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BUSINESS & LIFE

Oddajemy w Państwa ręce dziewiąty numer magazynu Silesia Business & 
Life. Jesteśmy już trzeci rok na rynku wydawniczym i ciągle udaje nam się do-
cierać do coraz większej rzeszy czytelników. Od siódmego wydania jesteśmy w 
nowych 70 punktach Releya w całym województwie śląskim, tym samym znaleźć 
nas można w najlepszych punktach naszego regionu. Nasz magazyn dostępny 
jest również w sieci EMPiK na Śląsku oraz w Warszawie.

Już 19 maja na polu golfowym w Siemianowicach Śląskich odbędzie się druga 
edycja Silesia Business & Life Golf Cup. Jesteśmy dumni z tego, iż ranga turnie-
ju urosła do miana PGA. Tym samym będzie to pierwszy turniej pod egidą PGA 
śląsku. 

Zachęcamy do przeczytania interesujących wywiadów z: Iloną Felicjańską – 
znaną modelką i finalistką konkursów piękności, Julką Bogdańską – 12-latką, 
która śpiewała w Los Angeles i Londynie oraz Robertem Lewandowskim, który 
przed paroma dniami po raz drugi raz z rzędu został mistrzem Niemiec. To wspa-
niały prognostyk u progu zbliżających się Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Już  
dawno polscy piłkarze nie odgrywali tak ważnej roli w silnym europejskim klu-
bie za jaki uchodzi Borusia Dortmund. 

Wewnątrz magazynu znajdziecie Państwo także interesujące artykuły poru-
szające aktualne tematy mody, motoryzacji i kultury. Zapraszamy również do 
odkrywania egzotycznych klimatów, w tym numerze oprowadzimy czytelnika 
po zakątkach Las Vegas. Pokażemy miejsca takie jak Termy Rzymskie, gdzie w 
wspaniałym klimacie można zregenerować siły po trudach dnia codziennego. 

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 naszych stron www.silesiabl.pl 
i www.silesiaevent.pl.

Klaudiusz Sevkovic
project menager

SILESIA
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SYLWETKA

Wolność, niezależność, autonomia – z tych wartości stworzyła sys-
tem, w którym stara się funkcjonować. Właśnie w tej strukturze od-
lazła swoją tożsamość, własny styl bycia i postrzeganie rzeczywisto-
ści. „Wejściem” do JEJ systemu jest świat mody, artystycznych sesji, 
pokazów, ale również przestrzeń, która wymaga bezinteresowności, 
pomocy, zrozumienia i akceptacji.

„Prawdziwa energia wróci do Ciebie”

Wszystkie działania w tym obiegu 
odbywają się zawsze z wykorzysta-
niem JEJ naturalnej urody i wewnętrz-
nego uroku, klasy i instynktownego 
wyczucia smaku, ale także przy du-
żym udziale wrażliwości i otwartości 
na to, co zwykle spycha się na mar-
gines społeczny. Efektem końcowym 
sprawnego funkcjonowania tego sys-
temu są JEJ sukcesy, które przybierają 
postać intrygujących sesji, szczerych 
wywiadów, profesjonalnych poka-
zów mody oraz akcji i imprez chary-
tatywnych. 

System ten jest niezawodny i efek-
tywny, bo opiera się na prostych za-
łożeniach, które sama sobie nakreśliła. 
Słuchanie wewnętrznego przekona-
nia, czerpanie energii z głębi siebie, 
podejmowanie wyzwań zawodowych 
i społecznych z prawdziwej, absolut-
nej pasji. Ten system quasi-idealny, 
to przestrzeń, filozofia Ilony Felicjań-
skiej. 

– Jak kobieta może odkryć swoje 
piękno?

– Piękno tkwi w nas, ale zawsze mu-
simy je w pewien sposób odkryć i ak-
tywować. Jesteśmy piękne, gdy się tak 
czujemy, a możemy to poczuć w mo-
mencie, w którym mamy zaufanie do 
siebie. Trzeba polubić, a właściwie po-
kochać siebie w tym całokształcie, któ-
ry stanowimy. Oczywiście tysiące razy 
już to słyszałyśmy, ale ciągle mam 

wrażenie, że wiele z nas nie potrafi 
w ten sposób postępować.

– To znaczy, że umiemy dbać o in-
nych, ale o siebie niekoniecznie?

– Paradoksalnie trudno zadbać o sa-
mego siebie. Kobieta czuje się szczęśli-
wa, piękna, kiedy ma możliwość dba-
nia o swój wizerunek i swoje pasje. No 
i oczywiście z tej możliwości korzysta. 
Teoretycznie postrzeganie roli kobie-
ty już się zmienia, ale jeszcze wiele 
z nas nie potrafi wyjść z tego ciemne-
go kąta w swoim domu... Kąta, w któ-
rym sprzątamy, pierzemy i jesteśmy 
paniami domu, a w którym jesteśmy 
nieszczęśliwe.

– Ten ciemny kąt z jednej strony, 
a z drugiej rzeczywistość oparta na 
kulcie piękna, estetyki, zmysłowo-
ści. A w środku przytłoczona i nie-
mal zgnieciona tymi obiema sferami 
„ona”...

– Ta „ona”, czyli kobieta. Myślę, że 
wiele tych aspektów szczęścia i odnale-
zienia się w obecnej rzeczywistości za-
leży od nas samych. Pamiętam bardzo 
dobrze słowa Beaty Tyszkiewicz, która 
powiedziała, że każda kobieta powin-
na się stale tak zachowywać, jakby 
była w ukrytej kamerze. Nie możemy 
dawać same sobie powodów do tego, 
by czuć się źle, nieatrakcyjnie, bezwar-
tościowo. Musimy pamiętać o swoich 
potrzebach i je zaspokajać. Jedną z nich 

jest nasz atrakcyjny wizerunek, 
który daje nam pewność siebie 
wpływającą na każde podej-
mowane przez nas wyzwanie 
w życiu. Jeśli na przykład przez 
cały dzień chodzimy w podartej 
bluzce, to spoglądając w lustro 
widzimy kobietę nieatrakcyj-
ną. Z kolei gdy nawet w domu 
dbamy o to, by mieć na sobie 
w miarę schludne ubranie i lek-
ki makijaż, automatycznie czu-
jemy się dobrze. Poza tym po 
pewnym czasie takie estetycz-
ne wyczucie stanie się naszym 
nawykiem.

– Ten nawyk można do-
strzec u niektórych kobiet...

– Zdecydowanie nie jest to 
jakiś wzór, którego nie da się 
doścignąć. Od zawsze takim 
ideałem kobiety były (i są na-
dal) Jolanta Kwaśniewska, 
Elżbieta Penderecka czy Beata 
Tyszkiewicz. Jest w nich wiele 
gracji, uroku i klasy. Dlatego 
uważam, że każda świadoma 
swoich potrzeb i gotowa do 
ich realizacji kobieta powinna 
znać zasady odpowiedniego 
zachowania się w danej sytu-
acji. To, jak mówimy, wygląda-
my, postępujemy buduje naszą 
osobowość, poczucie wartości 
i szczęścia jednocześnie.

ILONA FELICJAŃSKA

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Wolna we wszystkim czego doświadcza – czasami 
tylko poświęca wolność dla swojej pasji. Niezależ-
na od wszystkich opinii – zależna tylko czasem od 
własnych potrzeb. Autonomiczna w swoich wybo-
rach – z tej autonomii rezygnuje tylko wtedy, gdy 
czuje do tego wewnętrzne przekonanie. 

– Czy właśnie to poczucie wartości, pewności siebie i atrakcyj-
ności przekonało Panią do tego, by zostać modelką?
– Było zupełnie odwrotnie. Zaczynając przygodę z modelingiem nie 

byłam pewna siebie. Od zawsze moim problemem był wzrost i w końcu 
zaczęłam się zastanawiać jak go sensownie wykorzystać. Zaczęło się od kon-

kursu Miss Polonia.

– W domu była reakcja entuzjastyczna czy wręcz przeciw-
nie?

– Pochodzę z klasycznej, tradycyjnej rodziny, w której 
raczej dzieci się nie chwaliło. Nikt w domu specjalnie nie 
doceniał, czy raczej nie dostrzegał, moich atutów, choć, 
ku mojemu zdziwieniu, to właśnie mama kiedyś zachę-
ciła mnie do tego, by wziąć udział w wyborach. Sądzę 
jednak, że pewnie powiedziała to po tym, jak ktoś inny 
zwrócił jej na to uwagę. Dlatego dziś dla własnych dzieci 
staram się być sprawiedliwa i naprawdę doceniać je, do-

pingować, ale gdy trzeba, także konstruktywnie skrytyko-
wać. Bardzo istotna w wychowaniu dzieci jest umiejętność 

rozmowy z nimi. Trzeba dużo ze sobą rozmawiać, rozmawiać 
naprawdę szczerze. W moim domu musimy zawsze wszystko 

przedyskutować i dopiero wtedy podejmujemy decyzje.

– Pozytywnego klimatu wokół konkursu co prawda nie było, 
ale... końcowy efekt był bardzo pozytywny.
– Zostałam wicemiss Polonia, ale, co ciekawe, tuż po ogłoszeniu wy-

ników podszedł do mnie jakiś mężczyzna z jury i powiedział: – Głupia 
byłaś, a mogłaś wygrać...

– To znaczy, że wcześniej były sygnały jakiejś alternatywnej drogi do 
zwycięstwa?

– Paradoksalnie ich nie dostrzegałam, ale skoro ten ktoś tak to podsumował, 
to pewnie były. Cokolwiek robiłam i nadal robię, zawsze staram się być uczciwa. 
Wtedy też miałam takie podejście i chyba byłam nawet nieświadoma tego, że 
takie propozycje mogą paść. Biorąc udział w tym konkursie myślałam przede 
wszystkim o byciu modelką i to był mój cel. Wybory Miss pozwoliły mi „wypły-
nąć”. W ten sposób poznałam wielu ciekawych ludzi zajmujących się modelin-
giem, np. Jarka Szado, świetnego reżysera pokazów mody.

– Świat modelingu kojarzony jest z wieloma stereotypami, czy możemy 
kilka z nich obalić? Sukcesem modelki jest jej szczupła sylwetka, oryginalna 
twarz, a może gotowość do bezgranicznych poświęceń?

Foto: Martyna Ewa Gumuła
Modelka: Ilona Felicjańska
Make-up: Agata Naniewicz
Stylizacja: Magdalena Arłukiewicz
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– Mądrość, pracowitość, szacunek 
ludzi i gotowość do współpracy. To 
jest to, co każda modelka powinna 
prezentować. Najczęściej sukces mo-
delki utożsamia się tylko z jej urodą 
i brakiem inteligencji. W rzeczywisto-
ści oba te elementy są równie ważne. 
Agnieszka Maciąg, którą niezwykle 
szanuję, bardzo trafnie określiła te ste-
reotypy. Modelka nie może być głu-
pia, bo prawdziwą głupotę widać w 
oczach, a oczy to przecież jeden z wi-
docznych na zdjęciach czy pokazach 
atutów każdej dziewczyny. Poza tym 
tylko rozsądna i mądra osoba jest w 

stanie odnaleźć się i osiągnąć sukces 
w sferze modelingu, która nie należy 
do najłatwiejszych. Ludzie inwestują-
cy w modę stawiają modelkom szereg 
wymagań, które nie tylko związane są 
z ich walorami wizualnymi, ale tak-
że z kulturą, wiedzą, językiem. Prze-
cież żaden uznany projektant mody 
nie będzie ryzykować i inwestować 
w dziewczynę, która nie grzeszy inte-
ligencją czy kulturą. 

– Intelekt pozwala oczarować pu-
bliczność tym, co mamy na sobie, po-
przez to, jak się w tym poruszamy...

– Chodzenie po wybiegu nie jest 
czynnością bezrefleksyjną. Bardzo 
ważna jest w tym mimika twarzy i ge-
sty. Zresztą tak samo jest w czasie sesji 
zdjęciowych. Sztuką w modelingu jest 
umiejętność zaprezentowania każdej 
rzeczy jako najpiękniejszej na świecie.

– W reżimie żywieniowym model-
ki jest więcej, jak zwykło się mówić, 
z totalitaryzmu, czy może jednak tro-
chę z demokracji?

SILESIA BUSINESS & LIFE
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– Problem złego odżywiania wśród 
modelek głównie związany jest z fak-
tem, że często do tego zawodu tra-
fiają bardzo młode i mało asertywne 
dziewczyny. Nie mają zbyt dużo pew-
ności siebie i czasem nie ma obok nich 
osoby, która mogłaby ich dążenie do 
szczupłej sylwetki nieco zracjonalizo-
wać. Oczywiście modelka musi być 
szczupła, ale nie chuda. Szczupłość 
zwykle wiąże się z respektowaniem 
jakiejś diety, ale nie takiej polecanej 
w czasopismach dla kobiet, która 
wyniszcza organizm. Dieta to odpo-
wiedni dobór różnych produktów 
w odpowiednich proporcjach i ilości. 

Odpowiedniemu sposobowi od-
żywiania powinien też zawsze 

towarzyszyć sport. Gene-
ralnie sądzę, że każda 

kobieta powinna dbać o swoją sylwetkę 
właśnie w taki zdrowy sposób. Zacho-
wując odpowiednią sylwetkę, czujemy 
się atrakcyjne, akceptujemy siebie i je-
steśmy skłonne do większych wyzwań 
czy realizowania swoich pasji.

– A jak wyglądają relacje modelka – 
agencja modelek? 

– Te relacje zależą od etapu kariery 
modelki. Niestety, zdarza się czasem, że 
te dopiero rozpoczynające pracę w tym 
zawodzie są gotowe do podpisywania 
umów z agencjami, które gwarantują 
im nieco gorsze warunki finansowe. 

Boją się, że bez wsparcia agencji ich 
kariera się nie uda. Z tego co wiem, 
to na przykład modelki z Top Mo-
del stosunkowo spory procent swo-
jego zarobku oddają agencji. Jednak 
średnio, w takich znormalizowanych 
umowach, jest to około 20 procent. Je-
śli mogę coś poradzić początkującym 
modelkom, to to, by umowy z agen-
cjami zawierać na okres nie dłuższy 
niż rok. Trudno przewidzieć, co wy-
darzy się po takim czasie, jak roz-
winie się jej sytuacja, więc po roku 
zawsze można zmienić agencję czy 
warunki umowy.

– To jak zmienia się sytuacja za-
wodowa modelki w dużej mierze 

zależy chyba od tego, jak kieru-
je jej karierą agencja?

– W agencji jest wie-
le modelek i nie sposób 
w równym stopniu dbać 
o każdą z nich. Zwykle 
większy nacisk kładzie 
się na promocję jednej 
lub kilku modelek, któ-
re rokują największy 
sukces. Poza tym to 
też kwestia szczęścia. 

Kiedy do agencji przy-
chodzi reprezentant fir-

my poszukującej modelek 
do prezentowania kolekcji 

ubrań czy biżuterii, to naj-

Foto: Martyna Ewa Gumuła
Modelka: Ilona Felicjańska
Make-up: Agata Naniewicz
Stylizacja: Magdalena Arłukiewicz
Biżuteria: Anna Marusevic
Miejsce: Villa Toscana
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pierw jest zapraszany do pokoju peł-
nego zdjęć modelek. Z tych przedsta-
wionych fotografii wybiera te, które 
mu odpowiadają w kontekście danej 
kolekcji.

– Tak jak w innych branżach, tak i w 
tej jest duża konkurencja, a w związ-
ku z tym pewnie spora rywalizacja, 
przy której nietrudno o zawiść?

– To też jest takie nieco stereotypo-
we widzenie relacji między modelka-
mi. Pewnie takie sytuacje zdarzają się, 
ale ja osobiście nigdy się z nimi nie 
spotkałam. W prosty sposób tłumaczę 
sobie brak takich negatywnych emo-
cji. Jeśli modelki przychodzą na sesję, 
to skoro tam są, to znaczy, że każda 
z nich już coś „wygrała”, bo została do 
niej wybrana. Natomiast jeśli modelki 
przychodzą na casting, to trudno z za-
wiścią rywalizować, bo tak naprawdę 
nie wiemy jakiego typu urody szukają 
na nim, a więc nie mamy pojęcia, kto 
jest naszym faktycznym wrogiem.

– „Wrogiem” dla modelki wca-
le też nie musi być macierzyństwo. 
Choć do końca nie wiem czy to zda-
nie powinno być twierdzące czy mieć 
formę pytania?

– Sądzę, że stwierdzonego faktu, 
bo to prawda, która została już wie-
lokrotnie udowodniona. Po urodze-
niu obu synów zaczęłam intensywnie 
myśleć o powrocie do zawodu. Tak 
się poskładało, że był to akurat okres 
powrotu do branży nieco starszych, 
ale doświadczonych modelek. Chcia-
łam wpisać się w ten trend powraca-
nia top modelek. Jednocześnie tym 
samym udowodnić, że po urodzeniu 
dzieci wróciłam do świetnej formy 
i znowu jestem gotowa przechadzać 
się po wybiegach lub brać udział 
w sesjach. Pierwsze, co wtedy zrobi-
łam, to ze wszystkich gazet, jakie mia-
łam w domu, powyrywałam telefony 
producentów różnych marek ubrań. 
Potem wszystkie obdzwaniałam, 
mówiąc, że chcę wziąć udział w sesji 
zdjęciowej i prezentować ich stroje, 
bo jestem do tego najbardziej odpo-

wiednią osobą. Ten zabieg był nieco 
szalony i trochę PR-owy, ale w efekcie 
nawiązałam współpracę z marką He-
xeline, którą promowałam przez dwa 
sezony. 

– Showbiznes, świat modelingu 
i media – to triada czasem bezlito-
snych przeciwników. By się z nimi 
stale konfrontować, trzeba być chy-
ba naprawdę silnym i wytrzymałym 
graczem?

– W tych wszystkich sferach pod-
stawą jest poczucie własnej wartości. 
Zyskuje się je zwykle w okresie dzie-
ciństwa, dojrzewania, a więc wynosi 
z domu, z rodziny. Wielką rolę odgry-
wa tutaj nasza konstrukcja psychicz-
na. Trzeba posiadać naprawdę sporą 
wewnętrzną siłę, by to otoczenie nas 
nie zniszczyło.

– Jednak czasem nawet ta siła, któ-
ra jest w nas, zawodzi, a bezlitosny 
przeciwnik zaczyna determinować 
nasze działania...

– Zawody, które są osadzone 
w świecie showbiznesu czy mediów, 
są trudne z punktu widzenia emo-
cjonalnego. Jest w nich obecna silna 
konkurencja, oczywiście w innych 
zawodach także, ale w tych, o których 
mówię, ta rywalizacja rozgrywa się na 
oczach tysięcy ludzi. Sama także jakiś 
czas temu dałam się „temu przeciw-
nikowi” pokonać. Popełniłam duży 
błąd, za który przeprosiłam i sądzę, że 
w dużej mierze już odpokutowałam. 
Mam problem z uzależnieniem od 
alkoholu, które wynika z tego, że nie 
poradziłam sobie z tym bezlitosnym 
często życiem publicznym. Jednak 
dziś jestem już osobą niepijącą, któ-
ra prowadzi inne życie, a właściwie 
nowe życie. 

– Jak w tym nowym życiu odcina 
się Pani od źródła swoich proble-
mów, które w pewnym stopniu jest 
Pani przestrzenią zawodową?

– Od showbiznesu trochę się odci-
nam choćby przez to, że nie chodzę 
na imprezy. Jestem jeszcze zbyt słaba 

Foto: Martyna Ewa Gumuła
Modelka: Ilona Felicjańska
Projekty: Karolina Górska
Wizaż&Fryzura: Sylwia Smuniewska
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na to, by obcować z tym, co mnie uza-
leżniło. Jeśli chodzi o media, to dzisiaj 
staram się je wykorzystywać do do-
brych celów. Jestem w nich obecna, 
bo chcę mówić o ważnych rzeczach, 
które sama przeżyłam, a których wie-
lu ludzi doświadcza. Chcę też łamać 
stereotypy, pomagać tym, którzy są 
w podobnym punkcie życia jak ja. Nie-
ważne jaką oglądalność ma dany pro-
gram czy nakład dany tytuł, dla mnie 
najważniejszy jest fakt, że ktoś moje 
słowa może usłyszeć lub przeczytać. 
I w ten sposób znaleźć odpowiedź na 
trudne pytanie, jaką wybrać drogę. 

– Chce Pani być teraz dla innych 
drogowskazem, a kiedyś ktoś był 
nim dla Pani?

– W momencie pojawienia się mo-
ich problemów zarówno media, jak 
i wielu ludzi bardzo mnie skrzywdzi-
ło. W prasie przez pół roku czytałam 
tylko materiały na temat mojego pro-
blemu alkoholowego, a nikt słowem 
nie wspomniał na przykład o tym, że 
dostałam nagrodę z rąk Królewskiej 
Wysokości Księżniczki Korony Danii 
Mary za osobowość społeczną „The 
Walk In Style”.

– Dla pewnej grupy mediów brak 
skrupułów jest typowy, ale od bli-
skich oczekuje się czegoś innego...

– Bliskich naprawdę poznaje się do-
piero w takich sytuacjach. Byli tacy, 
którzy pozostali ze mną w problemie, 
ale kiedy wyszłam na prostą, poczu-
li się zagrożeni i odeszli. Inni z kolei 
już na wstępie mojego uzależnienia 
odsunęli się całkowicie. Na szczęście 
w ich miejsce pojawiło się wielu war-
tościowych i bezinteresownych ludzi, 
którzy są ze mną do dziś.

 
– Dziś, kiedy ma Pani więcej siły 

w sobie, próbuje Pani sama być re-
żyserem otaczającej rzeczywistości? 
Czy żyje Pani według zaplanowane-
go, a potem wcielanego w życie sce-
nariusza czy bardziej według tego, 
który ktoś napisał...

Foto: Martyna Ewa Gumuła
Modelka: Ilona Felicjańska
Projekty: Karolina Górska
Wizaż&Fryzura: Sylwia Smuniewska
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– Nie chcę się wpisywać w pewne 
role w życiu lub też szufladkować sie-
bie jako modelkę, kobietę społecznie 
zaangażowaną, matkę... Staram się 
płynąć z nurtem życia i obserwować 
każdy dzień. Zapamiętuję głównie 
dobre momenty z przeszłości i pielę-
gnuję to, co sprawia mi przyjemność 
i daje radość. Jednak stare powiedze-
nie, że życie decyduje o nas, a nie od-
wrotnie, niestety, często się sprawdza. 
Natomiast nie trzeba tego postrzegać 
w aspektach nieszczęścia, tylko za-
akceptować. Wszystko może się zda-
rzyć, może jutro ktoś zaproponuje mi 
rolę w filmie, a może zacznę prowa-
dzić szkołę modelek…

– Życie pisze scenariusz, ale my 
sami możemy zadbać o aktora głów-
nej roli, o siebie. I czasem narazić się 
na zarzut egoizmu.

– Tak ważna jest wspomniana już 
przeze mnie dbałość o samego siebie, 
chociaż ciągle takie postępowanie 
utożsamiane jest z tym złym ego-
izmem. „Opiekując się” swoją formą 
psychiczną i fizyczną sprawiamy, że 
jesteśmy znacznie lepszymi ludźmi 
dla innych. To dobry egoizm, na który 
każdy z nas powinien sobie pozwolić. 
Czasem trzeba skupić się na sobie, 
a nawet ratować siebie, bo gdy bę-
dziemy słabi i nieszczęśliwi, w żaden 
sposób nie pomożemy naszym bli-
skim w ich problemach. Musimy mieć 
kontrolę nad sobą – nad swoim samo-
poczuciem, wyglądem, bo akurat tego 
życie nam nie może odebrać.

– Dlaczego pomaga się innym? 
– Zawsze uważałam, że mam wię-

cej szczęście w życiu niż inni i dlatego 
chciałam się tym szczęściem w jakiś 
sposób podzielić. „Dostałam” zmysł 
organizacyjny i dużą wrażliwość. 
Dzięki temu udaje mi się organizować 
akcje czy imprezy, które pomagają lu-
dziom. 

– Nie ma Pani barier w kontaktach 
z ludźmi?

– To, co często robimy, a co jest kom-
pletnie niepotrzebne, to sposób, w jaki 
traktujemy innych ludzi, szczególnie 
chorych. W relacjach z nimi staramy się 
zachowywać jakoś specjalnie, inaczej 
aniżeli robimy to przebywając z tzw. 
normalnymi ludźmi. Mówimy, że ak-
ceptujemy osoby niepełnosprawne, 
podczas gdy w rozmowie z nimi za-
chowujemy się sztucznie, próbujemy 
być milsi, bardziej wyrozumiali, czyli 
nie do końca potrafimy zrozumieć ich 
potrzeby. Wrażliwość na innych była 
we mnie od zawsze. Pamiętam, że w 
mojej wsi mieszkała chora umysłowo 
dziewczynka, z którą nikt nie chciał 
się zadawać. Rozmawiałam z nią bar-
dzo często, tak po prostu, zwyczajnie. 
I widziałam, że takim zwykłym ge-
stem daję jej trochę szczęścia.

– Trochę szczęścia… Często w po-
dobnych przypadkach szukamy ja-
kiegoś drugiego dna, poddajemy 
w wątpliwość szczerość takich ge-
stów... 

– Po jednej z akcji charytatywnych 
ktoś mnie zapytał: – Po co dałaś tej 
chorej dziewczynce nadzieję, teraz bę-
dzie jej jeszcze trudniej umierać. Moja 
odpowiedź była bardzo krótka: – Sko-
ro jej życie potrwa jeszcze tylko chwi-
lę, to niech ta chwila będzie szczęśli-
wa. We mnie tkwi instynkt otwartości 
i empatii w stosunku do ludzi i duża 
potrzeba pomagania im. To, obok 
modelingu, stanowi moją wielką pa-
sję. Czuję, że to co robię ma sens, jest 
dobre. Czuję wewnętrzną energię do 
podejmowania takich wyzwań.

– Wewnętrzna energia to po prostu 
intuicja?

