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ddajemy w Państwa ręce trzeci numer magazynu Silesia Business & Life.
To czasopismo jest kierowane do ludzi biznesu, polityków, aktywnych młodych i
kreatywnych osób, ale nie tylko. Bardzo chcielibyśmy, aby czytelnikiem stał się właściwie
każdy, kto jest ciekawy życia, chłonny wiedzy, otwarty na to, co dzieje się w naszym
regionie.
To właśnie ludzie wywodzący się ze Śląska, specjaliści z różnych dziedzin, postacie
nietuzinkowe, znaczące, są bohaterami naszego magazynu.
Jeżeli interesuje Cię to co dzieje się w naszej Metropolii, jak ogromne pokłady
potencjału intelektualnego, możliwości i inicjatyw w niej drzemią - to właśnie Silesia
Business & Life jest czasopismem dla Ciebie.
Znajdziecie tutaj Państwo ekskluzywne wywiady oraz interesujące artykuły poruszające
aktualne tematy.
W tym numerze prezentujemy sylwetki: Tomasza Adamka – znakomitego sportowca,
Dariusza Niebudka – jednego z najpopularniejszych aktorów na Śląsku oraz Andrzeja
Styrnę fascynującego artystę malarza rodem z Bytomia.
Zachęcamy do przeczytania ciekawych artykułów dotyczących Chorzowa, który staje
się miejscem niezwykłych wydarzeń kulturalnych oraz Katowic – planów inwestycyjnych
dotyczących m.in. przebudowy Śródmieścia i modernizacji Dworca PKP.
Wiele uwagi poświęcamy turystyce, dlatego też zapraszamy w kolejną podóż po
Karaibach, bądź na wyprawę zimową w Alpy. Ponadto swoje podwoje otwierają
niezwykle urokliwe: Hotel Monopol, Villa Toscana, Willa Bór, czy Hotel Szafran, a dla
smakoszy tajskiej kuchni - restauracja THAI-PAN.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

Klaudiusz Sevkovic
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KATOWICE
www.katowice.eu

W centrum przemian

Zmiana oblicza - inwestycja w kulturę
6

Kilka lat temu przeprowadzono w Ka-

rze z zakresu kultury, sportu, budownictwa

dobrej sytuacji finansowej, potwierdzanej

towicach ankietę, która swoim zasięgiem

i bezpieczeństwa. Nieprzypadkowo, jeden

najwyższymi ocenami ratingowymi – dłu-

objęła ponad 120 tysięcy mieszkańców. Py-

z ogólnopolskich dzienników w badaniu

gofalowego projektu modernizacyjnego.

tano wówczas o przebudowę Śródmieścia,

dotyczącym miast w Polsce, w których żyje

– Do wszystkich rankingów podchodzi-

o komfort zamieszkiwania w poszczegól-

się najlepiej, wskazał właśnie na Katowice.

my z pewną rezerwą, jednak cieszy fakt,

nych dzielnicach, a także o oczekiwania

W innym sondażu znanego tygodnika mia-

że oceniani jesteśmy tak wysoko. Mamy

mieszkańców. W efekcie powstało szereg

sto otrzymało dobrą ocenę w kategorii – ja-

też świadomość nowych wyzwań – mówi

projektów inwestycyjnych w głównej mie-

kość życia. To efekt realizowanego – dzięki

Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok.
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Wizerunek Katowic ulega coraz bardziej

W ostatnich latach znacząco wzrosły

nia przebudowa centrum miasta. To nie

znaczącym zmianom. W sierpniu Kato-

także wydatki na finansowanie zadań

tylko metamorfoza Rynku – jak miało to

wice złożyły w Ministerstwie Kultury

związanych z kreowaniem wydarzeń ar-

miejsce w wielu miastach, ale wyzwanie

i Dziedzictwa Narodowego aplikację do

tystycznych. Wystarczy tutaj wspomnieć

na zdecydowanie na szerszą skalę. – Prze-

tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

chociażby o OFF Festivalu, festiwalu Tau-

budowa Śródmieścia to wielkie zadanie

Miasto, które przez wiele lat było kojarzo-

ron Nowa Muzyka, Interpretacjach, Let-

inwestycyjne, którego realizację rozpoczę-

ne głównie z przemysłem ciężkim, obecnie

nim Ogrodzie Teatralnym. Wiosną tego

liśmy już kilka lat temu remontem kanali-

postawiło na naukę i kulturę. Na początku

roku Miasto rozpoczęło organizację sze-

zacji i modernizacją wielu ulic w centrum

lat 90. studiowało tu 18 tysięcy studentów,

regu imprez w ramach akcji „Spotkajmy

(wymienię tu choćby Wojewódzką, Plebi-

obecnie ta liczba wynosi ponad 80 tysięcy.

się na Mariackiej”. – Kiedy zakończymy

scytową, Jagiellońską). To także przygo-

Na terenach po byłej kopalni „Katowice”

przebudowę Mariackiej, Dworcowej oraz

towanie do przeprowadzki Urzędu Stanu

powstaną Międzynarodowe Centrum Kon-

Rynku, powstanie przyjazna przestrzeń,

Cywilnego, którego obecna siedziba zo-

gresowe, sala koncertowa dla NOSPR-u

począwszy od ulicy Stawowej, 3 Maja,

stanie wyburzona po to by w miejscu tym

oraz nowy gmach Muzeum Śląskiego. Mia-

poprzez ulice Wawelską i Młyńską, dalej

mogły powstać nowe biurowce czy hotel

sto przygotowuje się do modernizacji sali

przez Rynek, ulice Staromiejską i Dyrek-

wraz z centrum usługowym. Już wkrótce

teatralnej Pałacu Młodzieży oraz siedziby

cyjną, aż do Mielęckiego i Mariackiej. W

Urząd Stanu Cywilnego przeniesie się

Centrum Kultury Katowice im. K. Boche-

moim przekonaniu, jest to szansa, którą

do, zaadaptowanego na jego potrzeby,

nek. Jest więc sporo obiektywnych prze-

musimy wykorzystać po to, żeby wiele

budynku przy placu Wolności 12. Wów-

słanek, by pokusić się o stwierdzenie, że

młodych osób przyciągnąć do centrum –

czas przestrzeń inwestycyjna w rejonie

górnośląska stolica na dobre wkroczyła na

mówi prezydent.

katowickiego Ronda zostanie otwarta –

ścieżkę zrównoważonego rozwoju. Awans

Ważna jest także realizacja znaczących

mówi prezydent Piotr Uszok. Niezależnie

do kolejnego etapu konkursu o tytuł Euro-

inwestycji, takich jak chociażby budowa

od tego trwają prace nad ostatecznym

pejskiej Stolicy Kultury, czy prawo do or-

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki

kształtem projektu wykonawczego dla

ganizacji Mistrzostw Świata w Siatkówce w

Akademickiej UŚ i AE, czy Wydziału RiTV.

przebudowy Śródmieścia. W przyszłym

2014 roku są tego dobrym przykładem.

Powstają projekty nowych akademików.

roku rozpoczną się, widoczne dla miesz-

Równolegle wzmacniany jest potencjał

Pod koniec tego roku zostanie oddany do

kańców i przyjezdnych, prace budowlane

kulturalny w poszczególnych dzielnicach.

użytku, remontowany przy wsparciu fun-

w tym rejonie, a wówczas nie obejdzie się

– W tej kadencji zmodernizowaliśmy dom

duszy unijnych od 2009 roku, „Magiel”.

bez utrudnień. Można jednak oczekiwać,

kultury w Szopienicach i Zawodziu, odda-

W nikiszowieckim obiekcie znajdzie się

że za parę lat katowicki Rynek będzie

liśmy do użytku dom kultury na Dolnym

filia Muzeum Historii Katowic.

przestrzenią śródmiejską na miarę XXI

Tysiącleciu. Przebudowaliśmy dom kultu-

Przemiany w centrum

ry w Bogucicach. Niebawem rozpoczniemy

Trzeba podkreślić, że obecna kadencja

budowę domu kultury w dzielnicy Dąb. To

upłynęła pod znakiem wytężonej pracy i

W latach 2006-2010 na ternie miasta wy-

znaczące inwestycje – dodaje prezydent

przygotowywania wielu projektów. Jed-

remontowano i wybudowano nowych w

Katowic.

nym z bardziej istotnych jest bez wątpie-

sumie ponad 250 ulic o łącznej wartości
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wieku.

Drogi rozwoju

7

około 392,5 mln zł. Nowe lub komplek-

transportu, który przewoził będzie ludzi

sowo zmodernizowane drogi powsta-

do ścisłego śródmieścia.

inwestycji w gospodarkę mieszkaniową.

ły praktycznie w każdej dzielnicy. Przy

Właściwe zgranie elementów zrealizo-

W kadencji 2006-2010 wybudowanych

wsparciu środków z Europejskiego Banku

wanego już niemal w pełni projektu prze-

zostało 865 mieszkań (w tym 685 w po-

Inwestycyjnego powstała między innymi

budowy układu drogowego z planowaną

pularnej formule TBS i 180 w ramach bu-

Drogowa Trasa Średnicowa, zrealizowa-

obecnie modernizacją sieci tramwajowej i

downictwa komunalnego). Łączny koszt

ny został katowicki odcinek autostrady

zakupem nowego taboru stworzy w za-

inwestycji w budownictwo mieszkaniowe

A4, a dzięki funduszom pomocowym

kresie komunikacji idealną całość.

to ponad 190 mln zł. Miasto przygotowało

udało się zmodernizować drogi krajo-

Rozpoczęły się także prace na terenie

we. – Wybudowaliśmy także nowe ulice,

zaniedbanego dworca PKP i pl. Szew-

jak na przykład Grundmana, Stęślickiego

czyka. I choć nie jest to zadanie miasta, to

Żyj na sportowo

czy Dudy Gracza, które w połączeniu z

jednak wiele osób oczekiwałoby od gmi-

W ostatnich latach nastąpił ogromny

dotychczasowym układem drogowym

ny mobilizacji PKP i potencjalnych inwe-

rozwój infrastruktury sportowej. Latem

utworzyły obwodnicę Śródmieścia. Dzięki

storów do zajęcia się problemem, co stało

2009 roku Katowicami rządziła siatkówka

temu mamy układ drogowy na wysokim

się faktem.

i koszykówka na światowym poziomie.

poziomie – przypomina prezydent. Dziś
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Aby miasto się rozwijało, potrzeba też

Kolejnym poważnym zadaniem jest

także tereny pod komercyjne budownictwo
mieszkaniowe.

W legendarnym „Spodku” mieliśmy oka-

po Katowicach jeździ się już znacznie le-

uporządkowanie

wodno-

zję przekonać się, że prace moderniza-

piej i bezpieczniej, choć w niektórych miej-

ściekowej. Trwające dłuższy czas prace

cyjne przeprowadzone w obiekcie warte

scach prace wciąż trwają.

gospodarki

remontowe w ścisłym centrum – wpisane,

były zaangażowanych środków (ponad 70

Duże znaczenie dla katowickiego samo-

podobnie jak modernizacja oczyszczalni

mln zł.). Ale to nie koniec unowocześnia-

rządu ma również komunikacja miejska.

Gigablok, w pierwszy etap prac – dały

nia hali. W tegorocznym budżecie Miasto

Kiedy miasta aglomeracji przejęły kontro-

efekt w postaci projektu nowoczesnego

zaplanowało kolejne znaczące środki na

lę nad spółką Tramwaje Śląskie, rozpoczę-

systemu kanalizacyjnego. – Przed nami,

dokończenie rozpoczętych robót, zarówno

to przygotowania do przebudowy całego

wart ponad 300 mln zł, drugi etap pro-

wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu.

systemu komunikacji tramwajowej. Za

jektu realizowanego przez Katowicką

W wielu dzielnicach powstały nowo-

136 mln zł zostanie w Katowicach zreali-

Infrastrukturę Wodno-Kanalizacyjną we

czesne obiekty sportowe. Mieszkańcy Szo-

zowanych wiele zadań modernizacyjnych.

współpracy ze spółką Katowickie Wodo-

pienic mogą pochwalić się kompleksem

Samorząd partycypuje również w kosz-

ciągi – informuje prezydent Piotr Uszok.

sportowym przy ul. 11 Listopada (koszt

tach zakupu nowoczesnego taboru nisko-

Stan tej infrastruktury w dużej części mia-

ponad 25 mln zł). Sportowcy mieszkający

podłogowego – w kwocie ponad 31 mln

sta, co często jest to skutkiem intensywnej

na Zawodziu mają swoje miejsce spotkań

zł. Po analizie podjęto także decyzję, że

eksploatacji górniczej, pozostawia wiele

w ośrodku „Słowian”. Obiektem chętnie

tramwaje pozostaną na katowickim Ryn-

do życzenia i wymaga poważnej moder-

odwiedzanym przez fanów hokeja i jazdy

ku, jako najbardziej ekologiczny środek

nizacji.

na łyżwach jest lodowisko „Jantor” w dziel-

SILESIA BUSINESS&LIFE

nicy Nikiszowiec-Janów. (12,5 mln zł),

obiekty wielofunkcyjne przy al. Księżnej

wano na przykład bazę dydaktyczno-wy-

będąc przy sportach zimowych, przypo-

Jadwigi Śląskiej, ulicach Grabskiego i Ki-

chowawczą i szkoleniową w Zespole Szkół

mnieć trzeba o torze saneczkowym w Par-

jowskiej oraz boisko do koszykówki przy

Poligraficzno-Mechanicznych.

ku im. T. Kościuszki (230 tys. zł). W dziel-

ul. Piastów.

się termomodernizacji obiektów (m.in. SP

Dokonuje

nicy Koszutka zmodernizowano stadion

Ważnym elementem miejskiej infra-

nr 31, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4),

„Rapid” (5,8 mln zł), a w Dąbrówce Małej,

struktury sportowej są ścieżki rowerowe,

przebudowuje się pomieszczenia szkolne

przy obiekcie KS „Hetman 22”, powstał

które może powoli, acz skutecznie oplata-

(m.in. SP nr 13, Zespół Szkolno-Przedsz-

kompleks boisk (za blisko 8,6 mln zł),

ją Katowice. Dbamy również o parki, tylko

kolny nr 2), adaptuje się nowe powierzch-

podobnie w rejonie ośrodka wypoczyn-

w tej kadencji na ich modernizację wyda-

nie (m.in. Miejskie Przedszkola nr 3, 5, 47),

kowego „Bolina” (Nikiszowiec-Janów,

no blisko 8 mln zł. Powstają też integra-

zakłada się monitoring.

3 mln zł). Kostuchna może poszczycić się

cyjne strefy aktywności rodzinnej - znane

boiskiem wraz z potrzebną infrastrukturą

wszystkim place zabaw.

Dzięki inicjatywom Prezydenta Miasta
Katowice Piotra Uszoka w Katowicach jest

przy ul. Boya-Żeleńskiego. W 2008 roku

Tysiące osób skorzystało już ze zmoder-

bezpieczniej. Zmodernizowano wiele obiek-

przy ul. Sołtysiej powstało boisko trenin-

nizowanego kąpieliska „Bugla”. Składa się

tów, zaadaptowanych na komisariaty. Przy

gowe „Podlesianka”, a dwa lata wcześniej

ono obecnie z zespołu basenów, zjeżdżalni

ul. Stawowej, specjalnie na potrzeby poste-

przy ul. Zamkowej (Nikiszowiec-Janów)

i innych urządzeń. Zadanie, wraz z wy-

runku, który mieścił się wcześniej w hali

– dwa boiska. W Zarzeczu przy ul. Stelle-

konaniem instalacji uzdatniania wody i jej

dworca PKP, wyremontowano kamienicę.

ra wybudowano boisko wielofunkcyjne,

podgrzewania, oświetleniem i budową

Podobnie stało się na osiedlu Tysiąclecia.

plac zabaw dla dzieci oraz estradę (za bli-

zaplecza sanitarnego, kosztowało ponad

Wcześniej wyremontowano także komi-

sko 500 tys. zł), zaś u zbiegu ulic Witosa

15,7 mln zł. Przy kąpielisku otwarto obiekt

sariat w Piotrowicach przy ul. Policyjnej,

i Ossowskiego oddano do użytku dwa

sportowy zrealizowany w ramach projektu

a obecnie – dzięki ogromnemu zaangażo-

stanowiska do gry w koszykówkę ulicz-

„Moje boisko – Orlik 2012”. Dzięki środ-

waniu finansowemu – w pięknej kamienicy

ną, stanowiska do gry w ping-ponga oraz

kom finansowym nie tylko z budżetu mia-

przy ul. Lwowskiej w Szopienicach znalazł

plac zabaw (za ponad 600 tys. zł). Nowy-

sta możliwe było wybudowanie nowocze-

miejsce komisariat V. Całkowity koszt in-

mi boiskami może pochwalić się również

snego, bezpiecznego i ogólnodostępnego

westycji to 7,5 mln zł. Niezależnie od tych

wiele katowickich szkół. W ramach rządo-

kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Drugi

działań miasto wspiera Policję, kupując

wego programu „Radosna szkoła” zreali-

„Orlik” powstanie przy ul. Gliwickiej.

pojazdy dla funkcjonariuszy, inwestując w

zowano nowe szkolne place zabaw przy

Na kąpielisku „Zadole”, zlokalizowa-

szkołach podstawowych nr 15, 37 i 48. Po-

nym przy ul. Wczasowej, wykonano ca-

wstaje też hala sportowa przy Gimnazjum

łoroczne zaplecze sportowe, a także sale

Ogrom już zrealizowanych, ale i roz-

nr 19 (ul. Spółdzielczości 21), a istniejący

wielofunkcyjne do gry w tenisa stołowego,

poczętych inwestycji zmienia Katowice

przy ul. Alfreda 1 obiekt sportowy zo-

aerobiku i siłownię (5 mln zł). Ogólnodo-

w miasto nowoczesne, przyjazne miesz-

stanie zmodernizowany za kwotę ponad

stępne kąpielisko – wraz z pełnym zaple-

kańcom, zielone i bezpieczne. – Podejmo-

20 mln zł.

monitoring czy wspierając programy profilaktyczne i edukacyjne.

czem oraz boiskami do siatkówki plażowej

wane obecnie działania wymagają od nas

Ważną inwestycją w sport i promocję

i stanowiskami do gry w szachy – powstało

determinacji i konsekwencji. Nasze zaanga-

miasta jest także modernizacja stadionu

w rejonie Doliny Trzech Stawów. Basen zo-

żowanie zaprocentuje w przyszłości – pu-

miejskiego przy ul. Bukowej. Przygotowy-

stał wybudowany również na terenie zmo-

entuje prezydent Piotr Uszok. Dziś w sercu

wany jest projekt całkowitej przebudowy

dernizowanego Kempingu 215.

metropolii stawia się na kulturę i naukę,

obiektu. (szacunkowy koszt ponad 111

Mądrzej i bezpieczniej

mln zł). Projekt obejmuje m.in. powsta-

Miejskie domy kultury to z kolei miejsca,

nie czterech trybun wraz z zadaszeniem.

w których każdego dnia dzieci, młodzież

Nowy stadion pomieści 17 800 osób. Do

oraz dorośli rozwijają swoje zaintereso-

tej pory zmodernizowano płytę główną

wania i pasje. W ostatnich czterech latach

boiska piłkarskiego wraz z systemem pod-

Miasto inwestowało w rozwój bazy, prze-

grzewania murawy i oświetlenie oraz wy-

prowadzało modernizacje oraz remonty.

budowano dwa boiska treningowe. Koszt

Plany inwestycyjne nie pomijają również

prac osiągnął sumę ponad 10 mln zł.

filii Miejskiej Biblioteki Publicznej i pla-

W budżecie na 2010 rok ujęto zadania

cówek edukacyjnych. Przebudowuje się

inwestycyjne obejmujące powstanie bo-

więc nie tylko boiska przyszkolne czy sale

isk sportowych, które po wybudowaniu

gimnastyczne, ale dokonuje się wszelkich

zostaną przekazane pod opiekę społecz-

innych modernizacji poprawiających kom-

ności lokalnych. W ten sposób pojawią się

fort nauki. Za blisko 1,2 mln zł rozbudo-
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zaprasza osoby kreatywne do wspólnego
kształtowania przyszłości miasta młodego
i niezwykle dynamicznego.
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Najnowocześniejszy
Z REGIONU

Dworzec w Katowicach ma zaledwie 38 lat. Razem ze Spodkiem uważany jest przez
wielu za perły architektoniczne stolicy Górnego Śląska. Kiedy go wybudowano, uważano,
że był zbyt innowacyjny jak na potrzeby kolei. Cóż, kiedy teraz okazuje się, że obiekt
nie przetrwał próby czasu. Zamiast być chlubą i wizytówką miasta, doczekał się planów
wyburzenia. To dlatego, że nie pasuje do dzisiejszych realiów. W jego miejsce ma powstać
nowoczesny gmach z galerią.
Przed laty zastąpił stary dworzec,

ści. Kubatura obiektu wynosi 76 314

kłady jazdy, poczekalnia i kawiarnia.

dziś sam zostanie zastąpiony. Przypo-

m³, natomiast pojemność pomieszczeń

Natomiast hol dolny został przezna-

mnijmy nieco historii...

obliczono na 25 000 osób.

czony dla pasażerów pociągów mię-

Stary dworzec kolejowy w Kato-

Cały budynek stacyjny podzielono

dzynarodowych. Były tam stosowne

wicach przy ulicy Dworcowej przez

na dwa hole – górny i dolny. Górny

kasy, poczekalnie, restauracja i fryzjer.

dziesięciolecia

najważniejszym

przeznaczono dla pasażerów pocią-

obiektem kolejowym Górnego Śląska.

gów krajowych i lokalnych. Z holu

Po II wojnie światowej okazał się za

tego można udać się na estakadę, z

mały i podjęto decyzję o budowie no-

której można wyjść na przystanki

wego dworca. Ten oddano do użytku

autobusowe lub na Plac Szewczyka

w 1971 roku, a w 1972 ostatecznie prze-

i przystanki tramwajowe. Sam hol

niesiono tam wszystkie funkcje dwor-

był obszerny i jak na czasy budowy

cowe. Budynek uchodzi za najlepszy

był bardzo nowoczesny. W holu tym

w Polsce przykład nurtu w architektu-

mieściły się kasy biletowe PKP, kasy

rze zwanego brutalizmem. Architekci

PKS, informacja PKP i PKS oraz roz-

był

przy konstrukcji wykorzystali bardzo
efektowne ówcześnie formy wielkich
betonowych „kielichów”, które podtrzymują strop górnej hali. Budynek
jest dwukondygnacyjny i ma 140 metrów długości oraz 53 metry szeroko-

10
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dworzec w Polsce
Pozostała część obiektu to perony.

obiekt. Zresztą jaki był i jest dworzec

Tym samym w sercu Katowic powstał

Trzy przejścia podziemne są połączo-

PKP w Katowicach każdy widzi. Dziś

potężny plac budowy. Nowy dworzec

ne holem pośrednim znajdującym się

już wiemy, że jego wygląd przejdzie

gotowy będzie za trzy lata. Firma Ne-

między peronami, a holem górnym i

do historii. Ze względu na obecny stan

inver zmieni wygląd placu Szewczy-

dolnym stacji.

budynku spółka PKP zdecydowała o

ka i hali głównej dworca. Powstanie

Przez prawie 40 lat istnienia dwor-

utworzeniu dworca z prawdziwego

tu także ogromna galeria handlowa.

ca, zmieniało się jego oblicze. Począt-

zdarzenia, na miarę XXI wieku. Jak

Projekt wzbudza skrajne emocje: od

kowo dworzec był reprezentacyjnym

na stolicę metropolii przystało. – Bę-

zachwytu, po krytykę. Jedni alarmu-

miejscem miasta, jednak wraz z upły-

dzie to najnowocześniejszy dworzec

ją, że to arcydzieło modernizmu i jego

wem czasu niczym już nie przypomi-

w Polsce – ogłaszają dumnie przedsta-

wyburzenie będzie architektoniczną

nał nowoczesnego obiektu, a raczej

wiciele PKP i firmy Neinver, wybranej

stratą, inni zaś cieszą się, że zyskają

szary, brudny, wręcz odstraszający

do realizacji tej kluczowej inwestycji.

nowoczesny obiekt. - To, co teraz stoi

SILESIA BUSINESS&LIFE
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w środku Katowic to wstyd dla mia-

westycją niż jego zburzenie i wybudo-

sta. Gruntowny remont dworca jest

wanie nowego. Poza tym chyba warto

tak naprawdę bardziej kosztowną in-

odciąć się w końcu od rozdziału historii Polski zwanego PRL-em? I proszę
tu nie mówić teraz o pamiątkach, że za
parę lat może być zabytkiem, itd. Bo na
miano zabytku taki betonowy kloc nie
zasługuje. Powinniśmy się cieszyć, że
wizytówka przestanie być pośmiewiskiem i powodem do drwin. Poza tym
zawsze najważniejsze jest pierwsze
wrażenie. Co myślą sobie przyjezdni,
będący w Katowicach pierwszy raz,
przechodząc przez zawilgocone, ciemne, cuchnące moczem korytarze? – pisze internauta na forum.
W ubiegłym roku w lipcu poznaliśmy plany inwestora, zobaczyliśmy
graficzne

koncepcje,

zapoznaliśmy

się w nową wizją tego miejsca. - PKP
S.A. przyjęło strategię modernizacji i
komercjalizacji dworców kolejowych
oraz innych nieruchomości PKP S.A.
Celem Polskich Kolei Państwowych
SA jest stworzenie nowoczesnych
dworców i centrów biznesowo-handlowych,

będących

jednocześnie

węzłami komunikacyjnymi zintegrowanymi z komunikacją miejską. Inwestycja w Katowicach jest pierwszym
projektem o tak dużej skali w Polsce.
Dworce w Krakowie, Wrocławiu,

12
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Gdyni, Poznaniu i w Warszawie będą

zostać dodatkowo wyeksponowane i

złudzeń: dworcowe kielichy trzeba

kolejnymi, które przejdą dużą moder-

okalać główne wejście

wyburzyć! Według przedstawicieli

nizację – powiedział podczas uroczy-

Okazuje się, że ta deklaracja nie zo-

spółki chodzi o bezpieczeństwo pasa-

stości podpisania umowy pomiędzy

stanie spełniona. Firma Neinver za-

żerów i po raz kolejny powołują się na

inwestorem a wykonawcą, Andrzej

powiedziała wyburzenie hali dworca.

badania, jakie wykonali eksperci Poli-

Wach, prezes PKP S.A. Obecny na

Powołując się na ekspertów, argumen-

techniki Śląskiej. - Zgodnie z zapisami

spotkaniu Nicolas Roque z firmy SUD

tuje, że unikatowe kielichy są w złym

pozwolenia na budowę, wydanego

Architectes, która przygotowała pro-

stanie technicznym. To wywołało falę

przez wojewodę śląskiego, konstruk-

jekt zabudowy placu Szewczyka i hali

protestów i niezadowolenia. Batalia

cja kielichów ma zostać wiernie od-

głównej dworca, mówił, że jego celem

o przyszłość katowickiego dworca

tworzona według oryginalnej techno-

jest stworzenie w tym miejscu nowej

trwa od wielu miesięcy. Architekci i

logii powstania (materiały, faktura i

ikony miasta. - Projektując nowe bu-

urbaniści bronią katowickiego dwor-

forma architektoniczna). Katowickie

dynki, kierowaliśmy się m.in. lokalny-

ca. Nie wyobrażają sobie, że z mapy

kielichy zostaną odtworzone w obec-

mi tradycjami. Katowice zawsze były

Katowic mogłoby zniknąć niezwykłe

nej formie, a władze PKP S.A. zastana-

bowiem w awangardzie architektury.

dzieło sztuki. Obrońcy brutalistycznej

wiają się nad możliwością utrzymania

Dlatego nie wyobrażaliśmy sobie po-

hali i słynnych kielichów spotkali się

dużych fragmentów jednego z dwóch

zbycia się 16 betonowych kielichów w

już dwa razy, pikietując przeciwko

kielichów jako swoistego pomnika

hali głównej dworca. Ich pozostawie-

planom wyburzenia oryginalnej kon-

czasów, w których powstały i kunsz-

nie jest dla tego projektu bardzo waż-

strukcji. Ostatnia pikieta miała miej-

tu ich projektantów. Prace budowlane

ne - podkreślał Roque. Kielichy miały

sce 13 września. PKP nie pozostawia

rozpoczną się w ciągu najbliższych

SILESIA BUSINESS&LIFE
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tygodni - zapewnia rzecznik Grupy

sowany do obsługi osób niepełno-

łej inwestycji obejmującej przebudowę

PKP, Łukasz Kurpiewski. Przypomnij-

sprawnych. Dworcowi towarzyszyć

hali dworca PKP oraz budowę galerii

my, że badania, wykonane wiosną

ma wielofunkcyjne centrum komu-

handlowej, podziemnego przelotowe-

tego roku przez TNS OBOP pokazały,

nikacyjno-handlowe, z podziemnym

go dworca autobusowego, infrastruk-

że 61 procent mieszkańców Katowic

dworcem komunikacji miejskiej od

tury drogowej i wolnostojącego bu-

uważa budowę nowego dworca kole-

strony placu Szewczyka. Dworzec w

dynku biurowego klasy A to ok. 240

jowego za najważniejszą kwestię dla

Katowicach odwiedza rocznie 9 mln

mln euro.

rozwoju miasta. Nowoczesny obiekt

podróżnych, każdego dnia przejeżdża

Projekt nie obejmuje przebudowy

zostanie oddany do użytku wiosną

przezeń 520 pociągów. W czasie reali-

peronów i prowadzących do nich tu-

2012 roku. - Będzie spełniał wszelkie

zacji tej inwestycji zaangażowanych

neli. Te PKP ma remontować w póź-

europejskie standardy związane z ob-

zostanie ok. 300 firm różnej specjal-

niejszym terminie. - Usłyszeliśmy dziś

sługą podróżnych – m.in. nowatorskie

ności. Nowoczesny obiekt przynie-

od przedstawicieli Neinver, że prezen-

rozwiązania architektoniczne powią-

sie aglomeracji śląskiej ok. 1500 no-

tują nam plan zabudowy dworca. To,

zane z odtworzeniem istniejącej kon-

wych miejsc pracy – informuje PKP.

niestety, prawda, rola dworca została

strukcji „kielichów”. Zaprojektowano

Centrum handlowe oferować będzie

zmarginalizowana – powiedział To-

przyjazną i komfortową przestrzeń

52 tys. m2 powierzchni. Znajdą się w

masz Studniarek, prezes katowickiego

dla pasażerów, nowe oznaczenia,

nim butiki, punkty usługowe i sklepy

oddziału SARP w jednej z gazet.

obiekt będzie też w pełni przysto-

średnio powierzchniowe. Wartość ca-
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Ewa Dudek

GRUDZIEŃ 2010
OTWARCIE!!!

Hotel Szafran to idealne miejsce dla podróżnych ceniących sobie wysoki standard w atrakcyjnej cenie. Hotel Szafran położony jest zaledwie 20 km od
Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice – Pyrzowice, 13 km od centrum Katowic, 10 km od Centrum Targowo – Wystawienniczego Expo Silesia.
Bliskość dróg krajowych a także nowo budowanej autostrady A1 sprawia, że Hotel Szafran to idealne miejsce dla osób podróżujących z Warszawy, Łodzi,
Krakowa i innych miast regionu.
Niezwykła dbałość o gości, profesjonalna obsługa, komfortowe wnętrza i wspaniała kuchnia Restauracji „Szafranowy Dwór” sprawi, że każdy gość
poczuje się u nas wyjątkowo.
Hotel Szafran to stylowe i nastrojowe miejsce, gdzie tradycja łączy się z komfortem i nowoczesnością.
Do dyspozycji gości oddajemy 118 komfortowo wyposażonych pokoi jedno i dwuosobowych, w tym przestronne apartamenty oraz pokoje przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokoje posiadają bezpłatny internet Wi-iFi, indywidualnie sterowaną klimatyzację, sejfy i minibary. Na gości
czeka także wygodny parking dla samochodów osobowych i autokarów.
Hotel Szafran to również idealne miejsce dla firm planujących organizację konferencji, szkoleń i bankietów. Posiadamy 6 sal konferencyjnych w tym
wielofunkcyjną salę multimedialną wyposażoną w wysokiej jakości sprzęt konferencyjny, dostosowaną dla 400 osób. Sala posiada możliwość zmian aranżacyjnych według potrzeb organizatora. Przestronne foyer doskonale nadaje się do organizacji przerw kawowych, wernisaży i wystaw.
W Hotelu Szafran znajdą Państwo również profesjonalne SPA, wyposażone w gabinety odnowy biologicznej, sauny oraz jacuzzi. Zaplecze rekreacyjne

S

położone na ostatnim piętrze hotelu, gwarantuje piękne widoki
i usługi
na najwyższym poziomie.
ILESIA
BUSINESS&LIFE
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www.chorzow.eu

Teatr Rozrywki przez lata zapracował na miano jednej z najlepszych scen music-hallowych w kraju. 			

