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BUSINESS & LIFE

Oddajemy w Państwa ręce siódmy numer magazynu Silesia Business & Life. 
Nasz magazyn jest kierowany do ludzi biznesu, młodych, kreatywnych i aktywnych 

osób oraz ludzi z szerokimi horyzontami. Bardzo chcielibyśmy, aby czytelnikiem stał się 
właściwie każdy, kto jest ciekawy życia, chłonny wiedzy, otwarty na to, co dzieje się w 
naszym regionie i na świecie. 

To właśnie ludzie niezwykli, mieszkający na Śląsku, czy wywodzący się z naszego 
regionu, specjaliści z różnych dziedzin, twórcy kultury, postacie nietuzinkowe, znaczące, 
są bohaterami naszego magazynu. W tym numerze zachęcamy do przeczytania 
interesujących wywiadów : z Arturem Rojkiem – liderem zespołu Myslowitz, Justyną 
Kowalczyk – naszą rewelacyjną sportsmenką oraz z Marleną Bielinską – słynnym 
fotografikiem. Dopełnieniem tego ostatniego są fantastyczne zdjęcia.

Znajdziecie Państwo także interesujące artykuły poruszające aktualne tematy. Nasi 
specjaliści przedstawiają bieżące problemy w dziedzinie prawa, pozyskiwania środków 
unijnych oraz nowoczesne trendy w finansach, motoryzacji, modzie i nie tylko...

W magazynie prezentujemy wyjątkowe miejsca, gdzie można załatwiać sprawy 
biznesowe, bądź odpocząć i w miłej atmosferze spędzić czas, jak np. w hotelu Szafran.

 Zapraszamy także do odkrywania egzotycznych klimatów, m. in. do Taby – perły 
Synaju i przy okazji do zwiedzenia kilku fascynujących miejsc.

Mam nadzieję, że różnorodność tematyczna, bogactwo treści, prezentowane postacie 
oraz relacje z uczestnictwa w ważnych wydarzeniach sprawią, że ten numer będzie dla 
Państwa wyśmienitą i zajmującą lekturą.

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.

Zapraszam również do odwiedzania naszej strony www.silesiabl.pl i www.silesiaevent.pl.

Klaudiusz Sevkovic
project menager

SILESIA
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KULTURA
MYSLOVITZ - ARTUR ROJEK

Odpowiedziałem od razu: „to i to”
-„Powiedział może byśmy tak kiedyś, może dzisiaj powiedział 

Tak, zróbmy to tak by nikt nie widział (…) 
- Zapamiętaj to, pamiętam, prawie tak jak w filmach”

- „Chemiczny świat, pachnący szarością 
Z papieru miłością(…)

- Zbyt zachłannie i trochę przesadnie”

Na scenie muzycznej istnieją od 1992 
roku. Początkowo jako zespół The Fre-
shman, potem Myslovitz. Dziś to kwin-
tet utalentowanych muzyków, którzy 
doskonale wiedzą, jaką muzyką chcą się 
zajmować. Artur Rojek – frontman ze-
społu, Wojciech Powaga – gitara, Prze-
mysław Myszor – gitara, instrumenty 
klawiszowe, Jacek Kuderski – gitara 
basowa, Wojciech Kuderksi – perkusja. 
Twórczość grupy można zaklasyfikować 
do gatunku alternatywnego rocka. 

 „Myslovitz”, „Sun Machine”, „Z roz-
myślań przy śniadaniu”, „Mi-

łość w czasach popkul-
tury”, „ Hapiness 

is easy”, a ostat-
nio także 

„Nieważne jak wysoko jesteśmy” – to 
tylko część dorobku grupy, której zmysł 
muzyczny doceniano wielokrotnie. Do-
wodem tego są między innymi kilka-
krotnie wręczane zespołowi  Fryderyki, 
wyróżnienia miesięcznika Tylko Rock, 
Paszport Polityki, Nagroda Specjalna ty-
godnika Wprost czy magazynu Wiedza 
i Kultura. W tym roku również album 
„Nieważne jak wysoko jesteśmy” otrzy-
mał status Złotej Płyty. 

Twórczość zespołu Myslovitz to pe-
wien paradoks na muzycznym rynku. 
Ich muzykę definiuje się jaką tę nieza-

leżną, oryginalną, nieskrępowaną 
chwilową modą, a jednocześnie 

„Co chcesz osiągnąć w muzyce
- sukces artystyczny czy komercyjny?”
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Odpowiedziałem od razu: „to i to”
-„Powiedział może byśmy tak kiedyś, może dzisiaj powiedział 

Tak, zróbmy to tak by nikt nie widział (…) 
- Zapamiętaj to, pamiętam, prawie tak jak w filmach”

- „Chemiczny świat, pachnący szarością 
Z papieru miłością(…)

- Zbyt zachłannie i trochę przesadnie”

bardzo rozpoznawalną i doskonale 
„rentowną”. Nietypowość ta tkwi w 
niespotykanym w świecie muzyki połą-
czeniu indywidualnej twórczości i swo-
body artystycznej z równoczesną popu-
larnością i zainteresowaniem szerokiego 
grona odbiorców.  Grupa od wielu lat 
udowadnia, choć pewnie nie jest to za-
bieg celowy, że alternatywa w muzyce 
może przyciągać szerszą publiczność… 
A przy tym nie tracić swojej wartości i 
indywidualności.

Ta indywidualność ma swoje korzenie 
w jednym ze śląskich miast, w których 
zespół powstał. Choć Myslovitz kon-
certuje dziś w całej Polsce i pojawia się 
na wielu festiwalach ogólnopolskich, to 
równie chętnie pojawia się na scenie w 
Mysłowicach i właśnie tam przez pierw-
sze lata funkcjonowania odbywał się, 
cykliczny już, festiwal muzyczny „Off 
Festiwal” (od 2010 festiwal został prze-
niesiony do Katowic). Jego dyrektorem 

artystycznym jest Artur Rojek. Festiwal 
to spotkanie wielu uznanych artystów 
muzyki alternatywnej i nie tylko, które-
mu przyświeca charytatywny cel. Nie-
dawno został on również nominowany 
do prestiżowej brytyjskiej nagrody, w 
kategorii najlepsza impreza nie odbywa-
jąca się na Wyspach Brytyjskich.

- Wielu młodych artystów myśli o za-
łożeniu zespołu – jednak często te pla-
ny weryfikuje rzeczywistość. W Pana 
przypadku rzeczywistość potwierdziła 
założenia…

- W pewnym sensie tak. 
W głowie tkwił pomysł 
na założenie zespołu 
i  w 1992 roku to się 
udało. Pierwszą 
osobą, którą za-
prosiłem do 
w s p ó ł -
pra-

cy był Wojtek Powaga. Wtedy oczywi-
ście nie znaliśmy się. Właściwie to nie 
znałem w zasadzie żadnych muzyków. 
Wojtka natomiast pamiętałem z pewnej 
sytuacji z przeszłości. Kiedyś sprzeda-
łem mu płytę zespołu Voo Voo pt. ”Sno-
powiązałka”. Poza tym wiedziałem też, 
że gra na gitarze w zespole Rockstar co-
very Eddie Brickel. Wywnioskowałem, 
że skoro słucha takiej muzyki, to musi 

„Co chcesz osiągnąć w muzyce
- sukces artystyczny czy komercyjny?”
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być chyba kumaty. Potem okazało się 
że jest głównie fanem Dżemu i Rawy 
Blues, czym - mówiąc na marginesie 
- strasznie mnie wkurzał. Koniec koń-
ców zaraziłem go grupą Galaxie 500 i z 
czasem jakoś zaakceptowałem niektóre 
jego zainteresowania muzyczne.

- Pojawili się artyści, których tożsa-
mość muzyczna okazała się bliska Pana 
tożsamości. Co tkwi w głowach mło-
dych, ambitnych i twórczo nieposkro-
mionych muzyków?

- Przede wszystkim silna potrzeba 
wyrażenia się, przedstawienia swojego 
indywidualizmu, ale także potrzeba ak-
ceptacji. 

- Po raz pierwszy ta chęć ekspresji 
pojawiła się…

- Muzyką poważnie interesowa-

łem się od piątej klasy podstawówki. 
Zaczęło się od kupowania płyt analo-
gowych z pieniędzy,  które zaoszczędzi-
łem podczas pierwszej komunii świętej. 
Na początku byłem totalnym fanem 
zespołu  Orchestral Manoeuvres in the 
Dark. To było za czasów magnetofonów 
Grundig. Wtedy piosenki przegrywało 
się z magnetofonu na magnetofon bez 
użycia kabla. Swoje pierwsze analogi 
kupowałem, gdy nie miałem jeszcze w 
domu adaptera. Zakładałem, że na pew-
no kiedyś go kupię, więc uważałem, że 
czas już kompletować płyty. Będąc w 
szóstej klasie, napisałem do czasopisma 

Na Przełaj, do rubryki „Fani i 
nie tylko”. Zadeklarowa-

łem się wtedy jako fan 
Pink Floyd i w efekcie 
dostałem 37 listów od 

czytelników... Nie 
odpisałem na żaden 
z nich, bo czułem 
się onieśmielony. 
Pewnie wynikało to 

faktu, że większość podobnych do mnie 
fanów miała grubo po 30-tce. Dzięki 
tym listom dowiedziałem się o istnieniu 
między innymi Clan Of Xymox , którego 
płyty „Clan Of Xymox” i „Medusa” do 
dziś robią na mnie kolosalne wrażenie. 
W dzieciństwie nagrywałem z radia 
wszystko, co miało związek z niedziel-
nymi audycjami Wieczory Płytowe (od 
Genesis przez Metallicę po Run DMC), 
z Romantykami Muzyki Rockowej i 
czwartkowymi audycjami z muzyką 
elektroniczną. W trakcie tych ostatnich 
poznałem Klausa Schulze, Jarre’a i Tan-
gerine Dream... Dalej wśród muzycz-
nych zainteresowań pojawiło się U2, a 
potem -  w okresie końca szkoły średniej 
- muzyka gitarowa (The Jesus And Mary 
Chain, The Wedding Present, The House 
Of Love, The Smiths). No 
i mniej wię- cej wtedy 
z a c z ą ł e m m y ś l e ć 
p o w a ż n i e 
o muzyce… 

SILESIA
BUSINESS & LIFE
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Właśnie kończyłem moją kilkunasto-
letnią przygodę z wyczynowym pływa-
niem. Zdałem na AWF i chciałem zostać 
trenerem. Koniec końców, na początku 
studiów założyłem zespół.

- A kompilacją studiowania i zajmo-
wania się muzyką był koncert w stu-
denckim klubie „Olimp”… 

- Właśnie tam odbył się pierwszy 
koncert The Freshman. W akademiku 
spędzałem pół swojego studenckiego 
życia. Ten etap mocno mnie wciągnął i 
bardzo mi odpowiadał. W tym okresie 
poznałem wielu fajnych ludzi, prowa-
dziłem w akademiku audycje radiowe, 
w trakcie których puszczałem swoją 
ulubioną muzykę. Jednym z centralnych 
punktów życia studenckiego był właśnie 
„Olimp”. Jeśli chodzi o sam koncert, to 
właściwie zorganizowałem 
go bez żadnej pomocy z 
zewnątrz, a tylko 
z pomocą kole-
gów  z uczelni 
– z Zenkiem 

Chudzińskim i jego kumplem z poko-
ju Rafałem Nowackim. Bardzo mnie 
w tym przedsięwzięciu wspierali, byli 
fanami tego, co robiłem i puszczałem 
w akademikowym radiu. Sam koncert 
schrzaniliśmy. Głównie dlatego, że byli-
śmy bardzo zdenerwowani. Praktycznie 
nie mogłem ze stresu oddychać. Przyję-
cie ze strony publiczności mieliśmy jed-
nak ciepłe.

- Dziś za dużą część stresu związa-
nego z funkcjonowaniem zespołu i 
dbaniem o jego wizerunek odpowia-
da Maciej Pilarczyk. Jak doszło do tej 
współpracy? 

- Pierwsze demówki starałem się wy-
syłać na różne przeglądy, z większo-
ści z nich odpowiedzi były negatywne. 
Kiedyś moja dziewczyna dowiedziała 
się, że w Częstochowie jest orga-

nizowany przegląd o nazwie „Garaż”. 
Postanowiłem, że wyślę tam kasetę, 
która najpierw miała dotrzeć do kumpla 
mojej dziewczyny, a on miał ją zanieść 
do biura tego przeglądu. Na stronie „A” 
tej kasety były piosenki mojego zespołu, 
natomiast na stronie „B” utwory zespo-
łu Faith No More, bo nie miałem wol-
nych kaset, więc swoje demo nagrałem 
na kasetę Faith No More. Dodatkowo 
nie przewinąłem jej. Jedyne, co zrobi-
łem, to zmyłem z taśmy wszystkie na-
pisy związane z zespołem. Kiedy osoba 
odpowiedzialna za przesłuchanie prze-
glądowych zgłoszeń dostała moje demo, 
to automatycznie zaczęła odsłuchiwać 
stronę „B” i usłyszała utwory Faith No 
More. Oczywiście była przekonana, że 

to  Freshman z Mysłowic. Potem kole-

SILESIA
BUSINESS & LIFE
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ga mojej dziewczyny zadzwonił do niej 
krzycząc do słuchawki: „ależ oni są za-
jebiści!”:).

- Pomyłka nigdy nie ujrzała światła 
dziennego?

- Ten kolega potem przewinął kasetę i 
zaniósł ją do biura przeglądu. Od tam-
tego momentu zaczęły dziać się bardzo 
przyjemne rzeczy. Zanim dojechaliśmy 
do biura na spotkanie, zadzwonił do 
mnie gitarzysta zespołu Proletaryat, który 
był w komisji przeglądowej. Powiedział, że 
gramy świetnie i że chce w przyszłości produ-
kować taką muzykę. Dalej dostaliśmy infor-
mację, że przeszliśmy kwalifikację wstępną. 
W końcu wylądowaliśmy w Częstochowie na 
przeglądzie, w którym brało udział 
dziesięć zespołów. Praktycznie 
większość z nich technicznie 
prezentowało się bardzo 
dobrze. Większość też 
grała głównie grun-
ge lub progressive 
rock. My gra-
liśmy proste 
piosenki w 
brytyjskim 
s t y l u . 

SILESIA
BUSINESS & LIFE
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Śpiewałem falsetem, wszyscy byliśmy obcię-
ci na pazia i mieliśmy skóry zapięte pod samą 
szyję. Czułem się wtedy tam jak odmieniec. 
Na dodatek wydawało nam się, że jesteśmy 
najbardziej amatorsko grającą kapelą i 
nie mamy szans. Nasz poziom technicz-
nej wiedzy był tak zły, że jak zobaczy-
liśmy stroik do gitary, to zrobiliśmy 
wielkie oczy. Byliśmy przyzwyczajeni 
do jeżdżenia na koncerty tylko z piecem, 
a strojenie gitar zwykle odbywało w ki-
blu ze względu na panującą tam ciszę. 
Zresztą stroiliśmy tak jeszcze po wyda-
niu płyty, podczas koncertu na festiwa-
lu w Opolu:).

- Dla publiki też byliście „odmieńca-
mi”? 

- Kiedy w końcu wyszliśmy na scenę 
ktoś krzyknął: „sp…. pedały”. Po czym 

ktoś inny bardziej sarkastycznie 
i głośno odpowiedział: „po-

zwólcie 

mu śpiewać...” ). No i zaśpie-
wałem i zagraliśmy. Po koncer-
cie przyszedł do garderoby koleś 

w berecie, który wyglądał na 
gwiazdę i powiedział, że 

bardzo mu się podobało. To był Janusz 
Janina Iwański. Potem, w poczekalni, 
podszedł do nas ktoś inny i powiedział, 
że nazywa się Pilarczyk i jest z Radia 
Łódź. Dodał też, że chce byśmy nagrali 
u niego w studiu płytę. Byłem szczerze 
tym oszołomiony. W przeglądzie dosta-
liśmy drugą nagrodę – drugą nie dlatego, 
że byliśmy gorsi od pierwszego zespołu. 
Stało się tak dlatego, że za drugie miej-
sce była wizyta w studio ufundowana 
przez Radio Łódź, za pierwsze był tylko 
czy aż piec gitarowy. Szczerze, trochę 
żałowałem tego pieca, ale Maciek już 
wtedy wiedział, co będzie dla nas lep-
sze...:)

- W 1995 roku krytycy muzyki tak 
definiowali Pana zespół: „… album 
Myslovitz to jeden z najciekawszych w 
roku ‘95, a sam zespół to najlepiej zapo-
wiadająca się polska kapela”. Krytyka, 
której słucha się z przyjemnością…

- Mnie znacznie bardziej przypadł 
do gustu inny cytat… Rafał Księżyk w 
czasopiśmie Brum napisał coś, co będę 
pamiętał do końca życia... Napisał, że 
utwór Moving Revolution zamykający 
płytę „ jest jak orgazm z opóźnionym 
zapłonem”. Wracając do przytoczonych 
w pytaniu słów krytyki, tak to było 
przyjemne i czułem się z tego powodu 
bardzo dumny..:).

- Czy po takich słowach pojawia się 
też strach, żeby nie zaprzepaścić tego, 
co doceniono? A może po prostu trze-
ba kierować się pewną autonomią w 
odbieraniu rzeczywistości i opierać się 
tylko na własnych przekonaniach mu-
zycznych? 

- Krytykę zwykle mieliśmy przychyl-
ną, ale nigdy nie starałem się od niej 
uzależnić. Dużo pracowałem nad sobą, 
nie tylko jako artysta, ale też jako fan. 
Dzięki temu zdobyłem dosyć sporą wie-

dzę. Z czasem też zacząłem zauważać, 
że jest niewielu dziennikarzy mu-

zycznych, którzy traktują swo-
ją pracę z pasją i starają się 
rozwijać w tym zakresie.

- Rynek muzyki w Polsce, w 
roku 1995 i później…
- W tamtym okresie bardzo po-

pularny był grunge. Wszyscy słuchali 
Pearl Jam, Alice in Chains, Nirvany, So-
undgarden. Taka muzyka, to był szczyt 
bycia cool. Mysłowice pod tym wzglę-
dem było nieco inne. Mimo, że Śląsk sły-
nął z metalu i bluesa, w Mysłowicach 
słuchało się brytyjskiej alternatywy. 
Najpopularniejszym zespołem w mie-
ście przez wiele lat był General Stwill-
well, grający coś pomiędzy The Smiths 
a The Wedding Present. Większość przy-
szłych członków Myslovitz chodziła na 
ich koncerty. Kiedy zacząłem się intere-
sować tego rodzaju muzyką szybko sku-
małem się z ludźmi podobnymi do mnie. 
Poznałem też muzyków z General’a i 
wymieniałem się z nimi płytami. 

- Wymieniał się Pan płytami, bo to 
była jedyna możliwość do odkrywania 
nowych nurtów w muzyce czy po pro-

stu okazja do posłuchania płyty, którą 
trudno było zdobyć w sklepie?

- W tym czasie bardzo popularnym 
programem muzycznym był „120 mi-
nutes” na MTV, który prowadził Paul 
King. Tam było wszystko, co mnie in-
teresowało i czyniło innym w stosun-
ku do tego, co było modne w Polsce. 
Wtedy poznałem Primal Scream, Ride, 
Swervedriver i innych z Creation Re-
cords. Dzięki temu programowi została 
ukształtowana duża część mojej mu-
zycznej wiedzy i estetyki. Antenę sateli-
tarną miało niewielu ludzi, m.in. koleś, 
który miał przezwisko „Smisiak” (był 
fanem The Smiths). On każdej niedzieli 
nagrywał program, aby w poniedziałek 
kilku chłopaków w jednym pokoju mo-
gło to zobaczyć. Notowaliśmy wszyst-
kie nazwy, by potem szukać płyt na 
szaberplacu w Katowicach, gdzie moż-
na było trafić na produkty z Zachodu. 
Wysyłaliśmy też listy do cioć i wujków, 
którzy mieszkali w Niemczech. Dawali-
śmy też listę płyt do kupienia kolegom, 
którzy mieli okazję tam jechać w od-
wiedziny. Pamiętam taką historię, jak 
siostra mojego kumpla przywiozła mu 
z Niemiec płytę „Darklands” The Jesus 
and Mary Chain. Kiedy podjechała au-
tobusem wiozącym ją z Niemiec do Ka-
towic, pierwsze co zrobiła, to pokazała 
oczekującemu na nią bratu  przez okno 
płytę. Kiedy zobaczył okładkę, to się 
rozpłakał.

- Jak w tej rzeczywistości „reżimu” 
muzycznego odnalazł się zespół? 

- Zespół istniał w opozycji do wszyst-
kiego, co działo się wtedy w kraju. Tro-
chę pomogło nam zamieszanie wokół 
debiutu Oasis, co zaczęła wykorzysty-
wać wytwórnia, a dziennikarze bezsen-
sownie zaczęli nas do nich porówny-
wać. Poza ich debiutem nie lubiłem tego 
zespołu. Graliśmy inną, dla wielu dziw-
ną muzykę, ale mieliśmy dobre piosenki, 
które zaczęły pojawiać się w radiu. To 
były czasy, kiedy nie grało się darmo-
wych tras i kluby dosyć dobrze funk-
cjonowały. Nie było jeszcze tak odczu-
walnego piractwa. Nasz debiut sprzedał 
się według wytworni słabo, bo w ilości 
26 tysięcy. Dzisiaj taki wynik jest me-
gasukcesem. Teraz pomimo ogromnych 
zmian zasady są te same... Żeby prze-
trwać trzeba mieć dobre piosenki.
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- Dziś priorytetem Myslovitz w mu-
zyce, na rynku muzycznym i w kontek-
ście odbiorców jest... 

- Nie utracić serca do pracy w tym ze-
spole... Jeżeli go nie będzie, to zespół nie 
będzie istniał.

- Ten priorytet sprawdza się nie tylko 
w muzyce…

- To podstawa w każdej dziedzinie 
życia i nikt tego nie narzuca - albo to 
masz albo nie.

 - „Peggy Brown”, „Do utraty tchu” to 
zaszyfrowane w dźwiękach i słowach 
przekazy…

- „Peggy Brown” to był hit General’a 
w latach 80-tych w Mysłowicach. Zro-
biliśmy jego cover. „Do utraty tchu” to 
już poważniejsza akcja. Po wydaniu 
„Sun Machine”, gdzie znalazły się m.in. 
piosenki takie jak „Peggy Brown”, „Z 
twarzą Marilyn Monroe”, moje ambicje 
artystyczne były często spłycane. Wszy-
scy kojarzyli nas dlatego, że te piosenki 
były najbardziej znane. Wkurzało mnie 
to, więc dążyłem do tego, aby następna 
płyta łatwa nie była. Myślę, że „Z roz-
myślań przy śniadaniu”, chociaż ma 
wiele rzeczy, które bym poprawił, to 
rozpoczęła najważniejszy okres dla My-
slovitz. Wtedy udało nam się połączyć 
sukces komercyjny z dużą wartością ar-
tystyczną. Kiedyś Andrzej Paweł Woj-
ciechowski, szef MJM (wydawca pierw-
szej płyty) załatwił mi płytę Slowdive 
pt. „Pigmalion”. Była to ich najwol-
niejsza, wręcz ambientowa płyta. Kie-
dy mi ją wręczał powiedział, że dziwi 
się, że słucham takiej trudnej muzyki i 
zapytał: „co chcesz osiągnąć w muzyce 
- sukces artystyczny czy komercyjny?”. 
Odpowiedziałem mu od razu: „to i to”. 
Stwierdził, że to się rzadko udaje.

- „To nie był film”… to nie był utwór 
pozbawiony kontrowersji?

- Nie był, bo był o czymś ważnym i 
napisany bezkompromisowym języ-
kiem.  O dziwo politycy przyczepili 
się do nas chociaż w tym czasie 
Liroy śpiewał piosenkę o scy-
zorykach, gdzie pojawiały 
się głupie i szkodliwe dla 
młodego człowieka 
treści, których 
nawet nie 
k o m e n -

towano. Nasza piosenka jednak miała 
zdecydowanie większą siłę rażenia, a 
politycy to też ludzie. Dzielą się na głu-
pich i mądrych. Nam się trafili ci głupsi.

 - Czy warto wizualizować muzykę 
– teledysk jest jej dopełnieniem czy 
przedłużeniem. A może ma wartości 
tylko czysto estetyczne?

- Większość muzyki, której słucham 
wizualizuję sobie poprzez uczucia, któ-
re we mnie się budzą. Muzyka dla mnie 
ma coś bardzo intymnego. Lubię być z 
nią sam na sam. Lubię kiedy budzi w lu-
dziach uczucia. Lubię szczerość przeka-
zu, nawet kiedy ma być to coś, co spro-
wadzi mnie na sam dół moich uczuć. 
Teledysk jest ok, kiedy wykracza poza 
sam utwór, nadając mu jeszcze szersze-
go, głębszego znaczenia, jak w teledy-
skach np. Radiohead. 

- A jakie znaczenie dla kierunku 
rozwoju Myslovitz i jego swobody 
twórczej ma współpraca z wytwórnią? 
Zespół tworzył albumy z kilkoma róż-
nymi wytwórniami.

- Różnie to bywa… W naszym wy-
padku zawsze starałem się dbać o nieza-
leżność. Kiedy doszło do jej naruszenia, 
nasze stosunki z wytwórnią zaczynały 
się psuć. Tak było z Sony podczas wy-
dawania płyty „Miłość w czasach po-
pkultury”. Konflikt miał swoje dobre 
zakończenie. Wkurzony zachowaniem 
Sony, zacząłem szukać innych rozwią-
zań. Poznałem wtedy rodzinę Golców, 
która jako jeden z pierwszych zespo-
łów w Polsce trzymała swoje interesy 
w całości w swoich rękach. Dzięki temu 
spotkaniu, zaproponowałem zespoło-
wi, abyśmy zerwali kontrakt 
i przeszli „na swoje”, 
dając wytwórni 
EMI tylko 

możli-
wość dys-

trybucji ma-
teriału.

- W 2003 
roku miał 

P a n 
m o ż -
l i w o ś ć 
p r o w a -
d z e n i a 

autorskiej audy-
cji w Rock Radio 

– dziennikarsko czy tylko muzycznie 
wcielał się Pan tam w rolę prowadzą-
cego?

- Robiłem to dlatego, że uwielbiam 
dzielić się z innymi swoją wiedzą mu-
zyczną, mając nadzieję, że dzięki temu 
ludzie zaczną słuchać innej, fajniejszej 
moim zdaniem muzyki. Sama praca w 
radiu była dla mnie udręką, bo nie lubię 
za bardzo gadać o muzyce, a tam trze-
ba było od czasu do czasu się odezwać. 
Zupełnie inaczej realizuję to przy okazji 
OFF Festiwalu…

- Czy w opozycji do OFF jest na przy-
kład taki festiwal jak Top Trendy? 

- Nie traktuję tego typu imprez jako 
wiarygodnego źródła informacji. Top 
Trendy to przede wszystkim telewizyj-
ny show.

- Pomijając to „telewizyjne show”, 
czy generalnie różnego typu festiwale 
muzyczne w Polsce odgrywają dziś 
ważną rolę w muzyce? Jest Pan 
sceptykiem czy raczej entuzja-
stą w tej kwestii?

 - Jestem entuzjastą, dlate-
go też robię swój festiwal. 
Myślę, że to doskonała 
okazja do poszerzania 
swojej wiedzy muzycz-
nej i spędzenia poży-
tecznie czasu. Uwa-
żam, że przyszłość 
festiwali leży w 
i c h 

dużej wartości ar-
tystycznej. 

- Zespół to jedność czy 
niezależność? Część człon-

ków Myslovitz rozwija się tak-
że na indywidualnych płaszczyznach 

muzyki…
- To zespół bardzo różnych ludzi. 
 - W muzyce nie ma się jednego do-

wodu tożsamości…
- W projektach solowych jak najbar-

dziej.
- A tożsamość leadera zespołu? 
- To umiejętność podejmowania de-

cyzji, brania odpowiedzialności za nie i 
motywowania innych.

- Śląsk to miejsce, grupa ludzi, zbiór 
wspomnień, a może wciąż i przede 
wszystkim teraźniejszość, w której się 
funkcjonuje? 
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- Tutaj mieszkam, więc tutaj jest mój 
dom, do którego wracam. To szczegól-
ne uczucie. Tutaj się wychowałem i 
mam w związku z tym wiele wspo-
mnień. Lubię to miejsce.

- Niedawno Myslovitz koncer-
towało w Siemianowicach Ślą-
skich. Czym różni się koncert w 
Warszawie od tego „u siebie”?

- Chyba tym, że mam bliżej 
do domu po koncercie.:)

Rozmawiała Dominika Tkocz
Foto: Ania Głuszko-Smolik
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22 września br. w Urzędzie Miasta Chorzów odbyła się konferencja prasowa 
z udziałem Tomasza Tomczykiewicza posła RP, Adama Matusiewicza Marszałka 
Województwa Śląskiego, Andrzej Kotali Prezydent Chorzowa, Marcin Michalik 
Zastępcy Prezydenta oraz Krzysztofa Markowicza z firmy „Mosty Katowice”. Pod-
czas spotkania zaprezentowano ostateczny przebieg nowej obwodnicy Chorzowa 
- będącej odcinkiem drogi krajowej nr 79 - jednej z głównych arterii aglomeracji 
katowickiej. Prace projektowe potrwają do końca roku.

