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O

ddajemy w Państwa ręce dziesiąty numer magazynu Silesia Business &
Life. Jesteśmy już trzeci rok na rynku wydawniczym i ciągle udaje nam się docierać do coraz większej rzeszy Czytelników.
19 maja na polu golfowym w Siemianowicach Śląskich odbyła się druga edycja Silesia Business & Life PGA Golf Cup 2012. Do Siemianowic Śląskich zjechali po raz pierwszy w historii klubu najlepsi polscy golfiści i rywalizowali o
punkty do rankingu PGA. Pojawiło się również wielu artystów, sportowców oraz
przedstawiciele świata biznesu. Mamy nadzieję, że nasz event po raz kolejny
spełnił oczekiwania wszystkich gości i za rok znowu będziemy mogli spotkać
się na polu golfowym. Zachęcamy do przeczytania interesujących wywiadów z:
Andrzejem Kraśnickim – szefem MKOl oraz Polskiego Związku Piłki Ręcznej,
Magdą Steczkowską – znaną polską wokalistką, Natashą Pavluchenko – projektantką mody, Peterem Bronsonem – jednym z czołowych polskich golfistów, zwycięzcą naszego prestiżowego turnieju Silesia Business & Life Golf Cup 2012.
Zapraszamy również do odkrywania egzotycznych klimatów, w tym numerze
oprowadzimy Czytelnika po zakątkach Los Angeles.
Po raz pierwszy z okazji dziesiątego wydania naszego magazynu przygotowaliśmy dla naszych Czytelników ciekawy prezent. Wewnątrz numeru możecie
Państwo przeczytać wywiad z Brianem Allanem – kompozytorem, muzykiem
oraz pomysłodawcą programu Poland Why Not? Do tekstu dołączamy płytę
z najlepszymi wykonaniami polskich artystów, specjalnie nagraną dla naszego
wydawnictwa.
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 inicjatywy 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
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Andrzej KRAŚNICKI
SYLWETKA

O konfiguracji różnych, z pozoru odległych, pasji i celów oraz przedsięwzięć zawodowych, ale także o wypracowanym przez lata i doświadczenie entuzjastycznym, w kluczowych kwestiach reformatorskim, a na co dzień racjonalnym podejściu do sportu, opowiada Andrzej Kraśnicki...

Autentyczny w wielu dziedzinach

6

– Na Pana życie składają się w su-

sportu w administracji państwowej,

prezydent RP Aleksander Kwaśniew-

mie trzy dominujące elementy: sport,

znam więc sport od podszewki, od

ski, który – jak powszechnie wiadomo

własna firma i zainteresowanie ochro-

jego podstaw po prawdziwe szczyty.

– także jest uważany za sympatyka

ną środowiska. Wszystkie wzajemnie

Przy okazji też poznałem w sporcie

i przyjaciela sportu. Aktualnie jestem

się determinują...

grono fantastycznych ludzi, których

członkiem Narodowej Rady Ekolo-

– Mam dwie naprawdę wielkie pa-

połączyła ze mną autentyczna troska

gicznej. Powołanie do Rady otrzyma-

sje. Ta pierwsza, główna, ewidentnie

o rozwój tej dziedziny naszego życia

łem z rąk prezydenta RP Bronisława

związana jest ze sportem i trwa wła-

społecznego.

Komorowskiego i wysoko je cenię.

ściwie przez całe moje dotychczasowe

– I z równie autentyczną troską ini-

Przy okazji dodam, że w 2008 roku

życie. I druga, zdecydowanie krótsza

cjuje Pan wiele przedsięwzięć w sfe-

otrzymałem również tytuł Honorowe-

i „młodsza” – to ta związana z ochroną

rze ochrony środowiska...

go Menedżera Sportu. Wspomniane

środowiska... Jednak by móc się tym

– W środowisku specjalistów z za-

wyróżnienia są dowodem na to, że

pasjom oddawać, muszę mieć niezbęd-

kresu ochrony środowiska mam wie-

kompetentne grona w konkretnych

ną podstawę finansową. Mam przecież

lu znajomych i przyjaciół. Wynika to

dziedzinach życia zauważyły i jedno-

rodzinę, której muszę zapewnić środki

z faktu, że potrafimy na wiele tematów

cześnie doceniły moje wielkie pasje

konieczne do codziennej egzystencji

porozmawiać, co często przekłada się

życiowe.

i prawdą jest, że jakoś od dwudziestu

na wspólne podejmowanie wartościo-

– Co było takim „katalizatorem”

lat szczęśliwie mi się to udaje. Żona

wych przedsięwzięć w tej dziedzinie.

zainteresowania się ochroną środo-

mówi mi, że sport to moje najdroższe

Będąc wiceprzewodniczącym Rady

wiska, dziedziną, która pozornie nie-

hobby i gdybym poświęcił się wyłącz-

Nadzorczej Wojewódzkiego Fundu-

wiele ma wspólnego ze sportem?

nie biznesowi, być może nieco inaczej

szu Ochrony Środowiska i Gospodar-

– Te zainteresowania wynikają

wyglądałoby nasze codzienne życie.

ki Wodnej w Wielkopolsce podjąłem

między innymi z mojej wieloletniej

Jednak ta działalność w sporcie na tyle

szereg inicjatyw, które zostały nie tyl-

pracy w turystyce i sporcie. Kiedyś

mocno mnie wciągnęła, że ani łatwo,

ko zauważone, ale i docenione, a po-

przecież w administracji państwowej

ani też szybko od niej na pewno nie

twierdzeniem tego jest właśnie tytuł

na wszystkich niemal jej szczeblach

odejdę. Przypomnę, że byłem zawod-

Mecenasa Polskiej Ekologii. „Przyzna-

te dwie dziedziny były powiązane ze

nikiem, działaczem, pracownikiem

ję się” do niego jak najbardziej i czuję

sobą. Tym, co zbliżyło mnie właśnie

naukowym, pracowałem w dziedzinie

się zaszczycony, że jego patronem jest

do problematyki ochrony środowi-
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ska, była chociażby sprawa czystości naszych kąpielisk. Byłem jednym
z tych, którzy zdecydowali się sfinansować na przykład ochronę Jeziora
Kierskiego pod Poznaniem. Potem
też, kiedy w stolicy Wielkopolski dla
potrzeb wyczynowego kajakarstwa i
wioślarstwa budowaliśmy tor regatowy „Malta”, z gronem współpracowników usilnie zabiegaliśmy o to,
aby woda w tym akwenie była jak
najczystsza. Oczywiście w tamtych
czasach mieliśmy do dyspozycji inne
niż dziś technologie i pewnie dlatego
może nie do końca zadanie to się nam
udało. Jednak wciąż w wodach Jeziora Maltańskiego bez obawy o jakiekolwiek zagrożenie typu sanitarnego
można przecież się kąpać. I to mimo
tego, iż cały ciąg wodny od Jeziora
Swarzędzkiego jeszcze nie tak dawno
był bardzo zanieczyszczony.
– Po tej wypowiedzi można sądzić,
że Pana proekologiczne podejście do
życia nie jest pustym sloganem, a raczej przekłada się na konkretne i pożyteczne działania.
– Rzeczywiście, czasem takie podejście opiera się tylko na słowach
i chwilowej modzie. Jednak najefektywniejsze w ekologii jest postępowanie zrównoważone lub też, mówiąc
inaczej, wyważone. W sporcie wyczynowym zawsze uparcie dążymy
do tego, aby każdemu uczestnikowi
rywalizacji zapewnić jeśli nawet nie
wymarzone, idealne, to już na pewno identyczne, równe warunki startu.
Tymczasem niekiedy próba stworzenia takiej właśnie sytuacji może grozić
konfliktem z warunkami środowiska
naturalnego. Wówczas należy tak
rzecz całą poprowadzić, aby „wilk był
syty i owca cała”. Świadomość potrzeby uwzględniania aspektów ekologicznych w działaniach inwestorów,
projektantów i wykonawców różnych
obiektów sportowych, a potem także
Foto: Pressfocus

ich gospodarzy i użytkowników, jest
obecnie coraz większa. Zresztą na te
właśnie kwestie coraz większą uwagę
zwracają międzynarodowe federacje
sportowe i Międzynarodowy Komitet Olimpijski. W Polskim Komitecie
Olimpijskim, doceniając rangę tego za-
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gadnienia, powołaliśmy przed rokiem

i startując w uczelnianej reprezentacji

wysokiego wyczynu po „masówkę” i

własną Komisję Ekologiczną. Skupia

piłkarzy ręcznych i lekkiej atletyce

rekreację, przez cały czas był niezwy-

ona wybitnych fachowców – teorety-

odniosłem nawet sporo sukcesów,

kle bliski. A piłka ręczna? Skoro kiedyś

ków i praktyków tak ochrony środo-

a mój trener klubowy w piłce ręcznej,

poznałem ją od podstaw i zdobyłem o

wiska, jak i sportu. To nasza najmłod-

pracownik WSWF w Poznaniu, zaczął

niej tak wielką wiedzę, jakiej nie mia-

sza komisja, ale już może pochwalić

mnie namawiać na… zmianę uczelni.

łem na temat żadnej innej dyscypliny

się sporym sukcesem, jakim było

Pierwszy semestr na Akademii Eko-

– to i jej pozostałem do dziś wierny.

zorganizowanie w bieżącym roku we

nomicznej jednak zaliczyłem. W dru-

Staram się najlepiej jak potrafię wła-

Wrocławiu międzynarodowej konfe-

gim, z uwagi na wiele wyjazdów

śnie jej służyć.

rencji na temat ekologii w działalności

na mecze, było już, niestety, gorzej.

– Piłka ręczna dziś, w porównaniu

sportowej. W stolicy Dolnego Śląska

I choć moi koledzy ze studiów pró-

z tą sprzed wielu lat, to pewnie dwie

gościliśmy ekspertów ze wszystkich

bowali różnymi sposobami zatrzy-

zupełnie odmienne rzeczywistości.

państw europejskich i kompetentnych

mać mnie przy sobie, zdecydowałem

Jak wyglądała ta ewolucja?

obserwatorów z innych kontynentów.

się porzucić akademię i przenieść do

– Piłka ręczna dawniej i dziś to nie-

Były prezentacje wyników ciekawych

Wyższej Szkoły Wychowania Fizycz-

mal dwa zupełnie inne światy. Kiedyś

badań, interesujące, czasem polemicz-

nego. Dziś, z perspektywy kilkudzie-

ze swoim wzrostem (185 cm) byłem

ne dyskusje i pożyteczna wymiana

sięciu lat, które od tego czasu minęły,

w drużynie jednym z najwyższych

poglądów, a to już na pewno nie jest

uważam, iż była to decyzja właściwa

zawodników, a dziś dałoby mi to po-

żaden slogan.

i dobrze, że ją podjąłem. Wykształce-

zycję na pewno wyraźnie poniżej śred-

nie ekonomiczne, niezbędne w biz-

niej. To oczywiście tylko jedna różnica.

– Czy sport, zanim zdecydował się

nesie, uzupełniłem w latach póź-

Zmieniły się też takie elementy, jak dy-

Pan związać z nim zawodowo, mu-

niejszych kończąc londyńskie MBA

namika, szybkość gry, siła rzutu, a więc

siał rywalizować z innymi pasjami,

EuroForum.

i prędkość, z jaką z ręki szczypiornisty

a może od początku zajmował niepodważalną pozycję w Pana życiu?
– Zainteresowanie sportem, a po-

– Piłka ręczna magnetyzuje Pana

niczym pocisk wylatuje piłka. Są też

od dawna, ale co sprawia, że wciąż

pewne nowe rozwiązania taktyczne,

jest Pan jej tak wierny?

a dla uatrakcyjnienia gry kilkakrotnie

tem autentyczną wręcz miłość do tej

– Moja kariera sportowa w zakre-

od tego czasu zmieniano też przepi-

dziedziny życia, zaszczepił mi mój na-

sie piłki ręcznej zapewne trwałaby

sy. W moich czasach graliśmy zresz-

uczyciel w-f w liceum. To on sprawił,

dłużej, ale została w pewien sposób

tą głównie na wolnym powietrzu, na

że zacząłem uprawiać sport. Najpierw

ograniczona czy wręcz zahamowana

nawierzchniach asfaltowych, bo hal o

była to lekkoatletyka, nawet w koszul-

przez kontuzję uniemożliwiającą mi

odpowiednich wymiarach nie było

ce z orzełkiem na piersi startowałem

kontynuowanie wyczynowego upra-

zbyt wiele. Kiedyś zawody pro-

w zawodach młodzików w Cottbus

wiania sportu. Z konieczności mu-

wadził tylko jeden sędzia. Dziś

(NRD). Dopiero potem wciągnęła

siałem skoncentrować się na innych

mamy do dyspozycji hale

mnie piłka ręczna, w której zdołałem

działaniach. Pracowałem na uczelni

mogące

dotrzeć do reprezentacji juniorskiej

prowadząc ze studentami zajęcia

po dobre kilka

i młodzieżowej. Byłem zawodnikiem

z socjologii sportu, z nauk społecz-

tysięcy

klubu akademickiego, z zachowaniem

nych. Jednak zawsze byłem blisko

biców,

pełnego amatorstwa, dziś chyba już

sportu akademickiego, bo zasiadałem

niemal w sporcie nieobecnego. Jednak

we władzach Zarządu Środowisko-

sama gra, możliwość konfrontacji z in-

wego AZS i jako młody pracownik

nymi drużynami, dawała mi, i moim

dydaktyczny często uczestniczyłem

kolegom również, ogromną radość

w uczelnianych obozach sporto-

i satysfakcję. Przez tę naszą drużynę

wych, a niejako po drodze

trafiłem w końcu do Wyższej Szko-

uzyskałem

ły Wychowania Fizycznego (obecnie

instruktora narciarstwa

AWF) w Poznaniu. Choć zanim tam

oraz ratownika wod-

trafiłem, studiowałem zupełnie coś

nego. W każdym

innego. Zawsze bowiem marzyłem

razie mój kon-

o wyjazdach, dalekich podróżach

takt ze spor-

i zwiedzaniu świata. To właśnie skło-

tem, i to na

niło mnie do podjęcia studiów na kie-

jego różnych

runku handel zagraniczny w poznań-

szczeblach, od

uprawnienia

skiej Akademii Ekonomicznej. Grając
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pomieścić
ki-

gramy pod swoistym „nadzorem”

buty typu „adidas”. Nie było wtedy tyle

kamer różnych stacji telewizyjnych,

mowy o pieniądzach, kontraktach, od-

z odpowiednio zorganizowaną opra-

prawach czy kontrowersyjnych transfe-

wą poszczególnych spotkań. Któż

rach.

kiedyś o czymś takim w ogóle

– Dzisiaj też każdy, mówię tutaj

myślał? Jeśli chodzi o zmia-

z pozycji polskiego kibica piłki ręcz-

ny, to jest ich na pewno

nej, coraz częściej czuje dumę z sukce-

więcej. Wiele lat temu w

sów drużyny...

piłce ręcznej może było

– Mówiąc o różnicach między dawną

nieco więcej entuzja-

a obecną piłką ręczną wcale nie chcia-

zmu, autentycznej pa-

łem powiedzieć, że to, co mamy w niej

sji, chęci odniesienia

teraz, jest złe czy naganne. Zmienia się

zwycięstwa, a potem

świat, zaostrza konkurencja w różnych

radowania się nim,

obszarach życia i to samo dotyka też

nadziei na… nowe

sportu. Chciałbym, aby zawsze były to

stroje sportowe lub

zmiany na lepsze, z korzyścią dla ogółu,
a nie tylko dla jednostek. To, że ja sam
znalazłem się w
ogóle w Związku Piłki Ręcznej w Polsce
zawdzię-

Foto: Pressfocus

czam
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przede wszystkim profesorowi Janu-

o prawo zorganizowania w roku 2016

mecz, kibic się nie nudzi i nie w głowie

szowi Czerwińskiemu. Był świetnym

mistrzostw Europy. Jest to wyraz

mu jakiekolwiek rozróby. Kibic, które-

przed laty zawodnikiem, trenerem

uznania dla naszej pracy i wyników

go odpowiednio podejmujemy w hali,

(który ze Stanisławem Majorkiem

sportowych (słabeusze takich imprez

a który zapłacił wcześniej za wejściów-

doprowadził naszą reprezentację do

nie organizują), ale też ogromne wy-

kę, ma prawo oczekiwać dobrego

medalu olimpijskiego w Montrealu),

zwanie, któremu postaramy się spro-

spektaklu. Nie dziwmy się zatem, że

wieloletnim rektorem, a obecnie rek-

stać najlepiej jak potrafimy.

nie spodobają mu się zbyt łatwo tra-

torem honorowym gdańskiej AWFiS,

– W tej dyscyplinie sportu udaje

cone bramki albo „głupie” straty piłki.

który zawsze stanowił dla mnie wzór

nam się sprostać, a w innej – mam tu

Kiedy takie sytuacje się powtarzają,

szkoleniowca. Potem współpracowa-

na myśli piłkę nożną – niekoniecz-

drużyna zostanie oczywiście „rozli-

liśmy w Polskiej Konfederacji Sportu,

nie. Dlaczego rezultaty starań w obu

czona”, bo kibic następnym razem nie

a później, w 2006 roku, namówił mnie

przypadkach są takie różne?

przyjdzie jej oglądać, bo i po co?

bym stanął do wyborów na funkcję

– Składa się na to bardzo wiele czyn-

– Pan też z pewnością jest rozlicza-

prezesa związku. Bałem się trochę

ników. Każda dyscyplina sportu ma

ny z wypełniania roli prezesa Związ-

tego powrotu, bo po latach bardzo bli-

swoje wzloty i upadki. Zatrzymam się

ku Piłki Ręcznej? W związku z tym

skich kontaktów ze szczypiorniakiem

jednak na niedawnych piłkarskich mi-

są rzeczy, których stara się Pan uni-

miałem dość długą przerwę. Jednak

strzostwach Europy, które współorga-

kać i te, które usiłuje Pan rozwijać...

