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Polecam lekturę naszego nowego kwartalnika, w którym można zna-
leźć jak zwykle wiele ciekawych wywiadów, porad oraz firm które pręż-
nie się rozwijają. 

Na początek wywiad Krystyną Sokołowką – Miss Polonia 2022 – jest 
bardzo aktywną osobą – uwielbia sport, ma swój klub sportowy, jest ak-
tywna w internecie i uwielbia podróże… Oprócz ostatniego sukcesu Kry-
styna w 2019 została Miss Earth Poland i w tym samym roku zakwalifi-
kowała się do ścisłego top 10 na konkursie Miss Earth na Filipinach. Ten 
wynik był dla niej bardzo dużym zaskoczeniem ale jednocześnie bardzo 
miłym.

Kolejnym ciekawą postacią którą prezentujemy w naszym magazynie 
jest Oktawia Bernaś, która śpiewa od dziecka. Trudno zliczyć konkursy 
i festiwale, w których wzięła udział i z których przywiozła laury. Szeroka 

publiczność poznała ją dzięki udziałowi w popularnym talent show The Voice Kids. Podczas przesłu-
chania w ciemno zaśpiewała przebój „If I Were Sorry”. Jurorzy do samego końca trzymali publiczność 
i nastoletnią wokalistkę w napięciu, by... w komplecie odwrócić się na fotelach. Lata lecą, trudno roz-
poznać w Oktawii tamtą dziewczynkę. Dojrzała, trafiła pod skrzydła doświadczonego kompozytora i 
producenta Marcina Kindli, co gwarantuje, że wkrótce na pewno będzie o niej głośno...

Jak w każdym wydaniu przeczytamy porady prawne w których pani Katarzyna Wojciechowska z kan-
celarii Duraj-Reck przybliży temat błędów medycznych, które zdarzają się w każdej branży, ale szcze-
gólna istotność błędów medycznych wiąże się z ich bezpośrednim wpływem na zdrowie (w krótszej lub 
dłuższej perspektywie), a nawet życie człowieka. Błąd medyczny definiowany jest jako czynność lub 
zaniechanie niezgodne z nauką medycyny w zakresie dostępnym dla lekarza i polega na naruszeniu 
przez medyka zasad ostrożności obowiązujących przy czynnościach medycznych, reguł związanych z 
ich przeprowadzeniem.

W magazynie przeczytamy wywiad z Markiem Kościkiewiczem, który w tym roku obchodzi 35-lecie 
swojej bogatej twórczości. Z tej też okazji nagrał nową wersję „Statków na niebie”, ten tytuł stał się 
także motywem przewodnim trasy, na której świętuje swój artystyczny jubileusz...

 Miłośników sportu zainteresuje zapewne wywiad z trenerem naszej reprezentacji w piłce nożnej 
panem Czesławem Michniewiczem, który zodiakalnym Wodnikiem i rekordzistą Polski w liczbie eks-
traklasowych drużyn (aż dziesięć!) jakie miał przyjemność prowadzić nad Wisłą w swej trenerskiej 
przygodzie. Ma wspaniałą, kochającą i wspierającą się rodzinę. Familia daje mu siłę do podejmowa-
nia kolejnych, ciekawych wyzwań. Żona Grażyna jest od wielu lat wierną towarzyszką życia i również 
absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Starszy syn Mateusz jest trenerem zespołu 
U-16 w Stężycy, w drugoligowym klubie Radunia. Młodszy Jakub zdał maturę, wybiera się na studia.

Ponadto wiele ciekawych informacji z Silesia Business&Life Golf Cup - której za nami już Finał XII 
edycj.

W dziale podróże opisuję atrakcje Phuket - to chyba najlepsza miejscówka w przepięknej Kambodży.
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

SILESIA
BUSINESS & LIFE

www.silesiabl.pl www.silesiaevent.pl
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Miss Polonia 2022
Krystyna SOKOŁOWSKA

Krystyna Sokołowka – Miss Polonia 2022 – jest bardzo aktywną osobą – uwielbia sport, ma 
swój klub sportowy, jest aktywna w internecie i uwielbia podróże… 

– Jak ważne dla Ciebie jest zdobycie 
tytułu Miss Polonia?

– Jest to wielkie i bardzo ważne osią-
gnięcie, które niesie za sobą dużą odpo-
wiedzialność i obowiązek. Ważny jest 
nie tylko ten jeden wieczór wyborów, 
podczas których zostałam Miss Polonia, 
a cały ten rok, być może i dłużej. Tytuł 
pozostanie ze mną do końca życia i będę 
musiała cały czas godnie go reprezento-
wać.

– Jak wyglądały przygotowania do 
konkursu?

– Wszystkie kandydatki musiały 
przejść kolejne etapy eliminacji, to jest: 
ćwierćfinał następnie półfinał z którego 
wyłoniono ścisłą finałową dwudziestkę. 
Przed samym zgrupowaniem organizo-
wałyśmy różne akcje charytatywne w ra-
mach akcji ‚Korona z głowy’ następnie 
odbyłyśmy zgrupowanie w Łodzi, pod-
czas którego miałyśmy liczne przymiar-
ki, codzienne próby choreograficzne, se-
sje zdjęciowe i pierwsze wywiady przed 
kamerą. Był to przede wszystkim piękny 
okres spędzony w gronie finalistek i or-
ganizatorów, oderwanie się od codzien-
nych obowiązków i miłe spędzenie tego 
czasu.

– Czy czułaś się jak faworytka kon-
kursu? Jak  oceniałaś swoje szanse na 
wygraną?

– Od samego początku udział w kon-
kursie traktowałam przede wszystkim 
jako wspaniałą przygodę i lekcję w moim 
życiu. Dlatego też nie nastawiałam się na 
wynik i nie oceniałam swoich szans na 
wygraną. 

6

Kto był Twoim największym wspar-
ciem podczas konkursu?

– Najbardziej wspierał mnie chłopak, 
rodzina i moje podopieczne - małe gim-
nastyczki. Tak pozostało do tej pory. To 
oni są zawsze ze mną w tych najpięk-
niejszych momentach ale również w tych 
bardzo trudnych. Bez nich nie wiem czy 
byłabym w stanie poradzić sobie sama.

– Czy brałaś udział w innych kon-
kursach piękności?

– Tak, między innymi Miss Earth Po-
land i Miss Earth.

– Jakie masz osiągniecia, w tego typu 
wydarzeniach?

– Między innymi w 2019 zostałam 
Miss Earth Poland i w tym samym roku 
zakwalifikowałam się do ścisłego top 10 
na konkursie Miss Earth na Filipinach. 
Ten wynik był dla mnie bardzo dużym 
zaskoczeniem ale jednocześnie bardzo 
miłym.

– Na swoim Instagramie masz już 
ponad 12 tysięcy obserwujących. Czy 
masz określony cel, związany z liczbą 
obserwatorów?

– Chciałabym przekazywać wartościo-
wą wiedzę. Szczególnie z zakresu sportu 
i wychowania młodzieży bo to branża, 
w której pracuje od lat. Planuję zachęcać 
a być może i inspirować oraz namawiać 
do tego aby kobiety były bardziej pewne 
siebie, odnalazły i znały poczucie własnej 
wartości, cieszyły się życiem i były dum-
ne z tego, że są wspaniałymi kobietami. 
Mam nadzieję, że grono moich odbior-
ców będzie stale się powiększać i stwo-

rzymy taką naszą małą społeczność pełną 
wzajemnego szacunku, wyrozumiałości 
i porad.

– Jak mogłabyś zachęcić czytelników 
do odwiedzenia Twojego profilu insta-
gramowego?

– Wszystko co publikuje jest auten-
tyczne i prawdziwe. Często zdarza mi się 
pokazywać bez makijażu. Z moimi ob-
serwatorami mam kontakt. Gdy wysyłają 
mi zapytania zawsze staram się znaleźć 
chwilę aby odpisać, porozmawiać. Myślę, 
że to jest klucz do przekonania innych co 
do swojej osoby. Autentyczność, szcze-
rość i uśmiech. Mam nadzieję, że do zo-
baczenia niebawem na moim instagramie. 
Stale rosnąca liczba obserwujących jest 
też dla mnie miłą motywacją do częst-
szych publikacji i planowania następnych 
działań w internecie, więc z pewnością 
będzie się dużo działo.

– Jak rozwija się Twoje konto na 
TikToku?

– Na tiktoku jeszcze czuje się jak ‚bab-
cia’. Ostatnio miałam sytuację, kiedy 
to zaplanowałam sobie nagranie całego 
‚dnia z miss’ i w połowie dnia kompletnie 
wyleciało mi to z głowy. Chyba potrze-
buje szybkiego kursu i przeszkolenia jak 
powinno posługiwać się tą platformą ale 
jestem do tego chętna i powoli podejmuję 
tam pierwsze kroki i próby.

– Jakie treści chcesz tam udostęp-
niać? 

– Podobnie jak na instagramie: sport, 
życie miss od kulis, tematy kobiece 
i może dodatkowo stylizacje i kosmety-
ki? Sama lubię dla rozluźnienia oglądać 
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takie treści więc dlaczego nie spróbować 
nagrywać podobnych? Wiem na pewno 
jedno: nie chcę się ograniczać. Internet 
rozwija się w zaskakująco szybkim tem-
pie i my musimy iść z biegiem rozwoju 
technologii. 

– Jak wiadomo, studiujesz na Aka-
demii Wychowania Fizycznego oraz 
Uniwersytecie Ekonomicznym. Zdra-
dzisz dla nas kierunki, w których po-
szerzasz swoją wiedzę?

– Wychowanie fizyczne oraz Finanse 
i Rachunkowość przedsiębiorstw.

– Czy planujesz rozwijać s ię 
w kolejnych kierunkach na wcześniej 
wspomnianych uczelniach?

– Czas pokaże. Na dalszy rozwój/
naukę i zdobycie wykształcenia potrze-
ba dużo czasu, którego aktualnie mam 
deficyt. Ostatnio zauważyłam, że bar-
dzo ciekawą opcją rozwoju są różnego 
rodzaju kursy. Sama skończyłam kilka 
w kraju i za granicą i za każdym razem 
byłam bardzo zadowolona z poziomu 
wiedzy, którą z nich wyniosłam.

– Jaką rolę odegrała gimnastyka 
artystyczna w Twoim życiu?

– Gimnastyka artystyczna odegrała 
ogromną rolę w moim życiu. Myślę, że 
mogę śmiało stwierdzić, iż to jaką osobą 
dziś jestem zawdzięczam w dużej mie-
rze gimnastyce. Od małego musiałam 
być zdyscyplinowana, dobrze zorga-
nizowana, wytrwała w dążeniu do wy-
znaczonych sobie celów. Sport świetnie 
kształtuje charakter, dzięki niemu moż-
na nawiązać wspaniałe znajomości. 

– Czy masz sukcesy w tej dziedzinie 
sportu? Jeśli tak, to jakie?

– Jako zawodniczka miałam wiele 
medali na zawodach ogólnopolskich 
i międzynarodowych. Z takich więk-
szych: Londyn brąz, Moskwa złoto, 
Malta brąz. Teraz spełniam się w roli 
trenera i moje podopieczne zdobywają 
historyczne dla naszego regionu wyni-
ki takie jak: brązowy medal Mistrzostw 
Polski w układach zbiorowych czy 

srebrny medal Ogólnopolskiej Olimpia-
dy młodzieży. Oprócz medali ogrom-
nym sukcesem jest posiadanie co roku 
setek podopiecznych, którym wpajamy 
zdrowe nawyki, które wychowujemy 
na silne i dobrze zorganizowane młode 
pokolenie.

– Czy interesują Cię inne sporty?
– Lubię próbować swoich sił w róż-

nych dyscyplinach sportowych. W pod-
stawówce byłam w klasie sportowej 
o profilu narciarskim - trenowałam nar-
ciarstwo biegowe. Pływam, biegam, lu-
bię rekreacyjnie grać w sporty drużyno-
we takie jak siatkówka czy koszykówka. 

– Czy praca jako trenerka gimna-
styki i stretchingu ma wpływ na Twoje 
osiągnięcia w konkursach piękności?

– Dzięki gimnastyce nabrałam pew-
ności siebie na scenie oraz umiejętności 
kontrolowania własnego ciała i panowa-
nia nad nim. Wbrew pozorom nie zawsze 
jest to takie proste jak się wydaje.

– Jak trudne jest prowadzenie klubu 
sportowego?

– Z gimnastyką związana jestem od 
lat więc robię to co lubię. Myślę, że gdy 
praca sprawia nam przyjemność to jest 
względnie łatwiejsza. Wiadomo, że jak 
w każdej branży zdarzają się lepsze i gor-
sze momenty ale ja sama sobie stawiam 
wysoko poprzeczkę i chce się stale roz-
wijać i zwiększać zasięgi działalności. 
W pewnym sensie sama sobie tę pracę 
utrudniam ale jestem bardzo zadowolo-
na gdy udaje się zrealizować zamierzone 
plany i cele a to wynagradza trudy pracy.

– Ile osób uczęszcza na takie treningi 
i w jakim przedziale wiekowym są?

– Aktualnie w klubie trenuje około 
200 dziewczynek w wieku 4-16 lat. Od 
września planujemy rozszerzyć te grupy 
zarówno liczebnie jak i wiekowo. Planuję 
otwarcie grup dla dorosłych.

– Biegle posługujesz się  angielskim 
i rosyjskim. Czy masz w planach naukę 
kolejnego języka?

– Jak na razie planuję doskonalić języ-
ki, którymi już się posługuję. 

– Czy poznanie tych języków było 
dla Ciebie trudne?

– Te dwa języki przyswoiłam z zadzi-
wiającą łatwością. Wciąż się uczę, do-
skonalę i poszerzam zasób słownictwa 
w zakresie tych języków. W szkole uczy-
łam się również języka niemieckiego 
aczkolwiek opanowałam tylko podstawy. 
Język ten nie sprawił mi tyle łatwości co 
angielski czy rosyjski, wręcz przeciwnie 
bardzo trudno przychodziło mi zdawanie 
kolejnych sprawdzianów choć zdawałam 
je na piątki. 

– Jednym z Twoich hobby jest po-
dróżowanie. Które miejsca zwiedziłaś 
do tej pory?

– Najbardziej odległe były Filipiny 
gdzie poleciałam sama na cały miesiąc. 
Na miejscu byłam co prawda cały czas 
pod opieką organizatorów konkursu 
i w gronie dziewczyn z konkursu ale 
sama podróży była niemałym wyzwa-
niem. Kilkakrotnie zwiedziłam Maltę, 
Anglię, Rosję, Białoruś, Litwę, Łotwę, 
Włochy, Grecję, Hiszpanię, Słowenię, 
Zjednoczone Emiraty i inne państwa. 
Ciągle jestem głodna podróży i zwiedza-
nia świata. Poznawania nowych kultur, 
smaków i ludzi. 

– Które z tych miejsc wywarło na To-
bie największe wrażenie?

– Każde było wyjątkowe, unikatowe 
i szczególne. W każdym starałam się 
znajdywać jak najwięcej plusów aby 
wyjątkowo spędzić czas. Nie mam swo-
jego ulubionego miejsca. Mam nadzieję, 
że jeszcze takie miejsce jest przede mną 
i uda mi się kiedyś powiedzieć ‚tak, to 
jest to jedyne miejsce’.

– Czy w niedalekiej przyszłości pla-
nujesz wyjazd? Gdzie dokładnie?

– Dużo moich wyjazdów było bardzo 
spontanicznych. Potrafiłam kupić bilet 
i kilka godzin później siedzieć już w sa-
molocie. Myślę, że w związku z moimi 
aktualnymi licznymi obowiązkami, jeżeli 
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nadarzy się okazja do kilkudniowego wy-
jazdu to będzie to również spontaniczna 
i szybka decyzja. Będą zadowolona z każ-
dego kierunku.

– Jakie są Twoje marzenia, jeśli cho-
dzi o podróże?

– Marzy mi się wyjazd do Stanów. 
Chciałabym postawić nogę na każdym 
kontynencie. Marzę również o tym aby 
być mieć możliwość podróżowania w od-
ległe zakątki świata będąc na emeryturze. 
Myślę, że podróżowanie jako młoda oso-
ba a jako dojrzały człowiek to zupełnie 
dwa różne i odmienne doświadczenia.

– Gdybyś mogła wybrać dowolne 
miejsce na Ziemi, w którym chciałabyś 
zamieszkać do końca życia, to byłoby 
to:

– Nie chcę się ograniczać. Wolę myśleć 
o sobie jak o ‚obywatelce świata’.

– Lubisz także gotować. Jak często 
gotujesz?

– Jeżeli jestem w domu i mam czas to 
jak najczęściej. Przynajmniej 1/2 razy 
dziennie.

– Jaka kuchnia jest Twoją ulubioną?
– Jak w podróżach tak i w kuchni - nie 

lubię ograniczeń. Próbuję odtwarzać za-
równo dania kuchni włoskiej jak i mek-
sykańskiej czy dania azjatyckie. O dziwo 
dosyć rzadko gotuję dania kuchni pol-
skiej.

– Jak wygląda Twój dzień „bez” 
względem żywienia? Czy jesteś w trak-
cie diety?

– Przede wszystkim zawsze jem śnia-
danie. Staram się nie wychodzić bez śnia-
dania z domu a jeżeli już tak się zdarzy to 
jem jak najszybciej coś na wynos. Od po-
nad trzech lat mocno ograniczam mięso 
ale zdarza mi zjeść schabowego. Jednak 
bardzo rzadko. Specjalnej diety nie mam. 
Staram się jeść dużo warzyw i pić dużo 
wody.

– Od ilu lat grasz na fortepia-
nie? Skąd pomysł na ten instru-

ment muzyczny?

– W wieku siedmiu lat poszłam do 
szkoły muzycznej właśnie do klasy for-
tepianu. Chciałam grać na skrzypcach 
ale rodzice przewidzieli, że pierwsze lata 
nauki gry na tym instrumencie mogą być 
bardzo uciążliwe dla pozostałych domow-
ników. Dlatego stanęło na klawiszach. 
Nie żałuję

– Jakiej muzyki słuchasz na co 
dzień? Masz swojego ulubionego wy-
konawcę?

– Słucham bardzo różnej muzyki i nie 
mam swojego ulubionego wykonawcy. 
Jeżeli chodzi o utwór to bliski mojemu 
sercu jest ‚Apologize’ do którego mia-
łam układ z obręczą, z którym zdoby-
łam ostatni w swojej sportowej karierze 
zawodniczki medal w Londynie. Szcze-
gólnie lubię utwory do których mam 
jakiś sentyment, wiąże się z nimi miłe 
wspomnienie. Teraz bardzo często słu-
cham utworów Gromee, min. pierwszego 
utworu, który wybrzmiał na gali finałowej 
Miss Polonia.

– Czy jest gatunek muzyczny, który 
szczególnie wpływa na twoją osobo-
wość czy motywację?

– Podczas treningów lubię słuchać 
szybkich i rytmicznych utworów na przy-
kład techno. Często słucham klasyki na 
przykład utworów Chopina i innych kom-
pozytorów - to mnie bardzo uspokaja i za-
wsze wprowadza w dobry nastrój.

– Opowiedz więcej o tym, jak przy-
jęłaś Ukraińców pod swój dach. Miesz-
kają u Ciebie do tej pory? A może udo-
stępniłaś swoje mieszkanie właśnie dla 
paru rodzin?

– Przyjęliśmy rodzinę pod dach nasze-
go domu oraz zorganizowałam mieszka-
nia jeszcze dla kilku rodzin w Białym-
stoku. Są w naszym mieście po dzień 
dzisiejszy.

– Jaki jest twój największy autorytet 
w życiu codziennym?

– Nie mam jednej osoby, która byłaby 
moim autorytetem. Dużo czerpię z wie-
dzy i doświadczenia rodziców ale też in-

nych ludzi, którzy mnie otaczają. Staram 
się znajdywać plusy w każdej osobie i sy-
tuacji i z tego czerpać inspirację.

– Kogo mogłabyś polecić do śledze-
nia w Internecie?

– Ostatnio regularnie obserwuję pro-
fil Kamili Kalińczak @kamilakalinczak, 
która przekazuje bardzo wartościową 
wiedzę w super prosty i rozrywkowy spo-
sób. Obserwuje również takie profile jak 
@mamaginekolog czy @jakubroskosz

– Dlaczego Nicole Sochacki-Wójcic-
ka wywarła na Tobie tak duże wraże-
nie?

– W internecie pokazuje jak świetnie 
radzi z łączeniem roli matki, żony, leka-
rza i właścicielki dobrze prosperującego 
biznesu. Za to ją podziwiam. Za wielo-
zadaniowość.

– Twoja mama jest z pochodzenia 
Rosjanką. Czy w związku z tym, spo-
tykały Was nieprzyjemności połączone 
z aktualną sytuacją na świecie?

– Od początku wojny na Ukrainie po-
magamy uchodźcom i nie spotkały nas 
żadne przykre słowa. Mama żyje w Pol-
sce już ponad 30 lat więc dużą część swo-
jego życia spędziła tutaj.

– Czy w przeszłości miałaś styczność 
z hejtem? Czy to w Internecie, czy 
w realnym świecie mnóstwo mówi się 
o prześladowaniu?

– W szkole podstawowej byłam szy-
kanowana przez rówieśników do tego 
stopnia, że zmieniłam szkołę. Moja nowa 
szkoła była w zupełnie innym mieście niż 
poprzednia. Z perspektywy czasu wiem, 
że była to świetna decyzja. Po prostu 
odpuściłam i zmieniłam otoczenie. Jeże-
li chodzi o hejt czasem warto odpuścić 
i z nim nie walczyć. Jestem przeciwnicz-
ką walki z agresją poprzez agresję.

– Jak chciałabyś wpłynąć na hamo-
wanie hejtu, właśnie w Internecie?

– Po zdobyciu tytułu Miss Polonia ude-
rzyła we mnie fala hejtu. Co jest bardzo 
miłe były tysiące przyjemnych komen-
tarzy i miłych słów gratulacji ale było 
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też dużo nienawiści, obrazy i słów nega-
tywnych. Ja nigdy nie rozumiałam i nie 
wiem czy zrozumiem co ma na celu pi-
sanie takich rzeczy w internecie. Ja nigdy 
nie napisałam żadnego złego komentarza 
oceniającego wygląd, charakter, sposób 
wypowiadania się czy poglądy innej oso-
by. Każdy z nas jest inny i to wiemy nie 
od dziś. Będę apelowała o szacunek do 
drugiej osoby i o to abyśmy swój bardzo 
cenny czas spędzali zamiast na pisaniu 
wstrętnych komentarzy to na czymś bar-
dziej pożytecznym dla nas i dla innych 
ludzi. Jeżeli chcemy coś napisać, proszę 
zastanówmy się dwa a może i trzy razy 
czy nasz komentarz w tej sprawie jest 
niezbędny i nikogo nie urazi bo nasze 10 
sekund spędzone na pisaniu komentarza 
może skutkować godzinami czyjegoś 
bólu i smutku.

– Co sądzisz o body shamingu? Jak 
zastopować rozwój tego działania?

– To jest kolejny temat, w którym trze-
ba zaznaczyć, że każdy z nas jest inny, 
wyjątkowy i to jest piękne. Piękno nie 
zna rozmiaru, koloru, długości czy gru-
bości. Pomyślmy jak szary byłby świat, 
gdybyśmy wszyscy byli jednakowi. To 
nasza odmienność jest naszym atutem. 
Warto ćwiczyć pewność siebie i poczucie 
własnej wartości bo niestety komentarze 
odnośnie wyglądu będą zawsze. Nie waż-
ne ile masz wzrostu, ile ważysz, jaki masz 
kolor włosów czy skóry. Zawsze znajdzie 
się osoba, której nasze cechy się spodo-
bają i taka, która będzie je krytykować. 
Najważniejsze abyśmy my sami czuli się 
dobrze we własnej skórze i codziennie 
powtarzali sobie ‚jestem piękna/piękny’.

– W świecie Internetu dużo mówi się 
o kompleksach. Czy Ty masz Jakieś 
w sobie? Jak z nimi działasz?