– To jedno i drugie. Kobiety powin-
ny słuchać tego wewnętrznego głosu 
i robić to, do czego czują chęć, zapał, 
po prostu mają przeczucie. Jeśli nie 
pojawia się w nas energia do podjęcia 
czegoś, nie róbmy tego. To naprawdę 
się sprawdza. Kiedyś znajomy za-
dzwonił do mnie i poprosił bym po-
mogła jego koledze. Jednak po spotka-

niu z nim miałam mieszane odczucia. 
Czułam, że nie powinnam tego robić. 
Po pewnym czasie znajomy znowu za-
dzwonił i stwierdził: – Pomyliłem się – 
miałaś rację, by mu nie pomagać...

– Nasze spotkanie było dzisiaj 
możliwe w tym właśnie miejscu, 
w Krakowie, ponieważ...

– Jestem w Krakowie przejazdem, 
przyjechałam do mojego przyjaciela 
Łukasza Jaronika. Kiedyś Łukasz na-
pisał na moim koncie na facebooku, że 
chce także pomagać innym. Po kilku 
spotkaniach stwierdziłam, że jest mię-
dzy nami niesamowita więź jak mię-
dzy rodzeństwem. Dzisiaj, kiedy któ-
reś z nas ma gorszy dzień, to po prostu 
dzwonimy do siebie i rozmawiamy. 
Razem przeprowadziliśmy już kilka 
akcji, ale finał tej ostatniej miał właśnie 
miejsce teraz. To była charytatywna 
akcja mająca na celu edukację dzieci 
poprzez zachęcenie ich do pomocy in-
nym dzieciom. Przeprowadziliśmy ją 
w kilku krakowskich szkołach. Dzie-
ciaki miały zbierać zabawki i ubra-
nia dla swoich rówieśników, a potem 
przynosić je do szkoły. Całe biuro Łu-
kasza było nimi zawalone.

– Jaki był ten finał?
– Nagrodą dla dzieci, które wzięły 

udział w akcji, było spotkanie z uczest-
nikami programu „You can Dance” 
i „Top Model”. To zwykli ludzie, któ-
rzy dzięki swojej pracy i determinacji 
nagle osiągnęli sukces. Mają wielką 
pasję, ale też wiedzę, umiejętności i za-
chowali w sobie bezpośredniość. Dzie-
ci były zachwycone tym spotkaniem.

– W tej rozmowie padło wiele uni-
wersalnych i życiowych sentencji. 
Szukam tej, która mogłyby ją jakoś 
podsumować...

– Rób w życiu to, w czym czujesz 
swoją wewnętrzną energię, co staje się 
twoją pasją. Jeśli ta energia jest szcze-
ra, uczciwa i prawdziwa, to wróci do 
ciebie.

Rozmawiała Dominika Tkocz
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Ilona Felicjańska – modelka, finalistka wielu renomowanych konkursów piękności, któ-
ra zadebiutowała na wybiegu prezentując stroje marki Moda Polska. Brała udział w po-
kazach Calvina Kleina, Triumpha, Pierre’a Cardina, MaxMary, Eskady, Gotexu, Hexeline, 
Macieja Zienia i Teresy Rosati. Swoją twarzą promowała wiele popularnych marek ko-
smetyków i ubrań, w tym w Hexeline i farmaceutyczną Evelle. W 2005 roku Ilona Feli-
cjańska została ambasadorką włoskiego domu mody MaxMara i założyła własną agencję 
eventowo-PR-ową Felicjańska Media. Rok później stała się fundatorem i prezesem Fun-
dacji Niezapominajka. Patronowała również kampaniom społecznym, takim jak „Stawiam 
na mleko i produkty mleczne”, „Rośnij zdrowo”, „Różowy telefon Samsunga”, „Smyk”, 
„Zdrowy nawyk, zdrowe piersi”, a ostatnio także „Pamiętaj o samokontroli”. Wyróżniona 
została w konkursie organizowanym przez tygodnik „Gala” – „Kreatywna w biznesie”. 
Jest też pierwszą, i dotychczas jedyną, Polką nagrodzoną prestiżowym wyróżnieniem 
„ECCO Walk In Style”, które przyznała jej Królewska Wysokość Księżniczka Korony Danii 
Mary. Od niedawna tworzy na rynku własną oryginalną markę IFyoo shining everyday, 
która rekomenduje dobre, sprawdzone produkty związane z branżą mody, stylistyki, bi-
żuterii i tego wszystkiego, co sprawia, że kobieta odkrywa swoje piękno. Stopniowo też 
Ilona Felicjańska chce promować nową marką projekty ubrań i biżuterii, które powstaną 
przy współpracy wielu najlepszych projektantów w Polsce.

Foto: Martyna Ewa Gumuła
Modelka: Ilona Felicjańska
Wizaż: Agata Naniewicz
Stylizacja: Magdalena Arłukiewicz
Biżuteria: Gutter Polska
Miejsce: Villa Toscana
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www.chorzow.eu

Galeria MM

Sztuka Chorzowa

Miejska Galeria Sztuki MM w Chorzo-
wie powstała w 2000 roku z inicjatywy 
Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów 
Plastyków (SChAP) oraz samorządu i 
władz miasta. Nazwa galerii – „MM” 
pochodzi od rzymskiego zapisu roku 
jej powstania. Swoją siedzibę znalazła 
w gmachu dawnego Teatru Miejskiego 
przy ul. Sienkiewicza 3. W pierwotnej 
lokalizacji zajmowała centralną część 
parteru, stanowiącą teraz foyer sali wi-
dowiskowej Chorzowskiego Centrum 
Kultury. Obecnie MGS MM zajmuje 
parter tzw. budynku administracyjne-
go. Galerię MM otwarto uroczyście, w 
jej pierwszej lokalizacji, 27 marca 2000 
r. wernisażem wystawy poplenerowej 
Międzynarodowego Pleneru Malarsko-
Rysunkowego w Górnośląskim Parku 

Etnograficznym. Wnętrze wykonano 
według projektu chorzowskiego arty-
sty plastyka Tadeusza Skurkiewicza. 
Nowe, docelowe pomieszczenia galerii 
otwarto 5 lutego 2007 r. wernisażem 
akwafort wybitnego chorzowskiego 
grafika profesora Jana Szmatlocha.  
W tych pomieszczeniach galeria funk-
cjonuje do dzisiaj. Od 2008 roku MGS 
MM jest częścią Chorzowskiego Cen-
trum Kultury.

Samorząd Chorzowa, aby uczcić po-
wrót do pierwotnej, kulturotwórczej 
funkcji budynku przy ul. Sienkiewi-
cza, poprzez utworzenie w tym gma-
chu w 2008 r. Chorzowskiego Centrum 
Kultury oraz dla podkreślenia wyjąt-
kowego znaczenia, jakie sztuka i kultu-
ra pełnią w życiu społeczności miasta, 

zlecił znanemu i cenionemu chorzow-
skiemu malarzowi Piotrowi Naliwajko 
namalowanie obrazu, który zawisł w 
centralnym punkcie foyer ChCK. Obraz 
ten, o wymiarach 240x360 cm, zatytuło-
wany  „Blisko, najbliżej…”  jest alegorią 
miasta i jego mieszkańców, a zamówio-
ny został specjalnie dla umieszczenia 
w tym miejscu i radowania oczu kolej-
nych pokoleń chorzowian.

Galeria od początku swego istnienia 
jest związana z lokalnym środowiskiem 
profesjonalnych artystów plastyków. 
Środowiskiem, co należy podkreślić, 
wyjątkowo silnym i obfitującym w zna-
ne w świecie sztuki osobowości. Pomy-
słodawcą nazwy galerii jest chorzowski 
malarz i grafik Andrzej Kuczok, ojciec 
literata Wojciecha Kuczoka. Autorem 
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logo galerii jest nieżyjący już Jan Herla 
– ceniony akwarelista dokumentujący 
architekturę i pejzaż śląski, wieloletni 
pracownik Galerii MM. Kierownikiem 
galerii od 2001 roku jest chorzowska 
malarka Aleksandra Rej. Na wyróż-
nienie zasługują: wspomniany już P. 
Naliwajko – malarz ceniony nie tylko 
w Polsce, ale i w świecie, autor słyn-
nej kurtyny dla Teatru Powszechnego 
w Łodzi i wielu innych znanych reali-
zacji; rzeźbiarka, ceramik Elżbieta Anna 
Stawiarska – autorka m.in. statuetki 
wręczanej „Chorzowianinowi roku”; 
plakacistka i grafik Kaja Renkas; rzeź-
biarz, autor licznych pomników Gerard 
Grzywaczyk czy prof. ASP w Katowi-
cach Manuel Sabalczyk. Wspomnieć 
należy również o projektantce mody 
Mariannie Maniek, której autorskie, 
artystyczne kreacje znane są w kraju 
i zagranicą, malarzach: Marianie Kno-
blochu, Teresie Nowelskiej-Sabalczyk, 
Halinie Niemiec-Gomułce, Marzenie 
Naliwajko, Piotrze Pilawie, Zofii Grze-
ganek-Szczepaniec, Beacie Będkow-
skiej, Alinie Stypule-Wierzchowskiej 
czy Piotrze Herli. W Chorzowie miesz-
ka i tworzy jeden z najwybitniejszych 
żyjących w Polsce grafików – prof. Jan 
Szmatloch. Silnie związany z Chorzo-
wem jest także pochodzący stąd Da-

riusz Kaleta – artysta malarz kierujący 
obecnie Galerią Sztuki Współczesnej 
w Kołobrzegu.

Galeria co roku prezentuje tzw. Je-
sienną Wystawę Stowarzyszenia Cho-
rzowskich Artystów Plastyków poka-
zującą najnowsze prace chorzowskich 
twórców. Organizuje też dla chorzow-
skich artystów wystawy jubileuszowe. 

Miejska Galeria Sztuki MM promuje 
i upowszechnia sztukę profesjonalną. 
Prezentuje mieszkańcom Chorzowa 
i regionu dorobek artystów plastyków 
różnych dyscyplin. Stara się prezento-
wać sztukę na najwyższym poziomie, 
sztukę artystów z całego kraju oraz 
z zagranicy.

Wystawy w MGS MM odbywają się w 
cyklu miesięcznym. Ich harmonogram 
wraz z towarzyszącymi im imprezami 
(wernisaże, koncerty okolicznościowe, 
spotkania z twórcami, prelekcje o sztu-
ce, akcje plastyczne, projekcje filmowe 
i in.) jest pieczołowicie dobierany, aby 
zapewnić odbiorcom zarówno jak naj-
wyższy poziom wystaw, jak i ich róż-
norodność. Wstęp do galerii jest bez-
płatny.

Galeria od 2002 roku prezentuje cho-
rzowskiej publiczności dzieła najwybit-
niejszych przedstawicieli współczesnej 
sztuki polskiej. Dotychczas odbyły 

się wystawy Jerzego Nowosielskiego, 
Stasysa Eidrigeviciusa, Jana Szancen-
bacha, Zbigniewa Beksińskiego, Piotra 
Potworowskiego, Jerzego Mierzejew-
skiego, Kazimierza Mikulskiego, Te-
resy Pągowskiej, Józefa Wilkonia. Na 
rok 2012 galeria ma przygotowane dla 
zwiedzających aż trzy tej rangi wysta-
wy: Andrzeja Strumiłły, Zbigniewa 
Makowskiego i Jana Dobkowskiego. 
Początkowo te najważniejsze w roku 
wystawy nazywano wspólną nazwą 
cyklu „wydarzenie roku”. Obecnie 
zrezygnowano z używania tej nazwy 
ze względu na zbyt dużą ilość wystaw 
zasługujących na miano „wydarzeń” 
w roku.

Równolegle galeria, zdając sobie spra-
wę z trudności, z jakimi spotykają się na 
początku swojej drogi twórczej młodzi 
artyści, kontynuuje cykl wystawienni-
czy „Wiosna młodych”, w ramach któ-
rego promuje ich twórczość.

Od 2008 r. jest organizatorem Trien-
nale Malarstwa ANIMALIS – konkursu 
na obraz o tematyce zwierzęcej. W jury 
konkursowym zasiadają tak znamienite 
osobistości, jak sam Józef Wilkoń – guru 
polskiej animalistyki, Andrzej Matynia 
– znany dziennikarz i krytyk sztuki, 
Krzysztof Cichoń – krytyk sztuki, wy-
kładowca Uniwersytetu M. Curie-Skło-
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dowskiej w Lublinie i Uniwersytetu 
Łódzkiego. W jury zasiadają również 
malarze: P. Naliwajko i A. Rej (kurator 
i pomysłodawca ANIMALIS).

W 2010 roku odbyła się druga edycja 
triennale, które cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem zarówno pośród ar-
tystów plastyków – o czym świadczy 
duża ilość zgłaszanych do konkursu 
obrazów – jak i wśród zwiedzających 
wystawę pokonkursową. Wystawa 
pokonkursowa prezentowana była nie 
tylko w Chorzowie, lecz również w in-
nych galeriach w Polsce, m.in. w BWA 
w Kielcach, w Galerii Centrum Kultury 
w Mielcu i in. ANIMALIS, jako jeden 
z nielicznych w Polsce, ma swoją stro-
nę internetową, działającą przy stronie 
MGS MM, na której prezentowane są 
nie tylko werdykty jury, ale wszystkie 
zgłaszane do konkursu obrazy.

Galeria współpracuje z instytucjami 
kulturalno-oświatowymi oraz stowa-
rzyszeniami z kraju i zagranicy. Czyn-
nie uczestniczy w wymianie kultural-
nej pomiędzy miastami partnerskimi 
Chorzowa, prezentując chorzowskiej 
publiczności wystawy artystów z Ter-
moli, Zlina, Creil, Tarnopola, Iserlohn 
i Ózd oraz pośrednicząc w prezentacji 
dorobku chorzowskich twórców w tych 
miastach.

Miejska Galeria Sztuki MM organi-
zuje międzynarodowe plenery. W 2012 
roku w lipcu odbędzie się II Międzyna-
rodowy Plener „Pejzaż poindustrialny 
Chorzowa”. MGS MM tegoroczną edy-
cję organizuje we współpracy ze Stowa-

rzyszeniem Wspomagania Twórczości 
i Rozwoju AKME. W imprezie uczest-
niczą zarówno artyści zagraniczni, jak 
i twórcy lokalni. Artyści, którzy w lipcu 
przyjadą na dziesięć dni do Chorzowa, 
będą zwiedzać obiekty poindustrialne, 
miejscowe galerie i muzea, będą też 
wspólnie tworzyć w specjalnie przygo-
towanej w tym celu pracowni. W trakcie 
pleneru MGS MM zaprosi mieszkańców 
na otwarte dla publiczności „Wieczorne 
rozmowy o sztuce” z uczestnikami ple-
neru. Jako że w tegorocznym plenerze 
będą brać udział przedstawiciele róż-
nych dyscyplin, każde spotkanie doty-
czyć będzie innej techniki plastycznej. 
Będzie wieczór poświęcony fotografii 
otworkowej, o której opowiadać będzie 
Eva Rushkowski z Iserlohn, wieczór po-
święcony tworzeniu plakatu, o którym 
opowiedzą prof. Roman Kalarus i Kaja 
Renkas, grafice warsztatowej (prof. J. 
Szmatloch), ceramice (dr Anna Stawiar-
ska) oraz wieczór poświęcony najlicz-
niej reprezentowanej przez uczestni-
ków pleneru technice, czyli malarstwu.

Plenerowi towarzyszyć będzie wysta-
wa w Galerii MM artystów z Ukrainy 
– Mikołaja Pazizina i Ewgienia Udina. 
Wernisaż tej wystawy, który odbędzie 
się 9 lipca, otworzy plener. Zakończy 
go natomiast 18 lipca wernisaż roboczej 
wystawy poplenerowej w galerii „Straż 
pożarna” na terenie Sztygarki.

Miejska Galeria Sztuki MM, znając 
swoją szczególną rolę w życiu miasta 
oraz znaczenie edukacji dla kultury, 
organizuje cykle wykładów na tematy 

związane ze sztuką, jej rozumieniem, 
historią, teorią i praktyką. Prawdzi-
wym „przebojem” był cykl wykładów 
dla szkół „Historia sztuki w pigułkach” 
prowadzony przez mgr Irenę Czarnotę. 
Galeria organizowała też cykl wykła-
dów „Akademia Detektywów Sztuki” 
prowadzony przez dr Annę Stawiarską, 
pomagający zrozumieć zawiłości prze-
kazów ukrytych w dziełach sztuki oraz  
cykl wykładów dla młodych projektan-
tów „Projektowanie, czyli dizajn” pro-
wadzony przez wykładowcę Northern 
Illinois University Aleksandrę Gizę.

MGS MM w ramach swojej działal-
ności prowadzi również bezpłatne za-
jęcia plastyczne dla dzieci w ramach 
corocznych akcji „Ferie ze sztuką” oraz 
„Wakacje ze sztuką”. Na zajęciach tych 
pracownicy galerii nie tylko rozbudzają 
talent i kształtują zdolności plastyczne 
małych adeptów sztuki, starają się też 
w atrakcyjny sposób, związany z te-
matem zajęć, przemycać wiadomości 
z teorii i historii sztuki 

Galeria niezmiennie cieszy się dużym 
zainteresowaniem i sympatią zarówno 
pośród zwiedzających, jak i artystów. 
Rośnie liczba osób związanych z ga-
lerią. Wernisaże w MM są imprezami, 
na których po prostu nie wypada nie 
bywać. Artyści i kolekcjonerzy sztuki 
chętnie współpracują z MGS MM jako 
jedną z wiodących galerii w regionie, 
cenionych nie tylko za wysoki poziom 
prezentowanych wystaw, ale i za nie-
powtarzalną, domową atmosferę.

Aleksandra Rej

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Wieloletnia tradycja, a przy tym stale modernizowana technologia. Prestiż 
i dobra marka, ale budowane tylko poprzez zadowolenie klientów. Pionier-
sko, konsekwentnie i skutecznie rozwija swoją działalność, realizując ko-
lejne inwestycje oraz przedsięwzięcia w sektorze przemysłu wojskowego.

pojazdów można wymienić: Koło-
wy Transporter Opancerzony 8x8 
Rosomak, opancerzony pojazd roz-
poznawczy BRDM-2 i trenażer Ro-
siczka TK-1.

O specyfice przemysłu wojskowe-
go, jakości oferowanych usług, aktu-
alnych sukcesach firmy i jej począt-
kach opowiada Adam Janik, prezes 
Wojskowych Zakładów Mechanicz-
nych.

– Pozwolę sobie zacząć od wyda-
rzenia sprzed kilku miesięcy, które-
go rangi nie można kwestionować. 
Lider Polskiego Biznesu 2011 – taka 
statuetka znalazła się w rękach  
Adama Janika...

60 LAT NA WOJSKOWYM POLIGONIE
– 21 stycznia 2012 roku w Te-

atrze Wielkim – Operze Narodowej 
w Warszawie, odbyła się Wielka Gala 
Liderów Polskiego Biznesu, podczas 
której odebrałem nominację do „Zło-
tej Statuetki Lidera Polskiego Bizne-
su 2011” za systematyczny rozwój, 
konsekwentną i skuteczną politykę 
inwestycyjną oraz szczególną dba-
łość  o środowisko. Ta nagroda to nie 
tylko powód do dumy dla pracow-
ników WZM S.A., ale też nobilitacja 
do dalszej pracy w celu doskonalenia 
procesu rozwoju naszej spółki. 

– Czy rzeczywiście dziś nadal pre-
stiż firmy budowany właśnie poprzez 
takie wyróżnienia ma duże znaczenie 

Wojskowe Zakłady Mechanicz-
ne S.A. w Siemianowicach Śląskich 
mogą poszczycić się naprawdę dłu-
goletnią obecnością na rynku. Co 
więcej, każdy etap w historii tej firmy 
był kolejnym krokiem do osiągania 
wysokiego poziomu jakości produk-
tów i usług przy równoczesnym do-
stosowywaniu ich do zmieniających 
się trendów sektora przemysłu woj-
skowego. WZM S.A. oferują swoim 
klientom szeroki i zróżnicowany  
wachlarz możliwości, począwszy 
od produkcji i sprzedaży pojazdów 
wojskowych, w tym ich części za-
miennych i specjalnych narzędzi, 
poprzez serwis, a skończywszy na 
szkoleniach. Na liście oferowanych 

FIRMY REGIONU – SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Wojskowe Zakłady Mechaniczne
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dla klientów i może wpływać na wy-
bór danej marki? Zadaję to pytanie, 
gdyż obecnie dużą rolę odgrywa PR 
i odpowiednia reklama firmy, a nieco 
mniejszą formalne dowody na nieza-
wodność usług i oferty.

– Prestiż WZM S.A. budowany jest 
od wielu lat przede wszystkim przez 
wielopokoleniowe rodziny, które tu-
taj pracują. W ostatnich latach firma 
otrzymała wiele nagród, m.in. za Ko-
łowy Transporter Opancerzony Ro-
somak, w tym Nagrodę Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego, co 
potwierdza, że jakość wykonywanej 
pracy jest na najwyższym światowym 
poziomie. Najważniejsze dla nas za-
wsze było bezpieczeństwo użytkow-
ników pojazdu, żołnierzy, którzy 
z poświęceniem wykonują zadania, 
szkoląc się w kraju i pełniąc trudne, 
bojowe misje poza granicami. Myślę, 
że prestiż naszej firmy zależy w głów-
nej mierze od naszych klientów.

– Jeśli mowa już o klientach,  Pań-
stwa odbiorcy to przede wszyst-
kim...

Należy również pamiętać, że obecnie 
na tym rynku jest wiele firm-poten-
tatów, głównie z USA, Zachodniej 
Europy i Rosji. Ostra konkurencja 
wymusza na producentach ciągłe 
doskonalenie technologii i wdrażanie 
nowych rozwiązań konstrukcyjnych.

– Oferta na takie produkty jest 
zróżnicowana, czy można mówić 
o tendencjach monopolistycznych 
czy też oligopolistycznych?

– Zdecydowanie możemy powie-
dzieć, że oferta produktów jest zróż-
nicowana. Każda firma stara się co 
prawda wykorzystać sprawdzone 
sposoby zwiększenia bezpieczeństwa 
żołnierzy, jednak można je w różny 
sposób konfigurować. Zasady dzia-
łania sprzętu wojskowego generalnie 
nie różnią się, lecz w ostatnich latach 
nastąpił ogromny postęp w zastoso-
waniu nowych technologii. Warto 
zauważyć, że technologie wojskowe 
zawsze wyznaczały stopień rozwoju 
cywilizacji, a wiele z tych rozwiązań 
możemy spotkać na rynku cywilnym. 
Bardzo dokładnie przyglądają się na-

– Naszym klientem obecnie jest 
polskie Ministerstwo Obrony Na-
rodowej. W ramach podpisanych 
umów zobowiązaliśmy się dostar-
czyć ponad 600 transporterów KTO 
Rosomak w różnych wersjach do 
końca 2013 roku. Nie ukrywam, że 
jest to bardzo wymagający klient, 
ale możemy śmiało powiedzieć, że 
współpraca układa się wyśmienicie. 
Oddaliśmy w ręce polskich żołnierzy 
narzędzie prawie doskonałe, nad któ-
rego funkcjonalnością będziemy jesz-
cze usilnie pracować tak, aby przez 
kolejne lata KTO Rosomak należał do 
najlepszych w swojej klasie.

– Jakie zasady organizacyjno-
strukturalne i ekonomiczne rządzą 
sektorem przemysłu wojskowego?

– Sektor przemysłu wojskowego 
jest bardzo specyficzny, co podyk-
towane jest niecodzienną, specjalną 
produkcją, wymagającą użycia naj-
nowszych technologii. Promowanie 
i sprzedaż takiego produktu jest pro-
cesem bardzo złożonym, który zaj-
muje czasem kilka lub kilkanaście lat. 
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szym Rosomakom sojusznicy oraz 
dowódcy wojskowi wielu krajów 
świata. Afganistan jest ważnym poli-
gonem oraz źródłem wiedzy i poten-
cjału technologicznego na temat roz-
wiązań, a także możliwości adaptacji, 
które można zastosować z wykorzy-
staniem KTO Rosomak. A wszystko 
to dla naszego bezpieczeństwa.

– W zakresie asortymentu pojaz-
dów wojskowych Państwa oferta 
zawiera...

– Oferta WZM S.A. to wiele ob-
szarów działalności głównie w za-
kresie KTO Rosomak. Podstawą jest 
oczywiście produkcja pojazdu na 
jednej z najnowocześniejszych hal 
technologicznych w Europie, jednak 
w ostatnich latach przeprowadzone 
przez nas inwestycje pozwoliły na 
poszerzenie oferty o kolejne obszary. 
Świadczymy usługi w zakresie serwi-
su KTO Rosomak nie tylko w kraju, 
lecz również w Afganistanie, gdzie 
wspieramy polskich żołnierzy, utrzy-
mując na stałe personel serwisowy. 
Filozofia firmy mówi, że wszędzie 
tam, gdzie nasz produkt, znajdują 
się nasi pracownicy. Tym sposobem 
utrzymujemy stałe punkty serwiso-
we w każdej jednostce wojskowej, 
gdzie stacjonują nasze pojazdy. Ko-
lejnym zakresem działalności jest 
szkolenie użytkownika we w pełni 
multimedialnych salach wykłado-

wych, a dodatkowym atutem jest 
możliwość korzystania z rzeczywi-
stych pomocy dydaktycznych – Ro-
somaków oraz symulatora kierowcy 
pojazdu „Rosiczka”, za który spółka 
otrzymała na ostatnich targach Prze-
mysłu Obronnego Kielce 2011 nagro-
dę „Defender”. W ramach pakietu 
logistycznego posiadamy magazyn 
części i narzędzi specjalnych, któ-
ry w pełni może zabezpieczyć eks-
ploatację pojazdu na lata. Obecnie 
uruchomiliśmy kolejny obszar dzia-
łalności, którym jest remont KTO Ro-
somak. Chcemy w ten sposób reali-
zować naprawy i remonty pojazdów, 
które uległy uszkodzeniu, np. na sku-
tek działań na misjach wojskowych. 
Ostatnim, bardzo ważnym aspektem, 
jest rozwój KTO Rosomak. Po sied-
miu latach od rozpoczęcia produkcji 
możemy śmiało powiedzieć, że oferu-
jemy całą gamę pojazdów w różnych 
wersjach. W najbliższych miesiącach 
kolejne wersje Rosomaka zostaną 
przekazane użytkownikowi.