ostatecznie podjąłem wyzwanie, bo

nizowaliśmy z Ukrainą. Jestem zdania,

– Najważniejsze jest nawiązanie

widziałem, że w samym związku nie

że nasza reprezentacja ma szanse na

współpracy i porozumienie się z ludź-

działo się najlepiej. Zresztą zastałem

sukcesy i to wcale w niezbyt odległej

mi, którzy gotowi są poświęcić się

to stowarzyszenie rezydujące w kilku-

perspektywie czasu. Wielka szkoda,

działalności na rzecz dyscypliny. To

pokojowym mieszkaniu. Praktycznie

że tej pierwszej, zresztą łatwiejszej, bo

nie może być jedynie praca, ale pełna

od razu razem z trenerem Bogdanem

przed własną publicznością, nie wy-

zaangażowania pasja. Trzeba też, kie-

Wentą (którego jako prezes Polskiej

korzystała. Jednak niewiele brakowało

rując taką organizacją, sprawiedliwie

Konfederacji Sportu zatwierdzałem

do tego sukcesu. Tej drużyny bym nie

rozdzielać zadania i z ich wykonania

na opiekuna kadry) i z pomocą jesz-

przekreślał, bo jest w niej spory poten-

równie sprawiedliwie rozliczać. Na-

cze kilku osób rozpoczęliśmy wcale

cjał, który może jeszcze kiedyś uda się

gradzać za ewidentne sukcesy, upo-

niełatwą drogę do przywracania na-

lepiej wykorzystać – wkrótce przecież

minać, a nawet karać, gdy było nie tak,

szej dyscyplinie jej dawnego, czasem

początek eliminacji do MŚ 2014. Cza-

jak być powinno. Oczywiście, trzeba

już zapomnianego, blasku. Trzeba

sem mówi się także, iż przeszkodą

też czasem pełnić rolę psychologa, po-

było stworzyć zupełnie inne warun-

w osiągnięciu dobrego wyniku są pie-

znawać ludzkie charaktery, reakcje na

ki pracy – od tych organizacyjno-ad-

niądze. Nie ma mowy o sukcesie, gdy

pracę w stresie i napięciu, mobilizować

ministracyjnych, poprzez sprzętowe,

ich nie ma. Z drugiej strony, gdy już

i motywować. I jeszcze jedno – stawiać

po jakże istotne finansowe. Z czasem

są, i to czasem bardzo duże, automa-

zawsze na pracę zespołową, bo tylko

doczekaliśmy się nowej siedziby oraz

tycznie nie gwarantują powodzenia.

wspólnie można poradzić sobie nawet

ustabilizowanego zespołu kompetentnych pracowników związku. Potem

– Może problemem są kibice? Do-

pojawili się kolejni sponsorzy, któ-

pingują, ale stawiają też wysokie wy-

rzy nam zaufali i wreszcie doświad-

magania i restrykcyjnie rozliczają…

czyliśmy
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z największymi problemami. Tak sta-

autentycznych

ramy się działać w ZPRP.
– Odpowiedzialność za sukcesy
kadry narodowej, niezależnie od dys-

sukcesów

– Odpowiedź jest bardzo prosta. Ki-

cypliny, w końcowej fazie zawsze,

sportowych z medalami mistrzostw

biców nie wolno lekceważyć nikomu

poza jej trenerem, ponosi też prezes

świata na czele. Wraz z nimi przyszło

– ani drużynie, ani związkowi. Każdy

związku? Nie tak dawno taką relację

też zainteresowanie mediów, w tym

mecz, nie tylko z udziałem reprezen-

przyczynowo-skutkową przypisywa-

zwłaszcza szczególnie dla nas istotnej

tacji, musi być pod każdym względem

no prezesowi PZPN…

telewizji. Wiem, że na pewno nie je-

perfekcyjnie przygotowany. To ma

– Sukces nie bierze się z niczego,

steśmy jeszcze dyscypliną narodową,

być zawsze święto naszej dyscypliny.

gdyż wpływa na niego wiele prze-

ale radykalny wzrost zainteresowania

Dlatego trzeba zapewnić odpowiednią

różnych czynników. Dotyczy wielu

społecznego piłką ręczną, a zwłaszcza

informację o imprezie, dobrze prowa-

osób, bo niemal każdy pod dobrym

występami reprezentacji – męskiej

dzoną przedsprzedaż biletów, cieka-

wynikiem chętnie się podpisuje. Tru-

i żeńskiej – jest w Polsce faktem nie do

wy program towarzyszący w hali czy

izmem jest przypominać, że porażka

podważenia. To między innymi oraz

dobrego spikera – wodzireja mobili-

zwykle bywa… sierotą, a od jej auto-

przychylność władz sportowych i go-

zującego widownię do kibicowania.

rów wielu czym prędzej się dystansu-

spodarzy największych polskich miast

Szereg tych elementów może dopiero

je. Na pewno prezes może ma tu sporą

pozwoliło nam walczyć (skutecznie!)

zagwarantować, że nawet czekając na

rolę do odegrania, ale w konkretnych
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przypadkach zwykle o sukcesie lub

– Infrastruktura sportowa w Pol-

gana jest ze szkół na wielofunkcyjne

przegranej decyduje jednak potencjał

sce to więcej pozytywów czy negaty-

boiska typu „Orlik”, które także na-

samych zawodników, ich dyspozycja

wów, a może panuje w tym zakresie

szej dyscyplinie mogą doskonale słu-

w danym dniu i sposób prowadze-

równowaga?

żyć. Niedawno przeprowadziliśmy

nia drużyny przez trenera. Zadaniem

– Trudno mi wypowiadać się w kwe-

ogólnopolski turniej „Szczypiorniak

działaczy jest stwarzanie zawodni-

stiach całościowych, a więc bardzo

na Orlikach”, w którym wzięło udział

kom maksymalnie dobrych warun-

ogólnych. Mogę jedynie odnieść się

przeszło 5.300 dziewcząt i chłopców

ków do treningu i zawodów, zgodnie

do piłki ręcznej, w której jednym z po-

z 440 drużyn z całego kraju. To jest

z wymaganiami, jakie drużyna oraz

wodów długotrwałego zastoju, swego

właśnie nasza szansa, z którą wolno

trener zgłaszają. To wszystko jednak

rodzaju marazmu, był właśnie brak

nam wiązać nadzieje na dalszy rozwój

musi uwzględniać realne możliwości

odpowiedniej infrastruktury. Wspo-

piłki ręcznej w Polsce.

związku.

minałem już o asfaltowych boiskach,

- Polska ma szansę, a może realne

– Sport coraz częściej staje się tema-

na których przez lata rozgrywane

możliwości, konkurowania w za-

tem publicznej dyskusji. Podchodzi

były mecze. W innych krajach z cza-

kresie szeroko rozumianego sportu

Pan do tego zjawiska z aprobatą?

sem przeniesiono się do hal, a my ich

z innymi państwami? Polski Komi-

– Sport jest dziedziną bardzo wi-

wciąż nie mieliśmy. Szczęśliwie dziś

tet Olimpijski stara się stwarzać ta-

doczną i wystawioną na ogląd pu-

to już przeszłość, bo mamy coraz wię-

kie szanse, a w konsekwencji także

bliczny. Blisko związany jest przecież

cej i coraz większych, nowoczesnych

i możliwości?

z mediami i… każdy się na nim zna

obiektów krytych, na których można

- To, co wydaje mi się zdecydowa-

(w każdym razie wielu tak się wyda-

grać i trenować. Na szczęście nie bu-

nie najistotniejsze, to sport w szkołach.

je). Wszystkie decyzje w sporcie są

duje się już przy szkołach maleńkich

W tej dziedzinie jeszcze bardzo wiele

przez to bardziej dostrzegalne i czę-

„kurników” 9x18 m, lecz całkiem

mamy wszyscy do zrobienia. Brak

sto szybciej niż w innych dziedzinach

przyzwoite sale gimnastyczne mogące

sportu w szkołach, w takim wymiarze

oceniane i komentowane. Te pozytyw-

pomieścić pełnowymiarowe boiska do

i kształcie, jak to miało miejsce w prze-

ne elementy zauważyć zdecydowanie

wszystkich gier zespołowych. Cieszy

szłości, mocno osłabia nasze możli-

łatwiej, ale i negatywy również.

mnie także i to, że młodzież wycią-

wości selekcyjne, hamuje motywację
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Andrzej Kraśnicki – absolwent AWF w Poznaniu i MBA – EuroForum w Londynie. W latach 2002-2005
przewodniczył Polskiej Konfederacji Sportu, a rok później został prezesem Związku Piłki Ręcznej w Polsce – i tak
jest do dziś. Pełni również funkcję prezesa Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji
(IAKS Polska), a od 2010 roku także prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Od ponad dwudziestu lat jest
prywatnym przedsiębiorcą. Jego pasją jest nie tylko sport, ale też ochrona środowiska. W 2001 roku otrzymał tytuł
Mecenasa Polskiej Ekologii w ramach konkursu Przyjaźni Środowisku, który organizowany był pod patronatem
prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Jest członkiem Narodowej Rady Ekologicznej.
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dzieci i młodzieży do uprawiania spor-

cego sport Polaka stał się jak najbardziej

ce sport jako ich najlepszą wizytówkę,

tu i czerpania z niego radości. To, że

powszechny i nikogo nie dziwił.

wręcz znak firmowy. Sport dlatego jest

w niektórych dyscyplinach osiągamy

– A wyniki rozpoczynających się

piękny, bo nieprzewidywalny i nawet

wspaniałe wyniki, to oczywisty powód

właśnie igrzysk olimpijskich nas

zawodnik czy drużyna stawiani w rzę-

do satysfakcji i dumy, ale wciąż trzeba

zdziwią czy zadziwią?

dzie murowanych faworytów nie za-

nieustannie pracować na rzecz popula-

– Jestem realistą i dlatego podkre-

wsze triumfują. Dlatego cieszmy się

ryzowania zdrowego, sportowego sty-

ślam, że będzie niezwykle trudno osią-

wspólnie z każdego sukcesu i miejmy

lu życia, odpowiedniego odżywiania,

gnąć choćby takie rezultaty, jakie były

nadzieję, że okazji, także tych niespo-

edukowania młodzieży i rodziców itd.

udziałem biało-czerwonych w Pekinie

dziewanych, do powszechnej radości

Polski Komitet Olimpijski w tej dziedzi-

czy Atenach. Rywalizacja międzynaro-

rodaków podczas londyńskich igrzysk

nie robi naprawdę wiele, aby wizeru-

dowa postępuje. Do czołówki świato-

będzie jak najwięcej.

nek zdrowego, aktywnego, uprawiają-

wej dołączają nowe państwa traktują-
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Rozmawiała Dominika Tkocz
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www.chorzow.eu

Recital Andrzeja Poniedzielskiego zainaugurował
szóstą edycję Chorzowskiego Teatru Ogrodowego.

Teatr u Prezydenta

Teatr Korez, świętując jubileusz 20-lecia, pojawił się na deskach Chorzowskiego Teatru Ogrodowego ze spektaklem
„Kwartet dla 4 aktorów”.

Od 2007 roku na zrewitalizowanych terenach dawnej kopalni

14

z dobrym skutkiem realizować te ambit-

kowski. – W tegorocznej edycji będzie

ne założenia.

to Dziecinada – wielkie święto najmłod-

Prezydent w Chorzowie, w cieniu

Od momentu inauguracji w Maga-

szych, które zorganizowane zostanie 15

42-metrowej żelbetowej wieży szybo-

zynie Ciekłego Powietrza (jak nazy-

sierpnia, tak, by w dniu wolnym od pra-

wej, organizowany jest Chorzowski

wa się obiekt, w którym ustawiona

cy rodzice mogli spędzić czas ze swoimi

Teatr Ogrodowy. W lipcu i sierpniu

jest scena) pojawiło się spore grono

pociechami. Takich okazji będzie więcej,

br. będziemy świadkami szóstej już

wybitnych artystów: Jan Peszek, Mi-

bo tradycjnie już „dorosłej scenie” to-

edycji tej imprezy, podczas której

kołaj i Andrzej Grabowscy, Tomasz

warzyszą przedstawienia Chorzow-

prezentowane są spektakle teatrów

Karolak, Rafał Rutkowski, Piotr Cyr-

skiego Teatru Ogródkowego, na który

z całego kraju.

wus, Anna Guzik, Robert Talarczyk,

wstęp w soboty jest bezpłatny.

– Ideą ChTO jest zaprezentowanie

Maria Meyer, Elżbieta Okupska, Mi-

Repertuarem, z ramienia Stowa-

mieszkańcom i gościom Chorzowa naj-

rosław Neinert, Bogdan Kalus, Da-

rzyszenia SztygArt – współorga-

lepszych propozycji scemicznych po moż-

riusz Niebudek i wielu innych. Od-

nizatora imprezy, zajmuje się Na-

liwie najbardziej przystępnych cenach

były się także wspaniałe koncerty,

czelny Ogrodnik ChTO Sergiusz

i w niekonwencjonalnym otoczeniu –

m.in. Jaromira Nohavicy i Grażyny

Brożek. Pod jego czujnym okiem

mówi Wiesław Ciężkowski, zastępca

Łobaszewskiej.

impreza stale się rozwija, zapew-

prezydenta Chorzowa ds. społecz-

– Z roku na rok Chorzowski Teatr

niając miłośnikom teatru wakacyj-

nych. – Pełna widownia na każdym spek-

Ogrodowy wzbogaca się o kolejne, nowe

ną porcję wrażeń i rozrywkę w naj-

taklu świadczy o tym, że udaje nam się

propozycje – dodaje Wiesław Cięż-

lepszym gatunku.
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– Szósty sezon ChTO, przebiegający
pod hasłem „sztygarkowy magazyn aktorów”, to aż dziewięć imprez w programie
głównym (w tym jeden recital – „jednocześnie” Andrzeja Poniedzielskiego
połączony z promocją książek artysty, jeden koncert – projektu Jola Literska Rudokapela – i jeden pokaz filmowy), dwa
wydarzenia towarzyszące (dwudniowe
koncerty w ramach Lauby Pełnej Bluesa
i jeden kabaret – związany z Chorzowem
poprzez Bogdana Kalusa!) – wylicza
Sergiusz Brożek. Ale szósty sezon
Chorzowskiego Teatru Ogrodowego
to również przegląd możliwości, jakie niosą ze sobą różne odłamy satyry. Pojawi się tu inteligentny humor
w najlepszym wykonaniu. Andrzej
Poniedzielski nie zawiódł tych, któ-

Tomasz Karolak wraz z Teatrem IMKA gościł w Chorzowie ze spektaklem
„O północy przybyłem do Widawy, czyli Opis obyczajów III”.

rym znudził się kabaret medialny.
Konsekwentnie stosuje zdania pod-

nych teatrów doskonale wiedzą, jak

sadnieniu podkreślono, iż wzorowa

rzędnie złożone i zapewnia odbior-

nawiązać kontakt z maluchami i jakie

współpraca samorządu miasta z or-

com intelektualną ucztę. Satyra spo-

elementy scenicznej sztuki cieszą się

ganizacją pozarządową „Stowarzy-

łeczna spłynie z tekstów Zoszczenki,

największym uznaniem kilkulatków.

szenie SZTYG.art Chorzów” sprawi-

parodie i pastisze rozbawią widzów

Do wspólnej zabawy dochodzą jesz-

ła, że szyb „Prezydent” potrzebował

do łez (w warstwie tekstowej oraz

cze bajecznie kolorowe kostiumy

zaledwie trzech lat, aby stać się jed-

w aktorskich popisach Rafała Rut-

i rekwizyty, które zamieniają scenę

nym z najbardziej wyrazistych obiek-

kowskiego czy Aldony Jankowskiej).

w przestrzeń wyobraźni.

tów podczas Święta Szlaku Zabytków

Klimat absurdu obok ludyczności

Teatru

Techniki. Kolejna edycja Chorzow-

zapewni Teatr Mikołaja Grabowskie-

Ogrodowego jest nie tylko bogaty

Atutem

Chorzowskiego

skiego Teatru Ogrodowego świadczy

go, który realizuje Próby Schaeffera,

i urozmaicony repertuar z wybitnymi

o tym, że i dla sztuki jest tam idealny

a dawkę śmiechu przyniesie też Sto-

aktorami w rolach głównych, ale tak-

klimat.

warzyszenie Teatralne Badów. Nawet

że samo miejsce, gdzie się odbywa.

Pieśni morderczyń przesączone zostały

– Zrewitalizowane tereny po byłej

przez ogromne pokłady ironii: dru-

kopalni Prezydent służą do organizacji

gie dno skrywające się w piosenkach

coraz bardziej popularnych imprez kul-

Renaty Przemyk, Nicka Cave’a, Boba

turalnych – podkreśla wiceprezydent

Geldofa i Toma Waitsa wybrzmiewa

Chorzowa Marcin Michalik. – Dość

idealnie dzięki interpretacjom czte-

powiedzieć, że liczne propozycje, przy-

rech śpiewających aktorek Teatru

gotowane w ramach Święta Szlaku Za-

Rampa, jest też źródłem wielu zasko-

bytków Techniki, zgromadziły w tym

czeń i celnych puent. W finałowym

miejscu jednego dnia ponad pięć tysięcy

koncercie nie zabraknie skrzących się

odbiorców.

żartem historii, a panowie z kabaretu

Dodajmy, że w tym roku Urząd

Kałamasz, opierając się między in-

Marszałkowski Województwa Ślą-

nymi na tekstach Roberta Górskiego,

skiego po raz pierwszy nagrodził

dostarczą widzom sporo śmiechu.

najaktywniejszy samorząd lokalny

Atrakcyjne przedstawienia czekają

i najaktywniejszego sponsora zaanga-

również na najmłodszych widzów.