– Kompleksy mam jak chyba każda 
kobieta. Myślę, że posiadanie komplek-
sów w niewielkim stopniu jest ok. Dzię-
ki temu, wciąż dbamy o swoje zdrowie, 
wygląd i dobre samopoczucie, dążymy 
do wyznaczonych sobie celów i przede 
wszystkim nie jesteśmy narcyzami zapa-
trzonymi w lustro. 

– Co powiedziałabyś dziewczynie 
mocno zagubionej właśnie ze względu 
na swoje niedoskonałości?

– Jeżeli mamy bardzo duży problem 
z samoakceptacją pomyślmy co możemy 
zrobić aby sobie pomóc. Najlepiej wyzna-
czyć sobie cel, postanowienie i małymi 
kroczkami do niego dążyć. Celebrować 
każdy dzień, w którym udało się spełnić 
nasze postanowienia. Często aktywność 
fizyczna i zmiana stylu życia na zdrowszy 
pomaga nam nie tylko polepszyć naszą 
sylwetkę ale przede wszystkim świetnie 
wpływa na nasze samopoczucie. Popie-
ram myśl, że sport to zdrowie, w zdro-
wym ciele zdrowy duch i propaguję ideę 
wdrażania prowadzenia zdrowego stylu 
życia już od najmłodszych lat. 

– Jak odbierasz słowa Krystyna 
Pawłowicz na swój temat, gdzie poru-
szyła temat Twoich zębów?

Szczerze? Mam 25 lat i pierwszy raz 
w życiu usłyszałam taki komentarz. Roz-
bawił mnie. To pokazuje, że ile ludzi tyle 
opinii i najważniejsze, abyśmy sami znali 
swoją wartość. Panią Krystynę szczerze 
pozdrawiam.

– Czy każdy z nas może być wyjąt-
kowy?

– Każdy z nas jest wyjątkowy tylko nie 
każdy zdaje sobie z tego sprawę. Nie ma 
dwóch takich samych osób na świecie. 

– Jak rozwija się Twój klub: SGA 
Białystok?

– Kilkanaście lat temu w klubie treno-
wało 15 dziewczynek i mieliśmy 2 godzi-
ny zajęć tygodniowo w jednej lokalizacji. 
Teraz mamy 200 dzieci, dziesiątki godzin 
zajęć i kilka lokalizacji. Również liczne 
osiągnięcia na zawodach pokazują, że 
prężnie się rozwijamy.

– Jak często odbywają się zajęcia 
w klubie? Gdzie odbywają się Wasze 
zajęcia?

– W zależności od stopnia zaawanso-
wania i wieku dzieci zajęcia odbywają 
się od 2 do 6 razy w tygodniu od 2 do 
18 godzin treningów tygodniowo. Zajęcia 

odbywają się w szkoła podstawowych nu-
mer: 12, 26, 49 oraz w ZDZ i na stadionie 
miejskim w Białymstoku.

– Czy Twój klub odniósł już jakiś 
sukces na arenie krajowej czy między-
narodowej?

– Tak, mamy wiele medali na arenie 
ogólnopolskiej i miedzynarodowej.

– W 2019 startowałaś w konkursie 
Miss Earth. Jakie znaczenie ma dla 
Ciebie Ziemia? Jak ty dbasz o środo-
wisko?

– Musimy pamiętać, że Ziemia to nie 
tylko nasz dom ale przede wszystkim to 
dom naszych przyszłych pokoleń. Dla-
tego musimy zadbać o nią już teraz. Se-
greguję śmieci, mam butelkę z filtrem na 
wodę, noszę torby wielokrotnego użytku 
na zakupy a moja rodzina zasadziła kilka 
hektarów lasów. Staram się uświadamiać 
młodzież o różnych sposobach w jaki mo-
żemy dbać o naszą planetę.

– Jakie są Twoje plany na przy-
szłość?

– W najbliższej przyszłości chciałabym 
skupić się na karierze i działaniach zwią-
zanych z tytułem Miss Polonia. W dalszej 
przyszłości chciałabym mieć szczęśliwą 
i zdrową rodzinę.

– Czy planujesz zdobyć tytuł Miss 
World, jak aktualna zwyciężczyni – 
Karolina Bielawska?

– Na pewno postaram się jak najlepiej 
reprezentować nasz kraj na konkursie 
międzynarodowym. Jaki to przyniesie 
skutek? Zobaczymy

– Jaki masz kontakt z Karoliną?
– Z Karoliną mam dobry kontakt, od 

razu po gali finałowej powiedziała, że 
mogę zwrócić się do niej z każdym zapy-
taniem o poradę. 

– Czego Ci życzyć?
– Tradycyjnego powodzenia i wytrwa-

łości.
Rozmawiał – Wiktor Grzywaczewski
Foto: IGO-ART / Biuro Miss Polonia
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Energia z wiatru to energia wolności
Rola energetyki wiatrowej w polskim miksie elektroenergetycznym jest fundamentalna. Zielo-

na energia z wiatru to dla Polski oszczędność, niezależność energetyczna i zeroemisyjne źródło 
energii przyjazne dla środowiska. Farmy wiatrowe na lądzie oraz na morzu to jedyna właściwa 
droga zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz wzmocnienia polskiej go-
spodarki. Wojna w Ukrainie sprawiła, że przyspieszenie procesu transformacji i umożliwienie 
realizacji nowych inwestycji w odnawialne źródła energii stały się koniecznością z punktu widze-
nia suwerenności Polski i jej interesu narodowego. Polska musi zacząć poważnie inwestować w 
nowoczesne technologie zeroemisyjne, inaczej czeka nas regres gospodarczy i ogromne podwyżki 
cen prądu. 

Polskie Stowarzyszenie Energetyki 
Wiatrowej od lat wspiera tworzenie 
i realizację korzystnych ram praw-
nych do inwestowania w energetykę 
wiatrową w Polsce oraz dba o sys-
tematyczny wzrost wykorzystania 
energii wiatru jako czystego źródła 
generacji energii elektrycznej. PSEW 
działa jednak nie tylko w obszarze le-
gislacji, ale także na rzecz poprawy 
społecznej świadomości w zakresie 
energetyki wiatrowej, edukując oraz 
obalając mity krążące wokół tej bran-
ży. 

Tegoroczna kampania społeczna z ha-
słem „Energia z wiatru = energia wolno-
ści” jest jedną z wielu ogólnopolskich 
inicjatyw, które podnoszą wiedzę i ak-
ceptację wśród społeczeństwa. Polacy 
widzą potrzebę zmian w miksie energe-
tycznym naszego kraju i rozumieją, że 
odnawialne źródła energii są nie tylko 
koniecznością wynikającą z ochrony 
klimatu, czy szansą dla gospodarek, ale 
przede wszystkim są niezbędne z punktu 
widzenia suwerenności Polski i jej inte-
resu narodowego w obliczu importowa-
nych surowców zza wschodniej granicy. 

Kampania „Energia z wiatru = energia 
wolności” ma na celu zachęcić ludzi do 
skorzystania z fachowej wie-
dzy na temat energii wiatro-
wej. Społeczna akcepta-
cja dla wiatraków jest 

kluczowa, aby 
zgodnie  z  nową 
propozycją rządu, 
powstawały nowe 
inwestycje wiatro-
we, które oprócz 
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czystej energii gwarantują nowe miejsca 
pracy, rozwój gospodarczy i znaczące 
wpływy do lokalnych budżetów. 

Energia wolności 

Energia z wiatru to rzeczywiście ener-
gia wolności i niezależności – wynika to 
z charakteru 
samego wia-
tru. Wytwarza-
jąc energię elektryczną 
z energii wiatru nie jesteśmy 
zależni od ilości ani jakości paliwa, 
warunków jego wydobycia ani dostawy, 
dostępności instalacji do przechowy-
wania i utylizacji odpadów itp. Innymi 
słowy, nie jesteśmy uzależnieni od tych 
wszystkich aspektów, które tworzyły 
trwające dziesiątki lat zależności po-
między krajami. Wszystko, czego po-
trzeba, to turbina wiatrowa oraz wiatr, 
który występuje w każdym miejscu na 
Ziemi. W przeciwieństwie do ropy, gazu 
czy energii jądrowej, wiatru oraz innych 
odnawialnych źródeł energii nie da się 
wykorzystać jako broni.

Prawie wszystkie współczesne wojny 
na całym świecie są związane z energią 
i zasobami naturalnymi: ropą, gazem, 
węglem itp. Kraje wykorzystujące ener-
getykę wiatrową nie muszą walczyć 
o wiatr, ponieważ jest on lokalnym za-
sobem energii dostępnym dla każdego. 
Energetyka wiatrowa oznacza nie tylko 
niezależność energetyczną, ale jest rów-
nież technologią pokoju.

transformacji i umożliwienie realizacji 
nowych inwestycji w odnawialne źródła 
energii stały się priorytetem. Dynamicz-
ny rozwój tego sektora zapewni dostawy 
taniej, zielonej energii, pozwalając 

na przyspieszenie procesu 
uniezależnienia się od dostaw 

paliw kopalnych z Rosji. Oznacza 
to jednocześnie podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa energetycznego Polski 
i przynosząc szereg korzyści krajowej 
gospodarce. 

O fundamentalnej roli odnawialnych 
źródeł energii w Polsce świadczy uzupeł-
nienie Polityki Energetycznej Polski do 
2040 r. o czwarty filar dotyczący suwe-
renności energetycznej, który wpisuje się 
w realizację głównego celu polityki pań-
stwa jakim jest konkurencyjności gospo-
darki i zmniejszenie oddziaływania sek-
tora energii na środowisko. Aktualizacja 
PEP2040 z pierwszego kwartału 2022 
roku zakłada także, że 50 proc. produkcji 
energii elektrycznej do 2040 roku będzie 
pochodziło z odnawialnych źródeł. 

– Chyba dla wszystkich stało się 
już jasne, że bez energetyki wiatrowej 
w Polsce nie uda się osiągnąć ani kra-
jowych ambicji zawartych w PEP2040, 
ani unijnych celów dążących do dekar-
bonizacji gospodarek. Z punku widzenia 
polskiej gospodarki i odbiorców energii, 
energetyka wiatrowa potrzebuje impul-
su w postaci odblokowania zasady 10H 
i usunięcia pozostałych barier regulacyj-

Ponadto, wytwarzanie energii ze 
źródeł odnawialnych, w szczególności 
z wiatru, sprawia, że kraj jest niezależny 
od globalnych wahań cen paliw. Dzięki 
OZE energia elektryczna staje się bar-
dziej dostępna, a jej koszt maleje. 

Energia dla Polski 
Wojna w Ukrainie sprawiła, 

że przyspieszenie procesu 
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nych, by obniżać ceny energii elektrycz-
nej i gwarantować Polsce czyste po-
wietrze i bezpieczeństwo energetyczne 
– wskazuje Janusz Gajowiecki, prezes 
Polskiego Stowarzyszenia Energetyki 
Wiatrowej. 

Przy odpowiednich warunkach oraz 
wsparciu wiatr na lądzie oraz na mo-
rzu przyczyni się do zagwarantowania 
bezpieczeństwa energetycznego kra-
ju. System elektroenergetyczny oparty 
o rozproszone źródła energii, a takimi 
są farmy wiatrowe i inne instalacje 
OZE, jest też dużo bardziej odporny na 
wszelkie zagrożenia natury militarnej 
oraz daje niezależność od sytuacji geo-
politycznej. 

By nie dotknął nas regres gospodar-
czy Polska musi rozpocząć inwestycje 
w te sektory gospodarki, które przyniosą 
pewne i stabilne zyski, przy jednocze-
snym wzroście zaangażowania polskim 
firm i przemysłu. Raport Polskiego 
Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 
i Instytutu Jagiellońskiego pokazuje, że 
nowe farmy wiatrowe przy najlepszym 
scenariuszu rozwoju zagwarantują 70-
133 mld zł przyrostu PKB, 490-935 
mln zł dodatkowych wpływów do sa-
morządów, ok. 80 mld zł zamówień na 
produkty i usługi w łańcuchu dostaw 
oraz 51 do 97 tysięcy nowych miejsc 
pracy w perspektywie do 2030 r. Aby 
ten scenariusz się spełnił konieczne jest 
doprowadzanie do końca procesu libe-
ralizacji ustawy odległościowej i zmia-
ny obecnie obowiązujących przepisów 
zakazujących lokalizacji nowych farm 
wiatrowych. 

Wiatr odporny na wojnę 
Obecna sytuacja w Ukrainie wyraź-

nie pokazuje jak istotną rolę w suwe-
renności państwa odgrywa energetyka. 
Dla niektórych krajów bezpieczeństwo 
energetyczne oraz niezależność energe-
tyczna stanowią ich wolny wybór. Dla 
Ukrainy jest to kwestia fizycznej egzy-
stencji. Ciągły szantaż gazowy, okupa-
cja i zniszczenie infrastruktury energe-
tycznej, w tym elektrowni jądrowych, 
a także sztucznie generowane blackouty 
i niedobory energii to problemy, z któ-
rymi Ukraina musiała się mierzyć od 
1991 r. Wiatr jako źródło energii w du-
żej mierze może przyczynić się do wy-
eliminowania większości powyższych 
zagrożeń. Bezpieczeństwo energetyczne 
dla Ukrainy oznacza odporność na glo-
balne zagrożenia oraz pewność ukraiń-
skich obywateli co do ich przyszłości. 
Wszystko to można osiągnąć w drodze 
transformacji w kierunku odnawialnych 
źródeł energii i innych „zielonych” 
technologii energetycznych.

– Osiągnięcie bezpieczeństwa energe-
tycznego Ukrainy jest możliwe wy-
łącznie przy zakrojonym na 
szeroką skalę wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii. Ukraina 
posiada wystarczającą ilość zasobów, 
aby dzięki połączeniu montowanych 
na dachach oraz na gruncie elektrowni 
słonecznych oraz lądowej i morskiej 
energetyki wiatrowej osiągnąć co naj-
mniej 50% udziału OZE w wytwarzaniu 
energii elektrycznej do 2032 r. – mówi 
Andriy Konechenkov, prezes Ukra-
ińskiego Stowarzyszenia Energetyki 

Wiatrowej. - Dziś, pomimo wojny, oku-
pacji oraz uszkodzenia niektórych farm 
wiatrowych, a także innych wyzwań 
polityczno-gospodarczych na rynku 
energii, zagraniczni inwestorzy wyka-
zują gotowość do dalszego rozwijania 
sektora energetyki wiatrowej w Ukra-
inie – dodaje. 

Polacy chcą iść z wiatrem
Umożliwienie nowych inwestycji 

w wiatr na lądzie to dziś nie tylko ko-
nieczność wynikająca z ochrony środo-
wiska, czy szansa dla gospodarek, ale 
też konieczność dostępu do własnych 
i niezależnych źródeł. Ten kieru-
nek dostrzegają również Pola-
cy – z najnowszego badania 
Social Changes wynika, 
że poparcie dla roz-
woju lądowych elektrowni 
wiatrowych w Polsce sięga 
aż 81%. 75% badanych 

uważa, że wiatraki 
na lądzie przyczynia-

ją się do wzrostu bezpie-
czeństwa energetycznego 

i zmniejszenia zależności od 
paliw kopalnych, a 85% bada-

nych sądzi, że prawo w Polsce po-
winno wspierać rozwój i korzystanie 
z odnawialnych źródeł energii, w tym 
elektrowni wiatrowych. To potwierdza 
jak ważne zarówno dla gospodarki, ale 
też społeczeństwa, są wprowadzane 
właśnie zmiany liberalizujące usta-
wę odległościową, dopuszczając dla 
chętnych gmin zmniejszenie odległo-
ści minimalnej od zabudowań do 500 
metrów.

18 SILESIA BUSINESS & LIFE
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Wśród największych korzyści wyni-
kających z rozwoju inwestycji wiatro-
wych na lądzie Polacy wskazują czyste 
powietrze (66%), tańszy prąd ( 66%) 
oraz niezależność energetyczną (59%). 
Polacy uważają również, ze wiatraki na 
lądzie wiążą się również z nowymi miej-
scami pracy (25%), bezpieczeństwem 
(25%), rozwojem 

polskich firm (22%) i wpływa-
mi do budżetu dla gmin (22%).

Rząd w zgodzie 
z oczekiwaniami

Na początku lipca rząd 
przyjął projekt nowelizacji 
tzw. ustawy wiatrakowej, któ-
ry ma na celu odblokowanie 
inwestycji w lądowe elek-
trownie wiatrowe. W myśl 
nowelizacji, która obecnie 
została skierowana pod ob-

rady Sejmu, to samorządy 
będą określać lokaliza-

cję nowych elektrow-
ni na lądzie. Przy 
społecznej akcep-
tacji będzie moż-

na określić inną 
o d l e g ł o ś ć 

niż wynikającą z zasady 10H, choć nie 
mniejszą niż 500 metrów od zabudowań.

- Polacy dostrzegają potrzebę rozwo-
ju energetyki wiatrowej na lądzie i mają 
świadomość płynących z tego korzyści. 
Cieszymy się, że potrzebę tę również 
d o s t r z e g a j ą rządzący - przy-

jęta przez rząd 
nowel izacja 
ustawy odle-

głościowej, która zakła-
da liberalizację niesławnej zasady 10H 

pozwala na ponad 25-krotne zwiększe-
nie dostępności terenów pod inwestycje 
wiatrowe. Warto zaznaczyć, że wpisane 
obecnie w ustawie 500 m odległości 
wiatraka od zabudowań jest w pełni bez-
pieczne, dokładnie ta odległością posłu-
guje się niemal cała Europa Szacuje się, 
że dzięki tej zmianie moc zainstalowana 
z nowych, lądowych farm wiatrowych 
do 2030 r. wyniesie około 13 GW, czyli 
łącznie moc z wiatru wzrośnie do ok. 20 
GW - mówi Janusz Gajowiecki, Prezes 
Polskiego Stowarzyszenia Energetyki 
Wiatrowej.

Wiatr i węgiel się nie 
wykluczają

Rola energetyki wiatrowej w polskim 
miksie energetycznym z roku na rok ro-
śnie. Dziś eksperci podkreślają, że od-
nawialne źródła energii w szczególności 
elektrownie wiatrowe dzisiaj nie są już 
konkurencją dla tradycyjnie postrze-

ganej energetyki węglowej, ale w rze-
czywistości stanowią jej uzupełnienie, 
a nadchodzące zmiany w sektorze ener-
getycznym pokazują, że te dwie techno-
logie w procesie transformacji mogą się 
znakomicie uzupełniać. 

Energia z wiatru na lądzie już nie raz 
udowodniła, ze stanowi solidne wspar-
cie dla energii konwencjonalnej. W trak-
cie wietrznych dni w 2022 udział OZE 
w polskim systemie przekraczał 50% - 
to duża oszczędność węgla i gazu, które 
tej zimy będą na wagę złota. 

- Źródła konwencjonalne będą w naj-
bliższej przyszłości gwarantem bezpie-
czeństwa i stabilności systemu energe-
tycznego. Jednak żeby odpowiedzieć na 
zapotrzebowanie na energię elektryczną 
Polska potrzebuje zarówno węgla jak 
i energii z OZE. Polski wiatr może sta-
nowić najlepsze uzupełnienie konwen-
cjonalnych źródeł wytwórczych - mówi 
Janusz Gajowiecki, Prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Dlatego dziś kluczowe jest, aby stop-
niowe odchodzenie od węgla przebie-
gało w taki sposób, aby zapewnić bez-
pieczeństwo dostaw energii. Osiągnąć 
to można poprzez przyspieszanie inwe-
stycji, które mają nas uniezależnić od 
dostaw surowców ze Wschodu oraz po-
przez intensywny rozwój odnawialnych 
źródeł energii (OZE). 
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Kopalnia „Ruda”, co naturalne, kojarzy się przede wszystkim z wydobyciem 
węgla. Ale oprócz swojej podstawowej działalności, jako największy pracodawca 
w tej części regionu, działa aktywnie na rzecz lokalnej  społeczności. Współpracuje 
i pomaga wielu instytucjom kulturalnym i oświatowym, współrealizuje miejskie 
projekty, organizuje spotkania i imprezy kulturalne. Nie ma przesady w 
stwierdzeniu, że wokół kopalni koncentruje się znaczna część miejskiego życia…

FIRMY REGIONU

Polska Grupa Górnicza S.A.
Kopalnia Ruda PGG S.A. największym pracodawcą 

Ruda Śląska to jedno z najbardziej 
górniczych miast w Polsce. KWK 
Ruda Polskiej Grupy Górniczej S.A. 
zatrudnia 5133 osoby, z czego miesz-
kańcy Rudy Śląskiej stanowią ponad 
58 procent wszystkich pracowników. 
Jeśli doliczyć do tej liczby miejsca 
pracy w firmach współpracujących 
z górnictwem, to okazuje się, że dzię-
ki kopalni utrzymuje się spory odsetek 
mieszkańców miasta i regionu. 

Kopalnia Węgla Kamiennego Ruda 
powstała 1 lipca 2016 roku z połą-
czenia rudzkich kopalń: Bielszowi-
ce, Halemba-Wirek i Pokój. Od 2022 
roku w skład kopalni Ruda wchodzą 
dwa Ruchy: Bielszowice oraz Halem-
ba. Kopalnia Ruda obejmuje obszar 
66,82km2 i prowadzi eksploatację 
w rejonie miasta Ruda Śląska, Miko-
łów, Zabrze, Katowice. Jest producen-
tem węgla o wysokich parametrach 
jakościowych z przeznaczeniem dla 
ciepłownictwa, energetyki i koksow-

nictwa. Koncesja na wydobycie węgla 
w zależności od obszaru górniczego 
ważna jest do 31.08.2044 r./2045r.

Prócz swojej podstawowej działal-
ności, jako największy pracodawca 
w tej części regionu, działa aktyw-
nie na rzecz lokalnej społeczności. 
Współpracuje i pomaga wielu insty-
tucjom kulturalnym i oświatowym, 
współrealizuje miejskie projekty, 
organizuje spotkania i imprezy kul-
turalne dla mieszkańców ale przede 
wszystkim przyczynia się do poprawy 
życia w mieście. Warto nadmienić, 
że w czasie pandemii spowodowanej 
Covid-19 kopalnia organizowała dla 
pracowników i mieszkańców punkty 
szczepień wraz z ich niemedyczną ob-
sługą. W okresie barbórkowym, zgod-
nie z górniczą tradycją, przedstawicie-
le kopalni biorą udział w spotkaniach 
w placówkach oświatowych, organi-
zowane są koncerty orkiestr dętych 
z udziałem lokalnej społeczności. Ko-

palnia współpracuje z Domem Kultury 
w Bielszowicach w zakresie sprzedaży 
biletów na imprezy kulturalne dla pra-
cowników i ich rodzin. 

Kopalnia Ruda znacząco zasila 
gminny budżet przekazując regu-
larnie opłaty i podatki. Płatności, 
które uiszcza na rzecz mieszkańców 
to m.in. podatek od nieruchomości, 
podatek od środków transportowych, 
wieczyste użytkowanie gruntów, 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
czy wreszcie opłaty eksploatacyjne. 
W sumie w ciągu ostatnich czterech 
lat, od 2019 roku do połowy 2022 
roku – wpłaciła do gminy, nie baga-
tela 54 081 861 mln. zł. 

Na bieżąco realizuje także działania 
naprawcze w zakresie szkód górni-
czych. Na terenie miasta Ruda Ślą-
ska, KWK Ruda w ostatnich latach 
zrealizowała wiele napraw obiektów 
uszkodzonych na skutek działalności 
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związanej z prowadzoną eksploatacją 
górniczą.