Fot. Piotr Komander

Kulturalny szlak Chorzowa

Chorzów, jak cały Górny Śląsk, utożsamiany przez lata z kopalnianymi szybami i hutniczymi piecami,
konsekwentnie zrzuca z siebie stereotypowy pancerz przemysłu. Zmiany dokonywane w ostatnich latach w mieście,
pozwalają mieszkańcom i gościom Chorzowa korzystać z niezwykle bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej.
Teatr marzeń

16

wpisując się w kanon tak znakomi-

wieka, który to wszystko stworzył –

Tym, czym na polu sportowym dla

tych i niezapomnianych przedstawień,

dyrektora Dariusza Miłkowskiego. W

miasta jest Ruch Chorzów, w przestrze-

jak „Ocean niespokojny”, „Cabaret”,

tym roku, w uznaniu zasług Rada Mia-

ni kulturalnej stanowi Teatr Rozrywki.

„Skrzypek na dachu”, ,,Evita”, „Jesus

sta nadała mu prestiżowy i niezwykle

To instytucja o wspaniałej już historii

Christ Superstar”, „Jekyll & Hyde”,

rzadki tytuł Honorowego Obywatela

i ogromnej liczbie wielkich osiągnięć.

czy „The Rocky Horror Show”.

Chorzowa. Patrząc na dotychczaso-

Niezaprzeczalnie jedna z najlepszych

–Teatr Rozrywki ma wszystko, co

we dokonania Teatru Rozrywki pod

scen music-hallowych w Polsce ze zna-

potrzeba do stworzenia sceny cenio-

zarządem dyrektora Miłkowskiego,

komitymi premierami. Ostatnie pro-

nej w całym kraju – uważa dr Joachim

możemy być raczej spokojni o to, że

dukcje: „Oliver” i „Producenci” cie-

Otte, I zastępca Prezydenta Chorzowa.

będzie on nadal dumnie żeglował na

szą się ogromnym zainteresowaniem

- Świetny zespół, wybitne indywidu-

najwyższej fali kulturalnego życia w

publiczności i uznaniem krytyków,

alności, profesjonalne zaplecze i czło-

Polsce.
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Teatr Rozrywki miał szczęście do

Chorzowski Teatr Ogrodowy zjeżdża-

na, Loda Halama, Mieczysław Fogg,

znakomitych twórców i artystów.

ją najlepsze przedstawienia z całego

Szczepcio i Toncio czy Ada Sari –

Stanisław Ptak, Marcel Kochańczyk,

kraju. Stałym bywalcem przeglądu

przypomina dr Joachim Otte. - Te

Elżbieta Okupska, Maria Meyer, czy

jest Teatr Korez, który przed 20 laty

wspaniałe tradycje zobowiązują, dla-

Jacenty Jędrusik stanowią znakomi-

narodził się w Chorzowie. Impreza

tego z wielką radością przyjmujemy

ty przykład wielkich postaci, które

odbywa się w surowej hali Magazynu

dzisiejsze gwiazdy, reprezentujące

przez lata zapracowały na dobrą sła-

Ciekłego Powietrza na terenach byłej

bardzo różnorodne dziedziny sztuki

wę chorzowskiej sceny. A ta tymcza-

kopalni Prezydent, które w ostatnich

od opery, poprzez teatr, a na muzyce

sem przeszła niezwykle efektowną

latach przeszły niesłychaną metamor-

popularnej kończąc. Już dziś możemy

metamorfozę także w przestrzeni ar-

fozę. Do rangi symbolu miasta urasta

z całą odpowiedzialnością powiedzieć,

chitektonicznej. Gruntowny remont z

odrestaurowana wieża szybu kopal-

iż była to nesłychanie udana inwesty-

udziałem środków samorządowych

nianego o żelbetonowej, unikalnej w

cja dla miasta. I nie chodzi tu tylko

przyniósł liczne nagrody. W konkur-

skali europejskiej, konstrukcji.

o wspomniane postaci z pierwszych

sie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną

Od Fogga do Pink Floyd

stron gazet, które dzięki funkcjonowa-

Województwa Śląskiego uznany zo-

Miasto Chorzów obierając zdecydo-

niu ChCK możemy regularnie gościć

stał za najlepszą modernizację ubie-

wany „kurs na kulturę” postanowiło

w Chorzowie, ale przede wszystkim o

głego roku, zaś w walce o tytuł Archi-

wyremontować gruntownie były bu-

wyjątkowo owocną działalność func-

tektury Roku otrzymał równorzędne

dynek Teatru Miejskiego, który od

kjunujących tam sekcji. W naszej in-

Grand Prix oraz nagrodę za najlep-

2008 roku z powodzeniem funkcjonu-

stytucji z powodzeniem działają mło-

sze wnętrze. Jak powiedział jeden z

je jako Chorzowskie Centrum Kultu-

dzieżowe zespoły wokalne, taneczne

członków jury konkursu Architektura

ry. Mimo krótkiej historii, instytucja

i teatralne.Wspólnymi siłami przy-

Roku, Arkadiusz Płomecki, z Teatru

ta zdążyła już zaskarbić sobie wielką

gotowały one znakomite widowisko

Rozrywki, „wychodzi się oczarowa-

sympatię widzów, którzy licznie ścią-

„Skóra i Lateks”, (prezentujące hity

nym”. Dla odbiorców kultury najważ-

gają na atrakcyjne koncerty i przed-

lat 70 i 80), które wystawione zostało

niejsze, że to przyjemne uczucie domi-

stawienia. Na deskach ChCK wystę-

na deskach Teatru Rozrywki podczas

nuje przede wszystkim ze względu na

powali już m.in. Wiesław Ochman,

tegorocznej Inauguracji Roku Kultu-

sztukę najwyższej próby, ale bardzo

Leszek Możdżer, Katarzyna Figura i

ralnego. Wcześniej świetne przedsta-

miło, że artyści chorzowskiej sceny

wielu, wielu innych.

wienie do muzyki zespołu Pink Floyd

mają okazję prezentować swój kunszt

– Mało kto pamięta, ale na deskach

przygotowało Studio Tańca Współ-

obecnego Chorzowskiego Centrum

czesnego „TENDI”. A więc z jednej

Znakomitym uzupełnieniem ofer-

Kultury, zbudowanego w 1934 roku

strony mamy wielkie gwiazdy, z dru-

ty teatralnej są letnie przeglądy or-

jako Dom Ludowy (dla podkreślenia

giej codzienną pracę wychowawców i

ganizowane zarówno przez Teatr

polskości tych ziem) występowały

intsruktorów, pomagających rozwijać

Rozrywki, jak i przez stowarzyszenie

największe gwiazdy polskiej sceny

talenty i zainteresowania najmłod-

SztygArt przy współpracy miasta. Na

przedwojennej, jak Hanka Ordonów-

szym mieszkańcom miasta.

w tak imponującym obiekcie.
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W Chorzowie grają najlepsi... Na scenie Ray Wilson i Genesis Klassik podczas tegorocznego Święta Miasta. 		

Fot. Wojciech Karpiński
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Chorzowskie Centrum Kultury w krótkim czasie stało się sceną spektakularnych wydarzeń i przyjaznym miejscem dla młodzieży rozwijającej swoje
sceniczne talenty.										
Fot. Piotr Komander

Kusza i dukaty

Otte. - Od 2001 galeria pod kierow-

wej, edukacyjno-promocyjny i biblioteka naukowa.

Miejsc, którymi Chorzów wabi

nictwem chorzowskiej artystki, Alek-

miłośników kultury jest znacznie

sandry Rej, kontynuuje cykl wysta-

– Obecnie w zbiorach muzeum zgro-

więcej. Z pewnością należy do nich

wienniczy „Wydarzenie Roku”, który

madzonych jest ponad 43 tysiące eks-

Miejska Galeria Sztuki „MM”, po-

prezentuje dzieła najwybitniejszych

ponatów – podkreśla dr Joachim Otte.

wstała z inicjatywy Stowarzyszenia

twórców. W Chorzowie prezentowali-

- Obok działalności wystawienniczej i

Chorzowskich Artystów Plastyków,

śmy prace m.in.Jerzego Nowosielskie-

badawczej, Muzeum wydaje także in-

samorządu i władz miasta. Nazwa

go, Zbigniewa Beksińskiego, Piotra

teresujące publikacje, wśród których

galerii nawiązuje do roku jej otwarcia

Potworowskiego, Jana Szancenbacha,

ugruntowane miejsce wśród czasopism

– 2000 – i podkreśla okres przełomu

czy Stasysa Eidrigeviciusa.

naukowych znalazły już sobie „Cho-

Interesującymi propozycjami kusi

rzowskie Zeszyty”. Ponadto w ubie-

–Wystawy w naszej galerii odbywa-

także Muzeum w Chorzowie. Placów-

głym roku została wydana, ciesząca się

ją się w cyklu miesięcznym, a towa-

ka ta działa od 1925 roku i obecnie w

ogromną popularnością, okolicznościo-

rzyszą im wernisaże, koncerty oko-

jego strukturze są działy: numizma-

wa moneta „4 denary chorzowskie”,

licznościowe, spotkania z twórcami,

tyki i medalierstwa polskiego, histo-

zaś w roku bieżącym wydaliśmy „4 du-

prelekcje, warsztaty edukacyjne i wie-

rii Śląska, etnografii Śląska, sztuki

katy bożogrobców chorzowskich, które

le innych arakcji – wylicza dr Joachim

współczesnej o tematyce przemysło-

można jeszcze nabyć w kasie Muzeum.

tysiącleci.

Coroczna uroczysta Inauguracja Roku Kulturalnego jest okazją do wręczenia Nagród Prezydenta w Dziedzinie Kultury. Na zdjęciu, obok prezydenta
Chorzowa Marka Kopla (z prawej) i I zastępcy prezydenta Joachima Otte (z lewej), tegoroczni laureaci(od lewej): Tomasz Ignalski, Bogdan Kalus,
Ryszard Kurek, Janusz Krzypkowski. 							
Fot. Wojciech Karpiński.
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Podczas Zjazdu Rycerskiego nie mogło zabraknąć inscenizacji średniowiecznej bitwy. 				

Fot. Wojciech Karpiński

Z tradycją śląskiej ziemi można po-

przyjaciół amatorów postanowiła zor-

W innym muzycznym klimacie od-

obcować także w niezwykłym otocze-

ganizować koncerty kilku bluesowych

bywa się co roku Festiwal Orkiestr i

niu Górnośląskiego Parku Etnogra-

grup pochodzących ze Śląska. Z czasem

Big Bandów. Jako istotna część obcho-

ficznego. Popularny „Skansen” na 22

na scenie pojawili się Ireneusz Dudek,

dów Święta Miasta gromadzi ona na

ha prezentuje zabytkowe drewniane

Sławomir Wierzcholski, czy Leszek

Dużym Kręgu w WPKiW blisko tysiąc

obiekty mieszkalne, gospodarcze, sa-

Cichoński z Wojciechem Karolakiem.

muzyków oraz mażoretek m.in. z Li-

kralne i rzemieślniczo-przemysłowe.

Głównym organizatorem festiwalu jest

twy, Grecji, Czech, Ukrainy, Irlandii,

Z roku na rok atrakcji przybywa.

Miejski Dom Kultury „Batory”, któ-

Niemiec i Ukrainy.

–W tym roku na terenie GPE za-

ry przy współpracy z ogólnopolskim

Sztandarową imprezą w ramach

inaugurowaliśmy Zjazd Rycerstwa

magazynem „Twój Blues” (z redakcją

Święta Miasta jest natomiast Wielka

Chrześcijańskiego, którego gospoda-

mieszczącą się – jakżeby inaczej... – w

Parada Historyczna „Bożogrobcy” w

rzem było Chorzowskie Bractwo Bo-

Chorzowie) stworzył jedno z najważ-

Chorzowie.

żogrobców – mówi dr Joachim Otte.

niejszych muzycznych wydarzeń blu-

- Chcemy, aby ta impreza na trwałe

esowych w kraju.

wpisała się do kalendarza imprez kul-

Od kilku lat w Chorzowie, na Po-

dy to książę opolski Władysław nadał

turalnych miasta, bowiem pierwsza

lach

Wojewódzkiego

prawo lokacji wsi w miejscu dzisiejsze-

edycja cieszyła się ogromnym zain-

Parku Kultury i Wypoczynku, za-

go miasta Zakonowi Rycerzy Grobu

teresowaniem zarówno wśród do-

gościł Festiwal Muzyczny im. Ryśka

Bożego w Jerozolimie – wyjaśnia dr Jo-

rosłych, jak i dzieci, które cierpliwie

Riedla „Ku Przestrodze”. Impreza ta,

achim Otte. - W Wielkiej Paradzie pre-

czekały w długich kolejkach na możli-

organizowana wcześniej w Tychach,

zentujemy wszystkie istotne postaci w

wość postrzelania z łuku i kuszy.

trafiła do miasta, w którym urodził się

historii Chorzowa, od patrona miasta

legendarny wokalista grupy „Dżem”

św. Floriana, poprzez Karola Miarkę,

i cieszy się niesłabnącym zaintereso-

aż po Ryszarda Riedla. Ta uroczystość

Wielka Parada, wielkie
gwiazdy

Marsowych

– Nawiązuje ona do początków naszego grodu, sięgającyh roku 1257, kie-

Chorzów słynie w kraju z organizo-

waniem fanów z całego kraju. Co roku

uzmysławia nam, jak bogatą historią

wanych na Stadionie Śląskim wielkich

rezerwują oni sobie ostatni weekend

może poszczycić się nasz gród.

koncertów muzycznych. Do historii

lipca, by przy dźwiękach muzyki roc-

Dodajmy, że i współcześnie Cho-

przeszły fantastyczne wydarzenia z

kowej przypomnieć sobie największe

rzów może pochwalić się nietuzin-

udziałem U2, Genesis, Rolling Stones

hity czołowych wykonawców, a tak-

kowymi postaciami ze świata kultu-

i innych gigantów światowej estrady.

że wysłuchać ich nowych propozycji.

ry, by – obok wspomnianych wyżej

Ale w mieście odbywają się także po-

Festiwalowi towarzyszy konkurs dla

gwiazd Teatru Rozrywki – wymienić

pularne cykliczne imprezy, które ze

młodych zespołów, rozpoczynają-

pisarza Wojciecha Kuczoka, woka-

spontanicznych spotkań przeobraziły

cych dopiero estradową przygodę.

listę Andrzeja Lamperta, czy artystę

się w duże wydarzenia artystyczne.

Swoją wierną i liczną publiczność

plastyka Piotra Naliwajkę. Życie kul-

Znakomitym przykładem są tutaj „Blu-

mają inne muzyczne imprezy, jak

turalne w mieście stale się rozwija, za-

estracje”. Festiwal tego gatunku muzy-

Reggae Rap Festiwal i Festiwal Stró-

praszamy zatem, by czym prędzej w

ki narodził się w 1998 roku, gdy grupa

żów Poranka.

nim zakosztować.
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Czy warto słuchać analityków?
FINANSE - BANKOWOŚĆ

Adam Zaremba od lipca 2009 zarządzający i analityk w Superfund TFI. Doradca inwestycyjny (licencja nr
273), posiadacz tytułów Financial Risk Manager oraz Professional Risk Manager. Absolwent Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu i uczestnik kursów na Radboud Universiteit Nijmegen (Holandia), Harvard
University (USA), London School of Economics (Wielka Brytania) oraz Barcelona Graduate School of
Economics (Hiszpania). Obecnie doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz autor książek
poświęconych inwestowaniu a także wielu artykułów prasowych i naukowych.

Inwestorzy giełdowi codziennie bombardowani są dziesiątkami analiz i porad inwestycyjnych.
Rekomendacje, biuletyny, broszury – wymieniać można by długo, warto jednak wpierw zastanowić
się, jaka jest ich rzeczywista wartość…

Raz do roku, w styczniu, niemiec-

ka gazeta Handelsblatt zwykła przepytywać rynkowych „ekspertów”,
gdzie znajdzie się indeks niemieckiego rynku DAX na koniec grudnia. Na
początku roku 2006, gdy DAX oscylował wokół 5 400 punktów, analitycy
z najbardziej renomowanych instytucji takich jak JP Morgan czy Bank
of America, prognozowali wartość
DAX na koniec grudnia w przedziale
5000-6000 punktów. Większość spe-
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cjalistów oczekiwała, ze indeks uplasuje się pomiędzy 5650 a 5800 pkt. Na
jakim poziomie naprawdę finiszował
DAX? 6597 punktów. Najdokładniejsze biuro pomyliło się o „zaledwie”
600 punktów. Najgorsze o 1600. Jeżeli część czytelników czuje się zaskoczona niską skutecznością topowych
instytucji finansowych, dodam jeszcze, że w 2007 roku specjaliści wcale
nie wypadli lepiej. Analitycy spodziewali się, że DAX na koniec roku
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znajdzie się gdzieś w szerokim przedziale 6000-7700, a tymczasem DAX
przekroczył 8060 pkt. Prawdziwy
popis skuteczności przyniósł jednak
dopiero rok 2008. Podczas gdy większość analityków w ankiecie celowała w przedział 8350-8800 punktów,
DAX zanurkował i rok zakończył na
poziomie 4 810 punktów. Najwybitniejsi rynkowi specjaliści pomylili się
niemal o 50%.

Kanclerz
ul. Obr. Westerplatte 26
Ruda Śląska - Wirek
tel. 0-32 24-20-883

Kanclerz
ul. Gliwicka 9
Przyszowice k/Gliwic
0-32 301-99-99

www.kanclerz.com.pl
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Teraz Opel Insignia z biksenonami, nawigacją oraz 160 konnym dieselem
może być Twój już od za 85 650 zł netto*
Odwiedź salony Opel Kanclerz i skorzystaj z ostatniej okazji
odliczenia pełnego VAT’u od swojej nowej Insignii jeszcze w tym roku!”

www.kanclerz.com.pl
Kanclerz
ul. Obr. Westerplatte 26
Ruda Śląska - Wirek
tel. 0-32 24-20-883

Kanclerz
ul. Gliwicka 9
Przyszowice k/Gliwic
0-32 301-99-99

Zuzycie paliwa i emisja CO2 dla Opla Insignii 2.0 160 KM: 5,8 l/100 km, CO2 - 154 g/km
* Podana cena jest kwotą netto i dotyczy samochodu Opel Insignia Cosmo 5 dr. 2.0 160 KM diesel, dodatkowo wyposażony min. w:
biksenony, czujniki parkowania, nawigację, lakier metalizowany oraz kratę godzinową. Samochód posiada homologację ciężarową na 4 os.
Oferta jest ograniczona dostępnością samochodów na składzie.

22

SILESIA BUSINESS&LIFE

C

hyba każdy, kto zapozna się z
powyższymi wynikami, musi zadać
sobie fundamentalne pytanie: dlaczego inwestorzy w ogóle wierzą
analitykom? Odpowiedzi jest kilka.
Po pierwsze, inwestorzy uważają, że
eksperci wiedzą więcej o rynkach finansowych i dlatego popełniają mniej
błędów. Po drugie, specjaliści dysponują większymi zasobami (dane,
modele, ludzie). Po trzecie, analitycy
mają większy dostęp do informacji ze spółek. Niestety, nawet jeżeli
powyższe stwierdzenia są prawdziwe, to wciąż za mało, by na giełdzie
skutecznie przewidywać przyszłość.
Czas pożegnać się z mitem rynkowych ekspertów. Analitycy giełdowi
po prostu nie potrafią prognozować.

Statystyka
jest bezlitosna

Wbrew pozorom, choć dla wielu
czytelników teza o bezużyteczności
prognoz finansowych może wydać
się dość odważna, w naukach o finansach od dawna nie jest ona niczym
nowym. Przyjrzyjmy się na przykład
prognozom wyników kwartalnych.
Badania prowadzone na przestrzeni
ostatnich kilkudziesięciu lat w Stanach Zjednoczonych pokazują, że
analitykom udaje się być skuteczniejszymi w prognozowaniu wyników
na dwa najbliższe kwartały od prostych modeli opartych na trendzie
przez zaledwie 50% czasu. Gdy starają się przewidzieć wyniki na przynajmniej 3 kwartały w przód, wówczas
z reguły przegrywają ze zwyczajną
ekstrapolacją obecnego trendu. Co
więcej, prognozy na ponad 3 lata nie
mają już właściwie żadnej wartości
dla inwestora.

Wobec

tak niskiej jakości prognoz, nic dziwnego, że i rekomendacje maklerskie dotyczące poszczególnych spółek nie wnoszą wiele dla
inwestora. Długoletnie statystyki w
USA pokazują, że spółki, którym wystawiono rekomendacje „kupuj” w

ciągu sześciu miesięcy od publikacji
pokonywały rynek o zaledwie dwa
procent. Jeżeli dodamy do tego fakt,
że te same spółki zyskiwały średnio
trzy procent natychmiast po publikacji i uwzględnimy koszty transakcyjne (prowizje, spread), jakakolwiek
użyteczność rekomendacji staje pod
dużym znakiem zapytania. Czy więc
na tego typu raportach inwestor w
ogóle może zarobić? Tak. Ale tylko
pod warunkiem, że zna je przed publikacją.

P

odobnie wygląda skuteczność
różnego rodzaju newsletterów i porad inwestycyjnych. W 1999 roku jeden z amerykańskich badaczy rynku
finansowego zadał sobie trud przebadania wyników 153 newsletterów
inwestycyjnych gromadzonych w
bazie Hulbert Financial Digest. Po
kalkulacji wielu statystyk naukowiec
doszedł do prostej konkluzji: autorzy
newsletterów nie mają niemal żadnych zdolności wybierania z rynku
spółek, które uzyskują ponadprzeciętne stopy zwrotu, a po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych na ich
poradach inwestycyjnych nie można
w żaden sposób zarabiać pieniędzy.

Ostrożnie
z funduszami akcji

O ile z niską skutecznością analiz
rynkowych można się jeszcze pogodzić (i po prostu ich nie czytać), o
tyle o wiele większym niepokojem
powinien napawać fakt, że podobną
efektywność prezentują zarządzający
funduszami akcji. Spore doświadczenia mają w tym zakresie inwestorzy zza oceanu. W latach 1988-98 w
USA przeciętny fundusz akcji zarobił
313%. W tym samym czasie indeks
S&P500 zyskał 449%. Swojego czasu
redaktorzy czasopisma ,,Forbes” byli
na tyle zaintrygowani tego typu badaniami, że rzucając lotkami w listę
spółek wylosowali ich 28 i w każdy
walor ulokowali po 1000 dolarów. Po
17 latach z osiągniętą stopą zwrotu
na poziomie 370% mógł się mierzyć
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jedynie znikomy odsetek profesjonalnie zarządzających.

W

spominając o skuteczności zarządzających funduszami akcji, nie
sposób zapomnieć o wynikach funduszy aktywnej alokacji. Mowa tu o
takich funduszach, w których zarządzający stara się na bieżąco prognozować, czy na rynku nastąpi hossa czy
bessa, i, stosownie do swoich przewidywań, posiadać w portfelu przewagę gotówki, obligacji lub akcji. Rozumowanie typowego inwestora, który
powierza swoje oszczędności w ręce
funduszu aktywnej alokacji, jest dość
rozsądne: po co inwestować non stop
na rynku akcji, skoro można powierzyć pieniądze specjalistom i dzięki
temu unikać giełdowych spadków i
zarabiać na wzrostach. Niestety, rzeczywistość okazuje się daleka od tej
idyllicznej wizji. W latach 1989-1998
w USA przeciętny fundusz aktywnej
alokacji zarobił 10%. Tymczasem, indeks S&P500 zyskał ponad 15%.

Trudno wygrać
z rynkiem

Dlaczego skuteczność giełdowych
analityków jest co najmniej wątpliwej jakości? Zjawisko to zwykło się
tłumaczyć na co najmniej trzy sposoby. Pierwszy z nich dotyczy tak zwanej efektywności rynku. Jeżeli inteligentni inwestorzy będą bezustannie
wyszukiwać okazji inwestycyjnych i
kupować akcje, które uważają za niedowartościowane, a sprzedawać te,
które uważają za przewartościowane, to w efekcie dojdzie do sytuacji,
kiedy przyszły potencjał wzrostu lub
spadku będzie zdyskontowany w
bieżących cenach. W efekcie inwestor pasywny, który nie szuka inwestycyjnych okazji, a jedynie kupuje i
trzyma całkowicie losowo dobrane
spółki, będzie miał wynik nie gorszy
niż profesjonalny zarządzający.

Druga kategoria wyjaśnień nie-

najlepszych wyników analityków
giełdowych koncentruje się na kwe-
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stiach technicznych, związanych z
funkcjonowaniem instytucji finansowych, spółek giełdowych, budową
modeli wyceny itp. Nie jest tajemnicą
na przykład fakt, że niektóre giełdowe spółki dopuszczają się różnych
form kreatywnej księgowości, co z
pewnością nie ułatwia analitykom
zadania. Nawet, jeżeli przyjmiemy,
że sprawozdania firm są obiektywne
i w żaden sposób niepodkolorowane,
wbrew pozorom w samych wynikach
przedsiębiorstw nie jest łatwo doszukać się trendów. Kalkulacje prowadzone pod koniec ubiegłego stulecia
na uniwersytetach Harvard i Princeton dowiodły, że znajomość tempa
wzrostu zysków spółek amerykańskich z lat 1980-90 była całkowicie
bezużyteczna przy formułowaniu
prognoz na kolejne dziesięciolecie. Z
drugiej strony, część winy zapewne
leży również po stronie analityków,
wśród których można spotkać osoby
nie zawsze w pełni kompetentne, bo
ci najlepsi, często opuszczają działy
analityczne i przechodzą do działów
zarządzania portfelem lub sprzeda-
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ży. Chwilę uwagi warto poświęcić
również samym modelom wykorzystywanym do wyceny przedsiębiorstw. Na przykład, przeważająca
większość analityków wyceniając
spółki, koncentruje się na jednej konkretnej - najprawdopodobniejszej ich
zdaniem - ścieżce przyszłego rozwoju spółki, zupełnie nie uwzględniając
innych wariantów. Z jednej strony,
może to skutkować tym, że jeżeli
analityk widzi ponad 50-procentowe
prawdopodobieństwo bankructwa
firmy, wówczas wycenia ją na 0 zł,
jak to miało miejsce w przypadku
Lotosu. Z drugiej strony, nawet jeżeli
prognoza dotycząca spółki zakłada
najprawdopodobniej jej rozwój, to
inwestycja w nią może być podobna
do próby przejścia przez rzekę, której przeciętna głębokość to 1,5 metra.
Wprawdzie przeciętnie uda nam się
mieć głowę nad wodą, jednak niestety czasami będzie płyciej, a czasami
głębiej.

Optymistyczni i pewni
siebie
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Istnieje jeszcze trzeci zestaw czynników, którymi tłumaczy się kiepskie wyniki analityków giełdowych.
To kwestie związane z finansami
behawioralnymi i psychologią inwestowania. Temat jest wprawdzie
na tyle szeroki, że można by mu
poświęcić kilka książek, jednak warto wspomnieć przynajmniej kilka
heurystyk w myśleniu inwestorów
giełdowych. Przykładem może być
choćby nadmierna pewność siebie.
W dość znanym eksperymencie przeprowadzonym w latach 80. w Szwecji, zapytano kierowców, jak oceniają
własne umiejętności w porównaniu
z pozostałymi kierowcami. Okazało
się, że zdecydowana większość uważa, że ma wyższe umiejętności niż
średnia. Ten efekt znajduje również
odbicie w pracy analityków, którzy
nie doceniają marginesu błędu swoich prognoz. Nadmierna pewność
siebie może być spowodowana na
przykład dostępem do większej niż
przeciętny inwestor ilości informacji.
W innym eksperymencie, psycholog
Paul Slovic, prosił profesjonalnych
bukmacherów o prognozowanie wy-
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ników wyścigów konnych, a zarazem
oszacowanie prawdopodobieństwa,
że uda im się poprawnie odgadnąć
wynik. W toku eksperymentu prowadzący podawał bukmacherom coraz
więcej informacji dotyczących koni
i wyścigu. Jaki był wynik? W miarę
jak uczestnicy otrzymywali coraz
więcej informacji, ich ocena trafności
własnej prognozy rosła, ale - wbrew
pozorom - wcale nie poprawiała się
ich skuteczność. Przełożenie na rynek akcji jest dość czytelne: fakt, że
analitycy posiadają więcej informacji
niż przeciętny śmiertelnik, wcale nie
oznacza, że formułują skuteczniejsze
prognozy.
olejny to nadmierny optymizm.
Według statystyk, około 80% studentów uważa, że ukończy studia z
lepszym wynikiem niż reszta. To zjawisko udziela się również ekspertom
giełdowym, którzy - według badań
- systematycznie zawyżają prognozy wyników i wydają zdecydowanie więcej rekomendacji kupna niż
sprzedaży.

K

Ile państw liczy ONZ?
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Warto też wspomnieć o tak zwanej heurystyce zakotwiczenia, która
najlepiej obrazuje słynny już eksperyment z kołem fortuny. W pewnym
doświadczeniu, w roku 1974, uczestnikom zadawano pytanie, ile państw
członkowskich liczy ONZ, po czym
kazano kręcić kołem fortuny pełnym
liczb. Gdy strzałka zatrzymała się
na którejś liczbie, respondent odpowiadał na pytanie. Co się okazało?
Chociaż liczby na kole nie miały
najmniejszego związku z liczebnością członków ONZ, to odpowiedzi
respondentów okazywały się wyjątkowo zbieżne z wylosowaną wcześniej liczbą. W sytuacji kompletnej
niewiedzy uczestnicy „zakotwiczali
się” na wylosowanej liczbie. Ten sam
problem dotyczy analityków, którzy sporządzając rekomendacje i nie
znając „prawdziwej” wartości spółki,
„zakotwiczają” się gdzieś w okolicach kursu rynkowego. Bardzo trudno jest znaleźć raporty, gdzie wycena
jest oddalona od notowań więcej niż
20-30%, nawet na szczycie hossy lub
dnie bessy.
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Ciężka dola inwestora
Praca analityka giełdowego nie jest
łatwa. Musi on posiadać sporą wiedzę
merytoryczną, radzić sobie z ułomnościami ludzkiej psychiki i zmagać
z nieprzewidywalnością rynku. Efektem są, niestety, wątpliwej użyteczności prognozy giełdowe. Jak wobec
tego mają postępować inwestorzy?
Po pierwsze, muszą nauczyć się samodzielności. Po drugie, powinni nabrać sceptycyzmu co do możliwości
prognozowania koniunktury na parkiecie. Nie ma większego sensu polegać na gadających głowach z gazet
i telewizji oraz łapać giełdowe dołki
i szczyty, skoro i tak jedynym skutkiem będzie uszczuplenie portfela o
wysokość opłat transakcyjnych. Po
trzecie, gracze giełdowi muszą się nauczyć dywersyfikować portfel. Skoro
nie da się przewidzieć zachowania
rynku, to trzeba przynajmniej zminimalizować ryzyko, inwestując w
wiele spółek, branż, strategii czy klas
aktywów. Skuteczna dywersyfikacja
i pasywny portfel mogą przynieść
więcej pożytku niż niejeden analityk
giełdowy.