żowanych w organizację Industriady,

W spektaklach dla dzieci królować

jak nazywane jest Święto Szlaku Za-

będzie w tym roku interaktywność

bytków Techniki. Najaktywniejszym

i malowniczość. Artyści zaproszo-

samorządem został Chorzów. W uza-
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Andrzej Poniedzielski
szóstą edycję ChTO.

otworzył
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Chorzowski Teatr Ogrodowy
sezon szósty, 2012 rok, czyli
sztygarkowy magazyn aktorów
Program

20 lipca o 21.00
Inauguracja sezonu – „jednocześnie” recital
Andrzeja Poniedzielskiego

27 lipca o 21.00
Teatr Rozrywki Trójkąt (Zielona Góra)
„Scenki z Zoszczenki” wg Michaiła Zoszczenki
o 23.00 – film dokumentalny Mirosławy Sikorskiej
„Kutzowizna”
3 sierpnia o 21.00
Teatr Montownia (Warszawa)
„Kamienie w kieszeniach” Marie Jones
4 sierpnia o 15.00
Chorzowski Teatrzyk Ogródkowy:
Teatr Cocktail (Kraków) „Kominiarczyk”
10 sierpnia o 21.00
Stowarzyszenie Teatralne Badów (Badowo Górne)
„Błazen Pana Boga” Dario Fo
11 sierpnia o 15.00
Chorzowski Teatrzyk Ogródkowy:
Prym Art (Ruda Śląska) „Koziołek Matołek i jego
przygody”
15 sierpnia
Chorzowski Teatrzyk Ogródkowy – DZIECINADA
15.00 Divadlo PIKI (Pezinok, Słowacja) „Ela hop!”
a po spektaklu:
– przygoda z literaturą
– spotkanie z kinem
– wspólna zabawa w teatr
– konkursy z nagrodami
17 sierpnia o 21.00
Teatr Mikołaja Grabowskiego (Kraków)
„Próby” Bogusław Schaeffer
przed i po (impreza towarzysząca) Lauba Pełno
Bluesa:
Beňa & Radványi (Słowacja)
18 sierpnia o 15.00
Chorzowski Teatrzyk Ogródkowy:
Teatr Gry i Ludzie (Katowice) „Koty trzy”
od 21.00 (impreza towarzysząca) Lauba Pełno
Bluesa:
Limboski, Highway, jam session...
24 sierpnia o 21.00
Teatr Ludowy (Kraków) – Aldona Jankowska
„Hotel Babilon” Miro Gavran
25 sierpnia o 15.00
Chorzowski Teatrzyk Ogródkowy:
TeatRyle (Poznań) „Mój Przyjaciel Pies”
o 19.00 (impreza towarzysząca)
kabaret Kałamasz
31 sierpnia o 20.00
Teatr Rampa (Warszawa)
„Monsters. Pieśni morderczyń”
– spektakl muzyczny
(wg utworów Renaty Przemyk, Nicka Cave’a,
Boba Geldofa i Toma Waitsa)
około 22.00 – koncert finałowy
„Dejcie pozór!” – Jola Literska Rudokapela
bilety na inaugurację: 30 zł
wejściówki na wszystkie spektakle piątkowe oraz
koncert finałowy: 15 zł
bilety na kabaret Kałamasz: 30 zł
wszystkie pozostałe imprezy – wstęp wolny
www.chto.pl
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Prestiżowe nagrody dla najbardziej
efektywnych ﬁrm przyznawane wraz
z miesięcznikiem Forbes. Zarówno
zwycięzcy, jak i wszyscy nominowani
spotkają się podczas ﬁnałowej Gali we
Wrocławiu.
Zgłoś swój udział na

Zgłoś nominacje na

www.tbl.tauron-pe.pl

www.rakietybiznesu.pl
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GEODIS CALBERSON
Geodis łączy cztery kontynenty
FIRMY REGIONU

Z Bogdanem Młynarczykiem, dyrektorem generalnym firmy Geodis Calberson
Polska Sp. z o.o., rozmawia Wioletta Tkocz.
– Na ile można oszacować liczbę

gicznie położony na skrzyżowaniu prze-

klientów, korzystających z usług firmy

pływów wschód-zachód i północ-połu-

Geodis?

dnie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych

– Geodis ma zasięg globalny, obecny

lokalizacji, oddział transportu drogowego

jest na rynku europejskim, azjatyckim

w Czeladzi i logistyka w Tychach odno-

oraz na rynkach obu Ameryk. Do grona

szą duże sukcesy jeżeli chodzi o wskaźni-

klientów należą największe światowe

ki satysfakcji klienta KPI oraz o dynamikę

korporacje wszystkich branż, w tym także

realizacji obrotów.

firmy z branż zaawansowanego IT i aeronautyki. Liczbę klientów w skali świato-

– Firma świadczy usługi transportowe,

wej możemy oszacować na około 10 tysię-

zajmuje się transportem drogowym oraz

cy, w Polsce współpracujemy z około 200

posiada fracht morski i lotniczy. Posiada

firmami.

też bogatą ofertę z zakresu logistyki. Czy
któraś z tych dziedzin jest priorytetem?

– Gdzie znajduje się główna siedziba
firmy?
– Główna siedziba Geodis znajduje się

gałąź działalności Geodis, w której mamy

w Paryżu. W Polsce Geodis Calberson

już wypracowaną renomę i doświadcze-

Polska mieści się w Warszawie w Alejach

nie, co pozwala łatwo dostosowywać się

Jerozolimskich.

do dynamicznie zmieniającego się rynku
i zapotrzebowania. Myślę tutaj między

– Firma Geodis Calberson GE należy w stu procentach do Geodis – firmy

– W Polsce firma posiada kilka od-

innymi o świetnie rozwiniętej sieci trans-

o światowym zasięgu. W ilu krajach na

działów, gdzie na Śląsku można je zna-

portu drobnicowego Geodis Calberson.

świecie jest obecna?

leźć? Od czego uzależniona jest ich lo-

Włączenie Geodis Polska do tej sieci drob-

kalizacja?

nicowej jest dla nas naturalnym kierun-

– Geodis jest obecny w 60 krajach pod
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– Jednak transport drogowy, może
dlatego, że tradycyjnie jest to największa

własną nazwą, na zasadzie współpracy

– W Polsce mamy osiem oddziałów,

kiem rozwoju najpóźniej do połowy przy-

można go natomiast znaleźć w 120 kra-

na Śląsku można nas znaleźć w Czeladzi,

szłego roku. Dysponujemy transportem

jach. O Geodis często mówi się fran-

Tychach i Wrocławiu. Strategią Geodis

ekspresowym, jest to serwis działający

cuski Schenker lub o firmie Schenker

jest obecność we wszystkich centralnych

24/24, ważna jest bardzo szybka reaktyw-

niemiecki Geodis, bo tak, jak głównym

ośrodkach przemysłowych i handlowych.

ność na zapytanie i ekspresowy czas pod-

akcjonariuszem Schenkera są niemiec-

Śląsk to strategiczny region rozwoju wielu

stawienia samochodu. Chodzi też często

kie linie kolejowe DB, tak głównym

firm, w tym także naszych strategicznych

o odpowiednie samochody, tzn. od 1,5 do

akcjonariuszem Geodis są francuskie

klientów. To właśnie ich preferencje i za-

3 ton maksimum, które przemieszczają się

koleje SNCF.

potrzebowanie sprawiły, że mamy tam aż

szybciej niż ciężarówki. Taki transport ce-

trzy oddziały i planujemy dalszy rozwój.

nią sobie np. zakłady produkcyjne, które

– Jak długo na rynku polskim istnie-

Ponadto korzystne warunki rynku pracy,

nie mogą sobie pozwolić na przestój.

je firma Geodis Calberson Polska Sp.

w porównaniu np. z Warszawą, bardzo

z o.o.?

dobra infrastruktura drogowa, infrastruk-

– Transport drogowy obejmuje całą

– W Polsce firma obecna jest od 2002,

tura kolejowa w Sławkowie, czyli dostęp

Europę, m.in. świadczy usługi w tem-

w tym roku będziemy obchodzić dziesię-

do szerokich torów, wpisują się nasze

peraturze kontrolowanej oraz „Just – in

ciolecie Geodis Polska.

plany rozwojowe. Jest to też region strate-

Time”. Na czym one polegają?

SILESIA BUSINESS & LIFE

– Just in Time, czyli dostawa na czas,
zorganizowana jest pod konkretne wymogi czasowe klienta, który podaje
datę i godzinę załadunku i rozładunku, a margines dopuszczalnego poślizgu wynosi czasem tylko 15 minut.
Dostawa w temperaturze kontrolowanej
wymaga natomiast specjalnych chłodni, które wyposażone są w termografy,
z których można uzyskać wydruk zaraz
po rozładunku i mieć pełną kontrolę nad
temperaturą. Świadczymy też usługi tzw.
zimnego łańcucha dostaw, chodzi o przewóz leków w specjalnych chłodniach. To
są bardzo specyficzne usługi transportowe, dostosowane do wymogów klientów.
– Posiadacie pełen pakiet usług
w transporcie lotniczym, na co więc
mogą liczyć klienci?
– Mogą liczyć na pełną usługę door to
door, klient, który u nas ją wybiera, nie
musi się już o nic martwić, zajmujemy się
wszystkim od odbioru z fabryki poprzez
handling, obsługę administracyjną, obieg
dokumentów, pakowanie, magazynowanie, paletyzowanie aż po odprawę i dostarczenie do klienta. Możemy pochwalić
się tutaj dużą reaktywnością i tym, że
podejmujemy się nawet bardzo kompleksowych transportów – od małej paczki po
całe wagony, różne gabaryty i specyfikę
towaru. Zaznaczam też, że chodzi o cały
świat, nie mamy ograniczeń geograficznych, pomaga nam w tym bezpośrednia
obecność w ponad 120 krajach.
– Świadczycie też usługi w zakresie
transportu morskiego, z jakimi renomowanymi liniami oceanicznymi współpracujecie?
– Ze wszystkimi, mamy zbyt duży rozstrzał zapotrzebowania i specyfiki klientów żeby ograniczać się do stałych dostawców usług transportu morskiego. Ponadto
w grę wchodzą wszystkie kierunki, więc
każda z linii ma nam coś do zaoferowania,
my koncentrujemy się na tym, żeby jakościowo i cenowo zadowolić klienta.
– W zakresie magazynowania firma
świadczy usługi cross – docking i zarządzanie zapasami. Co jest ich specyfiką?

S
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– Podam przykład jednego z naszych

stępuje we Wrocławiu w magazynie na

optymalizacja i poszukiwanie nowych

kluczowych klientów, lidera światowego

10 000 m , a następnie dystrybucję do

rozwiązań.

w dystrybucji mebli. Chodzi o odbiór

sieci sklepów w Europie Zachodniej,

towaru u producentów mebli

głównie Francji i Hiszpanii. Mamy duże

w Polsce, konsolidację, któ-

doświadczenie w zarządzaniu zapasami,

ra w naszym przy-

alertami i rotacją stoku. Ważne jest dąże-

– Szerokim zakresem usług, czasem

padku

nie do jak najlepszej synchronizacji mię-

bardzo kompleksowych, od transportu

dzy odbiorem od producenta a dostawą

drogowego po morski i lotniczy, oraz

do klienta. Geodis zajmuje się dostawami

obsługą specyficznych kierunków, np.

bezpośrednio na linie produkcyjne z na-

na wschód do Kazachstanu lub Azerbej-

szych magazynów na Śląsku. Żeby

dżanu. Portfel naszych usług obejmuje

utrzymać tego typu usługę

wszystkie typy transportu, częściowy,

na wysokim poziomie,

konsolidacyjny, kombinowany, dedyko-

na-

2

– Czym firma przyciąga nowych klientów?

jest

wany, farmaceutyczny, kolejowy. Jednak

ciągła

naszą największą zaletą jest doświad-

konieczna

czenie na wszystkich rynkach, jesteśmy
w stanie pomóc naszym klientom rozwijać
ich biznes na nowych rynkach, na których
Geodis jest obecny od lat i zna lokalne przepisy, wymogi oraz
uwarunkowania. Jest
to nieoceniona
wartość
do-
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dana naszych usług. Klienci bardzo to so-

urządzeń mobilnych, ale również wielu

rozwinąć krajową sieć transportu drob-

bie cenią. Poza tym możemy się pochwalić

lokalnych eksporterów i importerów.

nicowego już istniejącej sieci europejskiej

reaktywnością, potrafimy odpowiedzieć
pozytywnie w ciągu trzech godzin, a nawet mniej. Przyciągamy też jakością oraz

Geodis Calberson. Oprócz tego w planach
– Co stanowi o międzynarodowy suk-

mamy wdrożenie multimodalnych usług
transportu kolejowego. Na przykład

cesie firmy Geodis?

na pewno renomą i rozpoznawalnością

– Sam brand jest dobrze znany i cieszy

w tym roku Geodis uruchomił kolejne

brand’u, głównie naszej sieci agentów

się renomą oraz zaufaniem. Zdobywamy

drobnicowe linie kontenerowe. Planujemy

transportu lotniczego i morskiego, oraz

klientów dużą międzynarodową siecią

też uruchomić kilka kolejnych linii drob-

europejskiej sieci transportu drobnicowe-

transportu morskiego i lotniczego Geo-

nicy kontenerowej międzykontynentalnej.

go. Myślę, że wyrobiliśmy sobie też opinię

dis Wilson oraz dużą siecią transportu

Jeżeli chodzi o aktywność morską i lot-

dostawcy usług, który stara się odpowie-

drobnicowego Geodis Calberson, która

niczą, w tym roku otworzyliśmy oddział

dzieć nawet na najbardziej specyficzne

w najbliższym czasie ma objąć również

i agencję celną w Gdyni, chcemy otwo-

i kompleksowe zapotrzebowanie. Chętnie

Polskę na szerszą skalę. Przynależność do

rzyć jeszcze co najmniej dwa na Górnym

podejmujemy wyzwania, które wymagają

francuskich linii kolejowych SNCF też nie

Śląsku oraz na zachodzie kraju. Nie wy-

od nas wiedzy i odpowiedniego przygoto-

jest bez znaczenia, jest to jeden z filarów,

braliśmy jeszcze lokalizacji, wahamy się

wania, jako przykład możemy podać do-

który gwarantuje stabilność finansową

między Poznaniem a Wrocławiem. Jeżeli

stawy i transport leków oraz płynów do

nie tylko w Europie, ale i na świecie.

chodzi o logistykę, w ciągu trzech lat za-

dializ, włącznie z dostawami domowymi.

Geodis bardzo dynamicznie się rozwi-

mierzamy nabyć 150 tys. m2 powierzchni

Sektor Pharma rozwija się u nas coraz le-

ja, między innymi poprzez przemyślane

magazynowej wysokiego składowania,

piej, mamy pracowników dedykowanych

inwestycje oraz przejmowanie i zakup

potrzebujemy minimum 50 tys. m2 po-

specjalnie do tej aktywności.

firm zewnętrznych. Trzeba tutaj też wspo-

wierzchni na Górnym Śląsku, 40 tys. m2

mnieć o wymiarze międzynarodowym

na Dolnym Śląsku, a resztę w centrum,

– Kogo może Pan wymienić w gronie

Geodis. Firma przestała być korporacją

czyli w Warszawie i Łodzi. Nasze plany

najbardziej renomowanych odbiorców

stricte francuską, jaką była w swoich po-

rozwoju koncentrują się wokół dwóch

usług?

czątkach, dziś jest to korporacja 100 pro-

głównych obszarów – rozwój organiczny

– Dla nas nie ma małych klientów,

cent międzynarodowa, o międzynarodo-

poprzez mocny rozwój i rozbudowę na-

każdy klient ma dużą wagę. Do każdego

wej kulturze i wielokulturowym formacie,

szego działu handlowego oraz poprzez

podchodzimy indywidualnie, współpra-

przykładem jest choćby zarząd, którego

kupno i przejęcie firm zewnętrznych.

ca z każdym naszym klientem jest dla nas

członkowie są różnych narodowości.

Rozpatrujemy możliwość przejęcia firm
z naszego sektora, aktualnie badamy ry-

kluczowa. Wsród nich możemy wymienić
m.in. jednego z największych ame-

– Firma stawia na nieustanny rozwój,

nek pod tym kątem. Chcemy rozwijać

rykańskich producentów auto-

jak rysuje się jej bliższa i dalsza przy-

naszą strukturę. Jeżeli chodzi o obroty, to

szłość?

w 2011 r. wynosiły one 20 M€, w tym roku

motiv, światowego lidera
w

zakresie

– Z początkiem 2011 r. Geodis Polska

planujemy zrealizować 45 M€, czyli dwa

postawiła na bardzo dynamiczny rozwój,

razy tyle, a w 2015 r. chcemy aby sięgnęły

na koniec czerwca 2012 r. dynamika roz-

one 150 M€, co według aktualnej dyna-

woju wynosiła 80 procent w stosunku do

miki rozwoju jest jak najbardziej osiągal-

analogicznego okresu w zeszłym roku.

ne. Na koniec chciałbym powiedzieć to,

Nacisk kładziemy na równoległy

o czym już wcześniej powinienem był

rozwój wszystkich gałęzi naszej

wspomnieć, czyli że od połowy 2010 r. po-

działalności. Jeżeli chodzi

stawiliśmy na rozwój kadr i kapitał ludz-

o transport drogo-

ki, wiele w tej dziedzinie zmieniliśmy. To

wy,

chce-

właśnie kompetencji naszych zespołów

my

zawdzięczamy obecny sukces. Dlatego
też ten obszar pozostaje jednym z głównych filarów naszych planów rozwoju
i zdobywania rynku.
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Natasha Pavluchenko

NOWOCZESNE TRENDY
Jej pasja i życie zawodowe to układ oparty na
symbiozie. Pasja pozwala przekraczać granice,
wyzwala inspiracje i daje
nieograniczoną ekspresję. Życie zawodowe
ustanawia pewne ramy
funkcjonowania,
gwarantuje bezpieczeństwo
i materializuje twórcze
pomysły, wizje oraz projekty.
Koegzystencja pasji i
życia zawodowego, a do
tego połączenie polskich
i ukraińskich korzeni.
Zakochana w Paryżu,
jedwabiu i kroju geometrycznym.
Skłonna
do eksperymentowania
z folklorem i elementami pozbawionymi powszechnej
konwencji.
Despotyczna, a przy tym
wszechstronna w warsztacie i wiedzy designerskiej. Każda kolekcja to
lustrzane odbicie jej emocji, myśli i doświadczeń.
Każda kolekcja – dla niej
samej jest nowym wyzwaniem artystycznym,
dla jej klientek – nowym
wymiarem elegancji, fasonu i tekstury garderoby.
– Fuzja Białoruś – Polska i Polska –
Śląsk jest celowa czy przypadkowa?
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Foto: Adrian Lach, makeup Magda Liu

z innej, zlokalizowanej właśnie w Cie-

łam jako okres przejściowy. Natomiast,

szynie. W związku z tym przeniosłam

co chyba warte jest podkreślenia, kiedy

– Do Polski przyjechałam już w trak-

się na Śląsk. Bardzo mile wspominam

przyjechałam w tę część Polski, to po-

cie studiów w Mińsku i dorywczo pra-

to doświadczenie, które w sumie trwało

wiem szczerze – byłam nią zachwyco-

cowałam, mając na uczelni zapewnio-

prawie rok. W cieszyńskiej firmie wy-

na. Cieszyn wydał mi się niesamowi-

ny indywidualny tok nauki. Dlaczego

konywałam bardzo różnorodne zajęcia

tym miejscem, pełnym ciszy i spokoju

Śląsk? Kiedy po skończeniu uniwersy-

związane z modą, od projektowania

oraz pięknej architektury. To miasto ma

tetu pracowałam już w pewnej firmie

klasycznych ubrań damskich, po linie

taki klimat sanatoryjnej miejscowości,

w Gdańsku, dostałam propozycję pracy

jeansów, skór itd. Zajęcie to traktowa-

podczas gdy wszystkie wielkie metro-
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polie, w których wtedy miałam okazję
mieszkać, były pełne zabieganych ludzi.
Od pierwszej chwili w Cieszynie myślałam sobie po cichu: chyba tu zostaję...
– I w pewnym sensie Pani została,
bo dziś – co prawda nie w Cieszynie,
ale w Bielsku-Białej – Pani mieszka...
Chociaż wybór Śląska nie był celowy
lecz przypadkowy.
– Przypadek ten jednak był związany
z jeszcze jednym ważnym elementem.
Okres, o którym teraz rozmawiamy, to
moment w moim życiu zawodowym,
kiedy czułam, że powinnam wykonać w nim kolejny krok. Rozwinąć się.
Dlatego też poważnie wtedy myślałam
o wyjeździe do szkoły Saint Martins
w Londynie na rok, by podsumować
dotychczas zdobytą wiedzę i jednocześnie posiąść tę znacznie bardziej wymagającą kreatywności. W związku z planowanym wyjazdem zorganizowałam
imprezę pożegnalną w Cieszynie, a na
niej poznałam swojego męża. A ponieważ mieszkał w Bielsku, więc ja również tam się przeprowadziłam. To jest
właśnie ten element przypadkowy.
– Lokalizując swoją karierę zawodową w Bielsku-Białej musiała Pani
wpisać się w rynek i środowisko mody
w tej części Polski. Ale to chyba nie
było trudne, bo już wtedy posiadała
Pani dyplomy renomowanych uczelni
i nagród w prestiżowych konkursach?
– Tak naprawdę musiałam wtedy
wszystko zaczynać od nowa, bo w Polsce nikogo nie interesowały moje dyplomy. Wobec tego musiało wydarzyć
się coś, co pozwoliłoby mi zaistnieć.
Co więcej, uznałam, że udział w konkursie dla projektantów mody może to
umożliwić. Zgłosiłam się do konkursu
„Oskary Mody”, który organizowała
Dorota Wróblewska, i tak się złożyło,
że go wygrałam. Rzeczywiście, to zwycięstwo spowodowało, że nagle wiele
osób zwróciło na mnie uwagę. Tym samym od tego momentu musiałam stale
się doskonalić, coraz częściej publicznie
pokazywać czym się zajmuję i że robię
w tym zakresie postępy. Już wtedy mia-
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łam pewien zdefiniowany styl, ale oczy-

kie doświadczenia i spostrzeżenia w

pełen komplet, marynarka i spodnie lub

wiście wymagał on jeszcze doskonalenia,

sumie spowodowały, że postanowiłam

spódnica, z którego w dowolny sposób

z uwzględnieniem także gustów komercyj-

nie tylko wykorzystać folklorystyczne

korzystają przez wiele miesięcy. Jednak

nych w modzie.