Do najważniejszych zadań należy 
zaliczyć te, których realizacja przy-
czyniła się do poprawy życia lokalnej 
społeczności przez naprawę infrastruk-
tury drogowej, obiektów użyteczności 
publicznej, a także likwidacji zagrożeń 
powodziowych. Środki finansowe jakie 
przedsiębiorca górniczy poniósł na po-
szczególne zadania to :

• Gospodarka wodno-ściekowa / 
przebudowy kanalizacji deszczowej 
oraz ściekowej, regulacja stosunków 
wodnych, remont wałów przeciw-
powodziowych Potoku Bielszowic-
kiego, regulację potoku Jamna wraz 
z rekultywacją przyległego terenu / 
-26 478,08 tys. zł

• Infrastruktura drogowa i kolejowa 
- 44 385,37 tys. zł 

• Remonty obiektów kultural-
no-oświa towych ,  sak ra lnych  - 
11 291,28 tys. zł

• Obiekty sportowo rekreacyjne /
wykonanie alejek spacerowych w par-
kach wraz z nasadzeniem zastępczym 
drzew/,  - 7 753,28 tys. zł

• Remonty sieci gazowych i elektro-
energetycznych  - 5 604,45 tys. zł

Ponadto KWK Ruda realizuje na-
prawy szkód powstałych w wyniku 
prowadzonej eksploatacji wniesionych 
przez osoby fizyczne przez :wypłatę 
odszkodowań remontowych, odszko-
dowań jednorazowych oraz remontów, 
rektyfikacji wykonywanych przez ko-
palnię. Na obiekty w sektorze prywat-
nym jako odszkodowania remontowe 
wydatkowano kwotę 187 233,92 tys. zł

Dodatkowo w okresie ostatnich 
czterech lat wypłacono koszty zabez-
pieczeń nowo wznoszonych budynków 
na wartość 6 355,28 tys. zł. 

Na bieżąco realizowane są rów-
nież wypłaty odszkodowań związa-
nych z dodatkowym zabezpieczeniem 
obiektów budowlanych będących 
w zasięgu wpływu projektowanej eks-
ploatacji. 

Kopalnia współpracuje z Przedsię-
biorstwem Wodociągów i Kanalizacji 
w Rudzie Śląskiej jak również z Gór-
nośląskim Przedsiębiorstwem Wo-
dociągów w Katowicach w aspekcie 
prowadzenia obchodów kontrolnych 
w rejonach prowadzonej eksploatacji 
oraz usuwania ewentualnych awarii 
magistrali wody pitnej będącej ich 
własnością. 

Bardzo ważnym aspektem związa-
nym z usuwaniem szkód górniczych 
jest likwidacja zagrożeń powodzio-
wych. W 2020r zawarto umowę na 
wykonanie „Koncepcji i projektu 
technicznego na przeprowadzenie wód 
potoku Bielszowickiego pod zakładem 
głównym KWK Ruda Ruch Bielszo-
wice”. Obecnie, Kopalnia jest na eta-
pie zakończenia I etapu prac, czyli 
wybrania odpowiedniego wariantu 
robót. Realizacja powyższego zlikwi-
duje ryzyko zagrożenia powodziowe-
go w rejonie Potoku Bielszowickiego 
na odcinku od ulicy Gabora do wlotu 
istniejącej sztolni. Dla Aglomeracji 
miasta Ruda Śląska duże znaczenie 
ma korzystanie z trzech wiaduktów 
zlokalizowanych w ciągu ulic 1-go 
Maja, Kochłowickiej oraz Orzeszko-
wej, których właścicielem jest kopal-

nia i wszystkie koszty związane z ich 
utrzymaniem ponosi przedsiębiorca. 
Wiadukty te stanowią podstawowe 
ciągi komunikacyjne dla mieszkańców 
Miasta Ruda Śląska jak i miast ościen-
nych. KWK Ruda również uczestni-
czyła w realizacji projektu pod nazwą 
„ Trakt Rudzki – rozwój zielonych 
przestrzeni Miasta Ruda Śląska” reali-
zowanego w ramach międzynarodo-
wego projektu partnerskiego pn. „LU-
MAT – Implementation of Sustainable 
Land use In Integrated Enviromenttal 
Management of functional Urban 
Areas”. Przekazano eksponaty taboru 
kolejowego w celu utworzenia ekspo-
zycji w Miasteczku Ruchu Drogowego 
w Rudzie Śląskiej. Obecnie w przygo-
towaniu jest darowizna na rzecz Mu-
zeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej, 
gdzie przedmiotem jest nieużytkowa-
ny sprzęt po zlikwidowanym ruchu 
kopalni Ruda - Ruch Pokój. Kopalnia 
oczywiście wspiera także miasta na 
terenie których prowadzi wydobycie. 
W ostatnich latach przekazała darowi-
zny na rzecz instytucji muzealnych: 
Muzeum Górnictwa Węglowego w Za-
brzu oraz Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich 
Górach Warto wspomnieć, że kopalnia 
na rzecz Gmin Górniczych w latach 
2008-2015 w celu realizacji projektów 
unijnych, mających na celu stworzenie 
przestrzeni na potrzeby lokalnej spo-
łeczności, przekazała nieruchomości 
o łącznej powierzchni 1,8116 ha. 
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ECO SILESIA

EKO– SILESIA
,,Ciepłe Mieszkanie” z korzyścią 
dla jakości powietrza

„Ciepłe Mieszkanie” to kolejny program Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz efektyw-
ności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w mieszkaniach znajdujących się 
w budynkach wielorodzinnych. NFOŚiGW przeznaczy na ten cel do końca 2023 roku 
1,4 mld zł. Z puli tej na dofinansowanie przedsięwzięć w województwie śląskim prze-
widziano prawie 124 mln zł. Natomiast kwota dotacji, jaką będzie można uzyskać dla 
jednego lokalu mieszkalnego, ma wynosić od 15 tys. zł do 37,5 tys. zł (w zależności od 
dochodów).
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Tomasz Bednarek (po lewej), prezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
podczas podpisywania umowy na ochronę 
przeciwpożarową Lasów Państwowych.
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Cel programu “Ciepłe 
Mieszkanie”

Program “Ciepłe Mieszkanie” 
ogłoszony został w drugiej połowie 
lipca br. Jego celem jest poprawa 
jakości powietrza oraz zmniejszenie 
emisji pyłów i gazów cieplarnia-
nych poprzez wymianę nieefektyw-
nych źródeł ciepła w mieszkaniach, 
znajdujących się w budynkach wie-
lorodzinnych. Dotacje są udzielane 
na wymianę “kopciuchów”, które 
mają zostać zastąpione: kotłami 
gazowymi kondensacyjnymi, ko-
tłami na pellet drzewny o podwyż-
szonym standardzie, ogrzewaniem 
elektrycznym, pompami ciepła 
powietrze/woda lub pompami cie-
pła powietrze/powietrze albo pod-
łączeniem lokalu do wspólnego 
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wania i korzystają z indywidual-
nego źródła ciepła na paliwa stałe 
- mówi Anna Moskwa, minister kli-
matu i środowiska. - Przeznaczamy 
kwotę 1,4 mld złotych na działania, 
dzięki którym właściciele takich 
mieszkań będą mogli ogrzać się 
zdecydowanie wydajniej, korzysta-
jąc z bardziej ekologicznych źródeł 
ogrzewania swoich mieszkań. Do-
finansowanie w programie „Ciepłe 
Mieszkanie” to uzupełnienie oferty 
względem wdrażanego już od 2018 
r. programu „Czyste Powietrze” 
i kolejny krok w szeregu działań, 
których efektem ma być poprawa 
stanu powietrza w Polsce. Liczy-
my, że i tym razem Polacy chętnie 
skorzystają z oferowanej formy 
uzyskania bezzwrotnych dotacji i 
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efektywnego źródła ciepła. Poza 
tym dofinansowanie będzie moż-
na przeznaczyć na wykonanie in-
stalacji centralnego ogrzewania i 
ciepłej wody użytkowej, wymianę 
okien i drzwi, a także wykonanie 
wentylacji mechanicznej z odzy-
skiem ciepła. Kosztem kwalifiko-
wanym w programie będzie rów-
nież przygotowanie dokumentacji 
projektowej przedsięwzięcia.

Ogółem w całej Polsce “Ciepłym 
Mieszkaniem” zostanie objętych 
co najmniej 80 tys. lokali miesz-
kalnych znajdujących się w budyn-
kach wielorodzinnych. - Program 
kierujemy do osób, które mieszka-
ją w budynkach wielorodzinnych 
bez centralnego systemu ogrze-
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rozpoczną remonty w swoich do-
mach – dodaje.

Kto będzie mógł na tym 
skorzystać?

Beneficjentem programu są gmi-
ny. To one mogą uzyskać dotację 
ze środków udostępnionych odpo-

wiedniemu dla lokalizacji Woje-
wódzkiemu Funduszowi Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
przez NFOŚiGW, a dopiero póź-
niej gminy mogą udzielić dofi-
nansowania beneficjentom doce-
lowym, czyli osobom fizycznym, 
które mają tytuł do lokalu miesz-
kalnego. Oczywiście musi się on 
mieścić w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym, który znajduje 
się na terenie gminy wnioskują-
cej o dotację. Te mogą starać się 
o dofinansowanie w WFOŚiGW 
w ramach dwóch naborów. Pierw-
szy z nich potrwa do 31 grudnia 
tego roku. Z kolei drugi przepro-
wadzony zostanie do końca grud-
nia 2023 roku (będzie to zależne 
od dostępnych środków). Umowy 
pomiędzy gminami a WFOŚiGW 
(po przeprowadzeniu naboru i 
ocenie wniosków o dofinanso-
wanie pod względem spełnienia 
warunków kwalifikujących) mają 

być zawierane do końca czerwca 
2024 roku, a środki wydatkowane 
będą przez wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej do końca 2026 roku.

- Dystrybutorem środków w pro-
gramie będą poszczególne gmi-
ny, które najlepiej znają lokalne 
potrzeby. To one od 21 lipca br. 
mogą wnioskować do właściwych 
miejscowo wojewódzkich fundu-
szy ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej o środki potrzebne 
do realizacji programu na swoim 
terenie. Staraliśmy się zostawić im 
jak największy margines swobody, 
określając jedynie maksymalne do-
finansowanie z podziałem na mak-
symalny udział dotacji w kosztach 
kwalifikowanych, w zależności od 
dochodów wnioskodawcy. Może 
to być 30, 60 lub nawet 90 proc. 
kosztów kwalifikowanych zadań 
finansowanych w ramach progra-
mu – tłumaczy Paweł Mirowski, 
zastępca prezesa Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. - Jestem prze-
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konany, że pierwsze gminy złożą 
wnioski o środki niemalże natych-
miast, pozwala nam na takie przy-
puszczenie liczba pytań ze strony 
samorządów, które wpływały do 
nas w trakcie przygotowywania 
dokumentacji programowej - do-
daje Mirowski.  

Wysokość dotacji na 
wymianę źródła ciepła

Wysokość dofinansowania dla 
beneficjentów końcowych, czyli 
dla właścicieli mieszkań, została 
podzielona na trzy kategorie:

● Poziom 1 - podstawowy doty-
czy każdego właściciela, którego 
roczne dochody nie przekraczają 
kwoty 120 tys. zł (do 30 procent 
kosztów kwalifikowanych, jednak 
nie więcej niż 15 tys. zł na jeden 
lokal mieszkalny);

● Poziom 2 - podwyższony - 
z niego może skorzystać każdy 
właściciel lokalu mieszkalnego, 
którego dochody na miesiąc nie 
przekraczają kwoty 1673 zł w go-
spodarstwie wieloosobowym lub 
2342 zł w gospodarstwie jedno-
osobowym. W tym przypadku wy-
sokość dofinansowania wyniesie 

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”
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odnotowano 102 takich gmin), do-
finansowanie może zostać zwięk-
szone odpowiednio o 5 procent dla 
każdej grupy (35, 65, 95 proc. kosz-
tów kwalifikowanych). Dotyczy to 
tych, gdzie w 2021 roku ustalono 
przekroczenie dopuszczalnych po-
ziomów pyłu zawieszonego PM10 
i PM2,5 oraz benzopirenu.

Składanie wniosków 
poprzez WFOŚiGW w 

Katowicach

Dla gmin z województwa ślą-
skiego w ramach programu “Ciepłe 
Mieszkanie” z NFOŚiGW przezna-
czono dofinansowanie w wysoko-
ści 124 mln 900 tys. zł. Wnioski do 
WFOŚiGW można składać wyłącz-
nie elektronicznie (po utworzeniu 
konta i zalogowaniu się) za pomocą 
Generatora Wniosków o Dofinanso-
wanie na stronie internetowej gwd.
nfosigw.gov.pl. Następnie gminy 
będą określać terminy składania 
wniosków przez beneficjentów 
końcowych poprzez zamieszczenie 
na swoich stronach internetowych 
ogłoszeń w tej sprawie.

JO
Źródło: NFOŚiGW

do 60 procent kosztów kwalifiko-
wanych, ale nie więcej niż 25 tys. 
zł na jeden lokal;

● Poziom 3 - najwyższy - dla każ-
dego właściciela lokalu mieszkal-
nego w budynku wielorodzinnym, 
którego miesięczne dochody nie 
przekraczają kwoty 900 zł w gospo-
darstwie wieloosobowym, 1260 zł 
w gospodarstwie jednoosobowym 
albo ma on prawo do zasiłku sta-
łego, okresowego, rodzinnego lub 
opiekuńczego. W tej sytuacji jest 
możliwość uzyskania dotacji do 90 
procent kosztów kwalifikowanych, 
przy czym nie więcej niż 37,5 tys. 
zł na jeden lokal mieszkalny.

Dodajmy, że warunkiem otrzy-
mania dotacji będzie deklaracja 
właściciela, że po wymianie źró-
dła ciepła w mieszkaniu nie będą 
zainstalowane żadne inne o klasie 
niższej niż 5 według europejskiej 
normy EN 303-5. Ponadto, jeże-
li beneficjentem końcowym jest 
osoba mieszkająca w gminie, która 
znajduje się na liście tych z najbar-
dziej zanieczyszczonym powie-
trzem (np. w województwie śląskim 



SILESIA BUSINESS & LIFE28

ECO SILESIA

EKO– SILESIA
Razem dla ochrony lasów

Wysokie temperatury nie sprzyjają lasom, gdzie z powodu suchego powietrza i niskiej 
wilgotności ziemi oraz obecności przesuszonych roślin wzrasta ryzyko wybuchu poża-
rów. Do tego dochodzą często nierozsądne zachowania ze strony ludzi, typu rozpalanie 
ognisk lub wyrzucanie niedopałków. Tymczasem skutki pożarów terenów leśnych są 
katastrofalne, bo w ich wyniku może wyginąć część gatunków roślin, a zwierzęta nigdy 
nie wrócą na zagrożony teren. Dlatego też Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach postanowił wesprzeć ochronę lasów i jako jeden 
z czterech dofinansował Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, jeżeli chodzi o re-
alizację lotów patrolowo-gaśniczych nad terenami leśnymi. Chodzi o kwotę 620 tys. zł. 
Umowa w tej sprawie została podpisana pod koniec czerwca br. na lotnisku w Polskiej 
Nowej Wsi w województwie opolskim.

Katowicki Fundusz przeznaczy 
na ten cel najwięcej, bo 400 tys. zł, 
natomiast opolski i wrocławski po 
100 tys. zł, zaś krakowski WFO-
ŚiGW 20 tys. zł. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na lepszą organizację 
akcji gaśniczych oraz prowadzenie 
obserwacji z powietrza (m.in. na 
zakup paliwa, wodę wykorzysty-

28 SILESIA BUSINESS & LIFE
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„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”

waną do gaszenia pożarów oraz 
wynagrodzenia pilotów). Ograni-
czenie pożarów ma się przełożyć 
także na zmniejszenie szkodliwej 
emisji dwutlenku węgla. - Tylko 
wczesne wykrywanie ognisk poża-
rowych może uchronić nas i środo-
wisko naturalne od katastrofalnych 
skutków. Dlatego loty patrolowo-
-gaśnicze na terenach leśnych są 
tak bardzo ważne i konieczne, 
żeby szybko zlokalizować zarze-
wie ognia, a powstający pożar 
zdusić w zarodku. Wszyscy mamy 
w pamięci gigantyczny, a zarazem 
tragiczny w skutkach pożar w oko-
licach Kuźni Raciborskiej sprzed 
lat – mówi Tomasz Bednarek, 

prezes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

Przypomnijmy, że wówczas, 
w 1992 roku, spaliło się ponad 9 
tysięcy hektarów lasów na terenie 
dwóch województw i trzech nadle-
śnictw. Przyczyną pożaru w nadle-
śnictwie Rudy Raciborskie praw-
dopodobnie była iskra spod kół 
hamującego pociągu.

Loty realizowane będą na tere-
nach właściwych dla województw, 
które przekazały dofinansowanie 
(śląskiego, małopolskiego, opol-
skiego i dolnośląskiego). Śmi-
głowce i samoloty patrolowo-
-gaśnicze mają odpowiadać za 

i zwierząt może już nigdy nie po-
wrócić na dany obszar. Dlatego 
kolejny rok wspieramy ochronę 
lasów, aby uniknąć potencjalnych 
katastrofalnych pożarów, które 
zniszczyłby znaczne obszary le-
śne, doprowadzając do utraty sie-
dlisk i różnorodności biologicznej 
- wyjaśnia Łukasz Kasztelowicz, 
prezes WFOŚiGW we Wrocławiu. 
- Loty patrolowe nad terenami le-
śnymi stanowią nieodzowny ele-
ment działań na rzecz bezpieczeń-
stwa, również środowiskowego. 
Takie działania zawsze pozostają 
w centrum zainteresowania na-
szego Funduszu. Zdecydowanie 

lokalizację pożarów oraz szybkie 
rozpoczęcie akcji gaśniczej, a tak-
że powstrzymanie pożaru do mo-
mentu dotarcia sił naziemnych. Na 
uzupełnienie zapasu wody i po-
nowne pojawienie się na miejscu 
akcji gaśniczej, zarówno samo-
loty, jak i śmigłowce potrzebują 
zaledwie kilkunastu minut. Duża 
liczba punktów czerpania wody 
daje możliwość szybkiego dotarcia 
i powrotu w rejon pożaru. Ponadto 
patrolowanie i obserwacja rozwo-
ju pożaru z powietrza zwiększa 
bezpieczeństwo osób zaangażo-
wanych w akcję gaśniczą (w po-
żarze nadleśnictwa Rudy Racibor-
skie zginęły dwie uczestniczące 
w interwencji osoby), a samoloty 
mogą dokonywać zrzutów środ-
ków gaśniczych na tereny, w któ-
rych przebywanie strażaków jest 
bardzo niebezpieczne lub nawet 
niemożliwe. - Skutki pożaru o du-
żym zasięgu są odczuwalne dla 
środowiska przyrodniczego przez 
wiele lat, a część gatunków roślin 

należy więc wspierać działalność 
Lasów Państwowych w tym zakre-
sie. Cieszymy się, że mamy w tym 
swój wkład – dodaje Kazimierz 
Koprowski, prezes krakowskiego 
WFOŚiGW.

Przypomnijmy, że rok temu 
wspomniane cztery wojewódzkie 
fundusze ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej po raz pierwszy 
wyszły z inicjatywą dofinansowa-
nia działań przeciwpożarowych 
dla Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych. Wówczas udało się 
przeznaczyć na ten cel pół milio-
na złotych. Jeszcze wcześniej, bo 
w 2020 roku WFOŚiGW w Kato-
wicach i Opolu przekazały na re-
alizację tego zadania 350 tys. zł. 
Co oznacza, że w ciągu trzech lat 
na dofinansowanie lotów patrolo-
wo-gaśniczych w lasach fundusze 
przeznaczyły wspólnie prawie 1,5 
mln zł.

JO
Źródło: wfosigw.katowice.pl
Foto: WFOŚiGW w Katowi-

cach
Śmigłowce i samoloty patrolowo-gaśnicze 
mają odpowiadać za lokalizację pożarów 
oraz szybkie rozpoczęcie akcji gaśniczej.
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PORADY PRAWNE

Błąd medyczny
Błędy zdarzają się w każdej branży, ale szczególna istot-

ność błędów medycznych wiąże się z ich bezpośrednim 
wpływem na zdrowie (w krótszej lub dłuższej perspekty-
wie), a nawet życie człowieka. Błąd medyczny definiowa-
ny jest jako czynność lub zaniechanie niezgodne z nauką 
medycyny w zakresie dostępnym dla lekarza i polega na 
naruszeniu przez medyka zasad ostrożności obowiązują-
cych przy czynnościach medycznych, reguł związanych 
z ich przeprowadzeniem. 

Jak wynika z powyższego, od-
powiedzialność lekarza za błąd nie 
jest odpowiedzialnością absolutną 
tj. lekarz lub zakład leczniczy nie 
ponosi ryzyka absolutnego, związa-
nego z wystąpieniem jakichkolwiek 
negatywnych skutków, powikłań 
zdrowotnych, czy anomalii anato-
micznych. Wprowadzenie ustawo-
wej odpowiedzialności za zdarzenia 
medyczne nie oznacza, że każdy za-
bieg medyczny musi przynieść po-
zytywny rezultat i efekt zdrowotny, 
a każde powikłanie automatycznie 
oznacza, iż dopuszczono się dzia-
łania sprzecznego z aktualną wie-
dzą medyczną. Taka konstrukcja 
odpowiedzialności zakładałaby, że 
każdy zabieg musiałby kończyć się 
brakiem stwierdzenia ewentualnych 
powikłań. Jakie błędy zatem należy 
kwalifikować jako zdarzenia me-
dyczne, za które prawo przewiduje 
odpowiedzialność oraz jakie możli-
wości ma poszkodowany pacjent?

BŁĄD MEDYCZNY
Błąd medyczny to inaczej zdarze-

nie medyczne. Zgodnie z art. 67a 
ust. 1 ustawy o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta, zda-
rzeniem medycznym jest zakażenie 
pacjenta biologicznym czynnikiem 
chorobotwórczym, uszkodzenie cia-
ła lub rozstrój zdrowia albo śmierć 
pacjenta, będące następstwem nie-
zgodnego z aktualną wiedzą me-
dyczną:

a) diagnozy, jeżeli spowodowała 
ona niewłaściwe leczenie albo opóź-
niła właściwe leczenie, przyczynia-
jąc się do rozwoju choroby,

b) leczenie, w tym wykonanie za-
biegu operacyjnego,

c) zastosowanie produktu leczni-
czego lub wyrobu medycznego.

Aby powiedzieć, że dane zdarze-
nie należy kwalifikować jako błąd 
medyczny, musi wpisywać się ono 
w przywołaną powyżej definicję, ale 
nie tylko. Dla stwierdzenia zdarze-
nia medycznego muszą być ponadto 
spełnione łącznie następujące prze-
słanki: 

a) przyczyna – zdarzenie wy-
rządzające szkodę, za które prawo 
czyni szpital udzielający świadczeń 
zdrowotnych odpowiedzialnym 
(diagnoza, leczenie, zastosowanie 
produktu leczniczego lub wyrobu 
medycznego),

b) skutek – szkoda mająca charak-
ter majątkowy na osobie i/lub szko-
da niemajątkowa, 

c) podstawa odpowiedzialności 
– uznanie, że przyczyna, która do-
prowadziła do zaistniałego skutku, 
była niezgodna z aktualną wiedzą 
medyczną.

Ostatnia przesłanka, tj. poję-
cie „aktualnej wiedzy medycz-
nej” stwarza największe problemy 
w konkretyzacji podstaw odpowie-
dzialności szpitala, bowiem jest to 
termin wieloznaczny, chociażby 
z uwagi na to, że wiedza medyczna 
dotycząca określonego przypadku 

Katarzyna
WOJCIECHOWSKA
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chorobowego jest niejednoznacz-
na. Przy ocenie spełnienia tej prze-
słanki, pod uwagę należy wziąć po 
pierwsze wypracowane w szpitalu 
standardy postępowania medycz-
nego, a po drugie dorobek doktryny 
prawa oraz orzecznictwa sądowego, 
w ramach którego zaproponowano 
wiele obiektywnych przesłanek, 
które należy brać pod uwagę przy 
ocenie spełnienia tego kluczowego 
warunku. Bardzo istotne jest rów-
nież zestawienie czasu oceny zgod-
ności postępowania medycznego 
ze stanem dostępnej wiedzy me-

dycznej: w tym zestawieniu należy 
bowiem wziąć pod uwagę stan wie-
dzy medycznej z chwili wdrożenia 
danego postępowania medycznego 
(lub jego braku) wedle zasad obo-
wiązujących w nauce i praktyce me-
dycznej z uwzględnieniem danych 
parametrów i aktualnego na dzień 
podejmowanych decyzji medycz-
nych obrazu klinicznego pacjenta. 
Dla zdefiniowania danego zdarze-
nia medycznego konieczne jest za-
tem z jednej strony odwołanie się 
do obiektywnych reguł naukowych 
i uznanie za właściwy pewnego 

modelu postępowania w danym wy-
padku, a z drugiej strony udzielenie 
odpowiedzi na pytanie, czy lekarz 
(personel medyczny) uczynił zadość 
tym regułom. 