Nowa obwodnica w Chorzowie
INWESTYCJE W REGIONIE

Krzysztof Markowicz z firmy „Mo-
sty Katowice” przedstawił założenia 
przebiegu nowego 

8-kilometrowego odcinka DK-79. 
Zasadniczo obwodnica jest projekto-
wana jako przebieg dwu, a miejscami 
trzyjezdniowej trasy rozpoczynającej 
się na bezkolizyjnym skrzyżowaniu 
ulicy Chorzowskiej w Katowicach 
w pobliżu Stadionu Śląskiego i dalej 
prowadzi w stronę Chorzowa Stare-
go, wzdłuż obecnej ul. Parkowej. Na-

stępnie trasa przecięłaby ul. Kościuszki 
na północ od odrestaurowanego szybu 
dawnej kopalni Prezydent i dalej prze-
biegałaby równolegle do torów linii ko-
lejowej Katowice-Bytom (rozwiązanie 
to uzgadniano z projektantami przebu-
dowy tej linii - ma ona być bowiem czę-
ścią połączenia kolejowego Katowic z 
lotniskiem w Pyrzowicach). Po jej bez-
kolizyjnym przekroczeniu (tory zostaną 
schowane w planowany 400-metrowy 
tunel) obwodnica ma mijać m.in. elek-

trociepłownię CEZ w Chorzowie i 
na wysokości ul. Siemianowickiej w 
Bytomiu (DK-94) dochodzić do wę-
zła z bytomską dwujezdniową Ale-
ją Jana Pawła II, która prowadzi do 
węzła Piekary autostrady A1 i dalej, 
do północnej obwodnicy Bytomia.

O znaczeniu takiego rozwiązania 
dla Chorzowa, mówił prezydent 
miasta Andrzej Kotala. Obecną dro-
gą DK 79 przez Chorzów przejeżdża 
codziennie ponad 30 tys. samocho-
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dów, a wkrótce ta liczba może przekroczyć 40 tys. Trasa przebiega przez 
gęsto zabudowane centrum miasta. Obwodnica w przyszłości dałaby 
możliwość zrezygnowania z estakady i odtworzenia miejskiego ryn-
ku. „Pozwoliłaby także przywrócić miastu wyludniającą się z powodu 
spalin i hałasu ul. Katowicką oraz udostępniłaby do zagospodarowania 
północne, poprzemysłowe tereny Chorzowa” - przekonywał prezydent 
Kotala.

„Ta inwestycja jest ważna także z punku widzenia całego regionu. 
Województwo Śląskiego ma lub w najbliższym czasie będzie miało do-
bre połączenia z głównymi ośrodkami, zarówno w kraju, jak i zagranicą 
w kierunku Wrocławia, Krakowa, Ostrawy, Łodzi i Warszawy. Jedy-
nym brakującym elementem jest połączenie z Poznaniem. Przebudo-
wa DK 79 w Chorzowie wraz z obwodnicą Lublińca może byś dobrym 
uzupełnieniem sieci drogowej właśnie na tym kierunku” - powiedział 
marszałek Adam Matusiewicz.

Władze Chorzowa planują ubiegać się o unijne środki na tak ko-
nieczną inwestycję.

www.chorzow.eu
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Marcin Michalik
- wiceprezydent miasta Chorzów ds. Gospodarczych

Nowy przebieg DK-79 to projekt o ogromnym znaczeniu nie tylko dla samego 
Chorzowa ale i całej aglomeracji. Obecnie przez Chorzów przejeżdża tą drogą co-
dziennie ponad 30 tys. samochodów, wkrótce liczba ta może przekroczyć 40 tys. 
Tymczasem trasa, której częścią w naszym mieście jest ul. Katowicka przebiega 
przez ścisłe, gęsto zabudowane centrum miasta. 

Nowo zaprojektowany bieg DK-79  zakłada bezkolizyjne odejście od obecnej ul. 
Chorzowskiej w Katowicach przy Stadionie Śląskim i dalej w stronę Chorzowa Starego obecną ulicą Parkową, 
następnie w okolicy ul. Kościuszki na północ od odnowionego szybu kopalni Prezydent. Zgodnie z planami 
na wysokości  ul. Siemianowickiej w Bytomiu nowa droga DK-79 dochodzić będzie do węzła z bytomską Ale-
ją Jana Pawła II, która to prowadzi do węzła Piekary autostrady A1 i dalej, do północnej obwodnicy Bytomia. 
Projekt uzgadniano także z projektantami przebudowy linii kolejowej Katowice-Bytom ponieważ ma ona być 
częścią szybkiego połączenia kolejowego Katowic z lotniskiem w Pyrzowicach.

Zmiana części pierwotnych założeń przebiegu drogi, pozwoliła zmniejszyć początkowe koszty inwestycji z 
1-1,2 mld zł do 800 mln zł. Warte ok. 10 mln zł prace projektowe zakończą się do końca roku. Pozwoli to Miastu 
starać się o decyzję środowiskową i pozwolenie na budowę. Bardzo chcielibyśmy, by obwodnica jako aglome-
racyjny łącznik dwóch autostrad była jednym z projektów kluczowych w nowej perspektywie środków UE. 

www.chorzow.eu
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Nowy przebieg DK–79
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W tym roku miasta Metropolii „Si-
lesia” przygotowały wraz z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Ślą-
skiego największą spośród polskich 
wystawców ekspozycję. Oferta, z 
którą miasta metropolii pojechały na 
targi była również  imponująca.  Me-
tropolia „Silesia” zaprezentowała na 
targach pełną ofertę inwestycyjną 12 
miast. Znalazło się w niej ponad 70 
różnego rodzaju nieruchomości zlo-
kalizowanych w 12 śląskich i zagłę-
biowskich miastach. Ofertę przygoto-
wano w kilku wersjach językowych. 
Prezydenci niektórych miast osobiście 
prezentowali ją w Monachium. Na 
targach obecni  byli prezydenci: Świę-
tochłowic - Dawid Kostempski, Byto-
mia – Piotr Koj oraz Katowic – Piotr 
Uszok. Dąbrowę Górniczą na targach 
Expo Real reprezentował z kolei wice-
prezydent miasta, Henryk Zaguła. 

Wśród kilku tysięcy osób odwie-
dzających wspólne stoisko miast Me-
tropolii „Silesia” największe zainte-
resowanie potencjalnych inwestorów 
budziły dwie propozycje. Pierwsza, 
to projekt przebudowy centrum Ka-
towic, a druga to budowa centrum 
przesiadkowego w Zabrzu. Spore 
zainteresowanie budziła także oferta 
Bytomia dotycząca budowy w mie-
ście zintegrowanego terminalu komu-
nikacji miejskiej z obiektami komer-
cyjnymi wokół oraz podziemnymi 
parkingami. Inwestycja ta ma być 
zlokalizowana na terenie przy Placu 
Wolskiego. Inwestorów interesowały 
również, położone w bezpośrednim 
sąsiedztwie węzła Bytom autostrady 
A1, tereny przeznaczone pod obiekty 
wielkopowierzchniowe oraz obiekty 
produkcyjne. 

Metropolia w Monachium
SILESIA

Już po raz trzeci miasta Metropolii „Silesia” zaprezentowały się na największych 
w Europie targach inwestycyjnych w Monachium. W ocenie ekspertów tegoroczna 
oferta śląskich miast była zdecydowanie najlepsza wśród polskich wystawców. 

Najwięcej ofert przygotował 
Sosnowiec. Wśród 14 propozycji 
można znaleźć m.in. ofertę zago-
spodarowania Bazy Rekreacyjno-
Sportowej „Górka Środulska”, gdzie 
znajduje się jedyny w mieście stok 
narciarski. Z kolei Zabrze oferowało 
inwestorom tereny objęte podstrefą 
zabrzańską Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Cały teren zo-
stał podzielony na szereg działek, z 
których najmniejsze mają 0,7 hekta-

ra, a największe około 20 hektarów. 
Sąsiednie miasto, Ruda Śląska wy-
stawiła na sprzedaż dwie prawie 
2 hektarowe działki położone tuż 
przy Drogowej Trasie Średnicowej. 
Podobne tereny oferowały inwesto-
rom Świętochłowice.  Każda oferta 
zawierała krótki opis, typ inwestycji, 
określała powierzchnię nierucho-
mości, uwagi, dostępną infrastruk-
turę techniczną, a nawet dostępność 
komunikacyjną. Pełna oferta inwe-
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stycyjna miast Metropolii „Silesia” 
dostępna jest na stronie internetowej 
www.silesiametropolia.eu. 

Ekspozycja miast Metropolii „Si-
lesia” została dostrzeżona przez 
wielu gości targów. – Słowa uznania 
dla tak znakomitej organizacji eks-
pozycji – mówił podczas uroczysto-
ści otwarcia targów radca handlowy 
Ambasady RP w Berlinie, minister 
Jacek Robak. Zostało to również 
dostrzeżone przez organizato-
rów. – Polska jest najważniejszym 
partnerem Niemiec wśród krajów 
wschodzących – podkreślał kurtu-
azyjnie jeden z dyrektorów targów 
dr Wolf-Dietrich Müller. Przewodni-
czący Górnośląskiego Związku Me-
tropolitalnego  Dawid Kostempski, 
zachęcając inwestorów z całej Eu-
ropy do inwestowania w Metropo-
lii „Silesia” przypominał, że 2 mln 
aglomeracja z ogromnym rynkiem 
zbytu, leży w centralnej części 5 mln 
województwa śląskiego. – Zagra-
niczni inwestorzy mają jeszcze spo-
ro u nas do zrobienia – podkreślał 
przewodniczący Kostempski.

Zdaniem ekspertów przygotowane 
przez Metropolię „Silesia” propozycje 
dla inwestorów były najlepsze wśród 
polskich propozycji. Ich zdaniem 
Katowice, Zabrze i Gliwice promo-
wały na targach projekty, które na 
nowo określają oblicze całych dzielnic 
(dworce czy węzły komunikacyjne 
połączone z galeriami handlowymi, 
czy budynkami biurowymi). – Odnio-
słem wrażenie, że samorządowcy coraz 
lepiej wiedzą, że pokazanie samej działki, 
to za mało, że to nie jest wystarczająca 
propozycja, aby przyciągnąć kapitał. Dziś 
trzeba mieć pomysł na zagospodarowanie 
całego fragmentu miasta – podkreślał 
Paweł Toński, partner i szef działu 
nieruchomości w firmie doradczej Ac-
creo Taxand.

- Dziś nie sposób jeszcze określić efektów 
naszej obecności w Monachium – pod-
kreśla przewodniczący GZM, Dawid 
Kostempski. – Dajmy inwestorom tro-
chę czasu na przeanalizowanie poszcze-
gólnych propozycji. Jestem przekonany, 
że na pewno zostaliśmy dostrzeżeni i na 
pewno prędzej, czy później nasza obecność 
na targach Expo Real 2011 przyniesie wy-

mierny efekt w postaci inwestycji - uwa-
ża prezydent Świętochłowic. 

W trzydniowym programie konfe-
rencji towarzyszącym targom poka-
zano nowe spojrzenie na międzynaro-
dowe rynki nieruchomości. Profesor 
Max Otte, założyciel i dyrektor IFVE 
Institut für Vermögensentwicklung 
GmbH, który w 2006 roku przepo-
wiedział kryzys finansowy, tym ra-
zem mówi o „powrocie inwestorów”. 
Wiceprezydent Dąbrowy Górniczej, 
Henryk Zaguła podkreśla, że w  jego 
mieście tak powoli się dzieje. – Spotka-
liśmy na targach firmy, które budowały u 
nas fabryki 15 lat temu. Teraz przypomi-
nają sobie o nas i mówią, że warto wrócić 
do Dąbrowy Górniczej z nowymi pomy-
słami – zwrócił uwagę Zaguła.

Tegoroczne targi Expo Real 2011 
odwiedziło 37 tysięcy osób z 72 kra-
jów. Goście z Polski uplasowali się 
na 7 miejscu wśród zwiedzających. 
Na targach swoje stoiska miało po-
nad 1600 wystawców z 34 krajów. 
Przedstawiciele Metropolii „Silesia” 
rozdali kilkanaście tysięcy materia-
łów promocyjnych.
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- Koncepcja dynamicznie roz-
wijającego się wielkomiejskie-
go ośrodka, przy równoczesnym 
sprostaniu konkurencji innych 
metropolii – tak brzmi definicja 
misji GZM. To trudne do zreali-
zowania zadanie. Czy po czterech 
latach jest nadal aktualne?

- Od 2007 roku, czyli od momentu 
powołania, GZM realizuje poszcze-
gólne zadania określone w statucie. 
Są to m.in. promocja, komunikacja, 
zarządzanie drogami czy kultura. 
Borykamy się jednak z finansowa-
niem tych zadań. Obecnie opiera-
my się tylko na składkach człon-
kowskich, które wynoszą 2 zł od 
mieszkańca. Wystarcza to przede 
wszystkim na działania promocyj-
ne, na organizację wydarzeń kul-
turalnych lub promocję terenów 

 Śląsk to ogromny potencjał ludzki
Z przewodniczącym zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Dawi-

dem Kostempskim rozmawia Dominika Tkocz.

inwestycyjnych. Są też projekty 
bardziej wymierne; przygotowu-
jemy się do wspólnego przetargu 
na zakup energii dla wszystkich 
miast GZM i czterech spoza niego, 
dzięki czemu uzyskamy znaczne 
oszczędności. Chcemy też sfinali-
zować projekt pn. Metropolitalny 
Rower Miejski, dzięki czemu stwo-
rzymy sieć wypożyczalni jednośla-
dów. Nie ukrywam, że czekamy na 
ustawę metropolitalną - ona ułatwi 
realizację projektów twardych, in-
westycyjnych. 

- W czym tkwi źródło najwięk-
szych zagrożeń i problemów na 
drodze wprowadzania zmian czy 
przemian w aglomeracji?

- Z pewnością po stronie proble-
mów wskazałbym sam proces po-
dejmowania decyzji. Mam na myśli 
np. konieczność podejmowania nie-
których uchwał przez poszczególne 
rady miast czy wymaganą niekiedy 
jednomyślność wszystkich człon-
ków GZM. 

- Czy po czterech latach na kon-
cie GZM jest więcej sukcesów czy 
porażek? Stracone fundusze na 
spalarnię nie wystawiają dobrej 
opinii poprzedniemu zarządowi…

- Z natury jestem optymistą, któ-
ry nie patrzy wstecz, a raczej spo-
gląda w przyszłość. Gdy zostałem 
przewodniczącym zarządu GZM, 
odciąłem grubą kreską wszystko 
to, co nie było dobre w poprzedniej 
kadencji. Teraz mamy nowe cele, 
kolejne zadania i staramy się je re-
alizować. 

 - Jak widzi Pan przyszłość 
GZM? Co jest priorytetem GZM 
pod Pana przewodnictwem?

- Wśród spraw najważniejszych z 
pewnością znajduje się znalezienie 
oszczędności dla miast członkow-
skich poprzez wspomniany hurto-
wy zakup energii, utworzenie sieci 
wypożyczalni rowerów czy promo-
cja terenów inwestycyjnych. Nie-
dawno wróciliśmy z Monachium, 
gdzie wspólnie reklamowaliśmy 73 
działki leżące na terenie całej metro-
polii. Nie możemy też zapominać o 
problemie utworzenia zakładu ter-
micznej utylizacji odpadów, póki co 
niektóre miasta GZM rozpoczynają 
realizację podobnego projektu do-
tyczącego osadów. Musimy pamię-
tać, że tylko silna metropolia miast 
Śląska i Zagłębia jest w stanie kon-
kurować z takimi ośrodkami, jak 
Kraków, Poznań czy Warszawa. 

- Co wyróżnia Śląsk na tle innych 
regionów, co stanowi największy 
atut tego miejsca?

- Śląsk to ogromny potencjał 
ludzki. Warto przypomnieć, że 
11 procent polskich studentów 
kształci się właśnie u nas. Mamy 
cenione na całym świecie jednost-
ki badawczo-rozwojowe. Rozwija 
się też przemysł wytwórczy. Wie-
dziemy prym w zakresie nowych 
technologii. Trzeba wiedzieć, że 
aż 194 tys. firm skupionych jest w 
aglomeracji śląskiej. Cały ten po-
tencjał możemy jednak rozwijać 
tylko poprzez wspólnie podejmo-
wane działania.

Foto. arch.

METROPOLIA SILESIA



21SILESIA BUSINESS&LIFE



SILESIA BUSINESS&LIFE22

INWESTYCJE
krok po kroku
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INWESTYCJE
krok po kroku

W grudniu 2008 roku Zarząd 
Górnośląskiego Towarzystwa 
Lotniczego SA, przyjął Plan Gene-
ralny Międzynarodowego Portu 
Lotniczego Katowice w Pyrzo-
wicach. Dokument ten wyznacza 
kierunek rozwoju infrastruktury 
lotniskowej oraz poza lotniskowej 
w okresie najbliższych kilkudzie-
sięciu lat. Stanowi podstawę do 
projektowania i przygotowania in-
westycji na pyrzowickim lotnisku. 
Ich realizacja została podzielona 
na trzy etapy. Obecnie realizowane 
są inwestycje zaplanowane w ra-
mach I etapu rozbudowy, które w 
znacznej mierze będą finansowa-
ne w ramach unijnego Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko. W ramach projektu „Port 
lotniczy w Katowicach - rozbudo-

wa i modernizacja infrastruktury 
lotniskowej i portowej”, GTL SA 
realizuje dwa kluczowe zadania 
– budowa nowej drogi startowej 
oraz rozbudowa płyt postojowych. 
Nowa płyta postojowa będzie li-
czyć około 110 tys. m2. Znajdzie się 
na niej 10 stanowisk dla samolo-
tów kodu C (np. Airbus 320) i 3 dla 
samolotów kodu D (Boeing 757) 
lub alternatywnie 7 dla samolotów 
kodu C i 5 dla samolotów kodu D. 
Drugim niezwykle istotnym dla 
funkcjonowania i rozwoju pyrzo-
wickiego lotniska zadaniem jest 
„Budowa drogi startowej wraz z 
niezbędną infrastrukturą”. Jest to 
największa ze względu na skalę 
robót budowlanych, a co za tym 
idzie kosztów, inwestycja w hi-
storii MPL Katowice. Nowa droga 
startowa pyrzowickiego lotniska 
ma liczyć 3 200 metrów długości i 
45 metrów szerokości (oraz dodat-
kowo symetryczne pobocza po 7,5 
m każde) z możliwością jej prze-

dłużenia o 400 metrów. Po zre-
alizowaniu budowy nowej drogi 
startowej rozpocznie się inwesty-
cja polegająca na przekształceniu 
istniejącej drogi startowej w drogę 
kołowania. Równolegle z budową 
nowej płyty postojowej realizowa-
na jest inwestycja budowy nowe-
go hangaru technicznego. W tym 
najnowocześniejszym w Polsce 
obiekcie będzie można równolegle 
serwisować dwa samoloty klasy 
C, co odpowiada wielkości popu-
larnych Boeingów 737-800 czy Air-
busa A 320.

Ponadto istniejący hangar tech-
niczny przeszedł już gruntowną 
modernizację. Oprócz wymienio-
nych powyżej inwestycji spółka 
zarządzająca katowickim lotni-
skiem planuje zrealizować w naj-
bliższych kilku latach także takie 
projekty jak: budowę płaszczyzny 
postoju samolotów cargo w miej-
scu istniejącej płyty Apron 3, termi-
nalu cargo o powierzchni ok. 7.000 
m2 oraz budowę nowego hangaru 
technicznego dla dwóch samolo-
tów kodu C oraz uporządkowanie 
gospodarki wodno – ściekowej.

SILESIA BUSINESS&LIFE
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W dalszej przyszłości w związ-
ku z prognozowanym wzrostem 
ruchu pasażerskiego w ramach 
drugiego etapu rozbudowy in-
frastruktury MPL Katowice pla-
nowane jest oddanie do użytku 
pierwszej części terminalu pasa-
żerskiego (ok. 2020 roku). Termi-
nal będzie rozbudowywany w 

układzie liniowym i ma mieć kon-
strukcję modułową, co w przyszło-
ści ułatwi jego dalszą rozbudowę. 
Równolegle z budową nowego ter-
minalu będą powstawać parkingi 
wielopoziomowe oraz jednopozio-
mowe. Z inwestycji lotniskowych 
w tym czasie zaplanowano rozbu-
dowę hangaru obsługi technicznej 

samolotów, budowę płaszczy-
zny postoju autocystern, budo-
wę obiektów firmy świadczącej 
usługi obsługi naziemnej samo-
lotów oraz sortownie odpadów. 
W ramach położonego najda-
lej na osi czasu trzeciego etapu 
rozbudowy w planach zapisano 
rozbudowę wybudowanego w 
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drugim etapie budynku admini-
stracyjnego. Przedstawiając roz-
wój infrastruktury MPL Katowice 
nie można zapominać o rozwoju 
integralnej z lotniskiem sieci trans-
portowej wokół niego. W połowie 
dekady zostanie w większej części 
ukończona autostrada A1 łącząca 
południową granicę Polski z Trój-

miastem. Jej nitka będzie przebie-
gała koło lotniska ze zjazdem od 
strony południowej na drogę S1, 
co sprawi, że będzie można bez-
pośrednio dotrzeć z autostrady 
do lotniska. Warto także przy-
pomnieć, że tylko 25 km od MPL 
Katowice, pod Gliwicami, powstał 
węzeł drogowy łączący autostradę 

A1 z autostradą A4 oraz Drogową 
Trasą Średnicową. Na etapie pro-
jektowania jest także linia kolejo-
wa ze stolicy województwa ślą-
skiego Katowic do Pyrzowic. Jej 
uruchomienie wydatnie poprawi 
możliwości dotarcia do lotniska z 
Centrum aglomeracji.

Piotr Adamczyk
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LAPTOPY
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Firma Sunny Wines powstała w wyniku fascynacji 
winem. Chcemy podzielić się z Państwem naszą pasją, 
a przy okazji dowieźć, że znakomite wina mogą być w 
przystępnej cenie. Nasza oferta na pewno zadowoli 
nawet najwybredniejszych smakoszy!

Sercem winiarskiego świata jest Europa - Stary Świat. 
Jednakże dzisiaj wina bardzo dobrej jakości wytwarzane 
są takže w Nowym Świecie – w Chile, Argentynie, Nowej 
Zelandii, USA i w RPA.  Dzisiaj mówi się, że wino pochodzi 
z Nowego albo ze Starego Świata.  Poczatki winiarstwa 
w Europie datują się na 7000 lat przed Chrystusem, 
a winiarski Nowy Świat to winnice zakładane od XIV 
wieku przez odkrywców i misjonarzy. Są więc znacznie 
młodsze, ale nie znaczy to, że wina są „gorsze“.
To producenci  wpływają na jakość i styl wina, 
wybierając położenie winnicy, odmiany winorośli, 
metody uprawy oraz podejmując właściwe decyzje. 
Jednak najważniejszą rolę odgrywa natura – warunki 
panujące w danym roku w winnicach odciskają swoje 
piętno na zebranych winogronach, a więc i na winie.

Nasza firma skoncentrowała się na winach z Nowego 
Świata – przede wszystkim z Chile. Nasi specjaliści 
przemierzyli winnice w Chile wzdłuż i wszerz i 
starannie dobrali wina, które znajdują się w naszej 
ofercie. Nasi dostawcy dokładają wszelkich starań, 
aby jakość win była na jak najwyższym poziomie i 
aby delektowanie się nimi sprawiło Państwu  wielką 
przyjemność i zadowolenie!

Polecamy Państwu szczególnie wino Oveja Negra. 
Oveja Negra – Czarna Owca – to coś specjalnego. 
To coś, co góruje ponad tłumem i chodzi własnymi 
drogami. Unikalna, oryginalna i niezwykła 
osobowość. Coś, co przyciąga uwagę.
Oveja Negra to „czarna owca“ wśród win z Chile. 
Kombinacje szczepów nadają winom niepowtarzalne 
smaki. Wśród nich wyróżnia się Oveja Negra Sauvignon 
Blanc Carmenere  Reserva– wino białe, chociaż jest 
mieszanką szczepów czerwonego i białego.
Spośród 9 różnych win o tej nazwie:
Oveja Negra Carmenere Merlot Reserva
Oveja Negra Cabernet Syrah Reserva
Oveja Negra Cabernet Franc Carmenere Reserva
Oveja Negra Single Vineyard Syrah
Oveja Negra Single Vineyard Cabernet Sauvignon
Oveja Negra Single Vineyard Sauvignon Blanc
Oveja Negra Rose Reserva
Oveja Negra Chardonnay Viognier Reserva
Oveja Negra Carmenere Sauvignon Blanc Reserva
każdy z Państwa wybierze coś odpowiedniego dla 
siebie.  Pozwólmy sobie na odrobinę przyjemności z 
lampką znakomitego wina.

Oveja Negra single
Vineyard Syrah

Wino o ciemno czerwo-
nej barwie z aromatami 
dzikich owoców i nutami 
przypraw oraz dębu. Nie-
powtarzalny smak wina i 
jego delikatna kwasowość 
czynią je znakomitym 
akompaniamentem do 
dojrzałych serów, dań z 
makaronów z czerwonym 
sosem oraz jagnięciny i 
wieprzowiny.

Sunny Wines Sp. z o.o.
ul. Zwoleńska 120
04-761 Warszawa

www.sunnywines.pl
tel. 22 811 70 62

Oveja Negra
Rose Reserva Różowe 

wino o delikatnym smaku 
z zapachową nutą malin. 
Znakomite do owoców 
morza, ale też jako aperitif.

Oveja Negra
Cabernet Syrah

Wino o smaku czar-
nych jagód, śliwek i przy-
praw, z nutą słodkiego 
karmelu. Starzenie w 
dębowych beczkach na-
daje mu niepowtarzalny 
aromat grzanek i wanilii. 
Znakomite do jagnięciny, 
wołowiny, ostrych serów 
i gorzkiej czekolady.

Zawiera siarczyny.

Oveja Negra Sauvignon 
Blanc Cermenere

Wino o blado żółtym ko-
lorze z seledynowym poły-
skiem, o orzeźwiającym cy-
trusowym smaku z przewagą 
grejfruta i limonki i nutą zie-
lonego chili, lekko mineral-
ne w końcówce. Naturalna 
kwasowość głaszcze podnie-
bienie i pozostawia niezapo-
mniany smak. Znakomite do 
dań z warzyw i ryb.

Zawiera siarczyny.

Oveja Negra
Chardonnay Reserva

 Stylowe wino o 
świeżymowocowym 
smaku, kwiatowe, z 
nutą dojrzałych brzo-
skwiń - jedyne w swo-
im rodzaju. Znakomite 
do łososia w ziołach, 
dań z innych ryb i sera 
camambert.



SILESIA BUSINESS&LIFE30

CHORZÓW

Równać do najlepszych

Do końca roku w Wydziale Kul-
tury i Sportu przyjmowane są zgło-
szenia kandydatów do tegorocznej 
edycji Nagrody Prezydenta Miasta 
Chorzów w Dziedzinie Sportu (jak 
brzmi oficjalna nazwa). W ostatnich 
latach bezkonkurencyjni byli: lek-
koatletka Agnieszka Gortel wśród 
zawodników oraz Waldemar Forna-
lik w kategorii „wybitne osiągnięcia 
w pracy trenerskiej”. Wspomniana 
zawodniczka nie ma sobie równych 
w kraju w półmaratonie i obecnie 
walczy na maratońskim dystansie 
o przepustkę do przyszłorocznych 
Igrzysk Olimpijskich w Londy-
nie. Szkoleniowca Ruchu Chorzów 
specjalnie przedstawiać nie trzeba. 
W powszechnej opinii to głównie 
dzięki niemu „Niebiescy”, targani 
finansowymi kłopotami, a co za tym 
idzie częstymi rotacjami w składzie, 

Chorzów liczy dziś niewiele ponad 100 tysięcy mieszkańców, ale są dziedziny, 
których pozazdrościć mu mogą największe metropolie. Bez wątpienia należą do 
nich sport i kultura, gdzie najlepsi co roku odbierają prestiżowe Nagrody Prezy-
denta.

zaliczają się do krajowej elity. Ruch 
pod wodzą Fornalika (co ciekawe – 
wychowanka i ligowego zawodnika 
tego klubu, mistrza Polski z roku 
1989)  awansował do finału Pucha-
ru Polski (2009) i wywalczył trzecie 
miejsce w ekstraklasie (2010).

– Chorzów ma niezwykle bogate tra-
dycje sportowe – podkreśla z satysfak-
cją Wiesław Ciężkowski, zastępca 
prezydenta miasta ds. społecznych. 
- Nie tylko piłkarskie, choć to właśnie w 
tej dyscyplinie Ruch od lat 30-tych ub. 
wieku, kiedy to zaczął skutecznie wal-
czyć o tytuł mistrza Polski, rozsławia 
dobre imię miasta w kraju i na świecie. 
Także pod szyldem Ruchu mistrzowskie 
laury zdobywały piłkarki ręczne, dziś 
również obecne w rozgrywkach ekstra-
klasy. Silną pozycję w kraju mieli i mają 
lekkoatleci startujący w barwach AKS, a 
od kilku lat niewiarygodne postępy robią 

akrobaci DOSiR-u Sokolnia. Niedawno 
odbyły się u nas mistrzostwa Polski ju-
niorów w akrobatyce sportowej, które 
drużynowo wygrała właśnie Sokolnia. 
Nie można zapominać również o sukce-
sach sprzed lat kolarzy oraz o ambitnej 
postawie siatkarek i koszykarzy.

Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, że Nagrody Prezydenta Mia-
sta Chorzów w Dziedzinie Sportu 
trafiały już w przeszłości do rąk 
przedstawicielek Sokolni. W roku 
2009 wyróżnienie to przypadło 
trójce zawodniczek: Magdzie Raj-
tor, Anecie Ogińskiej i Sandrze 
Pypłacz. Rok wcześniej w kategorii 
działaczy triumfowały panie Ga-
briela Zapolska i Danuta Sodow-
ska, zaś za rok ubiegły triumfowały 
trenerki Aleksandra Wodyk i Mag-
dalena Śliwa. Lista nagrodzonych 
jest zresztą imponująca. Od roku 

Trener Ruchu Chorzów, Waldemar Fornalik (w środku), dwukrotnie odbierał już gratulacje za Nagrodę Prezydenta 
Miasta Chorzów w Dziedzinie Sportu.                    Fot. Wojciech Karpiński
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1997, gdy ustanowiono to wyróżnienie, triumfowali 
m.in. Tomasz Sikora, Krzysztof Bizacki, Katarzyna 
Pawlik, piłkarska drużyna Ruchu i zespół futsalu Cle-
arexu wśród zawodników; Orest Lenczyk, Edward 
Lorens, Adam Pecold, Danuta Mann, Marek Wle-
ciałowski i Zygmunt Grzesik wśród trenerów. Także 
kategoria „za wybitne osiągnięcia w zakresie sportu 
i rekreacji w mieście” zawiera znane nazwiska laure-
atów, jak dyrektora sportowego Ruchu, a wcześniej 
zawodnika tego klubu Mirosława Mosóra, założycie-
la i prezesa Clearexu, kilkukrotnego mistrza Polski w 
futsalu, Zdzisława Wolnego, czy Mardela Truchana, 
wieloletniego prezesa narciarskiego „Dynamitu”, bar-
wy którego reprezentował Tomasz Sikora.

Najlepsi przedstawiciele chorzowskiego sportu 
czekają na rozstrzygnięcie plebiscytu za rok 2011, 
natomiast w dziedzinie kultury Nagrody Prezyden-
ta Miasta trafiły już w ręce tegorocznych laureatów. 
W kategorii osiągnięć twórczych triumfowali: malar-
ka Aleksandra Rej – absolwentka Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie i Wydziału Grafiki w Katowi-
cach oraz muzyk Leszek Winder, jeden z najlepszych 
gitarzystów w Polsce, grający m.in. w formacjach 
„Krzak”, „Bezdomne Psy” i „Śląska Grupa Blueso-
wa”.W kategorii upowszechniania kultury doceniono 
Jolantę Król, kierownika literackiego Teatru Rozryw-
ki oraz Stowarzyszenie Sztyg.art, które ze znakomi-
tym (kulturalnym!) skutkiem organizuje czas wolny 
mieszkańcom i gościom miasta na terenach po byłej 
kopalni „Prezydent”.

- Dobrą tradycją stało się, że w tym miejscu, na jednej z 
najlepszych scen teatralnych w kraju, mamy okazję podzię-
kować twórcom, artystom i animatorom kultury za cenny 
wkład w rozwój miasta – powiedział podczas ceremo-
nii wręczenia nagród w Teatrze Rozrywki prezydent 
Chorzowa, Andrzej Kotala. - W Chorzowie te podzięko-
wania mają szczególną wymowę, bo nie często się zdarza, 
że w jednym mieście można na co dzień uczestniczyć w tak 
wielu różnorodnych wydarzeniach kulturalnych na naj-
wyższym artystycznym poziomie. Nie często się też zdarza, 
aby praca z dziećmi i młodzieżą przynosiła tak wspaniałe 
efekty, jakie mamy okazję śledzić w Chorzowie.

Patrząc na historię Nagrody Prezydenta Chorzo-
wa w Dziedzinie Kultury, sięgającą 1996 roku, ła-
two zauważyć, iż miasto ma prawdziwe szczęście 
do wybitnych przedstawicieli sceny, estrady, litera-
tury i malarstwa. Dość wspomnieć całą plejadę lau-
reatów związanych z Teatrem Rozrywki: reżyser i 
choreograf Marcel Kochańczyk (nagrodzony w roku 
1996), dyrektor naczelny i artystyczny Dariusz Mił-
kowski (1998), muzyk Jerzy Jarosik (2002), scenograf 
i kostiumolog Barbara Ptak (2007), tancerz Janusz 
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Krzypkowski (2010), liczne grono 
wybitnych aktorów: Stanisław Ptak 
(1996), Maria Meyer (2000), Jacenty 
Jędrusik (2000), Elżbieta Okupska 
(2001), Robert Talarczyk (2005), Iza-

bella Malik (2006). Ponadto dotąd 
nagrodę odebrali inni znani akto-
rzy: Mirosław Neinert (2008), Jerzy 
Cnota (2009), Bogdan Kalus (2010). 
Jeśli do tego grona dodamy wybit-
nego artystę malarza Piotra Nali-
wajkę (1998), pisarza Wojciecha 
Kuczoka (2004), dramaturga Jaro-
sława Świerszcza znanego jako In-
gmar Villqist (2004), wokalistę An-
drzeja Lamperta (2009) będziemy 
mieli wyobrażenie o tym, jak zna-
czący wkład mają chorzowianie nie 
tylko w życie kulturalne regionu, 
ale i kraju. A wymienione osoby nie 
wyczerpują całej listy laureatów na-
grody prezydenta miasta, którą – co 
ważne – można otrzymać tylko raz 
w życiu. Nagrodą, obok finansowej 
gratyfikacji, jest statuetka, stano-
wiąca miniaturę rzeźby „Chłopiec 
z łabędziem”, autorstwa słynnego 
chorzowianina Teodora Kalidego.

Mimo już niebagatelnych osią-
gnięć i niezmiennie wysokiego po-
ziomu propozycji kulturalnych, 
Chorzów nie ustaje w poszukiwa-
niu nowych przestrzeni, które za-
mierza zaadoptować na potrzeby 
tej dziedziny życia. Nawet projekt 
remontu estakady, przecinającej 
centrum miasta, zakłada stworzenie 
w tym miejscu galerii. Znakomitym 
przykładem na pozyskanie straco-
nych, wydawałoby się bezpowrot-
nie obiektów dla kultury jest wspo-
mniany wcześniej teren po kopalni 
„Prezydent”. Od kilku lat Stowa-
rzyszenie Sztyg.art we współpracy 
z władzami samorządowymi miasta 
organizuje tam cykliczny Chorzow-
ski Teatr Ogrodowy, liczne koncerty 
muzyczne, wystawy fotografii, a od 
dwóch lat także imprezy w ramach 
Święta Szlaku Zabytków Techniki 
„Industriada”.

Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala (drugi z prawej) i zastępca ds. społecznych Wiesław Ciężkowski (pierwszy z 
prawej) wraz z laureatmi i nominowanymi do Nagrody Prezydenta Miasta w Dziedzinie Kultury 2011. 

       Fot. Adrian Ślązok

W ubiegłym roku nagroda trafiła do 
drużyny Ruchu Chorzów, reprezentowanej 
m.in. przez Piotra Stawarczyka.

Fot. Wojciech Karpiński
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Emisja o wysokim standardzie
FIRMY REGIONU

Symboliczne upamiętnienie ważnych wydarzeń w nietypowy sposób, plastyczna 
i stale rozwijająca się oferta produktów czy wreszcie profesjonalnie potwierdzo-
na jakość i wartość.

Mennica Śląska to firma, która swo-
ją markę systematycznie i precyzyjnie 
kształtuje na lokalnym, regionalnym i 
ogólnokrajowym rynku od dłuższego 
czasu. Dzisiaj definiuje swoją tożsa-
mość rynkową jako podmiot, który 
nieustannie stara się zaspokajać po-
trzeby klientów, łącząc przy tym tra-
dycję i nowoczesność. Dzisiaj definicją 
profesjonalnej i uznanej mennicy na 
Śląsku, a coraz częściej także w Polsce, 
jest właśnie Mennica Śląska. 

Szerzej i precyzyjniej tę defini-
cję rozwija oraz wyjaśnia Stanisław 
Czyż, Dyrektor ds. Sprzedaży i Roz-
woju Mennicy Śląskiej.

- Dziedzictwo kulturowe i nowo-
czesna technologia – te dwa elementy 
Państwa firma stara się scalać w jedno. 
W czym to się objawia?

- Dzisiaj tradycyjna metoda mincer-
stwa zostaje wypierana przez wysokiej 
jakości systemy grawerowania lasero-
wego, wspartego nowoczesnymi pro-
gramami do projektowania 3d. Mennica 
Śląska stosując najbardziej nowoczesne 
dostępne technologie, emituje serie 
monet nawiązujące do najważniejszych 
wydarzeń i osób z naszej historii. Jedne 
i drugie tworzyły i tworzą nasze dzie-
dzictwo kulturowe, nie tylko to naro-
dowe, ale często regionalne czy lokalne.  
Monety, poza funkcją pieniądza obie-
gowego, od wieków pełnią również 
istotną rolę edukacyjną, związaną z 
ważnymi wydarzenia, osobami lub 
rocznicami. Treść zawarta na monecie 
ma dla kolekcjonerów ogromne zna-
czenie nie tylko estetyczne, ale przede 
wszystkim symboliczne.

- Mennica Śląska to jedna z dwóch 
największych mennic w Polsce. Jak 
zdobywa się tak mocną pozycję na 
rynku, nie tylko lokalnym, ale także 
ogólnokrajowym?

- Mennicę Śląską tworzy fantastycz-
ny zespół młodych ludzi, głodnych 
sukcesów.

- A czy Śląsk odczuwa „głód” nu-
mizmatyki?

- Rynek numizmatyczny jest bardzo 
specyficznym rynkiem, bez wyraźnie 
dominującego regionu. Warto jednak 
podkreślić, iż to właśnie na Śląsku 
funkcjonują największe i najbardziej 
aktywne towarzystwa kolekcjonerów 
i numizmatyków. Aktualnie rynek 
kolekcjonerski dynamicznie przesunął 
się w kierunku metali szlachetnych. 
Obecnie znacząco wzrosła sprzedaż 
monet i sztabek zarówno srebrnych, 
jak i złotych. W związku z niestabil-
ną sytuacją na rynkach światowych, 
ludzie coraz częściej decydują się na 
lokowanie oszczędności właśnie w 
metalach szlachetnych.

- Decydują się na to nie tylko po-
jedynczy kolekcjonerzy, ale coraz 
częściej różne miasta aglomeracji ślą-
skiej zabiegają o taką wizytówkę…

- Mieliśmy okazję współpracować z 
wieloma miastami aglomeracji śląskiej 
i rzeczywiście monety okolicznościo-

we stanowią ciekawy i niekonwen-
cjonalny sposób na promocję regionu. 
Taka forma promocji jest coraz bar-
dziej popularna nie tylko wśród miast, 
ale również cieszy się zainteresowa-
niem parafii, klubów sportowych, 
fundacji czy firm prywatnych. Mone-
ta okolicznościowa jest dziś zarówno 
pieniądzem obiegowym, jak i formą 
doskonałego prezentu, upamiętnienia 
ważnej uroczystości, wydarzenia czy 
wizytówki firmy.

- Przykładem upamiętnienia waż-
nych dat, wydarzeń i uroczystości 
jest Dukat Śląski.  Honorowy patro-

nat nad tym przedsięwzięciem objął 
Marszałek Województwa. Jak po-
wstała ta inicjatywa?

- Dukat śląski był projektem szcze-
gólnym. Po raz pierwszy w Polsce zo-
stała wyemitowana moneta dla całego 
regionu, która podczas obchodów dni 
województwa śląskiego pełniła funk-
cję pieniądza lokalnego. Jako Mennica 
Śląska chcieliśmy w wyjątkowy spo-
sób uczcić obchody województwa, 
które promują nas jako całość - region 
niesamowicie różnorodny i ciekawy. 
Dlatego też zrodził się pomysł wy-
emitowania właśnie monety typowo 
„śląskiej”. Spotkał się on z ogromnym 

zainteresowaniem i entuzjazmem 
zarządu województwa. Dzięki tej 
współpracy zrealizowaliśmy wspól-
nie z Urzędem Marszałkowskim, ale 
również z kilkuset firmami i insty-
tucjami kultury, pierwszy tego typu 
projekt w Polsce. Zainteresowanie 
dukatem było żywe nie tylko wśród 
kolekcjonerów, ale również wśród 
mieszkańców Śląska czy turystów 
odwiedzających ten region. Był to 
projekt niesamowicie ambitny, bo 
największym wyzwaniem okazało się 
przygotowanie projektu wizualnego 
awersu i rewersu, który byłby spójny 
dla całego województwa.

Stanisław Czyż, Dyrektor ds. Sprzedaży 
i Rozwoju Mennicy Śląskiej.
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Emisja o wysokim standardzie
FIRMY REGIONU
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- Każdy taki projekt podlega z pew-
nością ocenie zarówno technicznej, 
jak i merytorycznej. Co stanowi wy-
znacznik lub też co jest narzędziem 
pomiaru jakości i wartości monet? 

- Na wartość kolekcjonerską mo-
nety wpływa wiele czynników. 
Jednak  tymi najistotniejszymi są: 
materiał z jakiego moneta jest wyko-
nana, całkowity nakład emisyjny, no 
i oczywiście jej treść, a więc pewne-
go rodzaju zawartość merytoryczna. 
W tworzeniu monet i sztabek gwa-
rantem wykorzystania najwyższej 
jakości materiałów, które mają po-
chodzenie szlachetne jest certyfikat 
– czyli potwierdzenie próby - wyda-
ny przez właściwy urząd probierczy. 

Jest to po prostu gwarancja dla klien-
ta, iż produkt, który nabywa posiada 
pełną wartość potwierdzoną przez 
specjalnie do tego powołany podmiot. 
Wszystkie produkty z metali szlachet-
nych Mennicy Śląskiej posiadają takie 
certyfikaty. 

- Te produkty to między innymi 
monety okolicznościowe, ale dziś na 
rynku, niezależnie od branży, liczy 
się też plastyczność w  proponowa-
nej ofercie…

- Mennica Śląska jest firmą bardzo 
elastyczną i przygotowaną do realiza-
cji bardzo zróżnicowanych tematów. 
Z dotychczasowych projektów w na-
szym dorobku znalazły się monety 

promocyjne kurortów turystycznych, 
medale i monety okolicznościowe dla 
samorządów, parafii, klubów sporto-
wych, fundacji czy uczelni wyższych. 
Wśród naszych klientów warto wy-
mienić Kancelarię Prezydenta, Kor-
pus Dyplomatyczny, Biuro Bezpie-
czeństwa Narodowego jak również 
wiele firm prywatnych,  takich  jak  na 
przykład General Motors Opel w Gli-
wicach czy Stock Polska.

- Na tej liście zrealizowanych pro-
jektów mieszczą się też przedsię-
wzięcia z zakresu sportu i kultury.

- Z ważnych wydarzeń sporto-
wych, w których systematycznie bie-
rzemy udział jest Memoriał Agaty 
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Mróz-Olszewskiej. Na tę okoliczność, 
wspólnie z Fundacją Kropla Życia 
im. Agaty Mróz-Olszewskiej, każde-
go roku emitujemy zarówno monety 
okolicznościowe, jak i medale dla za-
wodników. Tylko w ciągu ostatniego 
roku zrealizowaliśmy ponad 200 pro-
jektów i w większości były to ważne 
wydarzenia. Miały one nie tylko cha-
rakter lokalny (20-lecie samorządu w 
Pszczynie) czy regionalny (obchody 
roku Wojciecha Korfantego na Śląsku, 
obchody roku Marianny Orańskiej na 
Dolnym Śląsku czy obchody Powstań 
Śląskich), ale również ogólnopolski. 
Wśród wydarzeń, które swoim zakre-
sem obejmowały całą Polskę można 
wymienić emisję monet w związku 
z beatyfikacją Jana Pawła II. Bardzo 
ciekawym projektem była również 
emisja limitowanej edycji monet 
z okazji uruchomienia 
produkcji nowe-
go modelu Astry 
przez General 
Motors Opel w 
Gliwicach. Jed-
nak poza kul-
turą i sportem 
nastawiamy się 
też na aktywne 
wspieranie akcji i 

imprez charytatywnych. Jest nam 
niezmiernie miło, że nasze działania 
umożliwiły instytucjom, poprzez li-
cytacje naszych produktów, zebranie 
dodatkowych środków finansowych 
na jakże ważne społecznie działania. 

- Państwa firma jest także ukierun-
kowana na działania marketingowe i 
promocyjne…

- Nasza działalność to nie tylko 
emisja monet, medali czy produktów 
inwestycyjnych, ale również wspar-
cie marketingowe i promocja naszych 
klientów. Zależy nam na tworzeniu 
dobrych i długoletnich relacji. W 
związku z tym wspieramy naszych 
klientów nie tylko w tworzeniu sku-
tecznych kampanii promocyjnych i 
marketingowych, ale jednocześnie 
dzielimy się zdobytym doświadcze-

niem. Szczególnie tym, które 
odnosi się  do dodatkowych 

możliwości wykorzysta-
nia tak niekonwen-
cjonalnego produktu, 
jakim jest moneta oko-
licznościowa.

-  Czy rynek menni-
czy w Polsce też odczu-
wa skutki kryzysu?

- Niestabilna sytuacja na rynkach 
finansowych spowodowała prawdzi-
wą gorączkę złota i srebra. Mennica 
Śląska wychodząc naprzeciw rosnące-
mu popytowi, przygotowała bardzo 
korzystną ofertę lokowania kapitału 
właśnie w metalach szlachetnych - za-
równo w czystym srebrze, jak i przede 
wszystkim w złocie. Oferta ta obejmu-
je sztabki pięcio- i dziesięciogramowe, 
jak również uncjowe czy kilogramo-
we. 

- Można powiedzieć, że taka forma 
kapitału finansowego jest nie tylko 
modnym, ale i bezpiecznym uloko-
waniem pieniędzy?

- Nasze sztabki to gwarancja pewnej 
inwestycji, ponieważ każda z nich jest 
przebadana i posiada potwierdzenie 
jakości materiału wydane przez urząd 
probierczy. W związku z tym nasz 
produkt, jego zawartość i wartość, jest 
w pełni transparentny i obiektywnie 
oceniony. Sposobów bezpiecznego 
lokowania kapitału jest współcześnie 
wiele, ale z wielu różnych możliwości 
poleciłbym z pewnością właśnie me-
tale szlachetne.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Dominika Tkocz
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Umowa o zakazie konkurencji 
uregulowana jest w kodeksie pracy 
w art. 1011 i art. 1012. Jest to bardzo 
istotna umowa z punktu widze-
nia pracodawcy (mniej korzystna z 
punktu widzenia pracownika), al-
bowiem łatwo sobie wyobrazić sytu-
ację, w której „nasz” pracownik pra-
cuje również dla konkurencji. Innymi 
słowy, jeśli nie podpiszemy z pra-
cownikiem takiej umowy – pracow-
nik będzie mógł swobodnie z nami 
„konkurować”. Taka sytuacja nie jest 
zbyt komfortowa dla pracodawcy,  
a właśnie w/w umowa powoduje, iż 
powyższe zagrożenie można zniwe-
lować prawie do zera. 

Piszę prawie, bowiem nie możemy 
mieć żadnej gwarancji – oczywiście 
zakładając, iż pracownik nie ukrywa 
przed nami innego zatrudnienia – 
co do tego, że przy złamaniu przez 
niego umowy o zakazie konkurencji 
wygramy sprawę w sądzie pracy.

Zgodnie z brzmieniem art. 1011 § 
1 kodeksu pracy w zakresie określo-
nym w odrębnej umowie, pracow-
nik nie może prowadzić działalności 
konkurencyjnej wobec pracodawcy 
ani też świadczyć pracy w ramach 
stosunku pracy lub na innej pod-
stawie na rzecz podmiotu prowa-
dzącego taką działalność (zakaz 
konkurencji). Natomiast § 2 stano-
wi, iż pracodawca, który poniósł 
szkodę wskutek naruszenia przez 
pracownika zakazu konkurencji 
przewidzianego w umowie, może 
dochodzić od pracownika wyrów-

nania tej szkody na zasadach okre-
ślonych w przepisach rozdziału I  
w dziale piątym (kodeksu pracy).

Powyższe uregulowanie praw-
ne przewiduje możliwość zawarcia 
umowy, która zakazuje pracowni-
kowi prowadzenia działalności kon-
kurencyjnej wobec pracodawcy w 
czasie trwania stosunku pracy. Może 
ona być zawarta jednocześnie z umo-
wą o pracę, albo też w późniejszym 
czasie, kiedy trwa stosunek pracy – 
bądź też po ustaniu przedmiotowe-
go stosunku, o czym mowa będzie  
w dalszej części artykułu.

Pamiętać należy, iż ma ona sa-
modzielny byt prawny, niezależ-
nie od tego, czy stanowi ona in-
tegralną część umowy o pracę, 
czy też jest ona odrębnym aktem 
prawnym, łączącym pracodawcę  
z pracownikiem.

Nadto art. 1013 kodeksu pracy 
mówi o tym, że umowa o zakazie 
konkurencji wymaga formy pisem-
nej pod rygorem nieważności. 

Pracodawca może uzależnić za-
warcie umowy o pracę od jednocze-
snego zawarcia wyżej opisywanej 
umowy o zakazie konkurencji, przy 
czym odmowa pracownika przyjęcia 
propozycji zawarcia przedmiotowej 
umowy o zakazie konkurencji, a 
która to została złożona przez pra-
codawcę w czasie trwania stosunku 
pracy, może uzasadniać wypowie-
dzenie umowy o pracę, chyba że 
takowa propozycja jest niezgodna z 
kodeksem pracy (wyrok Sądu Naj-

wyższego z dnia 03 listopada 1997 
roku, sygn. akt I PKN 333/97). 

Okres obowiązywania ww. 
umowy o zakazie konkurencji nie 
może być dłuższy, niż czas trwa-
nia umowy o pracę, tzn. nie może 
on wykraczać poza czas trwa-
nia stosunku pracy. Poza tym  
w przedmiotowej umowie ustawo-
dawca dał nam możliwość wskaza-
nia, co w takiej umowie o zakazie 
konkurencji możemy jako pracodaw-
ca zawrzeć. Potocznie rzecz biorąc – 
określamy, czego pracownikowi nie 
wolno robić. Po pierwsze pracownik 
nie może prowadzić szeroko rozu-
mianej działalności konkurencyjnej, 
tzn. pracownik ma zakaz prowadze-
nia zarówno działalności gospodar-
czej, jak i ubocznej, a także żadnej 
innej działalności, która byłaby kon-
kurencyjna. Po drugie nie może on 
świadczyć pracy w ramach stosunku 
pracy lub na innej podstawie na rzecz 
podmiotu prowadzącego działalność 
konkurencyjną, tzn. nie może więc 
pracownik z takimi podmiotami za-
wierać umów o pracę, umów o dzie-
ło, czy też umów zlecenia, itd. 

Nadmienić należy, iż działalnością 
konkurencyjną prowadzoną wobec 
pracodawcy są czynności zarobkowe 
podejmowane bądź na własny rachu-
nek – w charakterze przedsiębiorcy, 
lub na rachunek osoby trzeciej – w 
charakterze pracownika, zlecenio-
biorcy, czy też wykonawcy dzieła, 
jeżeli te czynności pokrywają się, co 
ważne – przynajmniej częściowo – z 

zakresem działalności pracodawcy.
Dotyczy to zarówno produk-

cji towarów bądź też świadcze-
nia usług tego samego rodzaju,  
a także towarów oraz usług zbliżo-
nych do działalności pracodawcy 
– mogących je zastąpić. Są to tzw. 
usługi lub towary o charakterze sub-
stytucyjnym. Umowa o zakazie kon-
kurencji powinna więc określać ro-
dzaje działalności 
zakazanej dla pra-
cownika, a także 
terytorium objęte 
tym zakazem.

Powyżej wyli-
czenie  jest wy-
liczeniem wy-
czerpującym i nie 
możemy go w ża-
den sposób prze-
kroczyć, zawiera-
jąc w umowie inne 
zakazy, np. zakaz 
zawierania przez 
pracownika umów  
o świadczenie 
usług telekomuni-
kacyjnych u innego 
operatora sieci ko-
mórkowej – w sy-
tuacji, kiedy sami 
prowadzimy firmę 
o powyższym pro-
filu działalności. 
Możemy natomiast 
zakres umowy za-
węzić, np. jedynie 
do zakazu zawiera-
nia umów o dzieło, czy też zlecenia.

Pamiętajmy, iż przedmiotową 
umowę o zakazie konkurencji może-
my rozszerzyć o zakazy wynikające 
z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji oraz ustaw powołanych 
przy art. 1014 kodeksu pracy.

Umowa o zakazie konkurencji 
może być umową nieodpłatną, czy-
li nie przewidywać wynagrodzenia 

dla pracownika, albo umową odpłat-
ną, tzn. przewidywać na jego rzecz 
świadczenie pieniężne, które może 
być z kolei jednorazowe lub okreso-
we. Ustanie stosunku pracy powodu-
je natomiast skutek w postaci wyga-
śnięcia tej umowy.

Reasumując powyższe stwier-
dzić należy, iż umowa o zakazie 
konkurencji, która obowiązuje  

w czasie trwania stosunku pracy 
jest ściśle związana z samą umową 
o pracę. Stanowi ona bowiem tzw. 
umowne rozszerzenie pracownicze-
go obowiązku dbałości o dobro pra-
codawcy, o którym stanowi § 2 pkt 4 
kodeksu pracy.

Dlatego też naruszenie przez pra-
cownika obowiązków wynikających 
z umowy o zakazie konkurencji, ale 

również prowadzenie przez niego 
działalności konkurencyjnej mimo 
braku tej umowy, stanowić może 
podstawę do wypowiedzenia lub 
rozwiązania umowy o pracę bez wy-
powiedzenia z winy pracownika, w 
zależności od stanu faktycznego. Jak 
słusznie zauważył Sąd Najwyższy w 
wyroku z dnia 01 lipca 1998 roku, w 
sprawie o sygn. akt I PKN 218/98, 

podjęcie działalności 
konkurencyjnej wobec 
pracodawcy uzasadnia 
wypowiedzenie umowy 
o pracę na czas nie okre-
ślony zarówno wtedy, 
gdy pracownik prowa-
dzi ją wbrew umowie 
o zakazie konkurencji, 
jak również wtedy, gdy 
takiej umowy strony 
stosunku pracy nie za-
warły.

Odnośnie odpowie-
dzialności pracownika 
względem pracodawcy, 
a wynikającej przedmio-
towej umowy o zakazie 
konkurencji, to należy 
pamiętać o tym, że w 
razie nieumyślnego wy-
rządzenia pracodaw-
cy szkody, pracownik 
który naruszył zakaz 
konkurencji ponosi od-
powiedzialność na za-
sadach określonych w 
art. 114 do 121 kodeksu 
pracy, tj. do wysokości 

trzymiesięcznego wynagrodzenia. 
Natomiast roszczenie pracodaw-
cy z tego tytułu przedawnia się  
z upływem terminów określonych 
w art. 291 § 2, a więc co do zasady z 
upływem 1 roku od dnia, w którym 
pracodawca powziął wiadomość o 
wyrządzeniu przez pracownika szko-
dy, nie później jednak niż z upływem 
3 lat od jej wyrządzenia.

PORADY PRAWNE

Umowa o zakazie konkurencji – skutecznym      narzędziem prawnym w ręku pracodawcy
Tomasz Gaczek, absolwent Wydziału 

Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, aplikant 
adwokacki Izby Adwokackiej w 
Katowicach, specjalizuje się w prawie 
karnym, prawie karnym procesowym 
i zagadnieniach prawa pracy, członek 
Z|Z|G Konsorcjum Prawnego z siedzibą 
w Katowicach.
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Umowa o zakazie konkurencji 
uregulowana jest w kodeksie pracy 
w art. 1011 i art. 1012. Jest to bardzo 
istotna umowa z punktu widze-
nia pracodawcy (mniej korzystna z 
punktu widzenia pracownika), al-
bowiem łatwo sobie wyobrazić sytu-
ację, w której „nasz” pracownik pra-
cuje również dla konkurencji. Innymi 
słowy, jeśli nie podpiszemy z pra-
cownikiem takiej umowy – pracow-
nik będzie mógł swobodnie z nami 
„konkurować”. Taka sytuacja nie jest 
zbyt komfortowa dla pracodawcy,  
a właśnie w/w umowa powoduje, iż 
powyższe zagrożenie można zniwe-
lować prawie do zera. 

Piszę prawie, bowiem nie możemy 
mieć żadnej gwarancji – oczywiście 
zakładając, iż pracownik nie ukrywa 
przed nami innego zatrudnienia – 
co do tego, że przy złamaniu przez 
niego umowy o zakazie konkurencji 
wygramy sprawę w sądzie pracy.

Zgodnie z brzmieniem art. 1011 § 
1 kodeksu pracy w zakresie określo-
nym w odrębnej umowie, pracow-
nik nie może prowadzić działalności 
konkurencyjnej wobec pracodawcy 
ani też świadczyć pracy w ramach 
stosunku pracy lub na innej pod-
stawie na rzecz podmiotu prowa-
dzącego taką działalność (zakaz 
konkurencji). Natomiast § 2 stano-
wi, iż pracodawca, który poniósł 
szkodę wskutek naruszenia przez 
pracownika zakazu konkurencji 
przewidzianego w umowie, może 
dochodzić od pracownika wyrów-

nania tej szkody na zasadach okre-
ślonych w przepisach rozdziału I  
w dziale piątym (kodeksu pracy).