dodatki, ale cały motyw folkloru roz-

niezależnie od zasobności portfela za-

winąć w swojej kolekcji. Jednak to była

wsze są to kobiety, które nie chcą wyglą-

tylko taka chwilowa fascynacja.

dać tak samo jak ich koleżanki. Ostatnio

– Komercyjny kontra artystyczny, jak
znaleźć tu kompromis?
– Teraz jestem na takim etapie swojej
twórczości zawodowej, że odczuwam wiel-

pracuję też nad linią, która skierowana
– A permanentnie kto Panią fascynuje?

będzie do młodzieży. W tym przypadku również chcę zagwarantować dobrą

ki niedosyt artyzmu i chcę zrobić coś, co

– Podziwiam od dawna pewnego

jakość, ale także trochę zaskoczyć i za-

niekoniecznie wpisze się w masowe gusty.

projektanta z Japonii. Nazywa się Yohji

chęcić do pewnego zdystansowania

Z drugiej jednak strony muszę ciągle mieć

Yamamoto i kilka lat temu swoimi po-

na uwadze fakt, że moda to nie tylko źródło

mysłami podbił Paryż. To bardzo cie-

pasji, ale też zawód i jednocześnie podsta-

kawa postać i historia. Projektant jest

wa zarobku. Prowadząc swój salon, zatrud-

synem szwaczki i wychował się właści-

niam zespół osób, którym muszę zagwa-

wie pod maszyną do szycia. To bardzo

się do ubioru. Na przykład poprzez

rantować pensję. Poza tym, tak jak w każdej

utalentowany artysta, którego kolekcje

zaproponowanie

innej działalności gospodarczej, obowiązują

pret-a-porter nadal są najdroższe na

kom dwustronnych spodni dresowych,

mnie stałe opłaty. Ale to właśnie pieniądze

świecie i jednocześnie ponadczasowe.

gdzie wzorem na podszewce będzie…

pozwalają tworzyć obok rzeczy komercyj-

Generalnie filozofia mody Yohji Yama-

komiks. Poza tym, tworząc jakąś linię

nych te zupełnie niekonwencjonalne.

moto bardzo zbliżona jest do mojej. Po

często staram się też zaproponować jej

młodszym

klient-

pierwsze – nie warto nosić rzeczy jed-

nieco tańszą wersję, której wykonanie

– Jak można zdefiniować Pani styl

norazowych, a raczej wybierać stroje,

nie wymaga tak dużego nakładu pracy.

w modzie? W jakim typie materiałów, fa-

które można wykorzystać na różne

sonów i kolorów czuje się Pani najlepiej?

sposoby według własnego pomysłu. Po

– Choć ta tańsza wersja to i tak pew-

– W kolorystyce najbardziej lubię czarny.

drugie – bardzo ważna jest dobra jakość

Jednak jest to dosyć trudny kolor, gdyż nie-

materiału i odpowiedni krój ubrania, co

– Często spotykam się z krytyką mo-

łatwo zestawia się go z innymi. W stylistyce

pozwala nam potem na wielokrotne no-

ich ubrań ze względu na wysoką cenę.

natomiast chętnie sięgam po białe kołnie-

szenie go w zróżnicowany sposób.

Jednak nikt nie porównuje ich z cenami,

rze i czarne krawaty, a przy tym uwielbiam
stosować dużą ilość cięć konstrukcyjnych.

które proponują inni projektanci w Pol– Zdecydowanie jakość, a nie ilość...

Słabość do kołnierzy spowodowała na-

– Sama jestem żywym przykładem tej

wet, że kiedyś przestudiowałam wszyst-

filozofii. W swojej szafie mam marynar-

kie istniejące jego typy. Naprawdę istnieje

kę Yohji Yamamoto bardzo dobrej jako-

niesamowicie wiele różnych odmian tego

ści, którą kupiłam sześć lat temu. Teraz

elementu ubrania. Wracając jednak do mo-

nadal zdarza mi się ją założyć i wciąż

jego stylu, to jest on raczej konserwatywny

jest modna. Zawsze namawiam moje

i niezmienny już od długiego czasu.

klientki do komponowania swojej szafy
tak, by znalazło się w niej kilka napraw-

– W jednej ze swoich kolekcji zastoso-

dę wysokiej jakości rzeczy. To daje nam

wała Pani też folklor, to długofalowa fa-

szerokie możliwości stylizacji i łączenia

scynacja czy raczej efemeryczny zabieg?

różnych części garderoby, bo ubrania te

– Folklor zainteresował mnie głównie

są uniwersalne i przy tym wytrzymałe.

poprzez współpracę z zespołem „Golec
uOrkiestra”. Od samego początku znajomości z wokalistami zespołu dostrzegłam

– Wspomniała Pani o klientkach.
Kim one są?

w nich wielką i szczerą pasję do tego, co

– Są to głównie kobiety pracujące, któ-

robią. Poza tym potrafią wokół tej kultury

re cenią sobie komfort i wygodę. Wśród

i tradycji stwarzać niepowtarzalny klimat.

nich pojawiają się te bardzo zamożne,

Ponadto miałam też możliwość obserwo-

jak również te mniej czy nawet średnio

wania procesu tworzenia folklorystycz-

sytuowane. Dlatego też część z nich

nych pasów, toreb i innych elementów

odwiedza mój salon regularnie, a część

garderoby, które potem zamawiałam jako

na przykład tylko raz na rok. Te, które

uzupełnienie moich pomysłów. Te wszyst-

robią to rzadziej, zwykle kupują jeden
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sce. Gdyby ktoś pokusił się o

– O jakiej formie współistnienia

takie zestawienie, to doszedł-

mówi Pani kolekcja „Symbiosis”? Kto

by do wniosku, że moje stroje

z kim, a może kto z czym w niej funk-

są nawet tańsze od innych.

cjonuje w symbiozie?

Poza tym to nie jest cena za

– Tę kolekcję narysowałam w Berlinie.

nazwisko czy markę, a przede

Byłam wtedy otoczona wielką, wszech-

wszystkim za produkt. Oferuję

ogarniającą mnie infrastrukturą dużego

swoim klientom ubrania, któ-

miasta. I nagle pomyślałam, że mimo tej

rych materiał jest naprawdę

stale rozwijającej się potęgi cywilizacji

bardzo dobrej jakości i to w

człowiek nadal jest taki sam. Nadal ma

dużej mierze jakość de-

skórę, wrażliwość i uczucia. Ta symbio-

terminuje tę finan-

za oznacza właśnie to współistnienie

sową wartość.

cywilizacji i człowieka. „Symbiosis”
to także moment wkraczania młodego
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człowieka w życie, myślę tutaj głównie

początku pracy nad nią długo my-

o mojej córce, która powoli musi wejść

ślałam kto mógłby to zrobić, aż

w te reguły prawdziwego życia i rów-

w końcu trafiłam na Sław-

nolegle w nich funkcjonować. Przeno-

ka, z zawodu optyka. To

śnią tych dwóch skrajności – budzącej

przykład

respekt i czasem trochę strach cywiliza-

nia zawodu teoretycz-

cyjnej infrastruktury oraz wrażliwego

nie odległego od sztuki

i uduchowionego człowieka – jest ko-

w tworzeniu artystycznych

bieta odziana w jedwab, ale zakuta jed-

przedmiotów.

nocześnie w stalowe dodatki w postaci

utalentowanym i oryginalnym

biżuterii czy torebek. Jedwab to oczywi-

artystą, który zarówno stawia na

ście synonim delikatności i naturalności,

wysoką jakość wykonanych przez

a stalowe dodatki są materialną częścią

niego przedmiotów, jak też na swoją

naszej rzeczywistości. Jednak w tej ko-

własną technologię. Zasłynął pomy-

lekcji jedwab potraktowałam w sposób

słem na stalowe okulary, które dziś

geometryczny, co wymaga użycia przez

dostępne są w trzystu punktach

projektanta zaawansowanej

wykorzysta-

Sławek

jest

na świecie, a ich cena przewyższa

technologii. Zwykle ten

tę, którą płaci się za okulary Dio-

typ materiału upina

ra. Kiedy zobaczyłam pierwszy

się, ja z kolei postanowiłam go geometrycznie pokroić.
Dzięki temu zabiegowi

udało

mi się stworzyć
taką indywidualną
technologię,

która

oczywiście kosztowała moje współpracownice wiele trudu, pracy
i pokłutych palców.
– A więc to symbioza człowieka
i cywilizacji, a jednocześnie metafora
wkraczania młodego człowieka w rzeczywistości?
– Co więcej, to też synonim moich
relacji ze Sławkiem, który wykonał dla
mnie stalowe dodatki do kolekcji. Na
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prototyp stalowych dodatków, które

a więc stworzyć różne szalone i arty-

jektant ma swój styl i to na nim skupia

on przygotował, byłam zachwycona

styczne projekty. I są też takie, kiedy

całą swoją uwagę, stale go doskonaląc

i zdecydowałam, że trzeba iść dalej w tę

myślę przede wszystkim o preferen-

i rozwijając. Dlatego też nie ma pretek-

koncepcję. Mimo że każdy z nas tworzył

cjach moich klientek.

stu, ani czasu na to, by komuś innemu

jakąś część tej kolekcji i był w tym ukła-

zagrozić.

dzie artystą z indywidualną wizją, to

– Do krytyki osób niezwiązanych

właściwie, pomimo dwóch większych

z modą można się zdystansować, ale

– Pokaz mody to rezultat całej se-

konfliktów, cały czas między nami pa-

trudno o taki dystans w stosunku do

kwencji działań zespołu osób, ale któ-

nowała symbioza. Naprawdę świetnie

krytycznych

ra jej część jest decydująca?

nam się współpracowało.

tego tematu. Należy bronić swojej wi-

komentarzy

znawców

zji artystycznej do końca?

– To efekt kilkumiesięcznych przygotowań wielu ludzi. Bardzo często wy-

– Moda czasem jest krytycznie po-

– Sądzę, że lepiej bronić swojego sta-

maga znacznie większej ilości pracy niż

strzegana przez zwykłych odbiorców,

nowiska do końca. Skoro rzeczywiście

zazwyczaj, której stale towarzyszy stres.

bo przecież zdarza nam się po pokazie

sami coś wymyśliliśmy i to wykonali-

Każdy etap przygotowywania pokazu

zadać sobie pytanie: kto to założy?

śmy, to mamy wiarygodne i konkretne

wymaga wielu zabiegów i jest równie

– To jest istotny problem, jeśli chodzi

argumenty do obrony swojego pomysłu

ważny. Dzieli się on na pracę przed po-

o rozumienie mody i jej przeznacze-

w takich sporach. Jednak niezależnie od

kazem, a więc przymiarki będące czę-

nia. Nie można pokazów emitowanych

naszej reakcji, zawsze tego typu krytyki

sto kluczowym momentem rzutującym

w telewizji, np. w programie „Fashion

należy słuchać, bo jest bardzo ważna.

na końcowy efekt. Potem przychodzi

tv” traktować dosłownie. Czyli, że ju-

Sygnalizuje nam, że być może pewne

okres tuż przed prezentacją, w którym

tro ubrania z wybiegu będą dostępne

rzeczy warto jeszcze raz przemyśleć,

bardzo ważna jest praca ekipy technicz-

w sklepach. Wtedy zaczynamy się za-

a może rzeczywiście zmienić. Poza tym

nej, a więc odpowiednie przygotowanie

stanawiać – kto chciałby coś takiego

krytyka nie warunkuje zawsze zainte-

wybiegu. Duże znaczenie ma też oczy-

na siebie włożyć? Pokaz to zwykle za-

resowania daną kolekcją odbiorcy, bo

wiście dobre wyreżyserowanie całego

prezentowanie swojej wizji artystycz-

zdarza się, że krytycy na jakichś kolek-

pokazu.

nej, bardzo często oprawionej w formę

cjach nie pozostawiają suchej nitki, a one

manifestu. Jeśli model na wybiegu ma

mimo to potem świetnie się sprzedają.

koszulę zawiązaną wokół nogi, to jest to

– Potem dochodzi do punktu kulminacyjnego, a tuż po nim pojawiają się

element pewnej konwencji artystycznej,

– Z perspektywy czasu i wielu do-

a nie sygnał, że od jutra powinniśmy

świadczeń łatwiej mówi się o takiej

– Powiem szczerze, że nigdy nie pa-

nieco zwariować i w ten sposób nosić

krytyce, ale pamięta Pani jakiś moment

miętam tego właśnie momentu. Chwi-

tę część garderoby. Bardzo często takie

w swojej karierze, kiedy w chwili zda-

la, kiedy wychodzę na scenę, jest chyba

niekonwencjonalne pomysły w modzie

rzenia odczuła ją Pani dotkliwie?

takim moim osobistym apogeum emo-

oklaski dla twórcy kolekcji...

są przenośnią, którą posłużył się pro-

– Kiedyś rzeczywiście jedna z moich

cji towarzyszących mi podczas całej

jektant chcąc nam coś przekazać. Może

kolekcji była skrytykowana, co odebrało

tej sekwencji przygotowań i działań

to też być wynik zdystansowania się

mi całą siłę i chęć dalszego tworzenia.

związanych z pokazem. Pewnie dlate-

i żartobliwego potraktowania pewnych

Pamiętam, że tuż po niej, gdy zeszłam ze

go prawie zupełnie nie wiem, jak ona

części garderoby.

sceny, na zapleczu spotkałam Marcina

przebiega.

Paprockiego i opowiedziałam mu o ca– Publiczność publiczności nie jest

łym zdarzeniu. On wtedy bez wahania

równa, każda stawia inne wymagania...

powiedział: „Rób to, co do ciebie nale-

– Dokładnie tak, natomiast ta mniej

ży, nie przejmuj się tym, co inni mówią.

– Najlepiej czuję się po zakończeniu

zorientowana w temacie mody powin-

Jeśli to czujesz, to znaczy, że nie warto

pokazu, już poza sceną, w garderobie.

na jednak nieco bardziej zdystansować

ulegać opiniom”. Tą szczerą i wartościo-

Wtedy wszyscy są w pełnej euforii,

się do różnych pomysłów. Natomiast

wą sugestią kieruję się do dziś.

krzyczą, całują się i gratulują sobie.

– A moment, który Pani lubi i w którym świadomie uczestniczy?

niepodważalnie trzeba mieć świadomość przed kim się coś prezentuje, by

– Taka szczerość i dobre intencje

– Rzeczywiście, muszę Pani przy-

po prostu kogoś zainteresować, a nie

są sporadycznie, stale, a może często

znać rację, bo właśnie w takim mo-

zrazić swoimi pomysłami. Na przykład

obecne w relacjach między projektan-

mencie udało się nam spotkać po raz

organizując pokaz mody w Bielsku, sta-

tami?

pierwszy...

ram się go nieco dostosować do życia,

– Właściwie to chyba najlepszym

– Bardzo ważne jest również dla mnie

możliwości i potrzeb osób, które praw-

określeniem ich częstotliwości jest sło-

to, co dzieje się za kulisami w trakcie

dopodobnie przyjdą. W tym zawodzie

wo „często”. To jest środowisko, w któ-

pokazu. Mogę wtedy zweryfikować

są momenty, w których mogę poszaleć,

rym nie ma konkurencji. Każdy pro-

trafność swoich modowych pomysłów.
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Obserwuję modelki, które się przygoto-

– Na pewno okazją do tego może

wują do wyjścia na wybieg i zwracam

być organizowany w Bielsku-Białej Fa-

uwagę na ich reakcję na konkretny strój,

shion Festival, który reprezentuje taki

który akurat na siebie zakładają. Kie-

sam poziom, jak wydarzenia modowe

dy modelka po jego włożeniu od razu

typu Fashion Awards w Łodzi i Po-

podbiega do lustra, by się zobaczyć, to

znaniu czy na przykład Sopot Fashion

wiem, że ten strój jest naprawdę cieka-

Days. Natomiast miejsce, które pod

wy. To jest wiarygodny test, bo modelki

względem salonów mody jest prekur-

nieustannie noszą wiele różnych i bar-

sorskie na Śląsku, to showroom Justy-

dzo efektownych strojów, więc nie tak

ny Bochniak w Katowicach. W JB Stu-

łatwo je czymś zaskoczyć. Jednak gdy

dio można kupić naprawdę doskonale

taka dziewczyna między umalowaniem

zaprojektowane i wykonane ubrania

jednego a drugiego policzka czuje po-

przy jednocześnie profesjonalnym po-

trzebę spojrzenia w lustro, to chyba jest

ziomie obsługi. Każdy klient jest tam

to sygnał, że ma na sobie coś, w czymś

traktowany indywidualnie, ale także

czuje się niesamowicie.

identycznie, niezależnie od jego możliwości finansowych. Sama lokalizacja
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– A miejsca na Śląsku, w których

showroomu jest niekonwencjonalna,

można poczuć się niesamowicie wła-

bo mieści się on na osiedlu. Kiedy

śnie poprzez modę?

odwiedziłam studio, pomyślałam, że
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ktoś kto je stworzył, wie czym jest moda.

– Jednak zanim stała się Pani „Od-

się zwykle pięć dni w tygodniu od ósmej

I jest to miejsce, w którym powinna być

kryciem roku”, coś musiało Pani de-

do dziewiętnastej. Dużo spędzaliśmy

również moja kolekcja.

cyzje zawodowe uwarunkować?

czasu w pracowniach i uczyliśmy się

– Kiedy zdałam maturę, postano-

wszystkich typów konstrukcji odzieży.

– Kiedy i przy jakiej okazji o Nata-

wiłam wybrać studia językowe, po-

shy Pavluchenko mogła usłyszeć szer-

nieważ miałam zdolności w tym kie-

– Wiem już co uwarunkowało Pani

sza publiczność?

runku. Zdecydowałam, że będzie to

decyzję, ale ciągle zastanawiam się nad
praźródłem tej pasji...