KOMU PRZYSŁUGUJĄ 
ROSZCZENIA

Roszczenia z tytułu błędu me-
dycznego przysługują pacjentowi, 
a w przypadku zgonu pacjenta, 
roszczenia przysługują najbliższym 
członkom rodziny zmarłego, osobie 
względem której ciążył na zmarłym 
ustawowy obowiązek alimenta-
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cyjny, osobie której zmarły dobro-
wolnie i stale dostarczał środków 
utrzymania oraz osobie która po-
niosła koszty leczenia i pochówku 
zmarłego. Aby dochodzić roszczeń, 
jak już wskazywano powyżej, zda-
rzenie musi zostać zakwalifikowane 
jako błąd medyczny, który wywołał 
uszczerbek na zdrowiu pacjenta lub 
jego śmierć. 

 
MOŻLIWOŚCI PRAWNE
Jeżeli powyżej wskazane prze-

słanki zostały spełnione i rzeczy-
wiście doszło do błędu medyczne-
go, pacjent lub inna osoba, której 
przysługuje roszczenie w związku 
ze śmiercią pacjenta może ubiegać 
się o:

• odszkodowanie pieniężne w wy-
sokości odpowiadającej kosztom 
poniesionym na skutek popełnie-

nia błędu medycznego w tym także 
zwrot kosztów leczenia - zgodnie 
z art. 444 § 1 kodeksu cywilnego 
,,w razie uszkodzenia ciała lub wy-
wołania rozstroju zdrowia poszko-
dowany ma prawo do rekompen-
saty wszystkich związanych z tym 
wydatków.” Na te wydatki składają 
się wszelkie uzasadnione i celowe 
koszty dostosowania mieszkania, 
leczenia, rehabilitacji oraz rekonwa-
lescencji, które nie są finansowane 
ze środków publicznych, a także 
wszelkie inne uzasadnione koszty. 
Możliwe jest również dochodzenie 
zwrotu kosztów leczenia w podmio-
cie prywatnym, jeżeli wykażemy, że 
było ono celowe i korzystniejsze dla 
pacjenta niż leczenie w placówce 
publicznej,

• zwrot utraconych korzyści tzn. 
m.in. utracony dochód w związ-

ku z przebywaniem na zwolnieniu 
lekarskim, a także inne utracone 
i udowodnione korzyści, które na-
byłby poszkodowany jeśli nie do-
znałby błędu medycznego,

• zadośćuczynienie za doznaną 
krzywdę a także za doznanie cier-
pienia fizyczne i psychiczne,

• renta – poszkodowanemu w ra-
zie zaistnienia okoliczności częścio-
wej bądź całkowitej zdolności do 
pracy czy w razie sytuacji zwięk-
szenia się potrzeb finansowych, 
poszkodowanemu na podstawie art. 
444 § 2 k.c. przysługuje renta tym-
czasowa bądź wyrównawcza. 

• odszkodowanie i zadośćuczynie-
nie dla osób bliskich w razie śmierci 
poszkodowanego,

• zwrot kosztów leczenia i po-
grzebu temu, kto je poniósł,

• renta dla osoby względem której 
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na zmarłym ciążył ustawowy obo-
wiązek alimentacyjny oraz wzglę-
dem osób, którym zmarły dobro-
wolnie i stale dostarczał środków 
utrzymania, jeżeli z okoliczności 
wynika, że wymagają tego zasady 
współżycia społecznego. 

DOKUMENTACJA 
MEDYCZNA 

Aby móc starać się o uzyskanie 
odszkodowania, należy posiadać 
odpowiednią dokumentację, któ-
ra potwierdzi stan zdrowia oso-
by, która ucierpiała lub poniosła 
śmierć wskutek błędu medycznego. 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy 
o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta, podmiot udzielający 
świadczeń zdrowotnych ma obo-
wiązek udostępnienia udostępnia 
dokumentacji medycznej pacjen-
towi lub jego przedstawicielowi 

ustawowemu, bądź osobie upoważ-
nionej przez pacjenta. Po śmierci 
pacjenta dokumentacja medyczna 
jest udostępniana osobie upoważ-
nionej przez pacjenta za życia lub 
osobie, która w chwili zgonu pa-
cjenta była jego przedstawicielem 
ustawowym. Dokumentacja me-
dyczna jest udostępniana także oso-
bie bliskiej, chyba że udostępnieniu 
sprzeciwi się inna osoba bliska lub 
sprzeciwił się temu pacjent za ży-
cia. W przypadku sporu między 
osobami bliskimi o udostępnienie 
dokumentacji medycznej zgodę na 
udostępnienie wyraża sąd, nato-
miast w przypadku gdy pacjent za 
życia sprzeciwił się udostępnieniu 
dokumentacji medycznej, sąd może 
wyrazić zgodę na udostępnienie 
dokumentacji medycznej gdy jest 
to niezbędne w celu dochodzenia 
odszkodowania lub zadośćuczynie-

nia, z tytułu śmierci pacjenta lub dla 
ochrony życia lub zdrowia osoby 
bliskiej. 

Za udostępnienie dokumentacji 
medycznej przez sporządzenie jej 
wyciągu, odpisu, kopii lub wydru-
ku lub na informatycznym nośniku 
danych, podmiot udzielający świad-
czeń zdrowotnych może pobrać 
opłatę. Opłaty tej nie pobiera się 
jednak m.in. wówczas, gdy o udo-
stępnienie dokumentacji medycznej 
wystąpi pacjent albo jego przedsta-
wiciel ustawowy po raz pierwszy 
w żądanym zakresie.
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SYLWETKA

Odnaleźć swoją niszę i być szczęśliwą
Oktawia BERNAŚ

Oktawia Bernaś śpiewa od dziecka. Trudno zliczyć konkursy i festiwale, w których wzięła 
udział i z których przywiozła laury. Szeroka publiczność poznała ją dzięki udziałowi w popular-
nym talent show The Voice Kids. Podczas przesłuchania w ciemno zaśpiewała przebój „If I Were 
Sorry”. Jurorzy do samego końca trzymali publiczność i nastoletnią wokalistkę w napięciu, by... 
w komplecie odwrócić się na fotelach. Lata lecą, trudno rozpoznać w Oktawii tamtą dziewczyn-
kę. Dojrzała, trafiła pod skrzydła doświadczonego kompozytora i producenta. Wkrótce będzie 
o niej głośno...

– Tegoroczne wakacje za nami, 
aż boję się spytać jak je spędzi-
łaś znając Twoje zamiłowanie do 
sportów ekstremalnych. Udało 
się spełnić kolejne marzenie?

– Tym razem nie bardzo, ponie-
waż żyłam praktycznie „na wa-
lizkach”. Byłam za granicą, po-
tem jeździłam z miasta do miasta 
w Polsce, tak więc spędziłam ten 
czas dosyć intensywnie. Ale nie 
ukrywam, że jakieś kolejne eks-
tremalne wyzwanie chciałabym 
podjąć: czy to paralotnia znów, 
czy inne loty... Jednak te wakacje - 
dłuższe niż zwykle - trochę mi się 
„rozbiegły”: bo i popracowałam 
sobie, no i podróże małe i duże 
były takim głównym ich punktem. 

– Dłuższe wakacje, bo klasa 
maturalna za Tobą...

– Zgadza się, matury już za mną, 
a po ukończeniu szkoły mogłam 
sobie ten wolny czas rozplanować 
tak, żeby móc zrealizować wszyst-
ko, co zaplanowałam, a nawet to, 
czego w planach nie było, z czego 
również płynie moja satysfakcja.

– Wiesz już co dalej, jeśli cho-
dzi o studia?

– Czekam na odpowiedzi z paru 
uczelni. Wahałam się nad różnymi 
rzeczami. Nie podjęłam jeszcze 
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ostatecznej decyzji co do konkret-
nej uczelni, konkretnego kierunku, 
ale dzisiaj jestem bardziej ukierun-
kowana na pewne rzeczy niż byłam 
przed maturą. Wtedy było sporo 
stresów, myśli „Co i jak?”, ale te-
raz głowa jest uspokojona, więc... 
powoli do przodu. 

– Znając Twoje zamiłowanie 
do śpiewania i plany muzyczne, 
myślałem, że od razu wskażesz 
Wydział Jazzu i Muzyki Rozryw-
kowej w Katowicach.

– Słyszałam o tym, że to bar-
dzo dobra uczelnia, że Katowice 
są bardzo dobrze rozwinięte pod 
tym względem. Chcę „iść w mu-
zykę”. Myślę, że marzeniem każ-
dego człowieka jest spełnienie się 
życiowo i zawodowo. Mieć sa-
tysfakcję z tego, co się robi i móc 
robić to co się kocha, a nie to co 
się musi, albo to, co podpowiadają 
nam oczekiwania innych. U mnie 
muzyka jest na pewno numerem 
jeden, ale chciałam też trochę to 
podzielić, zrównoważyć, działać 
z otwartą głową, żeby oprócz mu-
zyki mieć jeszcze dodatkowe umie-
jętności. Nie zamykałam się też na 
inne opcje. Myślę, że dobrze się 
wszechstronnie zabezpieczyć na 
przyszłość, w razie czego...

– Showbusiness jest nie-
przywidywalny...

– Pewnie, stąd takie decyzje.

– Szukając informacji 
o Tobie w sieci zacząłem 
się zastanawiać w pewnym 
momencie, czy jako dziecko 
wcześniej śpiewałaś, czy mó-
wiłaś...

– Wiele osób pewnie powie-
działoby, że śpiewa od dziec-
ka. U mnie akurat tak było. 
Myślę, że w przedszkolu, 
w „zerówce” zaczęłam jeździć 
na konkursy, tak na poważnie 
już (śmiech). Wcześniej coś 
tam się nuciło pod pryszni-
cem, albo przeszkadzało 
rodzinie w domu śpie-
wając, co oczywiście 
nie oznacza, że już 
tego nie robię. 

– A pamiętasz 
pierwszą nagro-
dę i pierwszą 
konkursową 
piosenkę?

– O Bo-
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ziu... Dostałam taką statuetkę, by-
łam z niej bardzo zadowolona. Ten 
błysk w oku, że fajnie tak wygrać 
coś i że się spodobało publiczności. 
Ale piosenka... Coś mi świta, ale 
nie mogę sobie przypomnieć tytu-
łu. Coś o kredkach w tekście było 
na pewno. Generalnie utwór był 
dostosowany do wieku (śmiech) 
i na pewno wtedy mi się bardzo 
podobał.

Swego czasu nie było chyba 
konkursu piosenki dziecięcej bez 
„Hallelujah” Cohena...

– A nie, nie. Akurat nie miałam 
tego w repertuarze, ale faktycznie 
był taki okres. I te covery na You 
Tube. Nie miałam wtedy swojego 
kanału i nie wrzucała za bardzo 
piosenek do sieci. Słyszałam bar-
dzo często „Hallelujah” na różnych 
konkursach, ale sama nie wykony-
wałam. 

– Wspomniałaś o braku kanału 
na YouTube. Teraz też trudno Cię 
znaleźć w sieci. Idziesz pod prąd 
trochę. 

– Troszeczkę.. Teraz mam co 
prawda swój kanał, wrzuciłam tam 
jeden utwór, który jest dla mnie 
ważny, jak cała twórczość Dawida 
Podsiadło zresztą. Trochę działam 
na Instagramie, ostatnio coraz czę-
ściej coś wstawiam, bo wcześniej 
owszem nie było mnie jakoś rażąco 
pod względem internetowej aktyw-
ności jeżeli chodzi o moje social 
media Zatem można i tak to ująć. 
Nie jestem przeciwna tym mediom, 
ale po prostu tak naturalnie jakoś 
wyszło. Gdy czułam, że chcę coś 
wstawić od siebie - robiłam to, bez 
żadnej presji. Po prostu, gdy mam 
ochotę coś wrzucić - robię to. Nie 
będę się kłócić, że jest mnie pełno 
w internecie, bo nie jest. Jeszcze...

– Kiedy ogląda się Twój wy-
stęp w „Voice of Poland - Kids” 
widać w końcówce przerażenie 

w oczach - niech wreszcie ktoś 
z nich odwróci się na tym fotelu!

– Rodzina i przyjaciele mówili 
mi, że wtedy nie było po mnie wi-
dać stresu, a ja to po prostu wszyst-
ko gdzieś zamykam w głowie. Tak 
naprawdę to byłam przerażona, pod 
koniec występu pojawiły się myśli 
typu „To i tak jest tylko przygoda”. 
Poszłam tam głównie po to, żeby 
się sprawdzić, przełamać kolejne 
lody, bo to jednak telewizja. Chcia-
łam sprawdzić jak będę się czuła 
w takiej otoczce, chciałam zoba-
czyć jak to wszystko wygląda „od 
kuchni”, ale muszę przyznać, że nie 
było to jednak tak inspirujące jak 
praca, która toczy się właśnie teraz. 
Wolę jednak szukać swojej niszy. 
Teraz jestem dużo bardziej dojrzała 
i te myśli przekładają się na owoce 
pracy z Marcinem Kindlą. Jestem 
podekscytowana na tyle, że ciężko 
mi to ubrać w słowa. Cieszę się, że 
dzięki tym wszystkim konkursom, 
w których brałam udział mogłam 
poznać na swojej drodze tak wielu 
ludzi. Z Marcinem też spotkaliśmy 
się na konkursie - „Kryształowa 
nuta”. Nie ukrywajmy: mieć wo-
kół siebie dobrych ludzi, to jeden 
z elementów, które są bardzo istot-
ne. Marcin i jego zespół to oso-
by, z którymi chce się pracować. 
Wszystko co teraz robimy, do cze-
go wspólnie dążymy jest bardzo in-
spirujące, w moim małym ja, dużo 
bardziej niż programy telewizyjne. 
Ale dobrze było zobaczyć jak to 
wygląda „od środka” i zmierzyć się 
z własnymi lękami, stresem. Cen-
ne doświadczenie w drodze, którą 
chcę nadal podążać...

– We wspomnianym „Voice of 
Poland” wybrałaś drużynę Baro-
na i Tomsona. Byłaś wtedy fanką 
Afromental?

– Każdego z ówczesnych ju-
rorów doceniam za coś innego. 
Wtedy pod koniec... Śpiewałam, 
skupiałam się na tekście i muzyce: 

„Oktawia, jesteś tutaj, ogarnij się, 
skup się na tym co śpiewasz”, ale 
w głowie miał równocześnie dia-
log: „Dobra, jak nikt się nie od-
wróci - to nic, trudno”. I pod ko-
niec, właściwie to było już ostatnio 
słowo w tekście, jeszcze trochę je 
przedłużyłam, żeby ładnie zakoń-
czyć występ i nagle widzę, że - 
jakby na trzy cztery - wszyscy się 
odwrócili. Byłam w szoku, bo nie 
wiedziałam czego się spodziewać. 
No i przez to miałam większy pro-
blem z wyborem. Jeszcze każdy 
powiedział coś od siebie, co dodat-
kowo mnie zdezorientowało. No 
i pod wpływem impulsu wybrałam 
to, co czułam w tamtym momencie 
i poszłam do chłopaków. Najchęt-
niej wybrałabym wszystkich juro-
rów, ale tak się nie da. 

– W konkursach i programach 
śpiewa się covery. Ale prawdziwy 
sprawdzian dla młodego artysty 
to własny repertuar...

– Pracujemy z Marcinem nad 
moim debiutanckim materiałem. 
Jesteśmy też po sesji zdjęciowej 
z jego zespołem. Podczas ostatnie-
go pobytu w Katowicach powstały 
zalążki utworów. Podczas wakacji, 
kiedy oboje byliśmy w rozjazdach 
umówiliśmy się na konkretne ter-
miny. Na początku września spo-
tkaliśmy się ponownie w studiu 
i „cisnęliśmy” dalej ten materiał. 
, Jesienią można spodziewać się 
czegoś konkretnego. Nie mogę się 
doczekać premiery, myślę, że nie 
tylko ja (śmiech). 

– Marcin Kindla to autor koja-
rzony głównie z muzyką pop. To 
gatunek, w którym się najlepiej 
odnajdujesz?
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– Tak, ale powiedziałabym, że 
pop z przymiotnikiem „indie”, tro-
chę alternatywnie żeby było. To 
muzyka, która najbardziej mi w du-
szy gra. Jeśli chodzi o przekaz - też 
nie taki oczywisty. Raczej coś, przy 
czym można usiąść i w głowie słu-
chacza pojawiają się refleksje nad 
słowami artysty oraz samą muzy-
ką, która czasem potrafi przekazać 
więcej niż jakiekolwiek słowa. Mój 
klimat z polskich wykonawców to 
przede wszystkim dwa nazwiska: 
Dawid Podsiadło i Vito Bambino. 
Lubię też Kaśkę Sochacką. Dzia-
łamy! Powoli do przodu, to jest 
proces. Mam nadzieję, że odnajdę 
swoją niszę i że będzie dobrze, że 
będę szczęśliwa...

– Ostatnio - dzięki serialom na 
popularnych platformach - wraca 
moda na muzykę lat osiemdzie-
siątych, siedemdziesiątych... Od-
krywasz dla siebie w ten sposób 
dźwięki z przeszłości?

– Szczerze, to różnie. Po prostu 
jeśli coś mi wpadnie w ucho gdzieś 
w tle w jakimś serialu lub filmie - 
to sobie później szukam tych utwo-
rów. Myślę, że to też dobra ścieżka 
to szukania dobrej muzyki. U mnie 
jest tak, że mam takich stałych ar-
tystów, których słucham, śledzę ich 
dokonania i czekam na kolejne al-
bum, materiały. Są tacy wykonaw-
cy, którzy mi się nie znudzą. 

– Od początku masz ogrom-
ne wsparcie w rodzinie. Komuś 
chciałabyś szczególnie podzięko-
wać?

– Faktycznie, rodzina kibicuje 
mi cokolwiek by się nie działo. Ale 
muszę wspomnieć o mojej siostrze: 
to osoba który pcha mnie do przo-
du. Każdemu potrzeba wsparcia, 
motywacji. Gdyby nie ona - różnie 
mogłoby być. Jestem jej bardzo 
wdzięczna, że po prostu jest. 

Rozmawiał: Robert DŁUCIK

Moje Top 10
I Ciebie też bardzo (feat. Daria Zawiałow, Dawid 
Podsiadło & Vito Bambino)
Nieznajomy - Dawid Podsiadło
Hold You Tight - Benjamin Amaru
Silhouette - Birdy
Forest - Dawid Podsiadło
Bird Set Free - Sia
Ile udźwignie niebo - MOA
Nice - LemON
Saudade, saudade - MARO
Buzzcut Season - Lorde
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– Jak powstała firma Schrammek? 
Czy mogłaby Pani przedstawić nam jej 
historię?

– Firma Schrammek to rodzinna firma 
z ponad 60-letnia tradycją, która od 28 lat 
posiada swoje przedstawicielstwo na pol-
skim rynku. Jednakże działalność kosme-
tyczna założycielki firmy- nieżyjącej już 
pani Christine Schrammek- na terenie na-
szego kraju trwa o wiele dłużej. Pani Chri-
stine Schrammek była bowiem Polką, od 
urodzenia związaną ze Śląskiem i Zagłę-
biem – jej ojciec w okresie międzywojen-
nym był przez pewien czas burmistrzem 
Czeladzi. Pani Christine Schrammek wy-
szła za mąż za Ślązaka, pośrednio dzięki 
temu w pewnym momencie znalazła się 
w Niemczech, to pozwoliło jej rozwinąć 
działalność kosmetyczną na szeroką ska-
lę, co w komunistycznej Polsce nie było 
możliwe. Rozpoczęła studia medyczne, 
które przerwane zostały przez II wojnę 
światową, skończyła więc kursy kosme-
tyczne w Wiedniu i Polsce, była również 
kierownikiem dużego gabinetu kosmetycz-

nego w Katowicach przy ul. Dyrekcyjnej. 
W tym czasie pani Christine Schrammek 
zajmowała się ziołami i ich wpływem na 
skórę, współpracowała z prof. Chorąża-
kiem z Kliniki Dermatologii Śląskiej Aka-
demii Medycznej – tak właśnie powstał 
pomysł stworzenia specjalnego peelingu 
ziołowego GREEN PEEL, który może 
pomóc w wielu problemach skórnych. 
Metoda GREEN PEEL to nie tylko zioła, 
to również cała seria specjalnych prepara-
tów wspomagających działanie tychże ziół 
oraz produkty zabezpieczające skórę przez 
kilka dni po zabiegu, są to także preparaty 
przeznaczone do dalszej, codziennej pielę-
gnacji. Jednym z nich jest niedościgniony 
do dzisiaj BLEMISCH BALM, od które-
go nazwy powstały w latach późniejszych 
tzw. BB kremy różnych firm – nazwa BB 
kremy pochodzi właśnie od BLEMISCH 
BALM firmy Schrammek. 

Po przeniesieniu się do Niemiec, pani 
Christine Schrammek założyła Instytut 
Kosmetyczny w Essen, który poza dzia-
łalnością kosmetyczną prowadził również 

szkołę kosmetyczną i kursy doszkalające. 
Metoda GREEN PEEL stała się popular-
na i pożądana najpierw w Niemczech, 
a następnie w Europie i na całym świe-
cie – dziś przedstawicielstwa firmy są 
obecne w ponad 70 krajach. Do znaczne-
go rozwoju firmy przyczyniła się córka 
Christine Schrammek, dr med. Christine 
Schrammek – Drusio, specjalista dermato-
logii, alergologii i specjalista anti – aging, 
która wprowadziła nowe linie pielęgnacji 
skierowane głównie do tzw. skór trud-
nych. Obecnie w firmie pracuje już trzecie 
pokolenie – prezesem firmy jest syn dr 
Schrammek – Alexaner Drusio, a córka, 
także Christine Drusio, po ukończeniu stu-
diów medycznych i zdobyciu specjalizacji 
z dermatologii, współpracuje z matką nad 
dalszym rozwojem firmy.

– Firma skupia w sobie dwie marki 
derma.cosmetics i green peel, czy mo-
głaby Pani je nam przybliżyć?

– Metoda green-peel początkowo skła-
dała się z 3 zabiegów: classic, energy 
i fresh-up, jednak w tym roku została po-

40

,,Dermatologia wspomaga kosmetykę”

Magister farmacji, dietetyk, kosmetolog estetyczny. Prezes oraz oficjalny trener  
firmy Schrammek w Polsce. Miłośniczka zdrowego trybu życia, którym stara się zarażać  
innych. Praca jest jej pasją, a pomaganie ludziom borykającym się z problemami  
skórnymi i przywracanie uśmiechu na ich twarzach, daje jej satysfakcję i poczucie spełnienia.
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szerzona o kolejny. Są to zabiegi stworzo-
ne na bazie specjalnej mieszanki ziołowej, 
powodującej bardzo mocne łuszczenie 
naskórka, które tak naprawdę jest tylko 
efektem ubocznym całego procesu. Bardzo 
duże przemiany przede wszystkim zacho-
dzą wewnątrz, w głębszych warstwach 
skóry. Mieszanka ziół skomponowana jest 
w taki sposób, by mieć działanie wysoce 
restrukturyzacyjne. Jest to bardzo rewitali-
zujący, leczniczy, kosmetyczny zabieg, któ-
ry mogą przeprowadzać tylko i wyłącznie 
wykwalifikowane osoby, po odbyciu serii 
odpowiednich szkoleń. Zabiegi green peel 
stosowane są na przebarwienia, działają 
przeciwzmarszczkowo, pomagają pozbyć 
się blizn, trądziku, a także radzą so-
bie ze zwiotczeniem skóry czy 
też poprawiają owal twa-
rzy. Mimo, że zabiegi 
stworzone są na bazie 
ziół i składników 
naturalnych, po-
magają osiągnąć 
bardzo podobne 
efekty do tych, 
które możemy 
uzyskać przy 
zastosowaniu 
zabiegów me-
dycyny este-
tycznej. W tym 
roku na rynku 
pojawi się kolejna 
formuła opracowy-
wana przez kilka ostat-
nich lat i zostanie ona 
przedstawiona przeze mnie 
8-9 października podczas Kongre-
su LNE w Krakowie. Nasz najnowszy 
zabieg służy do wspierania wszelkiego ro-
dzaju problemów związanych ze skórą gło-
wy. Będzie on bardzo pomocny dla osób, 
które zmagają się ze skutkami ubocznymi 
covid- 19 takimi jak łysienie czy wypada-
nie włosów.