SILESIA BUSINESS&LIFE
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KAZIMIERZ GÓRSKI
PREZYDENCI METROPOLII

Sosnowiec – Zagłębie Możliwości
- Dobiega końca kolejna kadencja
samorządu. W przeciągu czterech ostatnich lat do Sosnowca udało się ściągnąć
kilku poważnych inwestorów. Pojawiły
się targi Expo Silesia, zaczęła działać
jedna z najnowocześniejszych w Polsce
drukarni i wiele innych firm. Jak gminie
udało się to osiągnąć?
- Samorząd nie działa doraźnie czy z
przypadku. Mamy określone wizje i zgodnie z opracowanymi planami, wykonujmy kolejne zadania. Od lat powtarzam, że
nie można skupiać się na jednym, sztandarowym projekcie, tylko trzeba inwestować w kilku kierunkach najważniejszych
dla miasta. Taka strategia w połączeniu
z konsekwencją i elastycznością, pozwo-
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liła rozwiązać najważniejsze problemy,

steśmy często zapraszani na konferencje i

jego mieszkańców jest to istotny sukces,

które stały przed miastem. Sosnowiec

panele, aby podzielić się z innymi naszy-

bo choć dziś pozycja miasta targowego

jest szczególnym miastem, położonym

mi doświadczeniami. Stworzyliśmy bazę

nie jest jeszcze odczuwalna, to przykład

wewnątrz aglomeracji i jako graniczący z

dla rozwoju nowych zakładów w miejsce

Targów Kieleckich czy Targów Poznań-

siedmioma innymi miastami pozbawiony

wcześniejszego przemysłu węglowego.

skich pokazuje, że te miasta oparły swój

był wolnych terenów rozwojowych. Na-

Na terenach po kopalniach działa dziś

rozwój o targi. Stąd też będziemy zacie-

szym zadaniem jest odbudowanie poten-

wiele nowoczesnych przedsiębiorstw. Z

śniać współpracę i pomagać w rozwoju

cjału gospodarczego miasta, praktycznie

całą pewnością tworzą one nowe oblicze

naszym targom Expo Silesia, aby jeszcze

od podstaw, przy tych warunkach, jakie

gospodarcze miasta, o którym śmiało

bardziej wkomponowały się w życie mia-

Sosnowiec posiada. Szczególnie należało

można mówić, że to Zagłębie możliwo-

sta.

zagospodarować zdegradowane tereny

ści.

Strefa ekonomiczna na Dańdówce

poprzemysłowe. Tu mamy największe

- Można więc chyba śmiało powie-

prężnie się rozwija. Powstały tam przed-

sukcesy, jakie można było osiągnąć na

dzieć, że wśród inwestorów zapanowała

siębiorstwa produkujące nadwozia sa-

skalę kraju. Nawet zagraniczni eksperci z

moda na Sosnowiec.

mochodowe czy też kanadyjski ośrodek

uznaniem kiwają głowami, kiedy widzą,

- W ciągu ostatnich kilku lat Sosnowiec

badawczy. Najkorzystniejszym jest to, że

co zrobiono na terenach pogórniczych. Je-

stał się miastem targowym. Dla miasta i

inwestorzy, którzy już wybudowali fir-
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my, pociągają za sobą kolejnych. Wkrótce

się w rynek internetowy. Druga sprawa

w kwestii rozwoju placówek kultury.

na terenie byłej kopalni Niwka-Modrze-

to wcześniej wspominana Gospodarcza

Pierwszym blokiem inwestycyjnym jest

jów, w pobliżu zakładów Fiata, ruszy

Brama Śląska. Sosnowiec dostał dofinan-

rozbudowa Klubu Kiepury. Placówka

jedna z największych fabryk kolektorów

sowanie na rozwój tego projektu. Jego ce-

otrzymała nowy i odpowiadający potrze-

słonecznych firmy Watt. To będzie ko-

lem jest uzyskanie wzrostu atrakcyjności

bom obiekt po byłym Technikum Ener-

lejna wizytówka Sosnowca. Pojawiają

inwestycyjnej regionu poprzez wykorzy-

getycznym przy ul. Będzińskiej. Kolejna

inwestorzy hotelowi. Jeden hotel już po-

stanie zdegradowanych, niezagospoda-

inwestycja to przebudowa Kina Muza na

wstał, drugi się buduje, trzeci powstanie

rowanych obszarów. Zdobyliśmy rów-

Centrum Kultury - przedsięwzięcie to

na Niwce.

nież dofinansowanie w wysokości ponad

jest już w 30 procentach sfinalizowane.

- W mieście realizowane są bardzo

20 mln zł na salą koncertową przy Szkole

Jeśli chodzi o salę koncertową, to po 20

ważne inwestycje, związane zarówno z

Muzycznej. To będzie niezwykle ważny

latach możemy ruszyć z tą inwestycją.

podniesieniem standardu życia miesz-

punkt na kulturalnej mapie Zagłębia i ca-

Dofinansowanie, które udało się zdo-

kańców - jak i z wymogami ekologii na

łego regionu.

być dla tego projektu daje nam wreszcie

miarę XXI wieku. Myślę tu o gospodarce

- Sosnowiec ugruntował swoją pozy-

możliwość realizacji tego przedsięwzię-

ściekowej i kolektorze Bobrek. Na jakim

cję jako ośrodek akademicki. Walnie

cia. Dzięki projektowi zmieściliśmy się

etapie znajduje się to przedsięwzięcie?

przyczyniły się do tego inwestycje w

w kwocie ok. 40 mln złotych. Możemy

- Inwestycje w oczyszczalnie ścieków

szkolnictwo wyższe. Jakie, Pana zda-

już przystępować do budowy, bo mamy

i sieć kanalizacyjną mają to do siebie, że

niem, były najważniejsze kroki w tej

wszystko co do niej potrzebne - pienią-

ich nie widać na co dzień, a są niezwy-

dziedzinie?

dze i dokumentację. Przy podpisywaniu

kle ważne. Dzięki temu możliwe stało się

- Te działania szczególnie cieszą, bo

umowy o dofinansowanie Minister Kul-

zlokalizowanie na Niwce Parku Nauko-

to inwestycje w wiedzę i kapitał ludzki.

tury, Bogdan Zdrojewski wyraził uzna-

wo Technologicznego oraz pozyskanie

W Sosnowcu można studiować kierunki

nie dla działań w sferze kulturalnej w So-

pod inwestycje terenów w Maczkach.

począwszy od technicznych, przed me-

snowcu. Cieszy mnie, że nasze starania

Bez kanalizacji tereny te byłyby martwe,

dyczne, na humanistycznych kończąc.

zostały docenione.

bo przepisy nie pozwalały na budowę ja-

Mieszkańcy jako podatnicy stali się wiel-

- Powody do zadowolenia powinni

kichkolwiek obiektów. Dziś jesteśmy już

kimi mecenasami szkolnictwa wyższego i

mieć także sportowcy i kibice. W mie-

po budowie ponad 15 kilometrów potęż-

związanych z nim inwestycji. Efektem tych

ście pojawiło się sporo nowych obiek-

nego kolektora, który kanalizuje tereny

posunięć są obiekty uczelniane na ulicach

tów sportowych, wiele zostało wyre-

wschodnie. Dostaliśmy za to nagrody,

Wojska Polskiego, Jedności, na Kasztano-

montowanych.

zajmując pierwsze miejsca w kraju w tej

wej. To również pomoc w modernizacji

- Obecnie w Sosnowcu przypada naj-

dziedzinie. Ponieważ w pierwszym eta-

przysłowiowej „Żylety”, obiektu Wy-

więcej obiektów sportowych w przeli-

pie tej inwestycji niezwykle ważną rolę

działu Nauk o Ziemi przy ul. Będzińskiej.

czeniu na jednego mieszkańca. Centrum

odgrywały środki unijne, teraz walczy-

Sztandarową inwestycją w szkolnictwo

pobytowe przy Stadionie na Kresowej

my o dofinansowanie kolejnego etapu

wyższe jest nowo wybudowany nowocze-

jako jedno z pierwszych w Polsce zosta-

projektu.

sny gmach Wydziału Neofilologii przy ul.

ło ukończone z myślą o mistrzostwach

- Na jakie cele fundusze z Unii Euro-

Grota Roweckiego. Nie zamykamy tematu

Euro 2012. Przy poszczególnych szko-

pejskiej są jeszcze pozyskiwane? Czy są

inwestycji w szkoły wyższe. Już widoczna

łach otwieramy boiska ze sztucznych

projekty, które obecnie walczą o dofi-

jest potężna rozbudowa campusu akade-

nawierzchni. Zakończono prace na Sta-

nansowanie?

mickiego Uniwersytetu Medycznego przy

dionie lekkoatletycznym przy al. Mirec-

- Dobrze powiedziane. O dofinanso-

ul. Jedności w Dańdówce. W ten sposób

kiego. Zmodernizowano Stadiony AKS-u

wanie trzeba walczyć. Chcemy pozyskać

dzielnica ta wraz z sąsiednią Niwka stają

i Czarnych Sosnowiec. Równolegle trwa-

dofinansowanie na budowę sieci szero-

się dzielnicami akademickimi, w co jesz-

ła modernizacja innych obiektów, jak ba-

kopasmowego dostępu do internetu. Jej

cze parę lat temu mało kto wierzył. Wspie-

senu przy ul. Żeromskiego, hali sporto-

budowa spowoduje, że korzystnie z In-

ramy również rozwój Wyższej Szkoły

wej w Milowicach, hali szermierczej czy

ternetu będzie znacznie tańsze, a w mie-

Humanitas, której pół roku temu prze-

odkrytego kąpieliska na Niwce, które po

ście pojawi się kilkadziesiąt darmowych

kazaliśmy duże środki na zakup sprzętu

kompleksowym remoncie oddano latem

punktów dostępu do niego, szczególnie

komputerowego.

tego roku. Skupiliśmy się na stworzeniu
infrastruktury

szkoleniowo-treningo-

w placówkach oświatowych i kultural-

- Planowane są także inwestycje zwią-

nych. Jako mieszkańcy dzięki temu pro-

zane z kulturą. Wspominał Pan o budo-

wej. W Polsce często robi się na odwrót.

jektowi staniemy się właścicielami sieci

wanie Sali koncertowej. Na jakim etapie

Najpierw buduje się olbrzymie obiekty,

kablowej na terenie miasta. Niewiele

jest to przedsięwzięcie?

a potem się myśli, gdzie mają trenować

gmin w Polsce ma szansę być pełnopraw-

- Zacznę od tego, że zgodnie ze stra-

nym partnerem dla operatorów i włączać

tegią podjęliśmy trzy ważne zadania
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dzieci i młodzież. Zbudowaliśmy podstawy, teraz możemy pójść dalej.
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Tajemnicza prekluzja dowodowa
PORADY PRAWNE

Adwokat Tatiana Klejnocka – ukończyła studia prawnicze i administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ukończyła aplikację prokuratorską i zdała egzamin prokuratorski, posiada doświadczenie jako
wykładowca akademicki i nauczyciel prawa, prowadziła szkolenia z zakresu różnych dziedzin prawa. Specjalizuje
się w dziedzinach prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy i ubezpieczeń społecznych. Na co
dzień współpracuje z Adwokat Katarzyną Chlebicką-Skowronek, Kancelarią Adwokacką ARCANA w Katowicach.
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Zdarza się, że przedsiębiorca nie-

zycji, niezależnie od tego czy stroną po-

dowody na ich poparcie pod rygorem

spodziewanie otrzymuje z sądu nakaz

stępowania jest duża spółka, czy też np.

utraty prawa powoływania ich w toku

zapłaty za niezapłacone faktury. Po

osoba fizyczna prowadząca jednoosobo-

postępowania, chyba że wykaże, że ich

ustaleniu faktów, nierzadko okazuje się,

wą działalność gospodarczą (Art. 4792 §

powołanie w pozwie nie było możliwe

że faktury były zapłacone albo roszcze-

1 k.p.c.: Przedsiębiorcą jest osoba fizycz-

albo że potrzeba powołania wynikła

nie jest sporne, lub mimo że faktycznie

na, osoba prawna albo jednostka organi-

później. W tym przypadku dalsze twier-

któraś z faktur nie została zapłacona,

zacyjna niebędąca osobą prawną, której

dzenia i dowody na ich poparcie powin-

to jednak zasądzona kwota znacznie

ustawa przyznaje zdolność prawną, pro-

ny być powołane w terminie dwutygo-

odbiega od pierwotnej, niewielkiej do

wadząca we własnym imieniu działal-

dniowym od dnia, w którym powołanie

zapłaty kwoty. Skutecznie można bro-

ność gospodarczą lub zawodową.). Pol-

ich stało się możliwe lub wynikła potrze-

nić się wnosząc do Sądu sprzeciw lub

ski ustawodawca stawia bardzo trudne

ba ich powołania. § 2 i 4 tego artykułu

zarzuty od nakazu zapłaty (w zależności

zadanie przed takimi przedsiębiorcami,

stawia dalsze wymogi: Powód powinien

czy postępowanie toczy w trybie upomi-

ponieważ postępowanie w sprawach

dołączyć do pozwu odpis reklamacji lub

nawczym, czy nakazowym). Jednakże

gospodarczych jest bardziej restrykcyj-

wezwania do dobrowolnego spełnienia

już w chwili wnoszenia sprzeciwu/za-

ne, niż zwykłe postępowanie i wymaga

żądania wraz z dowodem doręczenia

rzutów należy uważać na tzw. prekluzję

zachowania szczególnych warunków.

albo wysłania go pozwanemu przesył-

dowodową. Może się bowiem okazać,

Chociaż założeniem ustawodawcy w

ką poleconą oraz odpisy pism świad-

że mimo iż racja leży po naszej stronie,

postępowaniach gospodarczych było

czących o próbie wyjaśnienia spornych

to jednak z uwagi na kwestie formalne

usprawnienie i przyspieszenie procedu-

kwestii w drodze rokowań. § 4. Nieza-

możemy przegrać proces. Powyższe wy-

ry, kładąc nacisk na profesjonalizm pod-

leżnie od wyniku sprawy sąd może ob-

nika ze specyficznego uregulowania po-

miotów działających w obrocie gospo-

ciążyć kosztami procesu w całości lub w

stępowania gospodarczego, tj. toczącego

darczym i specyfikę rozpoznawanych

części tę stronę, która przez zaniechanie

się między przedsiębiorcami. (Sprawy

spraw, to jednak, zwłaszcza w przy-

czynności wymienionych w § 2 przyczy-

gospodarcze dotyczą stosunków cywil-

padku małych przedsiębiorców spowo-

niła się do zbędnego wytoczenia sprawy

nych między przedsiębiorcami, w zakre-

dowało szereg komplikacji. Jednym z

lub wadliwego określenia jej zakresu.)

sie prowadzonej przez nich działalności

utrudnień jest m.in. właśnie prekluzja

Odnosząc się ściśle do sytuacji pozwa-

gospodarczej, przy czym zaprzestanie

dowodowa, która oznacza ograniczenie

nego w sprawie gospodarczej wskazać

prowadzenia działalności gospodarczej

w czasie możliwości przedstawienia są-

należy treść art. 47914a k.p.c. w związku

przez którąkolwiek ze stron stosunku

dowi materiału dowodowego w danej

z art. 47914 k.p.c. jako decydującego w

cywilnego po jego powstaniu nie wyłą-

sprawie.

tym zakresie.

cza zastosowania przepisów Kodeksu

O ile wymogi stawiane powodowi

Art. 47914a k.p.c. wskazuje, że do za-

postępowania cywilnego uregulowa-

wytaczającemu pozew w sprawie go-

rzutów lub sprzeciwu od nakazu zapła-

nych w dziale „Postępowanie w spra-

spodarczej także wymagają dyscypliny

ty przepis art. 47914 § 2 k.p.c. stosuje się

wach gospodarczych” – tak wynika z

i jego również obejmuje prekluzja do-

odpowiednio. Treść przepisu art. 47914a

art. 4791 § 1 k.p.c.)

wodowa, zgodnie z art. 47912 k.p.c., to

§ 2 k.p.c. brzmi: W odpowiedzi na po-

Zauważyć należy, że postępowanie

jednak na kanwie niniejszych rozważań

zew (tu w sprzeciwie/zarzutach) po-

cywilne w sprawach gospodarczych nie

zajmujemy się jedynie sytuacją obrony

zwany jest obowiązany podać wszystkie

różnicuje w świetle obowiązującego pra-

pozwanego w sprawie gospodarczej.

twierdzenia, zarzuty oraz dowody na

wa faktycznie odmiennej sytuacji róż-

(dla porównania w świetle art. 47912

ich poparcie pod rygorem utraty prawa

nych podmiotów gospodarczych, lecz

§ 1 k.p c.: W pozwie powód jest obowią-

powoływania ich w toku postępowania,

stawia przedsiębiorców na równej po-

zany podać wszystkie twierdzenia oraz

chyba że wykaże, że ich powołanie w
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odpowiedzi na pozew nie było możliwe

telekomunikacyjnych zawierała niedo-

albo że potrzeba powołania wynikła póź-

zwolone klauzule.

„Przepisy zobowiązujące strony do
wskazywania twierdzeń, zarzutów i

niej. W tym przypadku dalsze twierdze-

W tym miejscu warto wskazać, że Sąd

dowodów w określonym czasie wyra-

nia i dowody na ich poparcie powinny

Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony

żają zasadę koncentracji dowodów zaś

być powołane w terminie dwutygodnio-

Konkurencji i Konsumentów uznał za

rygor utraty powoływania ich w toku

wym od dnia, w którym powołanie ich

niedozwolone klauzule typu: „Usłu-

dalszego postępowania jest wyrazem

stało się możliwe lub powstała potrzeba

godawca nie odpowiada m.in. za (…)

zasady prawdy formalnej wedle której,

ich powołania. (...)

szkody poniesione przez Abonenta w

sąd orzeka na podstawie twierdzeń i

Dla przykładu, jakie trudności w

związku z korzystaniem lub niemożno-

dowodów dostarczonych przez strony

praktyce może rodzić powyższy wy-

ścią korzystania z usług (…)” (wyrok

(art. 232 k.p.c.) a sam tylko wyjątkowo

móg warto wskazać sytuację, gdy pro-

z 12.03.2007 r., XVII AmC 1/07), czy

ma obowiązek prowadzenia postępo-

wadzący

działalność

„Operator nie ponosi odpowiedzialno-

wania dowodowego z urzędu. Takiego

gospodarczą przedsiębiorca otrzymał

ści za wszelkie szkody poniesione przez

obowiązku w szczególności nie sposób

nakaz zapłaty za należności wobec fir-

Użytkownika w czasie trwania umowy,

dopatrzyć się w sprawach o charakterze

my telekomunikacyjnej. Po analizie sta-

powstałe z przyczyn od Operatora nie-

gospodarczym toczących się z udziałem

nu faktycznego okazało się, że przedsię-

zależnych (ze szczególnym uwzględnie-

podmiotów profesjonalnych i wtedy

biorca zmienił firmę świadczącą usługi

niem przerw w dostępie do sieci Inter-

gdy strony reprezentowane są przez fa-

internetowe, ponieważ dotychczasowa

net” (wyrok z 20.02.2007 r., XVII AmC

chowych pełnomocników. Wszelkie za-

nie była w stanie należycie świadczyć

138/05).

niechania w zakresie inicjatywy dowo-

jednoosobową

usług z uwagi na brak możliwości tech-

Również za niedozwolone Sąd Ochro-

dowej ocenione być zatem muszą jako

nicznych (co również sama przyznała w

ny Konkurencji i Konsumentów uznaje

zawinione przez stronę także wtedy gdy

piśmie kierowanym do przedsiębiorcy).

naliczanie odsetek i jednoczesne po-

wnioski dowodowe składane są przez

Z tego powodu, po wielokrotnie skła-

bieranie jednorazowej opłaty karnej w

strony z uchybieniem terminów wynika-

danych reklamacjach, przedsiębiorca

momencie zalegania z płatnością (sku-

jących z przepisów k.p.c. W takim razie

wypowiedział łączącą strony umowę o

mulowane sankcje) – ten argument w

występuje bowiem prekluzja procesowa

świadczenie usług telekomunikacyjnych

opisanej sprawie sąd wziął pod uwagę,

której bezwzględnym skutkiem jest po-

i zawarł stosowną umowę z inną firmą.

ponieważ wynikało to bezpośrednio z

minięcie faktów i wniosków dowodo-

Tymczasem okazało się, że dotychczas

regulaminu świadczenia usług, a dowód

wych zgłoszonych z uchybieniem prze-

świadcząca usługi firma przekazała do

ten był przedłożony w sprawie wraz z

widzianych terminów i to także wtedy

windykacji dług wynikający z jakoby

pozwem.

gdy fakty te i dowody mogłyby mieć

niewłaściwego

rozwiązania

umowy

oraz kary umownej.
Pozwany

działający

Reasumując powyższe, jedynie ramowo ujęte zagadnienie dotyczące znacze-

wpływ na wynik sprawy.”
Natomiast

odnośnie

późniejszego

samodzielnie

nia prekluzji dowodowej w przebiegu

przytaczania dowodów w sprawie go-

wniósł skutecznie sprzeciw do sądu,

i kształtowaniu postępowania w spra-

spodarczej warto wskazać wyrok Sądu

jednakże, jak się później okazało, nie

wach gospodarczych, podkreślić należy

Najwyższego z 10.07.2008 r., sygn. akt III

podniósł wszystkich zarzutów w spra-

konieczność terminowego przedstawie-

CSK 65/08 (LEX nr 448045) teza druga

wie, a niektóre z nich podniósł, lecz po

nia sądowi wszystkich znanych stronie

wyroku:

upływie dwutygodniowego terminu od

faktów, dowodów i zarzutów, pod ry-

„2. O tym, czy zaistniała potrzeba póź-

momentu, kiedy powstała potrzeba ich

gorem utraty możliwości późniejszego

niejszego zgłoszenia wniosków dowodo-

powołania. W tej sytuacji sąd pominął

ich przytaczania lub powoływania. Jak

wych, decydują okoliczności i uwarun-

zgłoszone po czasie dowody z uwagi na

wskazuje się w doktrynie, do rygorów

kowania związane z tokiem konkretnej

prekluzję dowodową.

systemu prekluzyjnego należy również

sprawy, a przepisy o prekluzji dowodo-

Należy podkreślić, że gdyby pozwany

wymaganie, ażeby strony dokonały tych

wej nie mogą być stosowane w sposób

podniósł niektóre, istotne, argumenty

przytoczeń, chociażby nawet w formie

formalistyczny

wcześniej, rozstrzygniecie sprawy mo-

ewentualnej, na wypadek, gdyby argu-

merytorycznego rozpoznania sprawy.

gło być dla niego korzystniejsze, przy-

menty podniesione w pierwszej kolej-

Sąd powinien więc dokonać pogłębio-

kładowo bowiem jednym z argumentów

ności okazały się nieskuteczne lub nie

nej analizy dowodów zgłoszonych w

w sprawie był fakt, że przedsiębiorca

zostały uwzględnione przez sąd.

pozwie w powiązaniu z treścią zgłoszo-

kosztem

możliwości

w/w umowę zawarł najpierw jako kon-

Istotę prekluzji dowodowej trafnie

nego żądania i dopiero na jej podstawie

sument, a dopiero potem podpisał do

oddaje wyrok Sądu Apelacyjnego w Ka-

skonstatować, czy później zgłoszone do-

niej aneks jako przedsiębiorca, jednak

towicach z dnia 13.10.2009 r. wydany w

wody zostały zaoferowane przynajmniej

już w chwili zawierania umowy jako

sprawie o sygn. akt V ACa 377/09 (LEX

implicite w zakreślonym przez ustawę

konsument umowa o świadczenie usług

nr 574510):

terminie prekluzyjnym.”
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DARIUSZ NIEBUDEK
KULTURA

DARIUSZ NIEBUDEK - jeden z najpopularniejszych aktorów na Śląsku. Słynny barman z reklamy piwa Warka
„Uznanie na Śląsku” a także pan Janeczek w „serialu” reklam Polbanku. Znany obecnie przede wszystkim
jako gospodarz „Listy Śląskich Szlagierów” w TVS Silesia, a wcześniej teleturnieju „Fajniste Fafloki” w TVP
Katowice. Przez wiele lat związany z Teatrem Rozrywki w Chorzowie oraz Teatrem Zagłębia w Sosnowcu.
Od kilku lat jako „wolny strzelec” współpracuje z wieloma scenami Śląska i Zagłębia. Tegoroczny laureat
prestiżowej nagrody Złota Maska za role Maxa Białystoka oraz Roger’a de Bill w musicalu „Producenci” w
Teatrze Rozrywki w Chorzowie oraz Medalu im. Teodora Kalidego za osiągnięcia w dziedzinie kultury.
Obecnie można go zobaczyć m.in. na deskach Teatru Korez w „Kwartecie dla 4 aktorów”, Teatrze Rozrywki
w Chorzowie w musicalu „Producenci” czy „Krzyk wg Jacka Kaczmarskiego”, a także w Teatrze Polskim w
Bielsku-Białej w „Testosteronie” oraz „Hotelu Nowy Świat” w reżyserii Magdaleny Piekorz. Ma na swoim
koncie także role w filmach i serialach takich jak m.in.”Naznaczony”, „Pierwsza miłość”, „Kryminalni”,
„Egzamin z życia”, „Fala zbrodni”, „Pitbull”, „Klan” czy „Wydział zabójstw”.
Dodatkowym atutem Dariusza Niebudka jest umiejętność perfekcyjnego posługiwania się gwarą śląską,
góralską oraz dialektem wschodnim.
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Śląsk odkrycie,
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- Twoje dzieciństwo nierozerwalnie

szlachetnym człowiekiem, nawet Ozga

dia Kielce, który już niestety nie żyje.

wiąże się z Ziemią Kielecką, potem

Michalski pisał o nim w Sowizdrzale

Z czasem nasze drogi się rozeszły. Po-

trafiłeś na Śląsk, bez antagonizmów w

Świętokrzyskim. Już wtedy grał na in-

tem pojechałem na Festiwal Piosenki

tym zestawieniu nie mogło się obyć.

strumencie. Mama ukończyła studium

Czeskiej i Słowackiej do Ustronia jako

- Jestem dumny z tego, że jestem kiel-

nauczycielskie i grała na skrzypcach.

solista. Wygrałem i wytypowano mnie

czaninem. Rozumiem uprzedzenia Ślą-

Wszyscy więc śpiewaliśmy i graliśmy.

do Opola na koncert debiutów. Wzią-

zaków do ludzi z tego i innych regio-

Pamiętam taki popisowy numer mojej

łem udział w próbach, warsztatach, ale

nów , bo to wynika z historii. Czekali

mamy, ona śpiewała a ja dokładałem

w koncercie nie wystąpiłem. Nie mia-

na tę Polskę przez ileś tam lat, walczyli

drugi głos. Słuchacze byli zachwyce-

łem dobrego materiału. Jeden z twór-

w powstaniach, a potem mówiono im

ni, a ja nie wiedziałem dlaczego. Dziś

ców muzycznych, chyba Waldemar

– ty nie jesteś Polak, ty jesteś Niemiec.

widzę, że to rzeczywiście było wyjąt-

Parzyński, poradził mi abym nie palił

Ślązaków uważało się za gorszych, bo

kowe.

mostów i przyjechał za rok, bo w de-

mówili gwarą. To było i jest szkodliwe

- W liceum trafiłeś do kabaretu...

biutach można brać udział tylko raz.

na wiele pokoleń. A kto z Kielecczyzny

- Wtedy dla mnie stawało się oczywi-

Czułem, że ten numer nie przyniesie

przyjeżdżał na Śląsk? Tak naprawdę ci

ste, że będę artystą. Jak zacząłem sta-

mi sukcesu. Postanowiłem rzeczywi-

najbiedniejsi – zwykle ten piąty czy szó-

tystowanie w Teatrze Żeromskiego w

ście spróbować za rok, ale następnego

sty z gromadki rodzeństwa, , który nie

Kielcach połknąłem bakcyla aktorstwa

roku już nie było.

miał szansy na otrzymanie pola od ojca.

Wiedziałem, że to nie będzie łatwe. Wi-

- Myśl o zostaniu aktorem zapewne

Wiesz kto tu jeszcze przyjeżdżał? Taki,

działem starszych aktorów, którzy nie

Cię nie opuszczała, a zamiast Warsza-

który po sześć lat chodził do jednej kla-

do końca się spełnili, ale miałem w so-

wy czy Krakowa na twojej drodze ar-

sy. To często byli ludzie bez wykształce-

bie wiarę, że mi się uda. W międzycza-

tystycznej pojawił się Śląsk.

nia, pozbawieni kultury osobistej, więc

sie trafiłem do Wojewódzkiego Domu

- Sprawił to przypadek. Na festiwalu

jak przyjeżdżali na Śląsk, to ich jedyną

Kultury w Kielcach. Był tam taki wyjąt-

w Zielonej Górze , gdzie w 1986 roku

rozrywką było piwo po pracy i bójki. Z

kowy człowiek - Henryk Morys, anima-

zdobyłem Srebrny Samowar, szefem

kolei Ślązacy mając taki obraz uważali,

tor kultury, muzyk, który wpadł na po-

wokalnym był Jan Wierzbica z orkie-

że to jest reprezentacja całego środowi-

mysł utworzenia jazzującego kwartetu

stry Jerzego Miliana. Niespodziewanie

ska kieleckiego. Ogólnie te stereotypy

wokalnego. Najpierw były imprezy w

zapytał mnie czy nie chciałbym pra-

się pogłębiały. A ja na początku nie

Domu Kultury, a potem koncerty wy-

cować w teatrze, myślałem że to żart.

zdawałem sobie sprawy, skąd ich tyle.

jazdowe. Zacząłem zarabiać mimocho-

I tak od kuchennych drzwi trafiłem

Dla mnie była to integralna część Polski

dem. Miałem18 lat i zarabiałem więcej

do teatru. Przypadkiem, jeśli wierzyć

– jest nawet takie powiedzenie nie ma

niż moja mama nauczycielka po wielu

w przypadki, znalazłem się w Teatrze

ojczyzny bez Kielecczyzny. Świadczą

latach pracy.

Rozrywki w Chorzowie.

o tym dziesiątki grobów, cmentarzy.

Nie piłem, nie paliłem więc zapra-

Kiedyś historyczną stolicą wojewódz-

szałem klasę do Delicji na lody. Mia-

twa świętokrzyskiego był Sandomierz,

łem taką potrzebę. Opłacałem też sa-

- Pierwszy raz na Śląsk przyjecha-

a najważniejszym punktem był Świę-

mochód w domu. Kiedy miałem 14

łem z klasą na wycieczkę do wesołe-

ty Krzyż – takie wzgórze, które było

lat zmarł tata, a ja z trójki rodzeństwa

go miasteczka. To było bardzo fajne

pierwszym sanktuarium w Polsce. Dla

byłem najstarszy i przejąłem część jego

wspomnienie. Niedługo potem trafi-

mnie to wszystko jest bardzo ważne.

obowiązków.

łem tu jeszcze raz. Kiedy miałem 16 lat,

- To było twoje pierwsze zetknięcie
się ze Śląskiem?

Jak z kolegami ze Śląska jadę w tamte

- No i posypały się pierwsze nagro-

chciałem kupić narty. W mieście wo-

strony na występy to pokazuję im te

dy, choć do aktorstwa było Ci jeszcze

jewódzkim Kielce w czasach komuny

miejsca, są w szoku bo oni żyją stereo-

daleko...

dostawy w sklepie sportowym były raz

typami i Kielecczyzna kojarzy się im z
biedą.

- Z kwartetem pojechaliśmy do Zie-

w roku. Okazało się jednak, że moja są-

lonej Góry i zdobyliśmy brązowy sa-

siadka jest chorzowianką, a jej brat pra-

- Czy już w dzieciństwie miałeś po-

mowar. To był cudowny czas i fajni

cuje w sklepie sportowym, w którym

mysł na bycie artystą? A może geny Ci

ludzie. Mariola Góra, teraz Berg, która

nowy sprzęt pojawia się aż... trzy razy

dopomogły?

dziś ma dużą agencję w Warszawie.

w roku. Pojechałem z nią. Poszliśmy

- Artystyczne geny dostałem po ro-

Ewa Kapuścińska, która wygrała parę

na obiad do jej mamy i tam pierwszy

dzicach i dziadku. Mój dziadek był

festiwali. Tomek Woś - dziennikarz Ra-

raz usłyszałem gwarę śląską. Potem

fascynacja, miłość
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tę piękną gwarę słyszałem w Zielonej

że „jestem gorol z Kielc, ale chciałem

sobie, że trzeba pozakopywać te dziw-

Górze, ponieważ „Orkiestra Miliana”

nauczyć się godać po śląsku”. W ba-

ne podziały ...

rozmawiała ze sobą po śląsku. Na do-

rze nagle zapadła cisza i 200 par oczu

datek muzycy mają specyficzne poczu-

było skierowanych tylko na mnie. W

cie humoru, takie na granicy absurdu,

pierwszej chwili nie wiedziałem, co się

- Ja się zawsze angażuję, nie umiem

byłem tym urzeczony i zaskoczony.

dzieje. Dwóch kolegów mnie wypro-

odpuszczać, w każdej z moich ról zo-

Miałem świadectwa z paskiem a nie

wadzało, a trzeci przepraszał. Stracili-

stawiłem: pot, krew i łzy. Nawet jeśli

wiedziałem, że może istnieć taki region

śmy piwa, kaucje, wszystko. Dopiero

to była mała rola. Czasem się buntowa-

w Polsce, tak odrębny, o zupełnie innej

wtedy dowiedziałem się o animozjach.