– Może powinnam zacząć od tego, że

specjalizacja związana z tłumaczeniem

kiedy miałam siedemnaście lat zrobi-

przysięgłym i stosunkami międzyna-

– Od zawsze zamiast typowych dla

łam swoją pierwszą kolekcję na konkurs

rodowymi na państwowym uniwer-

dzieci motywów z bajek wolałam ryso-

mody awangardowej. Nie mogłam sobie

sytecie. Z łatwością się tam dostałam,

wać jakieś elementy garderoby, jak na

wtedy pozwolić na dobrej jakości ma-

ale jednocześnie uświadomiłam sobie,

przykład kieszenie czy rękawy. Dlate-

teriał, więc kupiłam jego tańszą wersję.

że popełniam błąd. To był rok 1996 lub

go też, kiedy byłam małą dziewczynką,

Przed konkursem wiele nocy spędzi-

1997 i w Mińsku brakowało uczelni,

rodzice wysłali mnie do Państwowej

łam na podłodze, rysując metraże i róż-

gdzie na wysokim poziomie wykłada-

Szkoły Plastycznej, do której chodziłam

ne wzory na tym materiale. W końcu

no projektowanie ubiorów. W ostatniej

dodatkowo, poza normalną szkołą. To

wygrałam ten konkurs i to był impuls

chwili zabrałam swoje dyplomy z uni-

była klasyczna szkoła plastyczna z tra-

dla mnie, że powinnam iść dalej w tym

wersytetu państwowego i złożyłam

dycjami, a zajęcia w niej prowadzili na-

kierunku. Jednak to „dalej” oznaczało

je do college’u, który kształcił projek-

prawdę utalentowani malarze i graficy.

też postawienie sobie wyżej poprzeczki.

tantów, konstruktorów i technologów

W wieku trzynastu lat, ze względu na

Od tamtego momentu postanowiłam, że

odzieży. Wszyscy moi bliscy i znajomi

problemy zdrowotne związane z kata-

każda następna kolekcja będzie lepsza

byli zaskoczeni tym wyborem, ale ja

strofą w Czarnobylu, musiałam wyjechać

od poprzedniej.

sama wiedziałam, że jest właściwy.

do Włoch, a dokładnie do Calabrii. W sumie spędziłam tam cztery lata, co wyni-

– I była rzeczywiście?
– Dalej brałam udział w międzyna-

– I od tego czasu marzenia zaczęły
się spełniać?

kało z faktu, że dopiero po tym okresie
lekarstwa zmniejszające towarzyszące mi

rodowych konkursach i pamiętam taką

– Było wręcz przeciwnie. Kiedy za-

dolegliwości zaczynały działać. We Wło-

często powtarzającą się scenę z tamtego

czynałam się uczyć swojego zawodu,

szech trafiłam do rodziny lekarzy, któ-

okresu. Nocami spotykałyśmy się z ko-

to właściwie na Białorusi tzw. fashion

rych kuzynka była projektantką mody.

leżankami, by szyć ubrania dla różnych

business opierał się na masowej pro-

Kobieta ta posiadała mały butik oraz

klientek i w ten sposób zarabiać na do-

dukcji ubrań w wielkich fabrykach

szwalnię i choć to wszystko było bardzo

brej jakości materiał, z którego potem

i był typowym rzemiosłem. Pierwszy

prowincjonalne, to swoją pracę wykony-

robiłyśmy kolekcje na konkursy. Zwy-

rok w college’u był dramatem, bo ka-

wała z wielka pasją. Każdą wolną chwilę

kle umawiałyśmy się u mnie w miesz-

zano nam w ramach praktyk szyć far-

spędzałam w jej atelier. A będąc w tam-

kaniu, przygotowywałyśmy kanapki,

tuchy, kieszenie, itp. Teraz doceniam

tym miejscu poczułam, że to jest właśnie

włączałyśmy muzykę i szyłyśmy do

tamten czas, bo wiedzę wtedy zdoby-

to, co chcę robić w życiu. To niezwykłe

rana. Pierwszy naprawdę ważny kon-

tą wykorzystuję do dziś. Po pewnym

uczucie pamiętam do dziś.

kurs, w którym wystartowałam to był

czasie w Mińsku na państwowym

ten odbywający się w Witebsku na Bia-

uniwersytecie powstał wydział pro-

– Niezwykłe jest również to, że po tak

łorusi. Otrzymałam w nim pierwszą

jektowania ubioru, który był filią ame-

długim czasie uczucie to jest nadal aktu-

nagrodę za moją kolekcję, która potem

rykańskiej szkoły. Po jego ukończeniu

alne i takie świeże.

była też doceniona przez Nikitę Michał-

otrzymałam dyplom z certyfikatem

kowa w Moskwie. Kolejnym etapem był

ważnym na całym świecie. Pamiętam,

konkurs Smirnoff International Fashion

że zajęcia na tym wydziale odbywały

Awards, na którym musiałam wykonać
kolekcję częściowo pret-a-porter i część
haute couture według wszystkich standardów, które istnieją w modzie. Tym
razem także zakończyło się to dla mnie
pierwszą nagrodą, a w jej ramach mogłam wystawić swoje projekty na targach w Dűsseldorfie jako „Odkrycie
roku”.

– To już po prostu cząstka mnie.
Rozmawiała Dominika Tkocz

Natasha Pavluchenko – absolwentka Institute of Modern Knowledge w Mińsku
i projektantka mody o polsko-białoruskich korzeniach. Od 2005 r. prowadzi swoje
atelier w Bielsku-Białej. Zawodowo wielokrotnie doceniona, jest laureatką m.in.
konkursu Smirnoff Fashion Awards (2001), CPD Signatures Awards (2002) i Oskarów
Mody (2005). Jej kolekcje można zobaczyć nie tylko w Polsce i na Białorusi, ale także
w Rosji, Czechach, Hiszpanii i Niemczech. W trakcie Fashion Week Poland 2011
kolekcja projektantki „Urban Fusion” została ogłoszona najlepszym pokazem tego
modowego wydarzenia. W roku 2009 rozpoczęła współpracę z firmą Marbet Style,
a rok później jej „męskie i damskie” meble wyróżniono w trakcie trwania paryskich
targów Meuble Paris 2010. Ponadto w 2011 zaprojektowała specjalną wersję Fiata 500
z okazji dziewięćdziesięciolecia FIAT AUTO POLAND.
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Brian Allan
Podłożyć ładunek wybuchowy w muzyce
KULTURA

Jeśli spotkasz go na swojej drodze i dostrzeże twój naturalny, ale jeszcze nieoszlifowany talent muzyczny, to na pewno zapyta: czy mogę ci pomóc go wykorzystać?

Foto: Lee Rushby

Brian Allan – muzyk, producent, autor tekstów wielu
uznanych na całym świecie
artystów. Manager na początku kariery młodej utalentowanej artystki Skylar Grey
– właściwie Holly Brook Hafermann, amerykańskiej producentki muzycznej, autorki
piosenek m.in. dla Rihanny,
a w Polsce znanej z hitów
„Where’d you go”, „Coming home” i „I need a doctor” z Eminemem. W 2004
roku przeniósł się do Polski,
gdzie założył zespół „Why
Not?”, którego utwory znalazły się na listach przebojów
czołowych polskich radiostacji, m.in. „I still love you”
czy „On Christmas Day”.
W 2009 roku wraz z Janem
Weckströmem stworzył niezależną, międzynarodową
wytwórnię muzyczną Rokket
Music. Pomysłodawca muzycznych projektów „Global
One” oraz „Poland… Why
not?”.
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– Odkrycie talentu, a potem nadanie mu pewnej muzycznej tożsamo-

o wizerunek, ale w zdrowy i jednak
umiarkowany sposób.

ści – ten proces chyba przechodzi

– Czasem już sama chęć, gotowość
i odrobina szczęścia powodują, że
artysta umiarkowanie utalentowany

– Na czym polega zdrowa i umiar-

odnosi sukcesy muzyczne. To bar-

– Chyba każdy prędzej czy później

kowana dbałość o wizerunek, bo dziś,

dzo popularny scenariusz na rynku

musi zostać w jakiś sposób odkryty

mam wrażenie, mamy z tym problem?

muzyki.

przez osobę znającą się na tej dzie-

– Wizerunek nie jest wyznaczni-

– Patrząc na niektórych producen-

dzinie, w której porusza się artysta.

kiem wartości artysty. I to jest podsta-

tów muzyki na świecie można stwier-

Generalnie może stać się to, gdy inni

wowa zasada, która pozwala na zdro-

dzić, że to częste zjawisko. Wielu

mają szansę usłyszeć cię, zobaczyć

we podejście do tego jak się wygląda.

z nich inwestuje w artystów tylko dla

czy po prostu dowiedzieć o twoim

Natomiast na pewno poprzez wize-

pieniędzy i nie dba o ich umiejętności.

istnieniu. Tak było przecież z Elvisem

runek kreuje się swój styl i muzyczną

To są producenci pieniędzy a nie arty-

Presleyem, Madonną czy Stingiem...

tożsamość. Artysta, czy tego chce czy

stów. Ja natomiast wierzę, że mogę re-

I dokładnie w ten sposób kiedyś od-

nie, jest pewnego rodzaju produktem

alnie pomóc utalentowanym ludziom,

kryłem amerykańską producentkę

na rynku muzyki. Dlatego jego image

którzy myślą o zrobieniu kariery.

muzyczną Skylar Grey, a potem zo-

jest w jakimś stopniu ważny, ale nie

W roli producenta muzycznego wi-

stałem jej menadżerem. Kiedy za-

najważniejszy.

dzę najpierw pewną misję do zreali-

każdy artysta?

czynaliśmy współpracę, miała około
szesnastu lat...

zowania, a potem oczywiście również
– Ale na pewno ważne są też słowa,
które padają z ust takiego artysty.

– Artystka miała zaledwie szesnaście lat, ale i Pana doświadczenie

pieniądze. Jednak taka kolejność tych
dwóch celów jest dla mnie kluczowa.

Często jest on przecież prekursorem
różnych opinii społecznych.

– Tę misję realizuje Pan na ryn-

w branży muzycznej w roli mena-

– Jeśli artysta wie, kim chce być

ku komercyjnej muzyki. W kręgu

dżera było wtedy niewielkie. To była

w muzyce i co chce w niej osiągnąć,

Pana zainteresowań znajduje się

taka wspólna droga rozwoju?

to jego przekaz zazwyczaj jest jasny,

również ta rozwijająca się w offowym nurcie?

– Na początku to nie było proste,

wiarygodny i przemyślany. Jednak

bo dopiero wielokrotność powtarzają-

niezależnie od jego poziomu dojrza-

– Bardzo lubię ten nurt muzyki, ale

cych się sytuacji sprawia, że nabiera-

łości ma wpływ na innych ludzi. Jego

ta kwestia nie jest taka prosta, jak się

my wprawy i doświadczenia. Jednak

poglądy związane z muzyką, polityką

wydaje.

myślę, że w moim przypadku ważną

czy modą są odbierane przez publicz-

rolę odgrywało także szczęście. Poza

ność i często przez ludzi przyswajane.

– Chyba jednak dosyć prosta – albo

tym nasza współpraca miała mocne

A to oznacza dużą odpowiedzialność

chcę śpiewać, by zarabiać, albo robię

podstawy – dostrzegłem w tej artystce

za słowo i pewnie nie każdy artysta

to dlatego, że to kocham i dopiero

coś niesamowitego, czyli jej głos.

czuje jej znaczenie.

w drugiej kolejności zastanawiam
się jakie profity finansowe będą temu

– Dla wokalistki to obligatoryjna

– Artystów postrzegamy w katego-

konieczność, ale pewnie wymieni

riach pewnych wzorców, ale lubimy,

– Rynek muzyki wygląda następu-

Pan jeszcze inne elementy, równie

gdy nagle okazuje się, że nie są aż tak

jąco: prawie dziewięćdziesiąt procent

niezbędne?

idealni...

działań podejmowanych na nim sku-

towarzyszyć.

– W przypadku wokalisty pod-

– Szczerze mówiąc, trzeba chyba

pia się na samym biznesie, a tylko

stawą talentu jest oczywiście ory-

przyznać, że lubimy gwiazdy, które

około dziesięciu procent odnosi się do

ginalny głos, a więc ciekawa, nie-

nie są tak idealne.

muzyki jako takiej. Może to nie brzmi

powtarzalna barwa. Mówiąc trochę

optymistycznie, ale jest prawdą. Cza-

abstrakcyjnie i może nawet banalnie,

– Daje nam to przekonanie, że

sem śmieszą mnie trochę stwierdze-

artysta powinien biec za marzenia-

w gruncie rzeczy to taki „swój czło-

nia typu: „Nie jestem komercyjny,

mi, starać się je złapać, a gdy już się

wiek”.

odcinam się od tego”. Dzisiaj bycie

to stanie, stopniowo je realizować.

– Chyba nikt nie lubi perfekcji i nikt

niekomercyjnym jest popularnym slo-

Oczywiście bardzo ważne są też

też nie jest w pełni idealny. Naturalni

ganem i zachowaniem, które staje się

predyspozycje do występów przed

i wiarygodni w swoim zachowaniu

coraz modniejsze i bardziej powszech-

publicznością. Tutaj niezbędna jest

i wyglądzie artyści, którzy czasem

ne, a przez to komercyjne.

pewnego rodzaju pewność siebie,

popełniają błędy, mają jakieś wady są

odwaga i umiejętność skupiana na

najbardziej lubiani przez publiczność.

– Czyli ktoś świadomie niekomer-

sobie uwagi innych. Do tych ele-

I sądzę, że nie ma w tym nic złego, bo

cyjny, nieświadomie staje się komer-

mentów dodałbym jeszcze dbałość

są przecież w tym prawdziwi.

cyjny?
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POLAND

Foto: Bo Martin

...WHY NOT

Brian Allan w muzyce potrafi nadawać tożsamość. Potrafi też krystalizować te funkcjonujące już w przestrzeni muzycznej. Elektryzuje go enigmatyczność i oryginalność barwy głosu artysty, umiejętność hipnotyzowania publiczności i tworzenia autentycznej interakcji między muzykiem a odbiorcą.
Kiedy trafia na te elementy, to konsekwentnie, dynamicznie, ale też partnersko potęguje odkryty talent oraz inspiruje do nowych pomysłów.
– Trudno chyba już znaleźć w mu-

bić dla niej wszystko. Ogromnie ce-

wiele takich, które powstały niedaw-

zyce gatunek, który nie ma charakte-

nię takich ludzi, niezależnie od tego,

no i są niezależnymi podmiotami.

ru komercyjnego. Pop oczywiście od

czym się zajmują. A świetnym przy-

Popularną formą działalności na tym

razu jest w ten sposób klasyfikowa-

kładem takiego człowieka z pasją jest

rynku jest joint venture. Przykładem

ny, ale czysty rock czy ten w postaci

Vincent van Gogh. Bardzo lubię jego

takiego rozwiązania jest firma Inter-

grunge tak naprawdę też nie są już

malarstwo, a przy tym cenię jego po-

scope Records, dla której nagrywają

niszowe, a raczej powszechne. Poza

dejście do pracy.

tacy artyści, jak Madonna, Timbaland

tym umniejsza się znaczenie muzyki

czy Eminem.

pop czy popkultury, co nie jest do

– Nie bez znaczenia dla młodego

końca sprawiedliwe. Gdyby popro-

artysty jest też obecność obok niego

sić pierwszą lepszą osobę o stwo-

dobrego managera.

da polski rynek?

rzenie popowego utworu, to jestem

– Manager to partner artysty, ale

– Można tutaj wymienić firmę Kay-

pewien, że miałaby z tym problem.

często także jego adwokat, no i rzecz-

ax czy też Magic Records, których

A przecież wszyscy uważamy, że to

nik. Nie jest łatwo w jednej osobie wy-

szefem jest Jan Kubicki, jednocześnie

takie banalne, więc musi być proste

pełniać tyle funkcji.

prezes Universal Music Polska. Ma-

do napisania.
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– A jak pod tym względem wyglą-

gic Records reprezentuje naprawdę
– Tak jak chyba nie jest łatwo pro-

wysoki poziom swoich usług, a jego

– Niezależnie od tego, czy to na-

sperować w branży muzycznej. Czy

właściciele wiedzą, co robią w branży

sze miejsce w muzyce jest bliższe

ten rynek to typowy oligopol? Kilku

muzycznej. Generalnie rynek muzyki

czy dalsze komercji, musimy to ro-

dominujących graczy, a pozostali

jest dynamiczny, często dochodzi do

bić z oddaniem.

stanowią dla nich tylko tło?

różnych zmian w strukturze konkret-

– Pewnym rzeczom trzeba się po-

– Jest kilka znaczących firm produ-

nych firm czy w ich własności. Temu

święcić. Jeśli muzyka jest pasją, a nie

cenckich na tym rynku, które mają

wszystkiemu towarzyszy też inten-

rzemiosłem, to jesteśmy w stanie zro-

już długą historię. Jednak istnieje też

sywny rozwój techniki i nowych moż-

S
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liwości proponowanych usług w tym

Jak na razie udaje nam się przekra-

– Jednak ciągle nie daje mi spokoju

zakresie.

czać granice różnych rynków muzy-

to, dlaczego wybrał Pan Polskę, a nie

ki. Artyści zaangażowani w projekt

artystów z innych krajów?

– Ideą projektu „Global One”, który

występowali już w Londynie, Los

– Życie nie jest tak brutalne, jak nam

Pan realizuje, jest skupienie wielu ar-

Angeles, gdzie udało się nam się

się wydaje, a Polacy nie są tacy źli, jak

tystów reprezentujących wiele kultur

nagrać dwa teledyski z hollywoodz-

siebie oceniają.

wokół jednej platformy muzycznej.

kimi reżyserami. Myślę, że to na-

Czy to możliwe?

prawdę sukces, na który pracujemy

– Dotychczas udało nam się przygo-

wspólnie.

– Próbuje Pan teraz reformować naszą polską mentalność, a dokładnie

tować dziewiętnaście wersji piosen-

nasz stosunek do samych siebie – to

ki „Lately”, która jest wykonywana

– Otwiera Pan artystom drzwi

przez dziewiętnastu artystów z róż-

w branży muzycznej, które wcze-

nych krajów. W każdym z zaangażo-

śniej były dla nich zamknięte.

może być trudne.
– Zacznę od stwierdzenia, że w tym
kraju jest wielu naprawdę doskona-

wanych państw

łych artystów,

odbywa się ofi-

oczywiście

cjalna

premiera

tego

utworu,

która reklamuje
też cały album
zawierający inne
kompozycje
przygotowane
w

czasie

sesji

nagraniowych
„Global
W

One”.
projekcie

wzięli

udział

m.in.:

Timba-

land, Sonu Nigaam, Wei Wei,
Daniela Mercury
i Valerya. Jeśli
chodzi
skich

o

pol-

artystów,

to zaangażował
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...WHY NOT

się w niego Liroy.

lentu muzycznego, bo tylko ten jestem
w stanie obiektywnie ocenić.
Nie

można

tkwić w przeszłości i ciągle
mieć poczucie
krzywdy, które
ukształtowała historia. Po
drugie – trzeba
też mieć świadomość,

że

w życiu wiele
razy może nam
ktoś,

mówiąc

kolokwialnie,
zamknąć drzwi
przed

www.silesiabl.pl

nosem.