Z kolei linia derma.cosmetics to specja-
listyczne produkty pielęgnacyjne. Każdy 
z nich dostosowany jest do innego rodza-
ju problemów skórnych. W ofercie mamy 
następujące serie: essential - do codzien-
nego stosowania, hydrating - dla skóry 
potrzebującej nawodnienia, time-control, 
która ma niesamowite nośniki wnikające 
nie w głębsze warstwy skóry, posiadające 

działanie regenerujące włókna kolageno-
we i elastynowe. Następnie jest linia mela 
white przeznaczona dla osób z przebarwie-
niami skórnymi takimi jak: plamy, zmiany 
hormonalne, posłoneczne czy wątrobowe, 
czyli wszelkiego rodzaju melazmy. 

Linia ta nie tylko zmniejsza przebarwie-
nia ale również zatrzymuje proces  elano-
genezy czyli cykl produkowania barwnika. 
Z kolei linia regulating przeznaczona jest 
do cer problematycznych z trądzikiem, ło-
jotokiem czy wypryskami, a linia sensitive 
skierowana jest do cer wrażliwych, które 
mają skłonność do podrażnień 

i nadmiernego zaczerwienienia się. Ostat-
nią linią jest linia vitality, czyli seria, która 
ma za zadanie działać przeciwstarzeniowo. 
Wszystkie preparaty są stworzone na bazie 
składników naturalnych połączonych z naj-
nowsza technologia, by mogły one dotrzeć 
do jak najgłębszych warstw skory.

– Mottem firmy są słowa „Dermatolo-
gia wspomaga kosmetykę” - czy mogła-
by Pani rozwinąć tę myśl? Co przyświe-
ca tej idei?

– Motto ,,dermatologia wspomaga ko-
smetykę” jest podstawą opracowania serii 

derma.cosmetics. Wszystkie formuły pre-
paratów w naszej firmie zostały stworzone 
przez doktor nauk medycznych Christine 
Schrammek-Drusio. To osoba, która ma ol-
brzymią wiedzę na temat poszczególnych 
składników, otacza się bardzo mądrymi 
ludźmi oraz nieustannie się kształci i roz-
wija. Swoją wiedzę medyczną oraz do-
świadczenie przeniosła w świat kosmetyki, 
dlatego seria ta, to połączenie najnowszych 
osiągnięć z dziedziny medycyny z do-
borem najwyższej jakości kosmetyków. 
Dzięki temu powstała linia produktów te-
stowanych dermatologicznie, która w spo-
sób kompleksowy i kompetentny pomaga 
rozwiązać niemal każdy problem skórny.

– Produkty firmy Schrammek 
to dermokosmetyki, czym 

różnią się one od produk-
tów drogeryjnych?

– Dermokosmety-
ki są preparatami 

pielęgnacyjnymi 
o dodatkowym 
działaniu lecz-
niczym i mają 
większą sku-
teczność niż 
p r e p a r a t y 
drogeryjne. 

Co prawda nie 
są one lekiem, 

ale w przypad-
ku naszej firmy 

wszystkie produkty 
przechodzą procedury 

oraz badania kliniczne, 
które oceniają ich wiarygod-

ność, rzeczywiste działanie oraz 
skuteczność na konkretnej grupie pa-

cjentów. Nie neguję korzystania z prepa-
ratów drogeryjnych, jednakże stosowanie 
niewłaściwych kosmetyków może przy-
nieść negatywne skutki. Jeżeli ktoś chce od 
podstaw zadbać o swoją skórę i dostarczyć 
jej wszystkiego czego potrzebuje, powinien 
najpierw wybrać się do gabinetu, dokonać 
diagnozy a następnie dobrać właściwe pre-
paraty. Kosmetyki powinny być dostoso-
wane do rodzaju skóry, dlatego określenie 
jej typu jest podstawą do dobrania odpo-
wiedniej pielęgnacji. W gabinecie kosme-
tycznym po przeprowadzonym wywiadzie, 
dowiemy się wszystkiego na temat naszej 
cery i tego, jakich preparatów używać.

,,Dermatologia wspomaga kosmetykę”
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– Czy korzystanie z produktów jest 
całkowicie bezpieczne? Czy biorąc pod 
uwagę, że preparaty firmy Schrammek 
są czymś więcej niż zwykłe kosmetyki, 
to przed rozpoczęciem użytkowania 
lepiej skonsultować się ze specjalistą?

– Tak, stosowanie naszych produktów 
jest całkowicie bezpieczne. Preparaty 
przeznaczone do zabiegów nie są dostęp-
ne dla klienta indywidualnego do użytku 
własnego. Nie ma możliwości ich zakupu 
przez internet albo w salonie kosmetycz-
nym. Tylko osoby z odpowiednim prze-
szkoleniem i certyfikatem mogą prze-
prowadzać dany zabieg. Posiadamy bazę 
danych ze spisem certyfikowanych osób, 
które mają prawo do ich wykonywania 
i wyłącznie one mogą dokonać zakupu 
specjalistycznych produktów z naszej 
oferty. Natomiast nasza linia dermoko-
smetyczna jest w sprzedaży detalicznej, 
po to, by klienci indywidualni, mogli za 
pomocą codziennej pielęgnacji zadbać 
o skórę oraz jej potrzeby, a także podtrzy-
mać efekty przeprowadzanych zabiegów.

– Wiele kobiet ma problem z określe-
niem rodzaju swojej cery. Czy oprócz 
sprzedaży kosmetyków macie Państwo 
w swojej ofercie inne usługi i np. po-
magacie klientom w doborze odpo-
wiednich produktów do skutecznej 
pielęgnacji?

– Oczywiście, że tak. Wychodzimy na-
przeciw oczekiwaniom naszych klientów 
i pomagamy dobrać odpowiednie kosme-
tyki. Ponadto w swojej ofercie mamy 
także próbki oraz wersje mini naszych 
produktów, po to, by każdy mógł przete-
stować dany preparat i sprawdzić czy jest 
dopasowany do jego potrzeb. Pod nume-
rem telefonu 722-000-025 przeszkoleni 
konsultanci chętnie podzielą się swoją 
wiedzą i doświadczeniem oraz pomogą 
wybrać kosmetyki adekwatnie do potrzeb. 
Staramy się podchodzić holistycznie do 
całego procesu dbania o siebie i przy-
pominamy, że oprócz trafnie dobranych 
kosmetyków bardzo ważny jest zdro-
wy tryb życia, aktywność fizyczna oraz 
dieta. Uważam, że szczerość względem 
klientów jest najważniejsza, dlatego wła-
śnie sygnalizujemy, że oprócz stosowania 
kosmetyków bardzo ważny jest nasz styl 
życia, który może pomóc w zmaksymali-
zowaniu pożądanych efektów.

– Do kogo skierowane są produkty 
firmy Schrammek?

– Każda kobieta może stosować nasze 
produkty w swojej codziennej pielęgna-
cji. Totalnym bestsellerem wśród naszych 
klientek są: bb kremy, krem nawilżający 
Skin Elixir oraz linie: sensitive, hydrating, 
a także time control. Ponadto mamy linie 
dla mężczyzn na bazie kwasu hialurono-
wego, która powoli zaczyna przyjmować 
się na naszym rynku.

– Jako pierwsi wprowadziliście Pań-
stwo na rynek bb krem (blemish-balm). 
Czy może Pani opowiedzieć o nim coś 
więcej?

– Blemish-balm został stworzony 65 
lat temu. Początkowo stosowany był po 
zabiegu green- peel jako preparat łagodzą-
cy oraz balsam na niedoskonałości skó-
ry, jednakże z biegiem czasu zaczął być 
wykorzystywany na większą skalę. W tej 
chwili produkt ten stosowany jest na co 
dzień przez młode dziewczyny borykające 
się z trądzikiem, czy też problemami łojo-
tokowymi. Na bazie bb kremów wprowa-
dziliśmy także podkład, który oprócz swo-
jego leczniczego działania, pomaga ukryć 
niedoskonałości. Blemish-balm stosowa-
ny jest również w medycynie estetycznej, 
dzięki temu, że goi, powoduje regenerację 
naskórka oraz potrafi usunąć podrażnienia 
w przeciągu jednej nocy. Jest preparatem 
stosowanym zarówno w pielęgnacji poza-
biegowej jak i na co dzień.

– Jaki jest przepis na gładką, nawilżo-
ną i zdrową skórę? Które z kosmetyków 
są podstawą prawidłowej pielęgnacji 
i których produktów nie może zabrak-
nąć w kosmetyczce każdej z nas?

– Przede wszystkim w kosmetyczce 
każdej kobiety powinien znaleźć się dobry 
preparat do oczyszczania twarzy, bo jest to 
istotą prawidłowej pielęgnacji. Bardzo do-
brze spisze się tutaj nasz Soft Foam Clean-
ser, który jest niezwykle delikatny i nadaje 
się do oczyszczania każdego rodzaju cery. 
Kolejnym, istotnym elementem, o którym 
zdarza się nam zapominać jest ochrona 

przeciwsłoneczna, czyli używanie kremu 
z filtrem. W naszej ofercie posiadamy bar-
dzo dobry Solar+ Protect Fluid, którego 
lekka konsystencja nie pozostawia żadnych 
śladów oraz w niezawodny sposób chroni 
przed promieniowanie UVA i UVB. Bar-
dzo ważne jest również odpowiednie na-
wilżenie skóry, nasz Skin Elixir na bazie 
kiełków pszenicy i witamin A, C, E, bez 
problemu poradzi sobie z regulacją wil-
gotności skóry, a także regeneracją komór-
kową. Nie możemy również zapomnieć 
o naszym flagowym produkcie jakim jest 
blemish-balm, którego temat poruszyłyśmy 
już wcześniej.

– Już wiemy, że ideą firmy Schram-
mek jest pomoc w uporaniu się z proble-
mami skórnymi i utrzymanie zdrowej, 
nawilżonej cery. A jakie podejście firma 
Schrammek ma do naszej planety? War-
to zaznaczyć, że kosmetyki nie są testo-
wane na zwierzętach. Czy oprócz tego 
podejmowane są jakieś inne działania, 
które wspierają środowisko?

– Od samego początku istnienia firmy, 
marka Schrammek podejmuje szereg kro-
ków mających na celu ochronę naszej pla-
nety. Przyświeca nam myśl: “Mniej wyma-
gamy od środowiska, a więcej od siebie”. 
Działanie w sposób zrównoważony jest dla 
nas niezwykle ważne, dlatego do produkcji 
używamy surowców naturalnych oraz nie 
wykorzystujemy pochodnych mikroplasti-
ku. Tak jak już zostało to wspomniane, nie 
testujemy na zwierzętach, a 90% naszych 
produktów przeznaczona jest dla wegan. 
Korzystamy z źródeł odnawialnych, a gdy 
tylko jest to możliwe pracujemy cyfrowo 
i unikamy wydruków. Wspieramy także 
różnego rodzaju społeczne projekty i prze-
kazujemy pomoc tam, gdzie jest ona po-
trzebna. To tylko część podejmowanych 
przez nas działań, które ukazują, że odczu-
wamy ogromną odpowiedzialność za naszą 
planetę i staramy się robić wszystko, by do 
2025 r. osiągnąć neutralność klimatyczną 
w naszej firmie.

MG
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www.schrammek.com

The power of medical beauty.

derma.cosmetics

Medically inspired 
skin care products

www.schrammek.com

The power of medical beauty.

derma.cosmetics

Medically inspired 
skin care products

www.schrammek.com.pl
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Rozmowa z Markiem Kościkiewiczem, muzykiem, kompozytorem, przedsiębiorcą, założycie-
lem zespołu De Mono

Postawiłem wszystko na jedną kartę 
SYLWETKA

Marek KOŚCIKIEWICZ

– Na 35- lecie pracy twórczej na-
grał Pan nową wersję „Statków na 
niebie”, ten tytuł stał się także mo-
tywem przewodnim trasy, na której 
świętuje Pan swój artystyczny jubi-
leusz...

– Wybrałem utwór, który nie był 
naszym pierwszym przebojem, bo za-
częliśmy karierę od „Kochać inaczej”, 
potem dużą popularność zdobyło jesz-
cze kilka innych piosenek, ale - z tego 
co zauważyłem na koncertach - naj-
bardziej rozpoznawanym utworem 
z płyty „Stop” są właśnie „Statki na 
niebie”, którego jestem też samo-
dzielnym autorem. Pisałem teksty do 
wszystkich piosenek De Mono, nato-
miast jeśli chodzi o muzykę, to kom-
pozycje na pierwszych dwóch płytach 
podpisywaliśmy zespołowo. Taka była 
decyzja, mimo że miałem nawet więk-
szy wkład to dzieliłem się muzyką 
z kolegami. Od płyty „Stop” już każ-
dy podpisywał poszczególne utwory 
swoim nazwiskiem. Na tym albumie 
znalazło się dużo utworów, które do-
tarły do szerokiej publiczności, ale 
to „Statki na niebie” były najlepiej 
przyjęte. Chociaż gdyby popatrzeć na 
zestawienia różnych list przebojów, to 
one same torowały sobie drogę do słu-
chaczy, bez jakichś rankingów. 

– Tekst opowiada prawdziwą hi-
storię, która wydarzyła się te trzy 
dekady wstecz...

– Wszystkie moje teksty z tamtych 
lat są związane z jakimiś wydarzenia-
mi, przeżyciami, z relacjami. Każda 
piosenka ma jakąś historię i wszyst-
kie rzeczywiście były budowane na 
bazie doświadczeń życiowych. Nawet 

„Moje miasto nocą” - ona powstała 
w takim okresie, kiedy do auta wsta-
wiało się takie specjalne „szuflady” na 
radio. To było zabawne, że wychodzi-
ło się z taką „walizką” z samochodu. 
Był to czas, gdy dużo samochodów 
kradziono, stąd chociażby te alarmy, 
które pojawiły się w tekście piosenki. 

„Kochać inaczej” była z kolei 
pierwszą piosenką w której poruszy-
łem temat częstych wyjazdów, częste-
go przebywania poza domem... Roz-
łąki, która powodowała, że relacje 
małżeńskie stawały się bardzo trudne. 
Bardzo dużo się wówczas działo, wi-
zyty w domu nie były częste, prak-
tycznie cały czas byliśmy w drodze. 
Jeździliśmy z koncertu na koncert, 
w czasach największej popularności 
graliśmy ich po 80 rocznie. 

– Oczywiście niektóre teksty były 
bardziej poetyckie, inne - bardziej 
wprost opisujące pewne relacje. A na 
przykład „Znów jesteś ze mną” pier-
wotnie powstała z myślą o historii 
mężczyzny, potem zamieniłem ją 
w opowieść kobiety, która ma jakieś 
swoje inne życie. 

 „Statki na niebie” zainspirował 
nasz pobyt na sesji zdjęciowej nad 
morzem, jednak z osób pracującym 
wtedy z nami nosiła takie kapelusze, 
skojarzyłem to wszystko z historią 
malarską, platoniczną miłością... 
Wszystko działo się w oparciu o to co 
przeżywałem.

– Którą płytę De Mono darzy Pan 
szczególnym sentymentem, patrząc 
z perspektywy czasu?

– Wydaje mi się, że „Stop” właśnie, 
chociaż pierwsza płyta zawsze jest 
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ważna dla każdego zespołu. „Kochać 
inaczej” stał się dla nas taką przepust-
ką do życia estradowego, a zarazem 
była to płyta, na której uczyliśmy się 
wszystkiego. Wszystko było dla nas 
świeże i nowe. Nagrania, które robi-
liśmy w Izabelin Studio były dla nas 
pewną nowinką techniczną. Zawsze 
interesowałem się produkcją muzycz-
ną, miałem też własny sprzęt i dużo 
na ten temat czytałem, ale w studiu 
uczyłem się praktycznie od nowa. 
To wszystko było fajnym, ciekawym 
przeżyciem - praca z wchodzącą wów-
czas technologią MIDI - plus taka 
ciekawość jak nasza muzyka zosta-
nie odebrana. Nie mieliśmy żadnych 
obciążeń, ani zobowiązań. Potem, 
podczas pracy nad drugą płytą mu-
sieliśmy już pokazać, że ta pierwsza 
nie była przypadkiem. Zaprosiliśmy 
gości: śpiewał Staszek Soyka, była 
Kaśka Szczot, czyli Kayah. Grał jesz-
cze wtedy z nami Jacek Perkowski, 
który później przeszedł do T. Love. 
A płyta „Stop” powstała po kryzysie 
w szeregach zespołu. Pojechaliśmy na 
koncerty do Stanów, rozstaliśmy się 
na pół roku, w tym czasie przygoto-
wywałem już nowe piosenki, pokaza-
łem je kolegom i podjęliśmy decyzję, 
że wracamy w pierwotnym składzie. 
Dołączył też do nas mój przyjaciel 
Szymon Wysocki - świetny muzyk, 
który był odpowiedzialny za partie 
instrumentów klawiszowych i współ-
pracował przy produkcji płyty.

– Debiutowaliście i odnosiliście 
pierwsze sukcesy w ciekawych cza-
sach: upadek PRL-u, transformacja 
gospodarcza, szalejące piractwo fo-
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nograficzne. Odnaleźliście się w no-
wych realiach znakomicie.

„Piractwo” nam bardzo przeszka-
dzało, ale ta zgrzebność i atmosfera 
tamtych czasów niosły ze sobą także 
plusy. Panował olbrzymi głód muzy-
ki. To były pierwsze lata, gdy zaczęli-
śmy przenosić na polski rynek pewne 
wzorce z muzyki anglosaskiej. Z dru-
giej strony - dużą popularnością cie-
szył się nasz rodzimy punk. Graliśmy 
wtedy zresztą na koncertach, na które 
przychodzili również punkowcy! Czy-
li trochę jak w przypadku The Police, 
którzy wykonywali przecież zupełnie 
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inną muzykę niż punk, a początkowo 
występowali w typowo punkowych 
miejscach. Wtedy mieliśmy bardzo 
proste aranżacje, a na żywo nasze 
utwory brzmiały jeszcze bardziej 
rockowo, dynamicznie i ostro. Być 
może ten styl gry wynikał także z ja-
kości ówczesnego sprzętu i naszych 
pewnych niedociągnięć w umiejętno-
ściach czysto muzycznych. 

Przejście z PRL-u do wolnego ryn-
ku sprawiło, że wszystko mogliśmy 
robić sami. „Oh Yeah!” wydaliśmy 
już w Zic Zac-u - firmie fonograficz-
nej, którą założyłem z paroma kolega-
mi. Nie było jeszcze wówczas na ryn-
ku groźnych konkurentów w postaci 
fonograficznych potentatów z Zacho-
du. Było natomiast miejsce na dzia-
łanie. Jeżeli ktoś miał ambicje, chęci 
do pracy i pomysł to odnosił sukces. 
Kiedy ukazała się pierwsza płyta, za-
częliśmy grać koncerty, pojawiły się 
pieniądze postawiłem wszystko na 
jedną kartę, poświęciłem się muzyce 
- zawodowi kompozytora i muzyka. 

– Zic Zac szybko stał się krajo-
wym potentatem, miał szeroki ka-
talog artystów. Czasem te wybory 
były, powiedzmy nieoczywiste: 
rapujący Kazik Staszewski, Elek-
tryczne Gitary. Nie bał się Pan ry-
zyka?

– Nie, dlatego że jestem bardzo 
otwarty na muzykę, nie mam jednego 
ulubionego gatunku. Lubię po prostu 
dobrą muzykę, Jeżeli powstaje fajny 
kawałek, czy to jest reggae, pop, mu-
zyka elektroniczna, czy dyskotekowa 
- wszędzie, w każdym gatunku można 
znaleźć perełki...

Wtedy - na początku lat dziewięć-
dziesiątych - publiczność była cie-
kawa nowych rzeczy. Oczywiście 
zdarzały się płyty, które nie odniosły 
sukcesu i nie działaliśmy też na zasa-
dzie, że wydajemy wszystko co się ru-
sza, ale jeżeli usłyszałem gdzieś coś 
interesującego, oryginalnego, to wów-
czas zapadała decyzja o podpisaniu 
umowy. Zawsze patrzyłem na osobo-
wość wykonawcy, na to kim jest, już 
podczas rozmowy zwracałem uwagę 
na zachowanie takiego artysty, pod 

– Z banalnych powodów. Po pierw-
sze: jesteśmy krajem, w którym mó-
wimy w innym języku, więc przesta-
wienie się na język angielski nie jest 
dla wszystkich oczywiste. Po drugie: 
w każdym kraju panuje ogromna kon-
kurencja. Oczywiście to nie jest pro-
ste przełożenie, że osoba, która gdzieś 
w Stanach rewelacyjnie gra bluesa na 
ulicy od razu musi zrobić karierę. Tak 
to nie działa. Tam funkcjonuje środo-
wisko, w którym dany muzyk rośnie, 
w którym się rozwija, od początku ka-
riery musi też być pewna więź między 
nim i fanami. Dlatego zawsze uważa-
łem, że jeśli ktoś rzeczywiście chciał-
by robić tam karierę - musiałby się 
przeprowadzić, mieszkać tam przez 
dłuższy czas, wyrobić sobie kontakty, 
pozycję, pokazać jakim jest człowie-
kiem, być w jakiś sposób aktualnym 
w stosunku do tego, co tam się dzieje. 
Oczywiście są wyjątki, jak w przypad-
ku szwedzkich zespołów: ABBA, Ace 
of Base, czy Roxette, wielkie gwiaz-
dy... 

Łatwiej zrobić karierę wykonaw-
com z Francji: w wielu miejscach 
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kątem tego, czy może odnieść suk-
ces, czy warto w nią zainwestować. 
Gwiazdy - Anita Lipnicka, Kazik, 
Kayah czy Robert Janson - niosą taką 
aurę... Ciekawe osobowości, mające 
w sobie to coś. 

– Jeśli chodzi o słuchanie muzyki 
AD 2022: streaming czy płyty?

– Wszystkie możliwości. Mam 
swoje playlisty w Spotify. Korzystam 
z Apple Music. Ale posiadam też płyty 
winylowe i jeszcze masę kompaktów. 
Wszelkie źródła... Jeżdżąc samocho-
dem słucham też często radia, stacji 
w których trochę więcej się mówi, na 
zmianę z muzyką. 

– Poznał Pan branżę muzyczną 
z różnych stron: jako muzyk, wy-
konawca, właściciel własnej firmy 
wydawniczej, dyrektor polskiego 
oddziału dużego koncernu fonogra-
ficznego, wydawca magazynu kul-
turalnego. Dlaczego - Pana zdaniem 
- przez ponad trzy dekady nie docze-
kaliśmy się w Polsce wykonawcy, któ-
ry zrobiłby dużą, światową karierę?
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na świecie mówi się po francuski, są 
dawne kolonie. Czy nawet Włochom, 
którzy mają olbrzymie ilości rodaków 
rozsianych po całym świecie. 

Nie da się zrobić takiego ruchu, że 
nagle przynosimy jakiegoś polskiego 
wykonawcę, który ma zrobić karierę, 
zwłaszcza, ze ci artyści często wyko-
nywali muzykę pochodzącą stamtąd. 
Może gdyby sięgali po utwory bardziej 
związane z naszym krajem... Muzyka 
etniczna byłaby interesująca. Tak jak 
twórczość bałkańska, czy afrykańska, 
która co jakiś czas potrafi zaistnieć 
szerzej. 