Powyższe uregulowanie praw-
ne przewiduje możliwość zawarcia 
umowy, która zakazuje pracowni-
kowi prowadzenia działalności kon-
kurencyjnej wobec pracodawcy w 
czasie trwania stosunku pracy. Może 
ona być zawarta jednocześnie z umo-
wą o pracę, albo też w późniejszym 
czasie, kiedy trwa stosunek pracy – 
bądź też po ustaniu przedmiotowe-
go stosunku, o czym mowa będzie  
w dalszej części artykułu.

Pamiętać należy, iż ma ona sa-
modzielny byt prawny, niezależ-
nie od tego, czy stanowi ona in-
tegralną część umowy o pracę, 
czy też jest ona odrębnym aktem 
prawnym, łączącym pracodawcę  
z pracownikiem.

Nadto art. 1013 kodeksu pracy 
mówi o tym, że umowa o zakazie 
konkurencji wymaga formy pisem-
nej pod rygorem nieważności. 

Pracodawca może uzależnić za-
warcie umowy o pracę od jednocze-
snego zawarcia wyżej opisywanej 
umowy o zakazie konkurencji, przy 
czym odmowa pracownika przyjęcia 
propozycji zawarcia przedmiotowej 
umowy o zakazie konkurencji, a 
która to została złożona przez pra-
codawcę w czasie trwania stosunku 
pracy, może uzasadniać wypowie-
dzenie umowy o pracę, chyba że 
takowa propozycja jest niezgodna z 
kodeksem pracy (wyrok Sądu Naj-

wyższego z dnia 03 listopada 1997 
roku, sygn. akt I PKN 333/97). 

Okres obowiązywania ww. 
umowy o zakazie konkurencji nie 
może być dłuższy, niż czas trwa-
nia umowy o pracę, tzn. nie może 
on wykraczać poza czas trwa-
nia stosunku pracy. Poza tym  
w przedmiotowej umowie ustawo-
dawca dał nam możliwość wskaza-
nia, co w takiej umowie o zakazie 
konkurencji możemy jako pracodaw-
ca zawrzeć. Potocznie rzecz biorąc – 
określamy, czego pracownikowi nie 
wolno robić. Po pierwsze pracownik 
nie może prowadzić szeroko rozu-
mianej działalności konkurencyjnej, 
tzn. pracownik ma zakaz prowadze-
nia zarówno działalności gospodar-
czej, jak i ubocznej, a także żadnej 
innej działalności, która byłaby kon-
kurencyjna. Po drugie nie może on 
świadczyć pracy w ramach stosunku 
pracy lub na innej podstawie na rzecz 
podmiotu prowadzącego działalność 
konkurencyjną, tzn. nie może więc 
pracownik z takimi podmiotami za-
wierać umów o pracę, umów o dzie-
ło, czy też umów zlecenia, itd. 

Nadmienić należy, iż działalnością 
konkurencyjną prowadzoną wobec 
pracodawcy są czynności zarobkowe 
podejmowane bądź na własny rachu-
nek – w charakterze przedsiębiorcy, 
lub na rachunek osoby trzeciej – w 
charakterze pracownika, zlecenio-
biorcy, czy też wykonawcy dzieła, 
jeżeli te czynności pokrywają się, co 
ważne – przynajmniej częściowo – z 

zakresem działalności pracodawcy.
Dotyczy to zarówno produk-

cji towarów bądź też świadcze-
nia usług tego samego rodzaju,  
a także towarów oraz usług zbliżo-
nych do działalności pracodawcy 
– mogących je zastąpić. Są to tzw. 
usługi lub towary o charakterze sub-
stytucyjnym. Umowa o zakazie kon-
kurencji powinna więc określać ro-
dzaje działalności 
zakazanej dla pra-
cownika, a także 
terytorium objęte 
tym zakazem.

Powyżej wyli-
czenie  jest wy-
liczeniem wy-
czerpującym i nie 
możemy go w ża-
den sposób prze-
kroczyć, zawiera-
jąc w umowie inne 
zakazy, np. zakaz 
zawierania przez 
pracownika umów  
o świadczenie 
usług telekomuni-
kacyjnych u innego 
operatora sieci ko-
mórkowej – w sy-
tuacji, kiedy sami 
prowadzimy firmę 
o powyższym pro-
filu działalności. 
Możemy natomiast 
zakres umowy za-
węzić, np. jedynie 
do zakazu zawiera-
nia umów o dzieło, czy też zlecenia.

Pamiętajmy, iż przedmiotową 
umowę o zakazie konkurencji może-
my rozszerzyć o zakazy wynikające 
z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji oraz ustaw powołanych 
przy art. 1014 kodeksu pracy.

Umowa o zakazie konkurencji 
może być umową nieodpłatną, czy-
li nie przewidywać wynagrodzenia 

dla pracownika, albo umową odpłat-
ną, tzn. przewidywać na jego rzecz 
świadczenie pieniężne, które może 
być z kolei jednorazowe lub okreso-
we. Ustanie stosunku pracy powodu-
je natomiast skutek w postaci wyga-
śnięcia tej umowy.

Reasumując powyższe stwier-
dzić należy, iż umowa o zakazie 
konkurencji, która obowiązuje  

w czasie trwania stosunku pracy 
jest ściśle związana z samą umową 
o pracę. Stanowi ona bowiem tzw. 
umowne rozszerzenie pracownicze-
go obowiązku dbałości o dobro pra-
codawcy, o którym stanowi § 2 pkt 4 
kodeksu pracy.

Dlatego też naruszenie przez pra-
cownika obowiązków wynikających 
z umowy o zakazie konkurencji, ale 

również prowadzenie przez niego 
działalności konkurencyjnej mimo 
braku tej umowy, stanowić może 
podstawę do wypowiedzenia lub 
rozwiązania umowy o pracę bez wy-
powiedzenia z winy pracownika, w 
zależności od stanu faktycznego. Jak 
słusznie zauważył Sąd Najwyższy w 
wyroku z dnia 01 lipca 1998 roku, w 
sprawie o sygn. akt I PKN 218/98, 

podjęcie działalności 
konkurencyjnej wobec 
pracodawcy uzasadnia 
wypowiedzenie umowy 
o pracę na czas nie okre-
ślony zarówno wtedy, 
gdy pracownik prowa-
dzi ją wbrew umowie 
o zakazie konkurencji, 
jak również wtedy, gdy 
takiej umowy strony 
stosunku pracy nie za-
warły.

Odnośnie odpowie-
dzialności pracownika 
względem pracodawcy, 
a wynikającej przedmio-
towej umowy o zakazie 
konkurencji, to należy 
pamiętać o tym, że w 
razie nieumyślnego wy-
rządzenia pracodaw-
cy szkody, pracownik 
który naruszył zakaz 
konkurencji ponosi od-
powiedzialność na za-
sadach określonych w 
art. 114 do 121 kodeksu 
pracy, tj. do wysokości 

trzymiesięcznego wynagrodzenia. 
Natomiast roszczenie pracodaw-
cy z tego tytułu przedawnia się  
z upływem terminów określonych 
w art. 291 § 2, a więc co do zasady z 
upływem 1 roku od dnia, w którym 
pracodawca powziął wiadomość o 
wyrządzeniu przez pracownika szko-
dy, nie później jednak niż z upływem 
3 lat od jej wyrządzenia.

PORADY PRAWNE

Umowa o zakazie konkurencji – skutecznym      narzędziem prawnym w ręku pracodawcy
Tomasz Gaczek, absolwent Wydziału 

Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, aplikant 
adwokacki Izby Adwokackiej w 
Katowicach, specjalizuje się w prawie 
karnym, prawie karnym procesowym 
i zagadnieniach prawa pracy, członek 
Z|Z|G Konsorcjum Prawnego z siedzibą 
w Katowicach.



SILESIA BUSINESS&LIFE40

Z pewną dozą ostrożności moż-
na jednak domniemać, że z regu-
ły będzie można pracownikowi 
przypisać winę umyślną w posta-
ci co najmniej zamiaru ewentual-
nego, a tym samym mowa będzie  
o pełnej odpowiedzialności odszko-
dowawczej pracownika względem 
pracodawcy, o której mowa w art. 
122 kodeksu pracy i przedawnieniu 
roszczeń pracodawcy w terminach 
określonych w art. 291 § 3 kodeksu 
pracy.

Na uwagę zasługuje fakt, że pra-
cownik może zostać za złamanie 
umowy o zakazie konkurencji rów-
nież pociągnięty do odpowiedzial-
ności karnej i cywilnej. Ma to miejsce 
w sytuacji, kiedy naruszenie przez 
niego umowy o zakazie konkurencji 
jest jednocześnie nieuczciwą konku-
rencją w rozumieniu ustawy o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji.

Teraz pora przejść do omówienia 
w paru zdaniach umowy o zakazie 
konkurencji trwającej po ustaniu 
stosunku pracy – uregulowanej w 
art. 1012 kodeksu pracy, a która to 
zapobiega sytuacjom, w których po 
ustaniu stosunku pracy pracownik 
świadczący pracę na naszą rzecz – 
mógłby bez problemu, po otwarciu 
własnej działalności gospodarczej, 
podebrać nam klientów.

Tak samo jak ww. umowa o za-
kazie konkurencji na czas trwania 
zatrudnienia, wymaga ona pod ry-
gorem nieważności formy pisemnej. 
Pamiętać jednak należy o paru za-
sadniczych różnicach, a mianowi-
cie: po pierwsze - można ją zawrzeć 
tylko w wypadku, gdy pracownik 
ma dostęp do szczególnie ważnych 
informacji, których ujawnienie mo-
głoby narazić pracodawcę na szko-
dę. Nadto w przedmiotowej umowie 
należy wskazać okres obowiązywa-
nia powyższego zakazu. Po trzecie 
– za powyższy okres pracownikowi 
przysługuje odszkodowanie nie niż-
sze niż 25% jego wynagrodzenia, a w 
umowie o zakazie konkurencji nale-

ży wskazać wysokość tego odszko-
dowania.

Okres obowiązywania ww. zakazu 
może być dowolnie długi, albowiem 
ustawodawca uznał, iż wystarczają-
cym czynnikiem wpływającym na de-
cyzję pracodawcy w zakresie długości 
trwania przedmiotowej umowy – bę-
dzie obowiązek wypłaty przez niego 
byłemu pracownikowi odszkodowa-
nia. Przy czym ustalenie ww. okresu 
obowiązywania zakazu konkurencji 
po ustaniu stosunku pracy stanowi 
element konieczny umowy i warunek 
jej ważności.

Nadto przedmiotowa umowa o za-
kazie konkurencji powinna w sposób 
precyzyjny przewidywać zakres obo-
wiązku niepodejmowania działalno-
ści konkurencyjnej przez pracownika. 

A propos odszkodowania, o którym 
była mowa już powyżej – to powin-
no ono przede wszystkim stanowić 
rekompensatę zarobków utraconych 
przez pracownika wskutek objęcia 
go ograniczeniem. Zgodnie z brzmie-
niem art. 1012 § 2 kodeksu pracy, od-
szkodowanie to nie może być niższe 
od 25% wynagrodzenia otrzymanego 
przez pracownika przed ustaniem 
stosunku pracy, przez okres odpo-
wiadający okresowi obowiązywania 
umowy. W zależności natomiast od 
treści przedmiotowej umowy, od-
szkodowanie to może być wypłacane 
bądź jednorazowo, bądź też w ratach 
np. miesięcznych.

Jednocześnie Sąd Najwyższy opo-
wiedział się za możliwością wprowa-
dzenia do umowy o zakazie konku-
rencji po ustaniu stosunku pracy kary 
umownej oraz miarkowaniem jej wy-

sokości w razie naruszenia tego zaka-
zu na podstawie art. 8 kodeksu pracy 
lub art. 484 § 2 kodeksu cywilnego w 
związku z art. 300 kodeksu pracy.

Natomiast art. 1012 § 2 kodeksu 
pracy przewiduje przyczyny, których 
wystąpienie powoduje zakończenie 
obowiązywania zakazu konkurencji 
po ustaniu stosunku pracy – z mocy 
prawa. Należą do nich: po pierwsze – 
upływ okresu, na jaki umowa została 
zawarta, po drugie – ustanie przyczyn 
uzasadniających zakaz konkurencji, 
oraz po trzecie – niewywiązywanie 
się pracodawcy z obowiązku wy-
płaty odszkodowania. Nadto strony 
przedmiotowej umowy mogą uzależ-
nić obowiązywanie umowy o zakazie 
konkurencji od wystąpienia określo-
nego zdarzenia przyszłego i niepew-
nego, czyli warunku. Wówczas ww. 
zakaz konkurencji przestaje obowią-
zywać wraz ze spełnieniem się tego 
warunku.

Zakaz konkurencji może ustać rów-
nież na skutek zawarcia porozumie-
nia przez strony umowy stanowiącej 
źródło tego zakazu, jak również może 
ona przewidywać możliwość jej roz-
wiązania przez jedną ze stron.

Na koniec należy dodać, iż praco-
dawca może żądać naprawienia szko-
dy wyrządzonej przez pracownika 
na podstawie przepisów o odpowie-
dzialności materialnej pracownika. 
Musi pamiętać jednak o tym – jeśli 
chce uzyskać odszkodowanie – by po 
pierwsze – wskazać umowę o zakazie 
konkurencji, po drugie – udowodnić 
złamanie tej umowy i po trzecie – wy-
kazać szkodę jaką w wyniku działań 
pracownika poniósł.

Z Z G KONSORCJUM
PRAWNE

Katowice, ul. Kościuszki 25/1
www.zzg-konsorcjum.pl
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Z pewną dozą ostrożności moż-
na jednak domniemać, że z regu-
ły będzie można pracownikowi 
przypisać winę umyślną w posta-
ci co najmniej zamiaru ewentual-
nego, a tym samym mowa będzie  
o pełnej odpowiedzialności odszko-
dowawczej pracownika względem 
pracodawcy, o której mowa w art. 
122 kodeksu pracy i przedawnieniu 
roszczeń pracodawcy w terminach 
określonych w art. 291 § 3 kodeksu 
pracy.

Na uwagę zasługuje fakt, że pra-
cownik może zostać za złamanie 
umowy o zakazie konkurencji rów-
nież pociągnięty do odpowiedzial-
ności karnej i cywilnej. Ma to miejsce 
w sytuacji, kiedy naruszenie przez 
niego umowy o zakazie konkurencji 
jest jednocześnie nieuczciwą konku-
rencją w rozumieniu ustawy o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji.

Teraz pora przejść do omówienia 
w paru zdaniach umowy o zakazie 
konkurencji trwającej po ustaniu 
stosunku pracy – uregulowanej w 
art. 1012 kodeksu pracy, a która to 
zapobiega sytuacjom, w których po 
ustaniu stosunku pracy pracownik 
świadczący pracę na naszą rzecz – 
mógłby bez problemu, po otwarciu 
własnej działalności gospodarczej, 
podebrać nam klientów.

Tak samo jak ww. umowa o za-
kazie konkurencji na czas trwania 
zatrudnienia, wymaga ona pod ry-
gorem nieważności formy pisemnej. 
Pamiętać jednak należy o paru za-
sadniczych różnicach, a mianowi-
cie: po pierwsze - można ją zawrzeć 
tylko w wypadku, gdy pracownik 
ma dostęp do szczególnie ważnych 
informacji, których ujawnienie mo-
głoby narazić pracodawcę na szko-
dę. Nadto w przedmiotowej umowie 
należy wskazać okres obowiązywa-
nia powyższego zakazu. Po trzecie 
– za powyższy okres pracownikowi 
przysługuje odszkodowanie nie niż-
sze niż 25% jego wynagrodzenia, a w 
umowie o zakazie konkurencji nale-

ży wskazać wysokość tego odszko-
dowania.

Okres obowiązywania ww. zakazu 
może być dowolnie długi, albowiem 
ustawodawca uznał, iż wystarczają-
cym czynnikiem wpływającym na de-
cyzję pracodawcy w zakresie długości 
trwania przedmiotowej umowy – bę-
dzie obowiązek wypłaty przez niego 
byłemu pracownikowi odszkodowa-
nia. Przy czym ustalenie ww. okresu 
obowiązywania zakazu konkurencji 
po ustaniu stosunku pracy stanowi 
element konieczny umowy i warunek 
jej ważności.

Nadto przedmiotowa umowa o za-
kazie konkurencji powinna w sposób 
precyzyjny przewidywać zakres obo-
wiązku niepodejmowania działalno-
ści konkurencyjnej przez pracownika. 

A propos odszkodowania, o którym 
była mowa już powyżej – to powin-
no ono przede wszystkim stanowić 
rekompensatę zarobków utraconych 
przez pracownika wskutek objęcia 
go ograniczeniem. Zgodnie z brzmie-
niem art. 1012 § 2 kodeksu pracy, od-
szkodowanie to nie może być niższe 
od 25% wynagrodzenia otrzymanego 
przez pracownika przed ustaniem 
stosunku pracy, przez okres odpo-
wiadający okresowi obowiązywania 
umowy. W zależności natomiast od 
treści przedmiotowej umowy, od-
szkodowanie to może być wypłacane 
bądź jednorazowo, bądź też w ratach 
np. miesięcznych.

Jednocześnie Sąd Najwyższy opo-
wiedział się za możliwością wprowa-
dzenia do umowy o zakazie konku-
rencji po ustaniu stosunku pracy kary 
umownej oraz miarkowaniem jej wy-

sokości w razie naruszenia tego zaka-
zu na podstawie art. 8 kodeksu pracy 
lub art. 484 § 2 kodeksu cywilnego w 
związku z art. 300 kodeksu pracy.

Natomiast art. 1012 § 2 kodeksu 
pracy przewiduje przyczyny, których 
wystąpienie powoduje zakończenie 
obowiązywania zakazu konkurencji 
po ustaniu stosunku pracy – z mocy 
prawa. Należą do nich: po pierwsze – 
upływ okresu, na jaki umowa została 
zawarta, po drugie – ustanie przyczyn 
uzasadniających zakaz konkurencji, 
oraz po trzecie – niewywiązywanie 
się pracodawcy z obowiązku wy-
płaty odszkodowania. Nadto strony 
przedmiotowej umowy mogą uzależ-
nić obowiązywanie umowy o zakazie 
konkurencji od wystąpienia określo-
nego zdarzenia przyszłego i niepew-
nego, czyli warunku. Wówczas ww. 
zakaz konkurencji przestaje obowią-
zywać wraz ze spełnieniem się tego 
warunku.

Zakaz konkurencji może ustać rów-
nież na skutek zawarcia porozumie-
nia przez strony umowy stanowiącej 
źródło tego zakazu, jak również może 
ona przewidywać możliwość jej roz-
wiązania przez jedną ze stron.

Na koniec należy dodać, iż praco-
dawca może żądać naprawienia szko-
dy wyrządzonej przez pracownika 
na podstawie przepisów o odpowie-
dzialności materialnej pracownika. 
Musi pamiętać jednak o tym – jeśli 
chce uzyskać odszkodowanie – by po 
pierwsze – wskazać umowę o zakazie 
konkurencji, po drugie – udowodnić 
złamanie tej umowy i po trzecie – wy-
kazać szkodę jaką w wyniku działań 
pracownika poniósł.

Z Z G KONSORCJUM
PRAWNE

Katowice, ul. Kościuszki 25/1
www.zzg-konsorcjum.pl
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Etap analizy powinien jednak to-
warzyszyć w tle, tak aby można było 
wrócić do tego etapu w sytuacji, gdy 
gruntownie zmieni się kontekst re-
alizacji projektu, tak aby można było 
wprowadzić niezbędne korekty. Ko-
rekty to nie to samo, co całkowita 
zmiana założeń i zakresu projektu. 

Okazuje się, że głównym proble-
mem jest brak świadomości możliwo-
ści popełnienia błędów czy koniecz-
ności dostosowania projektów do 
zmieniającego się kontekstu. W przy-
padku projektów dofinansowanych 
z UE, to również brak przemyślenia 
projektu pod kątem przepisów pra-
wa w zakresie rozliczania pieniędzy 
publicznych. Takie projekty są dużo 
trudniejsze i muszą być bardzo reali-
styczne. 

A na etapie dalszego zarządzania 
projektem?

Beztroskie podejście do planowa-
nia: Projekty zarządzane są wg określo-
nego schematu „wymagania klienta → 
architektura → projekt → kodowanie → 
testowanie”. Jednak nieracjonalne zarzą-
dzanie, błędne zidentyfikowanie potrzeb i 
potrzebnych zasobów, sztywne trzymanie 
się planu i założeń popełnionych na etapie 
analizy prowadzi najczęściej do porażki. I 
znowu dużą rolę ma tu etap analizy 
przed rozpoczęciem projektu, który 
w projekcie unijnym znajduje się we 
wniosku. Podczas analizy ocenę po-
trzeb i identyfikacji problemów doko-
nuje osoba inna niż ta, która wykona 
projekt, np. programista, który będzie 
kodował, czy grafik, który będzie wy-

konywał rozwiązania graficzne. 
Poza tym, projekty, w którym two-

rzy się głównie kolejny stos papie-
ru, żeby było widać, że coś się robi, 
malkontenctwo i brak motywacji 
do pracy to również elementy, któ-
re utrudniają realizację projektu. 
– Często, kiedy trzeba zmienić człon-
ków zespołu albo niefrasobliwego 
kierownika projektu okazuje się, że 
brakuje elementu nazywanego zarzą-
dzaniem wiedzą – podkreśla Tymo-
teusz Rduch. – Wytworzone elemen-
ty projektu nie zostały dostatecznie 
udokumentowane, aby „nowi” mogli 
się szybko zorientować, na jakim 
etapie pracy jesteśmy, do tego nikt 
nie ma czasu, żeby cokolwiek przeka-
zać nowej osobie, a nowy się wstydzi 
przyznać, że czegoś nie wie i… błędne 
koło się zamyka. 

Szczególnego znaczenia ten ele-
ment zarządzania projektem nabiera 
w przypadku zespołów wirtualnych, 
członków zespołu spotykających się 
rzadko lub wcale. Ten model zarzą-
dzania projektem zdarza się coraz 

częściej. – Gdy decydujemy się na 
współpracę w oparciu o nowoczesne 
technologie z różnych zakątków kra-
ju czy świata, wtedy wszyscy człon-
kowie zespołu muszą pracować wg 
tych samych procedur i w oparciu o 
tę samą metodologię – podsumowuje 
Rduch. 

Czy błędy w przygotowaniu i 
zarządzaniu projektem można wy-
chwycić na etapie przygotowania 
projektów o dofinansowanie z Unii 
Europejskiej? Częściowo można. 
Chodzi przede wszystkim o pro-
blemy w metodyce, w technicznym 
podejściu do projektu. Trudno na 
etapie oceny merytorycznej wniosku 
aplikacyjnego o znalezienie ewen-
tualnych problemów w trakcie za-
rządzania zespołem – trudni ludzie 
pojawią się nam dopiero w procesie 
zarządzania. Ważne, aby tym trud-
nym człowiekiem nie okazał się kie-
rownik projektu, od którego zależy 
powodzenie przedsięwzięcia.

Joanna Pauly 
www.apauly.pl 
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Unijny dżihad, czyli o trudnościach w zarządzaniu projektem IT
Joanna Pauly - Project manager, trener i konsultant EFS i EFRR, właścicielka firmy a.pauly euroconsulting 
– firmy szkoleniowo-doradczej, prezes Platformy Rozwoju Innowacji i Przedsiębiorczości InnProgress i Ślą-
skiego Centrum Równych Szans, absolwentka nauk politycznych, dziennikarstwa, europeistyki i finansów, 
absolwentka Akademii Genderowej.
Doświadczony menadżer projektów posiadający dwunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, 
przez 4 lata zajmowała się potwierdzaniem i weryfikacją płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji celowych budżetu państwa, brała udział w 
kilkuset projektach komunalnych w zakresie budowy dróg, ochrony środowiska i kanalizacji, służby zdrowia, 
edukacji i przedsiębiorczości oraz współpracy międzynarodowej. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów szko-
leniowo-doradczych dla firm, instytucji publicznych oraz dla organizacji pozarządowych. 

Projekt IT obarczony jest większym ryzkiem niepowodzenia. Prawie 50% projektów ma poważne trudności z reali-
zacją i osiągnięciem sukcesu, a 20% kończy się porażką. Szczególnie trudne są te projekty, których budżet opiera się na 
dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Tam nie ma miejsca na dokonywanie znaczących zmian. 

Ogłoszone ponownie konkursy w 
obszarze e-usług i technologii B2B bu-
dzą wiele kontrowersji. Problemem 
jest napisanie projektu takiego, który 
wyróżni się „w tłumie”, a jednocze-
śnie nie będzie stanowił problemu 
podczas zarządzania szczególnie w 
zakresie rozliczenia. 

Główną zasadą przygotowania od-
powiednio projektu pod względem 
merytorycznym jest zidentyfikowanie 
celu na podstawie zdiagnozowanych 
potrzeb i problemów. Co do zasady 
zarządzanie projektem informatycz-

nym nie odbiega od zarządzania stan-
dardowym projektem. Ma te same 
elementy, w zależności od przyjętej 
metodyki. 

Skąd się biorą zatem częstsze po-
rażki w realizacji tych projektów? 
Bardzo ściśle powiązane są ze sobą 
budżet i harmonogram. – Wystarczy 
zmaterializowanie się jednego z zakłada-
nych ryzyk, aby wpłynął w sposób istotny 
na harmonogram i co za tym idzie budżet 
– podkreśla Tymoteusz Rduch, szef 
IT&Media Solutions, project manager 
i konsultant projektów informatycz-

nych. – Projekty informatyczne, które 
zostały zrealizowane w całości w zakłada-
nym budżecie to rzadkość. Często błędnie 
precyzuje się czas potrzebny na testowa-
nie rozwiązań. I najważniejsza sprawa 
- czymś innym jest etap wykonania pro-
jektu od jego wdrożenia. Nie powinny się 
zdarzać sytuacje, gdy etap analizy projek-
tu zaczyna być „odgrzebywany” na eta-
pie realizacji projektu i gdy projekt powi-
nien być gotowy i wdrażany, zaczyna się 
zmieniać zakres projektu i jego założenia. 
Takie działanie bardzo podnosi koszty re-
alizacji. 

ŚRODKI UNIJNE
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Etap analizy powinien jednak to-
warzyszyć w tle, tak aby można było 
wrócić do tego etapu w sytuacji, gdy 
gruntownie zmieni się kontekst re-
alizacji projektu, tak aby można było 
wprowadzić niezbędne korekty. Ko-
rekty to nie to samo, co całkowita 
zmiana założeń i zakresu projektu. 

Okazuje się, że głównym proble-
mem jest brak świadomości możliwo-
ści popełnienia błędów czy koniecz-
ności dostosowania projektów do 
zmieniającego się kontekstu. W przy-
padku projektów dofinansowanych 
z UE, to również brak przemyślenia 
projektu pod kątem przepisów pra-
wa w zakresie rozliczania pieniędzy 
publicznych. Takie projekty są dużo 
trudniejsze i muszą być bardzo reali-
styczne. 

A na etapie dalszego zarządzania 
projektem?

Beztroskie podejście do planowa-
nia: Projekty zarządzane są wg określo-
nego schematu „wymagania klienta → 
architektura → projekt → kodowanie → 
testowanie”. Jednak nieracjonalne zarzą-
dzanie, błędne zidentyfikowanie potrzeb i 
potrzebnych zasobów, sztywne trzymanie 
się planu i założeń popełnionych na etapie 
analizy prowadzi najczęściej do porażki. I 
znowu dużą rolę ma tu etap analizy 
przed rozpoczęciem projektu, który 
w projekcie unijnym znajduje się we 
wniosku. Podczas analizy ocenę po-
trzeb i identyfikacji problemów doko-
nuje osoba inna niż ta, która wykona 
projekt, np. programista, który będzie 
kodował, czy grafik, który będzie wy-

konywał rozwiązania graficzne. 
Poza tym, projekty, w którym two-

rzy się głównie kolejny stos papie-
ru, żeby było widać, że coś się robi, 
malkontenctwo i brak motywacji 
do pracy to również elementy, któ-
re utrudniają realizację projektu. 
– Często, kiedy trzeba zmienić człon-
ków zespołu albo niefrasobliwego 
kierownika projektu okazuje się, że 
brakuje elementu nazywanego zarzą-
dzaniem wiedzą – podkreśla Tymo-
teusz Rduch. – Wytworzone elemen-
ty projektu nie zostały dostatecznie 
udokumentowane, aby „nowi” mogli 
się szybko zorientować, na jakim 
etapie pracy jesteśmy, do tego nikt 
nie ma czasu, żeby cokolwiek przeka-
zać nowej osobie, a nowy się wstydzi 
przyznać, że czegoś nie wie i… błędne 
koło się zamyka. 

Szczególnego znaczenia ten ele-
ment zarządzania projektem nabiera 
w przypadku zespołów wirtualnych, 
członków zespołu spotykających się 
rzadko lub wcale. Ten model zarzą-
dzania projektem zdarza się coraz 

częściej. – Gdy decydujemy się na 
współpracę w oparciu o nowoczesne 
technologie z różnych zakątków kra-
ju czy świata, wtedy wszyscy człon-
kowie zespołu muszą pracować wg 
tych samych procedur i w oparciu o 
tę samą metodologię – podsumowuje 
Rduch. 