– Czy w asortymencie pojazdów 
wojskowych następuje duża rotacja 
sprzętu? Jest to rynek charakteryzu-
jący się częstym pojawianiem się no-
wych rozwiązań i produktów, które 
szybko zastępowane są kolejnymi?

– W związku z szybkim rozwojem 
technologii stosowanej w produkcji 
wojskowej, na rynku zbrojeniowym 

występuje duża rotacja oferowanego 
sprzętu. Niemniej jednak eksploatacja 
pojazdu przewidziana jest na około 
30 lat, uwzględniając oczywiście jego 
ciągłą modernizację. KTO Rosomak 
jest pojazdem o konstrukcji moduło-
wej, co pozwala nam w dość łatwy 
sposób zamontować na nim nowe 
wyposażenie, które będzie zgodne 
z wymaganiami klienta.

– Jak długo trwają takie kursy 
szkoleniowe organizowane w Wa-
szej firmie, jakie elementy dydak-
tyczno-szkoleniowe zawierają i czym 
są finalizowane?

– Kursy szkoleniowe prowadzone 
przez WZM S.A. obejmują w sumie 
ponad 20 różnego rodzaju szkoleń 
użytkownika pojazdu. Podstawo-
wymi są szkolenia kierowcy, do-
wódcy i działonowego, czyli załogi 
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pojazdu, dodatkowo oferujemy kur-
sy obejmujące mechaników czy nad-
zór eksploatacji. Reasumując, klient 
otrzymuje od nas wiedzę zaspoka-
jającą wszystkie aspekty związane 
z użytkowaniem nawet w skrajnie 
trudnych warunkach. Każdy z kur-
sów kończy się egzaminem, który 
uprawnia do odbycia kolejnego eta-
pu szkolenia prowadzonego przez 
wojsko w wyznaczonych jednost-
kach.

– Jakiego typu szkolenia cieszą się 
największym zainteresowaniem?

– W związku z udziałem kontyn-
gentu wojskowego w Afganistanie, 
najwięcej szkoleń prowadzonych 
jest dla załóg KTO Rosomak, czyli 
kierowcy, dowódcy i działonowego.      

– Polityka firmy zakłada też szero-
ki wachlarz działań związanych z od-
powiednim zarządzaniem marką, na 
przykład poprzez monitoring i bada-
nie stopnia zadowolenia klienta – na 
czym ta weryfikacja polega?

– WZM S.A., dążąc do zwiększe-
nia jakości realizowanych usług oraz     
produkowanego sprzętu, przeprowa-
dza okresowe badanie zadowolenia 
klienta. Badanie to jest realizowane 
w oparciu o ankietę obejmującą swo-
im zakresem istotne dla spółki kwe-
stie, pozwalające na wychwycenie 
obszarów do poprawy.

– W dobre i świadome budowanie 
wizerunku firmy wpisała się chyba 
też wizyta ministra obrony narodo-
wej, która miała miejsce w paździer-
niku minionego roku?

– Wizyta ministra obrony narodo-
wej Tomasza Siemoniaka była spo-
wodowana inauguracją prac w nowej 
hali remontu KTO Rosomak, która 
powstała na skutek potrzeby remontu 
uszkodzeń bojowych pojazdów wra-
cających z misji w Afganistanie. Do-
datkowo minister prowadzi, w imie-
niu rządu RP, nadzór właścicielski 
nad naszą spółką, więc każde spotka-
nie jest dla nas bardzo ważne i służy 
podtrzymaniu dobrych relacji.

– Niezależnie od branży w gospo-
darce dobro środowiska jest obliga-

toryjne. Stwierdzenie to jest możliwe 
do spełnienia, istotne w planowaniu 
przedsięwzięć firmy, respektowane 
przez kierowników i pracowników 
firmy, czy może postrzegają je Pań-
stwo w jeszcze innych kategoriach?

– Ochrona środowiska jest na sta-
łe wpisana w działalność spółki. 
W przeciągu ostatnich kilkunastu lat 
poczyniliśmy ogromny krok w kie-
runku świadomego stosowania zasa-
dy, że wszyscy pracownicy odpowia-
dają za jakość i ochronę środowiska, 
a działalność przedsiębiorstwa opar-
ta jest na aktualnych normach i ak-
tach prawnych oraz na zapobieganiu 
zanieczyszczeniom. Te wytyczne 
mamy wpisane w Politykę Zintegro-
wanego Systemu Zarządzania.

– Skoro już teraźniejszość firmy 
dosyć dobrze została przybliżona, to 
czy możemy wrócić do korzeni Woj-
skowych Zakładów Mechanicznych 
– jakie były początki?

– Historia zakładów zaczyna się 
w 1855 roku, kiedy to fabryka, założo-
na przez Wilhelma Fitznera jako mały 
warsztat kuźniczo-ślusarski, rozpoczę-
ła produkcję sprzętu transportowego. 
Otwarcie zakładu nastąpiło w 1870 r. 
– jako Kuźnia Kotłów „Kesselschmie-
de”. Pierwotnie fabryka działała jako 
kuźnia wyrabiająca wszelkiego ro-
dzaju kotły, przechodząc dalej do pro-
dukcji mostów i innych konstrukcji 
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budowlano-stalowych. W latach 1939-
1945 podstawową produkcją spółki 
były blachy pancerne, spawane kor-
pusy do samochodów opancerzonych 
i podobne elementy na potrzeby woj-
ska. Rozkazem Ministra Obrony Na-
rodowej w dniu 22.05.1952 r. powsta-
ły Wojskowe Zakłady Mechaniczne. 
Jak łatwo policzyć, w bieżącym roku 
obchodzimy 60 lat istnienia naszego 
przedsiębiorstwa. Początek działal-
ności to przede wszystkim remonty 
i modernizacje czołgów T 34, a w ko-
lejnych latach czołgów T 55. W latach 

80. braliśmy udział w budowie 
bazy remontu czołgów w Indiach. 
Przemiany gospodarcze i ustrojowe 
w 1990 roku spowodowały załama-
nie się rynku zbrojeniowego w Pol-
sce, nie omijając naszego zakładu. 
Wspomnę tylko, że jeżeli w latach 
70. i 80. mieliśmy ponad 1400 pra-
cowników, to w latach 90. już tyl-
ko 300. Ten ciężki okres udało nam 
się przetrwać dzięki bardzo udanej 
propozycji modernizacji pojazdu 

rozpoznawczego BRDM. W sumie 
dostarczyliśmy ponad 230 pojazdów 
tego typu. Najnowsza historia i suk-
ces WZM S.A. to oczywiście projekt 
Kołowego Transportera Opancerzo-
nego Rosomak. Dzięki niemu prze-
prowadziliśmy dogłębną restruktu-
ryzację i modernizacj infrastruktury.

– Firma zlokalizowana jest 
w Siemianowicach Śląskich – nie 
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było nigdy planów, by lokalizację 
zmienić np. na większe miasto?

– Siemianowice Śląskie były zawsze 
związane z przemysłem ciężkim, 
w tym wojskowym. Nasza historia 
pokazała, jak bardzo mieszkańcy 
i społeczność lokalna mogą związać 
się z firmą. Warto powiedzieć, że 
bardzo chętnie uczestniczymy w ży-
ciu kulturalnym i sportowym miasta, 
wspierając wszelkiego rodzaju inicja-
tywy lokalne. Współpraca z władzami 
Siemianowic Śląskich postrzegana jest 

przez nas jako wzorowa i odpowiada-
jąc na pytanie, czy nie było planów, by 
zmienić lokalizację firmy, zdecydowa-
nie nie było i nie będzie. WZM S.A. na 
stałe wpisały się w historię miasta.

– Choć Wojskowe Zakłady Me-
chaniczne są zlokalizowane na Ślą-
sku, to jednak przyjmują klientów 
nie tylko z tego regionu. W tym 
przypadku lokalizacja firmy nie 
ma aż takiego znaczenia, a może po 
prostu Śląsk ma równie dobre uwa-
runkowania rozwoju w różnych 

sektorach gospodarki jak inne czę-
ści Polski?

– Lokalizacja firmy na Śląsku umoż-
liwia podjęcie współpracy z wieloma 
przedsiębiorstwami, wykorzystując 
bliskość położenia, jak również świet-
ną infrastrukturę drogową. Współ-
pracujemy z ponad 160 firmami z całej 
Polski, lecz lwia część pochodzi wła-
śnie ze Śląska. Doskonałym przykła-
dem jest Bumar Łabędy z Gliwic – do-
stawca wieży HITFIST 30 mm, którą 
montujemy na KTO Rosomak.

Rozmawiała Dominika Tkocz
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FIRMY REGIONU
HOTELE DIAMENT S.A.

Your Comfort Is Our Business

Park Hotel Diament Katowice to hotel 
dla gości biznesowych oraz gości podró-
żujących w celach turystycznych. Atutem 
jest doskonała lokalizacja – z jednej stro-
ny bliskość autostrady A4 i łatwy dojazd 
do lotnisk w Pyrzowicach i Balicach, a z 
drugiej usytuowanie nieopodal centrum 
miasta. 

Na gości biznesowych czeka nowocze-
sne i przestronne centrum konferencyjne 
z przesuwnymi ścianami pozwalającymi 

W tym angielskojęzycznym, lecz zrozumiałym dla wszystkich, haśle mieści się usługo-
wa misja grupy Hotele Diament SA. Jest to największa polska sieć hotelowa (lokaliza-
cje: Katowice, Zabrze, Gliwice, Ustroń i Wrocław) i największa sieć hotelowa na Śląsku 
ze świetnie wykształconym i zaangażowanym zespołem pracowniczym.

w dowolny sposób aranżować wnętrza 
oraz Business Room – oddzielny pokój do 
pracy.

Hotel posiada 186 komfortowych i no-
wocześnie urządzonych pokoi. Każdy 
z nich wyposażony jest w klimatyzację, 
telewizor z szerokim wyborem kanałów 
telewizji satelitarnej, bezpłatne łącze in-
ternetowe, telefon, biurko do pracy oraz 
łazienkę z wanną lub kabiną prysznicową 
i suszarką do włosów. 

Na najwyższym piętrze hotelu mieści 
się restauracja Atmosfera z panoramicz-
nym widokiem na miasto. Karta dań 
to zestaw kulinariów klasycznych i no-
woczesnych, na przykład wyborny stek 
w różowym pieprzu i w sosie kurkowym 
sąsiaduje tu z filetem z barweny z sosem 
z suszonych fig. Absolutnym przebojem 
jest oferta PROFIT – dopłacając 40 złotych 
do rachunku za pokój, gościom przysłu-
guje 60 złotych do wydania w restauracji, 
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co w praktyce oznacza niebagatelny, 33-
procentowy rabat.

Kolejną atrakcją w Park Hotel Dia-
ment Katowice jest Golf Pub – miejsce 
dla gości spragnionych rozrywki spor-
towej, w którym dzięki najnowocze-
śniejszemu symulatorowi golfa można 
przenieść się na jedno z 45 pół golfo-
wych o międzynarodowej sławie i ćwi-
czyć z zastosowaniem prawdziwych 
kijów golfowych i piłek. 

O atutach Park Hotelu Diament Katowi-
ce mówi Piotr Gońda, dyrektor hotelu. 

– Park Hotel Diament to hotel o wyso-
kim standardzie, reprezentujący markę, 
która już zdążyła wpisać się w świado-
mość odbiorców…

– Park Hotel Diament Katowice jest ho-
telem czterogwiazdkowym, największym 
w sieci. Nasza marka będzie rozszerzać 
zasięg. Z rozmów z klientami podróżują-

cymi po całej Polsce wynika, że chcieliby 
znaleźć nasze hotele w różnych regionach. 
Kluczem do sukcesu było zbudowanie 
tożsamości marki poprzez relacje gości nie 
z jednym hotelem, ale z całą siecią. Pora 
wykorzystać siłę wynikającą z działania 
w grupie. 

– Odpowiedni wystrój, niezawodna 
obsługa, ale to nie koniec wyróżników 
wysokiego standardu hotelu?
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– Wysoki standard może mieć wiele 
definicji odzwierciedlających różne ocze-
kiwania gości, różną tożsamość hoteli 
lub sieci hotelowych, różne osobowości 
liderów biznesu i personelu hotelowego. 
Osobiście wierzę w jakość wyposażenia 
i obsługi, w naturalną gościnność, w po-
rządek i w zdrowy rozsądek. Kiedyś mó-
wiło się o przemyśle gościnnym (z ang.: 
the hospitality industry) i to wyrażenie 
podkreślało życiową konieczność równo-
ważenia czynnika jakości i opłacalności 
w hotelarstwie. Innymi słowy, budujemy 

dyskretnie nasze przewagi konkurencyj-
ne, ale nie popadamy w megalomanię 
albo w kicz.

 
– Ze względu na duże znaczenie jako-

ści obsługi personel musi odznaczać się 
zdefiniowanym zestawem cech osobo-
wości...

– Nie jest tak do końca. Budujemy ze-
społy składające się z osób zdolnych do 
ciężkiej pracy, o miłej osobowości i nie-
spożytej ambicji. Jednocześnie świadomie 
akceptujemy różnorodność. Ja wymagam 

przede wszystkim od siebie samego i wie-
rzę w oddziaływanie dobrego przykładu. 
Ludzie podchwytują to, co wnosi szef! 
Dobre albo złe rzeczy. 

– Państwa klientem jest ten biznesowy, 
jak również, choć w mniejszym stopniu, 
turystyczny gość. Częściej jednorazowo 
korzystający z oferty, czy raczej czyniący 
to regularnie?

– Wielu naszych klientów do nas wra-
ca, korzystają z naszych usług cyklicznie, 
regularnie. Kążdy powracający gość to 
kolejny sukces. Chociaż jesteśmy głów-
nie siecią hoteli biznesowych, to jednak 
wśród diamentów znajduje się perła 
w postaci naszego hotelu w Ustroniu. 
Tam klient biznesowy może wybrać się 
w gronie rodzinnym i korzystać z rewela-
cyjnego kompleksu SPA oraz udogodnień 
dla dzieci. 

– Jednak, abstrahując od tego czy to 
klient jednorazowy czy cykliczny, a za-
kładając, że to ten biznesowy, na co, poza 
sferą konferencyjną, może on liczyć?

– Zachęcamy do golfa (na symulato-
rze), do siłowni i już wkrótce zaprosimy 
na zabiegi relaksacyjne.

– Szczególną uwagę wśród wymienio-
nych przez Pana alternatywnych form 
relaksu przykuwa symulator golfa...

– Zależy nam na propagowaniu golfa. 
To doskonale wpisuje się w modę na ten 
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sport. Pierwszy raz w tym roku (i z ogrom-
nym powodzeniem!) byliśmy też organiza-
torami zimowego turnieju golfa na symula-
torze. 

– Pobyt w Państwa hotelu może też być 
prezentem…

–  Tak, wprowadziliśmy do sprzedaży 
vouchery na nasze usługi, można je zakupić 
przez naszą stronę internetową i przekazać 
rodzinie, przyjaciołom lub kontrahentom w 
prezencie. Dla przykładu oprócz voucherów 
noclegowych wprowadziliśmy w hotelu w 
Ustroniu vouchery SPA. Ta forma robi się 
coraz bardziej popularna i być może upo-
wszechnimy ją także w Katowicach.

– Hotel od kilku miesięcy szczyci się czte-
rema gwiazdkami. Co dla hotelu oznacza 
przejście o kategorię wyżej? 

–  To wykładnik naszej strategii rynkowej, 
dowód naszych ambicji oraz wyzwanie dla 
konkurencji. Możemy pochwalić się klima-
tyzacją w całym obiekcie, doposażeniem, 
upiększeniem oraz bogatszym zestawem 
usług.

– Oferta i obsługa hotelowa to wypad-
kowa działań wielu ludzi – jak nimi zarzą-
dzać?

– Zarządzanie to koncept coraz bardziej 
przestarzały. Koleżanki i koledzy w naszym 
hotelu oczekują kompetencji, uczciwości, in-
spiracji, zaufania i dobrego przykładu, czyli 
przywództwa w jak najbardziej zdroworoz-
sądkowym znaczeniu.

– Jak rysuje się przyszłość hotelu?
– Jest tylko jeden kierunek – całą parą do 

przodu! Każdy pracownik z osobna (włącznie 
ze mną), każdy wydział hotelu (jako specjali-
styczny zespół) oraz personel hotelowy, jako 
jedna drużyna prą do przodu z jednym pod-
stawowym celem – budowaniem długotrwa-
łych relacji usługowych z naszymi gośćmi.

– A jakie globalne reguły dziś tworzą ry-
nek hotelarski? Co jest na topie?

– Rynek hotelarski jest ogromny, zróżni-
cowany, wielowarstwowy, z obszarami kon-
centracji i rozdrobnienia. Globalną regułą jest 
internetowa reprezentacja i sprzedaż miejsc 
hotelowych. Na topie są najlepsi! I my tam 
zmierzamy.

Rozmawiała Dominika Tkocz
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Ze Zdzisławem Wolnym, współzałożycielem i prze-
wodniczącym Rady Nadzorczej firmy Clearex w Cho-
rzowie, rozmawia Dominika Tkocz.

– Logo firmy Clearex stanowi kula 
ziemska, czy ten symbol ma jakieś spe-
cjalne przesłanie?

– Kiedy zaczynaliśmy produkcję, za-
kładaliśmy, że będziemy eksportować. 
Tak też się stało. Można powiedzieć, 
że udało nam się wejść na rynek euro-
pejski, w zamyśle mieliśmy wejście na 
rynki światowe. Z różnych powodów 
zaniechaliśmy produkcji, ale logo zosta-
ło. Dziś to symbol otwartości na świat, 
ludzi i nowe rozwiązania. 

– Firma powstała w Chorzowie w lu-
tym 1988 roku. Jak dziś wspomina Pan 
tamten czas?

– Działalność zaczynaliśmy od pracy 
rąk własnych. Było nas czterech, jed-
nym z naszych wspólnych zaintereso-
wań była wspinaczka skałkowa. To był 
nasz pierwszy pomysł na zarabianie 
pieniędzy. Zaczynaliśmy od usług ogól-
nobudowlanych. To były głównie spe-
cjalistyczne roboty na dużych wysoko-
ściach i w miejscach trudno dostępnych, 
przy użyciu sprzętu alpinistycznego. Po 
niecałym roku przyjęliśmy pierwszego 
pracownika. Potem przychodzili kolej-
ni. Dzisiaj w firmie Clearex zatrudnia-
my około stu pracowników. Do tego 
dochodzi oczywiście spora grupa firm 

Optymizm to najlepszy sposób
na życie i biznes
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podwykonawczych czy stale z nami 
współpracujących.

– Zaczynaliście wprawdzie od usług, 
ale jak Pan wspomniał, przez jakiś czas 
waszą domeną była produkcja. W któ-
rym roku podjęliście to wyzwanie?

– Na produkcję postawiliśmy w roku 
1990. Produkowaliśmy wyroby stolar-
skie, była to szeroko pojęta galanteria 
ogrodnicza, głównie: kwietniki, skrzy-
nie, donice czy dwulitrowe ozdobne 
beczki na alkohol. Weszliśmy z naszą 
produkcją na rynek europejski. 85 pro-
cent trafiało do Holandii, Belgii, Nie-
miec, Francji, a nawet Szwecji czy Nor-
wegii. Był to trudny okres w firmie, bo 
nieustannie musieliśmy inwestować 
w nowe narzędzia. Produkowaliśmy 
krótkie serie, były to produkcje na za-
mówienie. Gdy skończyliśmy jeden ro-
dzaj produkcji, natychmiast pojawiało 
się inne, odmienne zamówienie, i od 
początku musieliśmy rozeznawać temat 
i gromadzić specjalistyczne narzędzia. 
Staliśmy się małym laboratorium stolar-
skim. Mieliśmy dwie stolarnie, jedną na 
terenie Zakładów Chemicznych „Haj-
duki” w Chorzowie, gdzie zadomowili-
śmy się na dłużej i stworzyliśmy siedzi-
bę firmy wykupując część terenu, drugą 
w okolicach Częstochowy. Produkcję 
zakończyliśmy w 1995 roku. Do tej de-
cyzji dojrzewaliśmy powoli, ponieważ 
stale zwodzili nas zagraniczni kontra-
henci, spóźniając się z zapłatą. Gdy ich 
rzetelność oceniałem już bardzo nisko, 
postanowiłem zakończyć dotychczaso-
wą  produkcję.

– Mówi Pan o sobie – urodzony opty-
mista. Zapewne ten optymizm pozwolił 
znaleźć nowy sposób na rozwój firmy?

– Dokładnie tak było. W połowie 1994 
roku zakupiliśmy oprzyrządowanie do 
produkcji okien i zaczęliśmy produko-
wać stolarkę nietypową. Zaangażowa-
łem się w ten proces. Zacząłem zgłębiać 
wiedzę na temat producentów w Polsce. 
Tą produkcją zajmowaliśmy się do 1997 
roku, czyli do czasu, gdy stwierdzi-
liśmy, że potrzebowalibyśmy dwóch 
pokoleń, aby dojść do takiego poziomu 
i parku maszynowego, jaki posiadają 
firmy zaangażowane w tę produkcję od 
lat. Odeszliśmy od produkcji i zajęliśmy 

się dystrybucją, montażem i serwisem 
współpracując z najlepszymi produ-
centami okien na polskim rynku. Dziś 
mamy swoją renomę i jesteśmy partne-
rem, o którego na Śląsku zabiegają pro-
ducenci.

– Zaczynaliście od usług budowla-
nych i nadal stanowią one ważny ob-
szar w rozwoju firmy.

– Świadczymy usługi w zakresie 
usług budowlanych, remontowych i in-
westycyjnych. Wykonujemy termomo-
dernizacje, montaż okien i drzwi oraz 
renowacje obiektów zabytkowych. Naj-
mniej jednak jesteśmy znani z renowacji 
zabytków, a w tym zakresie mamy na 
swoim koncie sporo osiągnięć. Odno-
wiliśmy między innymi część obiektów 
na terenie Browarów Tyskich, sporo bu-
dynków odnowiliśmy również w Cho-
rzowie, Rudzie Śląskiej i Świętochłowi-
cach.

– Poza działalnością biznesową sta-
wiacie od lat na sponsoring. Waszym 
„dzieckiem” jest halowa drużyna piłki 
nożnej Clearex Chorzów.

– To rzeczywiście nasze „dziecko” 
i ważne ogniwo działalności. Klub po-
wstał z naszych pasji sportowych. Jest 
pięciokrotnym zdobywcą mistrzostwa 
Polski, finalistą Klubowego Pucharu 
Europy, zdobywcą Pucharu Polski. Te 
sukcesy odegrały niewątpliwie bardzo 
ważną rolę w promocji naszej firmy. 
Osiągnięcia klubu sprawiają, że Cle-
arex jest postrzegany jako firma solidna, 
która ma dobrą markę i klasę. Chociaż 
rynek jest coraz trudniejszy, nie zamie-
rzamy wycofywać się ze sponsoringu. 
Nigdy bowiem na biznes nie patrzeli-
śmy przez pryzmat pieniędzy, za to we 
wszystko, co robimy, wkładamy serce.

– Co firma Clearex planuje na naj-
bliższy czas?

– Nigdy nie staraliśmy się zakładać 
zbyt ambitnych planów. Zawsze dosto-
sowujemy je do aktualnie panujących 
czasów na rynku. Uważamy, że ocze-
kiwania powinny być na miarę czasów, 
w których żyjemy. To pozwala nam się 
cieszyć tym, co mamy, i nie narzekać 
na rzeczywistość. Optymizm, to, moim 
zdaniem, najlepszy sposób na życie 
i biznes.
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Głównym wyróżnikiem firmy jest 
bogate i zróżnicowane portfolio ofe-
rowanych produktów, zaawansowa-
nych technologicznie i wciąż udo-
skonalanych. Wśród nich znajdują 
się produkty przemysłu tworzyw 
sztucznych, produkty do przemysłu 
farb i lakierów, produkty chemii bu-
dowlanej, biopaliwa i oleje, produkty 
do higieny w przemyśle rolno-spo-
żywczym i preparaty dezynfekcyj-
ne, oleje, środki smarne i czyszczące, 
produkty chemii bazowej oraz or-
ganicznej. solvadis polska dąży do 
kompleksowej obsługi klienta zapew-
niając profesjonalne doradztwo tech-
niczne oraz serwis posprzedażny.