łem bo wszyscy się zachwycali tym co

tradycji, języku, historii. To była niesa-

To nie zgasiło jednak mojego zapału do

przychodziło mi łatwo. Innym razem

mowicie odkrywcze.

nauki. Bardzo dużo nauczył mnie teść.

było coś wypracowane, a niewielu to

- Dziś mówisz tak piękną gwarą ślą-

Najpierw jednak stwierdził, że nie dam

zauważyło, nie ma sprawiedliwości.

ska, że nie powstydziłby się jej Ślązak

rady, bo nie tacy próbowali. Po latach

Pierwsza rola zagrana na etacie w Te-

z dziada pradziada.

teść był w szoku, że potrafię tak godać.

atrze Zagłębia - królewicz w ,,Śpiącej

- Pierwsza rola aktorska, w której
spełniłeś się bez reszty?

- Szok w zetknięciu się ze Śląskiem,

Mówił potem do mojej żony. Patrz, tyś

Królewnie” też była ważna. Kolejne

przerodził się w fascynację a potem

jest Ślązaczka a nie chcesz godać po

nie mniej. Wyjątkowo wspominam

w miłość. Pojawiła się też refleksja, że

śląsku, a ten jest gorol z Kielc i godo...

,,Balladynę” i rolę Kirkora. Każda z

Polak, który przyjeżdża do Anglii uczy

Żona do tej pory czasem pyta, co to

nich to osobny rozdział.

się angielskiego, więc skoro ja przyje-

albo tamto słowo znaczy w gwarze.

- Ludzie, którzy zrobili z Ciebie

chałem na Śląsk, to z szacunku do tych

- W chorzowskim teatrze śpiewałeś,

ludzi nauczę się gwary śląskiej. Nie

ale marzenie o aktorstwie popchnęło

- Zawsze będę wiele zawdzięczał

wiedziałem natomiast, że Ślązacy wca-

Cię w kierunku teatru dramatycznego...

Mieczysławowi Górkiewiczowi, od

le tego nie chcą. Przekonało mnie o tym

- Zawsze chciałem być aktorem i wie-

którego dostałem prawdziwą szkołę.

pewne wydarzenie. Po zajęciach z akro-

działem że śpiewanie to rzecz przej-

Był dziekanem Wydziału Reżyserii w

batyki w Teatrze Rozrywki poszliśmy

ściowa. Po sześciu fajnych latach pra-

Szkole Teatralnej w Krakowie i dy-

do baru Świt napić się piwa dobrego na

cy w Teatrze Rozrywki odezwała się

rektorem kilku teatrów. On szlifował

zakwasy. Ja byłem na Śląsku dopiero

we mnie potrzeba grania: Szekspirów,

mój talent, poświęcił mi wiele czasu i

2-3 miesiące, więc o uprzedzeniach nie

Schillerów, Wyspiańskich, więc trafi-

energii. Był kontrowersyjnym człowie-

miałem pojęcia. Zacząłem się uczyć ślą-

łem do Teatru Zagłębia w Sosnowcu.

kiem, ale ja miałem do niego ogromny

skiego, pisałem sobie słówka. W związ-

Tam miałem najbardziej płodny zawo-

szacunek. Do dziś się wzruszam, jak o

ku z tym, że w Chorzowie były tylko

dowo czas. Zagrałem mnóstwo fajnych

nim mówię. Zawsze powtarzał, że ła-

trzy bary z piwem, obowiązywały za-

ról . W końcu w Sosnowcu osiadłem.

two powiedzieć komuś, że jest coś źle.

pisy, kaucje, kolejka. Po pierwszym

Dostałem mieszkanie i mieszkam do

Tym sposobem jednak nie budujesz

piwie nagle wstałem i powiedziałem,

dziś, z pewną premedytacją . Bo myślę

człowieka, ale go gnębisz. Dlatego ja
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prawdziwego aktora to...

dzi... no tak chciałem być sławnym,
chciałem, żeby kochali mnie ludzie. W
dzisiejszych czasach jest odwrotnie,
przychodzą młodzi ludzie i mówią bez
skrępowania - chcę być sławny i bogaty!
Jeśli Teatr Rozrywki to oczywiście Stasiu Ptak, który otoczył mnie opieką. „A
ten młody będzie siedział w garderobie
koło mnie” – rzucił na początku ku niezadowoleniu niektórych moich kolegów.
To był cudowny człowiek z ogromnym
poczuciem humoru. Kiedyś pożyczył
mi swoją ładę, żebym mógł wyjechać na
weekend z żoną i dzieckiem.
- Dyrektor sosnowieckiego teatru
Jan Klemens to zapewne kolejna osoba, której wiele zawdzięczasz…
- Przyjął mnie do teatru i zaufał. Choć
miałem 20 parę lat i byłem bez papienie lubię być jurorem w konkursach.

- Dariusz Miłkowski – dyrektor

rów, powierzał mi ważne role. Sam

Jak mam pięć minut, to nie mogę nic

chorzowskiego teatru też musiał być

nauczył się tekstu i pojechał mi partne-

konkretnego powiedzieć. W taki spo-

ważną osobą na Twojej zawodowej

rować na egzaminie eksternistycznym

sób można zamknąć człowieka na

drodze.

w Warszawie. To było niesamowite,

zawsze. Z Górkiewiczem rozmawiali-

- Dawał mi dużo mądrości. Z dystan-

postawił siebie na szalę. Żartowałem,

śmy całe noce. On miał 72 lata, ja 20

sem, angielską flegmą, rozparty w fote-

że ryzykuje, że mogą mu odebrać dy-

parę, on pytał, co myślę o Słowackim,

lu zadawał mi pytania w taki sposób,

plom. To jeden z pierwszych moich

a ja mówiłem wie pan... Jeszcze raz mi

że musiałem się zastanowić nad sobą i

idoli, który przerzucał mosty przez

powiesz „pan”, ty się chowasz za tym

zadać je sobie jeszcze raz. Pytał - dlacze-

Brynicę. Był Ślązakiem, a jednocześnie

„panem” – krzyczał. Chciał partner-

go chciałeś zostać aktorem. Ja na to, że

dyrektorem teatru w Sosnowcu. Po eg-

skiej rozmowy, uczył mnie myślenia,

to misja, że powołanie, a on systemem

zaminie rzucił mnie na głęboką wodę.

otwierał...

pytań doprowadził mnie do odpowie-

Zbliżała się premiera, a aktor grający
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tytułową rolę w spektaklu „Tristan i

aktorskiego. Tak dobrze chciałem mó-

Izolda” poszedł na L4. Katastrofa. Dy-

wić ten tekst , tak perfekcyjnie do tego

rektor Klemens zwrócił się do mnie - ja

podchodziłem, że za każdym razem

wiem, że to ponad siły, ale czy pan w

coś polepszałem. Po każdym spektaklu

kilka dni nauczyłby się roli? Mając po

następowało jego omawianie. Po któ-

dwóch suflerów po każdej stronie , po

rymś z nich Ryłko rzekł - panie Darku

trzech dniach prób zagrałem tę rolę jak

osiągnął pan mistrzostwo w wypowia-

w automacie, suflerzy nie byli potrzeb-

daniu tych dwóch słów. (śmiech).

ni To była mobilizacja mózgu. Ale już

- Pomimo dobrej aktorskiej passy

w trzecim spektaklu pomoc suflerów

postanowiłeś wszystko zmienić, od-

była mi natomiast nieodzowna. Kolej-

szedłeś z teatru....

ne ważne dla mnie nazwisko to Jasiu

- Po 15 latach pracy w teatrze na

Wierzbica, on mnie przyjął do Teatru

etacie miałem poważny zdrowotny

Rozrywki i uczył śpiewać. Miałem

zakręt, przeszedłem zawał. To był mo-

barytonowe brzmienie, a on zrobił ze

ment przebudzenia. Źle znosiłem at-

mnie tenora. Dalej, Julian Hasiej z pan-

mosferę w teatrze. Myślałem często - co

tominy wrocławskiej Tomaszewskie-

z tego, że w sobotę zagram premierę ,

go. Zaraził mnie i kolegów taką pasją,

dzień później drugi spektakl, skoro w

że przez 20 godzin mogliśmy nie spać

poniedziałek denerwuje się czy jestem

i nie jeść tylko pracować. Pociągnął

w obsadzie nowej sztuki, aby zarobić

nas za sobą. To cała tajemnica peda-

na życie. Dostaję nagrodę , napiszą mi

gogiki, trzeba dać przykład, zarazić...

dobrą recenzję, ale za chwilę nikt o tym

Młodzież pójdzie za każdym kto ma

nie pamięta, a tu trzeba żyć bo jest żona

pasję. Pamiętam jak przygotowywano

i dwójka dzieci. Byłem przemęczony

w teatrze „Lisa Przecherę” Goethego.

tym teatralnym kieratem. Zaczęło mi

Hasiej poszedł do dyrektora i powie-

doskwierać zurzędniczenie tego, co

dział, że Niebudek zagra lwicę - dam-

robię. W tym zawodzie trzeba być kre-

ską rolę. Dyrektor Miłkowski zawołał

atywnym, musi być ferment artystycz-

- po moim trupie! Mimo to lwicę i tak

ny. Leżąc w szpitalu pomyślałem sobie,

zagrałem. Gdy na premierze wycho-

że wielu marzeń bym nie zrealizował,

dziłem do ukłonów w pięknej sukni i

bo bym nie żył. Postanowiłem, że mu-

wysokich butach, miałem na twarzy

szę życie wziąć w swoje ręce. Na zacho-

maskę, a pod nią brodę. Kłaniałem się

dzie aktor jest kontraktowany do roli,

i zdejmowałem maskę. Publiczność

istnieje wolny zawód artysta. Do dziś

reagowała - uuuuu... Największym

w Polsce tego systemu nie ma, a my-

komplementem była dla mnie reakcja

ślałem, że będę pierwszy. Czasem mi

ówczesnego kierownika literackim te-

trochę doskwiera ta pozycja wolnego

atru, dziś dyrektora Teatru Nowego

strzelca, czasem myślę sobie, że przy-

w Zabrzu Jerzego Makselona. „To jest

dałby się etat...A z drugiej strony mam

znakomity patent, że ty wychodzisz do

wolność, jestem gościem w teatrze jed-

ukłonów, ale powiedz kto tak napraw-

nym czy drugim, koledzy mnie witają

dę grał tę rolę”...Okazało się, że Jurek,

i jest miło. Tej niezależności bym nie

miasto, które żyje filmem od pałacu

który znał mnie znakomicie nie uwie-

oddał...

festiwalowego przez żaglówki produ-

rzył, że to ja gram cały spektakl. Zanim

- Przez wiele lat teatr był dla Ciebie

centów i aktorów, promenadę, ulice

udało mi się wcielić tak doskonale w

prawdziwa sztuką, w końcu jednak

nazwane tytułami filmów, restauracje,

kobiecą rolę pracowałem na próbach

film upomniał się o Ciebie...

hotele... Pomyślałem sobie wtedy, że

z fotografem, chodziłem za koleżanka-

- Zawsze byłem wychowany pod

film to jest i sztuka, i potęga. Zapytałem

mi, za żoną w kuchni.. Kolejny ważny

wpływem ludzi teatru, dla których film

siebie, czemu byłem taki głupi, przecież

człowiek to Tadeusz Ryłko – reżyser,

był chałturą, sztuką przez małe „s”.

to teatr jest niszowy. Wtedy przewarto-

jemu zawdzięczam pierwsze wejście

Nie marzyłem o rolach filmowych. Mo-

ściowałem wszystko i stwierdziłem, że

na scenę. Pozwolił mi powiedzieć dwa

ment przełomowy nastąpił, gdy będąc

nie mam zamiaru rezygnować z tego

słowa - „widzi gwiazdki”. Mój brat do

na wakacjach z przyjaciółmi stanąłem

gatunku. Wierzę, że w filmie jeszcze

dziś się śmieje z tego mojego debiutu

na wzgórzu w Cannes. Zobaczyłem

wiele przede mną.
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- Dzisiejsze czasy trudno sobie wy-

nym roku. Dzięki temu wiedziałem, że

obrazić nie tylko bez filmu, ale też

odchodząc z teatru będę miał kabaret.

bez seriali...

Kabaret dużo mi dał. W teatrze przy-

- Srebrny ekran towarzyszy nam na

chodzi widz, gaśnie światło i on słucha

co dzień . W moim przypadku, jeśli cho-

co masz do powiedzenia. Kabaret to

dzi o seriale to grałem głównie epizody

inna rzeczywistość, dzieje się tam gdzie

i mniejsze rólki przyjęte sympatycznie

ludzie jedzą , piją, rozmawiają ze sobą.

przez widownię. Seriale dają popular-

Ty wchodzisz na głęboką wodę i mu-

ność, ale są też nauką zawodu. Praca

sisz zawalczyć o uwagę widza. Kaba-

przed kamerą to inny rodzaj sztuki. To

ret dał mi odwagę. To była mnie nauka

tak jak porównać rzeźbę i malarstwo.

estrady. Dziś to mi pomaga na scenie

XXI wiek to też reklamy, które dają

choć staram się nie mieszać ze sobą

dwie rzeczy. Przede wszystkim po-

tych dwóch gatunków sztuki. Zawsze

pularność twarzy i spokój finansowy.

chciałem być wszechstronny. Chciałem

Dziś jestem pewien jednego, gdybym

umieć śpiewać, tańczyć, zagrać aman-

został w teatrze na etacie wiele by mnie

ta, wodewil, farsę. Teraz chyba mi się

ominęło.

to udało. Doświadczenie aktorskie tyl-

- Wiem, że jest osoba, która sprawiła, że odchodząc z teatru nie trafiłeś w
artystyczną próżnię...

ko mnie wzbogaca.
- Masz zaledwie 44 lata i z całą pewnością to nie czas na podsumowania.

- Zawdzięczam to Marianowi Maku-

We wrześniu odbył się jednak Twój

li. Współpracowałem z nim przy ”Po-

benefis bo minęło ćwierć wieku Two-

mście”. W tym momencie muszę jed-

jej działalności artystycznej.

nak wrócić do mojej choroby. Leżałem

- Muszę powiedzieć, że nie był to mój

jeszcze w szpitalu podłączony do spe-

pomysł z tym benefisem. Okazało się,

cjalistycznej aparatury, gdy przyszła

że było to przesympatyczne spotka-

żona z moim telefonem komórkowym.

nie przyjaciół na scenie i na widowni,

Byłem w kiepskiej formie psychicznej,

które sam poprowadziłem. Udało mi

właśnie skończyłem dyskutować z

się uniknąć pompatycznej atmosfery.

„szefem tam u góry”. Co ze mną będzie

Był to rodzaj refleksji. Podsumowałem

pytałem, mam 32 lata, dwoje dzieci, co

każdy etap swojego życia, byli obecni

ja mam robić, iść na rentę... Żona wy-

ludzie których spotkałem na każdym z

szła na chwilę i zadzwonił mój telefon.

nich. Ten wieczór z całą pewnością był

Odebrałem. Usłyszałem głos Mariana,

ogromnie udany i sympatyczny.

który nic nie wiedział o mojej chorobie.

- Ćwierć wieku to dużo i mało...Ja

„Słuchaj, podjąłem decyzję, zakładam

życzę Ci sukcesów na scenie, estra-

kabaret co ty na to?” Popłakałem się...

dzie i w filmie w ciągu wielu kolej-

Potem się okazało że wszedłem w go-

nych lat.

towy produkt, 120 koncertów w jed-
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Rozmawiała Dominika TKOCZ
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Osobowość w modzie
Powstały z pasji do mody, a można je znaleźć na dwóch ulicach w centrum Katowic.
Przyciągają nowoczesnym wnętrzem, kuszą włoską i niemiecką marką, ale przede
wszystkim dowodzą, że moda, gust i talent do kreacji na Śląsku nie jest niczym
obcym. Salony firmy Wedal funkcjonują na rynku dobrych kilka lat i dziś zajmują już
ważne miejsce w świadomości klientek. Pomysł na takie przedsięwzięcie w branży
mody pojawił się w głowie Edyty Wieczorek, która od samego początku kieruje firmą.
Okazało się, że wiedza z zakresu biznesu i zarządzania, dobra znajomość języków
obcych, a przede wszystkim jej pasja były prostą drogą do sukcesu. Oczywiście
pojawiały się na niej też problemy i przeciwności, ale zamiłowanie do mody,
determinacja i przyjemność, jaką sprawiało prowadzenie butików, zwyciężyły.

W sklepach firmy Wedal pojawiają się

prowadzi obecnie dwa butiki. Jeden z

dobnie jak to jest w europejskich cen-

najnowsze kolekcje takich firm, jak Lu-

nich znajduje się przy ulicy św. Jana 16,

trach mody – znajdowały się w dobrych

isa Cerano, Just Cavalli, Red Valentino

gdzie można kupić przede wszystkim

punktach w centrum miasta. Co więcej,

czy Cambio. Do każdego stroju można

obuwie, dodatki i ubrania projektantów

pragnie rozwijać tę markę, a do tego sta-

na miejscu dobrać oryginalne dodatki

włoskich. W drugim, przy ulicy Staro-

ra się, by klientki miały dostęp do naj-

i buty światowych marek, jak np. Bal-

miejskiej 17, znajdziemy na półkach pro-

nowszych trendów w tym samym cza-

dinini, Sergio Rossi, Giuseppe Zanotti,

pozycje niemieckich kreatorów mody.

sie i na tym samym poziomie co klientki

Essere oraz Gianmarco Lorenzi. Firma
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Firma dba o to, żeby jej salony – po-
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w Paryżu czy Mediolanie. Dzięki temu

na ulicach śląskiej aglomeracji można

łam swoją firmę w Katowicach, czy w

- To, co mnie martwi, to tendencja

spotkać kobiety świetnie ubrane i za-

ogóle w Polsce – nasz kraj przecież nie

do uciekania butików ze śródmieścia

chwycające tym, co mają na sobie…

dominuje w światowej modzie - powo-

do dużych centrów handlowych. Wy-

- Patrząc na propozycje ubrań w Pani

dowały, że pierwsze kroki były ciężką

nika to pewnie z pogoni za klientem

butiku można powiedzieć, że łączą w

próbą. Polegała ona między innymi na

i pieniądzem – dziś ludzie rezygnują

sobie szyk, elegancję i komfort...

tym, by przebić się przez weryfikację za-

z zakupów w centrum miasta między

- Te trzy określenia to elementy, któ-

granicznych firm, żeby móc u nich skła-

innymi dlatego, że mają problem z tak

rymi powinny się kierować kobiety, do-

dać zamówienia. Zagraniczne marki nie

prozaiczną rzeczą, jak miejsce parkingo-

bierając strój dla siebie. A więc zgodnie

chcą funkcjonować na każdym rynku,

we. Takiej tendencji nie dostrzega się za

z zawodem, który wykonują i gustem,

tylko w miejscach wyselekcjonowanych

granicą, gdzie ulice są kolorowe i pełne

jaki posiadają. Nasza firma chce po

i w odpowiednim sąsiedztwie innych

butików. Tam świat mody skupia się

pierwsze zaoferować różnego typu stro-

podmiotów z tej branży. Dla przykła-

na głównych ulicach miasta. Kiedyś w

je, a po drugie staramy się, żeby były

du mogę powiedzieć, że firmy włoskie

czasie rozmowy z włoskim projektan-

wykonane z odpowiedniej jakości mate-

nie chcą być prezentowane w bliskim

tem powiedziałam, że zastanawiam się

riału. Komfort, który daje klientkom fir-

sąsiedztwie z markami niemieckimi. W

nad przeniesieniem jednego salonu do

ma Wedal polega na tym, że pragniemy

tych trudnych początkach ważna była

centrum handlowego. Dla niego takie

zrównać szanse wszystkich kobiet w do-

znajomość języka, profesjonalizm i za-

rozwiązanie było nie do przyjęcia, uznał

stępie do najnowszych trendów. Robiąc

gwarantowanie odpowiedniej wielkości

to za profanację marki. Mam nadzieję,

zamówienia za granicą, mam dostęp do

zamówień. Zdarzały mi się też błędy –

że u nas też ta tendencja się zmieni, ja

wszystkich wzorów, fasonów, które są

chociażby w doborze kolekcji. Jednak

sama staram się walczyć o odpowiednią

modne w danym sezonie – podobnie jak

dziś po tych siedmiu, ośmiu latach funk-

lokalizację sklepów oferujących dobre

inni właściciele butików na przykład w

cjonowania na rynku sądzę, że marka

produkty i podchodzących do swoich

Paryżu. Tym samym moje klientki mogą

Wedal ma swoich stałych i zadowolo-

klientów indywidualnie.

kupić takie same kolekcje, jakie poja-

nych odbiorców. Poza tym dostrzegam

wiają się w butikach w największych

też jeszcze inny pozytywny aspekt - za-

- Moda to sposób na siebie. Z jednej

światowych centrach mody. Natomiast

graniczne firmy zaczęły powoli wierzyć

strony polega na uwzględnianiu tego,

szyk i elegancja to przede wszystkim za-

w potencjał Polski w branży mody.

co modne w danym sezonie, z drugiej

- Czym dla Pani jest moda?

pewnienie moim klientkom szerokiego

- Zagraniczne marki dostrzegają po-

na dopasowaniu tych trendów do wła-

wachlarza fasonów. W trakcie realiza-

tencjał Polski, a czy Polska dostrzega

snej sylwetki i charakteru. Na pewno

cji zamówień staram się wybierać sto,

go na Śląsku?

nie można ślepo podążać za trendami,

dwieście wzorów z tysiąca możliwych,

- Śląska pod tym względem komplet-

a raczej wypracować sobie umiejętność

tak, by zaoferować klientkom zróżnico-

nie się nie docenia. Wiele przedsięwzięć,

wykorzystania tego, co projektanci ofe-

wane propozycje. Szyk, elegancja, kom-

inicjatyw, talentów w dziedzinie mody

rują w danym czasie. Pieniądze w mo-

fort to motto, którym się kieruję, robiąc

wchłania Warszawa. Staje się ona punk-

dzie nie są najważniejsze. Znam wiele

każde zamówienie. Do tego dodałabym

tem zwrotnym dla każdego, kto chce

kobiet, które nie wydają bardzo dużo na

jeszcze jedno określenie - istotne zarów-

działać w tej branży. Myślę, że na Śląsku

ubrania, a potrafią się ubrać z klasą.

no w doborze ubioru przez kobiety, jak

brakuje możliwości promocji swoich po-

- Jednak nawet niesamowity wygląd

i przy zamawianiu przeze mnie ubrań –

mysłów i umiejętności docenienia talen-

w połączeniu z kobiecymi kształtami

oryginalność.

tów, które tutaj się rodzą. Śląsk to często

w świecie mody chyba nie jest mile
widziany...

- Ale sukces, z którym wiąże się takie

synonim prowincji, jeśli chodzi o rozwój

motto działania nie przyszedł pewnie z

mody, marek czy nawet gustów w do-

- Świat mody jest skoncentrowany na

dnia na dzień... Pani pierwsze kroki w

borze stroju. Jednak staram się walczyć

wizualności – dotyczy to modelek, pro-

świecie mody były...

chociażby z opiniami o tym, że nie ma

jektantów i generalnie wszystkich ludzi,

- Początkowy okres działania na ryn-

tu pięknie ubranych kobiet. Biorąc pod

którzy w tej rzeczywistości funkcjonują.

ku był trudny. Generalnie moda, którą

uwagę liczbę składanych zamówień za

Nie jest niczym nowym stwierdzenie, że

ja oferuję ma wąską grupę odbiorców,

granicą i sprowadzanych kolekcji, aglo-

ten świat opiera się na kulcie ciała i wy-

choć widzę, że się to zmienia w ostat-

meracja śląska jest w czołówce naszego

glądu. Do tego bezkompromisowe trak-

nich latach. Nie było łatwo zaistnieć na

kraju. Warszawa, Trójmiasto i Śląsk to

towanie samych modelek, które stale są

rynku. Miałam trzydzieści lat i składając

trzy regiony, które intensywnie rozwija-

pod kontrolą, obserwacją i krytyką. Każ-

pierwsze zamówienia za granicą wielu

ją się w branży modowej.

dy centymetr, który wykracza poza ka-

rzeczy jeszcze nie wiedziałam. Brak doświadczenia, a także fakt, że otworzy-

- Czy jest coś, co Pani negatywnie
ocenia na rynku mody w Polsce?
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nony piękna w mniemaniu ludzi świata
mody jest natychmiast krytykowany.

43

Bez wątpienia jest to świat bez sentymentów,
gdzie liczy się nazwisko i marka. Z pozoru czasem wydaje się, że praca w świecie mody może
być przyjemnością, ale często ta przyjemność jest
obarczona ogromnym wysiłkiem i wieloma wyrzeczeniami. Zwykle praca modelki w wielkim
świecie mody to wycinek marzeń, ponieważ z
tysięcy dziewczyn, które trafiają na wybiegi, tylko nieliczne wybijają się.
- Co poradziłaby Pani kobiecie, która dopiero szuka własnego stylu?
- W takiej sytuacji najlepiej na początku przeglądnąć czasopisma o modzie i zobaczyć, w jaki
sposób łączy się różne elementy garderoby. Poza
tym warto skorzystać z porad osób, których praca związana jest z modą. Ich sugestie mogą być
naprawdę pomocne. Jednak w szukaniu swojego
stylu istotna jest też korelacja tego, co ma się na
sobie z własną osobowością.
- A czego w modzie na pewno należy się wystrzegać?
- Nie ma generalnych ograniczeń w modzie.
Właściwie dowolnie można łączyć różne fasony
czy też propozycje różnych projektantów ubrań.
Dziś świat mody daje szerokie spektrum takich
wyborów, a jedyne czego powinno się wystrzegać, to chyba braku dobrego smaku.
- Skoro mówimy o dobrym smaku i wyczuciu
w modzie, to warto zapoznać się z najnowszymi trendami lub podpatrzeć propozycje firmy
Wedal w sesji zdjęciowej jednej z dobrze rokujących modelek.
- Zgadza się, a poza tym zapraszam wszystkie kobiety do moich salonów nie tylko po to, by
kupić ubranie, ale również zasięgnąć porady czy
znaleźć inspirację.
Rozmawiała: Dominika Tkocz

Co tej jesieni i zimy warto mieć na sobie...
Sezon jesień - zima upływa pod znakiem kobiecości w klasycznej formie. Fasony podkreślają talię, kolory - elegancję, a tkaniny - seksapil. Jest to także powrót do lat 40. i 50., a więc rozkloszowane spódnice, do tego gorsety i bardotki uwypuklające walory kobiecości.
Dobrym źródłem inspiracji w tym sezonie powinien być kolor „kamela” – można go stosować od stóp do głów, lecz idealnie łączy się
także z innymi kolorami. Jeśli nie „kamel”, to na pewno czerwień – ubrania czy dodatki w tym kolorze pasują na każdą okazję i porę
dnia. Sezon jesień - zima to także marynarki, garnitury i koszule. Natomiast, gdy zrobi się trochę chłodniej doskonałym rozwiązaniem
będzie futerko, długie kardigany i szykowne peleryny. Obuwie to głównie wysokie szpilki, buty na platformie lub kalosze. Ciekawym
akcentem wśród jesienno - zimowych propozycji są także duże torebki, większa biżuteria, rękawiczki bez palców i okulary o nietypowych kształtach i kolorach.

40-013 Katowice, ul. Staromiejska 17, tel. 32 203 76 37
40-013 Katowice, ul. Jana 16, tel. 32 253-95-54
www.wedal-line.com
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Kurtka - Baldinini
Sukienka - Red Valentino
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Katowice, ul. Jana 16

Sukienka - Red Valentino
Botki - Giuseppe Zanotti
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Katowice, ul. Jana 16

Sweter - Red Valnetino
Kalosze - Gianmarco Lorenzi
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foto: Sebastian Szwajczak
www.gaapstudio.pl
modelka: Klaudia Bułka/Rebel Models
Bezrękawnik futrzany
- Just Cavalli
Torba - Baldinini
Buty - Christian Louboutin
www.christianlouboutin.com

make up: Gabriela Gnat
www.gabrielagnat.com
fryzury: Magda Zięba
stylizacja: Edyta Wieczorek
www.wedal-line.com
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ANDRZEJ STYRNA

SZTUKA

Krzyk
duszy
Kiedy umawiałam się z Andrzejem

otworzył własną pracownię i rozpoczął

Styrną na wywiad, spodziewałam się

intensywny proces twórczy. Dwa lata

spotkać człowieka pochłoniętego przez

później wytrwałość i talent zaowocowały

sztukę. W końcu dla niej właśnie zosta-

wystawą w galerii D’Art w warszawskim

wił dobrze prosperującą i przynoszącą

Hotelu Holliday Inn. Obrazy artysty po-

spore zyski firmę. Po spotkaniu i kil-

jawiły się na wystawach w Katowicach,

kugodzinnej rozmowie przekonałam

Bytomiu, Krakowie czy Białymstoku.

się, że to człowiek zupełnie zafascyno-

Jednym z jego ostatnich sukcesów jest

wany sztuką. Kiedy o tym opowiada,

wernisaż w trakcie imprezy pt. „Pereto-

nabieramy przekonania, że malowanie

cze 2010”, która odbyła się w hotelu Żu-

to dla niego nie tylko twórczość, ale ży-

brówka w Białowieży. W jej trakcie swo-

cie. I ciągle czuje w tym niedosyt. Sam o

je prace zaprezentowali Andrzej Styrna

swojej sztuce mówi tak: Jest wypełnie-

oraz uznany abchaski artysta Giennadij

niem mojego życia. Dziś wiem, że jedy-

Łakoba.

ne czego by mi brakowało, to właśnie
malowania.
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- Zacznę od cytatu, który znalazłam
w książce o Panu. „Surrealizm nie jest

Andrzej Styrna urodził się w Bytomiu

formą poetycką. Jest krzykiem duszy,

i tam mieszka do chwili obecnej. Dziś

która zwraca się ku samej sobie i jest

to ceniony artysta, który swoje myśli

rozpaczliwie zdecydowana zniszczyć

wyraża przez sztukę. Zamiłowanie do

swe pęta”. Jak Pan rozumie te słowa

malarstwa prześladowało go od same-

Adre’a Bretona?

tylko suche odtwarzanie rzeczywistości.
- Jak Pan definiuje surrealizm?
- W surrealizmie mogę sobie pozwolić

go dzieciństwa. Najpierw wolał sięgać

- Myślę, że taki prawdziwy surrealizm

na nierealne przedstawienie rzeczywi-

po ołówek, potem zaczął używać pędz-

wynika rzeczywiście z krzyku duszy.

stości. Są pewne elementy w tym kierun-

la. Obecnie tworzy, stosując techniki

Każda praca zawiera sens, nie jest tylko

ku, które pozwalają na połączenie i za-

tradycyjne w nurcie i kierunku surre-

i wyłącznie przeniesieniem jakiegoś ele-

prezentowanie czegoś bardzo realnego

alistycznym. Surrealizm pozwala mu

mentu na płótno, ale zawarciem w nim

w równie bardzo nierzeczywisty sposób.

na oderwanie się od codzienności i, a

myśli. Wybrałem przytoczony cytat, bo

Surrealizm to gałąź sztuki, która mnie

jednocześnie złamanie porządku i logiki

miałem taki okres w swojej twórczo-

zafascynowała, a zarazem wymaga ode

rzeczywistości. W życiu Andrzeja Styrny

ści, kiedy moje malarstwo miało ciężki

mnie dobrej techniki. Sztuka malowania

pojawił się także epizod związany z pra-

charakter. To były dzieła pełne symboli

to zarówno myśl, jak i warsztat.

cą zawodową w rozrastającym się przed-

życia i śmierci. W tamtym czasie byłem

- A w przypadku surrealizmu tak-

siębiorstwie. Osiągnął sukces, budując

tak szarpany emocjami, że po kilku go-

że krzyk – krzyk uczuć i bunt emocji.

sieć jednej z największych firm odzieżo-

dzinach malowania nie byłem w stanie

Jest Pan takim buntownikiem w swojej

wych w Polsce.

spać w nocy. Wreszcie musiałem odejść

twórczości?