Czy błędy w przygotowaniu i 
zarządzaniu projektem można wy-
chwycić na etapie przygotowania 
projektów o dofinansowanie z Unii 
Europejskiej? Częściowo można. 
Chodzi przede wszystkim o pro-
blemy w metodyce, w technicznym 
podejściu do projektu. Trudno na 
etapie oceny merytorycznej wniosku 
aplikacyjnego o znalezienie ewen-
tualnych problemów w trakcie za-
rządzania zespołem – trudni ludzie 
pojawią się nam dopiero w procesie 
zarządzania. Ważne, aby tym trud-
nym człowiekiem nie okazał się kie-
rownik projektu, od którego zależy 
powodzenie przedsięwzięcia.

Joanna Pauly 
www.apauly.pl 
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Unijny dżihad, czyli o trudnościach w zarządzaniu projektem IT
Joanna Pauly - Project manager, trener i konsultant EFS i EFRR, właścicielka firmy a.pauly euroconsulting 
– firmy szkoleniowo-doradczej, prezes Platformy Rozwoju Innowacji i Przedsiębiorczości InnProgress i Ślą-
skiego Centrum Równych Szans, absolwentka nauk politycznych, dziennikarstwa, europeistyki i finansów, 
absolwentka Akademii Genderowej.
Doświadczony menadżer projektów posiadający dwunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, 
przez 4 lata zajmowała się potwierdzaniem i weryfikacją płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji celowych budżetu państwa, brała udział w 
kilkuset projektach komunalnych w zakresie budowy dróg, ochrony środowiska i kanalizacji, służby zdrowia, 
edukacji i przedsiębiorczości oraz współpracy międzynarodowej. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów szko-
leniowo-doradczych dla firm, instytucji publicznych oraz dla organizacji pozarządowych. 

Projekt IT obarczony jest większym ryzkiem niepowodzenia. Prawie 50% projektów ma poważne trudności z reali-
zacją i osiągnięciem sukcesu, a 20% kończy się porażką. Szczególnie trudne są te projekty, których budżet opiera się na 
dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Tam nie ma miejsca na dokonywanie znaczących zmian. 

Ogłoszone ponownie konkursy w 
obszarze e-usług i technologii B2B bu-
dzą wiele kontrowersji. Problemem 
jest napisanie projektu takiego, który 
wyróżni się „w tłumie”, a jednocze-
śnie nie będzie stanowił problemu 
podczas zarządzania szczególnie w 
zakresie rozliczenia. 

Główną zasadą przygotowania od-
powiednio projektu pod względem 
merytorycznym jest zidentyfikowanie 
celu na podstawie zdiagnozowanych 
potrzeb i problemów. Co do zasady 
zarządzanie projektem informatycz-

nym nie odbiega od zarządzania stan-
dardowym projektem. Ma te same 
elementy, w zależności od przyjętej 
metodyki. 

Skąd się biorą zatem częstsze po-
rażki w realizacji tych projektów? 
Bardzo ściśle powiązane są ze sobą 
budżet i harmonogram. – Wystarczy 
zmaterializowanie się jednego z zakłada-
nych ryzyk, aby wpłynął w sposób istotny 
na harmonogram i co za tym idzie budżet 
– podkreśla Tymoteusz Rduch, szef 
IT&Media Solutions, project manager 
i konsultant projektów informatycz-

nych. – Projekty informatyczne, które 
zostały zrealizowane w całości w zakłada-
nym budżecie to rzadkość. Często błędnie 
precyzuje się czas potrzebny na testowa-
nie rozwiązań. I najważniejsza sprawa 
- czymś innym jest etap wykonania pro-
jektu od jego wdrożenia. Nie powinny się 
zdarzać sytuacje, gdy etap analizy projek-
tu zaczyna być „odgrzebywany” na eta-
pie realizacji projektu i gdy projekt powi-
nien być gotowy i wdrażany, zaczyna się 
zmieniać zakres projektu i jego założenia. 
Takie działanie bardzo podnosi koszty re-
alizacji. 

ŚRODKI UNIJNE
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Dlaczego dodatkowy rok oszczędzania robi różnicę i jak inwestować, żeby zapewnić 
sobie emeryturę pod palmami?

Seweryn Masalski jest doradcą 
inwestycyjnym i analitykiem Superfund 
TFI. Zajmuje się między innymi bieżącą 
analizą sytuacji na rynkach finansowych, 
sporządzaniem analiz i opracowywaniem 
raportów rynkowych. Posiada licencję 
doradcy inwestycyjnego. Ukończył SGH na 
kierunku finanse i bankowość.

FINANSE

Krótki kurs oszczędzania na emeryturę

„Starość – nie radość, młodość 
– nie wieczność” głosi popularne 
przysłowie. Mądrość ludową mo-
żemy także rozpatrzyć w aspek-
cie finansów osobistych: życie na 
emeryturze nie będzie łatwe, gdyż 
emerytury będą niskie, a wydatki 
w tym okresie nie mniejsze niż te-
raz. Sposobem na uniknięcie spad-
ku poziomu życia jest oszczędza-
nie, które powinniśmy rozpocząć 
już za młodu.

O tym, że emerytura z dwóch 
pierwszych filarów będzie nie-
wielka, wiadomo nie od dziś. Rząd 
alarmuje, że stopa zastąpienia wy-
niesie zaledwie ok. 30-50%. Ozna-
cza to, że w pierwszym miesiącu 
po przejściu na emeryturę otrzy-
mamy na konto, w najlepszym 
przypadku, połowę ostatniej pen-
sji. Czy jesteśmy na to gotowi? 

W powszechnym mniemaniu 
emeryt wydaje dużo mniej na 
życie. Czy aby na pewno? Czym 
różni się zawartość wózka w su-
permarkecie 65 i 66 latka? Przecież 
większość naszych wydatków to 
wydatki stałe – czynsz, prąd, me-
dia, żywność, leki, lekarze. Pewnie 
ktoś powie, że z części wydatków 
można zrezygnować. Jako 66-
latkowie będziemy w pełni spraw-
ni fizycznie. Czy jesteśmy gotowi 
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rozpocząć wtedy życie ascetów 
– bez internetu, słodyczy, alkoho-
lu, wakacji nad morzem? Praw-
dopodobnie nasze dzieci będą już 
niezależne finansowo – jednak na-
sze wnuki jeszcze nie. Lekarstwa i 
opieka medyczna będą nas koszto-
wać coraz więcej każdego roku. 

Jedynym rozwiązaniem jest jak 
najwcześniej zacząć samodziel-
nie oszczędzać na emeryturę. 
W raporcie z 30 września 2011 r. 
analitycy Expandera policzyli, ile 
przeciętne małżeństwo powinno 
odkładać, aby nie musieć ograni-
czać części wydatków. Okazuje się, 
że para w wieku ok. 30 lat powin-
na co miesiąc przeznaczać dodat-
kowo ok. 10% dochodów na przy-
szłą emeryturę. Oznacza to, że jeśli 
obie pensje wynoszą 5 000 zł net-
to, wtedy 500 zł należy zachować. 
Gdy młodzi zdecydują się na 10 lat 
konsumpcji dłużej, wtedy, rozpo-
czynając oszczędzanie w wieku 40 
lat, będą musieli odkładać ok. 20% 
zarobków. Małżeństwo, które za-
cznie oszczędzać w wieku 50 lat, 
musiałoby oszczędzać już połowę 
dochodów.

W tym miejscu chciałbym przyj-
rzeć się tej nielogicznej zależności, 
która każe nam odkładać znacznie 
więcej, jeśli przesuwamy decyzję o 
oszczędzaniu zaledwie o parę lat. 
Winna jest twarda matematyka, a 
ta zależność jest nazywana „magią 
procentu składanego”.

Sytuację naszego przykładowe-
go małżeństwa przedstawiam na 
poniższym wykresie. Zakładamy, 
że od 30 do 65 roku życia będzie 
odkładało 500 zł miesięcznie, inwe-
stując te pieniądze po realnej (po-
nad inflację) rocznej stopie zwro-
tu w wysokości 3%. Widzimy, że 
każde 10 lat oszczędzania więcej 
ponad dwukrotnie zwiększa zysk 
na zainwestowanych środkach. 
Warunkiem osiągnięcia takiego re-
zultatu jest niewypłacanie odsetek 
przed emeryturą. Dzięki temu w 

każdym miesiącu nowe odsetki 
będą obliczane nie tylko na bazie 
miesięcznych płatności, ale też z 
zachowanych odsetek z poprzed-
nich miesięcy. W pierwszych la-
tach ten dodatkowy zysk będzie 
niewielki, ale analogicznie do na-
rastania kuli śnieżnej, zacznie być 
coraz istotniejszy, niemalże ma-
gicznie zwiększając nasz kapitał. 

Małżeństwo z naszego przykła-
du z odłożonych środków będzie 
mogło żyć bez zmniejszania wy-
datków jeszcze ok. 15 lat, a więc do 
mniej więcej 80 roku życia. Osoby 
na emeryturze powinny swoje 
środki inwestować bezpiecznie – 
przez trzymanie na lokatach ban-
kowych. W tym okresie lepiej nie 
podejmować ryzyka utraty części 
środków wskutek np. bessy na 
giełdzie.

Jeśli małżonkowie pochodzą z 
rodzin długowiecznych, powinni 
oszczędzać więcej, aby kapitału 
starczyło na dłuższą emeryturę. I 
w tym momencie najlepszym roz-
wiązaniem jest rozpoczęcie oszczę-
dzania kilka lat wcześniej – dzięki 
opisanemu wyżej mechanizmowi 
– efekty będą spektakularne.

Magia procentu składanego ma 
także zastosowanie do naszych 
kont emerytalnych w pierwszym 
(ZUS) i drugim (OFE) filarze. Im 
dłużej Otwarty Fundusz Emery-
talny obraca naszymi składkami, 
tym większy kapitał będzie mógł 
przekazać na wypłatę emerytur. 
ZUS, co prawda, naszymi pie-
niędzmi nie obraca, jednak co 
roku zwiększa zapis księgowy na 
naszym koncie o wskaźnik wa-
loryzacji składek (odpowiednik 
oprocentowania), przy czym me-
chanizm procentu składanego zo-
staje zachowany. 

Dlatego też rząd próbuje prze-
konać nas do opóźnienia decyzji o 
przejściu na emeryturę. Każdy rok 
pracy dłużej poprawia sytuację 
emeryta na kilka sposobów:
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- na konta w obu filarach wpły-
wają dodatkowe składki,

- „kula śnieżna naszych inwesty-
cji” obraca się jeszcze kilka razy, 
hiperbolicznie zwiększając zyski,

- okres wypłaty emerytury jest 
krótszy, dzięki czemu pojedyncza 
wypłata może być wyższa.

Na koniec przekażę parę rad, w 
jaki sposób inwestować oszczęd-
ności na emeryturę. Możemy to 
robić:

- samodzielnie (zaleta: sami de-
cydujemy o sposobie lokowania, 
wada: płacimy podatek od każdej 
zyskownie zamkniętej transakcji),

- przez IKE - Indywidualne Kon-
ta Emerytalne w TFI, w domu ma-
klerskim, banku lub towarzystwie 
ubezpieczeniowym (mamy pe-
wien wpływ na sposób inwestycji, 
nie płacimy podatku Belki),

- przez IKZE – Indywidualne 
Konta Zabezpieczenia Emerytal-
nego (nowa możliwość – na po-
czątku możemy odpisywać część 
kwoty od podstawy opodatkowa-
nia, podatek od dochodów kapi-
tałowych płacimy dopiero w mo-
mencie przejścia na emeryturę),

W co inwestować?

- akcje (można dużo zarobić, ale 
przy wysokim ryzyku, wymagają 
śledzenia informacji giełdowych),

 - obligacje, lokaty (lokata bez-
pieczna, ale realny zysk - ponad 
inflację - niewielki),

- fundusze inwestycyjne (moż-
liwość wyboru funduszu zależnie 
od akceptowanego ryzyka, pienią-
dze inwestują za nas specjaliści),

 - waluty (inwestycja dla osób 
o żyłce spekulanta – bardzo 
ryzykowne, szanse wygranej 
50%/50%),

- nieruchomości (inwestycja dłu-
goterminowa, samodzielne kupno 
mieszkania to rozwiązanie nie dla 
wszystkich, pozostali mogą środki 
ulokować w funduszu nierucho-
mości),

- złoto (najpewniejsza lokata, 
jeśli boimy się wysokiej inflacji – 
można kupić sztabki, monety, za-
inwestować w odpowiednie fun-
dusze inwestycyjne lub kontrakty 
terminowe).

Należy pamiętać o złotej zasa-
dzie inwestowania - dywersyfi-
kacji. Poszczególni emitenci akcji 

lub obligacji mogą zbankrutować, 
jedna klasa aktywów może zna-
leźć się w wieloletniej bessie. Takie 
sytuacje zdarzają się często. Jeśli 
jednak byliśmy przezorni i 80% 
oszczędności ulokowaliśmy gdzie 
indziej – nasze emerytury są nieza-
grożone. 

Przy okazji poruszanego tema-
tu nie można nie wspomnieć o 
funduszach Superfund. Strategia 
inwestycyjna oparta o szeroką dy-
wersyfikację aktywów, poprzez 
ich lokowanie na około 150 ryn-
kach na całym świecie, wsparta o 
w pełni zautomatyzowany system 
podążający za trendami, pozwa-
la na pomnażanie oszczędności 
uczestników funduszy inwesty-
cyjnych zarządzanych przez Su-
perfund TFI SA zarówno w czasie 
hossy, jak i bessy. Zgodnie z No-
woczesną Teorią Portfelową, no-
blisty w dziedzinie ekonomii prof. 
Harrego M. Markovitza, nieskore-
lowane ze sobą instrumenty finan-
sowe wchodzące w skład portfela 
inwestycyjnego obniżają ryzyko 
inwestycji, podnosząc jednocze-
śnie jej rentowność. 
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Lwowskie galerie zapraszają Andrzeja Styrnę
KULTURA

Ostatni dzień września. Cudowny, ciepły wieczór, w niczym nie przypominający 
jesiennej pory. Centrum Lwowa. Pod okazały Lwowski Pałac Sztuki podjeżdża 
polski autokar. Kilkadziesiąt osób przybyło ze Śląska na wernisaż Andrzeja Styrny 
- bytomskiego artysty, którego prace zawisły w sali wystawienniczej tej najwięk-
szej europejskiej galerii.

Znaczna odległość ze Śląska, bo 
trzeba było pokonać ponad 400 km, 
nie zniechęciła nikogo kto tego wie-
czoru chciał być z Andrzejem Styr-
ną. Trzynastogodzinna podróż z 
przymusowym postojem na granicy 
po ukraińskiej stronie, chociaż zabu-
rzyła nieco harmonogram wieczoru, 
nie zmąciła ani artyście ani gościom 
radości i przyjemności spotkania.

Wernisaż, nawet w dalekim Lwo-
wie, jak zawsze zgromadził tłu-
my. Przybyli nie tylko przyjaciele i 

sympatycy talentu artysty z kraju, 
ale też liczna publiczność lwowska, 
co najważniejsze nie tylko złożona 
z miejscowych notabli. Tak to już 
jest, że wystawy Andrzeja Styrny 
przyciągają jak magnes. Zasługa 
to z jednej strony jego obrazów, z 
którymi obcowanie daje niesamo-
witą, bo elektryzująco – niepokojącą 
przyjemność i zmusza do twórczej 
interpretacji. Z drugiej strony sam 
artysta swoją osobowością przycią-
ga odbiorców swoich prac. 

- Zawsze człowiek był i jest dla mnie 
najważniejszy. Relacje z ludźmi spra-
wiają mi największą przyjemność. 
Czerpię z nich ogromną radość – po-
wtarza Andrzej Styrna. 

Nie ukrywa, że choć na jego za-
proszenie odpowiadają tłumy, to 
tuż przed wernisażem towarzyszy 
mu lęk, zastanawia się czy będzie 
miał kto oglądać jego obrazy.

- Liczna frekwencja oraz sprzeda-
ne prace, to właśnie to, czego pragnie 
każdy artysta. Można być oczywiście 

dobrym malarzem i chować swoje ob-
razy do szuflady. Jednak największa 
satysfakcja jest wtedy, kiedy można 
malować to, co się chce i do tego to się 
dobrze sprzedaje – dodaje Andrzej 
Styrna.

Tego wieczoru marszałka wo-
jewództwa katowickiego Adama 
Matusiewicza reprezentował we 
Lwowie dyrektor Wydziału Kul-
tury Urzędu Marszałkowskiego w 
Katowicach Przemysław Smyczek. 
Obecny by także dyrektor Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu Mieczy-
sław Dobkowski wraz ze swoimi 
współpracownikami. W tym arty-
stycznym wydarzeniu nie mogli 
wprawdzie osobiście uczestniczyć: 
prezydent Bytomia Piotr Koj i bur-
mistrz Radzionkowa Gabriel Tobor, 
ale obydwaj przesłali na ręce artysty 
uroczyste listy gratulacyjne. 

Nie zabrakło oczywiście gospo-
darzy. Gościem specjalnym był mer 
Lwowa Wasil Kosiw. Radości z 
przybycia na wernisaż nie krył kon-
sul Marian Orlikowski, podkre-
ślając, że z wielką radością przyjął 
propozycję polskiego artysty zorga-
nizowania wystawy we Lwowie. 

- Pamiętam jak pan Andrzej przyszedł 
do nas i powiedział, że marzy o tym, aby 
móc się wystawić we Lwowie. Efektem 
tych rozmów i współpracy z naszymi 
ukraińskimi partnerami jest właśnie ta 
wystawa – mówił podczas wernisa-
żu konsul Orlikowski. 

 Gratulacje polskiemu artyście zło-
żyli osobiście: dyrektor Lwowskiego 
Pałacu Sztuki Jurij Natkowski, dy-
rektor Muzeum Historii Lwowskiej 
Taras Grigorowicz i główny konser-
wator zabytków we Lwowie Lidia 
Oniszczenko. Zachwyt dyrektora 
Tarasa Grigorowicza obrazami by-
tomskiego malarza przerodził się w 
konkretną propozycję wystawienia 
w przyszłym roku jego prac w Mu-
zeum Historii Lwowskiej. Wszystko 
więc wskazuje na to, że za kilka mie-
sięcy sympatykom sztuki Andrzeja 
Styrny urokliwy Lwów przyjdzie 
odwiedzić po raz kolejny.

Wioletta Tkocz
Foto: Adam Niedzielski
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ną. Trzynastogodzinna podróż z 
przymusowym postojem na granicy 
po ukraińskiej stronie, chociaż zabu-
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nie zmąciła ani artyście ani gościom 
radości i przyjemności spotkania.

Wernisaż, nawet w dalekim Lwo-
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my. Przybyli nie tylko przyjaciele i 

sympatycy talentu artysty z kraju, 
ale też liczna publiczność lwowska, 
co najważniejsze nie tylko złożona 
z miejscowych notabli. Tak to już 
jest, że wystawy Andrzeja Styrny 
przyciągają jak magnes. Zasługa 
to z jednej strony jego obrazów, z 
którymi obcowanie daje niesamo-
witą, bo elektryzująco – niepokojącą 
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dobrym malarzem i chować swoje ob-
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dobrze sprzedaje – dodaje Andrzej 
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uroczyste listy gratulacyjne. 

Nie zabrakło oczywiście gospo-
darzy. Gościem specjalnym był mer 
Lwowa Wasil Kosiw. Radości z 
przybycia na wernisaż nie krył kon-
sul Marian Orlikowski, podkre-
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Wioletta Tkocz
Foto: Adam Niedzielski
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Lwów – miasto z duszą
SZTUKA

Z konsulem polskim na Ukrainie Marianem Orlikowskim rozmawia Wioletta 
Tkocz.

- Wernisaż Andrzeja Styrny zgro-
madził jak zawsze liczną publicz-
ność nie tylko tę polską, ale również 
lwowską. Jakie emocje Panu towa-
rzyszą podczas tej wystawy? 

- Mnie zawsze towarzyszą pozy-
tywne emocje kiedy polska kultura 
po raz kolejny objawia się we Lwo-
wie. Ważna jest właśnie ta cyklicz-
ność, to że tutaj Polacy są co jakiś 
czas obecni. To ma swoje bardzo 
pozytywne efekty. Nasi ukraińscy 
partnerzy wyraźnie otwierają się na 
polską kulturę. 

- Śląsk jest regionem wyjątko-
wo związanym ze Lwowem. Wie-
lu mieszkańców dawnego Lwowa 
mieszka na śląskiej ziemi. Czy w 
związku z tym Śląsk tutaj jest jakoś 
szczególnie obecny?

- Lwów to takie specyficzne miej-
sce, o którym wiedzą wszyscy na 
Ukrainie i wszyscy w Polsce. Mamy 
więc miłośników Lwowa, którzy 
mieszkają w Szczecinie i tych, którzy 
mieszkają na Śląsku. Byli mieszkańcy 
Lwowa zostali rozsypani po całym 
Śląsku, po całej Polsce, po całej Ukra-
inie, po całym Związku Radzieckim. 
To dzisiaj ma różnego rodzaju kon-
sekwencje. Jednym z nich jest ten 
swoisty sentyment do Lwowa, który 
jest w duszy każdego Polaka. Jeśli 
chodzi o Śląsk, to jest to ten sam rów-
noleżnik, ten sam pas klimatyczny. 
Myślę tutaj też o ludziach, którzy 
mają podobną mentalność.

- Województwo śląskie jest regio-
nem partnerskim dla tego, w któ-
rym leży Lwów. Na czym opiera się 
to partnerstwo?

- Partnerstwo to wyrażenie woli 
współpracy, a współpracę realizują 
ludzie. Są okresy, że ludzie stają się 

bardzo aktywni, a są okresy kiedy ta 
aktywność jest mniejsza. Czasem są 
pieniądze, a czasem ich  nie ma. Poza 
tym często przeszkodą bywa grani-
ca. Wszyscy więc jesteśmy za tym, 
aby Ukraina jak najszybciej stała się 
członkiem europejskiej rodziny i 
wtedy pewne sprawy będą prostsze. 

- Co konsulat planuje na najbliż-
szy czas?

- Planujemy imprezy z udziałem 
Polski lub mniejszości polskiej, która 
tu mieszka. Przede wszystkim jeste-
śmy otwarci na propozycje Polaków. 
Jak przychodzi ktoś, taki jak Andrzej 
Styrna i mówi, że chce zrobić coś cie-
kawego we Lwowie, to na miarę na-
szych możliwości pomagamy. 

- Na czym polega wyjątkowość 
Lwowa? 

- To jest miasto, które stworzyło 
niesamowitą tradycję. Tu skupiły się 
polskie i nie tylko polskie, bo wie-
lokulturowe tradycje. Z tych okolic 
pochodzili nasi najwięksi pisarze i 
artyści, tutaj działały różne stowarzy-
szenia. Na całą Polskę rozchodził się 

humor lwowski. Jest to miasto, które 
ma niesamowitą substancję miejską. 
Ktoś kto był we Lwowie i pochodził 
po nim, wyjeżdża zakochany. To 
miasto przyciąga jak magnes, podob-
nie jak Kraków. Jest to też miasto ro-
dzinne, w którym człowiek czuje się 
nie tylko jak w mieście, które zwie-
dza, ale trochę jak u siebie. 

- Nie tylko mieszkańcy Lwowa 
czują, że to miasto ma duszę…

- Starożytni Egipcjanie dusze za-
mykali w budowlach, potem te dusze 
wychodziły i w ten sposób rodziła 
się tradycja. Dusza tego miasta wy-
chodzi i ktokolwiek by tu nie miesz-
kał wcześniej czy później staje się 
lwowianinem. Staje się człowiekiem, 
który jest kontynuatorem lwowskiej 
tradycji. Nie można nie kontynu-
ować tradycji jak się widzi piękne 
domy i staranie z jakim one zostały 
wybudowane. Jak się widzi bruk, po 
którym chodzili przodkowie. To ka-
wałek historii, który trwa przez lata 
i trwał będzie.

Foto. Adam Niedzielski
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Katowice, ul. Jana 16
www.wedal-line.com

Salony WEDAL LINE :
Tel./Fax: 32 253 95 54
email: office@wedal-line.com

Katowice C.H.ALTUS,
ul. Uniwersytecka 13

WEDAL LINE - salony 
z ekskluzywną odzieżą, 
obuwiem oraz dodatkami 
damskimi renomowanych 
włoskich oraz niemieckich 
projektantów.

Salony firmy funkcjonują 
na rynku od 10 lat, 
zlokalizowane w C.H. Altus 
oraz przy ul. św. Jana w 
Katowicach, są synonimem 
prestiżu i luksusu.

Nasze kolekcje zawsze 
prezentowane są zgodnie z 
obowiązującymi trendami na 
europejskich wybiegach. 

Pozwala to naszym klientom 
mieć dostęp do najnowszych 
wzorów i fasonów w świecie 
mody.

W butiku WEDAL  dostępne 
są najnowsze kolekcje 
takich projektantów, jak: 
Just Cavalli, Red Valentino 
- ikon mody, których 
bogate doświadczenie jest 
znakiem najwyższej jakości i 
oryginalności. 

W salonie przy ul. św. 
Jana 16 proponujemy 
również oryginalne akcesoria 
światowych marek, jak np. 
Baldinini, Sergio Rossi, 
Giuseppe Zanotti, Essere 
oraz Gianmarco Lorenzi. 

Zapraszamy serdecznie 
do odwiedzenia naszych 
salonów, w których oczekuje 
na Państwa profesjonalny 
personel.

WEDAL – jedyny przedstawiciel RED 
VALENTINO, JUST CAVALLI, LUISY CERANO,
GF FERRE oraz SERGIO ROSSI
W KATOWICACH,
... a wkrótce PIERRE BALMAIN. 

RED
VALENTINO
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SYLWETKA

Rebeliantka w fotografii
Kobieta doskonale interpretująca kobiece piękno, kobieta perfekcyjnie ujmująca 

sensualność swoich bohaterek. Kobieta, która swoją fotografią zahipnotyzowała 
Nowy Jork.

Marlena Bielinska pracuje dziś jako fotograf dla wielu uznanych 
magazynów. Zatrzymuje w swoich kadrach setki utalentowanych 
i znanych postaci. Choć jej wykształcenie ukierunkowane jest na 
psychologię, to od bardzo dawna zawodowo, a przede wszystkim 
z pasji oddaje się fotografii. 

Prace Marleny Bielinskiej pojawiły się w ponad dwudziestu róż-
nych amerykańskich i europejskich czasopismach, w tym między 
innymi w Elle, Glamour, Playboy, Cosmopolitan czy Vouge. Bo-
haterkami i bohaterami jej fotografii są sławni aktorzy, aktorki, 
modelki i muzycy. Artystka fotografowała między innymi Anję 
Rubik, Kate Winslet, Vincenta Gallo, Annę Muchę i Erica Benet’a. 

Marlena Bielinska ukończyła studia z psychologii, ale już w 1993 roku zajęła się 
fotografią. Jej „orientacje tematyczne” w tym zakresie to przede wszystkim moda, 
wizerunki znanych artystów czy akty. Jej prace to niczym nieograniczona fotogra-
ficzna interpretacja różnych postaci z różnych światów. Tym co wyraźnie wyróżnia 
jej twórczość jest uchwycone na fotografiach kobiece piękno i sensualność.

- Piękno i sensualność kobiety 
to pewien leitmotiv Pani prac… 
Czy istnieje coś takiego jak „fo-
tografia kobieca”?

- Stwierdzenie, że istnieje wy-
raźna linia oddzielająca „kobiecą 
fotografię” byłoby generalizo-
waniem, tak jak stwierdzenie, że 
mężczyźni fotografują inaczej niż 
kobiety. Jedyne z czym mogłabym 
się zgodzić definitywnie to fakt, że 
percepcja i sposób komunikowa-
nia potrzeb w procesie kreatyw-
nym różni się w przypadku obu 
płci. 

- Jacy wobec tego są męż-
czyźni, którzy stoją za obiek-
tywem aparatu?

- Mają tendencję do kon-
centrowania się na głównym 
aspekcie image, dążąc bezpo-
średnio do jego wyegzekwo-
wania. Kobieta fotograf często 
rozwija cały proces, włączając 
pytania i sugestie i tym samym 
skupiając się bardziej na detalu 
niż całości. 

- Pani koncentruje swój zmysł 
artystyczny na sensualności 
swoich bohaterek – czym jest ta 
inspirująca zmysłowość?

- Kobieca sensualność jest od-
zwierciedleniem mojej osobistej 
rebelii przeciw zmianom, które 
nastąpiły w dzisiejszym świecie, a 
które odzierają wizerunek kobiety 
z naturalności. Brak we współcze-
snym pojmowaniu płci pięknej 
kobiecej asertywności, jej miej-
sce zajmuje twardy, cyborgo-
wy image. 

- Prawdziwa kobieta 
w przekonaniu takiej 
rebeliantki jak Pani, 
to…

- Tęsknię za ko-
bietą z czasów 
mojej matki, 
jej kobiecymi 
spódnicami, 
okrągłymi ra-
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mionami… i jej charakterystycz-
nym wdziękiem. Wracając do 
sensualności, którą tak bezpardo-
nowo ukazuję, to podejrzewam, 
że jest ona odbiciem mojej fascy-
nacji kobietą. Ma to najprawdopo-
dobniej również swoje źródła, w 
być może trochę patologicznym 
nie odczuwaniu zazdrości w sto-
sunku do innych kobiet. Często 
wręcz czuję wielką radość z ich 
piękna. Łapię się też wielokrotnie 
na tym, że w czasie sesji ci, którzy 
ze mną współpracują znajdują 
„błędy” w swojej urodzie, które 
chcą tuszować, a których ja nie 
zauważam…

- Co w trakcie wykonywania 
zdjęć jest ważne, pierwszorzęd-
ne czy wręcz obowiązkowe?