Firma aktywnie udziela się w śro-
dowisku branżowym, będąc wielo-
letnim członkiem kluczowych or-
ganizacji skupiających czołowych 
graczy rynku chemicznego, takich jak 
np. Polska Izba Przemysłu Chemicz-
nego czy Polska Federacja Aerozo-
lowa. solvadis polska jest kilkukrot-
nym laureatem prestiżowej nagrody 
Gazeli Biznesu przyznawanej przez 
najpopularniejszy w kraju dziennik 
biznesowy Puls Biznesu najbardziej 
dynamicznie rozwijającym się fir-
mom w Polsce. Świadectwem speł-
nienia międzynarodowych wyma-
gań w zakresie zarządzania jakością 

w handlu, dystrybucji i marketingu 
w obrocie substancjami oraz prepa-
ratami chemicznymi jest przyznany 
firmie solvadis polska Certyfikat 
ISO 9001:2008. Firma zdobyła rów-
nież Certyfikat Najwyższej Jakości 
przyznawanej przez Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Badań nad Jakością 
pod patronatem Ministerstwa Go-
spodarki, a Prezes Spółki – Elisabeth 
Lürenbaum otrzymała tytuł Mene-
dżera Najwyższej Jakości. Jednym z 
najważniejszych ostatnich osiągnięć 
jest otrzymanie przez firmę solvadis 
polska Certyfikatu REDcert doty-
czącego zasad realizowania zrów-
noważonego rozwoju produkcji 
biopaliw spełniającego normy Unii 
Europejskiej. Ma ono szczególne 
znaczenie dla firmy, gdyż certyfi-
kacja ta ma na celu ograniczenie 
produkcji gazów cieplarnianych, 
zrównoważone zagospodarowanie 
gruntów oraz ochronę naturalnej 
biosfery, a dla solvadis polska pro-
blemy ekologiczne nigdy nie po-
zostawały obojętne. Firma dąży do 
wprowadzania na rynek i spopula-
ryzowania środków chemicznych, 
które mają zastosowanie w bardziej 
ekologicznych rodzajach produkcji, 
a product managerowie prowadzą 
szeroką działalność edukacyjną, 

umożliwiając klientom alternatywne 
rozwiązania, które są bardziej przy-
jazne środowisku naturalnemu.

solvadis polska sp. z o.o. jest fir-
mą elastyczną, otwartą na potrzeby 
klienta i aktywnie uczestniczącą w 
dynamicznie rozwijającym się ryn-
ku chemicznym. Pozioma struktura 
i łatwość wewnętrznej informacji to 
niewątpliwie atuty tej marki. To one 
sprawiają, że firma reaguje szybko 
i sprawnie na wszelkie innowacje 
oraz pojawiające się wciąż nowe 
możliwości rozwoju sprzedaży. 
Obecnie w firmie można zaobserwo-
wać tendencje do jeszcze większego 
zacieśniania współpracy między 
wszystkimi działami zajmującymi 
się różnymi rodzinami produktów. 
Temu służy wymiana doświadczeń 
i szukanie możliwości zastosowania 
oferowanych produktów w różnych 
gałęziach przemysłu.

Jednym z profili działalności firmy 
solvadis polska jest kompleksowa 
obsługa przemysłu spożywczego 
obejmująca zarówno środki myjąco-
dezynfekujące, jak i oleje techniczne, 
środki smarne oraz czyszczące.  W 
zakresie chemii myjąco-dezynfeku-
jącej spółka ściśle współpracuje z 
francuską firmą Quaron, jedną z eu-
ropejskich liderów tej branży, której 

FIRMY REGIONU

Dystrybucja produktów chemicznych z troską o ekologię
Firma solvadis polska sp. z o.o. jest obec-

na na polskim rynku blisko 20 lat. Długo-
letnie doświadczenie i nieustający rozwój 
ustabilizowały jej pozycje w środowisku 
branżowym czyniąc ją jednym z kluczowych 
podmiotów gospodarczych zajmujących się 
dystrybucją surowców chemicznych oraz 
środków chemii przemysłowej i specjali-
stycznej, w tym również chemii bazowej.

Robert Markowski
– product manager
solvadis polska

Tomasz Zagozdon
– product manager
solvadis polska
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środki z gamy Baso Arvo  charakte-
ryzują się wysoką jakością oraz sze-
rokim zastosowaniem.

Gama preparatów do mycia i de-
zynfekcji dla zakładów przetwór-
stwa żywności obejmuje od silnych 
środków opartych na ługach lub 
kwasach, poprzez specjalistycz-
ne produkty o bogatej kompozycji 
związków powierzchniowych, aż 
po środki higieny personelu. W ofer-
cie znajdują się preparaty kwasowe 
i alkaliczne, pienne i nie pienne, 
myjące, dezynfekujące. Taka różno-
rodność pozwala na dostosowanie 
odpowiedniego rozwiązania do każ-
dej potrzeby. Tym sposobem każdy 
rodzaj przetwórstwa spożywczego, 
czyli mleczarnie, zakłady mięsne, 
browary, producenci napojów itp. 
są celem działań spółki. solvadis 
polska stara się dostarczać nie tylko 
typowe produkty myjące, ale rów-
nież rozwiązania prowadzące do 
zauważalnych oszczędności wody, 
energii oraz czasu. Często łączy w 
jednym preparacie kilka funkcji  w 
celu jak najlepszego wykorzystania 
potencjału zawartych w nim związ-
ków. Wszystko zależy od konkretnej 
aplikacji oraz potrzeb klienta. Firma 
jest w stanie dopasować rozwiązanie 
do każdego problemu związanego z 
higieną.

Kolejna grupa produktów to dział 
chemii dla rolnictwa. W skład port-
folio tego działu wchodzą środki 
do odkażania budynków inwentar-
skich, uzdatniania wody oraz do 
profesjonalnej chemii higieny doju 
dla producentów mleka. Wysokiej 
jakości preparaty dippingowe oparte 
na jodzie, chloroheksydynie, kwasie 
mlekowym, składnikach pielęgnu-
jących, glicerynie i posiadających 
działanie antybakteryjne zdobywają 
coraz większe uznanie na tym trud-
nym rynku. W grupie produktów 
rolniczych występują skuteczne 
środki zwalczające np. wirus ptasiej 
grypy H5N1 i inne typowe proble-
my.

Najważniejszą pod względem 
innowacyjności jest grupa produk-
tów enzymatycznych Baso Bionil. 
Tak bogatej oferty tego typu środ-
ków nie posiada żadna inna firma. 
Detergenty z grupy Baso Bionil są 
mieszaninami enzymów oraz anio-
nowych i niejonowych substancji 
powierzchniowo czynnych. Są one 
wysoce biodegradowalne i działają 
w umiarkowanych warunkach. To, 
co wyróżnia tego typu związki to 
przede wszystkim skuteczna wal-
ka ze zmorą bakteryjną w przemy-
śle spożywczym, która ukrywa się 
pod postacią biofilmu (duże kolo-

nie bakterii obudowane zwartą, trud-
ną do usunięcia w trakcie standardo-
wego mycia strukturą, zbudowaną z 
produktów ich metabolizmu).

Nie bez znaczenia jest fakt iż, cał-
kowita biodegradowalność bez ne-
gatywnego wpływu na środowisko 
pozwala uniknąć problemów w kwe-
stii oczyszczania ścieków. Preparaty 
enzymatyczne nie mają żadnego ne-
gatywnego wpływu na powierzchnie 
szczególnie wrażliwe na korozję po-
wstającą pod wpływem stosowania 
konwencjonalnych środków (np. na 
aluminium, miedź, cynk).  Stwier-
dzono również brak ryzyka agresji 
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chemicznej i wspomniany już brak 
zagrożenia dla środowiska i ludzi. 

Proekologiczna polityka firmy 
znalazła również odzwierciedlenie 
w działalności grupy zajmującej 
się olejami i środkami smarnymi. 
W ofercie tego działu znajduje się 
bogata oferta biodegradowalnych  
smarów i olejów, które mogą być 
stosowane w maszynach biorących 
udział w bezpośrednich procesach 
produkcyjnych w przemyśle spo-
żywczym – tam gdzie może dojść 
do incydentalnego kontaktu środ-
ka smarnego z przetwarzaną żyw-
nością. Są to preparaty specjalnie 
wyprodukowane dla tego rodzaju 
potrzeb, które muszą otrzymać sto-
sowne certyfikaty dopuszczające je 
do tak wymagających zastosowań 
- tzn. mają być przede wszystkim 
obojętne dla ludzkiego organizmu.

Posiadanie bogatej oferty środków 
smarnych oraz równie interesującej 

oferty chemii myjąco-dezynfekującej 
mających zastosowanie dla przemy-
słu spożywczego zapoczątkowało 
ideę połączenia tych dwóch grup 
produktowych, dotychczas samo-
dzielnych komórek spółki. Podsta-
wowym celem tego mariażu było 
osiągnięcie efektu synergii poprzez 
optymalizację działań obu zespo-
łów.

W ramach tej wewnętrznej współ-
pracy firma zdecydowała się na 
podjęcie próby stworzenia własnej 
linii produkcyjnej produktów my-
jąco – dezynfekujących w oparciu 
o wiedzę i doświadczenia swojego 
dotychczasowego dostawcy – na li-
cencji Quaron France.

Powyżej zostały przybliżone 
Państwu najnowsze tendencje roz-
wojowe firmy, ale w swojej ofercie 
solvadis polska posiada także oleje 
mineralne i syntetyczne wykorzysty-
wane w przemyśle chemicznym oraz 

petrochemicznym, w górnictwie, ga-
zownictwie, hutnictwie, a także ma-
jące zastosowanie u producentów i 
dystrybutorów sprężarek oraz pomp 
próżniowych, producentów wyro-
bów z tworzyw sztucznych, produ-
centów maszyn, urządzeń i instalacji 
przemysłowych, producentów ło-
żysk, przekładni, lin, dla zakładów 
obróbki metali i operatorów taboru 
kolejowego i samochodowego.

Nowatorskie przedsięwzięcia 
wraz z wieloletnim doświadczeniem 
w branży chemicznej oraz długo-
trwałe relacje z dynamicznie rosnąca 
liczbą klientów w Polsce i na świe-
cie sprawiają, że solvadis polska sp. 
z o.o. postrzegana jest jako solidny i 
godny zaufania partner biznesowy. 
Stabilną pozycję spółki na rynku 
potwierdzają wyniki finansowe i 
wysokie miejsca w rankingach prze-
prowadzanych przez niezależne wy-
dawnictwa i organizacje branżowe.

Artykuł powstał we współpracy z 
Product Managerami firmy solvadis 
polska – Robertem Markowskim, 
Tomaszem Zagozdonem i Krzyszto-
fem Zającem.
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– Kiedy powstała firma Bioeco 
i jakie były jej początki? Czy w 
przypadku Bioeco można mówić 
o gwałtownej rewolucji struktury i 
sposobu funkcjonowania na prze-
strzeni dotychczasowego okresu 
istnienia… A może zmiany te miały 
bardziej ewolucyjny charakter?

– Firma Bioeco powstała w 2003 
r., genezą powstania był, jak to 
często bywa, pomysł jej założycieli 

połączony z doświadczeniem oraz 
wiedzą z zakresu szeroko rozumia-
nego rynku produktów petroche-
micznych. Do tego doszła wiara w 
możliwość rozwoju na strategicz-
nym z punktu widzenia kraju ryn-
ku, jakim jest przemysł ciężki. Spół-
ka początkowo działała jako mikro 
przedsiębiorstwo na terenie regio-
nalnym, sukcesywnie rozszerzając 
swój rynek na skalę ogólnokrajową. 

Kolejnym naturalnym krokiem, 
wpisującym się w strategię rozwo-
ju firmy, było pozyskanie rynków 

FIRMY REGIONU

Sukcesy Holdingu Bioeco na europejskich rynkach

Z prezesem firmy Bioeco Arkadiuszem Świegockim 
rozmawia Dominika Tkocz.

Holding Bioeco skupia w jednej strukturze spółki: Bioeco Trading, Trans Bioeco 
Trading, Bioeco Litwa i Bioeco Holding. Stworzenie grupy firm o zróżnicowanej 
działalności w ramach jednej grupy, umożliwia zarówno niezależną działalność 
poszczególnych podmiotów, jak również wzajemną współpracę, a co za tym idzie 
oferowanie kontrahentom usług i towarów z różnych wspólnie uzupełniających 
się dziedzin. Holding zatrudnia załogę rozumiejącą wymagania rynku i stanowią-
cą zwartą grupę. Poprzez ciągłe szkolenia oraz inwestycje oparte o najnowocze-
śniejsze technologie pracy i produkcji Holding Bioeco jest w stanie sprostać coraz 
bardziej wymagającym rynkom jakie stawia przed nim Wspólnota Europejska. 
Swoją misję realizuje poprzez odpowiednie wykorzystanie posiadanych zasobów, 
wysoki poziom jakościowy oferowanych produktów, wzorowy poziom obsługi 
klientów, a także poprzez nowoczesny system rozwiązań organizacyjnych.
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poza granicami naszego kraju. Na 
przełomie 2007 i 2008 roku Polska 
przystąpiła do układu z Schengen, 
to historyczne wydarzenie przy-
czyniło się do ekspansji naszej fir-
my na nowe rynki w państwach 
ościennych. Odnosząc się do całego 
okresu istnienia naszej firmy my-
ślę ,że bardziej możemy mówić o 
ewolucyjnym charakterze zmian 
polegającym na stopniowym pozy-
skiwaniu nowych rynków , wpro-
wadzaniu kolejnych produktów , 
przyroście wykwalifikowanej ka-
dry pracowniczej, niż o gwałtownej 
rewolucji.

– Jak prawo unijne i funkcjono-
wanie UE wpłynęło na działalność 
Państwa przedsiębiorstwa?

– Jak wcześniej wspomnieliśmy w 
naszym portfelu znajdują się kon-
trahenci przynależący do państw 
układu z Schengen a przeważająca 
ilość naszych dostaw to dostawy 
wewnątrzwspólnotowe, dlatego 
bardzo ważna jest dla nas zarów-
no znajomość prawa unijnego, jak 
również zasady funkcjonowania 
w UE. Ponieważ zawsze stawiamy 
na profesjonalizm, nawiązaliśmy 

współpracę z międzynarodową wy-
specjalizowaną w prawie unijnym 
kancelarią, jak również na bieżąco 
szkolimy pracowników z zagadnień 
dotyczących przepisów unijnych.

– Firma zwraca uwagę na zna-
czenie konsolidacji podmiotów 
na rynku – jakimi atutami oznacza 
się ta strategia? W jaki sposób tę 
strategię firma stara się wdrażać w 
praktykę ?

– Naszym, zdaniem głównym 
atutem strategii konsolidacji jest 
niezależność, dlatego na dzień 
dzisiejszy spółka posiada własną 
infrastrukturę produkcyjną, bazę 
transportową, jak również między-
narodową agencję spedycyjną.

– Obecnie w Państwa strukturze 
„zrzeszone” są cztery podmioty 
gospodarcze, czy może je Pan krót-
ko scharakteryzować?

– Pierwszym z podmiotów jest 
firma produkująca szeroką gamę 
produktów smarowych wykorzy-
stywanych głownie przemyśle. 
Równocześnie spółka jest znaczą-
cym dystrybutorem produktów 
petrochemicznych na rynku krajo-

wym i europejskim. Kolejny pod-
miot to silny gracz na rynku prze-
wozu materiałów niebezpiecznych, 
posiadający własny tabor transpor-
towy oraz dynamicznie rozwijającą 
się agencją spedycyjną. Działalność 
następnego podmiotu opiera się na 
strukturze funduszu inwestycyj-
nego. Jego strategia skupia się na 
konsolidowaniu różnych obszarów 
działalności, a także finansowaniu 
obiecujących, niszowych przedsię-
wzięć biznesowych związanych 
między innymi z nowoczesnymi 
technologiami. Ostatni zrzeszony 
podmiot jest to spółka z litewskim 
rodowodem z siedzibą w Kownie. 
W tamtejszym rejonie firma ta jako 
jedyna posiada nowoczesną infra-
strukturę wybudowaną według 
najnowszych standardów, co daje 
jej olbrzymie możliwości w świad-
czeniu usług przeładunkowych z 
kolei wąskotorowej na kolej szero-
kotorową. Świadcząc na tym no-
woczesnym zakładzie usługi logi-
styczne można byłoby się pokusić 
o stwierdzenie, że łączymy w wy-
mianie handlowej Unię Europejską 
z rynkami wschodnimi oraz z całą 
prybaltyką. 
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– Co jest najważniejszym funda-
mentem firmy?

– Naszym zdaniem najważniej-
szym fundamentem firmy jest pra-
cowita, wysoko wykwalifikowa-
na kadra pracownicza, cechująca 
się dużym zaangażowaniem we 
wszystkie projekty Bioeco.

– To imponujące. A zatem mając 
tak silna kadrę, jakie mają Pań-
stwo plany rozwoju na najbliższy 
czas?

– Posiadamy wiele planów, które 
wdrażamy. Najważniejszym z nich 
będzie wybudowanie na terenie 
Śląska nowego zakładu produk-
cyjnego z najnowszą infrastrukturą 
techniczną, co umożliwi wprowa-
dzenie kolejnych wysoko wyspe-
cjalizowanych produktów.

– To zastanawiające, a zarazem 
enigmatyczne. Czy może Pan coś 
więcej na ten temat powiedzieć ? 

–  Niestety nie, więcej szczegól-
nych w tym temacie zdradzić nie 
możemy. Mamy jednak nadzieję, że 

na łamach magazynu „Silesia Busi-
ness & Life” w najbliższej przyszło-
ści będziemy mogli szerzej na ten 
temat opowiedzieć.

– Produkt na wysokim poziomie 
to produkt…

– …dla bardzo wymagających 
odbiorców, cechujący się spełnia-
niem wysoce zaostrzonych norm 
europejskich.

–  „Pełna świadomość ekolo-
giczna” obecnie jest modnym ha-
słem reklamowym wielu firm, ale 
w rzeczywistości tylko niewiele z 
nich stara się ten slogan praktyko-
wać. Jak Bioeco próbuje nie tylko 
się tak reklamować, ale też w ten 
sposób funkcjonować ?

–  Dosłownie i w przenośni. 
„Eko”, jak sama nazwa wskazuje, 
pojawiło się w brzmieniu nazwy 
naszej spółki i jest ważnym aspek-
tem codziennego działania nasze-
go przedsiębiorstwa. Zaczynając 
od stosowania w pomieszczeniach 
biurowych energooszczędnych 

sprzętów, najnowszych systemów 
oszczędności energii oraz świado-
mego wykorzystania materiałów 
biurowych, poprzez zastosowanie 
najnowszych rozwiązań utylizacyj-
nych w zakładzie, kończąc na tabo-
rze transportowym spełniającym 
najbardziej rygorystyczne wyma-
gania EURO5. 

– Firma nawiązuje też regular-
ne kontakty z kontrahentami za-
granicznymi, czy wśród nich do-
minuje jakiś kraj? W stosunkach 
biznesowych z polskimi firmami 
i tymi z zagranicy pojawiają się 
różnice? 

– Nie dzielimy Europy na kra-
je. Dla nas Unia Europejska „bez 
granic” jest nadal ogromnym nie 
wyeksplorowanym rynkiem. Do-
tychczas współpraca skupiała się 
głównie na klientach z państw 
ościennych, natomiast już w naj-
bliższym czasie planowana jest 
ekspansja sprzedaży w głąb Euro-
py poprzez śmiałe i wypracowane 
rozwiązania logistyczne. Z naszych 
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spostrzeżeń oraz doświadczenia 
wynika, że jedyną różnica w sto-
sunkach biznesowych jest język 
komunikacji. Natomiast w naszych 
zwartych szeregach znajduje się 
kadra pracownicza dobrze radzą-
ca sobie z różnicami kulturowymi, 
gdyż część naszych pracowników 
to obcokrajowcy.

- Często pojawiają się w dzia-
łaniu firmy takie określenia jak 
bezpieczeństwo, jakość oraz za-
ufanie. Jak zdefiniowałby Pan 
„wizytówkę” firmy?

– W mojej opinii definicja nasu-
wa się sama. Przede wszystkim 
bezpieczeństwo, czyli gwarancje 
przekładające się na zapewnienie 
wysokich standardów dla pracow-
ników np. poprzez stały proces 
szkoleń, stabilność ich zatrudnie-
nia. Ale bezpieczeństwo to także 
zapewnienie w ramach współpra-
cy naszym kontrahentom regular-
ności dostaw, co w dzisiejszych 
czasach ma kluczowe znaczenie w 
relacjach biznesowych. 

Jakość to dla nas priorytet. Gwa-
rantuje i umacnia naszą pozycję 
wśród obecnych i przyszłych od-
biorców. Zaufanie to cecha dopeł-
niająca, proszę nie zapominać, że 
wypracowuje się ją latami. Czasa-
mi przez jeden błąd w jednej chwili 
można ją utracić. Dlatego tak dużą 
wagę przykładamy do działań w 
oparciu o najwyższe zasady kultu-
ry biznesowej. 

– Podobno firma produkuje 
własne naczepy samochodowe na 
terenie Włoch. Czy możemy coś 
więcej na ten temat powiedzieć?

– Tak, jednym z naszych naj-
nowszych projektów jest produk-
cja cystern drogowych w koope-
racji z firmą SACIM SPA. Powstał 
on w odpowiedzi na potrzeby 
rynku transportowego. Wspól-

nymi siłami stworzyliśmy niszo-
wy produkt, najlżejszą a zarazem 
najbardziej ekonomiczną cysternę 
w Europie. Chciałbym dodać, że 
jako pierwszy producent wprowa-
dzamy ją na rynek, wyprzedzając 
tym samym czołowe europejskie 
koncerny. 

– Drużyna szczypiornistek „Ru-
chu Chorzów” po wielu latach 
aspiruje do tytułu Mistrza Polski 
i jest już o krok od osiągnięcia 
swojego celu. Czy to przypadek, 
czy firma lubi „grać” w najlepszej 
lidze? A już tak poważnie, proszę 
nam opowiedzieć o działalności 
pozabiznesowej Bioeco.

– Osobiście uważam, że sport 
rządzi się takimi samymi zasadami 
jak biznes. 

W związku z tym stara-
my się wspierać sport w sze-
rokim tego słowa znaczeniu.  
Są to z naszej strony działa-
nia długofalowe – jesteśmy 
jednym ze stałych sponsorów  
pierwszoligowej drużyny piłki 
ręcznej „Ruch Chorzów”, a doraź-
ne wspieramy takie imprezy spor-
towe jak np. Mistrzostwa Polski w 
Kulturystyce, Ogólnopolskie Po-
kazy Klubu Sportowego Capoeira, 
jak również dofinansowujemy im-
prezy sportowe organizowane dla 
dzieci i młodzieży.
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Dusza dojrzałej artystki ukryta 
w ciele małej dziewczynki. Wraż-
liwie, skromnie i subtelnie hipno-
tyzuje barwą głosu i słowem... 
A trwanie w tej hipnozie młodej 
artystki jest niesamowitym 
przeżyciem muzycznym, do 
którego stale ktoś w Polsce 
i na świecie się przekonuje.

Muzyka ją zaskakuje,
a ona w niej zaskakuje innych



43SILESIA BUSINESS & LIFE

KULTURA
JULKA BOGDAŃSKA

– Czy możemy przenieść się do 
chwili, w której okazało się, że 
dostałaś się do projektu „Poland... 
why not?”. Jestem pewna, że do-
brze pamiętasz tamten moment...

– Właściwie to nie pamiętam do-
kładnie szczegółów tamtej chwili, 
ale była bardzo ważna dla mnie 
i wszystko zmieniła. To, co mi zo-
stało w pamięci, to moment, kiedy 
wracałam z wakacji i mama powie-
działa mi, że mam szansę wziąć 
udział w tym projekcie. Wszyst-
ko jednak zaczęło się od tego, że 
Brian Allan, producent muzyczny 
i autor projektu, był zachwycony 
moim głosem w trakcie przesłu-
chań do niego. Chciał początkowo 
bym wzięła udział w edycji projek-
tu junior „Poland... why not?”, któ-
ry miał w planach, ale w ostatniej 
chwili zdecydował, że nie ma czasu 
na odkładanie mojego udziału do 
kolejnej edycji...

– To musiało być niesamowite...
– Kiedy dowiedziałam się, że będę 

śpiewać na jednej płycie z tyloma 
utalentowanymi artystami, byłam 
bardzo szczęśliwa. Poczułam też, że 
jednak pewne marzenia się spełniają.

– Czym zachwyciłaś producenta 
muzycznego, który słyszał już tyle 
świetnych głosów, a mimo to Twój 
wydał mu się odkryciem?

– Z tym wiąże się zabawna sy-
tuacja. Przed przesłuchaniami za-
stanawialiśmy się z rodzicami, jaki 
repertuar wybrać. Nie mieliśmy 
zbyt dużo czasu na wybór, a akurat 
w domu była płyta z różnymi pod-
kładami muzycznymi. Wybraliśmy 

W hipnozie małej artystki
z niej kilka utworów, w tym „Hal-
lelujah”, ale ten tylko w ostatecz-
ności do zaśpiewania. Najgorzej 
mi wychodził i w ogóle wydawał 
się nam z rodzicami mało ciekawy. 
Nawet tuż przed wyjściem na prze-
słuchanie mama powtarzała tacie: – 
Masz na płycie kilka utworów, ale 
ten „Hallelujah” niech zaśpiewa w 
ostateczności...

– Czy ta „ostateczność” okazała 
się przepustką?

– Najpierw zaśpiewałam kil-
ka piosenek z przygotowanego 
repertuaru (Brian był wręcz za-
chwycony), oczywiście pomijając 
tę „w ostateczności”... Ale  Brian  
przypadkowo zerknął na listę przy-
gotowanych przeze mnie utworów. 
I, „jadąc” po nich palcem po kolei, 
nagle zatrzymał na tym ostatnim – 
„Hallelujah”. Powiedział, że dawno 
go nie słyszał i chętnie teraz posłu-
cha. Zaśpiewałam, i to go zauroczy-
ło. 

– W projekcie „Poland... why 
not?” byłaś najmłodszą uczest-
niczką, a w dodatku Twoimi part-
nerami w nim byli właściwie sami 
doświadczeni artyści.

– Byłam zaszczycona, że mo-
głam wziąć udział w tym projekcie 
i współpracować z takimi artystami. 
Miałam też możliwość poznania ich 
od drugiej strony, tej, której nie po-
kazuje się w telewizji czy gazetach. 
Patricia Kazadi, Natasza Urbańska, 
ale tak naprawdę wszyscy zaanga-
żowani w projekt artyści okazali się 
bardzo bezpośredni i sympatyczni. 
Można powiedzieć, że w czasie jego 

realizacji nawiązaliśmy dobrą zna-
jomość.

– A o czym rozmawialiście 
w przerwach między nagraniami?

– Głównie otrzymywałam od nich 
wiele wskazówek muzycznych, 
których, ze względu na wiek i do-
świadczenie, mi udzielali. Poza tym 
dużo rozmawialiśmy o muzyce i ka-
rierze. Ale wracając do tych porad, 
to na przykład Patricia radziła mi, 
by przed lotem samolotem wzmoc-
nić się witaminą A i E, bo zdarza się, 
że od klimatyzacji traci się głos. Ona 
miała z tym czasem problemy, a ja, 
lecąc do Los Angeles na koncert, 
nigdy bym o tym sama nie pomy-
ślała.

– Koncert w Los Angeles? Opo-
wiedz jak to było...