Jednak to nie

– To nie był

znaczy, że po
ruch

– To jest moje zadanie, więc sta-

tych kilku porażkach trzeba zrezygno-

w branży muzycznej z Pana strony,

ram się je wypełniać jak najlepiej.

wać ze swoich celów. Poza tym skoro

potem pojawił się projekt „Poland

W związku z tym, że znam między-

w innych krajach są utalentowani lu-

why not?”.

jedyny
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w sensie ich ta-

niekonwencjonalny

narodowy rynek muzyki, staram się

dzie, to jakim cudem mogłoby nie być

– Chciałem stworzyć coś, co byłoby

te kontakty wykorzystywać do tego,

ich w Polsce?

jakimś precedensem w tej branży. Ce-

by polskie gwiazdy mogły szerzej

lem projektu jest wypromowanie pol-

zaistnieć. I nie dlatego, że mam taki

– Z tym można się rzeczywiście zgo-

skich artystów w Europie i na świecie.

pomysł, ale dlatego, że są to uta-

dzić, ale czasami potrzebny jest ktoś,

Ten projekt nie niesie za sobą żadnych

lentowane osoby, o których powi-

kto podłoży ten ładunek wybuchowy,

gwarancji finansowych, bo to przede

nien usłyszeć świat. Nie tak dawno

by jakiś talent eksplodował.

wszystkim realizowanie pewnej idei.

na przykład Natasza Urbańska i

– Chętnie to zrobię, a właściwie już to

Zaprosiłem do współpracy między in-

Patricia Kazadi pojechały do Fila-

zrobiłem. Czasem wokół utalentowane-

nymi Patricię Kazadi, Nataszę Urbań-

delfii, gdzie spotkały się w studiu

go artysty pojawia się taka aura sukce-

ską, Mietka Szcześniaka, Kasię Popo-

z Timbalandem i nagrywały kolejne

su i wystarczy tylko jeden ruch, by ten

wską, Sławka Uniatowskiego i Julkę.

utwory.

talent eksplodował. Projekt „Poland
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...WHY NOT

POLAND

Foto: Julian Ward-Turner

why not?” jest takim eksperymentem,
który udowodni, że sukces muzyczny
jest możliwy wszędzie. Warunkiem
jest tylko talent, entuzjazm do danego

Foto: Julian Ward-Turner

przedsięwzięcia i ktoś, kto odpowiednio tym pokieruje.
– Do tej współpracy zaprosił Pan
też innych zagranicznych producentów. Dużo wysiłku należało włożyć
w to, by ich przekonać do tego pomysłu?
– Większość z nich to moi przyjaciele. Poza tym mają doświadczenie
w muzyce i szybko zorientowali się, że
to, co im proponuję, jest warte uwagi.
– I nigdy sukces zawodowy tak by
nie smakował, gdyby nie można go
było dzielić z kimś bliskim...
– Niezależnie od tego, co dzieje się
w moim życiu zawodowym, najważniejsza dla mnie jest moja córka Nadia.
Bycie ojcem jest moim powołaniem,
a muzyka tym, co uzupełnia tę rolę.
Jestem dumny z każdego jej uśmiechu
i nie czułbym tak wielkiej satysfakcji
i radości z sukcesów zawodowych,
gdybym nie mógł o nich opowiedzieć
Nadii... Choć wiem, że na razie pewnie
jeszcze nie wszystko jest dla niej jasne
w tych moich opowieściach.

Foto: Bo Martin

Rozmawiała Dominika Tkocz
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Z punktu widzenia
nauk ścisłych rację
bytu ma tylko to, co
jest namacalne, niezaprzeczalne, sprawdzone lub poddające się
mierzalnej weryfikacji
i do cna powtarzalne.
To stwierdzenie, mimo
wielu pewnych paradygmatów, bardzo
łatwo jednak zanegować. Bowiem czy matematyka ma duszę?
Duszę ma na przykład
muzyka, która tworzona jest z wewnętrznej potrzeby, indywidualnego przekonania
i według własnej przemyślanej konwencji...
A o tych wszystkich
trzech stanach uczuć
pobudzających grecką
psyche do aktywności opowiada Magda
Steczkowska.

Magda STECZKOWSKA
Muzyka ma duszę
SYLWETKA

Niepodważalnie świat dzieli się na dwie części: profanum i sacrum. Równie niezaprzeczalnym faktem jest ten, który mówi, że człowiek składa się z duszy i ciała.
Ta binarność rzeczywistości i jednostki jest jednak tym, co pozwala dostrzegać
i doceniać wartość lub jej kompletny brak.
– Nie lubi Pani twierdzeń matematycznych?

ne przez szerokie grono, ale przez

szanse, aby być w pełni częścią tego

pewną grupę ludzi, którym rzeczy-

rynku. Czasem, gdy udaje mi się od-

– Nie bardzo, choć ostatnio usły-

wiście ten typ muzyki odpowiada.

kryć jakiegoś artystę, który nie jest

szałam bardzo ciekawą opinię, że

Nie jest łatwo zaistnieć na naszym

znany szerszej publiczności, mam

podobno wystarczy znać twierdze-

rynku, a jeszcze trudniej jest utrzy-

taką smutną refleksję – szkoda, że

nia matematyczne, żeby napisać

mać się na nim. Trzeba mieć dużo

tak niewiele osób może go usłyszeć.

HIT. Jakoś w to nie wierzę, bo czy

wiary w siebie i naprawdę silny

matematyka ma duszę?

charakter lub oparcie w najbliż-

– Widzi Pani możliwość kom-

szych, żeby się nie poddać. Media

promisu między tym, czego żąda

– Wiemy, że jej nie ma.

mogą wynieść na sam szczyt, a na

rynek, a tym, co Pani chce robić

– I to jest punkt wyjścia dla zasady,

drugi dzień z niego zrzucić. Niewie-

w muzyce?

którą staram się stosować w życiu,

lu ludziom udaje się z takich sytu-

a przede wszystkim w muzyce. Kie-

acji wyjść bez obrażeń.

dy piszę teksty, szukam inspiracji
w sobie, a nie w utworach, które już
powstały. Nie skupiam się na tym

– Nie ma kompromisu, jeśli oznaczałby on, że nie mogę przekazać
w muzyce własnych pomysłów

– Polski słuchacz jest biernym
czy aktywnym odbiorcą?

i przemyśleń. Jeśli komuś nie odpowiadają te warunki, to żałuję, ale

co można dostrzec na pierwszy rzut

– Raczej biernym. Dzięki temu wie-

oka i nie robię czegoś tylko dlatego,

le stacji radiowych może swobod-

że media tego ode mnie oczekują.

nie kreować swoje gusty muzyczne

Próbuję zawsze pytać samej siebie –

i właściwie narzucać je słuchaczom.

– Pop jest chyba tym gatun-

co chcę osiągnąć i w jaki sposób?

Czasem bardzo łatwo przewidzieć,

kiem muzyki, który najbardziej

która stacja będzie rozpowszech-

ze

– To nie jest głos racjonalisty...

niać dany utwór, a która raczej nie

eksploatuje i często w dosyć mało

– Płynie on raczej z wnętrza i może

zwróci na niego uwagi. Choć coraz

wartościowy sposób. Przed kimś

to trochę zabrzmieć trywialnie, ale

częściej słuchacze szukają „czegoś

kto chce z niego rzeczywiście zro-

chcę funkcjonować muzycznie wie-

innego”. I tu prawdziwą skarbnicą

bić dobry kawałek sztuki stoi duże

dząc, że robię to z serca. Gdybym

jest Internet.

wyzwanie...

musiała śpiewać utwory, które do

niestety, nie dojdę z tym kimś do
porozumienia.

wszystkich

intensywnie

się

– Ten gatunek jest tak rozległy

mnie nie przemawiają, to wolałabym

– Mimo wszystko chyba w prze-

i posiada tak zróżnicowane odmia-

nie śpiewać w ogóle. Oczywiście jak

strzeni muzycznej nie możemy na-

ny, że mimo swojej powszechności

każdy artysta chciałabym aby to, co

rzekać na brak pluralizmu?

nadal pozwala na eksperymento-

– Rynek muzyki w Polsce jest

wanie. Za muzykę pop uważa się

ogromny. Można powiedzieć, że

na przykład Kayah, zespół Feel,

właściwie każdy słuchacz jest w sta-

a ostatnio też usłyszałam, że nawet

nie na nim znaleźć coś dla siebie.

Annę Marię Jopek, co trochę mnie

– Najlepiej (śmiech)! Choć tak

Jednak żałuję, że tak wielu dosko-

zdziwiło. Jednak po tych przykła-

naprawdę niekoniecznie docenia-

nałych artystów ma tak niewielkie

dach od razu widać, że w każdym

robię, było doceniane.
– Doceniane przez szerokie grono odbiorców?
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przypadku mówimy o innym ro-

powrocie do domu zapisywałam.

dziedzina podlegająca schematom.

dzaju muzyki pop.

Czasami nagrywałam na dyktafon...

To głównie emocje. Niezależnie od

różnie.

tego czy artysta wygrywa muzyczny show, konkurs czy festiwal mu-

– A czy Pani piosenka „0-1 dla
Niej” nie była tworzona trochę

– Dzisiaj pierwszym stopniem do

zyki na końcu weryfikatorem jego

z myślą o tym, by zdobyła popu-

zaistnienia w polskiej przestrzeni

talentu jest publiczność. Odbiorcy

larność w okresie Euro?

muzycznej jest udział w muzycz-

decydują o jego losie. Paradoksal-

nym show lub festiwalu?

nie wiele dobrych zespołów wygra-

– Do napisania tego utworu skłonił mnie mój mąż, prawdziwy mi-

– Takie programy ogląda wie-

ło niejeden festiwal, a potem nikt

łośnik piłki nożnej, który w czasie

le tysięcy ludzi, więc to darmowa

o nich nie usłyszał, bo... nie mieli

Euro z trudem opuszczał jakikol-

reklama. Niestety, częściej lansują

szczęścia, zabrakło im pomysłów,

wiek mecz. Parę miesięcy wcześniej

jury niż talenty, choć zdarzają się

a może managera.

powiedział: „Po prostu napisz, że

perełki. Poza tym, jak sama nazwa

cię ta piłka denerwuje”.

tego przedsięwzięcia wskazuje, to

– A wśród tych artystów, którym

także show, coraz częściej przede

się jednak powiodło, kto jest dla

– Panią to denerwuje i oczywi-

wszystkim show, a tylko przy oka-

Pani autorytetem, niekoniecznie

ście nie jest Pani osamotnioną

zji ocenianie umiejętności muzycz-

w znaczeniu chęci czerpania z jego

kobietą w tym zakresie, ale sam

nych. Nie chodzi przecież o to, by

twórczości?

utwór w lekki i żartobliwy sposób

stając na głowie śpiewać, ale żeby

– Istnieje wielu utalentowanych

traktuje ten problem...

rzeczywiście udowodnić, że ma się

artystów, przed którymi chylę czo-

talent i pomysł na swoją twórczość.

ło. Podziwiam ich i z przyjemnością

– Ta piosenka miała po prostu
przedstawić taki kobiecy punkt
widzenia, ale w żartobliwy i lekki
sposób. I tak się stało. Co nie znaczy, że nie kibicowałam naszej reprezentacji.

słucham. Bardzo lubię twórczość
– Są inne drogi do kariery mu-

Prince’a, Stinga, a wśród polskich
artystów Kayah, Anny Marii Jopek,

zycznej?
– W tej chwili jest to jedna

której koncertów nigdy nie opusz-

z głównych dróg. A wracając do

czam kiedy gra w Krakowie. Chętnie

poprzedniego pytania – festiwale,

też słucham artystów mniej znanych

– Inspiracją utworu, o którym te-

takie jak w Opolu czy Sopocie, to

w Polsce, jak np. Johna Mayera.

raz mowa, był Pani mąż, a co było

trochę inna sprawa. Mam do nich

i jest źródłem pozostałych?

ogromny

sentyment.

Spotykam

– A gatunek muzyki, do które-

– Każda piosenka jest odbiciem

tam często artystów, kolegów, ko-

go w wolnych chwilach sięga Pani

aktualnego etapu mojego życia.

leżanki , których nie widziałam od

najczęściej?

Sam proces tworzenia wygląda za-

lat. Jednak wcale nie jest tak łatwo

– Nie hołduję jednemu gatunko-

wsze tak samo. Najpierw muzyka,

dostać się na takie festiwale. Dla

wi i słucham naprawdę różnych.

później tekst.

przykładu na „Top Trendy” do-

Szczególnie relaksacyjnie wpływa

stałam się dopiero za siódmym

na mnie słuchanie muzyki poważ-

razem. Na początku odczuwałam

nej, którą nawiasem mówiąc mój

– A więc tak naprawdę to dźwięk

zawód z tego powodu, że mimo

mąż niespecjalnie lubi. Ten typ mu-

– Słuchając dźwięków, które skła-

starań wciąż mi się nie udaje. Jed-

zyki mnie wycisza, uspokaja, ale też

dają się na jakiś utwór, czekam czy

nak z czasem przestałam to tak

oczyszcza.

w mojej głowie narodzi się choć cień

poważnie traktować, a dziś udział

pomysłu na tekst. A z tym bywa

w tego typu muzycznych przedsię-

– Teledysk jest pełniejszą i zma-

różnie. Problemem jest też brak cza-

wzięciach może być dodatkiem do

terializowaną formą utworu czy

su i odpowiednich warunków. Przy

tego, co robię, ale nie wpływa to

stanowi tylko jego uzupełnienie?

trójce dzieci nigdy nie mam ciszy

na moją samoocenę.

jest inspiracją?

i spokoju, a tego właśnie potrze-

– Ten element w muzyce jest bardzo ważny, bo stanowi jej wizuali-

buję do pisania. Dlatego też teksty

– Muzykę generalnie trudno

zację. Z kolei ona sama zbliża do

z ostatniej płyty „Pełnia” pisałam

wpisywać w określone ramy kryte-

sedna danego przekazu. Chętnie

biegając. Przyjemne z pożytecz-

riów, a potem oceny...

oglądam teledyski innych artystów.

nym. W telefonie miałam ponagry-

– Przedsięwzięcia, które narzu-

Bardzo lubię też kręcić klipy na po-

wane dema utworów. Część tekstu

cają konkursowe reguły, nie po-

trzeby swoich utworów. Dotychczas

po prostu zapamiętywałam i po

winny oceniać muzyki. To nie jest

współpracowałam z wieloma mło-
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dymi ludźmi i każdy z nich miał

– Ten teledysk był wyreżysero-

– Co jest Pani największą fascy-

wiele niesamowitych koncepcji na

wany przez Jacka Dyląga z Nie-

nacją, a co prawdziwym przekleń-

zrealizowanie

stwem w pracy?

Jednak

ustraszonych Łowców Dźwięków.

niezależnie od pomysłu zawsze ta-

teledysku.

Grupa ta współpracuje z różny-

– Największym problemem w tym

kie przedsięwzięcie wymaga duże-

mi artystami, a ich studio nagrań

zakresie jest proces poszukiwania

go nakładu pracy w krótkim czasie.

w Krakowie jest jednym z najpo-

utworów, producenta, wydawcy...

Zdjęcia do utworu „Nie prowokuj

pularniejszych w całej Małopol-

Ogromną zaletą mojego muzycz-

mnie” trwały tylko dwa dni, ale to

sce. Chłopcy dysponują świetnym

nego „położenia” jest fakt, że mogę

były bardzo intensywne dwa dni.

sprzętem i są profesjonalni w tym

dzielić swoje wątpliwości z mężem,

Praca trwała właściwie od rana do

co robią. W teledysku „0-1 dla

który doskonale zna ten temat. On

rana. Reżyserią i produkcją

tego

Niej” wystąpiło wiele pięknych

jestem moim pierwszym recenzen-

teledysku zajęła się firma „Panów

i znanych kobiet. Jestem bardzo

tem. Co ciekawe, mimo że w wol-

trzech” z Poznania, która była świet-

zadowolona z efektu naszej pracy.

nych chwilach każde z nas słucha

nie przygotowana i emanowała

I chyba nie przesadzę, jeśli stwier-

innego rodzaju muzyki, zawodowo

ogromnym entuzjazmem do pracy.

dzę, że wszystkie uczestniczki

mamy bardzo podobne gusty i zda-

teledysku nie tylko świetnie wy-

nia. Problemem jest również brak

– Z kolei w teledysku „0-1 dla

glądały w tym klipie, ale również

czasu... A że staramy się z całych

Niej” pojawiło się wiele znanych

dobrze w trakcie jego realizacji się

sił pogodzić życie rodzinne z pra-

twarzy...

bawiły.

cą, czasami zmęczenie dosłownie
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zwala nas z nóg. Jednak uśmiechy

i poczuwa się do tej odpowiedzial-

naszych pociech wynagradzają nam

ności. Jeśli dochodzi do konfliktu, to

wszystko. Mam cudowną rodzinę.

w końcu rozwiązanie danej kwestii
pozostawiamy tej stronie, której ona

– „Indigo” to grupa odmiennych

dotyczy bezpośrednio. Potrafimy

ludzi, co więcej, niektórych z nich

też uszanować wzajemnie swoje de-

łączą prywatne relacje. Czy taki

cyzje.

stan rzeczy nie utrudnia egzekwowania od siebie wzajemnie pewnych zobowiązań czy działań?
– Dotychczas nie pojawiły się między nami jakieś poważne konflikty,

– Mam wrażenie, że szanują
Państwo swoją prywatność. W mediach można Państwa dostrzec, ale
w określonym czasie i miejscu...

bo każdy z nas wie na czym powi-

– Mój mąż nie cierpi bywać na róż-

nien się skupić i za co odpowiada.

nych wydarzeniach czy imprezach

Zwykle chyba w zespołach spięcia

medialnych i robi to tylko w wyjąt-

pojawiają się w czasie długich tras

kowych okolicznościach. Jeśli sytu-

koncertowych, my na razie raczej

acja tego wymaga i oboje mamy na

podróżujemy na krótsze dystanse.

to ochotę, to faktycznie razem poja-

Choć powoli się to zmienia, więc...

wiamy się w publicznych miejscach.

zobaczymy. Wszystko przed nami!

Natomiast gdy nie ma wyraźnej potrzeby obecności naszej dwójki, to

– Kto dowodzi w „Indigo”?

wtedy wybieram się gdzieś sama. To

– Ta kwestia jest bardzo jasno

jest ważne ze względu na promocję

określona. Liderem jest Piotr Kró-

tego, co robimy, więc raczej traktuję

lik, czyli mój mąż. Z nas wszystkich

to jako pewien element mojej pracy.

posiada największe doświadczenie.