Jednak satysfakcja z biznesu nie była

od takiego malowania, bo trudno było w

- Jestem buntownikiem. Malarstwo

tak wielka, jaką Andrzej Styrna czerpał

nim wytrzymać. Wracając do słów Bre-

pozwala mi na walkę, na przenoszenie

z malarstwa. Dlatego też zrezygnował z

ton’a, jeśli ktoś chce malować obrazy nie

pewnych myśli. Bunt wynika też z tego,

dobrego stanowiska w firmie i wrócił do

jak rzemieślnik, to musi się pojawić w

że wokół siebie obserwuję na świecie

swoich korzeni w sztuce. W 2006 roku

nim wewnętrzna potrzeba, emocje, a nie

wiele zła. Nie mogę z tym walczyć w

SILESIA BUSINESS&LIFE

SILESIA
BUSINESS & LIFE

sensie dosłownym, fizycznym czy in-

samej górze, albo wcale. Malarstwo to

telektualnym. W ten sposób tego nie

sztuka, którą tworzy się w ciszy i samot-

zmienię. Natomiast mogę to pokazywać

ności. Inne wymaga jakiegoś dźwięku,

i uświadamiać w swoich obrazach – po

hałasu, ludzi. Jeżeli nie pokażę swojego

prostu wyrażać swój sprzeciw i bunt wo-

obrazu, to on zostanie we mnie i na płót-

bec tego.

nie w mojej pracowni. Nawet najwięk-

- Dziś jest Pan cenionym artystą, ale

sze dzieło, jeśli nie zostanie pokazane

pewnie droga prowadząca do tego miej-

publicznie, nigdy nie będzie docenione.

sca nie zawsze była łatwa. Jak wygląda-

Ta przerwa w mojej twórczości wynika-

ły początki?

ła przede wszystkim z sytuacji finanso-

- Moja pierwsza wystawa była w la-

wej. Jako młody człowiek budowałem

tach 80. Bardzo szybko udało mi się wte-

swoją przyszłość. Ożeniłem się, miałem

dy stworzyć wystawę indywidualną. W

dziecko, potrzebowałem mieszkania. W

tym czasie zorganizowałem dwie - jed-

związku z tym zacząłem pracę - wtedy

ną w galerii sztuki w Bytomiu, a drugą

jeszcze w małej firmie i zacząłem budo-

w miechowickim domu kultury. Jed-

wać sieć sklepów. W ten sposób udało mi

nak wtedy właśnie nastąpiła przerwa w

się stworzyć jedną z największych sieci

moim malowaniu. Początek lat 90-tych

w Polsce. Oczywiście ta praca wymagała

zmusił mnie do takiej decyzji. Trzeba pa-

ode mnie podjęcia dodatkowych kursów

miętać, że w malarstwie albo jest się na

i dokształcenia się. W efekcie osiągnąłem
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w tej dziedzinie jakiś sukces. W okresie największego rozwoju firmy żyłem
na stosunkowo wysokim poziomie, ale
czy byłem przez to szczęśliwszy? Tylko
przez moment tak było, bo sztuka nie
dawała mi spokoju. Wtedy doszedłem
do wniosku, że sprawy materialne w
jakiś sposób można ułożyć – czasem na
wyższym, czasem na niższym poziomie.
Natomiast emocje są niewymierne i nie
do kupienia czy zdobycia. Trzeba je czuć
i przeżywać.
- Czyli pomimo sukcesów zawodowych i finansowych był Pan ciągle kuszony przez sztukę…
- W pewnym sensie tak. Tego nie da
się stłumić. Kiedy pracowałem w firmie,
brakowało mi ciągle prawdziwego tworzenia. Mimo że gdzieś poza pracą zawodową zdarzało mi się pracować twórczo,
robiąc na przykład kopie innych malarzy
dla odbiorców w Niemczech czy Belgii, to
stale czułem potrzebę stuprocentowego
oddania się malowaniu. Wchodzenia do
pracowni i obcowania ze sztuką, z płót-

Chciwość - przedstawia ręce oświetlone blaskiem świecy, które chciwie bronią bogactwa. Na drugim
planie pojawia się liść w kształcie kobry także chciwie walczący o swoje.

nem. Pomimo dobrego prosperowania
firmy, odszedłem z niej. Po wielu latach
budowania jej sukcesu, zrezygnowałem,
by móc znowu malować. W konsekwencji otworzyłem własną pracownię i przez
dwa lata przygotowywałem swoje prace
i zacząłem naprawdę malować. Pierwszą wystawę przygotowywałem prawie
dwa lata. Mój warsztat malarski po takiej
przerwie wymagał poprawy. Podstawy zostały, bo z malowaniem jest jak ze
śpiewaniem czy jeżdżeniem na rowerze
- tego się nie zapomina – ale stale trzeba
doskonalić. Tę pierwszą wystawę zorganizowałem w Warszawie i to był początek mojej intensywnej pracy twórczej. Od
tego czasu miałem pięć indywidualnych
wystaw i mogę je uznać za udane. Liczna frekwencja oraz sprzedane prace, to
właśnie to czego pragnie każdy artysta.
Można być oczywiście dobrym malarzem i chować swoje obrazy do szuflady.
Jednak największa satysfakcja jest wtedy,
kiedy można malować to, co się chce i do
tego to się dobrze sprzedaje. Wracając

52

Marzenia Senne- obraz ukazuje Trzy Światy - trzy kobiety w otoczeniu roślin. Jest to kolorowy
obraz, który jest w jednej tonacji kolorystycznej. Te trzy światy są tak naprawdę bardzo podobne
do siebie, bo dotyczą tych samych problemów.
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do mojej nagłej decyzji porzucenia wcześniejszej pracy, przypominają mi się sło-

wa znajomego, który powiedział, że
zmarnowałem ileś lat, nie tworząc.
Dziś wiem, że to kompletna nieprawda. Z perspektywy czasu widzę, że
na początku nie byłem określonym
malarzem, chciałem tylko malować.
Dzisiaj maluję to, co czuję.
- To rodzące się dopiero malarstwo, o którym Pan mówi, miało
zupełnie inny charakter w porównaniu z obecnym.
- Dziś moja sztuka jest zupełnie
inna. Już nie mówię nawet o kwestii warsztatu,. który w naturalny
sposób rozwija się latami. Natomiast wyraźnie zmieniła się też
treść moich obrazów. Dziś szukam
inspiracji w sobie, a nie obserwuję
innych twórców. Początki zazwyczaj w jakimś stopniu polegają na
odwoływaniu się do korzeni jakiegoś kierunku sztuki. Porównałbym
to do dziecka, które się rozwija i
musi mieć pewien wzorzec. Na
etapie rodzenia się mojego malarstwa właśnie tak było. Generalnie
zawsze buduje się swój warsztat,
wzorując na czymś. Jednak na ten
moment nie chcę się już wzorować.
Myślę, że wreszcie odnalazłem swój
styl, a moje obrazy dzięki niemu są
rozpoznawalne. Jednak dojście do
własnego stylu wymaga czasu. Kiedyś malowałem zerkając na innych,
dziś maluję sięgając do swojego
wnętrza.
- I co Pan tam znajduje, jakie inspiracje dla swoich prac?
- Moja ostatnia wystawa była poświęcona kobiecie. To jest motyw,
który powtarza się w mojej twórczości. Kobieta jest inspiracją dla artystów na wielu płaszczyznach, także
w filmie, muzyce. Idąc za tą inspiracją, chciałem pokazać nie tylko kobiecy akt, ale także wnętrze, charakter,
emocje, takie jak złość, zmienność
kobiety. Generalnie inspiruje mnie
też wszystko, co dzieje się dookoła,
a wtedy pewne zdarzenie czy kolor
staje się elementem mojego obrazu.
Fragmenty życia, które widzę, czuję
i odbieram, które zostają we mnie i
potem po nie sięgam.
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- Fragmenty życia, które nazywa Pan „Chciwością”, „Miastem

kobiet”,

„Obliczem”…

Chce Pan w swoich obrazach
wysyłać jednoznaczne przekazy
odbiorcom czy raczej ukazać w
nich w wielowątkowość i mnogość perspektyw?
- Staram się przede wszystkim ukazywać wielorakość ludzi i zdarzeń. Już samo pojęcie
szczęścia nie ma jednej definicji.
Dla jednego szczęście to wygrać
tysiąc złotych, dla innego wyzdrowieć. Świat jest pełen zróżnicowanych elementów i nie
chcę skupiać się tylko na kilku
z nich. W moim malarstwie jest
zarówno bogactwo, jak i bieda
czy chciwość, czyli wszystko, co
mnie otacza. Nie traktuję rzeczywistości wyrywkowo, raczej staram się pokazywać w obrazach
wiele emocji, uczuć, wartości,
jakie ludziom towarzyszą.
- Te emocje często są zapisane
w twarzy. Trudno to przekazać
w obrazie?
- Nie mam problemu z malowaniem ludzkiej twarzy, choć
uważam, że nie jestem zbyt dobrym portrecistą. Trudność portretowania polega na tym, że
musi on ukazać duszę człowieka.
Gdy chcę wykonać „prawdziwy”
portret – w sensie artystycznym to muszę najpierw ją poznać. W
trakcie rozmowy wyciągam to
„coś” z człowieka, co pozwoli
mi namalować jego portret. Nie
chodzi o podobieństwo, bo gdyby tak było, to wystarczyłby tylko dobry warsztat. W portrecie
maluje się duszę człowieka, jego
osobowość, charakter, emocje,
które nim rządzą.
- W jaki sposób pojawia się
obraz w głowie artysty?
- Czasem jest to moment, w
którym od razu widzę cały obraz.
Oczywiście ten, który pojawia
się w głowie w całości, potem w
trakcie tworzenia może się nieco
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zmieniać. Jednak generalnie jest zbliżony

- Zdarza się, że w trakcie malowania

ale dopieszczanie prawie gotowego ob-

do początkowej wizji. Z drugiej strony

ucieka Pan myślami do innych spraw?

razu daje mi ogromną satysfakcję. Choć

bywa i tak, że chcę coś stworzyć i widzę

Czy tylko skupia się Pan na procesie

zdarza się, że są prace, których nie umiem

tylko „zajawkę” tego, co ma powstać.

tworzenia?

dokończyć. Mimo że miałem pomysł na

Natomiast nie mogę wypełnić obrazu,

- Skupiam się tylko i wyłącznie na ma-

ten obraz, to nie potrafię go w pełni stwo-

rozwinąć tej skrótowej wizji. Jest to sytu-

lowaniu. Jeśli maluję, to właściwie jestem

rzyć. Wtedy czasami niszczę płótno, czu-

acja zbliżona do rozwijania zdania – nie

wyłączony z rzeczywistości. Można to

jąc, że nigdy nie będę w stanie go skoń-

zawsze jesteśmy w stanie na dany temat

porównać do zakręcania zaworu. Prze-

czyć. Każdy malarz ma prace, które mu

wypowiedzieć

zdanie.

kręcam go i już nic innego się nie liczy,

się podobają i takie, których nie chce niko-

Analogicznie zdarza się, że nie potrafię

tylko malowanie. Kiedy siadam do pra-

mu pokazywać. Do dziś mam taki obraz

w pełni namalować obrazu. W takiej sy-

cy, to automatycznie „coś” zamyka się

w swojej pracowni, którego nie skończy-

tuacji męczę się przez dłuższy czas, by

we mnie – jestem w stanie nie jeść i nie

łem. Przemalowywałem go dwa razy, ale

wreszcie stworzyć go w całości. Można

pić przez kilka godzin. Natomiast, gdy

myślę, że nie jestem w stanie go skończyć.

powiedzieć, że to swego rodzaju wena,

kończę malowanie, to w momencie, gdy

I już nigdy nie podejmę tego tematu.

która czasami przychodzi stopniowo.

odchodzę od płótna od razu zaczynam

rozbudowane

- A jeśli przychodzi nie w porę? Jak

czuć ssanie w żołądku. Tak jakby mój

- Z jakimi reakcjami odbiorców się
Pan spotyka?

organizm blokował się w chwili tworze-

- Kiedyś na jednej z wystaw Giennadij

- Zazwyczaj, gdy pojawia się jakaś

nia obrazu – w tym czasie nie odczuwam

Łakoba (abchaski artysta – przyp. DT)

wizja w głowie, to staram się ją od razu

innych potrzeb. Zresztą dzięki temu, że

powiedział mi: „Andrzej, ty pracujesz

naszkicować. Często czerpię pomysły ze

maluję, mogę uciec też od problemów.

duszą”. Powiem szczerze, że najbardziej

snów. W tym przypadku zaraz po prze-

Tak jak każdego człowieka, nęka mnie

cieszy mnie, gdy odbiorca widzi w mo-

budzeniu na brudno zapisuję wizje sen-

wiele spraw, a sztuka pozwala mi na

ich obrazach moją chęć ich namalowania.

ne.

oderwanie się od nich.

Nie maluję dla pieniędzy, robię to, bo tak

zatrzymać ten pomysł na obraz?

- Ma Pan jakiś azyl, swoje szczególne
miejsce do pracy, gdzie Pan najchętniej
maluje?

- Na czym polega to „oderwanie się”?

czuję. Myślę, że większość odbiorców

- Właśnie malowanie pozwala mi na

dostrzega to w mojej sztuce. Poza tym

odpowiednie

rozwiązywanie

proble-

zdarzały się też sytuacje, że ludzie bali

- Najbardziej lubię malować w mojej

mów. Ludzie często podejmują decyzje

się moich prac. Mam taki obraz zatytuło-

pracowni. To jest moje miejsce. Oczywi-

gwałtownie, impulsywnie i bez przemy-

wany „Oblicze”. Bardzo długo był w mo-

ście gdybym malował pejzaże to wybie-

ślenia. Natomiast ja, gdy mam rozterkę,

jej pracowni i wiele razy był wystawia-

rałbym przestrzenie, gdzie mogę mieć

idę malować, na dłuższy czas odrywam

ny. Czarno-biały obraz przedstawiający

kontakt z naturą. Dla mnie jedynym wa-

się od tego, co mnie męczy. Pojawia się

przerażającą twarz – oblicze człowieka.

runkiem do pracy jest spokój. Myślę, że

wyciszenie, które pozwala potem na lo-

Wielu osobom się podobał, ale ich prze-

każdy tworzy taką pracownię, w której

giczniejsze podejście do problemu. Prze-

rażał jednocześnie. W tym obliczu były

czuje się dobrze i właśnie tam maluje mu

cież mówi się, że najlepiej czasem prze-

także ukryte inne elementy. Dopiero po

się najlepiej.

spać się z jakimś problemem jedną noc,

jakimś czasie pojawiła się pani, która powiedziała: „chcę ten obraz”.

- A gdybyśmy się spotkali na tę roz-

zanim podejmie się decyzję. Ja akurat

mowę w Pana pracowni, to co mogła-

zamiast „przesypiania” wolę malowa-

- Wernisaż wystawy to moment kie-

bym w niej zobaczyć?

nie obrazów. W jednym, jak i w drugim

dy obraz, który dotąd istniał tylko dla

przypadku efekt jest ten sam – lepiej wi-

Pana w pracowni, nagle staje się „wła-

dzi się problem i łatwiej go rozwiązać.

snością” odbiorców.

- Zacznijmy od tego, że są w niej tak
prozaiczne rzeczy jak łóżko... Jestem
też w trakcie urządzania pokoju, gdzie

- Wróćmy jeszcze do samego malowa-

- Wystawa jest w pewnym sensie inau-

będę mógł zapalić cygaro. Pracownia

nia. Najpierw pojawia się pomysł, potem

guracją tego, co się tworzy. W odpowied-

jest takim miejscem, gdzie czuję się

pierwszy szkic, czas malowania, ostatni

nim miejscu i w odpowiednim klimacie.

bardzo bezpiecznie – to jest mój wła-

ruch pędzla… Który etap tworzenia ob-

Oczywiście przed każdą wystawą poja-

sny świat. Często spędzam tam wiele

razu lubi Pan najbardziej?

wia się też niepewność, strach o to, jak

godzin, bo generalnie moje prace wy-

- Zdecydowanie moment, kiedy do-

zostanie przyjęta. Najbardziej boję się, że

magają dużej precyzji. Czasem nad jed-

pieszczam obraz. Czasem osoby, które

nie będzie komu pokazać tych prac. Oka-

nym obrazem pracuję po sto, dwieście

przychodzą do pracowni i widzą obraz,

że się, że to, co tak długo przygotowywa-

godzin. Maluję, robię sobie przerwę,

nad którym pracuję, sądzą, że jest już

łem dla innych - nie dla siebie - zostanie

palę, czasem zasypiam, po czym zno-

gotowy. A ja wiem i czuję, że wymaga

nie dostrzeżone.

wu staję przed płótnem. Dlatego miej-

poprawek. Właśnie te drobne korekty są

- Pana pierwszy obraz przedstawiał...

sce to musi mieć atmosferę, która mi

najprzyjemniejszą chwilą w całym malo-

- …kobietę. Była to kobieta pokazana

odpowiada.

waniu. Bardzo długo wykańczam pracę,

w sposób surrealistyczny. Namalowałem
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ją w otoczeniu elementów roślinnych.

już mam pomysł na kolejną… To bardzo

bolice, technikach malarskich i inspira-

Zresztą ten motyw do dziś powtarza się

płodny czas w moim malowaniu i chcę

cjach poszczególnych swoich obrazów.

w moich obrazach. Kobietę przedsta-

go wykorzystać. Dziś mogę powiedzieć,

Takie odkrywanie twórczości razem z jej

wiłem w cieniu,zarysowując tylko deli-

że ciągle czuję niedosyt w malowaniu.

autorem jest wciągające, dlatego popro-

katne kontury. Kolorystyka tego obrazu

Dziękuje za rozmowę.

była utrzymana w żółto-zielono-brązowych barwach.
- A Pana artystyczne plany?

siliśmy go o komentarz do kilku wybranych przez niego prac, które zamiesz-

Po wyłączeniu dyktafonu Andrzej
Styrna długo jeszcze opowiadała o sym-

czamy poniżej.
Rozmawiała Dominika Tkocz

- Mam pomysł na stworzenie wystawy o charakterze sakralnym. Jednak do
takiej pracy muszę się przygotować i
mentalnie nastawić. Inspiracją do takiej
wystawy było spotkanie z księdzem
Edwardem, z którym dużo rozmawialiśmy na temat wiary i jej uwarunkowań.
To, co najbardziej mnie ujęło w jego postrzeganiu tych kwestii to mentalny, a
nie katechetyczny sposób ujmowania
wiary. Mam nadzieję, że kiedyś dojrzeję
do zrobienia takiej wystawy. Może się
uda...
- Czym dla Pana jest malarstwo, dla
którego zostawił Pan dobrze rozwijającą się firmę i związany z nią sukces
finansowy?
- Malarstwo pozwala mi na przeniesienie na płótno moich własnych myśli.
Jest wypełnieniem mojego życia. Dziś
wiem, że jedyne czego by mi brakowało,
to właśnie malowania. Mogę mieszkać w
innym miejscu, jeździć innym samochodem, ale malować muszę zawsze. Wiem,
że teraz już nie przestanę tego robić.
- Sztuka to pokusa, której się chce
ulegać...
- Zdecydowanie tak, chcę ulegać sztuce. Poza tym myślę, że skoro Bóg obdarzył mnie jakimś talentem, to nie chcę
go zmarnować. Dodatkowo czuję teraz
nieustanną inspirację do tworzenia. Czasem nie kończę jeszcze jednej pracy, a
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Oblicze - na całym płótnie widać oblicze ludzkiej twarzy. Jest to twór składający się z wielu oblicz,
które są ukazywane przez różne osoby, społeczeństwa, narody.
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Tutaj czuć wielką pasję

Miłośnicy Tajlandii nie muszą

W naszym kraju jak grzyby po desz-

być długa, warto zadać sobie tro-

wcale ruszać się z kraju, by móc od-

czu powstają rozmaite restauracje ser-

chę trudu i pojechać tam by zajrzeć

być wspaniałą podróż w głąb azja-

wujące kuchnię orientalną. Jednak lo-

do, naszym zdaniem, najlepszej z

tyckiej egzotyki, do krainy smaków

kal lokalowi nie równy. Nie wszystko

tajskich restauracji w Polsce. Co

i aromatów Dalekiego Wchodu.

co egzotyczne, musi być dobre. Wśród

jest wyjątkowego w tym miejscu?

Wizyta w Studiu Masażu bądź ory-

tej mnogości knajp warto zauważyć

Wcale nie wystrój, nie znajdziemy

ginalnej tajskiej restauracji pozwoli

katowicką Thai-Pan i wybrać się tam

tam azjatyckiej pretensjonalności,

im poczuć ten niepowtarzalny kli-

na prawdziwe, oryginalne przysmaki

napuszonych, kiczowatych wnętrz,

mat Orientu. Ideą obu miejsc było

rodem z Tajlandii. To miejsce zdecy-

które serwują nam orientalne loka-

przeniesienie stamtąd najlepszych

dowanie odróżnia się od innych, ma

le, tych wszechobecnych chińskich

wzorców. Tutaj nie stosuje się pol-

swój niepowtarzalny charakter:

elementów

kultury:

podobizny

buddy,

skich zamienników, wszystko z
czym klient ma styczność, pochodzi
z Syjamu.
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Prostota i elegancja

lampionów,
wachlarzy

i

Choć dla niektórych wyprawa na

drażniącego czerwonego koloru. Ta

katowickie Osiedle Bażantów może

restauracja emanuje skromnością,
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czystością, elegancją, nie narzuca się
kolorystyką. Jak tłumaczy właściciel Piotr Sikorski, taki właśnie był
zamysł. - Jaki jest prawdziwy styl
tajski? Prosty, dużo drewna i zieleni. Zdecydowaną większość elementów wystroju w naszej restauracji sprowadziliśmy z Tajlandii, tę
drewnianą dużą rzeźbę na ścianie,
meble, lampy, parawan, zdjęcia na
ścianach – wylicza.
W czym zatem tkwi sekret tego lokalu, że ściągają tu ludzie nie tylko
z całego Śląska, ale i kraju? W oryginalnych tajskich potrawach. Tutaj
naprawdę można poczuć prawdziwy smak Tajlandii, rozkoszować
się w pochodzących stamtąd kulinarnych smakołykach, tworzonych
przy użyciu najlepszych przypraw
i dodatków. Sprowadzane są drogą lotniczą. Właściciel zadaje sobie
sporo trudu, ale innej drogi nie widzi. Skoro jego restauracja nazywa
się tajska, to taka właśnie ma być.
Nie tylko z nazwy! Ponadto w lokalu kładzie się szczególny nacisk na
jakość produktów. Kupowane jest
świeże mięso, nie z supermarketów,
tylko prosto z ubojni. Mule, karmazyn, halibut, dorsz sprowadzane
są z norweskiej krystalicznie czystej wody. Jedząc tutaj można mieć
pewność, że potrawy są na najwyższym poziomie.
Znana polska restauratorka Magda Gessler jest zdania, że najlepsze
są lokale, gdzie czuć pasję. To sprawdza się w przypadku pana Piotra,
który zafascynowany kulturą Byłego Syjamu postanowił przenieść na
polski grunt kuchnię tajską, po tym,
jak sam poznał ją od podstaw. Przez
20 lat podróżował służbowo do Tajlandii, zwiedził ją wzdłuż i wszerz.
Zna autentyczne smaki ulicy, chodził do lokali przeznaczonych dla
zwykłych mieszkańców, a nie turystów, którzy raczeni są potrawami
nie mającymi nic wspólnego z oryginałem.
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Najważniejszą osobą w lokalu jest

zywana jest Krainą Tysiąca Smaków

miejsca. Wystarczy, że ktoś raz tam

kucharz Ton, jak się można domy-

i to nie przypadek, że robi furorę w

zawita i zakosztuje przepysznych

ślać, rodowity Tajlandczyk. Jego szef

Europie. Kucharze działają wedle

dań, a na pewno wróci.

mówi o nim mistrz. - Ma niepraw-

chińskiej sztuki łączenia pięciu

Tuż obok restauracji osobnym

dopodobną wyobraźnię kulinarną,

smaków: słodkiego, kwaśnego, sło-

wejściem wchodzimy do salonu tra-

jego dania to prawdziwe arcydzieła.

nego, gorzkiego i ostrego.

dycyjnego masażu tajskiego, który

Jest artystą wśród kucharzy, których

W Polsce kuchnia orientalna jest

również należy do pana Piotra. Czuć

w życiu spotkałem na swej drodze –

przez większość ludzi wrzucana

tu zapach aromatycznych olejków,

mówi pan Piotr. Uwielbiał chodzić

do jednego worka, potrawy kuchni

z głośników płynie kojąca muzyka

do restauracji w Bangkoku, w której

tajskiej często bywają mylone z ja-

Orientu doskonale uzupełniająca

gotował Ton. A gdy tylko pojawiła

pońskimi, wietnamskimi czy chiń-

klimat tego miejsca. Po wejściu czło-

się szansa na ściągnięcie go do Pol-

skimi.

wiek marzy, bo położyć się na łóżku

ski, natychmiast skorzystał.
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i oddać w ręce masażystki.

O kuchni tajskiej można by mó-

Thai-Pan konkurencję ma sporą,

W pomieszczeniach witają rodo-

wić długo. Cechuje ją niezwykła

bo na rynku nie brakuje jej podob-

wite Tajki, bo jakby mogło być ina-

różnorodność, niepowtarzalne sma-

nych restauracji, mimo to zyskała

czej.

ki. Tego trzeba po prostu spróbo-

już bardzo dobrą sławę i broni się

Jak tłumaczy właściciel, dziewczy-

wać. Nie bez powodu. Tajlandia na-

sama, bez szczególnej promocji tego

ny wybierane są spośród kilkudzie-

www.thai-pan.pl
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sięciu kandydatek, przyjechały tutaj
te, które mają największe doświadczenie, najlepsze umiejętności, znają wszystkie techniki masażu.
Znajdują się tu cztery łóżka do
masażu tradycyjnego, dwa do masażu olejkowego i trzy do masażu
stóp. Chętnych do takiego relaksu
nie brakuje. Mieszkańcy Górnego Śląska cenią sobie te egzotyczne seanse. Salon jest oryginalny w
każdym szczególe, co potwierdzają
klienci, którzy wrócili z Tajlandii.
Więcej informacji na temat restauracji, serwowanych tam potraw oraz
o usługach świadczonych przez Centrum Terapii Duszy i Ciała, można
znaleźć na stronie www.thai-pan.pl.
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Perły Karaibów cz. III

PODRÓŻE - KLAUDIUSZ SEVKOVIC

Za oknem jesienna szaruga, chłód i słota, a ja chcę cię zabrać w podróż po
Karaibach. Tym razem odwiedzimy cztery wyspy: BARBADOS, TORTOLĘ, ANTIGUĘ
i ST. LUCIA.

BARBADOS
Barbados to państwo na Małych Antylach, zajmujące wyspę o tej samej nazwie.
Pomimo swojej niewielkiej powierzchni
wynoszącej 430 km2, kraj ten należy do najgęściej zaludnionych na świecie. Barbados
to wyspa pochodzenia koralowego, otoczona przez rafy koralowe. Wzdłuż wybrzeży
ciągną się piaszczyste plaże. Na wyspie
występują niziny nadmorskie oraz wzgórza w środkowej części kraju. Nazwa wyspy pochodzi z języka portugalskiego: Portugalczycy zwrócili uwagę na miejscową
odmianę figowca, tworzącego dużą siatkę
korzeni, przypominającą brodę. Drzewa
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te nazwano „drzewami brodatymi” (os

W 1627 r. na wyspie wylądowali angielscy

listopada jest świętem narodowym kraju).

barbados), skąd przeszła nazwa na całą

koloniści, w pobliżu obecnej miejscowości

Mimo to Barbados i Wielka Brytania są po-

wyspę. Czasami nazywana też jest „Małą

Holetown. Na Barbadosie mieszkali rów-

łączone unią personalną - Barbados należy

Anglią Karaibów”.. Barbados w przeci-

nież Holendrzy. W 1637 r. przywieźli oni z

do Wspólnoty Narodów. Podstawowym

wieństwie do innych wysp archipelagu,

Brazylii trzcinę cukrową i założyli pierwsze

źródłem dochodów tej wyspy jest eksplo-

nie ma budowy wulkanicznej, a wapienną.

plantacje tej rośliny. Wkrótce kolonia stała

atacja i przetwórstwo ropy naftowej, upra-

Początek wyspie dały rafy koralowe, które

się jedną z najważniejszych wśród angiel-

wa trzciny cukrowej oraz turystyka. Barba-

ciągle otaczają jej wody i fascynują tury-

skich posiadłości. Strategiczne położenie,

dos należy do najszybciej rozwijających się

stów. Występują tutaj pagórki, z których

zapora z raf koralowych i duże manufaktu-

państw świata.

najwyższy Mount Hillaby nie przekracza

ry cukru przyniosły rozkwit wyspie. Przez

Stolicą Barbados jest położone na połu-

340 m n.p.m. Wyspa otoczona ze wszyst-

cały XVII wieku była ona ważniejsza od

dniowym zachodzie wyspy miasto Brid-

kich stron wodami Oceanu Atlantyckiego.

posiadłości w Ameryce Północnej. Na Bar-

getown. Bridgetown to główny ośrodek

Charakteryzuje się tropikalnym klimatem

bados sprowadzano niewolników z Afryki,

handlowy w obszarze Małych Antyli i

podrównikowym, który sprzyja uprawie

którzy pracowali przy uprawie trzciny cu-

centrum finansowe, turystyczne i kultu-

tropikalnych roślin i stanowi idealne miej-

krowej. Gdy w 1834 r. w całym Imperium

ralne wyspy i państwa Barbados. Bridge-

sce na wypoczynek. Historia tej wyspy jest

Brytyjskim zniesiono niewolnictwo, kolo-

town zostało założone już w 1628 r. przez

ciekawa. Barbados zasiedlili 4000 lat temu

nia zaczęła podupadać. Kryzys doprowa-

przybyłych tu Anglików którzy nadali mu

Indianie. Wyspę odkryli dla Europejczy-

dził do powstania ruchów domagających

nazwę - Miasta Świętego Michała. Główną

ków na początku XVI wieku portugalscy

się oderwania od metropolii, co ostatecznie

atrakcją miasta jest jego port - Bridgetown

podróżnicy, jednak jej nie skolonizowali.

nastąpiło 30 listopada 1966 r. (obecnie 30

Port lub też inaczej zwany Deep Water
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Harbour. Dokują tu wielkie statki handlowe oraz wycieczkowe i rejsowe, które
przemierzają wody Oceanu Atlantyckiego
i Morza Karaibskiego. W mieście znajduje
się również Kanał Careenage, przy którym
dokują mniejsze jachty i żaglowce oraz roi
się od wędkarzy i przechadzających się po
promenadach turystów. Jedną z ważniejszych atrakcji miasta jest znajdujący się
przy Broad Street budynek parlamentu,
założonego w 1639 roku jak i leżąca obok
Muzeum Parlamentu Galeria Bohaterów
Narodowych.
Po wyspie najczęściej podróżuje się
autobusami. Także większe hotele mają

owoce morza. Wyspiarze przygotowują je

nych iglic i wapiennych form skalnych, w

swoje autobusy, które zabierają gości na

na tysiące sposobów i podają po przystro-

chłodnym cieniu wielkich drzew i strzeli-

wycieczki krajoznawcze. Obecnie głów-

jeniu warzywami lub owocami. Tak przy-

stych bambusów rośnie i kwitnie ponad

ne dochody wyspy wyrabiane są przez

rządzone dania są bajecznie kolorowe i eg-

200 gatunków tropikalnych roślin. Na

zagranicznych turystów. Poza centrum

zotyczne. Wokół rozbrzmiewają klasyczne

końcu szlaku prawdziwa perełka - Jaski-

finansowym, stolicą Bridgetown, oraz

rytmy calypso i reagge. Centrum rozrywki

nia Harrison’s. Wsiądziesz do miniaturo-

pełnymi hoteli nadmorskimi wybrzeżami,

i nocnych szaleństw na Barbados to nie-

wej kolejki i pojedziesz po jaskini wydrą-

krajobraz ekonomiczny wyspy jest wiej-

wątpliwie miejscowość St.Lawrence Gap.