- Istotne na pewno jest świa-
tło, ale nadal odgrywa ono rolę 
drugoplanową w porównaniu 
z przedmiotem. Klimat osoby, 
z którą pracuję określa światło 
kąt obiektywu i stylizacje. Moim 
skromnym zdaniem fotografia 
mody jest portretem. Kawałek 
ciucha nie definiuje charakteru 
osoby, a modele czy celebryci, 
nawet najbardziej urodziwi, są na 
tyle zdolni pomóc w procesie kre-
atywnym, na ile silną mają oso-
bowość. To jest niezaprzeczalne i 
wielokrotnie udowodnione. 

- Można to zdefiniować jako 
wyjątkowo wyczuloną wrażli-
wość na psychiczny, emotywny 
charakter człowieka?

- Jestem bardzo uwrażliwio-
na na wnętrze „obiektów” mojej 
fotografii. Jeżeli są urodziwe to 
jest to… no cóż dodatkowo gra-
tyfikujące i przyjemne dla oka, 
natomiast jeżeli tylko piękne, to 
bardzo łatwo cała praca i image 
może przekształcić się w pusty, 
nic nie znaczący wysiłek. Dla-
tego też interesują mnie twarze, 
ich wewnętrzne światło, ciała i 
ich sensualność. Raczej nie jestem 

Anja Rubik
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mionami… i jej charakterystycz-
nym wdziękiem. Wracając do 
sensualności, którą tak bezpardo-
nowo ukazuję, to podejrzewam, 
że jest ona odbiciem mojej fascy-
nacji kobietą. Ma to najprawdopo-
dobniej również swoje źródła, w 
być może trochę patologicznym 
nie odczuwaniu zazdrości w sto-
sunku do innych kobiet. Często 
wręcz czuję wielką radość z ich 
piękna. Łapię się też wielokrotnie 
na tym, że w czasie sesji ci, którzy 
ze mną współpracują znajdują 
„błędy” w swojej urodzie, które 
chcą tuszować, a których ja nie 
zauważam…

- Co w trakcie wykonywania 
zdjęć jest ważne, pierwszorzęd-
ne czy wręcz obowiązkowe?

- Istotne na pewno jest świa-
tło, ale nadal odgrywa ono rolę 
drugoplanową w porównaniu 
z przedmiotem. Klimat osoby, 
z którą pracuję określa światło 
kąt obiektywu i stylizacje. Moim 
skromnym zdaniem fotografia 
mody jest portretem. Kawałek 
ciucha nie definiuje charakteru 
osoby, a modele czy celebryci, 
nawet najbardziej urodziwi, są na 
tyle zdolni pomóc w procesie kre-
atywnym, na ile silną mają oso-
bowość. To jest niezaprzeczalne i 
wielokrotnie udowodnione. 

- Można to zdefiniować jako 
wyjątkowo wyczuloną wrażli-
wość na psychiczny, emotywny 
charakter człowieka?

- Jestem bardzo uwrażliwio-
na na wnętrze „obiektów” mojej 
fotografii. Jeżeli są urodziwe to 
jest to… no cóż dodatkowo gra-
tyfikujące i przyjemne dla oka, 
natomiast jeżeli tylko piękne, to 
bardzo łatwo cała praca i image 
może przekształcić się w pusty, 
nic nie znaczący wysiłek. Dla-
tego też interesują mnie twarze, 
ich wewnętrzne światło, ciała i 
ich sensualność. Raczej nie jestem 

Anja Rubik
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skłonna do nadużywania efek-
tów post-produkcyjnych tak teraz 
modnych. 

- A sesja, w której wewnętrzne 
światło, ciało i sensualność bo-
haterki stworzyły symbiotyczną 
całość?

- Kate Winslet dla London Sun-
day Times, właśnie dla wszystkich 
tych powodów….

- Ale zanim doszło do tej sesji, 
to wiele się jeszcze wydarzyło w 
Pani życiu…

- Przede wszystkim w 1988 roku 

dotarłam do Stanów. Pod wpły-
wem życiowego impulsu, potrzeby 
zmiany… Studia i praca w kraju nie 
przynosiły rozwiązania dla nadmia-
ru entuzjazmu i ciekawości, którą 
w sobie nosiłam. Chciałam odkryć 
coś dzięki czemu mogłabym zrobić 
więcej w życiu. W efekcie z 200 do-
larami w kieszeni wybrałam się w 
podróż… Nigdy nie planowałam 
pracy kreatywnej aż w takim stop-
niu. Studiowałam psychologię, nie 
miałam wykształcenia artystyczne-
go. W Nowym Jorku podpisałam 
kontrakt z największą wtedy agen-
cją modelek Elite. Stopniowo przy-
swajałam nowy język i kulturę, ży-
łam w stanie radosnego szoku…. 

- A kiedy nastąpił ten ważny 
przełom?

- … Inspiracją stała się urocza, 
dziesięcioletnia dziewczynka, cór-
ka przyjaciół. W moich oczach uro-
kliwe, enigmatyczne stworzenie. 

Byłam zafascynowana jej 
urodą i poprosiłam mojego 
przyjaciela, fotografa, by 
dał mi rolkę filmu i pozwolił 
ją wykorzystać, rejestrując 
wdzięk tej Małej…

- Jaki był finał tej uroczej 
sytuacji?

- Efekt był niezły. Pokaza-
łam zdjęcia w mojej agencji 

i przez następne pół roku 
systematycznie fo-

tografowałam 
moje agencyj-

ne kole-
ż a n k i . 

Sama je stylizowa-
łam, malowałam 
i czesałam. Zdję-
cia te stały się te-
matem wystawy, 
którą odwiedził 
edytor „Ame-
rican Photo” i 

poświęcił jej sześć 
stron. To był począ-

tek mojej kariery…

- A świat fotografii 
w USA - z perspektywy 

początku kariery i obec-
nie?

- Nastąpiła bardzo zna-
cząca zmiana. Podobnie jak 

na całym świecie – przejście 
z fotografii analogowej do cy-

frowej. Ta zmiana nie dotyczy 
tylko stosunku profesjonalistów 

do tego medium, ale też globalnej 
percepcji przeciętnego odbiorcy. Je-Edyta Górniak

,,Grand front”
- Najlepsza okładka roku 2010
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dyna różnica między Stanami a resztą świata istnieje w drastyczności tych 
przemian… Rynek amerykański zawsze kierował się komercyjną wartością 
machiny marketingowej. Mało było miejsca na pseudokonceptualne idee i 
publikacje, które jedynie znajdowały miejsce na rynku „niszowym” i tam 
też pozostały. Transformacja nastąpiła bardziej płynnie i realistycznie, do-
stosowując się do potrzeb konsumpcyjnych rynku. Nie ukrywam, że moja 
kreatywność kształtowała się wraz z tymi zmianami.

- Dziś ta kreatywność bliższa jest fotografii tradycyjnej czy tej opartej 
na pikselach?

- Pochodzę z ery analogowej. Fotografia jest dla mnie nadal zjawiskiem 
organicznym, analizowanym przez ludzkie oko, nie cyfrowe czujniki. Acz-
kolwiek bardzo doceniam to, co proces cyfrowy wniósł w nasze życie, jeśli 
chodzi o estetykę, nadal odwołuję się do naturalności i prawdy uchwyco-
nego momentu.

- Wspomniała Pani o studiach z psychologii. Czy to wpływa na Pani 
spojrzenie, na fotografowanie?

- Same studia oczywiście nie miały i nie mają znaczenia w kon-
tekście tego co obecnie robię. Myślę, że fotografia jest sztuką 

wynikającą ze stanu umysłu – percepcji, emocji i reakcji. One 
wszystkie są zaangażowane w estetycznym doświadczeniu. 

Psychologia może pomagać od czasu do czasu w kontrolo-
waniu pewnych napięć międzyludzkich, nieuniknionych 

w grupowym, kreatywnym procesie. Natomiast nie jest 
ona obecna w momencie odczuwania tego małego, 

przyjemnego impulsu, który pozwala nacisnąć spust 
migawki.

- A jeśli chodzi o współpracę z okre-
śloną grupą czasopism na rynku… 

Można mówić o niepisanej lojalno-
ści fotografa w stosunku do pew-
nych tytułów?

- Ta niepisana „przynależność” nie 
jest określona lojalnością fotografa, 
a raczej charakterem odbiorcy danej 

publikacji. Składa się też na nią zde-
finiowana grupa demograficzna, do 
której pismo ma być kierowane, jego 
zawartość i ogólny przekaz. Redakcje 
stale poszukują talentów, które najle-
piej potrafią przekazać te pożądane 
przez dany magazyn wartości. 

- Zawartość tytułu jest ustalona 
z góry. Nie wystarczy jednak zro-
bić tylko odpowiednie zdjęcia, bo 
przede wszystkim chodzi o to, żeby 
wykonać je w nietypowy, oryginal-
ny, a jednocześnie zgodny z linią 
magazynu sposób…
- Oczywistym jest fakt, że treść sesji 

Alicja Bachleda / Viva

Alicja Bachleda / Cosmopolitan
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Alicja Bachleda / Viva

Alicja Bachleda / Cosmopolitan
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prawie zawsze jest wyraźnie określona. Jednak jej in-
tegralność i indywidualny charakter zależy od stopnia 
wyszukania i sublimacji tych właśnie cech danego foto-
grafa… Wierzę, że im bardziej wrażliwy i empatyczny 
jest fotograf, tym częściej skłonny jest on do elegancji 
w procesie kreatywnym, jak i w traktowaniu „przed-
miotu” swojej fotografii. W większości przypadków 
jest również bardziej utalentowany, co w konsekwencji 
czyni jego pracę bardziej uniwersalną i pożądaną. 

- A najbardziej pożądaną szerokością geograficz-
ną, w której lubi Pani przebywać jest Nowy Jork czy 
może „nieco” skromniejsze w zabudowie i ze znacz-
nie niższym tętnem życia Katowice?

- Porównywanie tych obu miast nie jest konieczne. 
Myślę, że w zestawie wszystkich miast w Polsce Kato-
wice nie muszą się niczego wstydzić. Śląsk zawsze był 
bardzo silny kulturowo i etnicznie, nie ma powodów 
do kompleksów. Nawet jeżeli pozostało jeszcze sporo 
do zrobienia, jest na to czas. Porównując inne słynne 
miejsca na świecie, których ekonomiczny upadek zo-
stawia wiele goryczy, zawsze wybrałabym nadzieję 
przed nostalgią…

- Jakie były, a właściwie nadal są, bo tkwią we 
wspomnieniach, Katowice Pani dzieciństwa?

- W Katowicach mieszkałam do siódmego roku 
życia. Charakter tego miasta, jego rytm, głos i ko-
lor wpisał się na trwałe w moją świadomość. Jed-
nocześnie podświadomie nadal to miejsce ma na 
mnie wpływ. Uwielbiam miasta, które tworzą 
echo, skupiają energię, są trudne, skaleczone, 
żyjące własnym rytmem, odmienne, zapadają-
ce w pamięć…

- Czy dziś w Katowicach odnajduje Pani, któ-
ryś z tych wyznaczników?

- Nadal jest to miasto niepokojące i stymulujące. Kie-
dyś kojarzyło mi się z dzieciństwem, dziś z kosmopoli-
tycznością miejsc, które mnie fascynują. Może dlatego, 
że jego kolor na stałe „wrósł” mi pod skórę i określił 
w dużej mierze moją percepcję. Z tego też powodu tak 
bardzo pokochałam Chicago. Ma podobną strukturę do 
Katowic. Nie potrafię tego dokładnie zdefiniować, ale 
po pierwszej wizycie w tym miejscu, śniłam wielokrot-
nie o dużych, wysokich, ciemnych kamienicach mojego 
rodzinnego miasta. Nowy Jork podobnie jak Katowice, 
rządzi się swoimi prawami i nie prosi o wybaczenie. 

- Nowy Jork, Chicago, Katowice – czy coś może łą-
czyć te punkty na mapie?

- Anonimowość jest jak świeży oddech, uczy skrom-
ności i wprowadza zdrową perspektywę. Uwielbiam 
czuć się „zgubiona” w mieście. To dla mnie łączy te 
trzy miejsca.
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- Co Panią czeka w naj-
bliższym czasie w tych 
anonimowych miejscach?

- Od dawna dzielę swój 
czas pomiędzy dwa konty-
nenty. Błogosławiony jest 
czas, gdy mogę pracować 
w obu miejscach. Tak jest 
teraz, jestem w kraju. W 
planach mam już parę sesji, 
dwie do Vivy już zakoń-
czone. W Nowym Jorku 
czeka mnie sesja do Chica-
go Chronicles, z aktorem 
Johnem Cusackiem.

- Czy żyjąc w tylu róż-
nych architektonicznie, 
biznesowo i kulturalnie 
miejscach, zdarza się Pani 
zatęsknić za Śląskiem?

- Tak… bardzo. Lubię 
stać nad piaskownicą mo-
jego dzieciństwa i czuć jak 
duża urosłam...

Rozmawiała
Dominika Tkocz
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5.09.2011 pracownicy oraz Uczest-
nicy Programu Lyoness udali się w 
dwa niezwykłe miejsca na wschodnim 
krańcu Polski, by zrealizować kolejne 
projekty wsparcia i pomocy Lyoness 
Child & Family Foundation. Pomo-
cą objęte zostały dwa ośrodki: „Dom 
Dzieci Benjamin” w Lublinie, ośrodek 
wsparcia dla dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej fizycznie, jak też z obniżo-
ną sprawnością intelektualną w formie 
pobytu dziennego i całodobowego 
oraz Dom Dziecka w Woli Gałęzow-
skiej, w gminie Bychawa. 

Misją Ośrodka Wsparcia „Dom 
Dzieci Benjamin” jest pomoc w zaspo-
kajaniu potrzeb edukacyjnych, kul-
turalnych, rekreacyjnych, religijnych, 
pomoc w podnoszeniu sprawności 
psychofizycznej wychowanków, ogól-
na aktywizacja i rehabilitacja społecz-
na, umacnianie i rozwijanie kontaktów 
z rodziną, grupą rówieśniczą i lokal-
nym środowiskiem. Ośrodek połą-
czony jest z przedszkolem dla dzieci 
zdrowych, co pozytywnie wpływa 

na rozwój i wzajemne relacje przed-
szkolaków i podopiecznych ośrodka. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom in-
stytucji, na jej rzecz przekazana została 
żywność, odzież, artykuły papiernicze, 
specjalistyczny sprzęt komputerowy, a 
także oryginalne bony Partnerów Han-
dlowych Lyoness, ofiarowane przez 
Uczestników Programu w ramach 
niniejszej akcji. Wyjątkowość miej-
sca, niesamowita, ciepła atmosfera w 
nim panująca, serdeczne przyjęcie go-
ści chlebem i solą oraz widok twarzy 
przepełnionych emocjami sprawiły, 
że wizyta ta na zawsze pozostanie w 
pamięci i sercach wszystkich jej uczest-
ników.

Drugim projektem pomocy, dzięki 
codziennym zakupom u Partnerów 
Handlowych Lyoness, objęty został 
Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej, 
którego teren rozciąga się na po-
wierzchni 11,5 ha ziemi. Przebywa w 
nim ponad 40 dzieci w wieku szkol-
nym. Tutaj każda, nawet najmniejsza 
pomoc jest bardzo cenna, zwłaszcza na 

początku roku szkolnego. Rozpoczę-
cie nauki w szkole to dla dzieci czas 
szczególny. By sprawić, by był on ra-
dosny i beztroski, fundacja Lyoness 
przygotowała dla nich między innymi 
artykuły szkolne, w tym wysokiej ja-
kości, w pełni wyposażone wyprawki 
szkolne z motywem fundacji, odzież, 
obuwie sportowe, środki czystości. 

Ideą Lyoness Child & Family Fo-
undation jest umożliwienie edukacji, 
wsparcie i pomoc dzieciom i doro-
słym najbardziej potrzebującym. Ha-
sło przewodnie „Edukując – utrzymać 
życie” odzwierciedla wizję fundacji, 
wyznacza cel i ramy jej działania: 
zwiększania szans na wyższy stan-
dard życia. 

Cieszymy się ogromnie, że mogli-
śmy wesprzeć podopiecznych Domu 
Dziecka i ,,Domu Dzieci Benjamin”, 
że naszą akcją wywołaliśmy radość, 
uśmiech i łzy wzruszenia, które poja-
wiły się po obu stronach…

Łączmy się, dajmy im większe szan-
se, bo razem jesteśmy silni!

FIRMY MIĘDZYNARODOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE REGIONU

LYONESS POLAND
Lyoness Child & Family Foundation zrealizowała kolejne dwa projekty w Polsce! 

„Edukując – utrzymać życie”…
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Kryzys. To odmieniane przez wszystkie przypad-
ki, nadmiernie eksploatowane słowo pojawiło się w 
powszechnym obiegu kilka miesięcy temu. Kryzys 
spowodował, że wiele firm, i tych dużych, ale i tych 
niewielkich, zaczęło dokładnie przeliczać każdą 
złotówkę.

Cięcie kosztów dotknęło także 
firmowe parki maszynowe. Ale z 
samochodów firmowych trudno 
zrezygnować, szczególnie gdy spe-
cyfika pracy tego wymaga. Warto 
więc zastanowić się i rozejrzeć wśród 
rynkowych ofert. Taką komplek-

Flotowo jest korzystniej
MOTORYZACJA

sową obsługę klientów flotowych 
gwarantują salony Kanclerz Sp.

- To dla nas olbrzymie wyzwanie. 
Posiadamy bogate doświadczenie w 
tej dziedzinie i oferujemy pomoc przy 
zarządzaniu flotą samochodów służ-
bowych – mówi Damian Gryń, 

Damian Gryń, dyrektor sprzedaży 
flotowej Kanclerz Sp. z o.o.
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dyrektor sprzedaży flotowej Kanc-
lerz Sp. z o.o.

Ofertę firma kieruje do wszyst-
kich, którzy chcą zoptymalizować 
koszty parku samochodowego i 
chcą skorzystać z dobrej relacji ceny 
do jakości oferowanych produk-
tów. Pytanie więc kto z takiej okazji 
może skorzystać.

- Zarówno osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą jak i małe oraz średnie 
przedsiębiorstwa. Ponadto nasza oferta 
cieszy się uznaniem wśród znaczących 
na rynku polskim korporacji, które dys-
ponują dużą flotą samochodów - ujaw-
nia Damian Gryń.

Wybór jest ogromny. Salony Kanc-
lerz Sp. z o.o. posiadają wszystkie 
modele Opla i Chevroleta. Firma 
zapewnia, że jest w stanie zaspoko-
ić wymogi każdego klienta. 

- Na szczególną uwagę zasługują 
nowe produkty Opla - takie jak Astra 
IV, która znajduje uznanie w Polsce i 
Europie; oraz Chevroleta z modelem 
Cruze w nowym 5-drzwiowym nadwo-
ziu, którego oficjalna sprzedaż ruszyła 
pod koniec września – zachwala dy-
rektor sprzedaży flotowej.

Najważniejszy jest dobrze skro-
jony na miarę samochód. Ale o to 
klient martwić się nie musi. Tym 
zajmie się dział obsługi firm. Naj-
pierw pracownicy wysondują jakie 
klient ma potrzeby, tak aby samo-
chody spełniały wszystkie wymogi 
eksploatacyjne i wizerunkowe.

- Jest to poprzedzone szerokim proce-
sem prezentacji włącznie z możliwością 
przekazania do testu samochodu, który 
jest w ramach prowadzonych rozmów, 
obiektem zainteresowania przyszłych 

nabywców – mówią pracownicy 
Kanclerz Sp. z o.o.

Można zapytać ile to kosztuje i 
czy to się opłaca. Najlepszym spo-
sobem na uzyskanie odpowiedniej 
oferty, a co za tym idzie nabycia 
pojazdów zgodnych z oczekiwa-
niami klientów jest bezpośrednie 
spotkanie i omówienie szczegółów 
dotyczących wymogów samocho-
dów, formy finansowania i obsługi 
serwisowej. 

- W sytuacjach, kiedy prowadzimy 
rozmowy z dużymi klientami flotowy-
mi, spotkania odbywają się w towarzy-
stwie przedstawiciela spółki General 
Motors Poland lub Chevrolet Poland 
tak, aby nadać im odpowiedni status i 
sprawić by oferta była najkorzystniej-
sza. W naszym rozumieniu sprzedaż flo-
ty samochodowej nie jest zakończeniem 
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procesu obsługi lecz jego początkiem, 
dlatego w ramach prowadzonych roz-
mów oferujemy klientom szereg usług 
serwisowych, które mają usprawnić 
proces obsługi parku maszynowego – 
wyjaśnia Damian Gryń.

Firma posiada spory park samo-
chodów zastępczych, zapewniając 
klientom pełną mobilność. Dzię-
ki temu co 2,3 lub 4 lata klienci 
cyklicznie zmieniają swoją flotę. 
Ważne jest też finansowanie zaku-
pu samochodów. Salony Kanclerz 
współpracując z firmami leasingo-
wymi, wynajmu długoterminowe-
go i bankami mogą przedstawić 
klientowi pełen wachlarz możli-
wości, uzależniony od preferencji 
klienta.

- W dzisiejszych czasach formą fi-
nansowania, która cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem – wyja-

śniają pracownicy działu sprzeda-
ży flotowej Kanclerz Sp. z o.o. - jest 
wynajem długoterminowy. 

Jego zaletą w warunkach utrud-
nionego dostępu do kredytu jest 
to, że firmy nie angażują środków 
własnych na nabycie pojazdów. 
Dzięki temu klient nie ma obniżo-
nej zdolności kredytowej, a zakup 
floty nie obciąża bilansu przedsię-
biorstwa.

- Niewątpliwą korzyścią wyboru na-
szej firmy jako partnera w biznesie jest 
fakt, iż w naszej strukturze organiza-
cyjnej mamy specjalny dział obsługi 
firm, którego profesjonalni sprzedaw-
cy są niejako dedykowani oraz szko-
leni do obsługi klientów flotowych. 
To wpływa na zdecydowanie szybszą 
reakcję do podjęcia rozmów, przedsta-
wienia oferty, negocjacji oraz prezen-
tacji aut. W chwili podpisania umowy 

z klientem stają się oni osobami dedy-
kowanymi do obsługi danej firmy. To 
sprawia, że kontakty handlowe są bar-
dziej przejrzyste i gwarantuje nieza-
kłócony przepływ informacji. Oprócz 
działu obsługi firm i serwisu mamy 
dział ubezpieczeń, Stację Blacharsko-
Lakierniczą, Stację Kontroli Pojazdów 
oraz sklep z oryginalnymi akcesoria-
mi. Nie bez znaczenia jest też fakt, że 
posiadamy dwie stacje dealerskie zlo-
kalizowane w Rudzie Śląskiej oraz w 
Przyszowicach na trasie dolotowej do 
Gliwic od strony Mikołowa. To daje 
nam dwa razy większe możliwości  w 
zakresie szybkości realizacji napraw i 
dostępności części oraz oczywiście po-
zytywnie wpływa na ilość obsługiwa-
nych klientów – zachwala dyrektor 
sprzedaży flotowej Kanclerz Sp. z 
o.o.

Kamil Domański



69SILESIA BUSINESS&LIFE



SILESIA BUSINESS&LIFE70
SILESIA BUSINESS&LIFE



71SILESIA BUSINESS&LIFE
SILESIA BUSINESS&LIFE



SILESIA BUSINESS&LIFE72

SILESIA BUSINESS&LIFE

SILESIA BUSINESS&LIFE

KLAUDIUSZ SEVKOVIC

PODRÓŻE CZ. VII

Podróże są moją pasją. Fascynują mnie  kraje, obyczaje, kultura, klimat, 
języki i oczywiście ... kuchnia. Przemierzam tysiące kilometrów, by znaleźć 
się w Ameryce, Turcji czy odpoczywać w Egipcie. I właśnie o jednym z 
niezwykle ciekawych miejsc właśnie w Egipcie, chcę ci dzisiaj opowiedzieć. 
Polacy najczęściej odwiedzają Hurghadę czy Sharma-Sheik, tymczasem 
ja, zapraszam cię do Taby, bo tak brzmi nazwa tej fascynującej  krainy 
położonej na Półwyspie Synaj. Jest to miejsce gdzie graniczą  ze sobą 
Egipt, Izrael, Jordania i Arabia Saudyjska.

Perła SYNAJU

Bardzo długo obszar ten (podobnie, jak 
teren całego Półwyspu) był przedmiotem 
sporu między Izraelem a Egiptem. Osta-
tecznie jednak stał się terytorium kraju 
nad Nilem. Niezależnie jednak od ukła-
du granic, teren był i jest zamieszkiwany 
przez plemiona beduińskie, które do dzi-
siaj stanowią trzon ludności tego miejsca.

Oprócz porozrzucanych pojedynczo 
hoteli, morza i gór nie ma tu absolutnie 

TABA
Egipt

nic. I właśnie te walory co roku przyciąga-
ją do Taby coraz większe rzesze turystów. 
Pobyt w tym miejscu jest niczym przejście 
do innego wymiaru. 

Gdy po raz pierwszy udawałem się w 
te okolice – myślałem, że wylądowałem 

na księżycu. Wokół mnie roztaczał się 
iście księżycowy krajobraz: kamieniste, 
brunatne, złowrogie góry i nic poza tym, 
dopiero po pewnym czasie dostrzegłem 
w oddali błękit morza i jak „kwiaty na 
betonie” – pojawiały się ekskluzywne ho-
tele. Pierwszym hotelem, który powstał 
w Tabie był Hilton, zbudowany jeszcze 
w czasie panowania izraelskiego. Mimo 
zmiany przebiegu granic nadal był chętnie 
odwiedzany przez Żydów, którzy spędza-
li w nim szabas. To właśnie w nim często 
spędzam czas i tobie polecam.

Taba mnie zaciekawiła, zafascynowa-
ła, urzekła: dziką przyrodą, fantastycz-
ną pogodą oraz możliwością dotarcia do 
wielu ciekawych miejsc. To malownicze 
miasteczko, do niedawna jeszcze wioska 
beduińska, położone jest na pograniczu 

Egiptu, Izraela, Jordanii i Arabii Saudyj-
skiej, jak najdalej na północ wysuniętej 
części zatoki Aqaba. Charaktery-
zuje się przede wszystkim 
niespotykanymi ni-
gdzie na świecie 
cudownymi wi-
dokami. Piasz-
czysta plaża 
w Tabie, licz-ne bary, kafejki, restauracje, 
niewielkie zatoczki, laguny, wysepki, a na-
wet fiordy, kontrastują z majestatyczną su-
rowością masywów górskich otaczających 
zatokę. Tylko stąd, z wybrzeża wypływają 
małe stateczki, którymi można dostać się 
na słynną skalistą Wyspę Faraonów wraz z 
jej nie mniej sławną Fortecą Salah El - Din, 
wybudowaną w XII wieku przez Krzy-
żowców jako schronienie dla pielgrzy-
mów podążających z Jerozolimy. Również 
z Taby można wybrać się na wyprawę do 
Klasztoru Świętej Katarzyny , powstałego 
z inicjatywy rzymskiego imperatora Ju-
styniana, położonego u podnóża świętej 
Góry Synaj (2285 m n.p.n.), w miejscu, 
gdzie przed wiekami Bóg przemówił do 
Mojżesza pod postacią płonącego krzewu. 
Nie wiem jak wyobrażasz sobie ten płoną-
cy krzew, ale proszę byś wybrał się na Sy-

naj, zobaczysz go... i będziesz zdumiony. 
Okazuje się, że starano się go przesadzić, 
przeszczepić w inne miejsce, niestety ni-
gdzie indziej na świecie taki krzew nie ro-
śnie. Do tej pory głowią się nad tą zagadką 
uczeni botanicy. Po zwiedzeniu klasztoru, 
gdzie przechowywany jest bogaty zbiór 
wczesnochrześcijańskich ilustrowanych 
manuskryptów w różnych językach oraz 
ikon, chciałbym zaproponować ci nocną 
wyprawę, pieszo lub na wielbłądach na 
Górę Synaj (Góra Mojżesza) Jest to miejsce 
utożsamiane z biblijną górą Horeb, gdzie, 
według Starego Testamentu, Bóg przeka-
zał Mojżeszowi kamienne tablice z dzie-
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sięciorgiem przykazań i zawarł przymie-
rze z narodem izraelskim. Będziesz miał 
do pokonania 3000 schodów. Dodatkową 
atrakcję stanowi widok wschodu słońca. 
Atmosferę także tworzy dźwięk modlitw 
w różnych językach.

To właśnie przez swoje położenie, Taba 
jest często nazywana „Bramą na Synaj”. 
 Przed milionami lat Synaj znajdował się 
pod powierzchnią oceanu, a powolna ero-
zja skał wapiennych przyczyniła się do 
powstania intrygujących swą kolorystyką 
formacji skalnych Kolorowego Kanionu, 
będącego kolejną atrakcją regionu, ide-
alną jako cel pieszej górskiej wycieczki. 
Nie lada przygodą dla spędzających tu 
wakacje jest także pływanie z delfinami 
oraz rejsy małymi stateczkami na pobliską 
Wyspę Faraona i wiele wycieczek fakulta-
tywnych, o których jeszcze opowiem.