Nigdy jednak nie przywiązuję do

Jednak na co dzień to jego prze-

niego nadmiernej wagi.

wodnictwo nie objawia się w jakiś
wyraźny sposób. Jako zespół wiele

– Gdyby udało nam się spotkać

razy musimy sięgać po kompromi-

za rok i porozmawiać o zespole, to

sy, ale udaje nam się to i przynosi

o czym by mi Pani opowiedziała?

oczekiwane efekty.

– Nie mam pojęcia, w którą stronę
pójdziemy i jak się rozwinie moja,

– Kolejny raz przewinęła się

nasza, muzyczna droga. Na pewno

w Pani wypowiedzi postać męża,

nasza twórczość będzie utrzymana

z którym łączy Pani dwa światy –

w nurcie muzyki pop. Trudno co-

życie zawodowe i prywatne. Jak

kolwiek przewidzieć, bo wszystko

robić to dobrze? Pozwoliłam sobie

tworzy się na bieżąco. Opowiada-

użyć słowa „dobrze”, bo w Pań-

łam przecież, że muszę najpierw

stwa przypadku ta umiejętność

usłyszeć dźwięki, by napisać słowa.

wydaje się być naprawdę wzorowo

Muzyka jest nieprzewidywalna.

rozwinięta...
– Na pewno dużym plusem na-

– Bo nie jest matematyką...

szej sytuacji jest to, że oboje od

– Za rok będę robić nadal to, co

dawna funkcjonujemy w branży

uważam za słuszne i to, co czuję.

muzycznej. Dzięki temu znamy jej

Reszta nie jest tak istotna.

dobre i złe strony, różne niebezpieczeństwa i potencjalnie wystę-

Rozmawiała Dominika Tkocz

pujące trudności. Między nami jest

Fotografia: Martyna Gumuła

też wyraźny podział obowiązków.

Uninvited M.G. Style

Każde z nas jest za jakiś fragment

Make up: Sylwia Smuniewska

naszej wspólnej prywatno-zawodo-

Stylizacja: Agata Wypych

wej rzeczywistości odpowiedzialne

Fryzury: Sylwia Smuniewska
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Magda Steczkowska
– wokalistka, autorka tekstów.
Nagrała ponad 50 płyt z czołowymi artystami polskiej sceny
muzycznej. W 2001 r. wraz z mężem Piotrem Królikiem założyła
zespół „Indigo”. W 2003 r. wydała płytę „Ultrakolor”, potem
dwie kolejne, solowe z towarzyszeniem grupy Indigo – „Cuda”,
a w 2012 r. „Pełnia”. Prywatnie
szczęśliwa żona i matka trzech
córek.

Foto: Martyna Gumuła
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BOUTIQUE
LUISA
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
M: +48 603 583 686

BOUTIQUE
4FASHION
ul. św. Jana 16
40-012 Katowice
M: +48 603 582 422
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PODRÓŻE cz. X
KLAUDIUSZ SEVKOVIC

LOS ANGELES
MIASTO ANIOŁÓW
Ostatnio dzieliłem się
moimi wrażeniami
z pobytu w Las Vegas,
a teraz zapraszam Cię
do LOS ANGELES.

Stany Zjednoczone nieustannie mnie

fascynują. Właściwie nie ma roku, żebym tam się nie znalazł. Tak było i tym
razem. Wprawdzie nie miałem zbyt
wiele czasu, ale co mi tam! To, co uda
mi się zobaczyć, zapewne pozostanie w mojej pamięci na długo. Znam
przecież LA (tak często nazywa się
Los Angeles) z różnych źródeł, m.in.
opowiadali mi o nim znajomi. Ilekroć
oglądałem amerykańskie filmy, które
rozgrywały się właśnie w tym mieście,
z uwagą przyglądałem się architekturze i chciałem doświadczyć klimatu tej
ogromnej metropolii, o której słyszałem, że jest pełna kontrastów. Jak tu nie
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zobaczyć miasta, które jest uznane za

kami, zróżnicowaną architektonicznie,

kultowe i najbardziej popularne miej-

trzecie najbogatsze w świecie, po Tokio

na masę ludzi przemieszczających się

sca. Chciałem wypożyczyć samochód,

i Nowym Jorku, gdzie produkt miejski

w pośpiechu, sznur luksusowych sa-

jak to często robię będąc w Stanach,

brutto wynosi ok. 831 miliardów do-

mochodów, jakże trudno mi uwierzyć,

ale powiedziano mi, że jest tu dobrze

larów! Dla porównania Warszawa to

że jeszcze niespełna 240 lat temu było

rozwiązana sieć połączeń komunikacji

sześć mld dolarów. Ponadto chciałem

tu pueblo zamieszkiwane przez osad-

miejskiej, wobec tego poruszałem się

znaleźć się w Hollywood i zrobić sobie

ników, którzy tu dotarli razem z mi-

autobusami i metrem. Rzeczywiście,

zdjęcie przy tym jakże popularnym na

sjonarzami zakonu franciszkańskiego.

nie było problemów i w szybkim tem-

całym świecie napisie. Jak się później

Pierwotnie to pueblo nosiło nazwę La

pie pokonywałem dość znaczne odle-

okazało, wdrapałem się na to wzgórze,

Reyna de los Angeles na cześć Mat-

głości. Ha! Jakże inaczej ludzie zacho-

ale nie dotknąłem tych liter, bo dojście

ki Bożej Królowej Aniołów. Czyż nie

wują się w autobusie i zupełnie inaczej

jest strzeżone.

stąd wzięła się obecna nazwa miasta?

w metrze. Otóż w autobusie zazwyczaj

Moje marzenia stały się rzeczywisto-

Czyli wracając do historii – najpierw

obowiązuje cisza, ewentualnie można

ścią. W piękny, słoneczny dzień wy-

należało do Hiszpanii, potem do Mek-

porozumiewać się szeptem, natomiast

lądowałem na lotnisku International

syku, a pod koniec wojny amerykań-

metro, to istny mały teatr rozmaitych

Airport. Myślałem, że zgubię się w tym

sko-meksykańskiej zostało wykupione

indywiduów, ludzi swobodnie gesty-

tłumie ludzi różnych ras i języków, na

przez rząd amerykański.

kulujących, niejednokrotnie śpiewają-

szczęście były dobre oznakowania i in-

Miałem niewiele czasu na

formacyjne tablice. Dowiedziałem się,

zwiedzanie, dlatego zasta-

że LA zamieszkują ludzie z bez mała

nawiałem się w jaki spo-

140 krajów, którzy posługują się ok.

sób przemieszczać się,

224 językami. Nie zdziwiłem się więc,

tym bardziej, że LA

że słyszę wielu mówiących po hisz-

ma ponad 80 dzielnic

pańsku. Podobno rzesza mieszkańców

i dystryktów. Posta-

chce, aby właśnie język hiszpański stał

nowiłem

cych, podrygujących w rytm muzyki,
czasem

rozkrzyczanych.

Przypomniało mi się takie

zobaczyć

się, obok amerykańskiego, językiem
urzędowym w LA. Dotykamy historii,
bowiem Los Angeles zostało założone w 1781 r. przez hiszpańskiego gubernatora Felipe de Neve, pierwotnie
zamieszkiwane przez indiańskie plemiona Tongva i Chumash. Patrząc na
tę aglomerację z ogromnymi budyn-
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stwierdzenie, które ostatnio przeczytałem, że „w LA żyje i pracuje więcej ar-

tystów, aktorów, twórców filmowych,
tancerzy i muzyków niż w żadnym
innym miejscu i czasie w historii cywilizacji”.
Przemierzając ulice dystryktu finansowego (Financial District) widziałem imponujące „szklane domy”,
drapacze chmur, w których
swoje siedziby mają największe korporacje, m.in.
Ernst&Young,

Bank

of

America, Deloittle, czy US
Bank Tower – najwyższy
budynek na zachodnim
wybrzeżu. To tu znajdują się główne siedziby
kilku korporacji z listy Fortune 500. Lista ta, to ranking 500
największych amerykańskich firm
klasyfikowanych według przychodów. Tworzona i publikowana jest
co roku przez amerykański magazyn
gospodarczy Fortune.
Złotą linią metra dotarłem do dzielnicy Chinatown, która jest jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych. Zobaczyłem bramę, na której umieszczono
smoki, jakże popularny chiński symbol. Wydawało mi się, że jestem w innym świecie. Ogarnęła mnie atmosfera
prawdziwie azjatyckiego miejsca – ludzie, kultura, sztuka i ich zwyczajne
życie. Znajduje się tu bardzo dużo restauracji z chińskim jedzeniem, galerie
sztuki, wiele sklepów z pamiątkami.
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To tutaj był kręcony m.in. film „Godzi-

wyróżnia się czymś szczególnym. Ład-

Oscarem dziękuje poszczególnym oso-

ny szczytu”.

ne domy, dużo zieleni, wszechobecne

bom. Było to niezwykłe przeżycie!

Tą samą linią dojechałem do dzielnicy

palmy, różane klomby, ekskluzywne

Nadszedł czas, by zobaczyć Beverly

Little Tokyo. Lubię te klimaty, dlatego

sklepy, butiki. Ach, przecież rezyden-

Hills, jedną z najzamożniejszych dziel-

z zainteresowaniem oglądałem bud-

cje hollywoodzkich gwiazd są ukryte

nic na świecie. To jakże ekskluzywne

dyjskie świątynie, sklepy, czytałem

na górskich zboczach i wśród zielo-

miejsce przyciąga nie tylko ludzi zwią-

menu w wybranych restaura-

nych kanionów za dobrze strzeżonymi

zanych z filmem, ale także turystów. To

cjach. To prawdziwie etniczne

bramami w Beverly Hills – tam udam

przez nią przebiega Bulwar Zachodzą-

enklawy. Ze względu na ogra-

się niebawem. Teraz spaceruję Aleją

cego Słońca, który został rozsławiony

niczenia czasowe nie wstąpiłem

Sław (Walk of Fame), na której od 1960

przez film z lat 50. pod takim samym ty-

do muzeum, może innym razem za-

roku umieszczane są płyty z nazwiska-

tułem. Ciągnie się on wzdłuż wybrzeża

trzymam się tu na dłużej. Tymczasem

mi i odciskami rąk czy stóp najsłynniej-

Pacyfiku i ma długość ok. 32 km. Tym-

udaję się do „fabryki snów”, czyli do

szych postaci filmu, teatru, radia, tele-

czasem ja przespaceruję się ulicą Rodeo

Hollywood.

wizji, muzyki. Jest ich już ponad dwa

Drive, przy której znajdują się najdroż-

„Hollywood to miejsce, gdzie płacą

tysiące. W pobliżu znajduje się kino

sze sklepy odwiedzane przez gwiazdy.

ci 1000 dolarów za pocałunek, a 50 cen-

Kodak Theatre, w którym odbywają

Można tu zobaczyć takie marki, jak:

tów za duszę” – tak kiedyś powiedziała

się wielkie gale, uroczyste premiery

Chanel, Giorgio Armani, Bulgari, Dior,

Marilyn Monroe.

oraz oczywiście wręczanie Oscarów.

Prada, Versace Dolce&Gabbana i wiele,

Hollywood to symbol komercyjnego

Miałem przyjemność spacerować po

wiele innych. Piękne wystawy sklepo-

kina amerykańskiego i najważniejszy

czerwonym dywanie, na chwilę wsze-

we oczarowują wyszukaną elegancją,

ośrodek amerykańskiej kinematografii.

dłem do tego kina i dech zaparło mi

umiarem i znakomitą jakością. To tu-

Dowiedziałem się, że zostało założone

w piersi, bo uświado-

taj było kręconych wiele scen do filmu

przez Harveya Hendersona Wilcoxa,

miłem sobie, jak

„Pretty woman”.

który w 1886 r. wykupił 160 akrów zie-

sławni i wielcy

mi i zarejestrował nazwę „Hollywood”

ludzie

dla nowo powstałego

Jestem pasjonatem sportu, fanem,

tutaj

który interesuje się tym wszystkim,

byli. Z drże-

miasta. Z tą nazwą

niem serca wszedłem

kojarzone są naj-

na scenę i miałem przed

większe wytwórnie
filmowe. Na pierwszy

oczami

ten

moment,

gdy artysta nagrodzony

rzut oka dzielnica nie
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co go dotyczy, dlatego nie mogłem

nica rozpościera się od centrum miasta

wolności. To Santa Monica jest naj-

odmówić sobie przyjemności udania

do oceanu, oddzielając LA. Obserwuje

starszym i największym kurortem na

się do Staples Center – hali sportowej

się tutaj geologiczną niestabilność, LA

terenie LA. Przechadzam się prome-

o światowej sławie, gdzie odbywają się

jest stale narażone na trzęsienia ziemi,

nadą, na której można spotkać wielu

turnieje koszykówki NBA. Przed halą

a od strony Pacyfiku na tsunami. Oka-

sławnych ludzi, w tym gwiazdy kina i

wznoszą się pomniki dwóch legend

zuje się , że w ciągu roku może dojść

świata mody. Jest wczesny ranek, dla-

amerykańskiego sportu, jakimi nie-

do 10 tys. trzęsień ziemi – coś niesa-

tego mało tu ludzi, a gwiazdy zapewne

wątpliwie są Weyne Gretzky i Magic

mowitego i jakże niebezpiecznego!

jeszcze śpią w swoich apartamentach i

Johnson. Jest to kompleks sportowo-ro-

Dowiedziałem się, że oficjalnym drze-

rezydencjach.

zrywkowy, w którym oprócz meczów

wem LA jest drzewo koralowe, zaś ofi-

Budzi się nowy dzień, słoneczny

odbywają się koncerty, a także dorocz-

cjalnym kwiatem – strelicja królewska.

i ciepły – szykuję się do dalszej podró-

na ceremonia rozdania nagród Gram-

Czyż to nie jest ciekawe?

ży, pozostawiam Los Angeles, które

my. Tak chciałbym w niej uczestniczyć!,

Będąc w LA koniecznie musisz zobaczyć Santa Monicę.

guje mnie i ciekawi, w nocy słyszałem

niesamowite wrażenie. Sport zajmuje

Cóż za niesamowite wi-

odgłosy policyjnych pościgów. Tak,

szczególne miejsce w LA. Los Angeles

doki, szerokie plaże

jest to miasto aniołów dobrych i

jest macierzystym miastem drużyn: Los

i ta przestrzeń oce-

złych, miasto luksusu, dostat-

Angeles Dodgers, Los Angeles Kings,

anu – daje

ku i ludzi bezdomnych, miasto

Los Angeles Clippers, Los Angeles La-

niezwykłe

mnóstwa betonowych auto-

kers, Los Angeles D-Frenders oraz Los

poczucie

strad, tras szybkiego ruchu

Angeles Sparks. Oprócz Staples Center

i zachwycającej zieleni, do-

jest tu szereg innych obiektów sporto-

stojnych palm i barwnych

wych, m.in. Dodgers Stadion, Los An-

kwiatów. Tyle odcieni,

geles Coliseum, czy The Forum.

jak w sercu człowieka…

Pokazywałem Ci różne miejsca god-

Opuszczam to mia-

ne uwagi, obiekty, ale nie wspomnia-

sto, mając nadzieję, że

łem nic o przyrodzie, a przecież Los

kiedyś tu przyjadę na

Angeles leży nad Oceanem Spokoj-

jakąś imprezę spor-

nym. Położone jest przepięknie, gdyż

tową czy muzyczną,

mamy tutaj plaże, góry

albo tak po prostu,

i

przecież wiele rze-

bagna.

Najwyższym

punktem LA jest góra

czy mam tu jeszcze

Sister Elsie (1547 m

do zobaczenia…

n.p.m.). Część pasma
górskiego Santa Mo-
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poznałem w niewielkim stopniu. Intry-

może kiedyś? Obiekt w środku robi
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PROGRESSIVE
FIRMY MIĘDZYNARODOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE REGIONU
NOWY PARTNER HANDLOWY LYONESS POLAND: CZAS NA HERBATĘ
Firma PROGRESSIVE działa
na rynku już od 1997 roku i jest
właścicielem

sieci

sklepów

„Czas na Herbatę”. Zajmujemy się importem i sprzedażą
herbat

wysokogatunkowych

oraz akcesoriów do jej parzenia i przechowywania. W naszym asortymencie znajdziecie
Państwo m.in.: herbaty czarne,
zielone, aromatyzowane, białe,
czerwone i owocowe. A z akcesoriów różnego rodzaju kubki,
dzbanki, podgrzewacze, zaparzacze, filtry, puszki i pojemniki. Produkty, które oferujemy, są wyrobami najwyższej
jakości. Ponadto prowadzimy
ciągłe prace mające na celu
rozszerzenie naszego asortymentu, tak, aby w jak najwyższym

stopniu

spełniał

oczekiwania odbiorców.

SKLEPY:
Sklepy Czas na Herbatę znajdują się na terenie całej Polski
20 sklepów firmowych:
Białystok – Biała, Bielsko-Biała – Sfera, Dąbrowa Górnicza – Pogoria,
Gdańsk – Alfa, Gorzów – Askana, Koszalin: Emka, Atrium, Łódź:
Manufaktura, Tulipan, Opole – Karolinka, Poznań – Stary Browar, Płock –
Wisła, Tarnów – Tarnovia, Szczecin – Kaskada, Warszawa – Sadyba Best
Mall, Wrocław: Arkady, Auchan, Pasaż Grunwaldzki, Tesco, Renoma.

HERBATY
Herbaty gatunkowe są przez nas konfekcjonowane, a mieszanki herbat zielonych, czarnych, czerwonych, białych czy owocowych produkowane przez nas osobiście w naszym oddziale we Wrocławiu. W naszej
ofercie oprócz herbat możecie Państwo odnaleźć również bogate we
wspaniałe właściwości napary, takie jak: Yerba Mate, Rooibos, Honeybush czy Lapacho. Łącznie oferta liczy ok. 200 rodzajów wyśmienitych
herbat i naparów.

KAWY
W ofercie posiadamy kawy ziarniste naturalne, aromatyzowane
oraz rozpuszczalne.
Kawy ziarniste:
– Arabica – jej ziarna dają łagodny i aromatyczny napar.
– Robusta – ziarna tej kawy są zazwyczaj mniejsze od ziaren kawy
Arabica, zawierają więcej kofeiny, dają mocniejszy napar.
Kawy aromatyzowane:
tworzone w 100 procentach z ziaren kawy Arabica Excelso i charakteryzują się łagodnym, zrównoważonym i aromatycznym zapachem
i smakiem. Do wyboru jest ok. 35 różnych smakowo kaw, np. o smaku
wiśni w rumie czy bananowym.
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TRENING GOLFISTY

Stretching z kijem
Olga Daniluk
Rozciąganie mięśni pleców, barków, trójgłowego ramienia

1. Stań w lekkim rozkroku, wciągnij brzuch, kość ogonową ściągnij w dół.
2. Lewą rękę połóż między łopatki łapiąc kij golfowy jak najwyżej potrafisz.
Prawą rękę wyciągnij w górę i złap kij za plecami jak najniżej potrafisz.
3. Staraj się odciągać łokcie oraz kij od pleców rozciągając mięśnie.
4. To samo powtórz na drugą stronę.