żonej w wapiennej skale koralowej przez

ski, gdzie ciągle uprawia się trzcinę cukro-

W znajdującym się tu tak zwanym „Plati-

nurt podziemnej rzeki. Możesz popłynąć

wą. Krajobraz jakże zróżnicowany urzeka

num Garden Theatre” obywają się liczne

przez cudownie podświetlone korytarze

mnie, szczególnie zaś plaże z drobnym

przedstawienia i pokazy taneczne oraz

pełne stalaktytów, stalagmitów i nacie-

białym piaskiem biegnące wzdłuż turku-

związane z kulturą Indian i nawiązujące

ków. Trzy kilometry dalej natkniesz się

sowego morza oraz rafy koralowe. Stały

do kultury Barbados występy lokalnych

na kolejny rajski ogród - Flower Forest.

powiew wiatru daje łagodny tropikalny

artystów. Liczne kluby, dyskoteki, restau-

Wędrujemy stromymi ścieżkami leśnymi

klimat. Ale są tu wzgórza i wiele głębokich

racje oraz bary serwujące tradycyjny i lo-

pośród zarośli azjatyckiego imbiru, stre-

wąwozów, z ciekawą flora i fauna. W Bar-

kalnej produkcji rum nadają temu miejscu

licji, rodzimych helikonii i czerwonych

bados znajdują także jaskinie i podziemne

unikalny charakter, a doskonałe warunki

szarłatów. Oglądamy kolekcję storczyków

jeziora , które zapewniają doskonałe za-

akomodacyjne sprawiają iż St.Lawrence

uważanych przez wielu miłośników flory

opatrzenie w wodę pitną, tak, że jest jedną

Gap cieszy się popularnością wielu przy-

za najpiękniejsze.

z najczystszych na świecie. Geologicznie

jeżdżających tu turystów.

Rozległe rafy koralowe otaczające wy-

Barbados jest wyjątkowy, są tu właściwie

W centralnej części wyspy znajduje się

spę, tropikalny klimat oraz zapierające

dwie warstwy ziemi, połączone razem

jeden z najpiękniejszych ogrodów - We-

dech w piersiach pejzaże gwarantują uda-

przez wiele lat. Ta struktura geologicz-

lchman Hall Gully. Ścieżka botaniczna

ne wakacje i niezapomniane przeżycia.

na jest fenomenem i nie występuje gdzie

prowadzi przez porośnięty bajeczną ro-

Wyspa zachwyca malowniczymi krajo-

indziej, jedynie na Barbaros. Roślinność

ślinnością lesisty wąwóz o długości oko-

brazami, dziewicza przyrodą, ale pora ją

to głównie mahoniowce i palmy. Świat

ło półtora kilometra. Wokół fantastycz-

opuścić i udać się na TORTOLĘ.

zwierząt to około 120 gatunków ptaków.
Mieszkańcy Barbadosu znani są ze swojej
uprzejmości i grzeczności, co spowodowane jest z jednej strony wpływami kultury
brytyjskiej, z drugiej zaś wysoką gęstością
zaludnienia na wyspie.
Turyści przebywający na wyspie uwielbiają ten klimat serdeczności i życzliwości,
dlatego chętnie tu wracają. Możesz odpoczywać na iście rajskich plażach, uprawiać
sporty wodne oraz rozkoszować się tutejszą kuchnią, udając się do baru czy restauracji. Podstawą kuchni Barbados są ryby i
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TORTOLA

dzie, ale ze względu na drogi odpływu
z gór, woda jest często mętna i nie błękitna. Brewer’s Bay jest idealnym miejscem do oglądania pelikanów i ławic
małych rybek. Jeśli weźmiesz ze sobą
chleb lub bułeczki możesz karmić ryby,
które będą ci jadły wprost z ręki. Cane
Garden Bay jest najbardziej popularną ,
zaludnioną i pełną atrakcji plażą. To tu
najczęściej cumują statki. Wzdłuż plaży
są restauracje, bary z pysznym jedzeniem i wyjątkowymi napojami na czele z trunkiem tej wyspy – znakomitym
rumem. Możesz posłuchać muzyki na
żywo, która rozbrzmiewa o każdej porze, szczególnie w Quito, gdzie miejscowe legendy gitary oczarują cię dźwiękami. Jeżeli szukasz relaksu z dala od
ludzi powinieneś wybrać się na jedną z
bezludnych plaż.
Odpoczynek, ciszę i spokój oferują prywatne wille , eleganckie hotele i
kurorty wypoczynkowe, a także domki
przy plaży. Aby zobaczyć całą wyspę,
najlepiej wynająć samochód, bądź wy-

Tortola to największa i najbardziej

Cane Garden Bay, Apple Bay, Long Bay

brać się na wycieczkę taksówką lub

zaludniona wyspa Brytyjskich Wysp

- West End. Możesz nie tylko zażywać

minibusem, które są tutaj stosunkowo

Dziewiczych. Leży 60 km na wschód od

tutaj kąpieli słonecznych czy morskich,

tanie. Należy pamiętać, że ruch jest le-

Puerto Rico i 22 km na wschód od Saint

ale także nurkować, żeglować i surfo-

wostronny, a drogi są strome i kręte,

Thomas. Podobnie jak wiele innych zo-

wać. Brewer’s Bay jest to jedyna nie-

biegną wśród gór i skał. Kierowcy do-

stała odkryta przez Krzysztofa Kolum-

piaszczysta plaża na wyspie. Piasek jest

skonale wiedzą, gdzie się zatrzymać, by

ba. Jest wyspą pochodzenia wulkanicz-

ciemnozłoty. Zatoka daje możliwość

zobaczyć coś wyjątkowego.

nego, a jej największym wzniesieniem

nurkowania przy bezwietrznej pogo-

jest Mount Sage o wysokości 533,4 m
n.p.m. Na Tortoli znajduje się stolica
Brytyjskich Wysp Dziewiczych - Road
Town.
Usługi finansowe są głównym źródłem dochodu wyspy. Popularne Firmy
International Business Act, doprowadziły do znacznego wzrostu dochodu
narodowego. Wyspy Dziewicze są jednymi z najbogatszych we wschodnich
Karaibach. Z tego powodu wielu mieszkańców z innych wysp karaibskich chce
tam pracować. Na wyspie znajduje się
wiele zagranicznych firm, które prowadzą interesy na całym świecie.
Niezaprzeczalną atrakcją wyspy są
przepiękne plaże, wśród nich na szczególna uwagę zasługują: Long Bay, Beef
Island, Lambert Bay, Brewer’s Bay ,
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Zapytasz: - Czy tylko ze względu na

plaże warto znaleźć się na tej wyspie

Prawdę mówiąc, to nie jest wyspa dla

po to, aby wynająć jacht i spędzić całe

? – Otóż nie tylko… Możesz wybrać

miłośników centrów lub kompleksów

wakacje na statku. Osoby te często pły-

się do Parku Mountain Sage. Jest tutaj

rozrywkowych. Raczej dla tych, którzy

wają do niektórych mniejszych, sąsied-

mnóstwo szlaków turystycznych, a w

lubią odpoczywać na łonie przyrody, w

nich wysp w poszukiwaniu bezludnej

pobliżu szczytu zobaczysz niezwykłe

otoczeniu gór, turkusowej wody i złoci-

wyspy , gdzie mogą mieć plażę tylko

pozostałości pierwotnych lasów desz-

stego piasku. Doskonała pogoda, sprzy-

dla siebie. Inni chcą cieszyć się nurko-

czowych. Niezapomnianym miejscem

jające wiatry sprawiają, że Tortola stała

waniem i wędkarstwem. Jednym z ta-

jest Dolphin Discovery. Pływanie z

się jednym z bardziej popularnych że-

kich popularnych miejsc jest Anegada

delfinami to fantastyczna przygoda.

glarsko miejsc na świecie. Tysiące tury-

ze względu na niesamowite rafy kora-

Możliwość spotkania tych bardzo inte-

stów co roku podnosi kotwicę , aby wy-

lowe. Najciekawsze i pełne dreszczyku

ligentnych i przyjaznych ssaków mor-

płynąć w morze i doświadczać czegoś

emocji są nocne wyprawy w podwodny

skich dostarczy ci niezapomnianych

niezwykłego i pociągającego. Jeżeli raz

świat.

wrażeń, będzie cię fascynować i zdu-

zakosztujesz tego czym jest żeglarstwo,

Tymczasem płyńmy dalej – przed

miewać. Można jednak zauważyć, że

będziesz chciał tutaj wracać bez końca.

nami roztacza swój urok kolejna wyspa,

delfiny są zamknięte na bardzo małej

Wielu ludzi przybywa do Tortoli tylko

a jest nią ANTIGUA.

powierzchni i często podpływają do zapory, wydostają się na otwarte morze i
tam pozostają . Koniecznie powinieneś
odwiedzić Gorzelnię Rum Callwood
– to historyczne miejsce popularnego
producenta rumu. Dowiesz się wiele
interesujących rzeczy i nieźle się zabawisz. Godnym uwagi jest także Fort Recovery zbudowany w 1648 roku przez
holenderskich kolonistów. Na wyspie
znajdują się piękne ogrody zwane Joseph Reynoldsa O’Neal Botanic Garden.
Oczarują cię wspaniałą roślinnością tak,
że będziesz chciał robić tysiące zdjęć.
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ANTIGUA

To wyspa położona na Morzu Karaibskim w archipelagu Wysp Podwietrznych,
należąca do państwa Antigua i Barbuda.
Została odkryta przez Krzysztofa Kolumba
w 1493 roku, który nadał jej nazwę związaną z kościołem Santa Maria la Antigua w
Sewilli. W XVII w. skolonizowana przez
osadników angielskich z Saint Christopher. W roku 1861 połączono ją z Barbudą.
Całkowitą niepodległość uzyskała w 1981
. Kraj ten ma duże znaczenie dla Stanów
Zjednoczonych, które posiadają na wyspie
dwie bazy wojskowe.
Antigua jest wyspą pochodzenia wulkanicznego. To teren głównie nizinny, z
niewielkimi wzniesieniami. Najwyższym
punktem wyspy jest wzgórze Mount Oba-

66

SILESIA BUSINESS&LIFE

ma (do 4 sierpnia 2009 roku - Boggy

by podziwiać florę i faunę, ale rów-

i nieskazitelnie błękitnym niebem, to

Peak) o wysokości 402 m n.p.m., poło-

nież rafy koralowe i wraki , których

wszystko sprawia, że jest jednym z

żone w południowo-zachodniej części

jest tutaj wiele. Na wyspie znajdują się

najlepszych i najwspanialszych waka-

wyspy. Antigua ma niezwykle cieka-

popularne wśród turystów kasyna. W

cyjnych miejsc wypoczynku na Kara-

wą linię brzegową - pełną półwyspów

stolicy Saint John’s można podziwiać

ibach. Spójrz na zdjęcia – nie będziesz

i zatok, silnie wcinających się w głąb

przykłady interesującej architektury

miał wątpliwości, a doskonale wiesz,

lądu. Po jej północno-wschodniej czę-

osiemnastowiecznej. Niezwykle popu-

ze statyczny obraz nie w pełni oddaje

ści znajdują się wyspy pochodzenia ra-

larnym jest tutaj Festiwal Antigua Mu-

całe piękno, gdyż jest pozbawiony za-

fowego. Największą atrakcją tej wyspy

sic. Możesz wówczas usłyszeć różne

pachów, smaków, dźwięków.

są białe, piaszczyste plaże, które przy-

formy muzyczne. Przede wszystkim

Opuszczamy tę wyspę, a ja zabie-

ciągają rzesze turystów. Ciekawostką

calypso, najstarszą historycznie, która

ram cię w dalszą podróż… przed nami

jest to, że jest ich tutaj 365- jedna na

ma swoje korzenie w

ląd, tak - to ST. LUCIA.

każdy dzień roku. Właśnie turysty-

niewolnictwie , na-

ka jest głównym źródłem dochodów

stępnie steel drum,

wyspy i zasila pośrednio inne sektory

reggae i soca która

usług, w tym budownictwo i łączność.

łączy

Oprócz niezwykłej urody plaż , ele-

rytm muzyki ame-

mentem krajobrazu są pola uprawne.

rykańskiej z optymi-

Zobaczysz na nich trzcinę cukrową,

stycznymi rytmami

bawełnę, ananasy i banany.

calypso.

wolniejszy

Rozmaite

Ale tak naprawdę wyjątkową atrak-

imprezy muzyczne

cją tej wyspy są słynne regaty żeglar-

organizowane przez

skie, takie jak Antigua Sailing Week i

cały rok na tej wy-

Antigua Classic Yacht Charter Week.

spie sprawiają, że

Sprzyjające wiatry, idealna pogoda

Antigua staje się do-

ściągają tutaj żeglarzy z całego świata.

mem dla wielu naj-

Są tutaj jedne z najlepszych warunków

lepszych

żeglarskich na świecie w połączeniu ze

na Karaibach.

zespołów

słynną gościnnością tubylców. Wyspa

Antigua zachwy-

Antigua jest także odwiedzana przez

ca niekończącymi się

uczestników

gajami palmowymi,

turystycznych

rejsów

morskich, przyciąga amatorów nur-

przepięknymi

kowania, którzy znajdują tutaj miejsce

łymi plażami oraz

na urządzanie podwodnych wypraw,

lazurowym morzem

bia-
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St. LUCIA

Mówi się o niej, że jest prawdziwym rajem i niezwykle romantycznym miejscem.
Otaczają cię nieskazitelne krajobrazy i
doskonała sceneria. Wrażenie wywiera
oszałamiająca przyroda. Na tej wyspie
nie tylko wylegujesz się na piaszczystych,
cudownych plażach, ale możesz aktywnie i niezwykle interesująco spędzić czas.
Oferta jest przebogata, począwszy od pieszych wycieczek szlakami turystycznymi
poprzez kolarstwo górskie- organizowane są znakomite wycieczki rowerowe dla
początkujących i rowerzystów bardziej
doświadczonych , a skończywszy na jeep
safari. Wokół czeka cię wiele atrakcji. Możesz oglądać niezwykłe ptaki, ogromne
żółwie, czy wieloryby. W górskich lasach
deszczowych Saint Lucia znajduje się około 30 gatunków ptaków. Jeżeli będziesz
miał szczęście, to zobaczysz rzadkie i
piękne papugi Jacquot. Jeżeli jesteś poszukiwaczem przygód, to zapraszam cię na
przejażdżkę szlakiem po stronie oceanu w
Anse Chastanet. Roztacza się tam piękny

Saint Lucia –to wyspa i jednocześnie
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jest niepodległa.

widok na słynne Gros Piton i Petit Piton

państwo w Ameryce Środkowej na Morzu

St. Lucia jest wyspą pochodzenia wul-

–góry niezwykłej urody. Wiele natural-

Karaibskim. Należy do archipelagu Wysp

kanicznego. W zachodniej części wyspy

nych szlaków pieszych prowadzi przez

Zawietrznych, części Małych Antyli. Wy-

dostrzeżesz kalderę wulkanu Qualibou o

las deszczowy, na szczyt góry Saint Lucia

spa jest zamieszkana przez Karaibów.

wysokości 777 m. Ostatnia erupcja miała

, wzdłuż plaż, czy plantacji bananowców.

Została odkryta prawdopodobnie 1502

miejsce w XVIII wieku. Wzdłuż wybrze-

Mnóstwo wrażeń dostarczy oglądanie

przez Krzysztofa Kolumba. Od 1650 ko-

ża występują rafy koralowe. Klimat jest

fantastycznych wodospadów ukrytych

lonizowana przez Anglików i Francuzów,

tutaj równikowy, wilgotny. Na tej wy-

wśród lasów tropikalnych oraz flory, na

była przedmiotem ich sporów. Obecnie

spie występują gorące źródła mineralne.

przykład drzew mahoniowych czy fauny
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20 gatunków wielorybów i delfinów. Fascynująca przygoda i dreszczyk emocji
dla miłośników przyrody to spotkania z
żółwiami- olbrzymami. Wokół Saint Lucia istnieje niezwykła różnorodność form
życia morskiego, która czeka na zbadanie. Wielu turystów pociągają podwodne przygody dlatego nurkowanie jest tu
bardzo popularne. Saint Lucia to jedna z
najbardziej rozpoznawalnych i najpiękniejszych wysp karaibskich. Jej znakiem
rozpoznawczym są dwa wysokie i z daleka zauważalne szczyty wulkanów, Petit
Piton i Gros Piton.

. Na wyspie jest mini zoo. Znajdziesz w

nie koniec atrakcji. W samym sercu wy-

Piękne plaże, kryształowo czysta i cie-

nim wiele lokalnych jak i egzotycznych

spy znajduje się Edmund Rezerwat Las.

pła woda, możliwość uprawiania sportów

gatunków zwierząt. Wygodne buty będą

Możesz tutaj zobaczyć liczne rośliny, ba-

wodnych, tropikalna roślinność, kurorty

ci potrzebne jeżeli wybierzesz się na szlak

jecznie piękne storczyki, liany zwisające

turystyczne jak i bogactwo historyczne,

ogrodów, bądź na jedną ze ścieżek edu-

wzdłuż szlaku. W pewnym momencie

pozwalają śmiało stwierdzić, iż Saint

kacyjnych propagujących ekoturystykę.

wzdłuż z chłodnego cienia lasu wyłania

Lucia jest jednym z niepowtarzalnych i

To właśnie Saint Lucia stała się odbiorcą

się wspaniały widok na najwyższy szczyt

wyjątkowych miejsc na spędzenie swoich

nagrody w dziedzinie Ekoturystyki, spo-

wyspy Mt. Gimie.

wymarzonych wakacji. Szczególnie ostat-

śród 2000 wysp karaibskich. Możesz tak-

- Czy na tym kończą się oferty spędza-

nie lata pokazują, iż wyspa staję się coraz

że udać się na wędrówkę przez dziewiczy

nia wolnego czasu na wyspie St. Lucia?

to bardziej popularna, przybywa na nią

las deszczowy. Wówczas zobaczysz nie-

- Ależ nie ! Możesz wybrać się na konne

co roku coraz to więcej spragnionych

zwykłą ilość drzew figowych , epifity czy

wycieczki wokół wyspy lub wzdłuż pla-

słońca i iście karaibskiego wypoczynku

mokradła. Ten 5 km długości szlak roz-

ży, gdzie popływasz w ciepłym morzu

turystów.

poczyna się na łagodnym zboczu w oto-

lub urządzisz piknik. Stadniny koni pro-

Tymczasem podróż nasza dobiega

czeniu drzew (attenatum Protuim), które

ponują szeroki wachlarz wypraw o róż-

końca, moje marzenia o Karaibach speł-

wytwarzają biały sok o bardzo ostrym za-

nym charakterze.

niły się, a twoje ?

pachu. Także powszechne znane tutaj jest

Saint Lucia jest uznawana za jedno z

Chciałbym, aby moja opowieść sprawi-

majestatyczne drzewo Chataignier, rodzaj

wyjątkowych miejsc, gdzie można ob-

ła, że zakiełkuje w tobie pragnienie zoba-

kasztanowca, którego pień jest obsługi-

serwować wieloryby przez cały rok. W

czenia tego, jakże niezwykłego zakątka

wana przez system elegancki przypora-

tutejszych wodach zamieszkuje ponad

świata.

mi rozprzestrzeniającego się wokół jego
podstawy, takie jak delikatne fałdy królewskiej sukni. Ta trasa zapewnia zapierający dech w piersiach widok na Roseau
Dam, największy wodospad we wschodniej części Karaibów na długości 2 km o
wydajności 6,3 milionów litrów wody
dziennie. Możesz zażyć kąpieli w czystej
wodzie lasów deszczowych , w basenach
kaskadowych na rzece Troumassee. To
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WŁOSKI SZLAK POD TATRAMI?

Na razie mamy Szlak Papieski w Tatrach Zachodnich, Szlak Architektury Drewnianej
w Małopolsce, ze znaczącym odgałęzieniem na Podhalu, Szlak Oscypkowy - i parę jeszcze innych
szlaków, promujących województwo małopolskie. Ale wygląda na to, że wkrótce może powstać
jeszcze jeden - Włoski Szlak na Podtatrzu.

W Zakopanem i na Podhalu istnieje sporo „włoskich”
restauracji i pizzerii, jednak nie każda w pełni zasługuje
na ten przymiotnik. Są też pensjonaty, wabiące „włoskim
klimatem i nastrojem”, przy bliższym zetknięciu okazujące
się pretensjonalnymi, murowanymi domami, bez jakiegokolwiek klimatu, zwłaszcza włoskiego. Tym bardziej więc
należy doceniać miejsca, gdzie ludzie tęskniący za Italią
(a ja do nich należę!) mogą poczuć się dobrze. To BAITA
i VILLA TOSCANA.
W BAICIE czeka nas tradycyjna, domowa kuchnia
wprost z Kalabrii i innych regionów południowych Włoch,
w VILLA TOSCANA spoglądając na zapierającą dech panoramę Tatr Wysokich, odpoczywamy we wnętrzu utrzymanym w prawdziwie toskańskim stylu. BAITA to Dominika i Salvatore, VILLA TOSCANA - Celina i Jerzy.
Dominika, pochodząca ze Szczecina, od dwudziestu
lat mieszka w Kalabrii. Jej mąż, Salvatore, z zawodu jest
architektem, ale jego pasją i miłością jest gotowanie. Tę
pasję podziela Dominika, zapominając niemal o swym
inżynieryjnym wykształceniu. Gotowali w swoim domu
w Lamezii, gotowali też w swoim drewnianym domu pod Tatrami, powoli go remontując i spędzając w nim coraz więcej
czasu. A że oboje są otwarci, życzliwi światu i ludziom, postanowili podzielić się z innymi swymi kulinarnymi talentami.
I tak narodziła się BAITA. Autorem nazwy i szefem kuchni
jest Salvatore, Dominika pełni rolę tłumaczki i asystentki,
choć i ona staje nieraz przy kuchni, opalanej drewnem.
BAITA nie ma nic wspólnego ze zwykłą restauracją, niech
też nie zmyli Państwa określenie “kuchnia domowa”,
w polskim, a zwłaszcza podhalańskim wydaniu bazująca
na pierogach i tak zwanych prostych potrawach. Tutaj zanurzamy się w smaki najprawdziwszego Południa, powoli,
w skupieniu delektując się każdym daniem, każdym kieliszkiem wina. Ideologią Dominiki i Salvatore, jeśli można
mówić o ideologii w odniesieniu do kuchni, jest slow food,
ale i slow live. Smakuj, jedz powoli, ciesz się chwilą, rozkoszuj się wspólnym biesiadowaniem. W BAICIE trzeba
zapomnieć o czasie, trzeba mu pozwolić, by leniwie płynął
wraz z rytmem kolejnych dań, pojawiających się na stole…
Właściciele VILLA TOSCANA pochodzą wprawdzie
z Podhala, ale sporo czasu spędzili poza Polską – Jerzy pracował we Włoszech, Celina w Grecji. Po powrocie do kraju oboje „zaliczyli” kariery korporacyjne. Poznali się nad
morzem, wspólne życie rozpoczęli pod Tatrami. Chcieli
pracować u siebie, a najlepszą formą „samo zatrudnienia” wydawało im się poprowadzenie pensjonatu typu
Bed & Breakfast.
Miał to jednak być pensjonat inny niż wszystkie, spotykane na Podhalu, gdzie góralszczyzna wygląda z każdego
kąta. Ponieważ dużo czasu spędzili wspólnie w Toskanii
więc wybór był oczywisty. Wprawdzie klimat słonecznej
Toskanii zdecydowanie różni się od ostrego, kapryśnego
klimatu tatrzańskiego, jednak pewna wspólnota górskiego krajobrazu i kultury w pełni usprawiedliwia istnienie
VILLA TOSCANA u podnóża Tatr.
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Na zdjęciu Apartament Różowy

Foto Celina www.villatoscana.pl

Wybierając odpoczynek u Celiny i Jerzego mogą zapomnieć Państwo o zabieganym świecie odmierzanym tykaniem wskazówek zegarka. Tutaj czas magicznie staje
w miejscu. W pokojach nie ma odbiorników radiowych
i telewizyjnych, za to każdy pokój zaskakuje wystrojem
i drobnymi detalami. To wynik pasji gospodarzy
VILLA TOSCANA – oboje mają naturę kolekcjonerówszperaczy. Na targach staroci, pchlich jarmarkach, w antykwariatach wyszukują piękne, stare przedmioty, które
potem stanowią ozdobę VILLA TOSCANA . W apartamentach są stare lampy prosto z włoskiej winnicy, ręcznie kute
łóżka, kolorowe kapy, malowidła na ścianach, które przenoszą nas w krajobraz Toskanii. Apartament Vanilia kusi
wanną wprost w pokoju, Magnolia dyskretnym urokiem,
Różowy pokojem kąpielowym, Cotto przesycony jest klimatem kamiennych domów południa Włoch. Jest też sala
kinowa z kominkiem i półkami zapełnionymi książkami
o filmach i kinematografii. Jerzy ukończył Łódzką Szkołę Filmową i film wciąż pozostaje jego pasją. Dodatkową
atrakcją sali kinowej są stare, czerwone fotele z nowohuckiego kina Sfinks. Nie tylko sala kinowa uatrakcyjnia tutaj
pobyt. Jest też czytelnia, zaopatrzona w wiele tomów, jest
kącik podróżnika, gdzie można przejrzeć przewodniki ze
wszystkich stron świata i obejrzeć fotografie (to z kolei pasja Celiny). I na koniec cafe bar gdzie królują włoskie napoje, aromatyczna kawa i herbata zaparzana w pękatych
czajniczkach.
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności obie pary poznały się,
polubiły i tak narodził się pomysł organizowania wspólnych imprez w VILLA TOSCANA z daniami przyrządzanymi przez Salvatore. Na początek - PIKANTNY WŁOSKI
SYLWESTER POD TATRAMI.
Po zapoznaniu się z menu i atrakcjami tej wyjątkowej
nocy mogę tylko żałować, że z przyczyn tak zwanych
obiektywnych (drewniany dom, psy panicznie bojące się
huku petard), przyjdzie nam spędzić Sylwestra w naszym
zakopiańskim domu. Ale może zostaną dla nas jakieś pyszności na noworoczny obiad?
Ewa Matuszewska
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Podhale tradycją góralską stoi.
Co się jednak stanie, gdy na Podhalu zamieszkają ludzie,
którzy tęskniąc za słońcem i włoskim klimatem tworzą Włochy pod Tatrami?
A na dodatek spotkają się w jednym miejscu, przy jednym stole?
Powstanie z tego pikantna mieszanka wybuchowa,
oryginalne idee i szalone pomysły!
Dominika i Salvatore
Włoski kucharz ze słonecznej Calabrii wraz z polską żoną pod Tatrami
Celina i Jurek
Twórcy jedynego w swoim rodzaju toskańskiego pensjonatu pod Tatrami
zapraszają na

PIKANTNY WŁOSKI SYLWESTER
POD TATRAMI

niezwykłe przeżycie we włoskim stylu, z włoską kuchnią,
oraz podróżą po tradycji i kulturze słonecznego południa.
W tym dniu włoska tradycja nakazuje, aby przyjaciele spotkali się przy jednym
stole. Obfitością i rozmaitością dań mają sobie zapewnić pomyślność na cały rok.
Jedzenie ma zachwycać smakiem i aromatem, trunki rozgrzewać serca i umysły,
a desery dopieszczać ciało i ducha.
Jesli kochasz Włochy tak jak my, w Sylwestra musisz być z nami!
GOTUJĄ DLA WAS
Salvatore i Dominika
tradycyjna domowa
Kuchnia włoska
www.italianoinzakopane.pl
(+48) 782 22 91 19
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KAMERALNE WNĘTRZA
villa Toscana
Murzasichle k/Zakopanego
ul. Budzowa 2a
www.villatoscana.pl
(+48) 18 208 42 46
888 840 554
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Rozpoczynamy sezon narciarski

ZDROWIE & FITNESS - Marcin Jałowiecki

5. Włączanie się do ruchu, ruszanie z miejsca

Account Manager
World Class Fitness Polska Sp. z o.o.

i poruszanie się w górę stoku – wjeżdżając na
oznakowaną drogę zjazdu, ponownie ruszając

Za oknem coraz częściej

my znacznie poprawić swoją kondycję ćwicząc w

po zatrzymaniu się czy też poruszając się w górę

temperatura zaczyna nam

Fitness Klubie na urządzeniach typu Cardio: bież-

stoku, należy spojrzeć w górę i w dół stoku, aby

przypominać o nieuniknio-

nia, rower, stepper czy crosstrainer. Polecam tre-

się upewnić, że można to uczynić bez ryzyka
stworzenia zagrożenia.

nym… bardzo długo wycze-

ning Cardio 2 bądź 3 razy w tygodniu zaczynając

kiwanym sezonem narciarskim. Już teraz możemy

od 20 minut i zwiększając w każdym kolejnym ty-

6. Zatrzymanie na trasie – o ile nie jest to ab-

wyciągnąć i odkurzyć swoje narty, by wyruszyć

godniu treningowym o 5–10 minut, by w ostatnim

solutne konieczne, należy unikać zatrzymania się

na śnieżne podboje. Zanim jednak to się stanie ko-

tygodniu przed nartami stawić czoło 45-60 minuto-

na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i miejscach

niecznie musimy przygotować nie tylko narty, ale

wemu treningowi kondycyjnemu.

o ograniczonej widoczności. Po upadku w takim

i samego siebie, by faktycznie cieszyć się urokami

Siła – ładowanie mocy. Jeżeli nasze akumula-

miejscu należy jak najszybciej usunąć się z toru

szaleństwa narciarskiego. Powodem większości

tory ładowane są wytrzymałością to musimy uzu-

jazdy. Z wyjątkiem szerokich stoków zatrzymy-

kontuzji, jakie spotkać możemy na stokach, a któ-

pełnić trening o ćwiczenia zwiększające naszą siłę.

wanie się musi następować na skraju trasy. Nikt

rym moglibyśmy zapobiec, jest brak odpowiednie-

Każdy narciarz doświadczył zapewne „palenia w

nie może się zatrzymywać w miejscach wąskich

go przygotowania fizycznego, o którym niestety

mięśniach ud”. Jest to uczucie, które nakazuje nam

lub niewidocznych dla jadących z góry.

zapomina nadal zbyt duża ilość narciarzy.

włączenie hamulca i dotlenienie mięśni. Na siłowni

7. Podchodzenie i schodzenie na nogach

Oczywiście idealnym rozwiązaniem jest korzy-

w World Class dostępne są urządzenia na każdą

– podchodzić lub schodzić na nogach należy

stanie z fitness klubu przez okrągły rok, aby być w

partię mięśniową, gdzie prawidłową technikę wy-

wyłącznie skrajem trasy. Poruszanie się w prze-

dobrej formie nie tylko w okresie zimowym. Jeśli

konania zademonstrują Ci trenerzy.

ciwnym kierunku stwarza nieoczekiwane zagro-

jednak nie było odpowiedniej dawki rekreacji ru-

Stabilizacja – trenerzy w swoim warsztacie tre-

chowej wcześniej, to z myślą o nartach ćwiczenia

nerskim posiadają wiele ćwiczeń, które są funkcjo-

8.Przestrzeganie znaków narciarskich – trasy

musimy rozpocząć co najmniej miesiąc, a optymal-

nalnym przygotowaniem do sezonu narciarskiego.

narciarskie oznaczone są w zależności od stop-

nie to 6-8 tygodni przed wyjazdem. Dla klientów Fit-

Treningi stabilizacyjne połączone z treningami gib-

nia ich trudności kolorami (od najtrudniejszych

ness Klubu World Class przygotowane są specjalne

kości są kluczowymi ćwiczeniami, które poprawią

do najłatwiejszych): czarnym, czerwonym, nie-

zajęcia „SKI CONDITIONING”, które są panaceum

nasze bezpieczeństwo na stoku.

bieskim lub zielonym. Trasy są również ozna-

dla tych wszystkich narciarzy, którzy chcą wykorzystać każdą chwilę na stoku. To zajęcia, które nie
tylko poprawią twoją kondycję ale zadbają też o siłę
i stabilizację stawów. Właśnie o te elementy należy

1.Wzgląd na inne osoby – nie stwarzaj niebezpieczeństwa dla siebie i innych.

kowane innymi znakami pokazującymi kierunek, ostrzegającymi przed niebezpieczeństwem
lub zakończeniem trasy. Uczestnik ruchu ma
obowiązek stosować się do znaków, np. znaku

zadbać szczególnie, by z poczuciem dobrego przy-

2. Sposób jazdy na nartach oraz panowanie nad

kończącego trasę lub sygnalizującego niebezpie-

gotowania wyruszyć w góry. Poza zajęciami „SKI

prędkością – dostosuj szybkość jazdy do swoich

czeństwo. Uczestnik ruchu narciarskiego powi-

CONDITIONING”, w katowickim World Class

umiejętności i warunków jazdy.

nien zdawać sobie sprawę, że znaki umieszczo-

mamy do dyspozycji szereg innych możliwości,
które podwyższą waszą formę narciarską.
Niezbędnik narciarza:
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Dla nowych i tych doświadczonych narciarzy
dla przypomnienia dekalog FIS:

żenie dla poruszających się w dół.