– Do Los Angeles poleciałam  mię-
dzy innymi z Patricią Kazadi  oraz  
Nataszą Urbańską – artystkami 
z projektu (które kręciły tam wów-
czas swoje teledyski) na koncert dla 
Polonii i dla osób z amerykańskiej 
branży muzycznej. Miałam tam za-
śpiewać utwór „Hallelujah”. Pio-
senka „Good girl” to drugi utwór, 
który nagrałam z Robem Hoffma-
nem, ale  już po powrocie z LA. Po-
czątkowo była ona napisana z my-
ślą o Chrtistinie Aguilerze, jednak 
wydała jej się już zbyt dziewczęca i 
z niej zrezygnowała. Pamiętam, że 
klub, w którym występowaliśmy w 
Los Angeles, był zapełniony. Kie-
dy skończyłam śpiewać i zeszłam 
ze sceny, podeszła do mnie pewna 
pani i powiedziała, że też – tak jak 
ja – jest ze Śląska.
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– Moment, w którym człowiek 
zdaje sobie sprawę, że właśnie ta 
jedna rzecz jest jego pasją. Pamię-
tasz kiedy poczułaś, że Twoją pasją 
jest śpiew?

– Śpiewam od najmłodszych lat. 
Dokładnie w wieku  niespełna trzech 
lat miałam pierwszy występ. Zgłosi-
łam się wtedy na casting do dziecię-
cego zespołu Arka Noego. Organiza-
torzy chcieli wyłonić z grupy dzieci 
(chyba w przedziale wiekowym od 
czterech do dziewięciu lat) kogoś, 
kto mógłby zaśpiewać utwór na 
Dzień Matki z całym zespołem Arki 
Noego na ich nowej płycie. Pojecha-
łam na ten casting z mamą i star-
szą ode mnie o dwa lata siostrą. Na 
miejscu wszyscy byli przekonani, że 
śpiewać będzie moja siostra, a kie-
dy się okazało, że jest inaczej, pytali 
ze zdziwieniem: – To jednak ty bę-
dziesz śpiewać? Byłam wtedy mała 
i każdy myślał, że jestem tylko dla 
towarzystwa. W końcu casting wy-
grała dziewięcioletnia dziewczynka, 
bo jury stwierdziło, że powinno to 
być starsze dziecko, które na pewno 

sprawi mniej problemów w czasie 
nagrywania płyty.

– Co wtedy zaśpiewałaś?
– Śpiewałam utwór, który był 

wtedy bardzo znany, „Powiedz” 
zespołu Ich Troje. To była dosyć 
skomplikowana i trudna piosenka, 
za którą jury mnie bardzo pochwa-
liło. Rodzice wybrali ze mną ten 
utwór, bo dobrze go znałam z ra-
dia i często nuciłam. Poza tym bez 
problemów opanowałam cały, do-
syć długi i skomplikowany, tekst. 
W ten sposób udowodniłam, że 
z takim repertuarem, mimo moje-
go wieku, nie mam problemów. 
Jednak po castingu okazało się, że 
zaśpiewam jeszcze coś.

– Chodziło o jakąś dogrywkę?
– Nie, nie. Na castingu pojawiła 

się telewizja Katowice i chciała na-
grać krótki materiał z tego wyda-
rzenia. Po zakończeniu podeszła 
do mnie dziennikarka i poprosiła  
żebym coś zaśpiewała. Jakoś tak 
odruchowo zaczęłam piosenkę 

„Każde dziecko chce mieć misia...”. 
Wtedy ktoś z jury powiedział: – 
O, to jest właśnie piosenka dla niej! 
Kiedy wróciliśmy po castingu do 
domu, właśnie był włączony te-
lewizor, w którym były „Aktual-
ności” telewizji Katowice. I nagle 
zobaczyłam siebie na ekranie, jak 
śpiewam...

– Czy po tym zaczęłaś śpiewać 
utwory bardziej przeznaczone dla 
dzieci?

– Od początku dobrze się czułam 
w takich poważnych piosenkach, 
bo śpiewając nie lubię tańczyć na 
scenie. Raczej wolę utwory spo-
kojne, w których mogę się bardziej 
skupić na śpiewaniu. Po castingu 
do Arki Noego wzięłam udział 
w programie „Od przedszkola do 
Opola”, w którym zaśpiewałam 
też poważny utwór – „Jeszcze się 
tam żagiel bieli” Alicji Majewskiej. 
Potem dostałam się do programu 
„Przebojowe dzieci” i znowu wy-
konałam trudną piosenkę – „To nie 
ja” Edyty  Górniak.

SILESIA BUSINESS & LIFE
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– Jak wspominasz występy w tych programach ?
– Z programem „Przebojowe dzieci” związana jest pewna 

przypadkowa historia. Nie pamiętam dokładnie dlaczego, ale 
zostałam na nagraniu kolejnego odcinka tego programu, w któ-
rym gościem była Edyta Górniak. Kiedy była jeszcze w gar-
derobie, chyba ktoś z prowadzących ten program, widząc 
mnie na widowni, poprosił bym śpiewem umiliła pu-
bliczności czas oczekiwania na Edytę Górniak. A ja 
zaśpiewałam właśnie jej piosenkę.

– Edyta Górniak słyszała?
– Okazało się potem, że słyszała. Na zakończenie 

programu ktoś z organizatorów poprosił, żebym po-
szła do garderoby pani Edyty, bo bardzo chciałaby 
mnie poznać. Choć wcześniej mówiła, że po progra-
mie nie przewiduje żadnych autografów, bo bar-
dzo się spieszy do swojego maleńkiego synka, to 
jednak mnie zaprosiła. W garderobie poprosiła 
żebym jej jeszcze raz zaśpiewała. Musiałam 
wykonać to  a capella, pani Edyta była wzru-
szona  i wręczyła mi autograf z dedykacją.

– Jednak to program „Od przedszkola do 
Opola” przyniósł Ci pierwszy, duży suk-
ces...

– Tak, udało mi się wygrać odcinek, w któ-
rym brałam udział. Później był półfinał dla 
wszystkich zwycięzców poszczególnych 
odcinków z całego roku. W sumie było to 
chyba ponad dwadzieścia osób, a dalej prze-
szło tylko sześć. Finał odbywał się w Opolu 
i o wygranej decydowali widzowie wysy-
łając SMS-y. Po zakończeniu programu nie 
było wiadomo od razu kto wygrał. Wróciłam 
do domu i dopiero po południu drugiego dnia 
wszystko było jasne. Nagle do naszego domu za-
częły przychodzić sąsiadki i gratulować.

– Gratulować Julii zwycięstwa. A czy 
ona sama choć trochę w to wierzyła, jesz-
cze przed  ostatecznym  zwycięstwem?

– Byłam bardzo zaskoczona kiedy 
mama mi to oznajmiła, bo akurat ba-
wiłam się w pokoju. Na początku na-
prawdę nie umiałam w to uwierzyć. 
Nagrodą w konkursie był wyjazd dla 
całej rodziny do hotelu Gołębiewski, 
gdzie była też stadnina koni. Przez 
cały pobyt jeździłam na koniach 
(uwielbiam konie!) i pamiętam, że  
za bardzo nie chciałam wracać do 
domu.

SILESIA BUSINESS & LIFE
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– Po tylu sukcesach nie jesteś już 
anonimowa w swoim mieście.

– Często zdarza się, że ktoś prosi 
mnie, żebym wystąpiła na jakimś 
ważnym wydarzeniu i zawsze 
strasznie się z tego cieszę. Ostatnio 
prezydent Żor zaprosił mnie na 
wręczenie miejskich nagród – Fenik-
sów. Początkowo w trakcie tej uro-
czystości miałam zaśpiewać utwór 
„Hallelujah” i piosenkę z repertu-
aru Adele. Jednak kilka dni  przed 
tym wydarzeniem zmarła Whitney 
Houston, dlatego tę drugą piosenkę 
– „I will always love you” – zaśpie-
wałam właśnie w hołdzie dla niej. 
I widziałam, że chyba wszyscy byli 
bardzo wzruszeni.

– A jaki artysta Ciebie wzrusza 
i fascynuje?

– Bardzo lubię Adele, Christine 
Perri, Birdy, ale też rockowe zespo-
ły, jak na przykład Metallica czy 
Guns N’ Roses. Choć sama jeszcze 
do końca nie wiem jaki gatunek mu-
zyki chciałabym śpiewać. Dzisiaj in-
teresuje mnie wiele różnych stylów 
i ciągle szukam swojego miejsca 
w muzyce.

 
– A prawdziwy artysta dla Ciebie 

to...
– Ktoś, kto robi to co lubi, a nawet 

kocha to robić. Jest gotowy bardzo 
dużo pracować i wiele dla tej pasji 
poświęcić. Nie chce tylko zdobyć 
sławy i trafić do show biznesu, ale 
tworzyć coś, co powstaje w nim sa-
mym.

– A kim Ty jesteś, kiedy śpie-
wasz?

– Jestem zupełnie kimś innym, 
oderwanym od rzeczywistości. 
Czuję się wtedy wyjątkowo i mam 
wrażenie, że mogę robić wszystko, 
co tylko chcę. Śpiewając, jestem 
w innym świecie i może osoby, 
które mnie słuchają, czasem też 
w nim są. Śpiewanie udowodniło 
mi, że warto mieć marzenia i w 
nie wierzyć. Myśleć o nich i starać 
się do nich zbliżyć.

– Bardzo dojrzale traktujesz 
swoją pasję, a czy inni, znajomi 
i przyjaciele, też ją tak postrze-
gają?

– Znajomi w szkole podchodzą 
do tego różnie. Jedni zazdroszczą, 
a inni chcą się teraz ze mną za-
przyjaźnić. Ale to chyba normalne 
zachowanie ludzi w takiej sytu-
acji. Mam jednak grupę przyjaciół, 
z którymi znam się od pierwszej 
klasy podstawówki i oni bardzo 
mnie wspierają w tej pasji. Mimo 
że tyle rzeczy się wydarzyło w 
moim życiu, to to aż tak bardzo 
się nie zmieniło. Mam teraz mniej 
czasu i muszę go lepiej planować.

– Musisz planować, bo poza tą 
największą pasją masz jeszcze 
kilka mniejszych.

– Na pewno jest nią też taniec, 
wcześniej towarzyski, a dziś 
współczesny. Kiedyś byłam też 
mażoretką, chyba nawet najmłod-
szą w Polsce. Miałam wtedy oko-

ło trzech lat. Moja siostra chodziła 
na takie zajęcia, a ja też bardzo 
chciałam tego spróbować. W końcu 
trener grupy mażoretek zgodził się, 
żebym tańczyła. Ze względu na mój 
niski wzrost, w porównaniu z inny-
mi dziewczynami, które tańczyły 
w zespole, zawsze byłam prowadzą-
cą. Jednak to nie była jedyna nasza 
wspólna pasja z siostrą. Przez parę 
lat zajmowałyśmy się też modelin-
giem – prezentowaniem  i reklamą 
odzieży dla dzieci. A jeśli chodzi 
o aktualne pasje, to chodzę na kół-
ko teatralne. W środy na przykład, 
poza zajęciami tanecznymi, uczę się 
też gry na gitarze, a w piątki mam 
dodatkowe lekcje angielskiego.

– Kiedy w tym natłoku obowiąz-
ków i zajęć masz czas na trenowa-
nie swojego głosu?

– Bardzo często w tygodniu siadam 
przed komputerem, włączam jakiś 
utwór wraz z karaoke i kilkakrotnie 
go śpiewam. Potem przez kolejne 
dni doskonalę go i doskonalę... Zda-
rza się też, oczywiście, że śpiewam 
przy różnych czynnościach, chyba 
jak każdy, na przykład podczas ką-
pieli. Jeśli jednak przygotowuję się 
do występu, wtedy sięgam po na-
granie lekcji, którą przeszłam z Se-
th’em Riggs’em. Po niej spojrzałam 
zupełnie inaczej na śpiew i znacznie 
lepiej mi to wychodzi.

– Na czym polega to inne spoj-
rzenie?

– Teraz staram się nie tylko po 

Pod magicznym wpływem Julii Bogdańskiej był, a właściwie nadal jest, uznany na ca-
łym świecie producent muzyki Rob Hoffman i ceniony amerykański instruktor wokalny 
Seth Riggs. Utwory w wykonaniu młodej artystki znalazły się w albumie „Poland... Why 
Not?”, gdzie zaśpiewała wraz z kilkunastoma utalentowanymi artystami z Polski. Jest fi-
nalistką wielu konkursów muzycznych, m.in. „Od przedszkola do Opola” czy „Przebojowe 
dzieci”. W tym roku otrzymała także tytuł „Człowieka Roku 2011 w Żorach”, plebiscytu 
organizowanego przez Dziennik Zachodni.

Dzisiaj Julia Bogdańska musi dzielić swój czas między szkołę, wiele dodatkowych zajęć, 
a przede wszystkim pracę nad rozwojem muzycznym. Będąc jedną nogą w świecie sceny, 
popularności, zdobywania nowych doświadczeń i szukania swojego miejsca w muzyce, tą 
drugą ciągle stoi na ziemi, gdzie nadal jest córką, siostrą, koleżanką i uczennicą. Z taką 
samą subtelnością z jaką śpiewa, łączy oba wymiary swojego świata – muzyki i życia co-
dziennego. I, jak na dwunastolatkę, całkiem dobrze sobie z tym radzi.
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prostu śpiewać, ale też myśleć nad 
techniką śpiewu. W głowie mieć 
ciągle to, że przy śpiewaniu bardzo 
ważna jest przepona. Nagranie z tej 
lekcji trwa godzinę i po niej zawsze 
widzę poprawę w moim sposobie 
śpiewania. Nawet rodzice byli za-
skoczeni, jak wielka jest różnica.

– A Ty ciągle zaskakujesz ko-
lejnymi przedsięwzięciami mu-
zycznymi. Pod koniec marca byłaś 
w Londynie...

– To był koncert dla Polonii 
i różnych producentów mu-
zyki. Odbył się na legen-
darnej scenie Shepherd’s 
Bush Empire, na której 
występowali m.in. Rol-
ling Stones, David Bo-
wie czy sama Adele. 
Naprawdę to miejsce 
wywołuje niesamowi-
te emocje. Wystąpiłam 
tam razem z Korą, Ta-
tianą Okupnik, Sław-
kiem Uniatowskim, 
Patricią Kazadi i Kasią 
Popowską.

– W czasie koncertu 

SILESIA BUSINESS & LIFE

miałaś kontakt z żywą publicz-
nością. Wolisz czuć jej obec-
ność czy raczej śpiewać w 
studiu?
– Lubię śpiewać zarówno na 

scenie, jak i w studiu, ale chy-
ba trochę bardziej przed 

żywą publicznością. Taki 
występ podnosi adrenali-
nę i mobilizuje. Pamiętam, 
że kiedyś leżałam z prawie 
czterdziestostopniową go-
rączką w łóżku, ale zbliżał 
się występ, więc musiałam 

się jakoś pozbierać. W chwili, 
gdy weszłam na scenę, choro-

ba zniknęła, czułam się świetnie. 
Sama byłam tym bardzo zasko-

czona. Kontakt z publiczno-
ścią potrafi bardzo pozytywnie 

wpłynąć na artystę.
– A gdybyś miała wybrać jedno 

największe marzenie muzyczne, to 
co by nim było?

– Właściwie teraz mam dwa 
takie marzenia. Pierwsze – to 

nagrać własną płytę, i 
myślę, że jest to 

bardzo realne w tym roku. A drugie 
– bardzo chciałabym wystąpić i za-
śpiewać razem z taką artystką, jaką 
jest Adele.

– Z perspektywy Twoich dotych-
czasowych doświadczeń i niesa-
mowitych, a czasem niespodzie-
wanych, sukcesów i szczęśliwych 
przypadków, te oba marzenia są 
już pewnie na drodze do tego, by 
się spełnić...

– Mocno wierzę, że może tak być.
Rozmawiała:

Dominika Tkocz
Foto: 

Mario Ruczkowski
www.ruczkowski.com

Każdy ślub ma swój niepowtarzalny klimat . Jest odzwierciedleniem osobowości pary 
młodej , ich relacji i uczucia , które ich łączy . Fotografując staramy się odnaleźć ten 
klimat , wydobyć go w taki sposób , aby fotografie stały się nie tylko zapisem wydarzeń 
tego dnia . Zależy nam aby zdjęcia stworzyły opowieść o początku Waszej nowej drogi . 
Opowieść , do której po latach będziecie wracali z równie wielkim entuzjazmem jak w 
dniu Waszego ślubu .
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Lyoness Poland Sp. z o. o.
ul. Koœciuszki 169
40-524 Katowice
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W tym roku wyj¹tkow¹ niespodziank¹ dla uczestników turnieju jest
nagroda Hole In One: samochód Porsche

ufundowana przez LELLEK Group
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FIRMY REGIONU
TERMY RZYMSKIE

Świątynia zdrowia i energii
Miejsce, w którym warto się pojawić nie tylko dla poprawy kondycji ciała, ale 

także ducha. Miejsce, w którym bez wątpienia można zapewnić harmonię mię-
dzy tym, co cielesne i sakralne. Tym są Rzymskie Termy zlokalizowane w Pałacu 
Saturna w Czeladzi. Już sam obiekt ma swoją ponadstuletnią historię. Odrestau-
rowany na najwyższym poziomie stał się wyjątkowy na skalę europejską. Nawet 
w Polsce jest niewiele takich miejsc, które z największym smakiem i przepychem 
łączą historię z nowoczesnością i funkcjonalnością.

Z Leszkiem Pustułką, właścicielem 
Term Rzymskich w Czeladzi, rozmawia 
Dominika Tkocz. 

– Pałac Saturna w Czeladzi, łączący 
w sobie centrum biznesowe i konferen-
cyjne, luksusowe apartamenty i Termy 
Rzymskie, jest unikalną w tej części Euro-
py świątynią ducha i urody. Skąd pomysł 
na takie wyjątkowe przedsięwzięcie?

– Można rzec, że przywiozłem go 
z Niemiec. Podczas moich studiów 

w tym kraju, w latach osiemdziesiątych, 
dorabiałem pracując w jednym z pierw-
szych aquaparków z kompleksem saun. 
W nich można było odnaleźć nie tylko 
relaks i rozrywkę, ale także zdrowie. 
Ludzie w kulturalny sposób oswajali 
nagość i uprzyjemniali sobie czas w sau-
nach poprzez wprowadzanie różnorod-
nych rytuałów. Nic dziwnego, że zosta-
łem zafascynowany tamtejszą kulturą 
saunową.

– Moda na korzystanie z sauny do na-
szego kraju jeszcze chyba na dobre nie 
dotarła?

– Niestety nie, choć w ostatnich latach 
widać już zmiany na lepsze. Jeżeli cho-
dzi o Niemcy, to trudno uwierzyć, że 
spośród 80 mln mieszkańców tego kraju 
ponad 37 mln regularnie chodzi do sau-
ny. To przecież blisko połowa. U nas, na 
38 mln Polaków, do saun zagląda zale-
dwie 300 tysięcy osób. Łatwo policzyć, 
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że to mniej niż jeden procent. Pomimo to 
marzyło mi się otwarcie podobnego obiek-
tu w kraju. 

– I udało się, choć pierwszym obiektem 
z zespołem saun uruchomionym przez 
Pana nie był wcale Pałac Saturna.

– Kilka lat temu otworzyłem w Dąbrowie 
Górniczej park wodny „Nemo” z komplek-
sem siedmiu saun, których popularność do 
dziś nie maleje. To była namiastka tego, co 
udało mi się stworzyć w Czeladzi. Na odre-

staurowanie budynku o ponadstuletniej 
historii, dawnej siedziby dyrekcji kopalni 
Saturn, przeznaczyłem środki zarobione 
m.in. w branży nieruchomości. 

– Czy to prawda, że Termy Rzymskie 
w Czeladzi powstały w oparciu o plany 
starożytnych term z Pompei?

– Dokładnie tak, dzięki temu są tak 
unikalne i panuje w nich niepowtarzal-
na atmosfera. Na gości czekają baseny, 
łaźnie, sauny oraz Centrum Wellness & 

SPA z niezliczoną ilością relaksujących 
i odmładzających zabiegów. W części ze-
wnętrznej kompleks zachwyca: basenem, 
zielonymi tarasami, piaszczystą plażą 
oraz największą w Europie fińską sauną 
zewnętrzną – Świątynią Saturna. 

–  Od tysięcy lat wiadomo, że pobyt 
w termach to samo zdrowie...

– Tak jest też u nas. Goście wychodząc 
z naszych term czują się odprężeni i zre-
laksowani. Zabiegi w łaźniach i saunach 

Dziś dawna dyrekcja kopalni Saturn jawi się jako oaza piękna i wyjątkowości 
pośród szarości śląskiego krajobrazu. Jej niepowtarzalny urok urzeka nocą, 
kiedy bajecznie oświetlone mury Rzymskich Term dominują nad okolicą. Ten 
unikalny obiekt jest wyjątkowy z jeszcze jednego powodu. Zbudowano go 
w oparciu o oryginalne plany starożytnych Term z Pompei. Do budowy użyto 
najnowocześniejszych materiałów i technologii.  Termy Rzymskie w Pałacu 
Saturna, nawiązują też do historii pierwszego kompleksu Spa w Toskanii Terme 
di Saturnia. 
Nazywane są Świątynią Zdrowia i Energii. To tutaj można z łatwością zapomnieć 
o szarości i pośpiechu dnia codziennego, oddać się rozmyślaniom i medytacjom 
w niepowtarzalnym klimacie spokoju, ciszy i wypoczynku. Można też z 
łatwością osiągnąć  harmonię na czterech biegunach: fizycznym, psychicznym, 
społecznym i duchowym. Tu w sposób naturalny łączą się cztery żywioły: woda, 
powietrze, ogień i ziemia. Ich właściwa kombinacja daje człowiekowi impuls 
energetyczny pozwalający zdecydowanie sprawniej funkcjonować w codziennej 
rzeczywistości. 
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nie tylko poprawiają wygląd skóry, ale, co najważniejsze, wzmacniają 
cały organizm. Najwięcej zyskuje układ odpornościowy i krwionośny. 
Tężnie termalne i łaźnie ziołowe wpływają oczyszczająco i udrażniają-
co na drogi oddechowe. Stosujemy też zabiegi koloroterapii, muzyko-
terapii i aromaterapii.

– Co wśród gości cieszy się największą popularnością?
– Przede wszystkim Noce Saunowe odbywające się w drugie piątki 

miesiąca. Każda jest tematyczna i łączy w sobie dobrą zabawę z po-
dróżą w różne zakątki świata. Nie mniejszą atrakcją są Seanse Sauno-
we, które o każdej pełnej godzinie prowadzą specjalnie przeszkoleni 
saunamajstrzy. Ceremonia naparzania polega na polewaniu kamieni 
wodą z olejkami eterycznymi i rozprowadzaniu ciepłego powietrza po 
saunie. Seanse są niepowtarzalne, a niektóre z nich połączone są z pe-
elingami oraz maseczkami na ciało.

– Czy Termy Rzymskie częściej odwiedzają stali bywalcy, czy oso-
by, które zaglądają tu po raz pierwszy? 

– Dorobiliśmy się sporej rzeszy fanów. Można powiedzieć, że mniej 
więcej jedna trzecia gości bywa tutaj regularnie. Spotkania w termach 
zaczynają mieć charakter towarzyski, spotykają się tu pary, rodziny, 
znajomi czy przyjaciele z pracy. Spędzają po kilka godzin rozmawia-
jąc, jedząc coś. Jest to więc namiastka funkcji starożytnej łaźni, będącej 
centrum życia towarzyskiego. Sporo osób przyjeżdża do nas z daleka, 
chcąc zakosztować prawdziwej saunowej atmosfery. Szczególnie atrak-
cyjne są nasze imprezy tematyczne czy dni tylko dla kobiet. Wiele pań 
czuje się u nas swobodniej, będąc w swoim własnym towarzystwie. 

– Jakie stroje obowiązują w Termach Rzymskich?
– Wynikają one z regulaminu, który na przykład zakazuje wstępu 

w strojach kąpielowych. Nasze zasady są zgodne z zasadami euro-
pejskiej kultury saunowej, poruszamy się więc w szlafrokach i ręczni-
kach. W saunach siedzimy nago bezpośrednio na ławach parowych lub 
w fińskich na ręcznikach. A co do nagości... Dziwnie wygląda tu osoba 
w stroju kąpielowym. Tak naprawdę, to ona zwraca uwagę pozostałych. 
Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to miejsce dla naturystów. Jeśli ktoś 
po korytarzu paraduje nago, personel natychmiast zwraca mu uwagę.

– Do czeladzkich term rodzice bez obaw mogą zabrać pociechy? 
Nie ma tutaj ograniczeń wiekowych?

– Jesteśmy drugim obok „Nemo” ośrodkiem w Polsce, gdzie we 
wszystkich seansach mogą uczestniczyć dzieci bez względu na wiek. 
Oczywiście muszą być pod opieką rodziców, bądź ci muszą wyrazić 
zgodę na ich pobyt w termach. Najczęściej w niedziele odwiedzają nas 
rodziny z dziećmi. Bywa co najmniej 10-15 dzieci w różnym wieku. 
Muszę przyznać, że wiedzą one doskonale, jak się zachować, obyczaje 
saunowe są dla nich czymś naturalnym. 

– Czy sauna jest odpowiednia dla wszystkich? Są lekarze, którzy 
twierdzą, że zmienne temperatury mogą być szkodliwe...

– W korzystaniu z sauny, jak i we wszystkim, najważniejszy jest 
umiar i rozsądek. Niektórzy lekarze nie pozwalają korzystać z sauny 
osobom z chorobami krążenia. Badania w Niemczech wykazały na-
tomiast, że połowa osób z nadciśnieniem, które przez trzy miesiące 
chodziły do sanarium, gdzie temperatura wynosi do 60 stopni, a wil-
gotność 50 procent, trwale obniżyło ciśnienie bez lekarstw. Finowie 
mówią wprost, że sauna jest dobra dla każdego, kto jest w stanie wejść 
do niej o własnych siłach. Mam nadzieję, że mity o szkodliwości sauny 
pójdą w zapomnienie. Chciałbym, aby jak najwięcej osób uwierzyło, że 
saunowanie jest naprawdę najtańszą i najprzyjemniejszą metodą dba-
nia o zdrowie i dobre samopoczucie.
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SYLWETKA

– Świeżość produktu i wykorzystanie go w całości. A do tego talerz, który pre-
zentuje sezonowość. I w końcu nieskazitelny smak dania i zadowolenie klien-
tów. Tych elementów nigdy nie powinno zabraknąć...