Upatrywałbym też szansy na ryn-
ku muzyki klubowej, muzyki techno, 
gdzie cały ten backrgound - przekaz, 
który artysta niesie z miejsca w którym 
się urodził i wychował - nie jest aż tak 
istotny. 

Mamy teraz przykłady zespołów 
rockowych, alternatywnych, które 
zaistniały na Zachodzie - Riverside 
na przykład - ale to jednak nisza. Mó-
wiąc o zrobieniu dużej kariery myśli 
się zazwyczaj o takich artystach jak 
Madonna, Harry Styles, czy Miley 
Cyrus. Kariery światowe w muzyce 
mainstreamowej, w muzyce pop. Być 
może kiedyś coś takiego się wydarzy, 
ale.. musiałoby dopisać trochę szczę-
ścia, trochę kontaktów... Wszystkiego 

na raz. Muzyka to jednak nie sport, 
gdzie mamy światowe, rozpoznawal-
ne gwiazdy. Tam osiągnięcia mierzy 
się inaczej: ilością bramek, wygranych 
setów. To trochę inny świat. 

– Wracając jeszcze do „Statków 
na niebie”: w nowej wersji utworu 
jest Pan głównym wokalistą. Na ju-
bileuszowych koncertach również 
przejmie Pan wokalne obowiązki, 
czy zaprosi gości?

– Pojawią się goście, na razie jed-
nak - podczas tych kilku koncertów, 
które odbyły się w okresie wakacyj-
nym śpiewałem sam, z towarzysze-
niem takich dwóch fajnych dziewczyn 
w chórkach. Ale mam pomysł, żeby na 
specjalne okazje zaprosić kogoś jesz-
cze. Chociaż... to jest bardziej koncert, 
który bardziej ma taką formułę spo-
tkania z autorem. Dużo opowiadam 
o każdej piosence. Są koncerty, które 
gram w większym składzie, nawet 
dziewięcioosobowym, ale grałem też 
w kwartecie. Jeśli zdarzy się bardziej 
kameralna scena, wtedy może to być 
nawet trio. Nie ścigam się z orygi-
nalnymi wykonaniami: ani Andrzeja 
(Krzywego - przyp. red.), ani Rafała 
Brzozowskiego, Antka Smykiewicza, 
Krzysztofa Cugowskiego, dla którego 
napisałem kiedyś „Demony wojny”, 
czy Artura Gadowskiego. Jest to prze-
krój piosenek mojego autorstwa, nie 
ograniczam setlisty do utworów De 
Mono. Mam również cztery piosenki 
premierowe plus nowa wersja „Stat-
ków na niebie”, do tego chcę nagrać 
jeszcze trzy nowe kompozycje. 35 
- lecie, sięgam więc po osobiste, au-
torskie piosenki i jakby opowiadam je 
słuchaczom. 

– Pogodził się Pan już z wyrokiem 
sądu, zgodnie z którym utracił Pan 
prawo do występowania pod nazwą 
De Mono?

– Nie pogodziłem się, ponieważ 
uważam, że jest bardzo nieuczciwy, 
zły i krzywdzący. Jego uzasadnienie 
też było - kolokwialnie mówiąc - to-
talnie od czapy, nie wiem do końca 
o co w nim tak naprawdę chodziło sę-
dziemu, który ogłosił wyrok. A z dru-
giej strony wiem, że należy teraz ro-
bić swoje i iść dalej. Mam pomysły na 
nowe piosenki i nowe materiały, nowe 
nagrania. 

Nie spodziewałem się takiego ob-
rotu sprawy i bardzo mocno to wte-
dy przeżyłem. Wraca co jakiś czas ta 
historia, ale już coraz rzadziej. Mam 
też pełną świadomość tego, że byli-
śmy zespołem, który odnosił sukcesy, 
działo się wtedy tak wiele. Jesteśmy 
potrzebni ludziom, którzy mają senty-
ment do tamtych lat, mają wiele wspo-
mnień z nami związanych. Spotykamy 
się z tą publicznością, mamy bardzo 
fajne przyjęcie. 

Ale mam też pełną świadomość cza-
su i miejsca. Jestem dumny z tego, że 
tak długo mogę działać na tej scenie 
muzycznej. 

– Metryka nie kłamie, ale absolut-
nie nie wygląda Pan na swój wiek. 
Gdzie tkwi sekret młodzieńczego 
wyglądu i życiowego wigoru?

– Staram się ćwiczyć, gram w teni-
sa, biegam... Prowadzę też higienicz-
ny tryb życia: nie za dużo alkoholu, 
nie palę papierosów, odpowiednia 
dieta.

Poza tym cały czas komponuję dla 
wielu młodych wykonawców. Kon-
takt z trochę innym pokoleniem też 
ma znaczenie. Mam również młodszą 
partnerkę... Muszę zachować kondy-
cję i dobrą formę. 

Staram się też nie zamartwiać zbyt-
nio codziennymi problemami, tylko 
po prostu je rozwiązywać. To wszyst-
ko razem daje mi takie pozytywne 
spojrzenie na życie, spokój ducha...

Rozmawiał: Robert DŁUCIK



SILESIA BUSINESS & LIFE52

Wierzymy, że zaufanie i transparentność firmy są najważniejsze. Dlatego każdego dnia sta-
ramy się, by wszystkie składniki były naturalnego pochodzenia, a skład produktów był jak 
najkrótszy w myśl zasady Clean Label. Dostarczamy klientom zdobyte certyfikaty i badania, 
by zapewnić, że najważniejsze dla nas jest Twoje zaufanie.

SUPLEMENTY DIETY

AQIPHARM

– Proszę opowiedzieć o począt-
kach firmy. Co było inspiracją do 
założenia marki Aqi Pharm?

– Firma powstała w 2017 roku, a do 
jej utworzenia zainspirowała nas po-
trzeba wzmocnienia naszych organi-
zmów w okresie jesienno-zimowym. 
Po licznych sympozjach oraz konfe-
rencjach lekarskich podjęta została de-
cyzja o założeniu własnej firmy, która 
okazała się strzałem w dziesiątkę. Od 
początku istnienia naszym głównym 
celem jest dostarczenie pacjentom na-
turalnych składników diety. Dążymy 
do tego każdego dnia, z pełnym zaan-
gażowaniem oraz pasją, czego efektem 
jest nasz flagowy produkt - Colostrum 
Natural. To suplement diety w posta-
ci czystego, płynnego Colostrum bo-

vinum, który stymuluje organizm do 
autoregeneracji i poprawy naturalnej 
odporności.

– Jak rozpocząć przygodę z suple-
mentacją? Czy przed rozpoczęciem 
kuracji wskazana jest konsultacja 
z lekarzem oraz zbadanie niedobo-
rów w organizmie za pomocą badań 
krwi?

– Konsultacja lekarska jest jak naj-
bardziej wskazana, ponieważ każdy 
ludzki organizm jest inny. Do przygody 
z suplementacją powinniśmy podejść 
w sposób indywidualny i za pomocą 
badań sprawdzić niedobory oraz po-
trzeby naszego organizmu, a następnie 
dobrać odpowiednią kurację. Najlep-
szym wyborem będą rekomendowane 
i sprawdzone produkty, które posiada-
ją prosty, czysty skład bez sztucznych 
konserwantów, spulchniaczy i barwni-
ków.

– Jakie suplementy znajdziemy 
w ofercie Aqi Pharm? Jakie korzyści 
może przynieść wspieranie organi-
zmu Waszymi produktami? Dlacze-
go warto?

– W ofercie Aqi Pharm znajdują 
się przede wszystkim produkty o nie-
skomplikowanym składzie, które ce-
chuje wysoka wchłanialność witamin 
oraz czysta postać surowca. Każdy 
nasz produkt to unikalna receptura 
kompleksowo opracowana przez spe-
cjalistów. Dlaczego warto? Dlatego, 
że zdrowie i życie mamy tylko jedno, 
więc warto zadbać o nie dla siebie i dla 
bliskich, by jak najdłużej cieszyć się 
sprawnością i dobrym samopoczuciem.

– „Kropla zdrowia z natury”- te 
właśnie słowa są Waszą dewizą. Dla-

czego zdecydowaliście się Państwo 
na płynną postać suplementów?

– Wybraliśmy płynną postać na-
szych produktów, ponieważ jest ona 
najlepiej wchłaniana przez organizm, 
a właśnie o to chodzi w skutecznej 
suplementacji, o dostarczenie skład-
ników i minerałów do organizmu. 
Ponadto kolejną zaletą płynnej posta-
ci jest łatwe dawkowanie, co wpływa 
na komfortową suplementację, dzięki 
której zużywamy produkty do samego 
końca.

– Dlaczego składy produktów fir-
my Aqi Pharm są takie wyjątkowe? 
Na czym polega zasada Clean La-
bel?

– Wyjątkowość suplementów Aqi 
Pharm opiera się na ich naturalnych 
składach, które nie zawierają jakich-
kolwiek sztucznych wypełniaczy. 
Tworzymy je w myśl zasady Clean 
Label- wybieramy składniki natural-
nego pochodzenia, a składy naszych 
produktów są możliwie jak najkrót-
sze. Dzięki temu dostarczamy orga-
nizmowi niezbędnych składników 
i mikroelementów w zgodzie z naturą. 
Pacjenci często przysyłają nam wyni-
ki swoich badań, które wykazują po-
prawę zdrowia i tym samym potwier-
dzają dobrą wchłanialność produktów 
i pozytywne rezultaty wynikające ze 
stosowania suplementacji Aqi Pharm.

–  Do kogo skierowana jest Wasza 
oferta? Czy stosowanie suplemen-
tów jest całkowicie bezpieczne czy 
istnieją jakieś przeciwskazania?

– Oferta naszych suplementów 
skierowana jest do szerokiego grona 
odbiorców, zarówno do osób doro-

Kropla zdrowia z natury

Agnieszka Borowska
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słych, starszych jak i dzieci. Również 
Colostrum Natural nie posiada żadnej 
bariery wiekowej i można go zażywać 
już od najmłodszych lat. Jego suple-
mentacja jest wręcz wskazana w okre-
sie jesienno-zimowym, gdyż właśnie 
wtedy mamy obniżoną odporność 
i jesteśmy narażeni na liczne infekcje, 
a w szczególności dzieci. Colostrum 
Natural to nutracetyk, czyli składnik, 
który przynosi niesamowite korzy-
ści prozdrowotne i odżywcze, a jego 
jedynym skutkiem ubocznym jest… 
zdrowie, witalność oraz wzmocnie-
nie organizmu. O jego licznych za-
letach i pozytywnych dla organizmu 
właściwościach mogłabym opowia-
dać godzinami. Bardzo cieszy nas 
fakt, że suplement ten jest doceniany 
i rekomendowany przez wielu lekarzy 
i farmaceutów, to tylko umacnia nas 
w przekonaniu, że obraliśmy właściwy 
kierunek działania. Produkty firmy Aqi 
Pharm są przebadanymi i bezpieczny-
mi suplementami. Transparentność 
firmy i zaufanie klientów są dla nas 
najważniejsze, dlatego każda partia 
specyfików jest osobno certyfikowana 
i poddawana próbie. Co istotne - sami 
jako właściciele zażywamy produkty 
naszej firmy, ponieważ uważamy, że 
ich składy i jakość są na najwyższym 
poziomie.

–  Po jakim czasie można zauwa-
żyć pierwsze efekty oraz pozytywny 
wpływ stosowania suplementacji?

– Pierwsze efekty suplementacji 
można zauważyć już po około siedmiu 
dniach stosowania. Jednakże należy 
pamiętać o tym, że każdy organizm 
jest inny i w różny sposób przyswaja-
my oraz reagujemy na poszczególne 

składniki, a także wykazujemy inne 
zapotrzebowanie na niektóre witami-
ny, w wyniku czego czas ten może się 
różnić. W związku z tym najważniej-
szym elementem suplementacji jest 
sumienność oraz regularne przyjmo-
wanie specyfików, bowiem wsparcie 
naszego organizmu przez suplementy 
wymaga czasu i systematyczności.

– Jak przyjmować suplementy by 
wzmocnić ich działanie? Czy po-
szczególne produkty można ze sobą 
łączyć?

– Suplementy Aqi Pharm można ze 
sobą łączyć, a czasami nawet trzeba 
dla zmaksymalizowania pożądanych 
efektów, jednak z zachowaniem odpo-
wiednich, zalecanych porcji. Na przy-
kład Witamina D3 Forte Plus wraz 
z Witaminą K2 Forte są świetnym po-
łączeniem wspierającym odporność 
i kości. Natomiast stosowanie Wita-
miny A Natural i Colostrum genialnie 
wpływa na piękna skórę oraz poprawi 
kondycję włosów i paznokci. Z kolei 
przyjmowanie Colostrum w płynie 
oraz Witaminy D3 Forte jest idealną 
mieszanką, która wzmocni odporność. 
Nasza firma posiada w ofercie goto-
we specyfiki, które w połączeniu dają 
świetne rezultaty, jest to na

przykład Witamina D3 + K2 Natu-
ral, czy też Witamina ADEK Natural. 
Są to produkty gotowe do zażycia, 
będące kompozycją najcenniejszych 
witamin.

– Czy suplementy można przyj-
mować cały czas czy wskazane jest 
robienie przerw w kuracji?

– Uważam, że w suplementacji tak 
jak we wszystkim innym trzeba za-
chować zdrowy rozsądek. Z czasem 

organizm przyzwyczaja się do danej 
substancji, więc przerwy są jak najbar-
dziej zalecane. Jednakże większość na-
szych pacjentów tego nie robi z uwagi 
na liczne niedobory witamin, właśnie 
dlatego warto najpierw zrobić badania, 
aby sprawdzić jaka kuracja będzie dla 
nas odpowiednia. Zdrowa, rozsądna 
suplementacja nie powinna negatyw-
nie wpływać na nasz organizm, a taką 
właśnie oferujemy w Aqi Pharm.

– Gdzie można znaleźć produk-
ty z Państwa oferty? Czy sprzedaż 
prowadzona jest stacjonarnie czy 
również z możliwością wysyłki?

Suplementy naszej marki dostępne 
są głównie w aptekach i sklepach zie-
larskich. Każdego dnia dbamy o to, by 
utrzymana została najwyższa jakość 
składników, dlatego transport produk-
tów odbywa się wyłącznie poprzez 
transport farmaceutyczny. Jest to prze-
wóz z zachowaniem odpowiedniej tem-
peratury, potwierdzonej wydrukami, co 
w pełni wpływa na jakość i świeżość 
produktów dostępnych na półkach. 
Sprzedaż internetowa jest nieunik-
niona, ponieważ rynek e-commerce 
w Polsce z roku na rok jest coraz bar-
dziej rozwinięty. Tutaj również odpo-
wiednio dobieramy swoich partnerów, 
oferta naszych produktów znajduje się 
w wyselekcjonowanych aptekach in-
ternetowych oraz sklepach zielarskich. 
Bardzo cieszy nas fakt, że z roku na 
rok odnotowujemy liczniejsze grono 
zdrowych i zadowolonych pacjentów. 
Mamy nadzieję, że regularnie będzie 
się ono powiększało, bowiem mamy 
pomysł na Twoje Zdrowie.

Tekst: Mirela GROCHOWSKA
Foto: Justyna NAPIÓRKOWSKA 
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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

Salon masażu tajskiego „Thai Sabai” w Galerii Katowickiej
3 piętro, antresola

ul. 3 Maja 30, 40-097 Katowice, tel. 577-818-088
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KLAUDIUSZ SEVKOVIC

PODRÓŻE
Kambodża
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Kambodża ze stolicą w Phnom Penh to państwo w południowo-wschodniej 
Azji leżące na Półwyspie Indochińskim, nad Zatoką Tajlandzką. Graniczy od 
zachodu i północy z Tajlandią, od północy z Laosem, a od wschodu z Wiet-
namem. W folderach turystycznych utożsamiana z pięknymi krajobrazami, 
błękitnymi wodami, soczystą zielenią dżungli i monumentalnymi budowlami 
wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Czy rzeczywiście tego 
powinien oczekiwać od współczesnej Kambodży? 

Przede wszystkim zaraz po przy-
locie do Siem Reap ogarnął mnie 
upał nie do wytrzymania. Tempera-
tura sięgała prawie 40 stopni, mimo 
że był czerwiec - początek pory 
deszczowej. Na ulicach mnóstwo 
kolorów, intensywność różnych 
dźwięków oraz ogólne zamiesza-

nie panujące na drogach. Miałem 
wrażenie, że nie obowiązują tu 
żadne przepisy ruchu drogowego. 
Mieszkańcy posługują się języ-
kiem khmerskim. Uderza ubóstwo 

miejscowej ludności, ale też jej 
serdeczność i pogodność. Cie-

szą się głównie pokojem, bo 
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wcześniej w kraju bywało drama-
tycznie. 

Pozwolę przytoczyć sobie kilka 
słów na temat dziejów Kambo-
dży. Dawne zjednoczone państwo 
Khmerów powstało w IX w. n. e. 
Przetrwało cztery wieki, tworząc 
z Kambodży potęgę zarówno te-
rytorialną, architektoniczną, jak 
i kulturalną. Khmerowie budowa-
li prawdziwe monumentalne ar-
cydzieła – m.in. kamienne miasto 
Angkor. Uznawane za ósmy cud 
świata nowożytnego ruiny kom-
pleksu Angkor zachwycają po-
dróżników z całego świata. Zwie-
dzanie tego kompleksu to spacer 
pomiędzy murami, które oplatają 
korzenie drzew, to mistyczne świą-
tynie, bogato rzeźbione ściany, po-
sągi bogów i tajemnicza atmosfera 
pozostałości po wielkim Imperium 
Khmerów. Wyrastają znienacka 
w samym sercu dżungli i nie po-
zwalają o sobie zapomnieć już do 
końca życia. 

Wracając do historii...Niestety, 
po śmierci ostatniego króla o kraj 
zaczęli rywalizować sąsiedzi: Sy-
jam i Wietnam. W XVI w. w Kam-

bodży pojawili się Europejczycy, 
a w XIX wieku Kambodża stała 
się kolonią francuską. Najgorsze 
jednak nastąpiło, w roku 1976, 
kiedy to Czerwoni Khmerzy, ko-
munistyczna partyzantka popiera-
na przez Chiny i Rosję, zmienili 
nazwę Kambodży na Kampuczę 
i wprowadzili w kraju krwawy 
terror. Prawdopodobnie w latach 
1975-1979 pod ich rządami zginęła 
prawie 25% ludności. Mieszkańcy 
miast przesiedleni na tereny wiej-
skie, a kraj stał się jednym wielkim 
obozem pracy. Aby położyć kres 
„staremu porządkowi”, niszczono 
banki i palono pieniądze. System 
edukacji legł w gruzach, bo wy-
mordowano całą inteligencję. I tu 
ciekawostka za inteligentów uwa-
żano wszystkich, którzy nosili oku-
lary lub mieli delikatne ręce. Także 
dzieci, zamiast przebywać w szko-
le, musiały ciężko pracować, a za 
kilkunastogodzinną harówkę otrzy-
mywały jedynie łyżkę ryżu, czego 
wiele nie przeżyło. Dopiero wkro-
czenie wojsk wietnamskich 
w 1979 r. położyło kres ludo-
bójstwu. Rządy Czerwonych 

Khmerów były tragedią dla całego 
kraju. Dramatyczne losy kambo-
dżańskiego społeczeństwa dosko-
nale oddaje film Rolanda Joffe pod 
tytułem „The Killing Fields” („Pola 
Śmierci”), który został nagrodzony 
3 Oscarami i 13 innymi prestiżo-
wymi nagrodami filmowymi. 

Kambodża do tej pory nie za-
pomniała okrucieństwa, z jakim 
musiała się zmagać. Jego ogrom 
przypomina szkoła m.in. w szkoła 
Tould Sleng, mieszcząca się w sto-
licy kraju, w Phnom Penh. Jest to 
liceum, które w latach 1975-1979, 
zostało przekształcone w więzienie 
i miejsce tortur. Szkolne klasy sta-
nowią teraz muzeum ludobójstwa. 
Widać w nich jeszcze krwawe śla-
dy...Na ścianach znajdują się setki 
zdjęć ofiar. 

Aby oderwać się od okrutnej 
przeszłości wyszedłem na gwarną 
ulicę Siem Reap, gdzie większość 
to ludzie młodzi około dwudziesto-
letni. Kult pracy przetrwał w spo-
łeczeństwie, pracują nawet małe 
dzieci. Odbywa się to kosztem na-
uki... Obecnie w Kambodży istnieje 
ponad 3000 wiosek, gdzie nie ma 
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żadnej szkoły lub gdzie dzieci są 
zmuszone do nauki na zwykłym 
placu, bez dachu nad głową, bez 
żadnej ochrony przed słońcem czy 
deszczem. I chociaż ludność zdaje 
sobie sprawę, że edukacja to prze-
pustka do lepszego życia i zaczyna 
ją 96% dzieci, to jednak kończy 
mniej niż 50%. Wciąż bowiem 
praca, która zapewnia byt, jest waż-
niejsza od zdobywania wiedzy. 

Siem Reap samo w sobie posiada 
wiele uroku. Kojarzy się z pięknie 
oświetlonymi nocą mosta-
mi, barwnymi bazarami 
z pamiątkami made in Cam-
bodia, 300-metrową ulicą pełną pu-
bów, z piwem za dolara i wyśmie-
nitymi naleśnikami z bananem…
Można płacić dolarami amerykań-
skimi i rielami kambodżańskimi, 
bo takie tu obowiązują waluty. 
Miasto Siem Reap często na-
zywane bywa „Bramą Ang-
koru” i jest skoncentrowane 
głównie na obsłudze wy-
cieczek do Angkoru. 

 Tam też skie-

rowałem swoje kroki, a właściwie 
podjechałem samochodem z pry-
watnym przewoźnikiem, bo prze-
cież żaden z turystów nie wyobraża 
sobie nie zwiedzić kompleksu An-
gor z tysiącami świątyń...Najbar-
dziej znaną jest Angor Wat i ona też 
przykuła moją uwagę. Jest to naj-
większy zabytek religijny na świe-
cie o powierzchni 162 hektarów. 

Oprócz świątyń kompleks Angor 
posiada też zbiorniki wodne, w któ-
rych gromadzono wodę w okresie 
deszczowym, by nie zabraklo jej 
w czasie suszy. Angkor Wat zosta-
ło zbudowane przez Suryavarma-
na II ku czci hinduskiego bóstwa 
Wisznu. Według legendy świątynia 
została zbudowana w ciągu jednej 
nocy przez boskiego architekta. 
Budowa prawdopodobnie zaczę-
ła się w 1113 roku i trwała około 
35 lat. W tym czasie wzniesiono 
ponad 250 gmachów, przy budo-

wie których pracowało dziesiątki 
tysięcy robotników, kilka tysięcy 
artystów-rzemieślników oraz kilka 
tysięcy słoni. Kompleks został zbu-
dowany na planie prostokąta i oto-
czony fosą. Zajmuje powierzchnię 
162 hektary. 

W skład Angkor Wat wcho-
dzą: główna świątynia oraz pięć 
wież w formie pięcioelementowe-
go wzoru geometrycznego, któ-

re symbolizują świętą Górę 
Meru. Moją szczególną 

uwagę zwrócił ponad 
900 metrowy ar-

ras zbudowany 
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z kamienia. Znajdują się na nim 
wyrzeźbione w kamieniu sceny 
z eposów indyjskich oraz z życia 
dworu. Dawne płaskorzeźby były 
różnokolorowe. W do innych świą-
tyń, Angkor Wat jest skierowany 
w kierunku zachodnim, a warto 
dodać, że astronomia miała także 
duży wpływ na lokalizację budowli 
w kompleksie. W świątyni znajdu-
je się miejsce do obserwacji Słoń-
ca i Księżyca. O wielkim znacze-

– Dharmaradża I miał trąd i ów po-
mnik może przedstawiać właśnie 
jego, tym bardziej, że na pomniku 
odnaleziono wyryty napis - imię 
Dharmaradża I. 

