wiedział, że jestem osobą, któ-

miernym i zawsze jak sobie coś

z medalu, który wywalczymy na

ra uwielbia sport, wszędzie było

zakładam to jest bardzo ciężko

Igrzyskach.

mnie pełno. Uczestniczyłam

zrealizować. Po drodze przytra-

w każdych zawodach. Kiedyś

fiają się różne historie. W tym

W szermierce jak i w wielu

postanowił, że zabierze mnie

roku wybrałam sobie cel, żeby

olimpijskich dyscyplinach nie

na szermierkę. Początkowo ten

cieszyć się z tego jak realizuje

ma sponsorów, a finansowanie

sport w ogóle mi się nie podo-

się w tym sporcie i wykonywać

związkowe jest na dość niskim

bał. Była to żmudna praca nóg,

każdy trening na sto procent,

poziomie z czego to wynika?

żmudne cięcia. Uwielbiałam

co pozwoli mi być zadowoloną

Mój sport nie jest popularny

najbardziej rozgrzewkę, była

z siebie i ze swoich postępów.

ale uważam też, że mało osób

ciekawa, graliśmy w różne gry.

Nie zakładam wyników zakła-

go rozumie - zwłaszcza szablę.

Dopiero po czasie zaczęłam do-

dam bardziej progres jeżeli cho-

Myślę, że brakuje promocji,

ceniać, że to nie jest tylko i wy-

dzi o moje walki.

a kiedy nie ma promocji to nie

łącznie nuda. Żmudne ćwicze-

ma finansowania. Pieniądze są

nia, taktyka, siła, zimna głowa

Ostatnio próbowałaś swoich

potrzebne, bo sport to zawód,

to piękno tego sportu. Nigdy nie

sił w dziennikarstwie, jednak

a profesjonalizm wymaga u nas

wiadomo jaki wynik nam przy-

w trochę nietypowy sposób.

przygotowania motorycznego,

niesie - może być zwycięstwo

Rozmowy przy Szabli skąd

pracy z psychologiem, fizjote-

ale również porażka. Ten sport

pomysł na taki cykl?

rapeuta itp. Pieniądze są kiedy

jest jednak wart wszystkiego

SILESIA BUSINESS & LIFE

89

więc dlatego jeszcze trenuje. Mam różne etapy, raz go
kocham, a raz nienawidzę.
Stereotyp blondynki (słabej kobiety) - doświadczyłaś go na sobie?
Miałam wielokrotnie takie
sytuacje. Na uczelni, gdy
wykładowca zadał pytanie
- ja odpowiadałam - niestety on udawał, że nie słyszy,
potem powtórzył po mnie to
samo starszy kolega i dostał
za to piątkę. Bywało też, że
jak ktoś nie miał już argumentów, żeby ze mną rozmawiać to mówił, że jestem
blondynką. I to było też bardzo zabawne. Dużo razy musiałam udowadniać coś, dłużej tłumaczyć, przedstawiać
moje argumenty, popierać
badaniami. Niestety…
Wydaje mi się, że nie jestem feministką i wychodzę
z założenia, że nigdy nie
będę w stanie być tak samo
silna jak facet, nie jestem tak
samo szybka i po prostu to
akceptuję. Zawsze się śmiałam, że feminizm kończy się
tam gdzie trzeba wnieść na
czwarte piętro trochę cementu, niestety akurat ja musiałam wielokrotnie wnosić
worki z cementem, bo nie
działała winda w moim nowym mieszkaniu <śmiech>.
Wzrok sąsiadów jak biegałam z tymi 20-kilogramowymi workami był bezcenny.
To było po prostu coś co
chciałabym zapamiętać do
końca życia .
Czego Ci życzyć na zakończenie?
Przede wszystkim zdrowia,
jak ono będzie dopisywać to
z resztą sobie poradzę.
Tego w takim razie Ci
życzymy.
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