SILESIA BUSINESS & LIFE

Kulinarna predestynacja
Dar
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Co zdeterminowało jego drogę zawodową, czy była wymagająca, czy czasem wręcz bezlitosna 
w egzekwowaniu obowiązków i wyrzeczeń? I czy nadal stawia przed sobą kolejne wyzwania? 
O odkrywaniu nowych, eksperymentalnych smaków i połączeń oraz o tworzeniu pełnego klasy 
i niepowtarzalności klimatu w restauracji. W jakim punkcie rozwoju gastronomii i kulinariów jest 
Polska i w którym kierunku podąża? I wreszcie w czym objawia się renoma i marka restauracji 
i jak stopniowo do niej dążyć? Na te pytania, i wiele innych, odpowiada Dariusz Barański, szef 
kuchni restauracji Monopol i Aquario we Wrocławiu.
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– Wierzy Pan w przeznaczenie 
zawodowe? Według tej filozofii 
Dariusz Barański nie powinien 
zostać nikim innym, jak właśnie 
uznanym kucharzem.

– Wierzę, że gastronomia to 
miejsce, w którym miałem się 
znaleźć, bo się w nim realizuję 
i rozwijam. Jednak nie wiem, czy 
to jest wspomniane przez Panią 
przeznaczenie...

– Coś jednak musiało zdeter-
minować wybór tej drogi zawo-
dowej.

– Decyzja o kierunku zawodo-
wym była autonomiczna i nikt 
nigdy mi jej nie wskazywał przy-
musem. Co ją determinowało? 
Przede wszystkim w trakcie prak-
tyk w szkole gastronomicznej tra-
fiłem na ludzi, którzy posiadali 
dużą wiedzę z gastronomii i chęt-
nie się nią ze mną dzielili. W jakiś 
sposób mnie zarazili tym tema-
tem. Na pewno ważną rolę ode-
grała też moja mama. W latach 90. 
pracowała w kopalnianej stołów-
ce, gdzie często się pojawiałem 
jako nastolatek.

– Pewnie wizualnie tamta sto-
łówka nie przystawała zupeł-
nie do dzisiejszych restauracji,  
w szczególności tych ekskluzyw-
nych, więc o takie różnice nawet 
nie pytam... Zastanawiam się, 
czy jakieś zasady organizacyjne, 
technologiczne, a może mental-
ne z tamtego okresu są nadal re-
spektowane?

– Oczywiście, poza całą listą 
wad, jakie mógłbym wymienić 
opisując sposób organizacji i przy-
gotowywania wtedy potraw, do-
ceniam na przykład przestrzeń 
kuchni. Kiedyś w kuchni było 
dużo więcej miejsca, a poszcze-
gólne etapy przygotowywania 
dania wymagały też często osob-
nego pomieszczenia. Dzisiaj nato-
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miast, co chyba nie jest zaskakują-
ce, kucharz ma mniej przestrzeni 
do pracy i wszystkie szafki oraz 
narzędzia pracy w bliskim zasię-
gu. Poza tym kuchnia jako taka 
jest jednym pomieszczeniem, w 
którym kumuluje się cały zespół 
kucharzy, niezależnie od tego, 
jaką czynność każdy z nich wy-
konuje.

– Co było na początku tej za-
wodowej drogi? Od czego Pan 
zaczął?

– Najpierw poszedłem do szko-
ły gastronomicznej, a tuż po niej 
wyjechałem za granicę. W wie-
ku 20 lat trafiłem do Florencji, 
gdzie zacząłem pracować w do-
syć dużej restauracji w hotelu. 
Stale odwiedzało go wielu gości, 
więc pracy było sporo. Co wię-
cej, w kuchni wszystkie potrawy 
przyrządzało się od podstaw. 
Sami robiliśmy makarony, lody, 
właściwie wszystkie składniki 
wykorzystywane w konkretnych 
daniach. Kolejnym etapem była 
praca w restauracji hotelu Mo-

nopol w Katowicach, gdzie za-
trudnił mnie Krzysztof Żurek. To 
osoba, która bardzo dużo mnie 
nauczyła, a dziś jest moim szefem. 
Po dziesięciu miesiącach pracy 
w Monopolu znowu wyjechałem 
za granicę. Tym razem do Fran-
cji, gdzie zacząłem uczęszczać do 
szkoły gastronomicznej. 

– Zgaduję, że po francuskiej 
szkole pewnie od razu Pan nie 
wrócił do Polski?

– Potem pracowałem w berliń-
skiej restauracji, która sygnowa-
ła się jedną gwiazdką Michelin, 
a więc według tej klasyfikacji była 
naprawdę godna uwagi. Jej kuch-
nia miała dosyć oldschoolowy 
charakter, ale na bardzo wyso-
kim poziomie. Jednak wszystkie 
miejsca, w których pracowałem 
– mimo że prezentowały różne 
typy restauracji – łączyły te same 
wyraźnie określone standardy. 
Zasady te są obowiązkowe na 
pewnym, stosunkowo wysokim, 
poziomie gastronomii. Dotyczą 
chociażby wizerunku kucharza. 

– Wspomniał Pan o estetyce, 
higienie, ale i nastawieniu do 
pracy. Jednak niezależnie od 
stylu  prowadzenia kuchni, jakie 
generalne zasady rządzą w tym 
zawodzie? 

– Relacje w kuchni są sforma-
lizowane. W pracy powinno się 
rozmawiać o kwestiach związa-
nych z pracą. Kiedy trzeba kogoś 
skrytykować, należy to zrobić. 
Jednak zawsze relacjom w tym 
zawodzie towarzyszy wzajemny 
szacunek i to on chyba w najwięk-
szym stopniu buduje odpowied-
nią mentalność związaną z tą 
pracą. Zasady kultury i ogólne 
nastawienie, które funkcjonują 
w kuchni, przekładają się oczy-
wiście na zadowolenie klientów. 
Natomiast gdy kończy się pra-
ca, stosunki zawodowe stają się 
luźne i towarzyskie. Na pewno 
bardzo ważne są także relacje 
między szefem kuchni a pozo-
stałymi kucharzami. Szef za nich 
odpowiada, ale równocześnie 
z nimi współpracuje. Musi umieć 
motywować lub skrytykować, ale 



61SILESIA BUSINESS & LIFE

cały czas musi być skupiony na 
przygotowywaniu potraw.

– Wielokrotne przyrządzanie 
tej samej potrawy sprawia, że 
robiąc ją enty raz właściwie sku-
pienie przy niej nie jest aż tak 
bardzo wymagane. Czy mylę się? 

– Za każdym razem przygoto-
wując daną potrawę jestem równie 
mocno skupiony i zaangażowany 
w tę czynność. Uwaga jest bardzo 
ważna, bo doskonała kuchnia na 
odpowiednio wysokim pozio-
mie smaku i formy, to nie rutyna, 
ale ciągłe doskonalenie potraw. 
Wbrew pozorom, zawód szefa 
kuchni jest stresujący. Zwykle 
pracuję od dziewiątej trzydzieści 
do dwudziestej trzeciej. Pomijając 
jedną przerwę w czasie dnia, cią-
gle muszę być w pełni skupiony 
i zaangażowany w to, co robię. 
Oczywiście czasem nad tą uwagą 
trzeba bardziej pracować, bo prze-
cież zdarzają się gorsze dni...

– Wrócił Pan do Polski. Tutej-
sza rzeczywistość gastronomicz-

na i kulinarna dorównuje tej za 
granicą? Domyślam się, że to py-
tanie retoryczne, ale może jed-
nak Pan nas zaskoczy?

– To się zmienia. Polska, ow-
szem, jeszcze musi wiele rzeczy 
nadrobić, ale już dziś posiada kil-
ka dobrych restauracji, które są 
miejscami prawdziwej degustacji 
potraw w otoczeniu kultury, do-
brego smaku i stylu. Dostrzegam 
postęp w tym zakresie. Mógł-
bym wymienić naprawdę kilka 
dobrych przykładów, chociażby 
restauracje w Warszawie, Pozna-
niu, Krakowie. Krzysztof Żurek, 
Krzysztof Rabek, Wojciech Amaro, 
Robert Trzópek są polskimi pre-
kursorami kuchni na niezłym po-
ziomie. W Polsce jest dużo utalen-
towanych szefów kuchni i sądzę, 
że w większym stopniu powinno 
się ich angażować w edukację w 
szkołach gastronomicznych. 

– Ale ci utalentowani szefowie 
kuchni chyba w zawodowej hie-
rarchii społecznej nie są tak wy-
soko ulokowani?

– Ten aspekt wygląda podob-
nie do tego związanego z pozio-
mem polskiej i zagranicznej ga-
stronomii. To znaczy zmieniamy 
się pod tym względem, mówię 
tutaj oczywiście o Polakach. Szef 
kuchni zaczyna być postrzegany 
w znacznie lepszych kategoriach 
społecznych niż kiedyś, powoli 
zaczyna doceniać się jego rolę, 
umiejętności i generalnie zna-
czenie. We Francji lub Wielkiej 
Brytanii zaproszenie szefa kuch-
ni na jakąś imprezę automa-
tycznie podnosi rangę takiego 
wydarzenia. Właśnie we Francji 
spotkałem się z prestiżem, który 
towarzyszy tej profesji. 

–  Przyrządzanie wykwint-
nych potraw jest sztuką? To 
pytanie chyba nie jest bezpod-
stawne, biorąc pod uwagę pre-
cyzję i oddanie, z jakim często 
przygotowuje się potrawę? I 
jej estetykę podania na talerzu, 
która potrafi zachwycić kolo-
rem, formą i oryginalnym połą-
czeniem?
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– Pracując w londyńskiej restau-
racji, codziennie przechodziłem 
New Bond Str. koło galerii sztuki. 
Każdego dnia oglądałem przez 
szybę różne eksponaty i docho-
dziłem do wniosku, że wymagają 
abstrakcyjnego myślenia. Sztuka, 
w sensie ogólnym, bardzo często 
oparta jest na abstrakcji. Z kolei 
kulinaria są namacalne i właściwie 
bezpośrednio doświadczalne. To 
jest jakiś argument za tym, by ku-
linariów i sztuki nie utożsamiać. 
Jednak faktycznie, są na świecie 
restauracje i szefowie kuchni, któ-
rzy podają taką namiastkę sztuki 
właśnie na talerzu.

– Ta sztuka, czy tylko jej na-
miastka, na talerzu angażuje kil-
ka naszych zmysłów...

– Smak, zapach, wzrok, ale jak 
się okazuje, czasem to jest niewy-
starczające.

– Jak jeszcze może nas absor-
bować?

– To trochę marketingowe po-
dejście, którego do końca nie po-
pieram. Ale zdarzają się już re-
stauracje, gdzie zamawiając rybę 
otrzymuje się do stolika iPoda ze 
słuchawkami, by posłuchać szu-
mu morza. Inny zabiegiem zasko-
czenia klienta jest podawanie nie-
typowo przyrządzonych potraw. 
Zamawiamy na przykład mango 
i, owszem, na talerzu leży mango, 
tylko, że jego smak odzwierciedla 
zupełnie inny owoc. Nie oceniając 
już powodów posługiwania się 
takimi marketingowymi metoda-
mi, trzeba stwierdzić, że aby coś 
takiego dobrze wykonać, trzeba 
mieć ogromną wiedzę. 

– Takiej formy eksperymento-
wania Pan nie preferuje. Więc co 
w zamian?

– Podstawą jest dla mnie świe-
ży produkt, bo tylko taki oddaje 
pełnię smaku. W swojej restaura-
cji kupuję ryby, które mogą bez 

mrożenia przebywać w lodówce 
maksymalnie 48 godzin. Po tym 
czasie tracą smak, albo wymagają 
zamrożenia. Sztuką jest wykorzy-
stać je właśnie w tych kilkudzie-
sięciu godzinach. Dziś w większo-
ści restauracji wiele produktów 
się mrozi, co, niestety, odbiera im 
ich naturalną wysoką jakość. Za-
leży mi również na „sezonowo-
ści” talerza, a więc staram się ko-
rzystać z produktów dostępnych 
o danej porze roku. Menu każdej 
restauracji powinno przynajmniej 
trzy, cztery razy w roku się zmie-
niać, by uwzględniać dostępność 
składników. Po trzecie wreszcie, 
w kuchni kieruję się tym, by mój 
klient odkrył i poczuł niezwykły 
smak potrawy.

– A kiedy odkryje i poczuje, to 
pewnie chętnie wraca do takiej 
restauracji?

– Dokładnie tak się dzieje, ale 
wtedy wiem, że mam przed sobą 
trudne zadanie. Zadowolony 
klient wraca, ale oczekuje czegoś 
więcej. To bardzo mobilizuje do 
doskonalenia potraw, obsługi i 
atmosfery, jaka panuje w restau-
racji. Mówiąc jeszcze o moich 
zainteresowaniach i założeniach 
kulinarnych, to bardzo lubię mi-
nimalizm. Nie łączę wielu skład-
ników, raczej skupiam się na 
dwóch lub trzech. Najważniejsza 
jest dobra jakość produktu i wie-
dza o tym, jak go wykorzystać. 
Czasem, mając nawet do dyspo-
zycji doskonałe składniki, a nie 
mając podstaw teoretycznych 
i praktycznych, można z nich 
przyrządzić danie zupełnie po-
zbawione smaku.

– Taki minimalizm można de-
gustować w Pana restauracji?

– Obecnie, jako szef kuchni, kie-
ruję dwoma restauracjami – Mo-
nopol i Aquario. Jednak mam to 
szczęście, że w pracy posiadam 
dużą autonomię w zakresie kre-

owania menu. Staram się stopnio-
wo wprowadzać pewne kulinar-
ne trendy, ale to wymaga czasu 
i odpowiednich proporcji. Klienci 
nie są przyzwyczajeni do ekspe-
rymentów, więc robię to powoli 
i stopniowo ich do tego przeko-
nuję. Jednak ważnym aspektem 
jest też nieprzypadkowość klien-
ta, który musi wiedzieć do jakiej 
restauracji przychodzi i co w niej 
może zamówić.

– A przypadkowość?
– Wynika często z braku wie-

dzy. To w pewnym stopniu jest 
zrozumiałe, bo wiele zasad zwią-
zanych z zachowaniem się w re-
stauracji dopiero w Polsce jest 
wprowadzanych i trzeba czasu, 
by się ich nauczyć. Natomiast 
ważne jest, by wiedzieć czy re-
stauracja, do której zmierzam, 
jest miejscem, gdzie zamawia się 
jedno danie i ono jest takiej wiel-
kości, że jestem w stanie się nim, 
mówiąc kolokwialnie, „najeść”, 
czy to restauracja, w której raczej 
zamawia się trzy, a może nawet 
pięć dań, bo każde z nich jest wy-
jątkowe. 

- Ale sukces dobrego i specy-
ficznego, w znaczeniu niepowta-
rzalnego, klimatu pewnie tkwi 
w szczegółach?

– Poszczególne elementy, któ-
re składają się na restaurację, są 
bardzo ważne. Istotny jest wy-
strój dostosowany do charakteru 
restauracji, odpowiednio zapla-
nowana przestrzeń i oczywiście 
uśmiechnięta obsługa (tak rzadko 
spotykana). Właściwie już w mo-
mencie powitania gościa w re-
stauracji, odebrania jego nakry-
cia, wskazania odpowiedniego 
stolika zaczyna się budowanie tej 
niepowtarzalnej atmosfery.

Rozmawiała: 
Dominika Tkocz

Foto: 
Ireneusz  Dorożański
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Silesia Cooking Club
GASTRONOMIA

Wspomagać przedsięwzięcia kulinarne organizowane na Śląsku i podmioty gastronomiczne w tym re-
gionie, a przy tym kultywować tradycję regionalnej kuchni przy równoległym upowszechnianiu najnow-
szych trendów tej światowej. Tak w telegraficznym skrócie można opisać credo „ Silesia Cooking Club”.

żowanie w działalność fundacji wielu 
uznanych szefów kuchni...

– W gronie przyjaciół naszej fundacji 
znaleźli się już między innymi: szef kuch-
ni restauracji Monopol i Aquario Darek 
Barański, szef kuchni sieci hoteli Qubus 
Michał Keil oraz szef kuchni restaura-
cji Villa Verde Łukasz Malcher. Jednak 
chcemy skupiać nie tylko środowiska 
związane z tematyką gastronomiczną czy 
kulinarną… Równie mocno akcentujemy 
chęć współpracy, w ramach fundacji, ze 
sferą kultury, nauki, prawa czy biznesu. 
Eventy, spotkania, szkolenia czy inne 
wydarzenia, które planujemy organizo-
wać, będą okazją do spotkania się ludzi 
z bardzo różnych, często pozornie odle-
głych, dziedzin gospodarki czy życia.

– I nie chodzi też tylko o promocję 
ekspertów z dziedziny gastronomii?

– Rzeczywiście fundacja chce wyłaniać 
i promować młodych oraz zdolnych ku-
charzy. W Polsce jest naprawdę wielu 
utalentowanych początkujących kucha-
rzy, który potrzebują tylko odrobiny 

Silesia Cooking Club” to fundacja ku-
linarna, która od niedawna funkcjonuje 
w śląskiej przestrzeni gastronomicznej. 
Wszystko wskazuje na to, że to przed-
sięwzięcie zrewolucjonizuje spojrzenie i 
podejście do gastronomii. Choć punktem 
wyjścia tego pomysłu jest promowanie 
i rozwijanie zróżnicowanej tematycznie 
kuchni aglomeracji śląskiej, to założyciele 
fundacji z pewnością otworzą się także 
na kontakty ogólnopolskie i zagraniczne 
w tym zakresie. Członkiem „Silesia Co-
oking Club” może stać się każdy podmiot 
lub jednostka funkcjonująca w branży ga-
stronomicznej. W jej strukturze znajdą się 
zarówno eksperci i szefowie kuchni jak i 
zwykli członkowie lub tak zwani „przy-
jaciele” „Silesia Cooking Club”. Założy-
cielem fundacji jest Klaudiusz Sevkovic, 
Krzysztof Zioło i Tomek Czypionka.

Z Tomkiem Czypionką, współzałoży-
cielem „Silesia Cooking Club” i jedno-
cześnie właścicielem lokalu Sushi Umami 
Take Away o bliższych i dalszych planach 
fundacji rozmawia Dominika Tkocz.

– Już niedługo o fundacji będzie mo-
gła usłyszeć szersza publiczność... oka-
zją do tego będzie PGA Golf Cup...

– Pojawimy się na turnieju golfa w 
maju i mamy nadzieję nieco zahipnoty-
zować jego uczestników naszymi kuli-
narnymi pomysłami. Będzie to jednocze-
śnie moment oficjalnej inauguracji naszej 
działalności. Planujemy w czasie turnie-
ju zaprezentować life-cooking, którego 
efektem będzie degustacja egzotycznych 
potraw z ryb i owoców morza.

– W planach jest również zaanga-

efektywnego wsparcia warsztatowego, a 
potem praktycznego, by się wybić. Efek-
tywność ta jednak może nastąpić dopiero 
przez pewną reformę systemu nauki w 
szkołach gastronomicznych. Te zmiany, 
według założeń fundacji, powinny pole-
gać na regularnie organizowanych szko-
leniach, konkursach czy certyfikowaniu 
poszczególnych restauracji lub punktów 
gastronomiczno – usługowych.  

– Pomysł na jeden z takich konkur-
sów jest już gotowy...

– Pracujemy nad jego organizacją i 
szukamy sponsorów. Będzie to konkurs 
kulinarny dla szkół, w którym położymy 
nacisk na odpowiednią technikę przygo-
towywania potraw. Posłużymy się w nim 
klasyczną formułą, a więc zakładającą 
przygotowanie szczegółowego opisu da-
nia wraz z wykorzystanymi w nim pro-
duktami. Jednak przede wszystkim chce-
my, by wygrana w konkursie była pewną 
formą przepustki do kariery i bodźcem 
do odniesienia sukcesu w tej branży za 
parę lat.
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OFICJALNY PARTNER SILESIA BUSINESS & LIFE PGA GOLF CUP 2012 PGA
POLAND
CUP
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Piękna po-
goda, relak-
sujący kolor 
zielonej tra-
wy, dobór 
odpowied -
niego kija 
i doskonały 
swing wybi-

jający piłkę, najlepiej prosto do 
dołka. By taki finał jak najcześciej 
miał miejsce, należy trenować, 
trenować i jeszcze raz trenować. 

Osoby odnoszące sukcesy w gol-
fie często przychodzą na driving 
range, by doskonalić swoją tech-
nikę wybijając setki piłek.

Jednak nie wystarczy trenować 
tylko na polu, by każdy swing 
był udany, a piłeczka trafiona do 
celu. Odnoszenie pełnych suk-
cesów golfowych wymaga odpo-
wiedniej formy zarówno podczas 
sezonu golfowego, jak i w sezo-
nie martwym.

Idealnym dopełnieniem tre-
ningu golfowego jest trening 

TRENING GOLIFISTY
W SIŁOWNI

funkcjonalny ukierunkowany na 
sport, jakim jest golf. Ćwiczenia 
wykonywane podczas takiej sesji 
treningowej mają na celu wzmoc-
nienie mięśni oraz stawów, po-
prawę funkcji motorycznych, 
kondycji i koordynacji ruchowej. 
Golf jest typowym sportem asy-
metrycznym, w którym odpo-
wiednie ćwiczenia rozwijające 
równowagę mięśniową są nie-
zmiernie istotne, dlatego ważne 
jest wzmacnianie strony słabszej, 

rozciąganie przykurczonych mię-
śni oraz koordynowanie ruchów 
obustronnych. Trening funkcjo-
nalny o specyfice golfowej po-
może rozwinąć mięśnie pracujące 
podczas gry, podniesie wytrzyma-
łość mięśniową, a także wzmocni 
stabilizację oraz mięśnie głębo-
kie, co niezaprzeczalnie pomoże 
osobie podejmującej ten wysiłek 
osiągać wysokie wyniki w grze 
w golfa. Ważne jest, by trening 
uzupełniający podejmowany był 
systematycznie, jednak nieko-

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Centrum Fitness Monopol – Pasaż Hotelu Monopol
40-012 Katowice, ul. Dyrekcyjna 2 

tel. 32 782 81 00
e-mail: info@fitnessmonopol.pl

niecznie codziennie – wystarczy 
2-3 razy w tygodniu.

Trening funkcjonalny pod 
okiem wyspecjalizowanego 
trenera personalnego wyrabia 

właściwe nawyki do późniejsze-
go samodzielnego trenowania. 
Korzyścią ze współpracy z trene-
rem personalnym jest zdobycie 
wiedzy, jak zapobiegać urazom 
oraz kontuzjom typowym dla gry 
w golfa.

Prawdziwym bonusem trenin-
gów funkcjonalnych o specyfice 
golfowej jest możliwość pozna-
nia własnej, indywidualnej ana-
tomii:

• mięśni, które należy wzmac-
niać

• mięśni, które należy rozcią-
gać

• stawów, które należy chronić.
A wszystko po to, by bezpiecz-

nie i w doskonałej formie zaliczać 
kolejne dołki.

Proponowany przez nas zestaw 
ćwiczeń rozpoczynający się od 
rozgrzewki, a zakończony po-
rządnym stretchingiem, na pew-
no pomoże w osiąganiu sukcesów 
golfowych.

Olga Daniluk

SILESIA BUSINESS & LIFE
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KLAUDIUSZ SEVKOVIC

PODRÓŻE cz. IX
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Podróże są moją pasją.
Ciągle mnie gdzieś gna,
ciągle chciałbym zobaczyć coś nowego,
pojechać to tu, to tam… 
Fascynują mnie nowe miejsca, ludzie, kultura.

LAS
VEGAS
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Ilekroć jestem w Stanach i rozma-
wiam z napotkanymi Amerykana-
mi, to jednym z ich największych 
marzeń jest spędzenie przynajmniej 
weekendu w LAS VEGAS. – Oho! 
Może tam się udam! – pomyślałem, 
i nie zastanawiając się długo wyru-
szyłem, a właściwie „poleciałem”   
na podbój tego miasta. Byłem bardzo 
podekscytowany, mimo że podróż 
była dość uciążliwa. Przecierałem 

oczy ze zdumienia, gdy znalazłem 
się na miejscu. Przede mną pojawi-
ło się przedziwne miasto w samym 
sercu pustyni. Mieszanina stylów 
architektonicznych, form, kształ-
tów i barw. Las Vegas położone jest 
w dolinie znajdującej się na środku 
pustyni, otoczonej przez suche góry. 
Na wschód od miasta leżą Spring 
Mountains. Większość krajobrazu 
okolicy jest kamienista i zakurzona; 
w środowisku dominują pustynna 
roślinność i dzikie zwierzęta. Miasto 
znajduje się na wysokości około 620 
metrów nad poziomem morza. Las 
Vegas leży w strefie suchego klima-
tu subtropikalnego. W mieście przez 
cały rok świeci słońce – średnio 300 
dni rocznie to dni słoneczne. Miesią-
ce letnie, od czerwca do września, są 
bardzo gorące i w większości suche, 
ze średnimi temperaturami od 34 do 
40°C w ciągu dnia i od 21 do 26°C 
nocą. Średnio 133 dni w roku mają 
temperaturę powyżej 32°C, nato-
miast średnia temperatura 72 dni 

przekracza 38°C. W lipcu i sierpniu 
temperatura przewyższa te wartości. 
Wilgotność powietrza ma bardzo ni-
ski poziom, często wynoszący poni-
żej 10 procent. Dlatego nie dziw się, 
że życie w Vegas zaczyna się nocą, 
kiedy jest nieco chłodniej. 