 Taba w bardzo szybkim tempie staje 
się  centrum turystycznym na północy 
z przepięknym widokiem na trzy sąsia-
dujące kraje: Izrael, Jordanię oraz Arabię 
Saudyjską. Jeszcze do niedawna nie było 
nic poza punktami straży granicznej, sta-
cją autobusową i hotelem Hilton. A zatem 
to bliskość różnorodnych kultur, dziewi-
cze jeszcze krajobrazy i ponad 20 znanych 
na całym świecie centrów nurkowych 
przyciągają coraz więcej turystów. No-

woczesną częścią Taby jest Taba Heights 
skupiająca ekskluzywne cztero- i pięcio-
gwiazdkowe hotele wraz z restauracjami, 
dyskotekami i centrami sportów wodnych. 
W tej części miasta, ze względu na organi-
zowane konferencje, hotele często goszczą 
prezydentów i premierów. W kurorcie 
skoncentrowano pięć luksusowych hoteli 
- resortów, każdy z prywatną plażą. Ośro-
dek turystyczny Taba Heights zawiera też 
solidną infrastrukturę rekreacyjną, m.in. 
18-dołkowe pole golfowe w stylu pustyn-
nym, położone między górami a morzem. 
Znajduje się tutaj także centrum wakebo-
ardingu - Taba Waterworld. 

W związku z tym, że Taba do tej pory 
była wioską beduinów, nigdy nie było 
prawdziwej infrastruktury transportowej. 
Dopiero od kilku lat działa międzynarodo-
wy port lotniczy w Tabie, który obsługuje 
tanie linie lotnicze, pomimo że izraelski 
port lotniczy w Ejlacie znajduje się zale-
dwie 10 km stąd. Masa turystów wjeżdża 
do Taby przez przejście graniczne z Izra-
elem. Na południowym krańcu miejsco-
wości znajduje się przystań morska, z któ-
rej wypływa prom do Akaby w Jordanii. 
W Tabie wypoczywa zdecydowanie naj-
więcej Izraelczyków - nic dziwnego, gdyż 
przecież w pobliżu znajduje się granica z 
Izraelem. Taba jest doskonałym miejscem 

wypadowym dla wszystkich, którzy chcą 
zobaczyć Jordanię, odkryć tajemniczą Pe-
trę, czyli sławne skalne miasto w Jordanii. 
Petra należy do najatrakcyjniejszych miast 
Środkowego Wschodu. Podczas zwiedza-
nia tego jordańskiego skalnego miasta zo-
baczymy jego główną atrakcję – amfiteatr. 
W zachwyt wprawi cię wielka świątynia, 
skarbiec faraonów i groby królewskie. To 
miasto zostało wyciosane w różowych 
skałach przed ponad 2000 laty, a służyło 
jako kryjówka i miejsce ucieczek przed Be-
duinami. Z niemałym zainteresowaniem 
udałem się na wycieczkę do Izraela nad 
Morze Martwe, by skorzystać z leczni-
czych właściwości wód tego niezwykłego 
morza. Morze Martwe jest tak słone, że 
bez trudu unosi na powierzchni nawet 
największych grubasków. Zawartość w 
wodzie i powietrzu wielu minerałów po-
woduje, że od dziesięcioleci przybywają w 
jego okolicę po urodę i zdrowie turyści z 
całego świata. Zobaczysz nad taflą wody 
unoszącą się lekko mgiełkę, to skutek pa-
rowania. Panuje tutaj zupełna cisza - nie 
ma wiatru, ani fal, które zawsze towarzy-
szą morskim zbiornikom. Morze Martwe 
nie jest w rzeczywistości morzem, tylko 
śródlądowym jeziorem usytuowanym w 
najniższym punkcie Ziemi. Położone jest 
na 400 metrach poniżej poziomu morza, 
a w najgłębszym miejscu jego dno obniża 
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się o kolejne 400 metrów. Morze Martwe 
jest także najbardziej zasolonym zbiorni-
kiem wodnym, wielokrotnie bardziej niż 
Morze Śródziemne, Pacyfik czy Atlantyk. 
Nie występuje w nim flora i fauna. Ka-
mieniste dno utrudnia wejście do wody. 
Trzeba stąpać bardzo powoli, by nie prze-
wrócić się, wygramolenie się z wody nie 
jest wcale proste, bowiem ma ona taką 
wyporność, że człowiek zachowuje się 
jak korek. Najlepiej po zanurzeniu do ko-
lan delikatnie kłaść się na powierzchni i 
wtedy bez problemu woda unosi nas jak 
papierową łódkę. Gdy jednak wykonamy 
nieskoordynowane ruchy, możemy stracić 
równowagę i obrócić się twarzą do dna, 
co nie jest zbyt przyjemne. Nie dość, że 
trudno powrócić do wyjściowej pozycji, to 
jeszcze oczy przeraźliwie szczypią. Trzeba 
natychmiast poszukać prysznica z wodą i 
dokładnie je przemyć. Kąpiel w tym niesa-
mowitym morzu jest niezwykła. Możesz 
leżeć na tafli i czytać gazetę, ale niezbyt 
długo ... a potem udać się do sklepów przy 
plaży, gdzie jest mnóstwo kosmetyków 
zawierających minerały z tego morza.

Możesz wybrać się także do Kolorowe-
go Kanionu. Jest to trzeci, co do wielkości 
kanion na świecie, liczący ok. 2,5 km głębo-
kości, którego cechą charakterystyczną są 
bardzo kolorowe oraz pełne niezwykłych 
wzorów ściany. Przyciąga turystów swym 

pięknym kształtem, ciekawymi formacja-
mi skalnymi, a przede wszystkim wspa-
niałymi barwami: od białej, przez żółtą, 
aż do licznych odcieni czerwieni. Zado-
woleni będą tutaj miłośnicy nurkowania. 
Jednym z najbardziej znanych miejsc jest 
otoczona rafami koralowymi Wyspa Fa-
raonów, którą opływają błękitne wody 
morza. Rafy są celem profesjonalnych płe-
twonurków. Wielu przyjeżdża po to, by 
podglądać koniki morskie i rozgwiazdy, 
których nie można spotkać w żadnej innej 
części Morza Czerwonego. Nie mogłem 
sobie odmówić podwodnej wyprawy w 
głębiny. Wrażenia są niezapomniane.

Niedaleko stąd także do Jerozolimy, ko-
lebki chrześcijańskiej cywilizacji. Jerozoli-
ma to jedno z najświętszych miast świata. 
Tu bowiem, w obrębie murów Starego 
Miasta, znajdują się trzy najważniejsze 
miejsca wielkich religii : Ściana Płaczu, 
kościół Świętego Grobu Jezusa oraz Ko-
puła na Skale. Judaizm, chrześcijaństwo i 
islam przenikają się nawzajem. Jerozolima 
- to naprawdę wyjątkowe miasto. Wielu 
mówi: Święte Miasto. Pełne historii, pełne 
tajemniczych cieni i refleksów słońca. Oto-
czone murami, otoczone górami. Dreszcz 
emocji przechodzi przez ciała tych, któ-
rzy mogą je zobaczyć i tam być. Stoisz 

w zamyśleniu i zdumieniu, pamiętając o 
wielkich dziełach Bożych. To miejsce ma 
bardzo długą historię. Jej początki sięgają 
jeszcze czasów sprzed czterech tysięcy lat. 
To miasto znane jest w świecie pod nazwą 
Świętego Miasta dla wyznawców trzech 
religii: judaizmu (miejsce ofiarowania 
Izaaka przez Abrahama; miejsce budowy 
I Świątyni i pałacu królewskiego przez 
króla Salomona), chrześcijaństwa (miejsce 
ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezu-
sa Chrystusa) i islamu (tradycja muzuł-
mańska utożsamia Jerozolimę z Al Aksa, 
gdzie miał wstąpić do nieba Mahomet). 
Jerozolima jest miejscem szczególnym dla 
wyznawców różnych religii, którzy pra-
gną wyznawać swą wiarę w tym Świętym 
Mieście. Jerozolima - to cel licznych piel-
grzymek przybywających z całego świa-
ta. Przebywając tutaj, na każdym kroku 
dotykasz historii, a ja miałem namacalne 
niemal doświadczenie sacrum.

Tymczasem wracajmy do Taby. Stąd 
możesz udać się także do Kairu i Syrii. 
Jeżeli chcesz poznać życie koczowników, 
zaciągnąć się z fajki wodnej i przeżyć emo-
cje podczas podróży na garbie wielbłąda, 
to w tym celu należy wybrać się na wy-
cieczkę do wioski beduińskiej.
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 Taba to jedno z nielicznych miejsc na 
świecie, z których możemy obserwować 
terytoria trzech państw (Izraela, Jordanii i 
nieosiągalnej dla turystów Arabii Saudyj-
skiej). 

Z Taby możesz także udać się do mia-
steczka Dahab, które słynie ze znakomi-
tych miejsc do nurkowania i oglądania raf 
koralowych. To nadmorska miejscowość 
turystyczna na wybrzeżu Zatoki Akaba, na 
półwyspie Synaj w Egipcie. Miejscowość 
swą nazwę, która oznacza złoto, zawdzię-
cza ciemnożółtawym plażom na południe 
od miasta, lub prawdopodobnie jest odnie-
sieniem do lokalizacji geograficznej, gdzie 
złoto spłukiwane z gór pustyni, może ze-
brać się na aluwialnej równinie zalewowej, 
na której wybudowano Dahab. Niektórzy 
mieszkańcy przypisują nazwę barwie nie-
ba tuż po zachodzie słońca. Do lat 90 XX 
w. była to mała beduińska osada rybacka, 
a obecnie jest tutaj mnóstwo hoteli i miejsc 
do czynnego wypoczynku. Z brzegu do-
stępne są dla turystów miejsca do nurko-
wania - strome do 900 m rafy koralowe. W 
okolicy jest ich ponad 20 obszarów. Z 
powodu całorocznego silnego 
wiatru to również ważny 
ośrodek windseringu. W 
Dahabie istnieją ośrodki 
jogi, medytacji i masa-
żu oraz ośrodki 
dla grup 
samo-

realizacji, przypuszczalnie jako pozosta-
łość z hipisowskich czasów lat 80. i 90. XX 
w. Rafy koralowe w Dahab ciągną się w 
zasadzie przez całą długość wybrzeża, ale 
do najbardziej popularnych wśród nur-
ków i snorkelerów można zaliczyć Blue 
Hole (dosłownie – Błękitna Dziura), gdzie 
zaledwie kilka metrów od brzegu znajdu-
je się szerokie na około 50 m zagłębienie 
osiągające głębokość 100 m. Miejsce to oto-
czone jest jednocześnie złą sławą, jako że 
wielu nurków zginęło tutaj próbując prze-
dostać się z głębi do zewnętrznej ścian rafy 
poprzez tunel na głębokości ok. 55 m. 

Dzięki swojemu centralnemu położe-
niu na wschodnim wybrzeżu Synaju Da-
hab jest ważnym miejscem wypadowym 

dla wypraw Safari w głąb lądu i wzdłuż 
wybrzeża . Centrum miasta usytuowane 
jest tuż nad zatoką, wzdłuż której biegnie 
główna ulica miasta.

 To miejsce ma wiele uroku, możesz 
swobodnie spacerować uliczkami, zajrzeć 
do restauracji i licznych sklepików, bądź 
kupić wiele ciekawostek na tutejszym 
bazarze. Swoim wyglądem i klimatem 
przypomina małe, europejskie nadmor-
skie miasteczko, zupełnie niepodobne do 
egipskich kurortów. 

Zaś po stronie izraelskiej możesz od-
wiedzić miasto Ejlat. Jest najdalej położo-
nym na południe miastem Izraela - leży w 
południowej części pustyni Negew. Jed-
nocześnie jest jedynym izraelskim portem 
morskim nad Zatoką Akaba nad Morzem 
Czerwonym. Ejlat jest miastem o naj-
większej ilości słonecznych dni w Izraelu. 
Trudno zobaczyć tu chmury, tylko nielicz-
ne mogą pojawić się zimą. Suchy klimat 

pustynny jest w 
Ejlacie złagodzony przez 
wpływ ciepłego morza. Tem-
peratury często przewyższają 
40°C latem, i 18°C zimą. Ejlat jest 
popularnym izraelskim kurortem 
wypoczynkowym położonym wśród 
wysokich gór Negewu nad Morzem Czer-
wonym. Przyjeżdża tutaj wielu turystów z 
całego świata. Tutejsze plaże o długości 
10 km są podzielone na dwie części. Pla-
ża północna znajduje się przy komplek-
sach hotelowych. Jest to idealne miejsce 
dla plażowiczów i uprawiania sportów 
wodnych oraz nurkowania. Znajdują się 
tutaj ratownicy, pełne zaplecze plażowych 
restauracji i kawiarni. Natomiast plaża 

południowa jest popularnym miejscem 
spotkań młodzieży, przy którym powstało 
wiele klubów nocnych i barów. Istnieją tu 
dogodne warunki do uprawiania sportów 
wodnych i nurkowania. W pobliżu grani-
cy egipskiej znajduje się spokojna plaża 
przy luksusowym Hotelu Princess. Wy-
budowano tu atrakcyjny pomost do ką-
pieli, który służy również jako molo 
wprowadzające do portu i miejsce 
cumowania morskich statków 
wycieczkowych. Pomiędzy 
plażą północną i południową 
kursują regularne połą-
czenia autobusowe. 
Przy wszyst-
kich plażach 
dostępne są 

punkty wypożyczające sprzęt do uprawia-
nia wszelkich sportów wodnych: narciar-
stwa wodnego, windsurfingu, surfingu i 
innych. W umiarkowanych wodach zatoki 
Akaba występują rafy koralowe, wśród 
których żyją różnorodne ryby. W tym na-
turalnym morskim środowisku utworzono 
wielką turystyczną atrakcję Ejlatu - Rafę 
Delfinów. Na powierzchni około 10 000 
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m² i głębokości do 18 metrów żyje tutaj 
stado delfinów i lwów morskich. Stado 
delfinów nie jest więzione i ma wolny 
dostęp do otwartego morza, a pomimo to 
pozostaje w sąsiedztwie ludzi w obrębie 
rafy. Jest to wielka atrakcja dla turystów, 
którzy mogą pływać w bezpośrednim 
sąsiedztwie delfinów. Tuż obok powstał 
kompleks restauracji, klubów nocnych i 

hoteli (Hotel Ambasador, Club Med Hotel 
Eilat i Reef Hotel). Niedaleko znajduje się 
Podwodne Obserwatorium i Park Morski. 
Długi na 100 metrów pomost prowadzi tu-
taj do obserwatorium życia podwodnego, 
w którym schodzi się schodami 6 metrów 
pod powierzchnię wody, gdzie można 
podziwiać bogactwo barwnego świata 
morskiej fauny rafy koralowej. Na brze-
gu wybudowano oceanarium, w którym 

umieszczono baseny z panoramicznymi 
oknami, w których pływają rekiny, żółwie 
morskie i płaszczki. Dodatkową atrakcją 
są organizowane wycieczki miniaturową 
żółtą łodzią podwodną. Znajduje się tutaj 
także obserwatorium astronomiczne. Ejlat 
jest znany także jako jedno z najlepszych 
na świecie miejsc do obserwacji ptaków. 
I właśnie tutaj krzyżują się trasy migracji 
milionów ptaków, które w marcu i kwiet-

niu, oraz w październiku przela-
tują nad Ejlatem. W sezonie 

można zaobserwować 
34 gatunki pta-

ków dra-
pież-

nych oraz ponad 400 gatunków ptaków 
śpiewających, wodnych i innych. Na 
wschód od miasta wybudowano Między-
narodowe Centrum Obserwacji Ptaków 
w Ejlacie z wieloma punktami obserwa-
cyjnymi dla ornitologów. Ciekawostką są 
także Kopalnie Kamieni i Centrum Dia-
mentowe ze zjazdem windą do głębokiej 
na 70 metrów kopalni i projekcją filmu 

edukacyjnego ze specjalnymi efektami 
multimedialnymi, pokazujący wytwarza-
nie biżuterii z kamieni szlachetnych i me-
tali. Turyści zjeżdżają windą górniczą do 
kopalni 70 metrów w głąb ziemi. Można 
tam usłyszeć dźwięk wysadzanych skał i 
przyjrzeć się górniczej działalności.

W czerwcu 2006 otworzono tutaj bi-
blijny park tematyczny Miasto Królów. 
Został on zbudowany w pięknym parku 
o powierzchni ponad 3,7 tys. m². Budynek 
pałacu ma trzy piętra, na których urządzo-

no pomieszczenia z atrakcjami: Podróż do 
Przeszłości, Jaskinia Złudzeń i Mądrości, 
Jaskinia Biblijna oraz Zjeżdżalnia Króla 
Salomona. Około 27 km na północ od Ej-
latu znajduje się Park Narodowy Doliny 
Timna. Ten pustynny obszar jest popu-
larnym miejscem wycieczek pieszych, 
przejażdżek wielbłądami i jeepami. W 
Starożytności znajdowały się tutaj kopal-
nie miedzi Timna. Najwspanialszymi for-
macjami skalnymi jest skała „Grzyb” oraz 
„Filary Salomona”. W rezerwacie znajduje 
się także jezioro zaporowe z popularnym 
terenem rekreacyjnym. Na tym obszarze 
(8 000 akrów) występują unikalne zwie-
rzęta pustynne, takie jak: pantery, gepar-
dy, hieny, gazele i inne. Ejlat to niezwykła 
oaza żyjąca rytmem wyznaczanym przez 

słońce, pustynię, morze i przyrodę. Jest 
to największy i najbardziej luksusowy 
kurort Izraela. W Ejlacie można uprawiać 
wszelkie sporty wodne, nurkować, wyje-
chać na pustynię jeepem lub wielbłądem. 
Wachlarz rozrywek i możliwości wypo-
czynku w Ejlacie jest bardzo szeroki. Samo 

miasto oczarowuje klimatem typowo 
wczasowym, tętniącym życiem w promie-
niach słońca. zewsząd dobiega wielojęzy-
kowy gwar.

Pobyt w Tabie to przepustka do zachwy-
cającej odmiennością krainy, gdzie słońce 
świeci cały rok. Piękno przyrody, cudowne 
plaże, znakomite tereny nurkowe, wysoki 
standard hoteli, zabytki Izraela i Jordanii 
na wyciągnięcie ręki – to rewelacyjna pro-
pozycja dla tych, którzy nie tylko chcą za-
żywać kąpieli słonecznych, ale i są ciekawi 
świata. Dotyka cię tutaj bliskość różnorod-
nych kultur i wszechogarniająca błogość...

Mam nadzieję, że spotkamy się w TA-
BIE.
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SUKCES W REGIONIE
„Złoty  Standard”  na  pierwsze  urodziny

Obiekt biznesowo – konferencyjny, doskonale usytuowany pomiędzy prężnie rozwijającymi się miastami 
aglomeracji śląskiej. Hotel o czterogwiazdkowym standardzie ofert i usług, w wystroju stylowy, nastrojowy, 
ale jednocześnie wyróżniający się komfortem i nowoczesną infrastrukturą. Od niedawna jako jeden z nie-
wielu punktów na mapie hotelarskiej Śląska, może poszczycić się certyfikatem „ Złotego Standardu”. 

Sukces ten w przypadku tego obiektu, jest tym bardziej zaskakujący, że Szafran na rynku hotelarskim w 
regionie, ciągle jeszcze klasyfikuje się w gronie hoteli nowo powstałych. Pierwsze „urodziny” będzie święto-
wał 1 grudnia. Tym samym jest wyjątkiem na tle innych tego typu obiektów, a ta niepowtarzalność to wła-
śnie umiejętność dynamicznej asymilacji do wymogów, które stawiane są hotelom o wysokim standardzie.

- Certyfikat „Złoty Standard w 
Obsłudze Klienta” Hotel Szafran 
zdobył w pierwszym roku swojej 
działalności. Jak można tak szybko 
zapracować na taki sukces?

- Właściwie ten sukces pojawił się 
zaledwie sześć miesięcy po otwar-
ciu naszego obiektu. Bardzo szybko 
zgłosiliśmy się do konkursu i z tamtej 
perspektywy uważam, że była to de-
cyzja dosyć ryzykowna. Nie mieliśmy 
pewności czy personel jest już odpo-
wiednio przygotowany do obsługi 
wymagającego biznesowego klienta 
hotelu. W konkursie ten element był 
wyjątkowo dokładnie oceniany, cho-

ciażby przez postać 
ukrytego klienta we-
ryfikującego poziom i 
jakość obsługi. W tym 
i właściwie we wszyst-
kich pozostałych kate-
goriach oceniono nasz 
hotel jako wzorcowy. 

- Jakie elementy 
wchodziły w zakres 
tej weryfikacji?

- Hotel Szafran zapewnia Gościom 
najwyższe standardy w następują-
cych obszarach: obsługa Recepcji, 
obsługa w Restauracji, pozostała ob-
sługa, pokój i ciągi komunikacyjne, 
otoczenie hotelu, działania promo-
cyjno - finansowe, strona internetowa 
i potencjał organizacji. 

- Jak sprostać takiej wielości ele-
mentów?

- Trzeba się oprzeć na personelu, a 
właściwie menadżerach, którzy pro-
wadzą poszczególne działy. Mamy 
bardzo funkcjonalną strukturę firmy. 
Jest kierownik recepcji i rezerwacji, 
sprzedaży i marketingu, techniki i 
ochrony oraz Służby Pięter. Dobry 

Z Beatą Kowalczyk
– dyrektorem Hotelu Szafran
rozmawia Wioletta Tkocz.

produkt i profesjonalna obsługa to 
jest podstawa, od której mogliśmy 
zacząć.

- Szybko udało się Pani stworzyć 
zespół, który podołał takim wyma-
ganiom? 

- Zrobiłam sobie na początku zało-
żenia w jakim kierunku chcę pójść i 
co chcę osiągnąć. Postawiłam na pro-
fesjonalizm obsługi, bo najważniejsi 
są ludzie… Jest to trudny i nieprze-
widywalny element, bo trzeba się do-
stosować do potrzeb i emocji klienta, 
do jego oczekiwań, tych wypowie-
dzianych i niewypowiedzianych. 
Ważne jest także takie „dopieszcze-
nie” klienta, aby opuszczając obiekt 
chciał do niego wrócić czując jego 
wyjątkową atmosferę. Zatem celem 
naszym jest stworzenie „domu poza 
domem” dla naszych gości i nadanie 
mu „ duszy”.

- Takim wyróżnieniem może po-
szczycić się niewiele hoteli na Ślą-
sku?

- Jeśli chodzi o nasz region, to je-
dynie sześć hoteli otrzymało w tym 
konkursie certyfikaty. Są to jednak 
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hotele bardzo porozrzucone lokali-
zacyjnie po całej aglomeracji śląskiej. 
Pewna grupa hoteli z bliskiego oto-
czenia, próbowała uzyskać to wy-
różnienie, ale im się nie powiodło, 
choć staż na rynku hotelarskim mają 
znacznie dłuższy niż hotelu Szafran. 
Generalnie taki certyfikat jest bardzo 
motywujący dla pracowników i jest 
naszym atutem w walce z konkuren-
cją…

- Konkurencja też stawia wysokie 
wymagania…

- Rzeczywiście w otoczeniu hote-
lu Szafran, znajduje się kilka innych 
obiektów tego typu. Jednak najwięk-
szą konkurencję stanowią dla nas 
hotele sieciowe, które mają ogromne 
zaplecze rezerwacyjno – marketingo-
we, informatyczne i wypracowane 
kontrakty, posiadają wsparcie sieci 
z tzw: „know –how”. Nie muszą już 
angażować aż tyle sił i środków żeby 
pozyskać klienta. Turystów, gości 
niestety statystycznie na Śląsku i w 
Zagłębiu nie przybywa, więc trzeba 
się nimi podzielić. Wygrają najlep-
si…

- Co stanowi największe wyzwa-
nie w branży hotelarskiej?

- Wydaje mi się, że pozyskanie i 
potem utrzymanie klienta. Ważne 
jest, aby zamieszkał i potem do nas 
wrócił. Jeśli klient ma jakieś uwagi, 

coś mu się nie podoba, to staramy się 
natychmiast reagować na jego suge-
stie. Na szczęście dla nas niewielu 
jest niezadowolonych. Poza tym już 
większość naszych klientów do nas 
wraca. 

- Co audytorów zafascynowało 
szczególnie w waszym hotelu?

- Docenili, że posiadamy ogromne 
sale konferencyjne, mogące pomieścić 
400 osób w układzie kinowym. Cały 
nasz kompleks ma aż 9 sal konfe-
rencyjnych. Można tu zorganizować 
imprezę nawet na 900 osób. Poza tym 
zwrócił ich uwagę wystrój i wyposa-
żenie pokoi, różnorodność i ilość dań 
w restauracji i np.: ciepłe pieczywo 
na śniadanie. No i przede wszystkim 
uśmiechnięty personel…

- Czy „Złoty Standard w Obsłudze 
Klienta” to najbardziej prestiżowe 
wyróżnienie w branży hotelarskiej?

- Na ten moment tak. Są też inne 
konkursy na przykład „Hotel z Po-
mysłem”, tu jednak oceniana jest 
wyjątkowość miejsca. Nasz hotel ma 
charakter biznesowy, ale nie wyklu-
czone, że spróbujemy swoich sił i w 
tym konkursie. Przygotowaliśmy 
miejsce na przyszłe dyplomy, nagro-
dy i wyróżnienia, cóż… chciałabym 
aby się zapełniało.

- Jakie plany na przyszłość ma Ho-
tel Szafran?

- Ze względów finansowych to 
oczywiście zdobycie jak najwięk-
szej liczby zadowolonych klientów, 
utrzymanie ich i spowodowanie, by 
z nami zostali. Planujemy też takie 
poszerzanie oferty, aby była dla 
naszych gości nietuzinkowa, inno-
wacyjna i spełniająca ich oczekiwa-
nia i potrzeby. Mamy w zanadrzu 
jeszcze parę niespodzianek, ale za 
wcześnie, by o nich mówić.

- Dużą imprezą w najbliższym 
czasie będzie zapewne Sylwester?

- Tak, to będzie pierwszy Sylwe-
ster w naszym hotelu. Choć lokalni 
goście znają doskonale restaurację 
Szafranowy Dwór, gdzie Sylwester 
odbywa się już od pięciu lat i ma 
grono swoich stałych zwolenników. 
W tym roku chcemy im zaofero-
wać coś nowego, trochę w nowej 
oprawie i konwencji, bo posiada-
my przecież nowe możliwości . Bę-
dziemy mieć też swoje małe świę-
to - pierwszą rocznicę rozpoczęcia 
działalności, która przypadnie 1 
grudnia. W związku z tym naszym 
gościom chcielibyśmy o tym przy-
pomnieć, a jest wśród nich wielu 
stałych gości. Im właśnie chcieliśmy 
podziękować w wyjątkowy sposób. 
Pierwszy rok naszej działalności to 
rok sukcesów. 

Foto. Ireneusz Dorożański

Gala rozdania certyfikatu ,,ZŁOTY STANDARD” - Warszawa 7 września 2011r. sale konferencyjne miesięcznika POLITYKA.
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Zapraszamy
na  TEMATYCZNY  Bal  Sylwestrowy

,,Gorączka  sobotniej  nocy”

•116 Pokoi • Sale konferencyjne •Restauracja •Lobby Bar

WESELA

STUDNIÓWKI

KONFERENCJE

BANKIETY
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Okazuje się, że inicjatywy scala-
jące różne środowiska i oferujące 
szeroki, a przy tym profesjonalnie 
przygotowany, zakres atrakcji, do-
skonale wypełniają wolną prze-
strzeń pośród różnych przedsię-
wzięć organizowanych na Śląsku. 
Jednak „wypełnianie” tej przestrze-

ni oznacza w tym przypadku ofero-
wanie czegoś, co w tej części Polski 
nigdy wcześniej nie miało miejsca.

Golf Cup był pierwszą tego typu 
inicjatywą, która została podjęta i 
zrealizowana na Śląsku, a dokład-
nie w Śląskim Klubie Golfowym w 
Siemianowicach Śląskich. Pomysł, 

Precedens w śląskim golfie
SILESIA BUSINESS&LIFE GOLF CUP II

Przedsięwzięcie, które nie miało wcześniej swojego precedensu na Śląsku. Wy-
darzenie, które skupiło setki oczu ze sfery kultury, sztuki, biznesu i sportu. Event, 
który wyraźnie zaznaczył się w medialnej przestrzeni informacji.

którego źródła szukać najlepiej w 
samej redakcji magazynu „Silesia 
Business & Life”, od samego po-
czątku stawiał na fachowość przy-
gotowania, różnorodność atrakcji 
oraz dobry smak i staranną formę. 

I Turniej Golfa na Śląsku odbył 
się 22 maja br. W jednym miejscu 
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GOLF CUP II
19 MAJA 2012

i czasie skupił najlepszych śląskich 
golfistów, wiele znanych osób ze 
świata kultury, sztuki, sportu, a 
także biznesu. Proponując cały wa-
chlarz różnych atrakcji, począwszy 
od śniadania na polu golfowym, 
przez sam turniej, po pokazy 
mody, prezentacje samochodów, 
degustację win i wykwintnych 
dań, a skończywszy na całonocnej 
imprezie w dwóch lokalach w Ka-
towicach. 

Pierwsza edycja turnieju zainte-
resowała swoją ofertą wiele firm, 
znanych osobistości, a także wła-
dze Siemianowic Śląskich i Cho-
rzowa. Choć od  tego przedsię-
wzięcia minęło już kilka miesięcy, 
a do kolejnego pozostało jeszcze 
pół roku, to zainteresowanie Golf 
Cup nieustannie rośnie.