3.Wybór kierunku jazdy – nadjeżdżający z tyłu
musi wybrać taki tor jazdy, aby nie spowodować
zagrożenia dla osób znajdującym się przed nim.

no dla jego dobra.
9. Wypadki – w razie wypadku każdy narciarz winien udzielić poszkodowanym pomocy.

Kondycja – ładowanie akumulatora. Bez odpo-

4.Wyprzedzanie – narciarz może wyprzedzać

Naczelną zasadą obowiązującą wszystkich spor-

wiedniej kondycji długo na nartach nie pojeździmy

innego z góry i z dołu, z prawej i z lewej strony

towców jest niesienie pomocy poszkodowane-

a przy mizernej wytrzymałości z każdą minutą jaz-

pod warunkiem, że zostawi wyprzedzanemu wy-

mu. Pierwszej pomocy należy udzielić natych-

dy zwiększa się prawdopodobieństwo, że przed-

starczająco dużo przestrzeni na wykonanie wszel-

miast, zawiadomić właściwe służby, a miejsce

wcześnie zakończymy sezon narciarski. Zapewne

kich zamierzonych lub niezamierzonych ruchów.

wypadku należy niezwłocznie oznakować w

słyszałeś, że do większości kontuzji dochodzi w

Wyprzedzający ponosi całkowitą odpowiedzial-

celu ostrzeżenia innych narciarzy.

ostatniej godzinie jazdy na nartach. Dzieje się tak

ność za zakończenie tego manewru w taki sposób,

10. Obowiązek udzielenia tożsamości – każ-

dlatego, iż zmęczony narciarz nawet przy dobrej

aby nie spowodować utrudnień wyprzedzanemu.

dy narciarz, obojętne, czy sprawca wypadku,

technice jazdy staje się dla siebie i innych potencjal-

Odpowiedzialność ta spoczywa na nim do chwi-

poszkodowany czy świadek – musi w razie wy-

nym zagrożeniem. Zmęczone mięśnie odmawiają

li ukończenia manewru wyprzedzania. Zasada

padku podać swoje dane osobowe. Świadkowie

posłuszeństwa i zazwyczaj kończy się to upadkiem.

ta odnosi się także do omijania osób stojących na

mają ogromne znaczenie dla sporządzenia peł-

W trakcie okresu przygotowawczego do nart może-

stoku.

nego i właściwego raportu ze zdarzenia.
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Tworzymy

Kształty
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Zima we włoskich Alpach
sport dla wszystkich

O włoskich Alpach napisano już bardzo wiele. Będziemy chcieli Państwu
opowiedzieć o dwóch regionach Val di Sole i Livigno, które są ostatnimi laty
bardzo modne wśród polskich turystów. Skoncentrujemy się na szczegółach
,które pozwolą uatrakcyjnić pobyt. Obydwa narciarskie kurorty urzekają swoim
pięknem acz są kompletnie różne w swych odsłonach.

Val di Sole
Jak się tam dostać?
Są dwie możliwości: podróż samolotem lub samochodem.

Spotkamy wiele ciekawostek, jak

starsza miejscowość turystyczna w

choćby

Dolinie Słońca znana m.in. ze źródeł

przy trasach retro hotele rodem z

termalnych. Leży w sercu Parku Na-

PRL-u ,które kiedyś były marzeniem

usytuowane

bezpośrednio

rodowego Stelvio (ponad 1300 km

każdego Włocha. Dziś pokoje są wy-

Pierwsza wymaga od nas zakupu

kw.), w otoczeniu 23 szczytów wzno-

najmowane turystom z Polski oraz

biletu lotniczego do Orio del Serio

szących się ponad 3500 m, które po-

innych krajów byłego bloku wschod-

przy miejscowości Bergamo.

krywa ponad 100 małych lodowców.

niego. Warto zrobić sobie przerwę na

Podróż samolotem z lotniska z

Ze względu na swoją unikatową ro-

wyśmienite Bombardino na Monte

Pyrzowic zajmuje około półtorej go-

ślinność i żyjące tam zwierzęta, m.in.

Vigo.

dziny, następnie istnieje możliwość

rzadki gatunek orła, symbol parku, w

Będąc w tym regionie nie sposób

wynajmu samochodu lub podróży au-

ciągu ostatnich dziesięciu lat obszar

byłoby ominąć Madonna di Campi-

tobusem ,który zabierze nas w Dolinę

Stelvio powiększono niemal dwukrot-

glio (chociaż może i powinno się ze

Słońca (ok. 3h).

nie. Z dobrodziejstw natury można

względu na gigantyczne ilości ludzi

Podróż samochodem zajmuje około

również korzystać w nowym centrum

na trasach, na które można się tu na-

14 godzin. Jedziemy przez Chałupki

termalnym Pejo, które oferuje zabie-

tknąć). Warto tu jednak przyjechać ze

- Olomouc - Brno - Znojmo - Wieden

gi pomocne w leczeniu chorób dróg

względu na widoki. Proszę pamiętać,

- autostradą A 1 (Wiedeń - Salzburg)

oddechowych, reumatycznych, zabu-

że do Madonny można się dostać je-

- przez St. Pölten i Linz do Salzburga.

rzeń krążenia. Centrum fitness, kryta

dynie samochodem lub przez ośrodek

Dalej kawałek przez Niemcy: najpierw

pływalnia i wanny do hydromasażu

Marillewa 1400.

autostradą nr 8 w kierunku Mona-

znajdują się w centrum leczniczym,

Jeśli mieszkamy w okolicach Maril-

chium aż do zjazdu na autostradę nr

a łaźnia parowa i wanny do kąpieli

lewy, Tonale lub Pejo warto pamiętać

93 wiodącą do Innsbrucka – Brenerro

aromatycznych - w centrum odnowy

o powrocie przed godziną 14.00, gdyż

– San Michelle – Pejo. Pamiętajmy o

biologicznej.

później można nie zdążyć na powrót

policji w Czechach, która poluje z radarem na polskich turystów.

Warto również udać się do położo-

wyciągami (czynne do 16.15 16.30).

nego nieopodal miasteczka Marille-

Jeżeli się spóźnimy i nie mamy samo-

Dojeżdżając do Val di Sole, mamy

wa, gdzie prócz wyjątkowej ilości - 50

chodu w Madonnie,pozostaje nam

do wyboru kilka ciekawych miejsc,

km tras- niebieskie 32 km, czerwone

droga taksówka ,koszt około 50 EUR.

które postaram się Państwu przybli-

11 km, czarne 7 km znajduje się 15 wy-

Dla osób lubiących wyzwania takie

żyć.

ciągów krzesełkowych, 5 wyciągów

jak na przykład zdobycie trzy tysięcz-

orczykowych, 5 wyciągów linowych

nika polecana jest wycieczka do Passo

– gondoli.

Tonale. Tam do wyboru mamy część

Pejo to jeden z mniejszych ośrodków narciarskich Val di Sole (ok.
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20 km od Marillevy), a zarazem naj-
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południową i północną, po prostu co

miejsce dla siebie znajdzie zarówno

kierunku Przełeczy Resia/Passo Re-

kto lubi... położona na granicy Lom-

amator stawiający pierwsze kroki

sia - Sluderno/Schluderns - Tubre

bardii i Trydentu, tworzy naturalny,

w nauce jazdy jak i profesjonalista o

-Taufers (SS41) - granica ze Szwajcarią

słoneczny i widokowy amfiteatr od-

najwyższych wymaganiach, prawdzi-

- Pass dal Fuorn/Offenpass w kierun-

dzielający dolinę Val di Sole od do-

wy relaks w wyjątkowej atmosferze

ku Zernez - tunel “Munt la Schera” do

liny Vallecamonica i rozciągający się

zapewnią tutejsze termy. To miejsce

Livigno.

na wysokości od 1884 m do 3100 m,

idealne dla rodzin wypoczywających

Na miejscu w Livigno witają nas

między masywami Ortles-Cevedale i

z dziećmi lub osób , które cenią sobie

przeurocze hoteliki z domową i ro-

Adamello-Presanella.

uroki spokojnego, górskiego i malow-

dzinną atmosferą i wiele kwater do

niczego miasteczka i nie szukających

wynajęcia. Nie sposób też nie zauwa-

zgiełku i hałasu.

żyć licznych sklepów Duty free .

Zimowo-letni ośrodek turystyczny leżący u stóp lodowca Presena
(3000 m) umożliwia prawie całorocz-

Jeśli chodzi o trasy narciarskie, z

ne uprawianie narciarstwa dysponu-

Livigno

rana warto udać się na Monte Spon-

jąc nartostradami o długości 100 km

Livigno (1800 m n.p.m.), położone w

da,gdzie wita na wyśmienite słońce,

obsługiwanymi przez nowoczesne

sercu Alp Retyckich to idealne miejsce

popołudniu lepiej pojeździć po stro-

i szybkie wyciągi. W Passo Tonale,

dla tych, którzy oprócz jazdy na nar-

nie Carosello ,gdzie można poćwiczyć

(1883 m) znajdą dogodne trasy zarów-

tach na wspaniale przygotowanych

ostatnimi laty popularny curling. Sze-

no początkujący narciarze jak i do-

trasach (obsługiwanych przez jedne z

rokie trasy bardzo temu sprzyjają.

świadczeni. Polecane trasy to 81 i 93.

najnowocześniejszych wyciągów nar-

Stoki i wyciągi narciarskie w Livigno:

Pejo urzeka turystów swoistym

ciarskich), lubią rozrywki do późnych

Wyciągi odchodzą ze wschodniej i

klimatem, kontenplacja górskich kra-

godzin wieczornych. Strefa wolnocło-

zachodniej części Livigno na dwa te-

jobrazów i spokój jaki tam panuje

wa, oferuje swoim gościom mnóstwo

reny narciarskie.

potrafi zadowolić najwybredniejsze

sklepów, barów, restauracji, pubów i

Ogółem 115 km tras obsługiwanych

gusta. To miejsce osnute spokojem

dyskotek. Do słynnego St. Moritz ok.

przez 33 wyciągi o łącznej przepusto-

ale nie nudą. To tu można spróbować

40 km. Do innych stacji Alta Valtelli-

wości 47 000 os./h

specjałów włoskiej kuchni w regional-

ny: Isolaccia ok. 25 km, do Bormio ok.

nych wydaniach a pragnienie ukoić

35 km - wody termalne.

Teren narciarski Monte della Neve:
- Monte Sponda - wyciągi z Livigno,
Trepalle, Mottolino.

krystaliczną wodą mineralną pocho-

Jak się dostać?

dzącą właśnie ze źródła w Pejo a słyn-

przez Zgorzelec - Dresden - Mun-

Oznakowane trasy narciarskie: 45

ną w całym kraju. Po wyczerpujących

chen - Innsbruck - Bolzano (zjazd

km - niebieskie 7 km, czerwone 33 km,

dniach spędzonych na stoku, gdzie

Bolzano Sud) - Merano (SS 38/40 w

czarne 5 km.
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5 wyciągów krzesełkowych, 2 wyciągi orczykowe, 1 wyciąg linowy –
gondola,
- wysokości od 2096 do 2785 m
n.p.m.
- przepustowość wyciągów 11 000
os./h,

- przepustowość wyciągów 29 000
os./h

zwalają maksymalnie skoncentrować

- najdłuższa trasa Vetta Blesaccia -

się na pobycie na stoku bez jakichkol-

Livigno - 4,8 km, różnica poziomów

wiek utrudnień. Punkty informacji tu-

980 m, średni stopień trudności

rystycznej rozmieszczone są w całym

- najtrudniejsza trasa Blesaccia - 2,3
km, różnica poziomów 760 m

mieście. Można nabyć tam skipas z
mapą tras (numerycznie oznaczane

- najdłuższa trasa Mottolino I i II

Wieczorami mamy duży wybór

- 3,5 km, różnica poziomów 980 m,

dyskotek i pubów, godnym polecenia

Baza hotelowa na wysokim pozio-

średni stopień trudności

jest Disco Kokodi .Tam degustujemy

mie z wellness spa, hotelowymi bara-

zimową wersję Mojito. Życie nocne

mi i restauracjami, gdzie można degu-

trwa do rana.

stować wszelakie trunki do woli.

- najtrudniejsza trasa Monte Sponda
- 2,5 km, różnica poziomów 462 m
Teren narciarski Costaccia - Vetta
Blesaccia - Carosello:

trasy z podaniem stopnia trudności).

Klimat jest ogólnie znajomy – bar-

Każdego można zaprosić we wło-

mani mówią po polsku :) Szukając

skie Alpy, bo dla każdego znajdzie

- oznakowane trasy narciarskie: 70

jakiejś restauracji na kolację warto od-

się tam miejsce. Urokliwe Pejo, rozba-

km - niebieskie 23 km, czerwone 37

wiedzić La Mirage, właściciel wita nas

wione Livigno , wypoczynek, słońce,

km, czarne 10 km

nalewką .Wyśmienite frutti di Mare i

przygody, niezapomniane wrażenia...

- 13 wyciągów orczykowych, 8 wy-

tradycyjne włoskie pizze i makarony

Warto zawczasu odwiedzić te perełki

ciągów krzesełkowych, 2 wyciągi li-

spożywamy wraz z dzbanuszkiem re-

zanim staną się zadeptanymi i prze-

nowe – gondola

gionalnego wina.

pełnionymi kurortami. Na razie moż-

- wysokości od 1816 do 2798 m
n.p.m.

Livigno jest miejscem dla osób
uwielbiających

spędzać

aktywnie

czas. Perfekcyjnie przygotowana logi-
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styka i całe zaplecze turystyczne po-
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na tam naprawdę zapomnieć o szarej
rzeczywistości i szusować w krainie
jak ze snu.
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Egzotyczne piękności na

Światowe Miss Piękności o niebotycznie długich
nogach, dziesiątki kreacji największych marek
modowych, dwa nowe modele Volvo, hektolitry wina i
godziny dobrej zabawy. Tak wyglądała gala World Miss
of Fashion. Czegoś takiego na Śląsku jeszcze nie było.
Wiele tygodni przygotowań, dziesiątki spo-

czenia. – Nie mogę uwierzyć własnym oczom.

tkań, dogrywania szczegółów, pomysłów i kon-

Nigdy wcześniej nie widziałem tak udanej me-

cepcji. Opłaciło się. Zorganizowany przez Piotra

tamorfozy – przekonywał jeden z gości stąpając

Chodaka (One Media Group) wraz z Marzeną

po czerwonym dywanie.

Miszczyk (Agir) sierpniowy pokaz mody połączo-

Nic dziwnego. Na parterze salonu postawio-

ny z premierą Volvo S-60 oklaskiwały tłumy. Kil-

no wygodne kanapy firmy Iste. Goście smako-

kusetmetrowy katowicki salon marki Euro-Kas na

wali hiszpańskie trunki z Wine me up, japońskie

jeden wieczór zmienił się nie do poznania. Tak

przysmaki z Kyoto Sushi i włoskie specjały z Si-

bardzo, że nawet stali klienci nie kryli zasko-

cilii. Nie spodziewali się, że najlepsze czeka ich
piętro wyżej.

Piękno klasy światowej
Za kulisami wrzało. Do pokazu zostało jeszcze kilknascie minut. A w urządzonej w nietypowym miejscu, bo między podnośnikami samochodowymi w garderobie na swoją kolej czekało
kilkanaście piękności z całego świata. Mierząca
prawie 1,80 m ciemnowłosa Jasmine Sjoberg Sidibe, pół Szwedka, pół Gwinejka z zaintereso-
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waniem przyglądała się wiszącym na wieszaku

wybiegu w Euro-Kas
– Elisabeth Duda, aktorka i prezenterka telewizyjna, znana z programu „Europa da się lubić,
a na 70-metrowym wybiegu stanęły modelki,
których twarze niejednokrotnie zdobiły okładki
kobiecych magazynów. Towarzyszyły im Miss
Piękności z Europy, Azji i Afryki. Goście na
żywo mogli zobaczyć, oglądane do tej pory w
telewizji: Miss Tajlandii, Miss Szwecji, Miss Finlandii, Miss Guinea, Miss Francji, Miss Włoch,
Miss Słowenii, Miss Panamy, Miss Polski, Miss
Bahama, Miss Estonii oraz Miss Gambii. Nikt
nie mógł uwierzyć, że tyle piękności przyjechało
do Katowic na jeden wieczór.
Wybieg zdominowały kolekcje wieczorowe
i jesienne nowości. Szlachetne tkaniny, wyrafinowane kroje, głębokie kolory. Słowem:
najnowsze kolekcje znanych domów mody:
VJC Versace, Armani Jeans, ICE Iceberg, Red
Valentino, Moschino, Giza, Guess. Panie na widowni w myślach miały już suknie i marynarki
w swoich szafach. – Później z błyskiem w oku
dopytywały się obecnych na gali World Miss
of Fashion przedstawicieli znanych modowych
marek o adresy butików – zdradza Marzena
Miszczyk ze studia Agir, która graficznie zadbała o imprezę. Dużym zainteresowaniem płci
kreacjom, by po chwili wybrać podkreślającą jej

pięknej cieszyła się też wyjątkowa i niepowta-

egzotyczną urodę połyskliwą suknię w zwierzę-

rzalna biżuteria włoskich marek Facco i Baldi-

ce wzory. Goszcząca na wybiegach od 15 roku

nini udostępniona na galę World Miss Fashion

życia Finka – Johanna Ahlback już nie mogła

przez Firmę Incanto - generalnego dystrybutora

doczekać się, kiedy założy elegancką “małą

w Polsce. Goście podziwiali oryginalne naszyj-

czarną”, a uznana za najpiękniejszą Francuzkę

niki, długie kolczyki i błyszczące bransolety.

blondwłosa Celia – powłóczystą, sięgającą za
kostki suknię balową. W końcu, jak podkreślały

Samochód z pazurem

królowe jednym głosem, każda kobieta najlepiej

Piękności pytane przez gospodynię wie-

czuje się w szlachetnych tkaninach pokazują-

czoru – Elizabeth Dudę, chętnie opowiadały

cych same atuty.

gościom o sobie. Przyznawały, że Śląsk bardzo

W ruch poszły pędzle i grzebienie. Mistrzo-

im się podoba i chętnie zostałyby tu na dłużej.

wie Klubu fryzjerskiego Maniewski czarowali

W trakcie przerw podczas których zmienia-

na głowach piękności misterne fryzury. Jeszcze

ły garderobę, czas umilał widzom Mateusz

tylko odrobina pudru, szminki, połyskliwych

Ziółko uczestnik programu „Mam talent”. Na

cieni do oczu i umiejętności wizażystów z Va-

scenie wystąpił też Rafał Brzozowski wystę-

nilla Spa pod okiem właścicielki Magdaleny

pujący z zespołem Emigranci, z najlepszymi

Szostak. Szybko stało się pewne, że gdy dziew-

polskimi muzykami i kompozytorami, m.in.

czyny staną na wybiegu tętno przyspieszy nie

Wojciechem Wójcickim, Filipem Siejką, Mi-

jednemu mężczyźnie.

chałem Grymuzą i Robertem Chojnackim.

Moda z najwyższej półki
Temperatura skoczyła, gdy z głośników uleciały rytmiczne dźwięki. Nastroju dodały światła,

Za konsolą stanął zaś Dj Misha - rezydent klubu
Sofa Lounge Music & Bar w towarzystwie wrocławskiego saksofonisty Roberta Kamalskiego
tworząc niepowtarzalny duet.

które zasilał prąd z... trzech budynków. Na scenie

Ale piękne kobiety i dobra muzyka to nie

pojawiła się gospodyni gali World Miss of Fashion

wszystko. Błyszcząca gwiazda wieczoru stała na
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scenie przez cały czas. Perłowe Volvo C 30, bo o

zwycięzców znalazły się między innymi: specjal-

że marzenia staną się rzeczywistością. Patronat

nim mowa, prezentowało się niezwykle okaza-

nie wykonany na tę uroczystość przez Hutę Szkła

medialny nad galą sprawował magazyn Silesia

le. Zaś na końcu czerwonego dywanu stał nowy

Zawiercie kryształ, ekspresy do kawy Nespresso,

Business&Life, a klip z imprezy można zoba-

model S-60. Limuzyna witała wchodzących. - To

zestawy kosmetyków oraz vouchery na zakup eks-

czyć na www.youtube.com wpisując Miss One

z jednej strony elegancka i klasyczna, a z drugiej

kluzywnej odzieży i mebli ISTE. Chętni na zabawę

Media Group.

pełne dynamizmu i pasji auto ze sportowym

do białego rana przenieśli się po gali do klubu Sofa

pazurem – mówi Marta Karpińska, specjalistka

Lounge Music & Bar, gdzie duet Dj Mischa & Ka-

ds. marketingu z katowickiego salonu Euro-Kas,

malski zapewnili potężną dawkę dobrej muzyki.

dealera Volvo. Dodaje, że nowy model nie bez

Kilkanaście godzin dobrej zabawy, totalna

– to tylko wycinek potencjału agencji. Założona

kozery został zaprezentowany podczas poka-

przemiana salonu samochodowego w luksuso-

przez Piotra Chodaka w 2000 roku firma (zaist-

zu mody. – Z projektowaniem samochodu jest

wy show room i wybieg, towarzystwo Miss Pięk-

niała pod nazwą VIP Management) zajmuje się

dziś podobnie jak z projektowaniem sukni. Auto

ności z całego świata, moda z najwyższej półki…

produkcją oraz postprodukcją eventów i progra-

musi być nie tylko wygodne i bezpieczne. Musi

Jak to się robi? – Potrzebne są doświadczenie i

mów telewizyjnych przy wykorzystaniu najno-

również stanowić wyraz nowych trendów. Za

kreatywność – zdradza Piotr Chodak, właściciel

wocześniejszych technologii. - Jesteśmy w stanie

sprawą linii, wnętrza i nowoczesnych technolo-

One Media Group, pomysłodawca i organizator

zrealizować niemal każdy projekt i podjąć się naj-

gii może podobać się klientom oraz przyciągać

pierwszej na Śląsku gali World Miss of Fashion.

trudniejszych wyzwań - zapewnia jej założyciel.

spojrzenia – przekonuje Karpińska. Specjalistka

– Do tej pory takie niesamowite eventy działy

Profesjonalne oświetlenie, nagłośnienie sce-

z wieloletnim stażem doradzała już dziesiątkom

się w Warszawie. My pokazaliśmy, że na Śląsku,

niczne, efekty specjalne (pady ogniowe, kurtyny

klientów. – Kobietom zawsze zależy na wyglą-

w Katowicach, skąd pochodzę, niemożliwe staje

wodne, lasery itp.) oraz wyposażenie dodatkowe

dzie samochodu. Często kolor dopasowują do

się możliwe – przekonuje Chodak. Nie ukrywa,

(monitory LCD, plazmy, ściany projekcyjne) po-

swojej garderoby, wersję auta do swojego stylu.

że gala była ogromnym przedsięwzięciem logi-

zwala One Media Group być liderem w projek-

Mężczyźni patrzą na parametry techniczne. Im

stycznym. Współuczestniczyło w niej kilkuna-

tach fotograficznych i multimedialnych. Agencja

coraz częściej też zależy na wizerunku i wyglą-

stu sponsorów i około pół tysiąca zaproszonych

dysponuje bazą znanych wykonawców muzycz-

dzie swojego samochodu – nie kryje.

gości. - Samo projektowanie oficjalnego logo gali

nych, aktorów, tancerzy, konferansjerów, mode-

A nowe Volvo S 60 z pewnością zaspokoi

zajęło ponad tydzień – uchyla rąbka tajemnicy

lek i hostess. Współpracuje z regionalnymi i ogól-

potrzeby nawet najbardziej wysublimowanego

Marzena Miszczyk z Centrum Usług Reklamo-

nopolskimi mediami (m.in. TVN, Polsat). Posiada

klienta. Dużym zainteresowaniem podczas gali

wych Agir. - Trzeba jednak przełamywać stereo-

bogate spektrum możliwości: od prowadzenia

cieszył się też model C 30. Trzydrzwiowy, nie-

typy czarnego Śląska związanego i kojarzonego

obsługi PR, callcenter i bramek sms, poprzez pro-

zwykle zwrotny miejski samochód jest idealny

tylko z kopalniami. Jesteśmy od tego, żeby robić

jektowanie i produkcję materiałów reklamowych,

na zakupy czy dojazd do pracy.

rzeczy na pozór niemożliwe – zaręcza szef One

aż po kompletne rozwiązania multimedialne, re-

Media Group.

klamowe filmy wideo, teledyski i spoty radiowe.

Robimy rzeczy niemożliwe
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One Media Group
Pomysłowość, doświadczenie, upór i sprzęt

Marzy o tym, żeby sierpniowa gala stała się

World Miss of Fashion zakończyła loteria nagród

imprezą cykliczną. A sądząc po opiniach gości i

ufundowanych przez sponsorów gali. W rękach

współorganizatorów, wszystko wskazuje na to,

ILESIABUSINESS&LIFE
BUSINESS&LIFE
SSILESIA

Stale uczestniczymy w organizacji tras eventowych oraz postprodukcjach medialnych.
Anna Głowacz
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Mentalnie nastawiony na golfa

Włodzimierz Pawlik w wolnych chwilach nie zasiada przed telewizorem, stroni też
od picia piwa i objadania się paluszkami. Jeśli znajdzie czas na przyjemność, to ma
zawsze tę samą formę. Przyjemność to po prostu wyjazd na pole golfowe. Choć z
Oświęcimia, w którym mieszka, do Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach
Śląskich jest około pięćdziesięciu kilometrów, to ta odległość nie ma dla niego
żadnego znaczenia.
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Przypadek Włodzimierza Pawlika jest

niem praktycznie jest niemożliwa, a to

programach sportowych i tak z począt-

ciekawy i godny naśladowania z wielu

właśnie od niego wszystko się zaczęło.

ku powoli rozwijała się ta jego pasja.

powodów. Jednym z nich jest fakt, że

W trakcie leczenia Włodzimierz Pawlik

Wtedy jeszcze nie przypuszczał, że kie-

jego pasja pojawiła się niespodziewa-

musiał długo dochodzić do zdrowia w

dyś sam będzie wicemistrzem Polski w

nie i przypadkowo. W rodzinie nie było

domu. Pewnego dnia zmieniając kana-

tym sporcie.

raczej tradycji „przekazywania” sobie

ły telewizyjne, natrafił na rozgrywki

Trzeba jednak pamiętać, że fascyna-

kija golfowego, a pan Włodzimierz nie

w golfie. Zatrzymał się i właściwie już

cja i chęć gry to dopiero połowa sukcesu,

grywał na polu golfowym od dziecka.

wtedy – choć może nie był jeszcze tego

dopełnia go posiadanie odpowiedniego

Zainteresowanie tym sportem zaczęło

świadomy – wpadł w sidła tego sportu.

wyposażenia do gry w golfa. Również

się od chorego kręgosłupa. Brzmi to

Od tej pory coraz częściej śledził poczy-

i pod tym względem przypadek Wło-

paradoksalnie, bo gra z takim schorze-

nania golfistów – zwykle w niemieckich

dzimierza Pawlika jest nietypowy.
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Zrządzenie losu spowodowało, że jego

warunków fizycznych, ale czy zamiast

w momencie, gdy staję na polu, naj-

pierwsza fascynacja golfem zbiegła się

tego, stawia jakieś inne wymagania?

ważniejsza jest chęć dobrego zagrania,

z urodzinami. Na pytanie znajomego

Na przykład jeśli chodzi o mentalność

uniknięcia jakiejkolwiek przypadko-

z USA o to, jaki prezent sprawiłby mu

gracza?

wości. Jeżeli runda jest w miarę dobra

największą przyjemność, odpowiedział

- W golfie potrzebny jest jeden pro-

i nie ma żadnej kardynalnej wpadki, to

cent talentu, a dziewięćdziesiąt dzie-

jestem z siebie zadowolony. Wynik jest

- Skoro był Pan już zafascynowany

więć procent pracy. W tym sporcie nie

drugorzędny, na pierwszym miejscu

golfem i miał odpowiedni sprzęt, to

można niczego osiągnąć bez odpo-

stawiam grę. Jeśli podchodzi się do gol-

pojawienie się na polu golfowym było

wiedniego wysiłku. Do tego dochodzą

fa w odpowiedni, zdrowy i rozsądny

pewnie kwestią kilku dni?

bez wahania: „kij golfowy”.

jeszcze uwarunkowania psycho-fizycz-

sposób, to sukces przychodzi samoist-

- Co prawda dostałem kij golfo-

ne – jeden potrafi szybciej zgrać swoje

nie. Największą satysfakcję daje możli-

wy, ale około roku przeleżał w szafie.

ruchy z myśleniem strategicznym , a

wość rywalizowania na polu golfowym

Wreszcie moja żona powiedziała, że-

inny wolniej. Jednak warto pamiętać,

z młodszymi od siebie graczami i poka-

bym w końcu coś z nim zrobił. Krótko

że nawet osoby bardzo energiczne czy

zanie, że, mimo wieku, potrafi się grać.

mówiąc albo miałem go wyrzucić, albo

roztrzepane będą potrafiły odnaleźć

- No właśnie, w tym tkwi fenomen...

zacząć z niego korzystać. W takiej sytu-

się na polu golfowym. Oczywiście pod

Chyba niejeden dwudziestolatek może

acji wiedziałem, że muszę spróbować.

warunkiem, że zredukują te swoje ce-

pozazdrościć Panu formy...

Najpierw zacząłem ćwiczyć na stadio-

chy charakteru, jak impulsywność czy

- Na formę trzeba się zapracować.

nie piłkarskim, ale początki były raczej

nadpobudliwość. Golf nie jest sportem,

Regularnie ćwiczyć, trenować – także

trudne. Równocześnie nagrywałem na

w którym chodzi o szybkie uderzenie

w czasie zimy. Bardzo dużo chodzę,

magnetowidzie różne programy o gol-

piłeczki i zakończenie całej rozgrywki.

niezależnie od pory roku i pogody. Sta-

fie i potem odtwarzając je, próbowałem

Na polu ważne jest opanowanie i do-

ram się to robić przynajmniej trzy razy

się uczyć. Byłem zdany tylko na siebie,

kładne przemyślenie swojego ruchu. W

w tygodniu. Do tego dochodzi jeszcze

bo wtedy nie było jeszcze książek na ten

momencie przygotowania do uderzenia

jeżdżenie na rowerze. By grać w golfa,

temat ani instruktorów gry w golfa.

trzeba się wyłączyć, a więc nie skupiać

trzeba naprawdę dobrze się przygo-

się na tym, że konkurent zagrał przed

tować, bo ta czynność wymaga spore-

- Ale w końcu trafił Pan do Śląskiego

chwilą bardzo dobrze. Ważna jest kon-

go wysiłku. W czasie jednej rundy do

- Natrafiłem na artykuł o tym klubie

centracja tu i teraz. Jeśli ktoś przyjmie

przejścia jest około trzynastu kilome-

i kiedyś będąc w Katowicach, postano-

taką zasadę, to na pewno uda mu się

trów. Troska o formę ma też inny cel,

wiłem podjechać do Siemianowic Ślą-

odnieść sukces.

jakim jest samo zdrowie. Ludzie zwy-

Klubu Golfowego...

skich. Oczywiście szybko się zapisałem

- Takie podejście do gry jest zgodne

kle po pracy siadają przed telewizorem,

i jestem w nim do dziś, bo golf to nie-

z Pana charakterem? Łatwo przychodzi

piją piwo i jedzą paluszki. Natomiast

samowity sport. W czasie gry pracuje

Panu taka absolutna koncentracja?

ruch zapobiega wielu dolegliwościom.

całe ciało. Kiedy zacząłem ćwiczyć, to

- Z natury jestem człowiekiem ner-

- W którym momencie gry czuje się,

przypomniałem sobie o wszystkich

wowym, co jednak nie ma przełożenia

że sukces jest na wyciągnięcie ręki?

mięśniach np. tych na plecach. W golfie

na moje zachowanie na polu golfowym.