Gdy po raz pierwszy zobaczyłem 
to miasto, to wydawało mi się, że 
ktoś tu nieźle namieszał, jak gdyby 
szalony czarodziej w jednym miejscu 
zgromadził pół świata. Patrzę w pra-
wo i widzę wieżę Eiffla, spoglądam 
w dal i dostrzegam kolorowy zamek 
z bajek Disneya, nagle widzę Statuę 
Wolności, idę dalej, a tu Sfinks i pira-
midy, odwracam się, a przede mną 
jaśnieje w słońcu Łuk Triumfalny.  
Nie do wiary! Czy to czary? 

Budowle wykonane z przeróżnych 
materiałów, a wokół mnóstwo ziele-
ni i wszechobecne palmy. W pano-
ramie tego zaprawdę przedziwnego 
miejsca dominują hotele, każdy inny, 
w każdym kasyno, restauracja, base-
ny, nie wspomnę o klimatyzacji, bo 
bez niej wyparowałbym na pewno. 

Wypożyczyłem samochód – Ferra-
ri 458. A co tam, jak szaleć, to szaleć, 
i postanowiłem przyjrzeć się bliżej 

lagio. Potem udałem się do hotelu 
znanego z filmu Kac Vegas – Cesar 
Palace. Do tej pory myślałem, że sce-
nariusz filmu jest lekko naciągnięty, 
jednak ludzie, których spotkałem, 
niejednokrotnie byli bardziej szaleni 
niż bohaterowie filmu. 

O tym, jak świat jest mały, prze-
konałem się nad ranem w hotelu 
Mandeley Bay – to hotel, w którym 
dziennie nocuje około 5000 gości. 
Schodząc rano na śniadanie spotka-
łem przy recepcji będącego na kon-

temu miastu. Oprócz hoteli zobaczy-
łem pola golfowe, parki rozrywki, 
galerie sztuki, centra handlowe oraz 
wiele kaplic ślubnych, z których wy-
chodzili rozpromienieni nowożeńcy 
w bardzo różnym wieku. Zdziwiłem 
się, gdy w pewnym momencie do-
strzegłem jakieś muzeum, szkołę czy 
budynek uniwersytecki – nigdy nie 
kojarzyłem tego z Las Vegas, a się 
okazało, że i tu żyją mieszkańcy, któ-
rzy uczą się, pracują, no i oczywiście 
bawią się. To właśnie zabawa, roz-
rywka jest naczelnym hasłem tego 
miasta. Chciałem zobaczyć Las Ve-
gas nocą – i stało się! Wszystko, do-
słownie wszystko, rozbłysło feerią 
barw, niesamowite iluminacje i setki 
koncertów, przedstawień, pokazów. 
Miasto zaludniło się w niebywały 
sposób, mnóstwo ludzi przemiesz-
cza się w różnych kierunkach. Wiele 
restauracji zaprasza na przedstawie-
nia teatralne. A ja byłem wpatrzony 
w jedne z najpiękniejszych fontann 
na świecie, które znajdują się przed 
niezwykle okazałym hotelem Bel-
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Ilekroć jestem w Stanach i rozma-
wiam z napotkanymi Amerykana-
mi, to jednym z ich największych 
marzeń jest spędzenie przynajmniej 
weekendu w LAS VEGAS. – Oho! 
Może tam się udam! – pomyślałem, 
i nie zastanawiając się długo wyru-
szyłem, a właściwie „poleciałem”   
na podbój tego miasta. Byłem bardzo 
podekscytowany, mimo że podróż 
była dość uciążliwa. Przecierałem 

oczy ze zdumienia, gdy znalazłem 
się na miejscu. Przede mną pojawi-
ło się przedziwne miasto w samym 
sercu pustyni. Mieszanina stylów 
architektonicznych, form, kształ-
tów i barw. Las Vegas położone jest 
w dolinie znajdującej się na środku 
pustyni, otoczonej przez suche góry. 
Na wschód od miasta leżą Spring 
Mountains. Większość krajobrazu 
okolicy jest kamienista i zakurzona; 
w środowisku dominują pustynna 
roślinność i dzikie zwierzęta. Miasto 
znajduje się na wysokości około 620 
metrów nad poziomem morza. Las 
Vegas leży w strefie suchego klima-
tu subtropikalnego. W mieście przez 
cały rok świeci słońce – średnio 300 
dni rocznie to dni słoneczne. Miesią-
ce letnie, od czerwca do września, są 
bardzo gorące i w większości suche, 
ze średnimi temperaturami od 34 do 
40°C w ciągu dnia i od 21 do 26°C 
nocą. Średnio 133 dni w roku mają 
temperaturę powyżej 32°C, nato-
miast średnia temperatura 72 dni 

przekracza 38°C. W lipcu i sierpniu 
temperatura przewyższa te wartości. 
Wilgotność powietrza ma bardzo ni-
ski poziom, często wynoszący poni-
żej 10 procent. Dlatego nie dziw się, 
że życie w Vegas zaczyna się nocą, 
kiedy jest nieco chłodniej. 

Gdy po raz pierwszy zobaczyłem 
to miasto, to wydawało mi się, że 
ktoś tu nieźle namieszał, jak gdyby 
szalony czarodziej w jednym miejscu 
zgromadził pół świata. Patrzę w pra-
wo i widzę wieżę Eiffla, spoglądam 
w dal i dostrzegam kolorowy zamek 
z bajek Disneya, nagle widzę Statuę 
Wolności, idę dalej, a tu Sfinks i pira-
midy, odwracam się, a przede mną 
jaśnieje w słońcu Łuk Triumfalny.  
Nie do wiary! Czy to czary? 

Budowle wykonane z przeróżnych 
materiałów, a wokół mnóstwo ziele-
ni i wszechobecne palmy. W pano-
ramie tego zaprawdę przedziwnego 
miejsca dominują hotele, każdy inny, 
w każdym kasyno, restauracja, base-
ny, nie wspomnę o klimatyzacji, bo 
bez niej wyparowałbym na pewno. 

Wypożyczyłem samochód – Ferra-
ri 458. A co tam, jak szaleć, to szaleć, 
i postanowiłem przyjrzeć się bliżej 

lagio. Potem udałem się do hotelu 
znanego z filmu Kac Vegas – Cesar 
Palace. Do tej pory myślałem, że sce-
nariusz filmu jest lekko naciągnięty, 
jednak ludzie, których spotkałem, 
niejednokrotnie byli bardziej szaleni 
niż bohaterowie filmu. 

O tym, jak świat jest mały, prze-
konałem się nad ranem w hotelu 
Mandeley Bay – to hotel, w którym 
dziennie nocuje około 5000 gości. 
Schodząc rano na śniadanie spotka-
łem przy recepcji będącego na kon-

temu miastu. Oprócz hoteli zobaczy-
łem pola golfowe, parki rozrywki, 
galerie sztuki, centra handlowe oraz 
wiele kaplic ślubnych, z których wy-
chodzili rozpromienieni nowożeńcy 
w bardzo różnym wieku. Zdziwiłem 
się, gdy w pewnym momencie do-
strzegłem jakieś muzeum, szkołę czy 
budynek uniwersytecki – nigdy nie 
kojarzyłem tego z Las Vegas, a się 
okazało, że i tu żyją mieszkańcy, któ-
rzy uczą się, pracują, no i oczywiście 
bawią się. To właśnie zabawa, roz-
rywka jest naczelnym hasłem tego 
miasta. Chciałem zobaczyć Las Ve-
gas nocą – i stało się! Wszystko, do-
słownie wszystko, rozbłysło feerią 
barw, niesamowite iluminacje i setki 
koncertów, przedstawień, pokazów. 
Miasto zaludniło się w niebywały 
sposób, mnóstwo ludzi przemiesz-
cza się w różnych kierunkach. Wiele 
restauracji zaprasza na przedstawie-
nia teatralne. A ja byłem wpatrzony 
w jedne z najpiękniejszych fontann 
na świecie, które znajdują się przed 
niezwykle okazałym hotelem Bel-
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Firma Sunny Wines powstała 
w wyniku fascynacji winem. Chcemy 
podzielić się z Państwem naszą pasją, 
a przy okazji dowieść, że znakomite 
wina mogą być w przystępnej cenie. 
Nasza oferta na pewno zadowoli na-
wet najwybredniejszych smakoszy!

Sercem winiarskiego świata jest 
Europa – Stary Świat. Jednakże dzi-
siaj wina bardzo dobrej jakości wy-
twarzane są także w Nowym Świecie 
– w Chile, Argentynie, Nowej Zelan-
dii, 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. 

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

www.sunnywines.pl
tel. 22 811 70 62

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 odciska-
ją swoje piętno na zebranych wino-
gronach, 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 delek-
towanie się nimi sprawiło Państwu 
wielką przyjemność i zadowolenie!
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gresie WBC Krzyśka Diablo Włodar-
czyka.

Goście mogą również korzystać 
z centrum fitness i wybrać się na 
zakupy do hotelowych sklepów. Po-
nadto wieczorem organizowane są 
w hotelu różne występy rozrywko-
we. Pokoje w Planet Hollywood Las 
Vegas wyposażone są w 42-calowy 
telewizor plazmowy, w każdym 
znajduje się przestronna łazienka 
oraz pamiątki związane z filmami. 
Z hotelem połączone jest centrum 
handlowe Miracle Mile Shops z po-
nad 170 sklepami, 15 restauracjami 
i trzema salami widowiskowymi. 
W osiem minut można stąd dojechać 
do centrum kongresowego Las Ve-

gas Convention Center.
 Przepych, luksus, zapach pienię-

dzy, ale i dziwne uczucie ulotności, 
iluzji, ucieczki od rzeczywistości 
i pogoni za namiastką szczęścia. 

Całą noc spędziłem w kilku kasy-
nach, zobaczyłem występy cyrkow-
ców, uczestniczyłem w paru przed-
stawieniach, odwiedziłem moją 
ulubioną chińską restaurację.

Tak, Las Vegas kusi różnymi 
atrakcjami wszystkich, niezależnie 
od wieku. Możesz tutaj stracić wie-
le kasy oddając się różnym rozryw-
kom. Starałem się nad tym panować 
i zachować zdrowy rozsądek, ale nie 
jestem pewien czy mi się udało. 

Zaczął się kolejny dzień, ilumina-
cje zniknęły, ludzie chyba odsypiają 
nocne szaleństwa, a ja chcę czegoś 

więcej, czegoś, co znajduje się wo-
kół tego niezwykłego, niereal-
nego miasta. Najpierw udałem 
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się na wieżę widokową, a potem po-
stanowiłem zobaczyć dziką przyro-
dę. Poleciałem się helikopterem nad 
Red Kanion. Rzeczywiście, wyciecz-
ka poza miasto dostarczyła mi nieza-
pomnianych wrażeń. Cóż mi jeszcze 
pozostało? Otóż wspaniały sposób, 
aby z innej strony spojrzeć na Las 
Vegas – wybrałem skok na bungee 
z wysokości 850 m. Dech zaparło mi 
w piersiach, ale jakoś przeżyłem i nie 
żałuję tego doświadczenia. 

Czas upływał bardzo szybko 
i przyszła pora opuścić to miejsce 
pełne kontrastów, wrażeń, miesza-
niny różnorodnych odczuć, jednym 
słowem – intrygujące!

VIVA LAS VEGAS!

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Rury preizolowane
Rurociągi stalowe kołnierzowane

System Victaulic

Szeroki zakres robót
górniczo-budowlanych 

Maszyny i urządzenia
dla zakładów górniczych

Urządzenia klimatyzacyjne
oraz części zamienne

Transformatory

The Silesian Golf Club

www.slaskiklubgolfowy.pl

Siemianowice Śląskie
18 Hole Course
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Andrzej KOTALA

– Dlaczego podjął się Pan patronatu 
nad Silesia Business & Life Golf Cup?

– Uznałem, że warto wspierać grę 
w golfa. Zwłaszcza, gdy promuje 
Śląsk. Golf Cup jest, w moim przeko-
naniu, unikatowym wydarzeniem. To 
jedyna w naszym regionie tego typu 
impreza organizowana z tak znakomi-
tym programem. Pokaz mody, wysta-
wa obrazów, degustacja win, prezenta-
cja kuchni międzynarodowej – to tylko 
niektóre z wielu atrakcji, jakich można 
było doświadczyć podczas ubiegło-
rocznego turnieju. Dobrze, że i w na-
szym regionie odbywają się tak pro-
fesjonalnie przygotowane zdarzenia, 
które poza sportowym charakterem 
mają aspekt towarzyski, a co więcej, 
charytatywny.  

– W Polsce panuje opinia, że golf 
jest sportem dla bogaczy. Czy Pana 
zdaniem to prawda?

– Golf naprawdę nie musi być spor-
tem drogim. Wszystkie koszty można 
porównać do uprawiania narciarstwa. 
Sprzęt narciarski czy wędkarski można 
kupić w cenach podobnych do golfa. 
Również opłaty na polu golfowym nie 
są aż tak wysokie, jak mogłoby się wy-
dawać. Warto zerwać ze stereotypem, 
że golf jest sportem dla bogaczy, sno-
bów. Marcin Daniec, który był obecny 
na turnieju w ubiegłym roku, przyznał, 
że przed imprezą miał złe mniemanie 
o tym sporcie. Po obejrzeniu rywali-
zujących graczy przyznał, że jest to 
„kawał ciężkiej roboty” i przestrze-
gał przed lekceważeniem golfistów. 
Stwierdził też, że imponujący jest fakt, 
iż jedna runda golfa wymaga przejścia 
piechotą około 10 km! Osobiście zga-
dzam się z nim w stu procentach.

– Czy na co dzień gra Pan w golfa?
– Niestety, nie. Wynika to jednak tyl-

ko i wyłącznie z braku czasu. Golf wy-

Golfowy Mount Everest 
Z Andrzejem Kotalą, prezydentem Chorzowa, rozmawia Wiktor Widera 

maga dobrego przygotowania, by grać 
skutecznie, bezpiecznie i w miarę spraw-
nie. Szkolenie trwa około 10 godzi, a ja 
po prostu nie dysponuję taką ilością wol-
nego czasu. Mimo to obiecałem sobie, 
że jedną z rzeczy, którą muszę jeszcze 
w życiu zrobić, będzie nauka gry w gol-
fa. Przecież na naukę nigdy nie jest za 
późno, szczególnie, jeśli mówimy o gol-
fie, dyscyplinie, w której świetnie grający 
dwudziestolatek mierzy się ze znakomi-
cie grającym sześćdziesięciolatkiem.

– Co w golfie podoba się Panu naj-
bardziej?

– Golf ma wiele zalet. Prócz tego, 
że jest to korzystny dla zdrowia wysi-
łek fizyczny, gra na polu zmusza nas 
również do „niemałego” spacerku. 
Czas jednak szybko upływa, bo jest to 
wspaniała zabawa w miłym towarzy-
stwie. Jest to idealny sport dla ludzi 
przemęczonych pracą. Grając, można 
odpocząć od spraw życia codziennego, 
odetchnąć i nabrać pozytywnej energii 
do przyszłego działania. Na polu golfo-
wym podoba mi się również sportowa 
elegancja. Golfiści ubrani są w kolorowe 
stroje, co pięknie komponuje się z ideal-
nie przystrzyżoną trawą. Jest to niezwy-
kły widok, cieszący oko obserwatorów. 
Widok ten szczególnie zapamiętałem 
z ostatniego turnieju. 

– Co po zeszłorocznej imprezie 
szczególnie utkwiło Panu w pamięci?

– Bardzo mile wspominam zorgani-
zowany specjalnie dla nas turniej prezy-
dentów. Zaproszono mnie i prezydenta 
Siemianowic Jacka Guzego do wspólnej 
rywalizacji na putting Greenie, czyli miej-
scu przeznaczonym do golfowego tre-
ningu. Wygrać miał ten, który mniejszą 
ilością uderzeń umieści piłeczkę w doł-
ku. Inicjatywa ta spodobała mi się tym 
bardziej, że wygrana przeznaczona była 
na szczytny cel. Był to telewizor plazmo-

wy. Prezydent, który wygrał, mógł 
przekazać nagrodę jednemu z domów 
dziecka w swoim mieście. Obiecałem 
sobie, że będę walczył ze zdwojoną 
siłą na tak szczytny cel i tak też zrobi-
łem. Mimo iż robiłem to pierwszy raz 
w życiu, „jakimś cudem” udało mi się 
trafić do dołka już za pierwszym ude-
rzeniem. To był „złoty strzał”. Cieszę 
się, że udało się zrobić coś dobrego dla 
dzieci. Jeszcze raz w ich imieniu bar-
dzo dziękuję pomysłodawcom tej idei 
i organizatorom turnieju. 

– Czy uważa Pan, że tegoroczny 
turniej będzie równie udany?

– Nie wiadomo jeszcze jakie atrakcje 
przygotują organizatorzy w tym roku. 
Nie znamy również nazwisk celebry-
tów, którzy ubarwią imprezę swoją 
obecnością. Jestem jednak pewien, że 
tegoroczny Silesia Bussines & Life Golf 
Cup II będzie równie, a może nawet 
bardziej, udany. Klaudiusz Sevkovic 
zapewnił już, że w tym roku znacznie 
podniesie poprzeczkę i wszystkich 
zamierza zaskoczyć. Osobiście jestem 
pewien sprawnej organizacji, bo taką 
zapewnili organizatorzy w roku ubie-
głym. Sądzę, że będzie to świetne 
wydarzenie, warte obejrzenia, które 
zapamiętamy wszyscy na długo.  
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Jacek GUZY – prezydent Siemianowic Śląskich

Dla mnie promocja – także w uję-
ciu samorządowym – poprzez sport 
jest jak najbardziej zasadna. Więcej: 
jest niezbędna. Nasze miasto jest tego 
idealnym przykładem. Nie tak daw-
no przecież jeszcze znane z kopalni 
i huty. Po transformacji ustrojowo-
gospodarczej szybko się okazało, że 
także Siemianowice Śląskie muszą 
szukać drugiego oddechu. Była do 
tego baza, ale też trzeba było sporo się 
napracować. Ale właśnie teraz mamy 
wspaniałe pole golfowe, na którym 
coraz częściej organizowane są presti-
żowe turnieje, które jest jednocześnie 
elementem jednej całości, składającej 
się dodatkowo ze strzelnicy myśliw-
skiej, kompleksu rekreacyjnego „Rzę-

Strategiczny wizerunek miasta 
sa”, wspaniałego serca przyrody i natu-
ry – Bażantarni, ale także Kompleksu 
Sportowego „Michał”, Parku Tradycji, 
Kompleksu Sportowego „Siemion”, 
Domu Technika „Zameczek”, Parku 
„Górnik” i wielu innych. 

To właśnie dzisiaj oznacza kom-
pleksowe podejście, także w przy-
padku budowania strategicznego wi-
zerunku miasta, co przekłada się na 
nakłady inwestycyjne, nowe miejsca 
pracy etc. 

Mam nadzieję, że pole golfowe w 
Siemianowicach Śląskich będzie nadal 
rosło w siłę i coraz więcej ludzi będzie 
to miejsce odwiedzać, a przy okazji 
inne ciekawe obiekty rekreacyjno-wy-
poczynkowe w naszym mieście. 
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Zachłanność, łapczywość czy 
po prostu skłonność do pożądania 
rzeczy, które sprawiają przyjem-
ność jest naturalnym elementem 
ludzkiej natury. I nie zawsze musi 
to mieć pejoratywne znaczenie i 

negatywne konsekwencje. Przy-
kładem takiego w pełni uspra-
wiedliwionego pożądania jest 
Silesia business & life Golf Cup. 
Wydarzenie, które po raz pierw-
szy odbyło się w maju ubiegłego 

Remake w jeszcze lepszym wydaniu
SILESIA BUSINESS & LIFE GOLF CUP II

roku  i skupiło w jednym miejscu, 
w jednym czasie wielu artystów, 
sportowców, ludzi biznesu oraz 
media. Golf Cup zapewnił wiele 
różnorodnych atrakcji. Nic więc 
dziwnego, że po jego zakończeniu 
większość gości liczyła na to, że za 
jakiś czas będą mogli pomyśleć: 
„to chyba de ja vu... już kiedyś by-
łem w tym miejscu...”.

W tym roku taki remake jest jak 
najbardziej prawdopodobny. 

Choć tak naprawdę zamiast 
o prawdopodobieństwie 

należy mówić już o pew-
ności, bo 19 i 20 maja 

odbędzie się kolejna 
edycja Golf Cup. 
Ponadto tym razem 

GOLF CUP II
19 MAJA 2012

SILESIA
BUSINESS&LIFE

Kiedy coś zaczyna nam się podobać, chcemy to mieć na własność. Kiedy w 
jakimś miejscu czujemy się dobrze, chcemy tam spędzać każdą wolną chwilę. 
Kiedy „ktoś” zaczyna nas fascynować, nie chcemy spuszczać z tego „kogoś” 
wzroku.
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to de ja vu będzie wzbogacone o 
nowe „obrazy”.

W tym roku Turniej Golfa na 
Śląsku odbywać się pod szyldem 
PGA Polska, a więc swoją marką 
promować to wydarzenie będzie 
profesjonalne stowarzyszenie gol-
fa. Po zeszłorocznym sukcesie 
turnieju redakcja magazynu Sile-
sia business & life zdecydowała 
podczas drugiej edycji iść o krok 
dalej... i zorganizować turniej dla 
profesjonalnych graczy zrzeszo-
nych w PGA Polska. W pierwszej 
rundzie turnieju, który zostanie 
rozegrany 19 maja weźmie udział 
40 najwybitniejszych golfistów z 
całej Polski, wielu znanych ludzi 

ze świata kultury, biznesu i sportu, 
którzy grają w golfa oraz przedsta-
wicieli firm wspierających organi-
zację turnieju. Druga runda tur-
nieju przypadnie w niedzielę – 20 
maja, a trafi do niej 60 najlepszych 
golfistów z I tury zawodów.  Za-
wodowi golfiści, którzy trafią do 
ścisłej czołówki otrzymają nagro-
dy finansowe według zasad, które 
obowiązują w profesjonalnych roz-
grywkach. 

Lista atrakcji, często preceden-
sowych, w stosunku do tych, któ-
re proponowane były w trakcie I 
Turnieju Golfa, już teraz wzbudza 
zainteresowanie...

I dzień turnieju – początek...
• Turniej PGA Golf Cup
• Akademia Golfa dla początkują-
cych

Około godziny 12.00 – event:
• Pokaz kolekcji niemiecki i wło-
skich projektantów, których w Pol-
sce rozpowszechnia firma Wedal
• Występ Julii Bogdańskiej
• Występ Cezarego Pazury
•  Wernisaż wystawy malarstwa 
Andrzeja Styrny
• Prezentacja luksusowych samo-
chodów BMW Bawaria Motors
• Wine & Golf – degustacja win 
•  Maryanne Smooth Vocal
•  Vodka Coctail Bar
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• Degustacja rumów 
DICTADOR Presents 

Select Rum
• Kulinaria zapew-
nione przez restaura-
cje sieci hoteli Style-

hotels
• Okazja do poobser-

wowania i posmakowania 
sztuki na talerzu Sushi & Art. 

– Sushi UMAMI take away
• Pokaz live-cooking w wyko-

naniu członków Fundacji Kuli-
narnej

Wieczór....
• After party w nowo otwar-

tym klubie Saint Tropez w Ka-
towicach

II dzień turnieju...
• II tura rozgrywek w golfa 

z udziałem 60 najlepszych gol-
fistów.

Wśród zaproszonych gości 

pojawi się m. in. Piotr Gąsowski, 
Robert Rozmus, Krzysztof Skiba, 
Ilona Felicjańska, Natasha Pavlu-
chenko, Jurek Dudek, Radosław 
Majdan i Mariusz Czerkawski, Ire-
neusz Bieleninik, Adam Giza czy 
Sebastian Mila.

Honorowy patronat nad Sile-
sia business & life PGA Golf Cup 

objął Jacek Guzy, prezydent 
Siemianowic Śląskich 

oraz Andrzej Kotala, 
prezydent Chorzo-
wa. Obsługę medial-

ną wydarzenia zapewni telewizja 
Orange Sport oraz stacja TVN. 

PGA Polska - polskie Stowarzy-
szenie Instruktorów Golfa skupia-
jące najlepszych golfistów z całego 
kraju w roli trenerów. Organizuje 
szkolenia dla nowych instruktorów 
golfa i umożliwia polskim zawod-
nikom udział w turniejach między-
narodowych. PGA of Poland jest 
członkiem Professional Golfers’ 
Association of Europe, organizacji, 
która zrzesza 16 tys. zawodowców 
z 36 krajów.

Akademia golfa – funkcjonuje 
przy Śląskim Klubie Golfowym 
w Siemianowicach Śląskich. Moż-
na uczyć się w niej gry w golfa od 
podstaw, jak też szlifować zdobyte 
już umiejętności. Obecnie wśród 
instruktorów akademii można wy-
mienić Marcina Stelmasiaka, Mar-
ketę Stelmasiak oraz Sebastiana 
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Gardiasza. Wszyscy instruktorzy 
to doświadczeni i zawodowo przy-
gotowani nauczyciele, od dawna 
należący także do PGA Polska.

Linia Wedal – jej synonimem 
jest szyk, elegancja i komfort. Od 
wielu lat salon Wedal prowadzi 
współpracę z włoskimi i niemiec-
kimi firmami, proponując swoim 
klientkom najnowsze kolekcje ta-
kich projektantów jak np. Luisa 
Cerano, Just Cavalli, Red Valenti-
no czy Cambio. Wszystkie elemen-
ty proponowanych przez markę 
Wedal kolekcji można łączyć ze 
sobą, z dodatkami i obuwiem firm 
światowej klasy, takich jak Baldini-
ni, Sergio Rossi, Giuseppe Zanotti, 
Essere oraz Gianmarco Lorenzi. 
Firma Wedal w Katowicach pro-
wadzi dwa butiki.