- Właściwie stale zgłaszają 
się firmy, które chcą współ-
pracować z nami przy 
organizowaniu kolejnej 
edycji. Część z nich to 
te, które zaangażo-
wały się w poprzed-
ni Golf Cup i teraz 
pragną kontynu-
ować tę współpracę. 
Mniej więcej tyle 
samo jest nowych 
firm – wyjaśnia 
Klaudiusz Se-
vkovic, redaktor 

naczelny magazynu „Silesia Busi-
ness & Life”.

Już teraz zapadają pierwsze roz-
strzygnięcia dotyczące II Turnieju 
Golfa na Śląsku. Nie ma więc wąt-
pliwości, że sprawa organizacji 
kolejnej jego edycji jest już przesą-
dzona. To co na nią się złoży po-
winno, jak zapowiadają organiza-
torzy, jeszcze bardziej zaskoczyć 
gości i zaspokoić nawet tych naj-
bardziej wymagających.

- Druga edycja  w swoim zarysie 
organizacyjnym i merytorycznym bę-
dzie oczywiście zbliżona do pierwszej. 
Jednak chcemy wykazać się jeszcze 

większym profesjonalizmem, zapropo-
nować  szeroki wybór ekskluzywnych 
atrakcji i nietuzinkowych form spę-
dzenia tego czasu – zapewnia Klau-
diusz Sevkovic. 

Ta nietuzinkowość, profesjona-
lizm i bogaty wybór atrakcji na 
razie są na etapie planowania i 
stopniowego krystalizowania się 
pomysłów. W pełni wszystkie pro-
pozycje będzie można poznać w 
maju podczas II Golf Cup, już nie 
bezprecedensowego wydarzenia, 
ale tym razem można powiedzieć, 
że cyklicznej imprezy organizowa-
nej na Śląsku. 

Dominika Tkocz

SILESIA
BUSINESS&LIFE
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JUSTYNA KOWALCZYK



85SILESIA BUSINESS&LIFE

Potrafię wrzucić
na luz

Osiągnięcie spokoju to obecnie mój 
nadrzędny cel w życiu, dla tego spo-
koju wiele mogę ścierpieć – mówi 
Justyna Kowalczyk.

Ma 28 lat i dopiero wchodzi w okres najlepszy dla 
sportowca uprawiającego dyscyplinę, w której wy-
trzymałość jest jedną z kluczowych spraw. Na kon-
cie sukcesów ma już jednak tyle, że mogłaby czuć 
się zawodniczką spełnioną. Mistrzostwo olimpijskie, 
mistrzostwo świata, trzy zwycięstwa w klasyfika-

cji generalnej Pucharu Świata, zwycięstwa w Tour 
de Ski to najważniejsze ze zdobytych przez nią 
trofeów. Pomimo to Justyna Kowalczyk wciąż 
trenuje bardzo ciężko, ponad 300 dni przeby-
wa poza domem i nie odpuszcza, bo jak mówi 
nie chce marnować czasu ludzi, którzy z nią 
współpracują. Zawodniczka od lat reprezentu-
jąca barwy AZS AWF Katowice opowiada nam 
czy zawsze ma ochotę wstać rano na trening 
i czy podróżując, trenując ma czas na typowo 
kobiece przyjemności. Poza tym zdradza czy 
czuje się kobietą sukcesu i czy „woda sodo-
wa uderzyła jej do głowy”…

SILESIA BUSINESS&LIFE
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- Dlaczego nie została pani sza-
chistką?

- Musimy cofnąć się do czasów 
szkoły podstawowej. Brałam udział 
w przeróżnych konkurencjach i za-
wodach. Były to między innymi: 
biegi przełajowe, piłka ręczna, ko-
szykówka. Już wtedy wyróżniałam 
się spośród moich rówieśników. W 
ósmej klasie zainteresował się mną 
jedyny klub sportowy w okolicy 
czyli Maraton Mszana Dolna. To był 
klub, który miał dwie sekcje: szachy 
i narciarstwo biegowe, no to wy-
bór miałam prosty – za bardzo ko-
chałam ruch. W dodatku wcześniej 
moja siostra przez jakiś czas biegała 
na nartach, więc można powiedzieć, 
że wiedziałam na co się porywam. 
Co prawda moja mama przez jakiś 
czas nie chciała się zgodzić, ale w 
końcu została przekonana. 

- Opłaciło się przekonywać 
mamę, bo osiągnęła Pani ogromne 
sukcesy w sporcie. A jak Pani ro-
zumie słowo sukces?

- Hmm, nie wiem czy to, co ja 
osiągnęłam można określić mianem 
sukcesu. Na pewno sukcesem jest 
wykonywanie w życiu tego, co się 
lubi. Mieć zajęcie, które jest jedno-
cześnie hobby i pracą. Sukcesem na 
pewno jest, kiedy ma się w życiu po-
czucie bezpieczeństwa. Oczywiście 
czasami to poczucie bywa złudne, 
szczególnie poczucie finansowego 
bezpieczeństwa. A chyba najwięk-
szym sukcesem w życiu jest to, kie-
dy człowiek czuje się spełnionym.

- Od pierwszego momentu z 
nartami na nogach do pierwszych 

sukcesów na narciarskich trasach 
minęło kilka lat. Czego było po-
trzeba, żeby zaistnieć na narciar-
skich szczytach?

- Nie udałoby się tego osiągnąć 
bez systematycznej pracy i dużego 
samozaparcia. Poza tym by osiągać 
najwyższe cele trzeba bardzo dbać 
o zdrowie, mieć świetną drużynę, 
bo przecież ja sama nic bym nie 
zwojowała. Oczywiście muszę być 
wytrenowana, i to jest to, do czego 
muszę dojść poprzez ciężki trening, 
ale sprzęt w biegach narciarskich 
jest również bardzo ważny. Sama 
o wszystko nie zadbam. Jest wiele 
różnych rzeczy, które są potrzebne 
zawodowemu sportowcowi, a póź-
niej to wszystko składa się na koń-
cowy sukces.

- A czy ma Pani jakąś receptę na 
sukces dla innych?

- Uważam, że by osiągnąć sukces 
potrzebne są uniwersalne czynniki. 
Te, które decydują o tym czy ktoś 
odniesie sukces w jakiejkolwiek 
dziedzinie życia, to przede wszyst-
kim determinacja, upór w dążeniu 
do celu, i jasne wytyczenie tego 
celu. To są takie ogólnoludzkie ce-
chy niezbędne do tego by odnieść 
sukces.

- Na Pani sukces składa się po-
nad 300 dni spędzonych w roku 
poza domem. Trudno jest żyć cią-
gle na walizkach?

- Taki tryb życia prowadzę już od 
wielu lat. Będzie już ponad dzie-
sięć. Muszę powiedzieć, że już się 
do tego przyzwyczaiłam, choć nie 
powiem, że to jest zawsze bardzo 
fajne i miłe. Takie jest moje ży-
cie i kiedyś nawet zastanawiałam 
się czy potrafiłabym żyć inaczej. 
Jak sobie policzyłam to wyszło, 
że praktycznie od dziesięciu lat w 
jednym miejscu nie przebywałam 
dłużej niż trzy tygodnie. Pewnie 
dla wielu takie życie na walizkach 
byłoby trudne do zniesienia, bo na-
wet w czasie pobytu w domu tylko 
rozpakowuję walizki, a za chwilę 
znów się pakuję.

- Od wielu lat większość czasu 
spędza Pani w towarzystwie gru-
py mężczyzn. Nie jest czasami 
smutno, że nie ma blisko żadnej 
koleżanki?

- Oczywiście, że czasami brakuje 
kobiecej duszy, aby porozmawiać. 
Z drugiej strony to jest wyczynowy 
sport, decydując się na takie życie, 
muszę akceptować jego realia. A 
realia są takie, że moja grupa skła-
da się z mężczyzn. Można powie-
dzieć, że szczęściara ze mnie, że 
mam tylu chłopców wokół siebie. 
Poza tym zdecydowanie łatwiej 
jest mi zrozumieć świat pracując z 
mężczyznami. Z drugiej strony ja 
też przed chłopakami nigdy swoich 
nastrojów i emocji nie ukrywam. 
Bywam bardzo wesoła, smutna i 
zła i za każdym razem oni wiedzą, 
z jakiego to jest powodu. Mam 
wrażenie, że dzięki temu im też jest 
łatwiej w życiu. Podsumowując - ja 
mam męską, a oni kobiecą szkołę 
życia.

- Myśli Pani o sobie jako o ko-
biecie sukcesu?

- Nie bardzo, szczerze mówiąc. 
Moje życie toczy się w tak szybkim 
tempie i ja po prostu nie mam cza-
su na takie górnolotne myśli.

- Jest Pani jednak uważana za 
kobietę sukcesu, a w Polsce często 
w parze z sukcesem idzie ludzka 
zazdrość. Odczuwa Pani czasami 
jej przejawy?

- Żeby zobaczyć ludzką zazdrość 
to wystarczy zajrzeć do Internetu. 
Tam można sobie poczytać i ujrzeć 
prawdziwą zawiść. Jeżeli jednak 
chodzi o moje bezpośrednie spo-
tkania z ludźmi, to nie spotkałam 
się z żadnymi takimi objawami. 
Wręcz przeciwnie coraz bardziej i 
coraz milej jestem zaskoczona jak 
ludzie reagują na moją osobę.

- Czy w takim razie sukces od-
niesiony w sporcie pomaga Pani 
w codziennym życiu?

- Oczywiście znane i dobrze ko-
jarzone nazwisko ułatwia wiele 
spraw i nie ma się co czarować, że 

SILESIA BUSINESS&LIFE
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tak nie jest. Co prawda ja zbyt często nie by-
wam w kraju, ale wydaje mi się, że zawsze 
mogę liczyć na szerszy uśmiech niż inni.

- Czasami pochodną sukcesu jest też tzw. 
„woda sodowa, która uderza do głowy”, 
czy kiedyś ktoś powiedział Pani, że sukces 
uderzył Pani do głowy?

- Na szczęście jeszcze coś takiego się nie 
zdarzyło. Choć oczywiście, czy tak nie uwa-
żają, trzeba by pytać osoby z mojego oto-
czenia. Wydaje mi się, że zawsze mógłby 
się ktoś znaleźć, kto tak by po-
wiedział. A to z bardzo pro-
stej przyczyny, że ja mam 
bardzo mało czasu i w 
niektórych wypadkach 
muszę po prostu odma-
wiać i muszę być w tym 
odmawianiu konse-
kwentna. W takiej 
sytuacji mogą się 
pojawiać myśli, 
że uderzyła jej 
woda sodowa 
do głowy. 
Na szczęście 
najbliżsi, któ-
rzy wiedzą 
jak wygląda 
moje życie i 
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jak staram się to wszystko mister-
nie układać, nie sądzę by tak my-
śleli i mówili.

- Kiedy wraca Pani do rodzinne-
go domu po zgrupowaniu, rodzi-
na traktuje Panią szczególnie?

- Na pewno nikt nie chodzi na 
palcach wokół mnie. Oczywiście, 
że jak widzą, że gdzieś przysypiam 
to starają się mnie nie budzić, tak 
jak i nie reagują już na telefony, 
które bez przerwy dzwonią. Rodzi-
na prowadzi swoje normalne życie, 
a ja staram się po prostu do niego 
dopasować, choć nie mieszam się 
też zbytnio jak coś jest już poukła-
dane. Jeżeli idzie o obowiązki do-
mowe, to najlepiej się sprawdzam 
robiąc zakupy. 

- Od 12 lat ma Pani wciąż tego 
samego trenera – Aleksandra Wie-
rietielnego, to dość niezwykła sy-
tuacja w wyczynowym sporcie?

- To właśnie trenerowi zawdzię-
czam to, że po dyskwalifikacji za 
doping nie załamałam się. Treno-
wałam i wierzyłam. To dzięki nie-
mu zdobyłam medal olimpijski, 
a wcześniej wywalczyłam cztery 
tytuły mistrzyni świata do lat 23, 
a później osiągnęłam kolejne suk-
cesy. Poza tym cenię to, że trener 
traktuje mnie jak człowieka, a poza 
tym sam jest bardzo dobrym czło-
wiekiem. Zawsze bierze pod uwa-
gę moje zdanie, choć oczywiście 
ostatecznych wyborów dokonuje 
sam. Dzięki temu, że mi ufa, jakoś 

mogę żyć z tym moim morderczym 
treningiem. 

- Zanim sięgnęła Pani po te 
wszystkie sukcesy na biegowych 
trasach, przeszła Pani wiele trud-
nych, a z drugiej strony pewnie 
też szczęśliwych chwil. Czy są ja-
kieś momenty, które szczególnie 
na Panią wpłynęły?

- Na pewno w mojej karierze 
jest kilka ważnych etapów i zna-
czących punktów, choć może nie 
nazwałabym ich zwrotnymi. Na 
pewno ważny był pierwszy medal 
na młodzieżowych mistrzostwach 
świata, później dyskwalifikacja, a 
następnie medal olimpijski w Tu-
rynie. Te rzeczy, które zdarzyły 
się jako pierwsze, na pewno jakoś 
wpłynęły na mnie, ale uważam 
też, że nie byłoby wielkiej różnicy 
gdybym zamiast drugiego miejsca 
na juniorskich mistrzostwach za-
jęła czwarte. Przecież nie można 
powiedzieć, że przy takim wyniku 
już nigdy więcej nic bym nie osią-
gnęła.

- Jak patrzy Pani na te wszystkie 
zdobyte przez lata kariery trofea, 
o czym Pani myśli?

- Ja jestem antyrzeczowa. Nie 
przykładam uwagi do rzeczy, bo 
dla mnie ważne jest samo wspo-
mnienie, że coś osiągnęłam. Dla 
mnie te wszystkie piękne medale 
nie musiałby być na mojej półce 
w domu, ważne, że ja wiem, że je 
mam.

- Po latach sukcesów, nie braku-
je czasami Pani motywacji do cięż-
kich treningów?

- Ja mam taki charakter, że jak 
wiem, że coś jest do zrobienia, to 
zabieram się do pracy. A ponieważ 
nie chcę marnować czasu swojego, 
trenera i mojej ekipy staram się wy-
konywać to, co mam zadane najle-
piej jak potrafię. A słowa motywa-
cja staram się nie używać, bo jest 
dla mnie takim o dużym ciężarze 
gatunkowym.

- Miała Pani kiedyś takie mo-
menty, kiedy pytała Pani siebie 
„po co ja to wszystko robię”? 

- Oczywiście, że tak. Przecież ja 
jestem tylko człowiekiem i tak jak 
panie księgowe, czy pani dyrektor 
szkoły wstaję rano, może trochę 
wcześniej niż inni, i czasem tak 
jak im i mnie się nie chce wstać. 
Nie mam siły i myślę sobie wtedy 
„po co mi to”. To jest jednak moja 
praca i moja odpowiedzialność, 
żeby to wykonać. Zawsze w takich 
momentach wiem, że trenuję dla 
siebie, nie dla trenera, czy kogoś in-
nego. Wiem, że jeśli odpuszczę, to 
przede wszystkim zaszkodzę sobie 
a nie komuś innemu.

- Do ciężkiej pracy mobilizują 
Panią bardziej sukcesy czy poraż-
ki?

- Chyba ani to, ani to. Jeżeli wyko-
nuje się jakąś pracę, to zawsze są w 
nią wkalkulowane wzloty i upad-
ki. Ja po sobie nie zauważyłam ani 

JUSTYNA
KOWALCZYK
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żadnych załamań po porażkach ani 
wielkich euforii po sukcesach, któ-
re miałyby mnie mobilizować albo 
demobilizować. Pracuję ciężko bez 
znaczenia czy chwilę wcześniej 
wygrałam czy przegrałam.

- Czy sportowe porażki, któ-
re przecież się zdarzają, bardzo 
wpływają na Pani nastrój i pozo-
stają w głowie przez długi czas?

- Nie muszę koniecznie wygry-
wać by czerpać z życia radość. Są 
małe rzeczy, które mnie cieszą. Są 
fajne zbiegi okoliczności, są także 
bardzo fajne rzeczy, które dzieją 
się w drużynie. Jak jest wesoło, jak 
jest w teamie super atmosfera to 
dla mnie bywa to 
b a r d z i e j 
w a r t o -
ściowe niż 
p i e r w s z e 
miejsce na 
mecie. 

- Czy Pani życie 
zmieniło się bardzo 
od momentu zdobycia 
najcenniejszego sportowego 
trofeum czyli mistrzostwa olim-
pijskiego?

- Na pewno po takim sukcesie 
trochę więcej splendoru spływa na 
człowieka. Pojawiło się też zdecy-
dowanie więcej zamieszania wokół 
mojej osoby. Z drugiej strony moje 
życie jako sportowca niewiele się 
zmieniło od tamtego czasu. A ja 
jedno wiem na pewno, bez wzglę-
du na moje osiągnięcia nikt mi nic 
nie podaruje za darmo. Nikt w bo-
nusie nie podaruje mi kilometrów 
przebiegniętych, nikt nie powie: 
za rok będziesz tak samo dobra, 
więc teraz możesz sobie poleżeć 
na plaży. Poza tym, że w pewnym 
momencie można było zacząć mó-
wić o mnie mistrzyni olimpijska, 
to moje życie się nie zmieniło.

- Przed laty była Pani uważana 
za specjalistkę od stylu klasycz-
nego i od biegów długich, te-
raz jest Pani jedną z najbardziej 
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wszechstronnych zawodniczek 
świata. Wiele wysiłku kosztowa-
ło dojście do takiej sytuacji?

- Na pewno, bardzo wiele. Ja-
kieś 350 dni ciężkiej pracy w roku. 
To były bardzo trudne treningi, 
choć podkreślam, że do ideału 
jeszcze sporo mi brakuje. Jestem 
jednak obecnie jedną z dwóch 
zawodniczek na świecie, która 
potrafi dobrze pobiec na każdym 
dystansie. Muszę zdradzić, że ja 
zawsze chciałam być biegaczką 
uniwersalną. W pozasportowym 
życiu lubię ludzi „omnibusów”, 
takich do wszystkiego. Nie lubię 
ludzi wąskich specjalizacji, wolę 
tych uniwersalnych. Dlatego w 
nartach sama do czegoś takiego 
dążę.

- Czuje się Pani sportowcem 
spełnionym?

- Ja co rok mówię, że jestem speł-
niona. Odkąd zdobyłam srebro w 
zawodach juniorskich czułam się 
już usatysfakcjonowana. Zawsze 
bowiem robiłam to, na co w danym 
momencie byłam przygotowana. 
Poza sezonem, kiedy były mistrzo-
stwa świata w Sapporo, sięgałam 
po to, co chciałam. A to, że będę 
stawiała przed sobą kolejne cele, to 
jest oczywiste.

- Jakby miała Pani wybrać, co 
było ważniejsze: zdobycie złota 
olimpijskiego czy trzeciej Krysz-
tałowej Kuli, co by to było?

- Złoto olimpijskie to jest nie-
samowity moment dla każdego 
zawodnika uprawiającego sporty 
olimpijskie, człowiek w takiej chwi-
li czuje się bardzo spełniony. To jest 
coś zupełnie niesamowitego. Jed-
nak zdobycie trzech z rzędu Krysz-

tałowych Kul to jest dla mnie drugi 
sukces w mojej karierze. Trudno 
też jednak wartościować te trofea, 
bo są zupełnie inne i inaczej się na 
nie pracuje, choć zawsze prowadzi 
do nich bardzo ciężka praca.

- Jest Pani postrzegana jako 
osoba z twardym charakterem, 
uparta, walcząca o swoje, a czy 
jest jakieś inne oblicze Justyny 
Kowalczyk?

- Oczywiście, że mam inne ob-
licza, choć o tym wiedzą najlepiej 
moi najbliżsi. Nie będę się jednak 
wypierała mojego upartego cha-
rakteru, ale podkreślę, że też po-
trafię wrzucić na luz. Dla tego luzu 
i spokoju potrafię dużo ścierpieć. 
Muszę przyznać, że ten spokój jest 
aktualnie moim celem nadrzęd-
nym w życiu. Potrafię być bardzo 
cicho, potrafię nawet nie mówić ca-
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łymi dniami. To najlepiej świadczy 
o tym, że są różne oblicza Justyny 
Kowalczyk.

- A czy miała Pani kiedyś wra-
żenie, że ten mocny, bezkompro-
misowy charakter w czymś Pani w 
życiu zaszkodził?

- W sporcie jestem od 15 roku ży-
cia i w tym czasie, w tych kwestiach 
sportowych, ten mój charakter tyl-
ko i wyłącznie mi pomógł. W życiu 
prywatnym może byłoby z nim 
ciężko, ale ja od wielu lat obracam 
się w środowisku zakochanym w 
sporcie i wśród sportowców, któ-
rzy może bardziej ten charakter do-
ceniają. Poza tym czasami z takim 
charakterem bywa zdecydowanie 
weselej i kolorowo. Na pewno ni-
gdy nie chciałabym się zamienić, 
żeby być jakąś skrajnie spokojną 
osobą. 

- Czy w życiu zawodowej spor-
tsmenki jest czas na typowo ko-
biece przyjemności, jak fryzjer 
czy kupowanie ubrań?

- Oczywiście, że znajduję na to 
czas, tylko muszę to robić w róż-
nych miejscach na świecie. Lubię 
kupować ubrania i mam ich bar-
dzo dużo. Ktoś mógłby się prze-
straszyć, gdyby zobaczył ile ba-
gażu zabieram ze sobą. Zwykle 
to jest przynajmniej pięć toreb, ale 
z drugiej strony jak się wyjeżdża 
na trzy miesiące, to trzeba zabrać 
ze sobą dużo rzeczy. Poza tym 
muszę mieć ze sobą dużo ubrań, 
bo przeważnie trenuję trzy razy 
dziennie, muszę się więc często 
przebierać.

- A czy kibicuje Pani innym 
sportowcom, ma czas by śledzić 
inne dyscypliny w telewizji?

- Oczywiście, że kibicuję. Mam 
też swoich ulubionych sportow-
ców. Są wśród nich tacy, którzy 
już zakończyli kariery i na nich 
staram się wzorować. Mogę też 
powiedzieć, że jestem wielkim fa-
nem polskiego sportu. Kiedy tylko 
mogę oglądam sport w telewizji. 
Zdecydowanie bardziej interesują 
mnie dyscypliny wytrzymałościo-
we. Lubię oglądać biegi narciarskie 
i biathlon, a także wszystkie letnie 
dyscypliny wytrzymałościowe.

- Po tych wszystkich sukcesach, 
zaczęła być Pani bardzo popular-
na, co wykorzystują Pani sponso-
rzy. Coraz więcej tych obowiąz-
ków marketingowych?

- Jestem przede wszystkim spor-
towcem i tego się trzymam. Trzeba 
podkreślić, że ten czas poświęcony 
zobowiązaniom wynikającym z 
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kontraktu reklamowego staram się 
by był ograniczony do minimum. 
Ja na pewno nie pozwolę sobie 
wejść na głowę. Przyznaję, że do-
staję wiele różnych zaproszeń, pro-
ponowane jest mi wiele spotkań, 
a niestety czasami po prostu nie 
można odmówić. A przecież nic z 
tych rzeczy nie dzieje się w Kasinie 
Wielkiej, nie jest też tak, że są to im-
prezy w Krakowie, więc często do 
tego dochodzi podróż. Niby spo-
tkanie trwa godzinę, a ja tracę cza-
sami cały dzień. Staram się więc, by 
było tego jak najmniej.

- Czy biorąc udział w kampa-
niach reklamowych coś Pani zy-
skała, co może Pani wykorzystać 
w sporcie?

- Przede wszystkim praca na pla-
nie uczy cierpliwości. Kiedy sły-
szysz, że to już ostatnie ujęcie, to 
i tak wiesz, że czeka cię jeszcze ze 
trzydzieści powtórzeń. Z innej stro-
ny dobrze jest móc czasem spróbo-
wać czegoś innego w życiu. Do-
wiedziałam się jak wygląda zawód 
aktora, ale też przekonałam się, że 
moje zaplanowane życie sportowca 
bardziej mi odpowiada.

- Jest Pani czynnym sportow-
cem, większość czasu spędza Pani 
na treningach poza Polską, ale 
mimo tak napiętego kalendarza 
udało się Pani skończyć studia. To 
było duże wyzwanie?

- Na pewno wymagało to dobre-
go podejścia logistycznego i odpo-
wiedniego planowania, bo jak się 
dysponuje małą ilością czasu, to 
czasami pogodzenie wszystkiego 
jest rzeczywiście wielkim wyzwa-
niem. Jeżeli mówimy o wyzwaniu 
typowo naukowym to ciężko było 
czasami z tym rzeczami i przed-
miotami, które trzeba było opano-
wać tylko pod względem pamię-
ciowym. Dalej jednak działam w 
kierunku naukowym, co najlepiej 
świadczy o tym, że zdobywanie 
wiedzy mi się nie przejadło.

- A czy wiedza zdobyta przez Pa-
nią podczas studiów na Akademii 
Wychowania Fizycznego w Kato-

wicach przydała się w sportowej 
karierze?

- Na pewno tak, choć przede 
wszystkim mnóstwo rzeczy na-
uczyłam się od mojego trenera, 
choć to akurat nie jest osoba, która 
będzie robić wykłady. Często się 
jednak zdarzało, że przychodziłam 
do niego z książkami i pytałam cze-
mu piszą w nich co innego, a my 
robimy inaczej. Wtedy cierpliwie 
mi wszystko tłumaczył. Stąd wiem, 
że nie zawsze teoria zgadza się z 
praktyką. Z drugiej strony wykła-
dy z fizjologii pomogły mi bardzo, 
szczególnie w kontekście walki z 
chorobami czy infekcjami.

- Wiadomo nie od dziś, że dużo 
Pani czyta, a kiedyś nawet Pani 
wspominała, że ma plany podjąć 
studia na polonistyce. Wciąż jest 
to aktualny temat?

- Nie jestem aż tak arogancką oso-
bą, żeby teraz po piętnastu latach w 
sporcie i czytania książeczek z Em-
piku twierdzić, że będę nagle zda-
wać na polonistykę czy inne hu-
manistyczne studia. Tym bardziej, 
że wiem, że to nie są łatwe studia. 
Moja siostra skończyła polonistykę 
i wiem ile to kosztowało trudu. Na 
pewno mam dużą wiedzę ogólną, 
ale jest to powierzchowna wiedza, 
więc jeżeli miałabym plany podjąć 
studia tego typu, to musiałabym w 
tej chwili zrezygnować ze sportu i 
poświęcić się nauce, a takich pla-
nów nie mam.

- A o przyszłości po zakończeniu 
kariery Pani myśli? Widzi siebie, 
na przykład, jako trenerkę?

- To bardzo trudne pytanie. W 
tym momencie nie zastanawiam 
się nad tym. Na razie moja najbliż-
sza przyszłość to biegi narciarskie. 
Dopiero jak moja kariera wyczyno-
wego sportowca będzie się zbliżać 
ku końcowi, to wtedy zastanowię 
się nad tym czy poświęcę się treno-
waniu innych.

Rozmawiała:
Małgorzata Ziemba

Foto: archiwum Polbank

Data urodzenia: 19.01.1983
Miejsce urodzenia: Limanowa
Miejsce zamieszkania: Kasina Wielka
Wzrost: 173 cm
Waga: 59 kg
Stan cywilny: panna
Trener: Aleksander Wierietielny
Pierwszy trener: Stanisław Mrowca
Pierwszy klub: Maraton Mszana Dolna
Klub: AZS AWF Katowice
Narty: Fischer
Strój sportowy: ISC
Wykształcenie: wyższe, tytuł magistra 
zdobyła na Akademii Wychowania 
Fizycznego w Katowicach

Największe sukcesy:
Igrzyska olimpijskie:

Turyn 2006
Brązowy medal - 24.02.2006  bieg na  30 
km stylem dowolnym
Vancouver 2010
Złoty medal - 27.02.2010 bieg na 
30 km stylem klasycznym ze startu 
wspólnego 
Srebrny medal - 17.02.2010 sprint 1,2 
km  stylem klasycznym 
Brązowy medal - 19.02.2010 bieg łączony 
15 km( 7,5 km stylem klasycznym + 7,5 
km stylem dowolnym)

Mistrzostwa Świata 
Liberec 2009

Złoty medal - 21.02.09 bieg łączony 15 
km (7,5 km stylem klasycznym + 7,5 km 
stylem dowolnym)
Złoty medal - 28.02.09 30 km techniką 
dowolną ze startu wspólnego
Brązowy medal - 19.02.09 bieg na 10 km 
techniką klasyczną

Oslo 2011
Srebrny medal – 26.02.11 bieg łączony 
15 km (7,5 km stylem klasycznym + 7,5 
km stylem dowolnym)
Srebrny medal – 28.02.11 bieg na 10 km 
techniką klasyczną
Brązowy medal – 05.03.11 bieg na 30 km 
techniką dowolną ze startu wspólnego

Tour de Ski - 1 miejsce w sezonie 
2009/10, 1 miejsce w sezonie 2010/11

Zwycięstwa w klasyfikacji generalnej 
Pucharu Świata – 3 (2008/09, 2009/10, 
2010/11)

Zwycięstwa w zawodach Pucharu 
Świata - 15

Miejsca na podium zawodów o Puchar 
Świata - 39

* faktyczna data urodzin, choć oficjalnie 
(w dokumentach) jest to 23.01.1983
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www.polandgolf.pl

PGA Polska Golf Tour 2012