Dobry start czy ostatnie uderzenie

chodzi o to, żeby się zmęczyć, ale zmę-

Generalnie ta gra bardzo mnie uspoka-

przed metą decydują najczęściej o

czyć pozytywnie.

ja. Mam w domu dwóch psychologów,

zwycięstwie?

- Pozytywne zmęczenie – to brzmi

z którymi często rozmawiam na temat

- To się czuje dopiero po zaliczeniu

ciekawie... Na czym polega taki wysi-

tego paradoksu. Córka i żona potwier-

ostatniego dołka. Nawet w tym momen-

łek?

dzają, że z punkty widzenia psycholo-

cie można ponieść porażkę i nie wygrać

gii, taka zmiana nastawienia i zachowa-

turnieju. Zwykle dlatego, że człowiek

nia jest jak najbardziej możliwa.

pod koniec gry się rozluźnia i już myśli,

- Zacząłbym od tego, że generalnie
pozytywne w golfie jest to, że nawet
człowiek po pięćdziesiątce może zacząć

- Ma Pan na swoim koncie wiele

grać. Zwykle w tym wieku pozostaje

sukcesów w tym sporcie. Czy nagrody

- Wśród różnych nagród i wyróżnień

ograniczone pole manewru, jeśli chodzi

zmieniają podejście do gry w golfa,

ma Pan też jedno nietypowe, związane

o wysiłek fizyczny. Można jeździć na

czy dalej jest taką samą pasją jak na

z pewnym uprzywilejowaniem…

nartach – w swoim tempie albo biegać

początku?

– też w swoim tempie, a w golfa można

- W tym roku zostałem wicemistrzem

po prostu grać tak, jak inni, bez specjal-

Polski, a samych pucharów i statuetek

nego traktowania.

mam ponad sto. Jednak w tym sporcie

- Golf nie wymaga odpowiednich

nie o to chodzi. Dla mnie najważniejsze
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że bliskiej wygranej.

- Domyślam się, że chodzi o moje
miejsce parkingowe w Śląskiem Klubie
Golfowym…
- Tak. Skąd wzięło się to specjalne
wyróżnienie?
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- Zostałem mistrzem klubu i w na-

pomagają w korzystaniu z ciekawego

którego zaraziłem tą pasją i bardzo czę-

grodę razem z pucharem dostałem

sposobu spędzania wolnego czasu, któ-

sto wspominamy sobie nasze golfowe

również… miejsce parkingowe. Taką

ry zapewnia ruch i towarzystwo. Lu-

historie.

decyzję podjął zarząd klubu. Dlatego

dzie starsi kończąc pracę zawodową i

- Nigdy nie miał Pan problemu z

też mogę przyjeżdżać ostatni, a miejsce

przechodząc na emeryturę, borykają się

tym, żeby pogodzić pasję z pracą za-

parkingowe zawsze na mnie czeka.

często z problemem dostosowania do

wodową?

- Często dążenie do sukcesu prowa-

nowego życia, w którym brakuje zaję-

- Zawsze udawało się to jakoś po-

dzi do niezdrowej rywalizacji wśród

cia i jest zbyt dużo wolnego czasu. Te-

układać. Pracując w firmie, starałem się

graczy. Czy na polu golfowym też

rapia w postaci gry w golfa jest całkiem

tak zorganizować dzień, by znalazł się

można się z tym spotkać?

dobrym rozwiązaniem tego problemu.

też czas na pójście na pole golfowe. Jeśli

- Na polu golfowym raczej można

Szwedzi wolą zapobiegać, niż potem

rano była ładna pogoda, to grałem do

mówić o pozytywnej rywalizacji. Rzad-

leczyć starszych ludzi z różnych dole-

południa, a potem pracowałem. Kole-

ko zdarza się, że ktoś postępuje w myśl

gliwości.

dzy czasem narzekali, że nie mogą grać,

niezdrowej konkurencji. Jeśli już dojdzie

- A w Polsce widok starszej osoby na

bo nie mają na to czasu. Ja też miałem

do takiej sytuacji, to zwykle szybko się ją

polu golfowym czy uprawiającej coraz

wiele obowiązków, a mimo to mogłem

wyjaśnia. W golfie obowiązuje etykieta,

bardziej popularny nordic walking

znaleźć też czas na pasję. To po prostu

która praktycznie przez wszystkich jest

ciągle jeszcze budzi zdziwienie….

kwestia dobrego zaplanowania całego

przestrzegana. Każdy musi dobrze znać

- Kiedyś człowiek uprawiający sport

przepisy gry, a gdy pojawia się kontro-

w mieście czy w parku raczej nie był ak-

- Pamięta Pan jakąś ważną historię

wersja, to spór rozwiązuje sędzia.

ceptowany – szczególnie osoby starsze.

z pola golfowego, która dużo Pana nauczyła?

- Co w związku z obowiązującą ety-

Dziś, gdy ktoś biega czy jeździ na rowe-

kietą jest największym wykroczeniem

rze, nikt już go nie wytyka go palcami.

- Kiedy zaczynałem dopiero grać,

na polu golfowym?

Wręcz przeciwnie, ludzie czasem z nut-

podczas turnieju w Krakowie pewien

- Sądzę, że podmiana piłeczki na

ką zazdrości patrzą na wysportowane

Amerykanin, który był zawodowcem,

polu. To sytuacja, w której ktoś zagry-

osoby, które mijają na ulicy. Na szczę-

powiedział mi ważne zdanie. Jakieś

wa ją na wysoką trawę. Nagle piłeczka

ście sport jest coraz bardziej popularny

cztery, pięć dołków przed końcem Ame-

znika i wszyscy zaczynają jej szukać.

i dlatego budzi mniej tego typu nega-

rykanin stwierdził, że bardzo dobrze

Gracz, który wykonał to zagranie wie,

tywnych emocji. Ludzie coraz częściej

gram, bo nie staram się mu dorównać.

że za zgubioną piłeczkę trzeba doliczyć

wybierają w sobotnie popołudnie sport

On był zdecydowanie lepszy, ale tech-

sobie dodatkowe punkty - co znowu

niż piwo i kiełbaskę w swoim ogródku.

niki można się nauczyć, a odpowiednie

pogarsza ogólny wynik. W związku z

Dbanie o kondycję zapewnia mniejsze

podejście do gry jest na wagę złota. Isto-

tym podkłada na pole inną , wyciągnię-

prawdopodobieństwo choroby i dobry

tą gry w golfa jest dostosowanie swoich

tą z torby. Tym samym nie musi sobie

nastrój. Golf i w ogóle sport sprawia, że

umiejętności do pola i nie sugerowanie

doliczać żadnych punktów.

człowiek jest szczęśliwszy.

się innymi graczami. Golf to taki sport,

- Jaka jest Pana własna definicja golfa, niekoniecznie odwołująca się do
zasad i techniki gry.

- Jednak mimo to, ludzi grających w
golfa nie ma zbyt wielu.

w którym nasza mentalność ma bardzo
duże znaczenie.

- Ludzie nie grają, bo z góry zakła-

- Życzenia związane z golfem, które

- Golf to sposób na życie, sposób na

dają – ulegając stereotypom - że w tym

chciałby Pan, żeby się spełniły w naj-

przyjaźń. Na polu golfowym zawiązują

sporcie nie można się zmęczyć. Dopie-

bliższej przyszłości...

się naprawdę wieloletnie relacje, a za-

ro kiedy spróbują, przekonują się jaką

- Chcę, żeby wszystko zostało tak jak

żyłość przenosi często się także na życie

przyjemność daje ten wysiłek. Niestety,

jest. Mam nadzieję, że nie trafi się żadna

prywatne. Golf daje inne spojrzenie na

wielu nie podziela tej pasji, dlatego nie

kontuzja. Myślę, że trzeba mierzyć swoje

codzienność, problemy i zachowania

wszyscy przyznają się przed swoimi są-

siły i zamiary zgodnie z rzeczywistością

ludzi. To sposób na to, żeby nauczyć się

siadami do uprawiania golfa.

i realnymi możliwościami. I być zado-

cierpliwości i spokoju.
- Wobec tego może lepiej na terapię,
zamiast do specjalistów, wybrać się na
pole golfowe.
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tygodnia.

- Czy zaraził Pan kogoś ze bliskich
tą pasja związaną z golfem?

wolonym z tego, co jest tu i teraz. Doceniam to, co zdobyłem. Nie wiadomo,

- Rodzina rozumie moje zaintereso-

co przyniesie jutro. Teraz jestem szczę-

wania i jak najbardziej je wspiera. Żona

śliwy z tego, co mam, a jak jutro będzie
lepiej, to będę jeszcze szczęśliwszy.

- Grę w golfa można postrzegać jako

i córka są typami naukowców, ale obie

terapię. Szwedzi dostrzegając to, pro-

chętnie rozmawiają na temat golfa.

ponują emerytom dopłaty do każdego

Znają zasady gry i często razem dysku-

wejścia na pole golfowe. W ten sposób

tujemy na ten temat. Mam przyjaciela,

SILESIA BUSINESS&LIFE

- Tego właśnie Panu życzę. Dziękuję
za rozmowę.
Dominika Tkocz

The Silesian Golf Club
Siemianowice Śląskie
18 Hole Course

www.slaskiklubgolfowy.pl
S
ILESIA BUSINESS&LIFE
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TOMASZ ADAMEK

SPORT

Tomasz Adamek urodził się 1 grudnia
1976 r. w Żywcu. Były zawodowy mistrz
świata organizacji IBF i IBO w kategorii
junior ciężkiej, po wygranej 11 grudnia
2008 roku z Amerykaninem Steve’em
Cunninghamem; oraz WBC w kategorii
półciężkiej, po zwycięstwie 21 maja
2005 roku nad Australijczykiem Paulem
Briggsem. Obecnie jest posiadaczem
pasa International IBF wagi ciężkiej, w
której stoczył cztery zwycięskie walki:
24 października 2009 roku w Łodzi z
Andrzejem Gołotą (TKO 5. runda), 7 lutego
2010 w Newark z Jasonem Estradą (na
punkty), 24 kwietnia 2010 w Ontario (USA)
z Chrisem Arreolą (na punkty), 21 sierpnia
2010 w Newark z Michaelem Grantem (na
punkty).
W zawodowym boksie stoczył 43 walki, z
których wygrał 42 (w tym 27 przed czasem),
przegrywając tylko raz, 3 lutego 2007, w
obronie tytułu mistrza świata federacji WBC
w wadze półciężkiej z Chadem Dawsonem
w Kissimmee na Florydzie. Jest pierwszym
Polakiem, który zdobył „Muhammad Ali
Giant Athlete Award”, nagrodę imienia
Muhammada Ali za wybitne osiągnięcia
sportowe i postawę poza ringiem, a
także „The Ring championship belt”, pas
mistrzowski magazynu „The Ring”.
Medalista mistrzostw Europy amatorów,
międzynarodowy mistrz Polski. Zdobywca
2. miejsca w 2005 i 4. w 2006 roku w
plebiscycie na najlepszego sportowca
Polski.
Założyciel klubu sportowego KS CiosAdamek w rodzinnych Gilowicach.
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SAGA „GÓRALA”
Do 24 października ubiegłego roku „królem” dla bokserskich fanów był mimo bardzo pokręconej
dziwnej kariery Andrzej Gołota. Człowiek, który czterokrotnie walczył o mistrzostwo świata wagi
ciężkiej i ani razu go nie zdobył. Według powszechnej opinii 24 października w Łodzi narodził się
nowy „król” - Tomasz Adamek. Choć był dwukrotnym mistrzem świata – w półciężkiej i junior ciężkiej,
to jednak popularnością Gołocie nie dorównywał. W łódzkiej Atlas Arenie „Góral” z Gilowic zmiótł z
powierzchni ringu Gołotę wygrywając przed czasem w piątej rundzie. Fani boksu w Polsce uwierzyli,
że Adamek może w końcu spełnić marzenia polskich fanów boksu o mistrzu świata wszech wag.
Tomasz Adamek jest kompletnym pięściarzem, o czym świadczy jego droga z kategorii półciężkiej
przez junior ciężką do ciężkiej. W pierwszych dwóch był mistrzem świata. Porywające dwie walki
z Paulem Briggsem, wspaniałe zwycięstwa nad O’Neil Bellem i Steve’em Cunninghamem. W 2009
roku dwukrotnie z powodzeniem bronił pasa IBF w junior ciężkiej, wygrywając przed czasem.
Spekulowano, że ma walczyć z takimi bokserskimi legendami jak Roy Jones junior, Evander
Holyfield, Bernard Hopkins. Z różnych względów nie doszło do tego i zapadła decyzja o przejściu
do wagi ciężkiej. 24 października w Łodzi odbyła się wspomniana „polska walka stulecia”, od tego
czasu Adamek walczył w ciężkiej trzykrotnie pokonując coraz silniejszych przeciwników: Jasona
Estradę, Chrisa Arreolę i Michaela Granta. Kończy ten rok walką 9 grudnia z Vinnym Maddalone.
Jak będzie wyglądał rok 2011? Czy dojdzie do pojedynku o mistrzostwo wagi ciężkiej?
Rozmowę z Tomaszem Adamkiem

rzeczy”. Umiem na przykład haftować.

nowego domu żona nie chciała serwisu

rozpoczniemy nietypowo, od jego po-

W domu w Gilowicach wisi sporo ob-

sprzątającego, więc myłem okna, odku-

zasportowych zainteresowań, o których

razów. Pieczenie placka drożdżowego

rzałem i tak dalej.”

często wcześniej opowiadał. „Wycho-

jest moją specjalnością. Zresztą, umiem

Wróćmy jednak do sportowych po-

wywałem się w domu, gdzie były czte-

w kuchni zrobić wszystko, choć ostatnio

czątków. Jako młody chłopak Tomasz

ry siostry i mama, może dlatego potrafię

to raczej teren mojej żony Doroty. Lubię

Adamek kopał piłkę w rodzinnych Gi-

sporo zrobić z tak zwanych „babskich

też sprzątać, tak mnie wychowali. Do

lowicach. W szkole pojawił się trener
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klubu bokserskiego „Góral” Żywiec i
namawiał do treningów pięściarskich.
Jednym z tych, który dał się namówić
był Tomek, który wtedy nie zdawał
sobie nawet sprawy, że właśnie podjął
najważniejszą decyzję w życiu.
Rozpierała mnie energia i wszędzie
było mnie pełno – wspomina Adamek.
- Grałem w piłkę, trenowałem boks i
jeszcze... tańczyłem w regionalnym
zespole „Gilowiczanka”. To była dla
mnie wielka frajda, przy tym jednak
stąpałem twardo po ziemi i chciałem
mieć fach w ręku, dlatego uczyłem się
na technika sprzętu AGD.
- W wyuczonym zawodzie jednak
nie pracowałeś.
- Przez boks, bo odnosiłem w nim
coraz więcej sukcesów. Jako młodzik,
junior, a potem senior zdobywałem
medale mistrzostw Polski. Występowałem w lidze w Jastrzębiu i Knurowie, byłem reprezentantem Polski i
zdobyłem brązowy medal mistrzostw
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Europy. Jeszcze wtedy nie wiązałem jed-

i zbierałem doświadczenie, które pro-

model bokserskiej kariery. Mieszka

nak przyszłości ze sportem.

centuje teraz. Pamiętam, że na począt-

nam się też bardzo dobrze, bo mamy

ku mojej zawodowej kariery śmiano się

już własny wygodny dom i wielu przy-

ze mnie, jak mówiłem, że zostanę mi-

jaciół. Oczywiście jest też tęsknota za

- Kto wpłynął na zmianę twoich planów?
- Andrzej Gmitruk, znakomity trener,

strzem świata. Jednak dopiąłem swego.

rodziną, za górami, ale przecież kiedy

który był też menedżerem. Miałem zna-

- Miałeś już rodzinę. Żona nie miała

tylko możemy, to wsiadamy w samolot

komity 1998 rok, wygrałem wszystko w

ci za złe, że często nie ma cię w domu,

i jesteśmy u siebie w domu w Gilowi-

lidze, miałem brązowy medal ME w Miń-

że gonisz być może za utopijną wizją?

cach. Często odwiedzają nas również w

sku, wygrałem prestiżowy Memoriał Fe-

- Moja żona Dorota jest moim naj-

liksa Stamma. Jednak odczuwałem niedo-

większym przyjacielem. Bez przesady

- Córki nie narzekają?

syt, bo nie przekładało się to na poprawę

mogę powiedzieć, że nie byłbym tu

- Wręcz przeciwnie, szybko się za-

moich finansowych warunków. Miałem

gdzie jestem, gdyby nie ona. Wszystko

aklimatyzowały i świetnie sobie radzą

szykować się do olimpiady w Sydney, ale

co robię, robię dla mojej rodziny, dla

w szkole, zbierają pochwały. Starsza,

tylko obiecywano lepsze stypendium. Pod

moich córek – Weroniki i Roksany –

Roksana, pomaga przy redagowaniu

koniec 1998 roku spotkałem się na turnieju

żeby miały dobrą przyszłość.

mojej strony internetowej, tłumacząc

Stanach mamy i siostry.

w Helsinkach z Gmitrukiem (prowadził

- Powiedziałeś, że śmiano się, gdy

wtedy amatorską kadrę Norwegii – wyj.

mówiłeś o mistrzostwie świata, a ty

- A żona? W Polsce, jak pamiętam,

aw), który zaproponował mi przejście na

byłeś już czempionem w dwóch wa-

studiowała na kierunku pielęgniar-

zawodowstwo. Długo się nie zastanawia-

gach i przymierzasz się do trzeciego

skim i była bardzo aktywna zawodo-

łem i w styczniu 1999 roku podpisałem

tytułu.

wo.

kontrakt.
- Początkowo nie było jednak tak różowo.
- Wielkich pieniędzy od razu nie było,

teksty na angielski.

- Bo ja lubię wyzwania. Boks jest moją

- I dalej jest. Zrobiła jakieś kursy, żeby

pracą, za którą chcę jak najwięcej zara-

móc tu wykonywać swój zawód. Na ra-

biać, ale żeby tak się stało muszę być

zie bardziej jednak ją pochłania opieka

najlepszy.

nad córkami, wożenie do szkoły i na

ale to normalne. W Polsce ciężko było wte-

- Dlatego przeniosłeś się do USA?

różne zajęcia, oraz urządzanie domu,

dy zrobić karierę. Zjeździliśmy jednak ka-

- Tak, bo tu są najlepsze warunki dla

pielęgnacja ogrodu, przy czym i ja w

wał świata, wygrywałem walkę za walką

takich jak ja, którzy wiedzą co chcą. Byłem już w USA wcześniej w 2005 roku,
ale tęskniłem za rodziną. Po zdobyciu

miarę możliwości pomagam.
- W mediach często pisze się, że masz
również czas na narty, golfa, ryby...

mistrzostwa świata WBC w półciężkiej

- To jest jeszcze jeden wielki plus ży-

wróciłem do Polski i próbowałem tu

cia w USA. Stąd jakby wszędzie było

kontynuować karierę, ale było ciężko.

bliżej i więcej jest możliwości czynnego

Fakt, że sam popełniłem kilka błędów,

spędzania wolnego czasu. Rzeczywiście

ale nie ma co do tego wracać. Gdy zo-

często z przyjaciółmi, głównie z Ziggim

stałem mistrzem świata IBF w junior

Rozalskim i jego rodziną, robimy wypa-

ciężkiej, postawiłem wszystko na jedną

dy w różne części świata.

kartę. Siadłem z żoną przy herbacie i

- Na to mogą sobie pozwolić ludzie

przedstawiłem mój plan. Jedziemy całą

bogaci, a ty do nich już się zaliczasz.

rodziną do Stanów, na kilka lat, a może

Niektórzy zazdroszczą ci tego.

na stałe, a ja zrobię wszystko, żeby zo-

- I tego nie rozumiem. Przecież to

stać mistrzem świata wagi ciężkiej. Do-

jest efekt mojej ciężkiej pracy i podję-

rota powiedziała OK... No i od dwóch

cia wielkiego ryzyka. Inni też mogą,

lat mieszkamy za Oceanem.

ale widocznie wolą zazdrościć, nic na

- W USA jest lepiej?

to nie poradzę. Co do bogactwa, to nie

- Pod względem sportowym jak naj-

uważam siebie za jakiegoś wielkiego

bardziej. Mam dobrego trenera, nie

milionera, który ma różne kaprysy.

mam problemów ze sparingpartne-

Szanuję każdy zarobiony grosz, sta-

rami, są świetne warunki do treno-

ram się mądrze go inwestować, przede

wania. Nie ma wreszcie kłopotów z

wszystkim z myślą o przyszłości mojej

kontaktowaniem się z promotorami i

rodziny. Przecież ja nie będę boksował

przedstawicielami stacji telewizyjnych.

wiecznie. Ile mi jeszcze zostało – trzy,

To wszystko składa się na optymalny

cztery lata? Nie mam zamiaru na sta-
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re lata zarabiać na życie jak Shannon
Briggs, którego tak sponiewierał Witalij Kliczko.
- Wróćmy więc do boksu. Będziesz
walczył 9 grudnia z Vinnym Maddalone. A co potem, w przyszłym roku
już o mistrzostwo świata? Jeżeli tak,
to z kim?
- Takie pytania zaczynają mnie
irytować. Sam powiedziałem, że
moim celem jest mistrzostwo świata
w trzeciej kategorii wagowej i robię
wszystko, żeby to osiągnąć. Jednak
ja nie powiedziałem, że stanie się
to wtedy i wtedy; że pokonam tego
i tego. Niemal od roku próbuje się
mnie na siłę „wystawić” na któregoś
Kliczkę, dodając, że raz odmówiłem
im walki. Tak, odmówiłem, bo nie
byłem jeszcze gotowy. Mnie nie interesuje walka za milion dolarów bez
patrzenia na konsekwencje. Zdrowie
mam jedno. Trener Roger Bloodworth
chwali mnie za postępy, ale dodaje,
że jeszcze muszę się uczyć, więc się
uczę. Wyjdę przeciwko Kliczkom czy
Haye’owi pod dwoma warunkami:
gdy będę mógł walczyć o zwycięstwo
oraz na godziwych warunkach finansowych. Niedawno w jednym z wywiadów powiedziałem: „zapraszam
któregoś z braci Kliczko lub Davida
Haye’a do USA, bo tu jesteśmy w stanie zrobić wielkie show, które pokażą
wielkie telewizje”. Nie otrzymałem
odpowiedzi.
- Zapraszasz do USA, a kiedy zobaczymy twoją walkę w Polsce?
- To nie zależy ode mnie, lecz od
stacji telewizyjnych i promotorów. Ja
bardzo chciałbym walczyć w Polsce i
mam nadzieję, że do tego dojdzie. Lubię boksować przed polską widownią.
Muszę jednak dodać, że i w Prudential Center w Newark, gdzie ostatnio
boksuję, czuję się jak u siebie w domu.
Na trybunach większość stanowią Polonusi i gdy zaśpiewają polski hymn,
to ciarki mnie przechodzą.
Rozmawiał Andrzej Wasik
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FAN SZYBKICH SAMOCHODÓW
Koledzy Tomasza Adamka śmieją się, że gdyby nie został bokserem, to pewnie
szalałby w samochodowych rajdach. Już jako młody chłopak był zafascynowany
motoryzacją i o zaletach poszczególnych modeli mógł rozmawiać godzinami. To
zainteresowanie pozostało mu do dziś.

przyspieszenie i pewność jazdy. Ja
preferuję sportowy i szybki styl jazdy,
więc dlatego to auto bardzo mi odpowiada.
- Lubisz szybką jazdę, to chyba
zdarza ci się przekraczać ograniczenia prędkości na drodze?
- Wspomniałem już o płaconych
przez mnie mandatach, więc dostałem nauczkę. Ale czasami lubię mocniej depnąć na gaz i czasami policjanci
mnie zatrzymują i udzielają pouczenia. W Stanach nie opłaca się jednak
być „piratem drogowym”, bo szybko
można stracić prawo jazdy, a nawet
trafić za kratki.
- Jakim samochodem jeździ żona?
- Ona ma Toyotę Camry, bo to też
wygodne i bezpieczne auto. Ja jednak
wolę swoje Infiniti.
- Nie ma więc w rodzinie kłótni o
kluczyki do samochodu...
- Pamiętasz swój pierwszy samochód?
- Pewnie, to był wiekowy maluch,
ale szybko przesiadłem się do jesz-

- Dlaczego akurat Infiniti?
- Bo to bardzo wygodne, niezawodne i bezpieczne auto. Dobre do
jazdy po mieście i na wycieczki.

cze... starszego Golfa. Zmieniałem po-

- Czy to prawda, że jak zostaniesz

tem na trochę nowsze i lepsze modele.

mistrzem świata wagi ciężkiej, to

Lubiłem szybką jazdę i zostało mi to

dostaniesz od Ziggiego Rozalskiego

do dziś. Często płaciłem mandat, zda-

Ferrari.

rzyło się i w USA.
- Czym teraz jeździsz? Preferujesz
amerykańskie wozy?
- Miałem okres fascynacji amerykańskimi samochodami, ale od pewnego czasu jestem wierny japońskiej
firmie Infiniti. Modelem EX jeździłem

- Tak mówił, zobaczymy czy dotrzyma słowa, bo ja chcę zostać mi-

- Absolutnie, moje jest Infiniti, a Doroty Toyota. A jak córki podrosną, to
będą miały swoje samochody.
- Córki wolą jeździć twoim Infiniti,
czy żony Toyotą?
- Jest im to chyba obojętne, bo szczerze mówiąc nie pytałem o to.
- Masz jakieś swoje wymarzone
auto, które chciałbyś w przyszłości
kupić?

strzem świata. A Ferrari już czasami

- Szczerze mówiąc tym wymarzo-

jeździłem i powiem krótko: ale ma

nym jest właśnie Infiniti. Wszystko mi

kopyto!

w nim pasuje i jak będę kupował na-

- Auto z 5-litrowym silnikiem
musi zużywać dużo paliwa...

stępne, to znów wybiorę Infiniti. Mam
nadzieję, że ta japońska firma wymy-

jeszcze w Polsce, podobny kupiłem

- No cóż, coś za coś. Najlepiej po

śli kolejny jeszcze lepszy model. Na

po zamieszkaniu w New Jersey. Teraz

prostu nie patrzeć jak spada strzał-

razie jednak cieszę się moim czarnym

jeżdżę największym modelem Infiniti

ka zużycia paliwa. Z drugiej stro-

Infiniti FX 50 AT, bo jest po prostu do-

– FX 50 AT. To crossover z 5-litrowym

ny ma swoją moc, prawie 400 koni

skonałe.

silnikiem.

mechanicznych, co przekłada się na

SILESIA BUSINESS&LIFE

Rozmawiał Andrzej Wasik

91

Infiniti FX 50

Bohater tego numeru naszego magazynu – Tomasz Adamek budzi powszechny
szacunek i sympatię nie tylko wyjątkowymi umiejętnościami pięściarskimi.
Fascynuje osobowością – przede wszystkim konsekwencją w dążeniu do celu,
niezależnością sądów oraz inteligencją i finezyjnym dowcipem, lśniącymi
szczególnie mocnym blaskiem w świecie sportu. Jako człowiek wyjątkowy,
nie mógł za towarzysza podróży wybrać jakiegoś banalnego, nudnego i
opatrzonego samochodu. Przyjrzyjmy się jego wyborowi – Infiniti FX.
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Tomasz Adamek po zawojowaniu
Europy ruszył na podbój świata, do
którego droga wiedzie przez Stany
Zjednoczone. Z marką Infiniti było

gólnie cenne w dłuższej intensywnej

optymalnych warunkach FX jest w

eksploatacji).

100 procentach autem tylnonapędo-

Mocno

wym, jeżeli jednak któreś z kół wpadnie w poślizg, do 50 procent momentu

odwrotnie. Japońska z rodowodu,

Silniki V8 o mocy 390 KM w FX50

zaczęła ponad dwadzieścia lat temu

oraz V6, 320 KM w FX37, obydwa z

od przebojowego wejścia na konty-

systemem zmiennych faz rozrządu i

nent amerykański, by niespełna dwa

zmiennego stopnia otwarcia zaworów

W powszechnej opinii fachowców,

lata temu rozpocząć podbój Europy,

albo Diesel V6, z wtryskiem piezoelek-

bohater numeru inteligentnie zwięk-

a pół roku temu także Śląska. (Na-

trycznym, o mocy 238 KM i najwyż-

sza, utrzymuje lub skraca dystans.

wiasem pisząc – dyrektor katowic-

szym w klasie momencie obrotowym,

W Infiniti FX mamy inteligentny

kiego salonu Krzysztof Piotrowski

wynoszącym 550 Nm bez problemu

tempomat z pełnym zakresem pręd-

już chwalił nam się sukcesami).

zapewniają radość sportowej jazdy.

kości. Gdy jest włączony, zapewnia

Nie mają one jednak służyć jeździe po

zachowanie bezpiecznej odległości

polskich drogach z prędkością gru-

do

Inaczej

trafi na przednią oś.

Inteligentnie

poprzedzającego

samochodu.

Marka zrezygnowała z głównych

bo przekraczającą dopuszczalną, ale

System wykorzystuje czujniki lasero-

kanałów marketingowych, skupia-

temu, by szybko, czyli bezpiecznie

we, aby utrzymać zaprogramowaną

jąc się na kierowaniu swojej oferty

wyprzedzić. Dwupasmowych dróg

odległość w stosunku do pojazdu z

do osób w założeniu wyjątkowych.

ciągle mamy bolesny niedostatek, w

przodu. Jeśli przez przypadek, np. po

Tych, którzy odrzucają nudę i jed-

przeciwieństwie do dziur i poprzecz-

otrzymaniu ciosu poniżej pasa, nasz

norodność, są otwarci na nowości

nych ścieków lub garbów. Na szczę-

bohater będzie niewłaściwie schodził

oraz docenili technologiczne za-

ście w Infiniti mamy zawieszenie z

z linii, zawsze może liczyć na podpo-

wansowanie i oryginalny, urzekają-

systemem ciągłej kontroli tłumienia.

wiedź z narożnika. Nowe Infiniti FX

cy design aut Infiniti. Ponad połowa

Infiniti mocno rwie do przodu i moc-

wyposażone są w unikatowy system

z nich wybiera model FX, zapewne

no trzyma się na nogach, jak… wiado-

ostrzegania przed niekontrolowaną

z uwagi na wyjątkowo udane połą-

mo kto. FX przenosi napęd na wszyst-

zmianą pasa ruchu Jeśli ostrzeżenia

czenie trzech, na pozór sprzecznych

kie koła, zaś za rozdział momentu

będą ignorowane, system przejdzie w

ze sobą cech – komfortu, wszech-

odpowiedzialny jest zaawansowany

tryb zapobiegania niekontrolowanej

stronności i sportowego ducha. Zo-

system ATTESA-E TS współpracujący

zmianie pasa ruchu i sam delikatnie

rientowany czytelnik wie, że Infiniti

z ESP i TCS, co w skrócie oznacza za-

przyhamowuje koła po jednej stronie

FX ma homologację ciężarową (co

awansowany system kontroli trakcji

samochodu, zapewniając bezpieczny

szczególnie cenne do końca roku) i

w pełnym zakresie elektronicznego

powrót na pas właściwy.

wersję z silnikiem diesla (co szcze-

rozdziału momentu obrotowego. W
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Infiniti FX 50

Dodatkowo
Rozwiązań technologicznych i elementów wy-

będzie wyglądało jak po wyjeździe z fabrycznej
lakierni.

posażenia zapewniających komfort podróżują-

Ponieważ wciąż mam przed oczami projekt

cym Infiniti jest bez liku. Często zastanawiamy

okładki magazynu, nasuwa mi się na klawia-

się czy jakieś elementy wyposażenia samocho-

turę kolejne skojarzenie. Pan Tomek jest coraz

du nie są nikomu niepotrzebnym gadżetem. W

mocniejszy, masywniejszy i odporniejszy na

przypadku Infiniti szybko docenimy łatwość

ciosy. A nadwozie FX’a, bez szczególnej zmiany

parkowania, jaką zapewnia system panoramicz-

masy, jest 1,6 razy bardziej odporne na skręca-

nych kamer 360°. Możemy nawet zauważyć

nie i aż 3,4 razy bardziej odporne na zginanie

że samochód sam dba o swój wygląd. Chwyt

niż nadwozie modelu poprzedniej generacji.

marketingowy? Nie – samonaprawiająca się zewnętrzna powłoka lakiernicza – Scratch Shield

Wszystko to uzasadnia przekonanie o wielu
kolejnych wygranych pojedynkach.

Paint – patent, dzięki któremu nasze auto długo
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