Julia Bogdańska – to utalen-
towana kilkunastolatka, która w 
sierpniu 2011 roku została odkryta 
przez Rokket Music. Potem młoda 
artystka znalazła się na debiutanc-
kim albumie „Poland why not” 
wraz z innymi polskimi artysta-
mi, takimi jak m.in. Patricia Kaza-
di, Natasza Urbańska czy Sławek 
Uniatowski. Jej pierwszym singlem 
i teledyskiem był utwór „Hallelu-
jah” Leonarda Cohena. Julia wraz 
z innymi polskimi artystami wy-
stąpiła już w Nowym Jorku, a w 
marcu br. także w Londynie.

Cezary Pazura – to nazwisko au-
tomatycznie przywodzi na myśl 
wiele dobrych i uznanych produk-
cji filmowych. Artysta kabaretowy 
uznawany za twórcę kabaretu au-
torskiego. Wielokrotnie doceniany 
i nagradzany, m. in. otrzymał Złotą 
Kaczkę i Złotego Lwa Gdańskiego. 
Jego twórczości nie da się podsu-
mować kilkoma zdaniami... Aktor 
teatralny, filmowy, artysta kabare-
towy, ulubieniec publiczności, król 
komedii, ale także reżyser.

Andrzej Styrna – artysta ma-
larz, kierunkiem sztuki, w którym 
się spełnia jest surrealizm. W 2008 
roku zorganizował wernisaż w Ho-
telu Holliday Inn w galerii D’Art w 
Warszawie, odnosząc sukces i był to 
moment rozpoczęcia nowego etapu 
w jego pracy twórczej. Wystawy ar-
tysty odbyły się m.in. w Katowicach, 
Bytomiu, Krakowie, Białymstoku 
i Lwowie. Każda z nich gromadzi 
wielu zwolenników wyszukanej 
sztuki, która pozwala przenieść się 
do innej rzeczywistości... Prace An-
drzeja Styrny można zobaczyć w 
prywatnych galeriach w kraju i za 
granicą, nabywane są też przez lu-
dzi sztuki, kultury i polityki.

Bawaria Motors Sp. z o.o. - jest 
firmą należącą w całości do fran-
cuskiej grupy kapitałowej PGA, 
działającej w branży motoryza-
cyjnej od roku 1979. Grupa PGA 
jest właścicielem ok. 200 salonów 
różnych marek na terenie Francji 
i Holandii. Priorytetem dla Bawa-
ria Motors jest sprostać wszelkim 
oczekiwaniom klientów salonu 
dzięki dbałości o produkty i usługi 
na najwyższym światowym pozio-
mie przy wykorzystaniu wielolet-
niego doświadczenia firmy na tere-
nie Europy. 

Sieć hoteli Stylehotels - posia-
da na terenie Śląska cztery stylo-
we hotele. W oferowanym przez 
sieć kompleksie hotelowym Lu-
xury Conference & SPA Hotels 
można znaleźć hotel ARSENAL 
PALACE****, BELLA NOTTE***, 
VACANZA*** oraz OLYMPIA 
SPODEK ***. Przytulne wnętrza, 
doskonała kuchnia i lokalizacja ho-
teli to główne atuty tej sieci. Wśród 
gości obiektów hotelowych Sty-
lehotels można wymienić szereg 
klientów VIP i artystów. 

Sushi Umami Take away – mar-
ka, która wie, że smaku japońskiej 

kuchni nie da się zamknąć w ramy 
czterech klasycznych kategorii 
smakowych – słodki, kwaśny, 
słony, gorzki. Od dawna przycią-
ga  klientów, proponując czysty, 
niekonwencjonalny i stale przez 
innych poszukiwany piąty smak. 
W swojej ofercie lubi zaskakiwać 
nowymi formami i pomysłami po-
traw, a przy tym nigdy nie gubić 
tradycyjnego sposobu przygoto-
wywania japońskiej kuchni.  W 
2010 roku firma otrzymała wyróż-
nienie w postaci Śląskiego Znaku 
Jakości. Na bieżąco potrawy Sushi 
Umami Take away kulinarnie uzu-
pełniają wiele prestiżowych wyda-
rzeń kulturalnych i biznesowych.

Fundacja Kulinarna – „Silesia 
Cooking Club”, bo tak brzmi pełna 
nazwa tego przedsięwzięcia, zre-
wolucjonizuje spojrzenie i podej-
ście do gastronomii. Jej inicjatorem 
jest Tomek Czypionka, właściciel 
lokalu Sushi Umami Take Away. 
Dzięki jego współpracy z redak-
cją magazynu „Silesia Business & 
Life”, pomysł ten stał się realnym 
elementem gastronomicznej rze-
czywistości na Śląsku. 

Dictador – to marka alkoholu, 
która łączy tradycję kolumbijskich 
gorzelni, europejskiego stylu i ja-
pońskich technologii butelkowa-
nia. Stanowi ona nie tylko synonim 
niezwykłego w smaku i jakości 
rumu, ale również marki wyzna-
czającej nowy styl życia. Dictador 
znany jest na całym świecie oferu-
jąc swoim klientom ekskluzywne i 
zróżnicowane rodzaje rumów.

Saint Tropez Club***** -  jest po-
łączeniem unikalnej atmosfery oraz 
eleganckiego lokalu. Ujednolicenie 
nazwy, stylu, wizerunku oraz sa-
mego serca klubu łączy francuski 
design oraz szaloną zabawę na naj-
wyższym poziomie. Lokal mieści 
się w samym centrum Katowic.
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SPONSORZY TURNIEJU

PARTNERZY TURNIEJU

Patronat nad turniejem objęli prezydenci Chorzowa i Siemianowic Śląskich
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ROBERT LEWANDOWSKI
SPORT

Jeżeli szukać dziś gwiazd w ekipie biało-czerwonych na turniej Euro 2012, jego 
nazwisko paść musi w pierwszej kolejności. Jakub Błaszczykowski to błysko-
tliwość, Łukasz Piszczek – solidność i niezawodność, ale z całej trójki Polaków 
w Borussii Dortmund kibice – ci w Zagłębiu Ruhry i ci w kraju nad Wisłą – najbar-
dziej kochają Roberta Lewandowskiego. Bo przecież zawsze najbardziej kocha 
się tego, który strzela. A „Lewy” od zawsze – niezależnie od klubu, w którym gra 
w danym momencie – czyni to regularnie i z imponującą znajomością tematu. 
W czerwcu właśnie na niego, z wielką nadzieją, zwrócone będą oczy wszystkich 
fanów „kopanej” między Bugiem a Odrą.

– 18 kwietnia 2007 roku. Michel 
Platini w Cardiff wyciąga kartkę z na-
pisem „Ukraine & Poland”. Pamięta 
Pan, co wówczas porabiał?

– Jeśli był to rok 2007, to zdaje się, że 
byłem w Zniczu Pruszków, prawda?

– Owszem. Dokładnie cztery dni 
wcześniej, w meczu o III-ligowe 
punkty, strzelił Pan dwa gole w Grój-
cu tamtejszemu Mazowszu.

– Rzeczywiście, był taki mecz 
(śmiech). Stare dzieje. Aż trudno uwie-
rzyć, jak wielki dystans od tamtego 
czasu przebyłem.

– No właśnie! Myślał Pan wówczas, 
te pięć lat temu, że Platini z koper-

ty wyciągnął i dla Pana szansę 
na wielką karierę?

– Na pewno o niej ma-
rzyłem. Inaczej niż ma-
rzenia nie można ów-
czesnych myśli takiego 

chłopaka, jak ja, nazwać. 
Choć pewnie przemknę-

ła wtedy przez głowę 
myśl, że fajnie byłoby w 

takim turnieju zagrać. 
– Zdawał Pan sobie wówczas 

sprawę, jako dziewiętnastolatek, z 
szansy, jaką Euro stało się i dla Polski 
jako kraju?

– Pewnie nie. Może co najwyżej 
myślałem o tym w kategoriach: – Faj-
nie, będą nowe stadiony. Teraz, kiedy 

przyjeżdżam z Dortmundu do kraju, 
widzę ten postęp w ogólnej infrastruk-
turze. Zapewne jednym z motorów 
tych przemian jest również Euro. My-
ślę zresztą, że to wrażenie wielu osób 
odwiedzających Polskę: – Tak, tu war-
to wrócić – powtarzają po wizycie nad 
Wisłą.

– Mała dygresja – został Panu w pa-
mięci jakiś konkretny obiekt, sta-
dion, na który dziś, w dobie Euro, nie 
chciałby Pan już nigdy wrócić?

– Owszem. Pamiętam stadion Odry 
Wodzisław. Pewnie jakbym musiał, to 
bym i tam zagrał. Ale... wolałbym nie. 

– Gra Pan za naszą zachodnią gra-
nicą. Docierają do niemieckich me-
diów, do szatni Borussii, informacje 
o kłopotach z naszymi stadionami na 
Euro? 

– Nie. Myślę, że w Polsce wiele 
spraw jest po prostu nadmiernie roz-
dmuchanych. Lubimy robić proble-
my z błahych rzeczy, mówić głównie 
o negatywach, zamiast cieszyć się 
tym, co się udaje. W Niemczech też 
nie wszystko idzie zawsze zgodnie z 
planem. Zazwyczaj jednak słyszę zda-
nia: – Jakie piękne stadiony mamy, bez 
wchodzenia w szczegóły, jak długo je 
budowano i ile przy tej inwestycji było 
opóźnienia. 

– Faktem jest jednak, że na Stadio-
nie Narodowym nie można zagrać 

spotkania o Puchar Polski czy Super-
puchar Ekstraklasy...

– Owszem, to zastanawiające, cze-
mu policja na takie mecze nie wyraża 
zgody. Byłem, widziałem – to napraw-
dę wspaniały stadion, z najnowocze-
śniejszymi technicznymi rozwiązania-
mi. Również w kwestii monitoringu 
publiczności, nadzoru trybun. Cóż 
stoi na przeszkodzie zagrać mecz, 
a w razie czyjegoś nieodpowiednie-
go zachowania, złamania przez niego 
przepisów, przysolić mu taką karę, by 
zapamiętał na całe życie i nie odważył 
się powtórzyć.

– Koledzy z Niemiec więc nie za-
pytali ani razu: – Co się tam u was 
dzieje?

– Nigdy. Po meczu w Gdańsku 
dzielili się jedynie swymi wrażeniami 
z tamtejszego stadionu. Byli napraw-
dę pod wrażeniem. Zresztą nie tylko 
samej areny, ale również Sopotu, w 
którym przy okazji tego pobytu miesz-
kali.

– Z czterech turniejowych stadio-
nów ma Pan swój ulubiony?

– W Gdańsku i w Warszawie. Oby-
dwa są pierwszorzędne. 

– Samo Euro, w wymiarze piłkar-
skim, było już wiosną tematem w 
szatni Borussii?

– W niewielkim zakresie. Trochę 
komentarzy i rozmów było oczywi-

„Głowa” będzie najważniejsza
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ście po losowaniu grup finałowych. 
Nasza „polska” trójka trochę „dogry-
zała” Niemcom, że będą mieć kłopoty 
z wyjściem z grupy. Oni z kolei naszą 
stawkę rywali nazywali dyplomatycz-
nie „wyrównaną”. Następne miesiące 
wymagały jednak skupienia na walce 
ligowej o mistrzostwo Niemiec. 

– A Pańskie pierwsze odczucie, 
w grudniu 2011 roku, po losowaniu 
grup?

– Uśmiechnąłem się, bo tak napraw-
dę wylosowano nam rywali, których 
wcześniej typowałem. No, może z 
jednym wyjątkiem, bo stawiałem na 
Irlandię zamiast Czechów z czwarte-
go koszyka. A ocena przeciwników? Z 
jednej strony – z każdym z nich mo-
żemy wygrać. Z drugiej – w żadnym 
spotkaniu nie będziemy faworytami. 

– Uniknęliśmy w każdym razie w 
grupie tych, którzy są dziś wyraźnie 
lepsi od nas?

– Nie myślę o rywalach w katego-
riach „wyraźnie lepsi”. To jest turniej, 
a na turniejach zdarzają się lepsze i 
gorsze dni. Myślę, że z każdym uczest-
nikiem Euro 2012 jesteśmy w stanie 
nawiązać walkę. A czy wygrać? Boisko 
pokaże. W każdym razie potrafimy 
grać naprawdę „porządne piłkarsko” 
spotkania. Ot, takie choćby, jak z Wło-
chami. Oczywiście do momentu utraty 
pierwszej bramki, po której wszystko 
się w naszej grze posypało.

– Biorąc pod uwagę pucharowe 
starcia Lecha czy Borussii w ostat-
nich latach, Euro będzie dla Pana 
okazją do „wyrównania rachunków” 
z Czechami, by przypomnieć Spartę 
Praga, i Grekami,  czyli Olympiakos 
Pireus?

– Szczerze mówiąc, nie myślałem 
dotąd o tych meczach w takich kate-
goriach. Jednak spotkania reprezen-
tacyjne to zupełnie inna jakość. To już 
nie jest kilkadziesiąt, może kilkaset 
tysięcy fanów klubu, to kibice z całe-
go kraju będą wymagać od nas dobrej 
gry, zwycięstw.

– To jest powód do stresu, gdy czło-
wiek sobie uświadomi, że 15 milio-
nów ludzi – licząc tylko co drugiego 
Polaka – czeka na sukces?

– Myślę, że nawet więcej niż 15 mi-
lionów (śmiech). Presja będzie duża, 
to prawda. O przygotowanie fizyczne 
każdego z naszych reprezentantów się 
nie martwię – będzie dobrze. Chodzi o 
to, byśmy byli równie mocni psychicz-
nie. By być przygotowanym na wybie-
gnięcie na boisko i zderzenie się z tymi 
oczekiwaniami kibiców. Ta „głowa” 
będzie chyba najważniejsza.

– Pan ze spokojem mówi o tej stro-
nie fizycznej. A przecież Bundesliga 
w zimie nie ma właściwie nawet ty-
godnia wolnego od zajęć, od meczów. 
Po sezonie tych chwil na odpoczynek 
w zasadzie też nie będzie. I jak tu 
wytrzymać kolejne tygodnie przygo-
towań, a potem gry „pod napięciem”, 
na najwyższych obrotach?

– U progu tego sezonu zdawaliśmy 
sobie sprawę, że będzie on bardzo 
długi. Więc i same przygotowania – te 
klubowe, ale też indywidualne każ-
dego z nas – sprawią, że zajęty będzie 
cały maj i (oby!) cały czerwiec. Wiosną 
forma, jak widać, była całkiem niezła. 
Pozostaje więc po prostu dbać o to, 
by tę dyspozycję z klubu podtrzymać 
jeszcze przez kilka tygodni. 

– W przypadku takich turniejów, 
jak finały mistrzostw świata czy Eu-
ropy, wraz z okresem przygotowaw-
czym przebywa się ze sobą 24 godzi-
ny na dobę przez 6-8 tygodni. To też 
trudny test...

– Na szczęście tego typu imprezy są 
raptem co dwa lata, więc da się wy-
trzymać (śmiech).

– Dla Pana to będzie pierwszy 
wielki turniej, więc trudno mówić 
o doświadczeniach z lat minionych. 
Ale pewnie zna Pan historie sprzed 
lat dziesięciu, kiedy nasz udział w 
mundialu w Korei „przykryty” został 
przez wątek komercyjny – dyskusje 
reprezentantów o podziale zysków z 
reklam itp. Nie grozi nam powtórka?

– Zakładam, że jednak wszyscy 
uczymy się na błędach. Wydaje mi się, 
że te sprawy są – albo jeszcze ostatecz-
nie będą – załatwione przed turniejem. 
Bo na pewno w trakcie takiej imprezy 
nie ma miejsca na negocjacje o pienią-
dzach. Ja przynajmniej jestem przeko-

nany, że będę się mógł skupić tylko na 
piłce nożnej.

– A propos – rola gwiazdy również 
w świecie reklam, a nie tylko na bo-
isku, to dla Pana nowe doświadcze-
nie. Odnajduje się Pan w nim?

– W zasadzie wszystko zaczęło się 
jeszcze w Polsce, więc wyjeżdżając do 
Niemiec już wiedziałem „czym to się 
je”. Poza tym, owszem, to na pewno 
ważny element kariery. Ale na pierw-
szym miejscu musi być piłka, bo bez 
niej... po prostu nie byłoby tej całej 
reszty. 

– Czasami odmawia się kolejnej 
propozycji?

– Zdarzyło się. Nie można z tym 
przesadzić. Kiedy dochodzisz do mo-
mentu, w którym obowiązków – krę-
cenie reklamówek, spotkania, wizyty 
– jest więcej niż czasu na odpoczynek, 
zaczyna to być niepokojące. Owszem, 
zgodziłem się kiedyś na taki układ i 
takie życie – ten stan nie trwa przecież 
wiecznie, ale... cała ta otoczka nie może 
przesłonić futbolu. No a poza tym  le-
piej być kojarzonym z 2-3 mocnymi 
markami, a nie pojawiać się wszędzie, 
aż do znudzenia odbiorcy. 

– Widok wielkiej twarzy Roberta 
Lewandowskiego, uśmiechającego 
się do przechodniów z billboardów, 
już Pana nie szokuje i... nie nudzi?

– Nie mam problemów z akceptacją 
tego widoku (śmiech).

– Popularność bywa chwilami 
uciążliwa? Myślę o zaczepkach, choć-
by sympatycznych, na ulicach, o za-
gadywaniu, prośbie o autograf...

– ... albo o wspólne zdjęcie. Trzeba 
być na to przygotowanym, bo prze-
cież jesteśmy kim jesteśmy, również 
dzięki tym wszystkim ludziom. Od-
czuwałem to w Poznaniu, odczuwam 
i w Dortmundzie. Oczywiście, że całe 
miasto tak naprawdę żyje piłką. Te 
prośby o autograf czy fotkę zdarzają 
się czasem w dziwnych miejscach, ale 
pozytywne traktowanie tych kibiców 
jest elementem kształtowania własne-
go wizerunku. 

– Ile Robert Lewandowski rozdaje 
tygodniowo autografów?

– Trudno to jakoś jednoznacznie 
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określić. Pewnie całkiem sporo, zresztą 
podobnie jak Kuba czy Łukasz, w sto-
sunku do innych zawodników naszej 
drużyny, bo przecież okolice Dortmun-
du, Zagłębie Ruhry to jest ten rejon Nie-
miec, gdzie mieszka wielu emigrantów 
z Polski. Mówimy wręcz o tysiącach. To 
daje sporo satysfakcji. Nie docierają do 
nas takie dane, ale wierzę, że sprzedaż 

koszulek z nazwiskiem „Lewandow-
ski”, a także „Piszczek” i „Kuba”, w 

ostatnim roku znacząco wzrosła. 
Podejrzewam, że przynajmniej 
dla części tych ludzi, urodzo-
nych w Polsce, a mieszkających 
tutaj, to fajna sprawa, że stano-
wimy ważny element druży-
ny, że odciskamy na niej swoje 
piętno. A wracając bezpośred-
nio do pytania – de facto na co 

dzień tych zdjęć czy autografów 
nie ma tak wiele, bo – zwłaszcza na 

finiszu ligi – nie ma zbyt wiele czasu na 
wyprawy do centrum miasta, „między 
ludzi”. Najwięcej więc rozdaje się ich 
na spotkaniach z kibicami organizowa-
nych przez klub. 

– No to jak wygląda normalny 
„dzień roboczy” piłkarza zawodowe-
go pańskiej klasy? Ile jest w nim miej-
sca na „zajęcia własne” zawodnika, na 
trochę prywatności?

– W trakcie sezonu te dni naprawdę 
są bardzo do siebie podobne. W klu-
bie najczęściej jestem już o dziewiątej. 
Trening zaczyna się godzinę później, 
ale trzeba się przecież do niego profe-
sjonalnie przygotować. Po zajęciach jest 
czas na odnowę biologiczną, na obiad 
w klubie. Popołudnia są dla nas, choć 

oczywiście przy kalendarzu, w któ-
rym gramy co trzy dni, jest ich sto-
sunkowo niewiele. Dochodzą zgru-

powania przedmeczowe, potem 
mecz.

– Czyli momentów na wyj-
ście do kina na najnowszy 

hit filmowy, albo na 

Tak rosła wartość „Lewego”
5.000 – tyle złotych zapłacił Znicz Pruszków w 2006 roku 
za 18-letniego napastnika rezerw Legii Warszawa
1.500.000 – tyle złotych wyłożył za najlepszego snajpera 
ówczesnej II ligi Lech Poznań, wykupując go z Pruszko-
wa latem 2008 roku
18.000.000 – tyle złotych (4,5 mln euro) zapłaciła za niego 
„Kolejorzowi” Borussia Dortmund
60.000.000 – tyle złotych (15 mln euro) wart jest dziś we-
dle rachuby specjalistycznego portalu „transfermarkt”
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dobrą kolację do restauracji nie ma 
za wiele?

– Jeśli nawet się zdarzają, to... nie 
zawsze się chce. Ja jestem człowie-
kiem, który bardzo sobie ceni spokój, 
domową atmosferę. Jeżeli mam ocho-
tę na film, włączam go sobie po prostu 
w domu, na DVD. 

– To jest właśnie to, co Pan w wielu 
wywiadach nazywa „podporządko-
waniem wszystkiego piłce”?

– Owszem. Nikt nie powie, że ka-
riera zawodowego piłkarza to łatwy 
kawałek chleba. Trzeba po prostu ko-
chać to, co się robi, bo wymaga to wie-
lu wyrzeczeń. Niezależnie od przy-
jemności, którą daje.

– W Polsce, myślę o Lechu, grał Pan 
w klubie świetnie zorganizowanym, 
jak na polskie standardy. Czy można 
powiedzieć, że to są standardy „bun-
desligowe”?

– W Lechu, od czasu mojego wy-
jazdu, co nieco się pozmieniało. Teraz 
klub walczy niejako o to, by utrzymać 
tamten poziom, tak sportowy, jak i or-
ganizacyjny. Na pewno jednak moje 
przejście do Borussii dla mnie było 
krokiem w przód. Nie mówię o stro-
nie czysto piłkarskiej, ale również, 
a może przede wszystkim, organiza-
cyjnej. Bo właśnie w tej ostatniej mate-

rii wciąż oba futbolowe światy dzieli 
najwięcej. 

– Nie ma wątpliwości, że Pan 
w tym „lepszym świecie” pozostanie 
na dłużej. A pewnie i pójdzie w górę, 
spekulacje o zainteresowaniu Bay-
ernu Monachium czy Manchesteru 
City nie biorą się znikąd...

– Kiedy się jest w ogniu ligowej wal-
ki, zwłaszcza o mistrzostwo kraju, do 
takich dziennikarskich „informacji” 
raczej nie przywiązuje się wagi. Nie 
pierwsze to tego typu rozważania do-
tyczące mojej osoby. Ja się staram z 
nich wyłączać. Tym bardziej, że prze-

cież gram w klubie stanowiącym abso-
lutną czołówkę niemieckiej ligi. 

– Na niemieckim gruncie pewnie 
tylko przejście do Bayernu byłoby 
dla Pana sportowym awansem?

– Naprawdę nie chcę się w takie 
spekulacje wdawać. Borussia dziś pod 
każdym względem jest pewnie na po-
dobnym poziomie co Bayern. 

– A są jeszcze w Europie ligi, bę-
dące, z Pańskiego punktu widzenia, 
ciekawym wyzwaniem?

– Owszem. Myślę, że Premiership i 
Primera Division dziś plasują się ciut 
wyżej niż Bundesliga. 

Rozmawiał: Dariusz Leśnikowski

Krok po kroku
Urodzony 21 sierpnia 1988 roku Robert Lewandowski – dziś gwiazda 
reprezentacji Polski i Borussii Dortmund (której w sezonie 2011/12 
był najlepszym strzelcem) – bardzo mozolnie torował sobie drogę 
do wielkiego futbolu. Rodowity warszawiak – syn nieżyjącego już 
judoki i zarazem piłkarza stołecznego Hutnika oraz siatkarki AZS 
AWF Warszawa – w trampkarskim wieku nie zakwalifikował się do 
szkolenia w dziecięcych sekcjach Legii i Polonii. Zaczynał więc kopać 
piłkę w podwarszawskim Lesznie, bo w tej miejscowości pracował 
jego ojciec, zabierający go na treningi do tamtejszego Partyzanta. 
W stolicy jako pierwsza dała mu szansę Varsovia, z której przeniósł 
się do IV-ligowej Delty. Kiedy jako niespełna 17-latek strzelił dla niej 
cztery gole, wreszcie sięgnęła po niego Legia. Grał w niej jednak tylko 
w rezerwach, i to też niespecjalnie długo. Za sprawą kontuzji stracił 
kilka miesięcy, a potem... dostał przy Łazienkowskiej zawodniczą kartę 
do ręki z zaleceniem poszukania sobie innego pracodawcy. Trafił do 
Znicza, bo w Pruszkowie wciąż trenowała siatkówkę mama. To był 
strzał w dziesiątkę – zwłaszcza dla rozwijającego się klubu. W sezonie 
2006/07 Znicz uzyskał awans na zaplecze ekstraklasy, a Lewandowski 
został najlepszym strzelcem swej drużyny i całej grupy III ligi (15 goli). 
W kolejnym sezonie – już II-ligowym – tych bramek zdobył jeszcze więcej 
(21), znów sięgnął po koronę najlepszego snajpera i... mógł przebierać 
w ofertach. Z wielkiej trójki – Legia, Wisła, Lech – najskuteczniejszy 
okazał się ten ostatni. Przy Bułgarskiej, jak w Pruszkowie, 
inauguracyjnego gola zdobył od razu w pierwszym występie. To 
zresztą jego znak firmowy – w debiucie w kadrze narodowej (mecz 
z San Marino) też strzelił bramkę. Jednocześnie – już w trzeciej kolejnej 
klasie rozgrywkowej – latem 2010 roku założył koronę króla strzelców. 
A zaraz potem przeprowadził się do Dortmundu, by z Borussią po 12 
miesiącach świętować mistrzostwo Niemiec. Kiedy brytyjski „Times” 
w połowie 2011 roku sporządził listę 50 najlepszych piłkarzy do lat 23, 
zauważył również Polaka. Lewandowski znalazł się na 32. miejscu. Od 
tego czasu jego wartość wzrosła jednak znacząco...
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