Po wspaniałych przeżyciach 
w Angor wróciłem do Siem Reap, 
by przyjrzeć się lokalnemu kolo-
rytowi. Wiele słyszałem o pływa-
jących wioskach na jeziorze Tonle 
Sap i to właśnie był mój kolejny 
punkt podróży. By dotrzeć do pły-

do. Oba zapewniają spektakularną 
scenerię, która obejmuje modele 
architektury Khmerów, takich jak: 
Angkor Wat, Preah Vihear i Bayon. 

„East” to strategiczne pole golfo-
we, które wykorzystuje fairway’e, 
kreatywne bunkrowanie i różne 
formy rodzimej fauny. Znajdzie tu 
każdy coś dla siebie bez względu 
na poziom, jaki reprezentuje. Wóz-
ki golfowe wyposażone w GPS są 
w standardzie i zapewniają najno-

niu tego obiektu dla kraju świadczą 
fakty, że Angkor Wat znajduje się 
na fladze khmerskiej oraz na lokal-
nej walucie. 

Oprócz Angor Wat nie mniejsze 
zainteresowanie wzbudził we mnie 
Angkor Thom – miasto zbudowa-
ne w XII wieku przez króla Dża-
jawarmana VII na planie idealnego 
kwadratu, ostatnia stolica khmer-
skiego państwa o powierzchni 9 
km2. W centrum miasta znajduje 
się sławna buddyjska świątynia Ba-
jon, której ściany zewnętrzne zdo-
bią sceny z życia Dżajawarmana 
VII oraz jego poddanych. Z kolei 
na płaskorzeźbach wewnętrznych 
znajdują się obrazy religijne. Naj-
bardziej charakterystyczną cechą 
Bayon są ogromne rzeźby ludzkich 
twarzy po każdej stronie wież. Do 
dziś przetrwało prawie 200 takich 
obliczy, ale wciąż nie wiadomo 
kogo one przedstawiały. C Część 
świątyni, zwana Tarasem Słoni, 
stanowiła sala audiencyjna i ta-
ras widokowy do oglądania parad 
wojskowych. Do dziś zachowały 
się tylko fundamenty. Chciałbym 
jeszcze wspomnieć o Tarasie Trę-
dowatego Króla, któremu nazwę 
dał posąg hinduskiego boga śmierci 
– Yame. Pokryty mchem i miejsca-
mi przebarwiony pomnik przypo-
minał osobę chorą na trąd. Według 
legend, jeden z królów imperium 

wających wiosek, wykupiłem za 
20 dolarów wycieczkę w jednym 
z miejscowych biur podróży. Wy-
brałem wycieczkę do Chong Kne-
as. Miejscowość leży znacznie bli-
żej, razem z dojazdem tuk tukiem 
trwa około 3 godzin. Świat, który 
tam zobaczyłem jest niesamowity. 
Tak różny od naszego, że skłania 
do refleksji. Cała wioska żyje na 
jeziorze. Biedne domki, bez zbęd-
nych wygód, czasem opierające się 
na beczkach albo łodziach, czasem 
postawione na palach, golusieńkie 
dzieciaczki pomagające przy pra-
cy lub podróżujące łodzią przez 
środek jeziora. Życie na niewiel-
kiej powierzchni, na wodzie, gdzie 
“spacer” wymaga wiosłowania 
i pływania na łodzi. Tu mieszkań-
cy pracują, żyją, wychowują dzie-
ci. W wiosce znajduje się i sklep, 
i świątynia, i szkoła, i nawet… ko-
misariat policji! 

Oczywiście jako zapalony ama-
tor-golfista nie mógłbym pominąć 
miejsc, w których można oddać się 
tej dyscyplinie sportu bez reszty. 
A nie ukrywam, że są to lokalizacje 
niezwykle malownicze. 

Do najbardziej znanych należy 
Pole Vattanac Golf Resort oddalo-
ne zaledwie 45 minut jazdy od cen-
trum miasta Phnom Penh. Znajdują 
się tu dwa mistrzowskie pola za-
projektowane przez Sir Nicka Fal-

wocześniejsze wsparcie, które wraz 
z dobrze wyszkolonymi caddies 
(osoby noszące torby z kijami gra-
cza) pomoże w poruszaniu się po 
fairway’ach. 

Zaprojektowane przez Faldo pole 
wschodnie było pierwszym polem 
otwartym w Vattanac Golf Resort 
17 maja 2019 roku. Nagrodzone 
„Najlepszym polem golfowym 
w Kambodży 2020” przez World 
Golf Awards. Poza bardzo przyjem-
nym doświadczeniem gry w golfa, 
„Wschód” oddaje hołd cudom ar-
chitektury Khmerów i bogatej hi-
storii hrabstw. 

Z kolei drugie mistrzowskie pole 
golfowe Sir Nicka Faldo, West Co-
urse, zostało otwarte w październi-
ku 2020 r. West Course różni się od 
East Course, pofałdowanymi fair-
way’ami. 

Wiele tu wodnych atrakcji i wie-
le posągów, które podkreślają ran-
gę wielkiego historycznego króla 
Dżajawarmana VII i znaczenie po-
sągu inspirowanego Tarasem Słoni. 
Kolejną unikalną cechą jest Dra-
gon Lake (Jezioro Smoka), które 
znajduje się na środku pola i choć 
nie stanowi poważnej przeszkody, 
stwarza pewne wyzwania na dro-
dze do greenu. 

The Dragon Turn” to 9-ciodoł-
kowa Akademia, na której można 
spróbować nocnego golfa. 
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Nie sposób nie zwrócić uwagi 
na Grand Phnom Penh Golf Club 
- to pierwsze prawdziwie między-
narodowe pole w regionie. Tee-ti-
me może zostać zarezerwowany 
na polu jedynie w ramach pakietu. 
Pole pierwotnie zbudowane na pła-
skim terenie zostało cudownie prze-
kształcone przez Nicklausa Design. 
Sporo jest trójników, ale tereny 
zielone wymagające. Szczególnie 
trzeba się przyłożyć, gdy wieje 
wiatr, a pole jest dość odsłonięte. 
Pole prezentuje się doskonale, co 
zawdzięcza projektantom. 

Po intensywnej grze na polach 
golfowych można zatrzymać się 
w luksusowym hotelu, który jest 
częścią renomowanej grupy obiek-
tów The Bensley Collection. Znaj-
duje się na granicy trzech najstar-
szych kambodżańskich parków 
narodowych i pozwala poznać 
jeden z najbardziej imponujących 
dzikich obszarów w Azji południo-
wo-wschodniej. Właściciel obiektu 
Bill Bensley wspiera inicjatywy 

mające na celu poprawę jakość 
życia mieszkańców, m.in, dzięki 
zwiększeniu szans zawodowych 
i edukacyjnych, współpracuje z or-
ganizacją Wildlife Alliance, Fauna 
& Flora International, Uniwersyte-
tem Królewskim Phnom Penh i rzą-
dem Kambodży w zakresie ochro-
ny ponad 160 ha doliny rzecznej 
przed kłusownictwem, wycinką 
drzew i górnictwem. 

Kolejny, interesujący obiekt, za-
rządzany przez Sofitel Phokeethra 
Country Club jest jednym z naj-
lepszych pól dostępnych w Kam-
bodży. W 2009 roku odbyły się 
na nim zawody Johnnie Walker 
Classic i w 2010 Cambodian Open. 
Lokalizacja jest idealna dla korzy-

stających z gry w golfa, 
ponieważ znajduje się 

w pobliżu międzyna-
rodowego lotniska 

Siem Reap. Samo pole nawiązuje 
do elementów związanych z kul-
turą i historią Kambodży. Na przy-
kład między dziewiątym dołkiem 
a dziesiątym Tee (trójnikiem) znaj-
duje się odrestaurowany most „Ro-
luh”, który jest również ikonicz-
nym obrazem używanym w logo 
toru wyścigowego, pochodzącym 
z XI-wiecznego imperium Khme-
rów. 

Tereny zielone i alejki są pokryte 
trawami bermudyńskimi i paspa-
lum . Połączenie tych traw zapew-
nia nawierzchnię, która sprzyja to-
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czeniu się piłki i zapewnia wysoki 
standard warunków panujących na 
polu przez cały rok. Zwiększenie 
obszaru do 7363 jardów i osiem no-
wych greenów z 2018 roku zapew-
nia większy komfort gry w golfa. 
Naturalne laguny i bunkry z piasku 
przecinają pole i stanowią wyzwa-
nie na każdym dołku. 

Obiekty treningowe znajdują się 
w pobliżu klubu, dzięki czemu gol-
fiści mają szansę podszkolić swoje 
umiejętności przed wyjściem na 
pole golfowe. 

Budynek klubu Phokeethra Co-
untry Club jest niewielki, ale speł-
nia swoje zadanie. Restauracja 
oferuje dania kuchni zachodniej, 
khmerskiej i azjatyckiej. Prze-
nocować można w luksusowym, 
pięciogwiazdkowym hotelu Park 
Hyatt Siem Reap położonym na 
terenie prywatnych ogrodów. Ofe-
ruje nowoczesne pokoje z bezpłat-
nym Internetem. Obiekt dysponuje 
największym zbiorem kambodżań-

skich dzieł sztuki nowoczesnej 
i tradycyjnej. Do dyspozycji Gości 
są 3 lokale gastronomiczne oraz 
kryty i odkryty basen. 

Na zakończenie mojego przeglą-
du terenów golfowych chciałbym 
zaprezentować Angkor Golf Re-
sort. Pole nowego typu o wielkości 
7279 jardów przez cały rok pre-
zentuje się w idealnym stanie. Na 
obszarze Angor Golf jest mnóstwo 
przeszkód bunkrowych i wodnych, 
ale są one bardzo widoczne pod-
czas gry. 

Świetnym miejscem do ćwiczeń 
przed grą właściwą jest 300-me-
trowy trawnik. Naprawdę szczerze 
polecam wizytę w Angkor Golf 
Resort podczas wycieczki do Siem 
Reap a pole na pewno na długo 
zostanie w pamięci. 

 
Żegnając 

się z Kam-
bodżą ,  n ie 

mogłem sobie odmówić wizyty na 
rajskich plażach Koh Rong. To wy-
spa, więc najpierw podróżowałem 
nocnym autobusem, a potem łód-
ką. Piaszczyste, niemal białe plaże, 
kąpiel z świecącym niebieskawo 
planktonem, a nawet marsz przez 
dżunglę, by dostać się do Długiej 
Plaży prawie bezludnej, podglą-
danie podwodnego życia plus le-
jący się z nieba żar – oto główne 
atrakcje tego miejsca. Jeśli więc 
szukasz pomysłu na wyjątkowy 
urlop, chcesz połączyć zwiedzanie 
z wypoczynkiem, chcesz poznać 
wyjątkową kulturę zakończoną pla-
żowaniem – wybierz wycieczkę do 
Kambodży. 
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Po trzech latach nieobecności wróciliśmy na najlepsze pole 
w Polsce, którym jest Sierra Golf Resort. Nie wróciliśmy sami, 
od dwóch lat działając prężnie z Portem Gdańsk chcieliśmy 
zorganizować wyjątkowy turniej, który byłby wydarzeniem 
numer jeden w Polsce.

Sierra Golf Resort.

64 SILESIA BUSINESS & LIFE
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Uczestnicy turnieju na polu Wrocław 
Golf Club, jeszcze przed rozpoczęciem 
rozgrywek otrzymali od organizatora gift 
bag zawierający tuzin piłek golfowych Sri-
xon. Pogoda podczas obu dni turniejowych 
dopisała zachwycając wszystkich blaskiem 
promieni słonecznych, a dobra pogoda to 
i dobre samopoczucie, co można było za-
uważyć na twarzach zawodników. Uczest-
nicy rozgrywek mogli bez limitu korzystać 
z napojów marki 4 Move oraz delektować 
się wyśmienitym Peroni Nastro Azzurro, 
serwowanym przez hostessy. W godzi-
nach popołudniowych, rozpoczęliśmy 
serwis wyśmienitych koktajli, przygoto-
wywanych przez barmanów z whisky bar, 
a dla koneserów whisky był serwowany 
Chivas XV-letni. Do późnych godzin wie-
czornych DJ TOM oferował dla ucha wy-

SILESIA BUSINESS & LIFE
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jątkową muzykę. Drugi dzień rozgrywek 
turniejowych wyklarował zwycięzców. W 
godzinach popołudniowych odbyła się ce-
remonia wręczenia nagród, podczas której 
zwycięzcy każdej kategorii otrzymali nie-
powtarzalne puchary oraz pierwszorzędne 
nagrody rzeczowe: torby golfowe Srixon, 
lasery, piłki XXIO, piłki Srixon od firmy 
GolfTeam. Zwycięzcy każdej kategorii 
otrzymali także awans do Wielkiego Fina-
łu Silesia Business & Life Golf Cup. W 
konkursach dodatkowych nagrody ufun-
dowali 4dent Dorota Stania, BoConcept, 
SilvaBeauty, MebLove, Centrum Optycz-
ne Izabela Kępa, PakoLorente. W wolnej 
chwili uczestnicy mogli skorzystać z jazdy 
testowej wspaniałymi rowerami elektrycz-
nymi marki Varaneo.

Gratulujemy zwycięzcom.
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Wyniki Turnieju
Stroke Play Brutto
1.Marcel Benbenek
2.Lech Sokołowski
3.Sławomir Kotlarek

Stableford Netto HCP 0.1-16.0
1. Artur Mroziński
2. Aleksander Kowalew
3. Dariusz Libera

Stableford Netto HCP 16.1-26.0
1. Waldemar Radomski
2. Ute Kisielewski
3. Piotr Dąbrowski

Stableford Netto HCP 26.1-36.0
1. Rafał Głuszcz
2. Tomasz Lasoti
3. Edmund Kwidziński
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Modry Las przyciąga swoim urokiem i wy-
magającym polem golfowym, dlatego też Sile-
sia Business & Life Golf Cup zawitała na tym 
polu po raz kolejny. Pomimo dalekiej lokalizacji 
na turniej przybyło wielu zawodników z całego 
kraju, chcąc zawalczyć o wejście do turnieju fi-
nałowego. 

Modry Las
GOLF

Silesia Business & Life Golf Cup

GOLF CUP

BUSINESS&LIFE

XII
SILESIA
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sował zeszłorocznego zwycięzcę 
Marcela Benbenka. 

Organizatorzy dla wszystkich za-
wodników przygotowali gift bagi, 
w których znajdowała się m.in. sy-
gnowana logiem Silesia Business 
& Life Golf Cup 2022 koszulka 
golfowa marki Abacus. Uczestnicy 
mieli także zapewniony nielimito-
wany dostęp do napoi 4Move i Pe-
roni Nastro Azzurro.  Druga runda 
turniejowa wyłoniła zwycięzców w 
czterech kategoriach. Najlepsi za-
wodnicy otrzymali puchary, torby 
golfowe, podróżne torby golfowe 
Srixon, piłki golfowe oraz awans 
do finału. Gratulujemy serdecznie 
wszystkim uczestnikom. 

Pole golfowe Modry Las zaprojek-
towane zostało przez legendarnego 
gracza Gary Playera i znajduje się 
wśród 100 najlepszych pól golfo-
wych w Europie. Połączenie dwóch 
wielkich i rozpoznawalnych marek 
w środowisku golfistów, sprawiło że 
frekwencja podczas turnieju dopisa-
ła. Przy wspaniałej atmosferze jaka 
towarzyszy przy turniejach Silesia 
Business & Life Golf Cup golfiści 
rozegrali dwie rundy turniejowe. Po 
pierwszym dniu zmagań, uczestnicy 
mogli zrelaksować się podczas after-
party, a tradycją stał się wieczorny 
konkurs „Nearest to the pin - Król 
Prosecco”.  Tegorocznym Królem zo-
stał Jacek Piłko i tym samym zdekla-
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Wyniki Turnieju
Stroke Play Brutto
1. Mikołaj Geritz
2. Marcin Dudziński
3. Arkadiusz Majsterek

Stableford Netto HCP 0.1-16.0
1. Robert Karbowniczek
2. Jakub Rzeźnik
3. Sebastian Sowa

Stableford Netto HCP 16.1-26.0
1. Cezary Kaczmarek
2. Wojciech Kołaczyk
3. Jolanta Śliwińska

Stableford Netto HCP 26.1-36.0
1. Beata Urbańska
2. Ewa Brzezińska
3. Ewa Łazowska
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Dnia 11 września odbył się wielki finał turnieju AGWC Poland. Po wielu miesięcznych zmaga-
niach najlepsi golfiści mogli zagrać o główną nagrodę, którą jest wyjazd na wyspę Mauritius 
i reprezentowaniu naszego kraju w zmaganiach światowych. Turnieje eliminacyjne odbyły się 
w Turcji, Tajlandii oraz na krajowych polach Wrocław Golf Club, Sobienie Królewskie, Modry 
Las, Sierra Golf Resort, Sand Valley Golf Resort i Karolinka Golf Park.

Karolinka Golf Park
GOLF

Finał The Amateur Golf World Cup 
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Aby dostać się do finału golfiści 
musieli stanąć na podium na jed-
nym z wymienionych turniejów 
eliminacyjnych. Podczas wielkie-
go finału który odbył się na Ka-
rolinka Golf Park do gry stanęli 
najlepsi.

Na tym malowniczym polu po-
jawiło się prawie 60 golfistów, 
którzy przy zmiennej pogodzie 
walczyli o najwyższe cele.

Organizatorzy przygotowali dla 
golfistów wspaniałe giftbagi oraz 
wiele konkursów dodatkowych 
nearest to the pin, nearest to the 
line, longest drive. W konkursach 
Hol in one, można było wygrać 
tygodniowe wyjazdy golfowe do 
Turcji.

Tu r n i e j  r o z g r y w a n y  b y ł 
w dwóch kategoriach handicapo-
wych 0.1-15.0 i 15.1-30.0.

Zwycięzcy poszczególnych 
grup wygrali wyjazd na Mauritius 
i będą reprezentować nasz kraj 
podczas światowego finału który 
odbędzie się już na początku lip-
ca 2023 roku. Zawodnicy, którzy 
wywalczyli miejsca drugie i trze-
cie otrzymają prawo gry w turnie-
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ju Invitational, który odbędzie się 
w tym samym czasie i rozgrywa-
ny będzie na polu Heritage.

Reprezentanci Polski będą już 
trzecią grupą, która pojawi się na 
rajskiej wyspie. W światowym fi-
nale w turnieju finałowym zagra 
29 reprezentacji i weźmie w nim 
udział ponad 150 golfistów. Już 
dzisiaj gratulujemy zwycięzcom 
wspaniałej przygody, nowych 
przyjaźni i dumy w reprezento-
waniu godnie naszego kraju.

Pierwsza eliminacja kolejnego 
sezonu odbędzie się już w poło-
wie października na słonecznych 
polach hotelu Cullinan, gdzie 40 
golfistów z Polski będzie walczy-
ło o miejsca do wielkiego finału 
sezonu 2023.
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Wyniki Turnieju
Stableford Netto + Stableford 
Brutto HCP 0.1-15.0
1.Tomasz Ładocha
2.Kamil Sikora
3.Konrad Duda

Stableford Netto + Stableford 
Brutto HCP 15.1-30.0
1.Krzysztof Olech
2.Krzysztof Jabłoński
3.Sławomir Gurazda
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Jedenasta edycja Silesia Business & Life Golf Cup za nami! Po raz pierwszy finał rozegraliśmy 
na polu golfowym WROCŁAW GOLF CLUB.  Jak zawsze wszystko odbyło się z  naprawdę z 
wielką pompą. After party odbyło się w prestiżowym hotelu MONOPOL, a na scenie wystąpiły 
jak zawsze wyśmienite gwiazdy. Do tego luksusowe alkohole, wyśmienite dania i doborowe to-
warzystwo. A wszystko to,  jak zawsze by promować grę w golfa i po prostu w sposób niezapo-
mniany spędzić czas!

Wspaniały finał cyklu
GOLF

Finał SILESIA BUSINESS&LIFE
GOLF CUP 2022

Droga do finału w Wrocławiu 
wiodła jednak przez elimina-
cje. Tegoroczny cykl składał się 
z trzech  turniejów zagranicznych: 

pierwszy z nich na wspaniałych 
polach w Belek - gdzie gościli-
śmy w hotelu Titanic Delux Golf 
następnie graliśmy w Phuket w 

Tajlandii by wrócić do Belek i 
goszcząć w wspaniałym hotelu 
Regnum rozegrać ostatatnie za-
graniczne eliminacje. W maju 
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przenieślimśy się na nasze rodzi-
me pola. Pierwszy turniej zagra-
liśmy w Sobieniach Królewskich 
następne eliminacje to Wrocław 
Golf Club, Kalinowe Pola. W lip-
cu to już nasza tradycja wspaniały 
turniej na Sand Valeley oraz wy-
jątkowa perełka to pierwszy tur-
niej od trzech lat na wspaniałym 
polu Sierra Golf Resort - gdzie 
wspólnie z naszym głównym part-
nerem Port Gsdańsk zagraliśmyu 
pierwszą edycję Port Gdańsk Cup 
2022 by Silesia Business&Life 
Golf Cup. Podczas tego wspania-
łego turnieju towarzyszyłam nam 
telewizja Golf Chanel i relację z 
tego wydarzenia można wielo-
krotnie oglądać na ich platfore-
mie.

Ostatni turniej eleiminacji odbył 
się w Modrym Lesie tradycją stał 

się wieczorny konkurs „Nearest 
to the pin - Król Prosecco”.  Te-
gorocznym Królem został Jacek 
Piłko.

 Rolę gospodarza XII Edycji 
Silesia Business&Life Golf Cup 
objął 3 września Wrocław Golf 
Club. Tym razem turniej był jed-
nodniowy. Nowością a zarazem 
podniesieniem prestiżu całemu 
wydarzeniu była wieczorna gala 
w hotelu MONOPOL WRO-
CŁAW gdzie na scenie najlepsi 
golfiści odebrali wspaniałe na-
grody.

W ciągu dwunastu już lat tur-
nieje organizowane przez Silesia 
Business & Life zyskały niewąt-
pliwą renomę. Wśród uczestni-

ków turniejów są prezesi znanych 
spółek, rozwijających się firm i po 
prostu miłośnicy golfa. Nie nie 
zabrakło i tym razem w naszym 
finale także gwiazd sportu i te-
lewizji. Tomek Iwan czy Marek 
Kościkiewicz rywalizowali tym 
razem w jednym flaycie.

– Jest tutaj współzawodnictwo 
jest tu też dużo przyjaźni, dużo 
dobrych słów, nie jesteśmy tu zo-
bligowani jakimś wynikiem cho-
ciaż wszyscy się staramy zagrać 
jak najlepiej - powiedział Marek 
Kościkiewicz.

– Bardzo się cieszę że Klaudiusz 
już od 12 lat organizuje Silesie 
Business&Life Golf Cup  i ściąga 
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tu coraz więcej ludzi. W eter idzie 
informacja jak jest fajnie jaka jest 
fajna atmosfera, też co jest naj-
ważniejsze poza atmosferą jest 
rywalizacja sportowa - skwitował 
swoją obecność Tomek Iwan.

Turniejowi przyglądał się rów-
nież nasz najlepszy obecnie polski 
Golfista Adrian Meronk. – Z tego 
co widziałem wielu najlepszych 
amatorów z Polski dziś się tutaj 
zjawiło co gwarantuje, że turniej 
stoi na wysokim poziomie, dodat-
kowo mamy dziś swietną pogodę 
do uzyskania dobrych wyników - 
powiedział  Adrian.

Finał turniejów Silesia Business 
& Life to nie tylko sportowa ry-
walizacja, ale po prostu wielkie 
święto golfa. Wymaga więc spe-
cjalnej oprawy. Na polu na graczy 
czekały luksusowe alkohole i spe-
cjalnie wyselekcjonowane wina. 

– Kochani turniej golfowy za 
nami, to był wspaniały dzień, 
znamy już zwycięzców. Wiemy 

kto wygrał ale dzisiaj dekora-
cja oraz wręczanie pucharów w 
specjalnym miejscu. Drugi etap 
dzisiejszego dnia spędzimy w ho-
telu Monopol Wrocław. Odbędzie 
się dekoracja najlepszych, będzie 
gala dinner ze wspaniałym menu, 
będą koncerty: zaśpiewa Marek 
Kościkiewicz oraz zagra zespół 
There Off US. Na sam koniec bę-
dzie umilał wieczór dj i będzie jak 
zawsze zabawa do białego rana 
tak by godnie uczcić ten XII Tu-
nirej Silesia Business&Life Golf 
Cup. To był wspaniały rok i za-
praszamy na XIII edycję, już w 
październiku pierwszy wyjazd do 
Turcji – powiedział Klaudiusz Se-
vkovic.

Na koniec Marek Kościkiewicz 
powiedział – Społeczność golfo-
wa jest wogóle bardzo fajna. Są 
to ludzie którzy chętnie obcują z 
kulturą, sztuką. Są to ludzie którzy 
doceniają to co robimy.

DOŁĄCZ DO NAS!

Zostań częścią tego wielkiego 
wydarzenia! Co prawda dwuna-
sta edycja Silesia Business & Life 
Golf Cup już za nami, ale przygo-
towania do jedenastej edycji już 
wystartowały! To fantastyczna 
okazja, by poznać wspaniałych 
ludzi świata biznesu, sportu i roz-
rywki. Jeśli jesteś miłośnikiem 
golfa – zapraszamy do udziału 
w turnieju. Jeśli natomiast ofe-
rujesz produkty marki premium, 
a prowadzona przez Ciebie firma 
szuka klientów i rozpoznawalno-
ści – to miejsce jest stworzone dla 
Ciebie. Wspólnie możemy rozwi-
jać się, zarażać wszystkich pozy-
tywną energią i miłością do golfa. 
Zapraszamy do kontaktu!
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Wyniki Turnieju Finałowego

Stroke Play Brutto 
1. Marcel Benbenek
2. Tomasz Piecyk
3. Piotr Piecyk

Stableford Netto HCP 0.1-16.0
1. Artur Mroziński
2. Ryszard Sobiesiak
3. Tomasz Ładocha

Stableford Netto HCP 16.1-26.0
1. Robert Ruchniewicz
2. Maciej Wawrzyniak
3. Andrzej Dzierżyc

Stableford Netto HCP 26.1-36.0
1. Paweł Ślusarczyk
2. Izabela Kępa
3. Dariusz Czarnowski
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businessgolfclub.pl

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.



SILESIA BUSINESS & LIFE82



83SILESIA BUSINESS & LIFE



SILESIA BUSINESS & LIFE84

Jest zodiakalnym Wodnikiem i rekordzistą Polski w liczbie ekstraklasowych drużyn (aż 
dziesięć!) jakie miał przyjemność prowadzić nad Wisłą w swej trenerskiej przygodzie. Ma 
wspaniałą, kochającą i wspierającą się rodzinę. Familia daje mu siłę do podejmowania ko-
lejnych, ciekawych wyzwań. Żona Grażyna jest od wielu lat wierną towarzyszką życia i rów-
nież absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Starszy syn Mateusz jest 
trenerem zespołu U-16 w Stężycy, w drugoligowym klubie Radunia. Młodszy Jakub zdał 
maturę, wybiera się na studia.

Bardzo lubi czytać książki, zwłaszcza biograficzne i sensacyjne. Nie lubi fantastyki, prefe-
ruje klasykę. Interesuje się filozofią, głównie po to, by lepiej poznawać ludzi. Kino go resetu-
je, uspokaja. Słucha każdej muzyki, zwłaszcza polskiej z lat 80-tych i 90-tych. Świetnie gra w 
tenisa, a ostatnio zakochał się w golfie. Będąc na Górnym Śląsku nigdy nie potrafi odmówić 
sobie rolady, śląskich klusek i modrej kapusty. Do Kataru nie wybiera się na wycieczkę, lecz 
z marzeniami o co najmniej wyjściu z silnej grupy w jakiej znaleźli się biało-czerwoni. Czy 
ktoś poza bliskimi zna takiego Czesława Michniewicza, selekcjonera biało-czerwonych? Je-
śli nie, to poznajmy się lepiej...

SPORT

Czesław MICHNIEWICZ

– Oryginalny, uparty, wytrwały 
z siłą przebicia. Temperamentny, 
odważny, komunikatywny. Emo-
cjonalnie związany ze swoją pracą. 
Wyróżnia się dużym optymizmem 
i energią do działania, ale z tenden-
cją do prowokowania losu. Zdecy-
dowanie lepiej czuje się jako szef 
niż podwładny czyli wychodzi na 
to, że z Pana to trochę taki zbunto-
wany anioł?

–  Zbuntowany anioł czyli zodia-
kalny Wodnik i tylko to potwierdzę. 
Ze śmiechem! Tak, zgadza się. Je-
stem urodzonym 12 lutego Wodni-
kiem. O pozostałych przymiotnikach 
powiem tylko tyle, że jest to dobra 
zabawa dla wierzących w horoskopy. 
Mnie jest ciężko mówić o sobie.

– Mimo to spróbujmy...
– Na pewno jestem wulkanem 

energii. Czasami o dziewiątej rano 
mam już za sobą dwie godziny inten-
sywnego, tenisowego treningu, bo 
bardzo lubię grać w tenisa. To mój 
ulubiony sport, ostatnio grywałem 
z Radkiem Michalskim, Michałem 
Probierzem, Grzegorzem Kurdzie-
lem. Na pewno jestem punktualny. 

Nie znoszę się spóźniać z szacunku 
dla innych. Na pewno panuję nad 
sobą, nad swoimi wyborami.

– Nawet, gdy dziennikarze pana 
atakują tak, że się odechciewa 
wszystkiego?

– Tak jak na boisku, tak w życiu 
- trzeba walczyć o każdą piłkę. Nie 
mam problemu z dziennikarzami, je-
stem otwarty na konstruktywną kry-
tykę, choć pewnie niektórym wydaje 
się, że jest inaczej. Natomiast zawsze 
będę ginął za swoimi pomysłami, bo 
to ja trzymam kierownicę.

– A wydawać by się mogło, takie 
panuje przekonanie, że to Wagsy 
- że użyjemy tego akronimu bry-
tyjskiej prasy dla określenia żon 
i dziewczyn piłkarzy – mają naj-
większy wpływ na kadrę.

– Żon piłkarzy jeszcze nie po-
znałem. Mam za to dobry kontakt 
z zawodnikami, choć w przeciwień-
stwie do moich poprzedników, gdy 
żony pojawiały się na co drugim 
zgrupowaniu reprezentacji, jestem 
zdystansowany co do towarzystwa 
pań w trakcie zgrupowań przed waż-

Walczę o każdą piłkę

nymi meczami, imprezami. Dlatego 
przed mundialem w Katarze żony 
i partnerki naszych reprezentantów 
nie będą miały zbyt wielu okazji do 
spotykania się ze swymi ukochany-
mi. Jeżeli się uda zorganizować takie 
spotkanie, to tylko tak na „szybko”, 
bo czeka nas bardzo krótkie zgrupo-
wanie przed mistrzostwami, 15 listo-
pada gramy ostatni mecz towarzyski 
z Chile, a dwa dni później lecimy 
już do Kataru, gdzie 22 listopada 
inaugurujemy mistrzostwa meczem 
z Meksykiem. 

– By podołać mundialowym 
napięciom, trzeba być zresetowa-
nym, wyluzowanym, uspokojo-
nym. W jaki sposób relaksuje się 
selekcjoner polskiej reprezentacji? 
O tenisie już wiemy.

–  Tak, tenis jest na pierwszym 
miejscu. Nieźle sobie radzę z rakie-
tą, choć jeszcze wiele elementów 
mam do poprawienia. Generalnie 
sprawdzam się w każdej dyscypli-
nie i każdą lubię, jak na absolwenta 
AWF-u przystało. Lubię grać w ping 
ponga, siatkówkę, koszykówkę, 
uprawiam wszelkie sporty uzupeł-
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niające. Zimą zwykle korzystamy 
z uroków włoskich lodowców. Naj-
częściej odwiedzamy z żoną kurort 
Maso Corto, gdzie można w dosko-
nałych warunkach i do woli poszuso-
wać na nartach.

– Nie jest tajemnicą, że ostatnio 
do Pana ulubionych sportów dołą-
czył golf.

–  Polubiłem golfa. W golfa pierw-
szy raz zagrałem w 2015 roku. By-
liśmy na zgrupowaniu z Pogonią 
Szczecin i wybraliśmy się na pole 
golfowe. Wtedy wyrobiłem sobie 
zieloną kartę uprawniającą do samo-
dzielnej gry na mistrzowskich polach 
golfowych na wielu obiektach golfo-
wych w kraju i za granicą. Oczywi-
ście jestem na amatorskim poziomie, 
do poziomu naszego mistrza Jurka 
Dudka jeszcze wiele mi brakuje. Ale 
w golfa grywam od czasu do czasu. 
Na przykład gdy odwiedziłem Wald-
ka Fornalika, który był z Piastem na 
obozie w Arłamowie, to poszliśmy 
pograć w golfa z jednym z gliwic-
kich działaczy. W sierpniu z kolei 
zaprosił mnie na golfa Klaudiusz 
Sevković, który organizował turniej 
Port Gdański Golf Cup 2022.

– Co takiego fascynującego jest 
w golfie?

– Przy golfie można się kapitalnie 
zresetować w cu-

downych 
krajobrazach, tym 
bardziej, że ja nie chodzę na 
pole golfowe po to, by się ścigać. 
Ja tam dobrze się bawię, spaceruję 
i odpoczywam nawet ciągnąc wózek 
z kijami. Golf jest też bardzo klaso-
wym sportem. Podoba mi się dys-
tyngowane, kulturalne zachowanie 
zawodników zawsze rywalizujących 
w odpowiednio dobranych, koloro-
wych ubiorach. Na polu golfowym 
spotykasz fajnych ludzi, z którymi 
możesz porozmawiać na wiele cieka-
wych tematów. Wielu trenerów czy 

w ogóle znanych sportowców można 
coraz częściej spotkać w urokliwych 
miejscach, jakimi są pola golfowe. 
I jest jeszcze jeden aspekt, który 
mnie najbardziej przyciąga do golfa. 
To zapach skoszonej trawy. Uwiel-
biam zapach świeżej trawy. Zapach 
trawy pobudza moją wyobraźnię. Od 
razu przypomina mi się dzieciństwo, 
gdy jeździłem do Grodna do dziadka 
(Czesław Michniewicz urodził się 
w Brzozówce na Białorusi – przyp. 
red.). To były wspaniałe czasy, to są 
wspaniałe wspomnienia, do których 
zawsze wracam myślami z senty-
mentem i wzruszeniem.

– Porozmawiajmy jeszcze trochę 
o innych, pozasportowych zainte-
resowaniach...

– Bardzo lubię czytać książki. 
W te wakacje wreszcie miałem tro-
chę czasu by przeczytać 800 stro-
nicową książkę, na lekturę której 
szykowałem się od wielu, wielu lat. 
Wcześniej obejrzałem film na pod-
stawie powieści Aleksandra Duma-
sa, ale musiałem skonfrontować film 
z książką. Hrabiego Monte Christo 
czytałem od rana do nocy. Ta książ-
ka tak mnie zafascynowała, że żona 
miała lekkie pretensje, że poświę-
ciłem się czytaniu w takim stopniu. 
Generalnie lubię książki biograficz-
ne i sensacyjne, 

jak na 
przykład Igłę Kena Folle-
ta. Ostatnio przeczytałem i nieźle 
się czytało Pielgrzyma, powieść 
kryminalną Terry’ego Hayesa. Nie 
lubię fantastyki, wolę klasykę – 
Braci Karamazow, Mistrza i Małgo-
rzatę, czytam Wiktora Suworowa. 
Ten wschodni kierunek w literaturze 
pięknej jest mi bliski.

– Kino wybiera pan też klasycz-
ne?

–  Kino też lubię, ale w moim 
przypadku kino ma szczególne zna-
czenie. Kino pomagało mi w odna-
leźć się w trudnych chwilach. Gdy 
coś zawiodło, gdy moim zespołom 
poszło na boisku coś nie tak, to na-
stępnego dnia szedłem do kina. Wy-
łączałem komórkę i robiłem sobie 
taki mój „Golden day”. Nabierałem 
w kinie świeżości, dystansu do tego, 
co się wydarzyło. Seanse w kino-
wych, wygodnych fotelach, z dala 
od zgiełku, od hałasu życia sprawia-
ły, że wyciszałem się, izolowałem od 
problemów i jednocześnie inaczej je 
widziałem, bo w tłoku nie wszyst-
kich i nie wszystko dostrzeżesz.

– Stoicka filozofia odcięcia emo-
cji w trudnych chwilach pomaga 
w eliminowaniu zawodowych czy 
życiowych problemów?

– Na studiach miałem szczęście 
trafić pod skrzydła bardzo fajnego 
profesora od filozofii. Często wra-
cam do jego mądrych wykładów. To 
od niego usłyszałem, że nie po to się 
uczysz, by zostać filozofem, ale po 
to, by lepiej poznawać ludzi. Mam 
do dzisiaj taki notesik, gdzie no-
tuję sobie najciekawsze 
myśli, powiedze-
nia, inspi-

rujące mnie cytaty 
o życiu, cytaty z mądrych ludzi.

– No to w kategorii „hobby” zo-
stała nam jeszcze jedna „muza” 
czyli ulubiona muzyka. Pana ulu-
bione zespoły, to... ?

– To te, przy których dorastałem. 
Jestem gościem z 70-tego rocznika, 
słucham więc głównie polskich ze-
społów z lat 80-90-tych. Słucham 
przebojów Bajmu, Lady Punk, 2+1, 
Lombardu, ale także Maryli Rodo-
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wicz, która w polskiej piosence jest 
od zawsze. Wracam też z przyjemno-
ścią do zagranicznych hitów, oczy-
wiście z moich lat, czyli Limahla, 
C.C. Catch, Modern Talking. Ale 
muzyka jest uniwersalna, więc słu-
cham wszystkiego, nie stronię od 
żadnych gatunków. Dlatego zdradzę, 
że lubię słuchać muzyki z dawnych 
lat jakie prezentuje Radio Kaszebe. 
Przy tej muzyce też odpoczywam, 
to są takie moje takie sentymentalne 
powroty do dawnych lat.
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– Fajnie się wraca do tamtych 
lat, ale w dzisiejszych czasach, 
w dobie internetu, mediów społecz-
nościowych zmieniły się sposoby 
komunikowania się ludzi. Jak pan 
sobie radzi z tymi wszystkimi laj-
kami, hasztagami, fake newsami?

–  Przyznam, że jestem mało ak-
tywnym uczestnikiem internetu. Ow-
szem, czasami skorzystam z niego, 
czytam co nieco, ale nie komentuję 
tych różnych wpisów. I małą wagę 
przywiązuję do internetowych ko-
mentarzy, bo wiem, że to do niczego 
nie prowadzi. Proszę natomiast swo-
ich synów, by sami też roztropnie 
korzystali z internetu, bo jak napiszą 
o jakichś swoich przemyśleniach, 
one wcale nie muszą być kontrower-
syjne, to ludzie myślą, że ja też tak 
myślę. Internet zrobił się dzisiaj ta-
kim ściekiem, w który każdego moż-
na utopić. Dlatego uczulam chłopa-
ków, by ważyli słowa, by internet ich 
nie zabił, tym bardziej, że ich ojciec 
jest pod ciągłą obserwacją także lu-
dzi niesprzyjających mu. Ale od razu 
dodam, że w związku z funkcją jaką 
piastuję zdarzają się i sympatyczne 
momenty. Byliśmy niedawno na spa-
cerze z żoną, wydawało nam się, że 
jesteśmy anonimowymi, nikomu nie 
znanymi ludźmi, tymczasem pode-
szły do nas dwie starsze panie z proś-
bą – czy możemy sobie zrobić zdję-
cie z panem, selekcjonerze? Zrobiło 
się miło, aż żona z uśmiechem zapy-
tała – no i gdzie są teraz ci wszyscy 
hejterzy!?

– Ale o piłce w domu rozmawia-
cie?

– O piłce zawsze rozmawiamy 
ciągle, bo piłka to pasja, hobby, jak-
by trochę takie drugie życie naszej 
rodziny. Co ciekawe - najwięcej do 
powiedzenia o piłce ma... moja te-
ściowa, która bardzo interesuję się 
piłką i ma wiele do powiedzenia na 
futbolowe tematy.

– To porozmawiajmy też o tym, 
co czeka nas w Katarze. Z jakimi 
nadziejami pojedziemy na mistrzo-
stwa świata?

– Na pewno nie pojedziemy do 
Kataru na wycieczkę. Cel minimum 
jest też naszym celem maksimum, 
bo od 1986 roku nie wychodziliśmy 
z grupy na mistrzostwach świata. 
Tak więc zadanie jaki postawili-
śmy przed sobą, to wyjście z grupy 
i awans do zasadniczej fazy turnieju.

– I jak to zwykle z nami, Polaka-
mi, bywa – po losowaniu cieszyli-
śmy się, że nie było najgorzej. Że 
trafiliśmy na przeciwników z na-
szej półki, będących w naszym za-
sięgu. Teraz, wraz ze zbliżającym 
się szybko mundialem, nabieramy 
coraz większego respektu przed 
rywalami, z którymi znaleźliśmy 
się w mundialowej grupie C.

– Ja także zaraz po losowaniu mó-
wiłem, że trafiliśmy idealnie. Mia-
łem na myśli, że trafiliśmy na świet-
ne zespoły, więc dla kibiców będą 
bardzo atrakcyjne nasze zmagania 
z takimi rywalami. Bardzo ważny 
będzie inauguracyjny mecz z Mek-
sykiem. Ten mecz może ustawić całą 
walkę w naszej grupie. Z Meksy-
kiem na pewno nie będzie łatwo, bo 
to jest mocna drużyna. Meksykanie 
w ostatnim czasie zawsze wychodzi-
li z grupy. Trzon zespołu występuje 
w Europie, zawodnicy mają świetne 
umiejętności. Nie grają radosnego, 
południowego futbolu, a bardziej 
europejską piłkę, przestrzegają dys-
cypliny taktycznej.

– Faworytem w naszej grupie 
jest oczywiście Argentyna?

– Oczywiście. Argentyna ma fan-
tastyczne pokolenie piłkarzy, na 
czele z Messim, których nie trzeba 
przedstawiać. I od razu podkreślę, 
że absolutnie nie wolno pomijać re-
prezentacji Arabii Saudyjskiej, która 
ma trenera od dłuższego czasu z nią 
pracującego i już na miesiąc przed 
mistrzostwami będzie na zgrupowa-
niach przygotowywać się do mun-
dialu. Jej atutem będzie na pew-
no klimat i temperatury panujące 
w Katarze. Chociaż z drugiej stro-
ny, te argumenty mogą być mylące. 
Rozmawiałem o tym z Szymonem 
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Marciniakiem, który w podobnym 
okresie w ubiegłym roku sędziował 
w Arabii Saudyjskiej. I proszę sobie 
wyobrazić, że na środku boiska było 
ciepło, ale już jego liniowi zmarzli 
na bokach, a sędziowie techniczni 
w kurtkach pracowali. Tak sprawiła 
klimatyzacja, która tak działa w tam-
tych krajach. To na pewna musimy 
wziąć pod uwagę.

– Wkrótce wejdziecie w ostatnią 
fazę przygotowań do mundialu. 
Jak wyglądać będę ostatnie tygo-
dnie przed mistrzostwami świata. 
Organizacyjnie wszystko dopięte 
jest na przysłowiowy ostatni gu-
zik?

– PZPN stanął na wysokości zada-
nia. Wszystko mamy fantastycznie 
zorganizowane. Po Polsce i Europie 
rozjechali się moi asystenci, jeste-
śmy w stałym kontakcie telefonicz-
nym. Ja też sporo podróżowałem, 
praktycznie non stop byłem i jestem 
w drodze. Mediolan, Bolonia Flo-
rencja, Praga, Duesseldorf, Turyn, 
Neapol, Barcelona. I tak w kółko. 
Wstaje o piątej, szóstej, kończę dzień 
przed północą. Choć na mistrzostwa 
świata pojedzie tylko 26 zawodni-
ków, to cały czas zbieramy infor-
macje o wszystkich zawodnikach 
będących w kręgu naszych zainte-
resowań. Nie powiem, że oglądamy 
każdego, kto się rusza, bo to było-
by niezbyt przyjemne określenie, 
niemniej monitorujemy wszystkich 
zawodników, którzy są w orbicie 
zainteresowań reprezentacji Polski. 
Oglądamy naszych zawodników, 
rozmawiamy z nimi na temat ich gry 
i sytuacji w swoich klubach, o ich 
aktualnej dyspozycji, sytuacji zdro-
wotnej, itd.

Rozmawiał:
Zbigniew CIEŃCIAŁA

Czy wiesz, że...
Czesław Michniewicz swoją mał-

żonkę, Grażynę Rzewuską, poznał 
w szkole średniej, razem studiowali 
w Akademii Wychowania Fizyczne-
go w Gdańsku. Ślub wzięli po sied-
miu latach znajomości w 1998 roku. 
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Ojciec Grażyny grał razem z nim 
w piłkę i to przez niego poznał swoją 
małżonkę. Starszy syn Mateusz uro-
dził się w Poznaniu, dlatego Mich-
niewicz zawsze powtarza, że to co 
łączy go z Mateuszem to fakt, że on 
urodził się w Poznaniu jako dziecko, 
a on jako trener. Z kolei młodszy 
Kuba urodził się w Gdyni, a poród 
rozpoczął się w... przerwie meczu 
Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia 
w drugiej lidze, a dodajmy, że Ma-
teusz przyszedł na świat w dniu wy-
jazdu Czesia z rezerwami Amicy na 
zgrupowanie w Polanicy!
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Sportowa biografia 
selekcjonera

Czesław Michniewicz jako za-
wodnik występował na pozycji 
bramkarza w Ossie Biskupiec 
Pomorski, Bałtyku Gdynia, Po-
lonii Gdańsk i Amice Wronki. 
W barwach Amiki zaliczył dzie-
więć występów w ekstraklasie, 
występował także w meczach 
o Superpuchar, Puchar Polski 
i Puchar Ligi Polskiej w sezonie 
1999/2000. Ponadto grał w Pu-
charze UEFA przeciwko Atle-
tico Madryt. Karierę zakończył 
w wieku 30 lat w 2000 roku.

We wrześniu 2003 został tre-
nerem Lecha Poznań – zdobył 
z „Kolejorzem” Puchar i Super-
pucharu Polski w 2004 roku. 
Od 3 października 2006 do 22 
października 2007 był trenerem 
Zagłębia Lubin, zdobywając 
mistrzostwo Polski w sezonie 
2006/2007. Od lipca 2008 pro-
wadził Arkę Gdynia, potem był 
jeszcze trenerem Widzewa Łódź, 
Jagiellonii Białystok, Polonii 
Warszawa, Podbeskidzia Biel-
sko-Biała, Pogoni Szczecin, Bruk 
Betu Termalika Nieciecza, Legii 
Warszawa. Pod jego wodzą Legia 
zdobyła mistrzostwo Polski i za-
kwalifikowała się do fazy grupo-
wej Ligi Europy.

Trener Michniewicz był tak-
że szkoleniowcem reprezentacji 
Polski do lat 21. Zwyciężając 
Portugalię w barażach, Polska 
pod jego wodzą po raz pierwszy 
od 1994 roku zakwalifikowała 
się do turnieju finałowego mi-
strzostw Europy w tej kategorii 
wiekowej. 31 stycznia 2022 zo-
stał selekcjonerem reprezentacji 
Polski. Zadebiutował 24 marca 
2022 roku w zremisowanym 1:1 
towarzyskim meczu przeciwko 
Szkocji. 29 marca 2022, po fi-
nałowym meczu barażowym ze 
Szwecją (2:0), awansował z naro-
dową kadrą na mistrzostwa świa-
ta w Katarze.
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