Rozciąganie mięśni pleców, brzucha oraz tułowia

1. Stań w lekkim rozkroku, a ręcę unieś
z kijem wysoko nad głowę.
2. Zrób skłon w prawą stronę mocno
rozciągając lewy bok.
3. Powróć do pozycji wyjściowej.
4. Zrób skłon w przód z nogami wyprostowanymi w stawach kolanowych,
biodra staraj się wyciągnąć w tył, a kij
unosić w górę lekko powyżej linii bioder trzymając ramiona prosto.
5. Powróć do pozycji wyjściowej i rozciągnij prawy bok analogicznie do
punktu numer 2.
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Rozciąganie mięśni pośladkowych

Rozciąganie mięśni czworogłowych, pośladkowych,
pleców oraz tułowia

1. Stań na prawej nodze, oparty kij golfowy o ziemię trzymaj w prawej ręcę,
a lewą nogę połóż na prawe kolano.
2. Z wydechem obniż pozycję, wypychając biodra w tył do momentu aż poczujesz, że mięsień pośladkowy się rozciąga.

Rozciąganie mięśni barków

Rozciąganie mięśni barków

1. Pozycja wykroczna. Kolano nogi
wykrocznej nie może wychodzić poza
granicę palców stopy. Plecy proste,
brzuch wciągnięty, kij trzymaj wysoko nad głową.
2. Z wydechem skręć tułów w kierunku nogi wykrocznej, staraj się wyciągać tułów w górę oraz z każdym wydechem pogłębić skręt.

Rozciąganie mięśni czworogłowych.

1. Stań w lekkim rozkroku. Z prosty-

1. Stań w lekkim rozkroku z kijem za

mi plecami pochyl się do przodu, jed-

plecami.

nocześnie wypychając biodra w tył,

2. Uginając kolana i wypychając bio-

a nogi uginając w kolanach. Podeprzyj

dra w tył pochyl się do przodu.

się dwoma rękami na kiju z prawej

3. Z wydechem staraj się ustawić ręce

strony.

wraz z kijem jak najdalej potrafisz.

2. Z wydechem obniż oraz skręć pozy1. Stań w lekkim rozkroku podpiera-

cję mocno rozciągając lewy bark..

jąc się kijem. Pamiętaj: plecy proste,
brzuch wciągnięty.
2. Ugnij prawą nogę w kolanie i złap
za stopę.
3. Trzymając kolano przy kolanie,
wypnij prawe biodro w przód do momentu aż poczujesz rozciąganie mięśnia czworogłowego.

Centrum Fitness Monopol – Pasaż Hotelu Monopol
40-012 Katowice, ul. Dyrekcyjna 2
tel. 32 782 81 00
e-mail: info@fitnessmonopol.pl
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W golfie jest chemia
SYLWETKA

Z wewnętrznej potrzeby, bez wyraźnego przymusu i właściwie prawie od najmłodszych lat funkcjonują
w dyscyplinie sportu, która na świecie jest jedną z najpopularniejszych, choć w Polsce dopiero zdobywa wyżyny (być może niedługo szczyty) popularności. Oboje przechodzili intensywne fascynacje golfem i chwilowe
wegetacje w nim, które były oczyszczające i kończyły się powrotem. Był, jest i, jak sami przyznają, pewnie
także będzie tym, co stanowi dla nich życiową pasję i jednocześnie pragmatyczny element ich codziennej
pracy. Jednak właśnie to połączenie zamiłowania i pragmatyzmu w golfie sprawia, że od tak wielu lat oboje
doskonale współpracują ze sobą na polu i poza nim, a przy tym odnoszą ciągle sukcesy.

– Gdzie po raz pierwszy spotkali-

Marketa: – Nasza znajomość szyb-

ście się? Nie uwierzę, jeśli nie było

ko się rozwinęła, a równolegle do niej

– No, prawie tak to wygląda, bo od

to na polu golfowym.

każde z nas skupiało się na swojej pra-

jakiegoś czasu w tym naturalnym po-

Marketa: – Jest pani blisko, ale mu-

cy. Marcin brał udział w turniejach,

rządku dnia pojawiają się też, a może

szę coś wyjaśnić. Chyba powinnam

a ja byłam głównym trenerem kadry

przede wszystkim, rodzinne obowiąz-

zacząć od tego, że na samym początku

narodowej juniorów. Z czasem obo-

ki – dodaje Marketa.

swojej kariery grałam w golfa zawo-

je doszliśmy do wniosku, że chcemy

dowo. Jednak ze względu na poważ-

trochę zacieśnić nasze relacje zawodo-

ną kontuzję ręki musiałam z niego

we. Dlatego też zatrudniłam kilku do-

zrezygnować. W związku z tym za-

brych trenerów, którzy mnie zastępo-

częłam trenować innych, w tym przez

wali, kiedy podróżowałam z mężem

długi czas byłam trenerem czeskiej

jako jego trener i jednocześnie caddy.

kadry. W końcu w latach 90. zawodo-

W tym dwu-, a właściwie trzyosobo-

wo związałam się z Polską.

wym składzie, bo w podróżach towa-

Marcin: – Skoro jesteśmy już przy
zalążkach naszej pasji, to w moim

rzyszył nam jeszcze pies, jeździliśmy
po wielu turniejach w całej Europie.

domu generalnie sport zawsze był
ważny i pielęgnowany, chociażby

– Funkcjonowanie w sferze zawo-

z tego względu, że mój ojciec zawo-

dowej i prywatnej jednocześnie

dowo grał w piłkę nożną. Dlatego też

bywało uciążliwe?

mając już kilkanaście lat grałem w gol-

Marcin: – Może to za-

fa, wtedy jeszcze mieszkałem z rodzi-

brzmieć

cami w Szwecji. Dopiero w 2000 roku

niewia-

trochę

przyjechałem do Polski.
– Wiemy już, że każde z Państwa
prędzej czy później trafił do Polski...
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Marcin: – Zaraz po przyjeździe tu

rygodnie, ale naprawdę bardzo lubi-

podpisałem umowę na grę w klubie

my ze sobą pracować i nasze relacje

Amber Baltic. Dokładnie pamiętam,

pozazawodowe wcale na to nie mają

że było to 13 marca o godzinie 7.30.

wpływu. Chyba mam rację?

Kiedy pierwszy raz przyjechałem do

Marketa: – Rzeczywiście, na polu

Międzyzdrojów, bo właśnie obok nich

jesteśmy profesjonalistami i partnera-

zlokalizowany jest Amber Baltic Golf

mi jednocześnie. Myślę, że naprawdę

Club, to pierwszą osobą, którą spotka-

doskonale się rozumiemy. Oczywiście

łem, była właśnie moja żona.

zdarzały się momenty scysji, które
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kończyły się wyładowaniem negatyw-

w dużej mierze z pracą styl życia. Mar-

– A Pani odczuwała brak męża,

nych emocji, ale to chyba towarzyszy

keta przestała ze mną jeździć na turnie-

który mimo obowiązków rodzinnych

ludziom w każdej pracy i jest wręcz

je i powiem szczerze, że od tego czasu

nadal dużo pracował?

naturalne, a nawet potrzebne.

moje sukcesy i chęć do gry zmalały. Po
prostu czegoś zaczęło brakować.

Marketa: – Generalnie zawód, który uprawiamy, utrudnia wypełnianie
rodzinnych obowiązków, choć mam

– Naturalne stało się także to, że do

świadomość, że nie jest jedynym tego

tej trójki ktoś dołączył...
Marcin: – Kiedy urodziła się nasza

typu. Nadal bardzo lubię golfa,

córka Emma, rzeczywiście musieliśmy

ale dzisiaj na pierwszym miejscu

nieco zmienić swobodny i związany

stawiam rodzinę. Kwestia rozwijania kariery zawodowej na

– Golf to naturalny element nasze-

chwilę została zawieszona.

go życia. Tak jak wybieramy się na

Marcin: – Żona chyba

kolację, do kina, na zakupy, tak też

trochę przesadza... Co

razem z żoną bierzemy kije do ręki
i idziemy grać w golfa – mówi Marcin.

prawda po powiększeniu się naszej
rodziny oboje golfa przewartościowaliśmy, ale nadal stanowi dla nas
ogromną pasję i zawód
jednocześnie.

W

tym

momencie głównie skupiamy się z żoną na prowadzeniu Akademii Golfa, która pozwala nam łączyć pracę i obowiązki
rodzinne.
Marketa: – Jest pasją, tego nie negu-
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ję. Natomiast jest to sport, w którym

cej wolnego czasu, to pewnie natych-

tych, którzy reprezentują wyższy po-

graczy i trenerów traktuje się trochę

miast wzięlibyśmy do ręki kije i poszli

ziom?

przedmiotowo. To znaczy wymaga

na pole. I to wszystko nie byłoby przy-

się od nich, by spędzali na polu cały

musem, ale wielką przyjemnością.

dzień – od rana do nocy – i najlepiej
bez wakacji i wolnych weekendów.

początkujących. Poza tym prawdziwą

Marketa: – Nie mam wątpliwości,

radość i satysfakcję sprawiają mi suk-

że te dziewięć dołków byśmy zagrali

cesy szkolonej przeze mnie kadry. To

z prawdziwą frajdą.

bardzo mobilizująco wpływa na trenera i niezależnie od tego czy zwycię-

– Nie ma litości...
Marketa: – Nie chcę jednak, by ktoś
odebrał moje słowa w kontekście wy-

Marketa: – Najbardziej lubię uczyć

– Wyczuwam między Państwem

stwo odniósł gracz zawodowy czy ten
utalentowany, ale nieprofesjonalista.

prawdziwie golfową chemię...

lewania żalów, bo nadal golf jest mi

Marcin: – Golf właściwie od wielu

Marcin: – Wśród naszych wspólnych

bliski. Poza tym wiem też, że nie za-

lat jest naturalną częścią naszego ży-

sukcesów – w kontekście wzbudzenia

wsze i nie w pełni tej dyspozycyjności

cia. Tak jak wybieramy się na kolację,

w początkującym zawodniku zainte-

się w nim wymaga. Jednak patrząc na

do kina, na zakupy, tak też oboje z

resowania golfem, a potem odpowied-

to realnie i zdroworozsądkowo, nie

żoną bierzemy kije do ręki i idziemy

niego rozwijania jego umiejętności –

byłabym w stanie łączyć tej pasji i pra-

pograć w golfa.

warto wymienić Jakuba Ossowskiego.

cy z byciem matką. Teraz to dzieci, bo
nie tak dawno urodził się nam również

Znakomitego golfistę, z którym treno– Biorąc pod uwagę Wasze do-

wałem prawie siedem lat.

synek, są tym, co mnie niesamowicie

świadczenie,

już

Marketa: – Golf jest zaraźliwym spor-

absorbuje i bardzo się z tego cieszę.

określone preferencje jeśli chodzi

tem jeśli chodzi o graczy, którzy dopie-

Marcin: – Oczywiście, masz rację,

o graczy, których uczycie. Lepiej

ro zaczynają tę przygodę. Zwykle ktoś

ale pomyśl gdybyśmy mieli tylko wię-

edukować początkujących czy raczej

taki po pierwszych zajęciach wraca na

pewnie

macie

kolejne. I to bez naszej zachęty.
– Ten powrót na pole może być
jednak „reglamentowany” ze względów finansowych. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale czy golf nie
jest przypadkiem jednym z bardziej
ekskluzywnych sportów?
Marcin: – Od razu pozwolę sobie
to zrobić. Określanie go jako ekskluzywnego sportu jest wynikiem
bardzo złego sposobu promowanie
tej dyscypliny. W rzeczywistości
golf jest bardzo dostępny i stosunkowo niedrogi. Dla przykładu koszt
uczęszczania dziecka na lekcje golfa
na miesiąc wynosi około czterystu
złotych. Należy jednak pamiętać, że
prawie każde dziecko przecież chodzi na dodatkowe zajęcia, za które w
sumie czasem trzeba zapłacić jeszcze
więcej .
Marketa: – Golf ekskluzywny był
kiedyś. Wiele lat temu, gdy zaczynaliśmy z mężem grać, uchodził za elitarny i kosztowny. Jednak te czasy już
się skończyły.
Marcin: – W Polsce od jakiegoś
czasu widzimy wyraźny trend upowszechniania się golfa. Powstaje coraz więcej nowych pól, a przy tym
rozszerza się asortyment sprzętu do
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gry, którego ceny w związku z tym

trzy tysiące osób podczas gdy w Pra-

zwoli na jeszcze większą redukcję

spadają. Jednak ciągle między nami

dze siedemdziesiąt tysięcy...

kosztów z nim związanych, a to po-

a innymi krajami Europy, chociażby
Czechami, występują duże dysproporcje. W Polsce gra w golfa średnio

– Ale czy powszechność golfa nie
obniży jego wartości?
Marcin: – Ta masowość golfa po-

zwoli jeszcze większej grupie ludzi
trenować. Jednocześnie nie wpłynie
to na jego wartość, bo jest ona zawsze
kwestią gustu czy zainteresowań. Jeśli
golf ci odpowiada, to zawsze z pasją
będziesz w niego grać i go cenić.
Marketa: – Czasem myślę, że sposób
podejścia do tego sportu w Polsce jest
nieodpowiedni. Bardzo często skupia
się na tym, by odpowiednio się wyposażyć i to najlepiej za duże pieniądze.
W Czechach na przykład większość
osób uprawiających różne dyscypliny
sportu zupełnie nie dba o swój stylowy wygląd i wyposażenie, a mimo to
z przyjemnością i całkiem dobrze je
uprawia.
– Czy można wnioskować, że za
parę lat bierność w takiej dziedzinie
sportu jak golf będzie uznawana za
faux pas?
Marcin: – Nie chcę jakoś wyjątkowo promować stosunku do golfa tak
popularnego na Zachodzie, ale rzeczywiście, jest on tam czymś tak powszechnym i naturalnym, że właściwie do mniejszości należą ci, którzy
w niego nie grają. Jestem prawie pewien, że gdyby pani ubiegała się tam
o pracę, to w kwestionariuszu, który
należy przesłać do potencjalnego pracodawcy pojawiłoby się pytanie: czy
gra pani w golfa?
– Negatywna odpowiedź byłaby
równoznaczna z odrzuceniem mojej
kandydatury?
Marcin: – Bardzo możliwe, że zaważyłoby to na dalszych losach pani
kariery.
Marketa: – Sytuacja, o której mówi
Marcin wynika z tego, że golf jest
czymś więcej niż tylko dyscypliną
sportu, którą się uprawia z pasji lub
ze względu na modę. To również
doskonała

możliwość

budowania

relacji biznesowych, ale też towarzyskich. Niewiele dyscyplin sportowych
umożliwia swobodną grę i rozmowę
jednocześnie. Golf nadaje się do tego
doskonale.
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– Golf jest takim nieco uproszczo-

– Moment w Państwa karierze,

Marcin: – Po drugie nastawiamy się

nym synonimem budowania relacji

który był najważniejszy, przyniósł

na rozszerzanie dystrybucji dobrej ja-

międzyludzkich przy równoczesnym

najwięcej satysfakcji, a może zmian?

kości sprzętu golfowego, a przy tym

działaniu oczyszczającym? Oczysz-

Marcin: – Przede wszystkim zwy-

współpracy z największymi kluba-

cięstwo w turnieju Szczecin Open.

mi w Polsce. Do tej listy dopisałbym

Marcin: – Z jednej strony obecność

A patrząc jeszcze dalej wstecz, to chy-

też urozmaicanie usług w ramach

na polu pozwala się wyłączyć ze

ba srebrny medal na juniorskich Mi-

GolfeveryDay w postaci podróży do

spraw codziennych, bo zmienia się

strzostwach Golfa w Szwecji. To był

jeszcze większej liczby krajów niż do-

nagle nasze otoczenie na pozytywny,

moment, który w pełni potwierdził

tychczas.

zielony krajobraz i zmuszeni jesteśmy

moje wcześniejsze przeczucia. Już

skupić się na grze. Z drugiej strony

w wieku szesnastu lat wiedziałem, że

– Wizja tego, że golf nagle przesta-

pojawia się też element kontroli wła-

chcę zawodowo zajmować się golfem,

nie istnieć w Waszym życiu, jest abs-

snych, skrajnych emocji, bo przecież

ale dopiero pierwszy poważny sukces

trakcją, o której wyobrażenie nawet

ważne jest skupienie i precyzja.

mnie w tym utwierdził i zaczął toro-

nie będę Państwa prosić...

cza i odświeża nasze emocje?

Marketa: – Negatywne uczucia

wać drogę do tego.

powoli znikają i właściwie to jest na-

Marketa: – W mojej karierze trud-

wet niedostrzegalne dla nas samych.

no znaleźć wiele takich zwycięskich

Marketa: – Kiedyś nie byłabym

W ich miejsce pojawia się pokora, cier-

momentów, bo właściwie zaraz po

w stanie tak pomyśleć, a dzisiaj? Tak

pliwość i gra fair play, które charakte-

kontuzji zaczęłam uczyć gry w gol-

naprawdę, mimo pewnych zmian,

ryzują tę dyscyplinę sportu.

fa, a zaprzestałam gry w turniejach.

nadal wiem, że golf jest moją pasją.

Dla mnie na pewno dużym sukcesem

Być może teraz potrzebuję tylko chwi-

była wygrana w trakcie turnieju Po-

lowego wyciszenia w zawodzie, by

lonia Cup.

potem wrócić do niego ze wzmożoną

– Samokontrola chyba nie jest mocną stroną żadnego człowieka?
Marketa: – To jest właśnie ta sztu-

Marcin: – Poprzedzona dogrywką

ka, a więc umiejętność kontrolowania

z dwoma dobrymi zawodnikami i do-

swojego sposobu gry i przestrzegania

dam – mężczyznami.

kiej opcji.

siłą.
Marcin: – Ale chyba z przyjemnością przyjęłabyś moje zaproszenie na

jej reguł. Na polu jest tylko jeden sę-

Market: Tak było. Pamiętam, że

dzia i nie jest często w stanie czuwać

cały turniej był transmitowany w te-

Widząc uśmiech na twarzy żony,

nad każdym ruchem wszystkich gra-

lewizji i rzeczywiście, z perspektywy

sądzę, że nie zgłasza żadnych sprze-

czy. Wymusza to na nas przestrzega-

czasu to zwycięstwo było dla mnie

ciwów.

nie zasad moralności, poczucie taktu,

znaczące.

a tych cech przecież czasem na co
dzień nam brakuje.
– Nietakt w postaci pojawienia
się na polu w krótkich spodenkach
natychmiast wzbudzi negatywną reakcję?

Marcin: – Dzisiaj to się już nie

– Ma Pan na myśli obecność golfa
w mediach?
Marcin: – Jeszcze jakieś pięć lat
temu średnio dwa, trzy razy na ty-

Marcin: – Dzisiaj jest tak dużo

dzień w telewizji pojawiały się ma-

różnego typu pól golfowych, że na

teriały związane z golfem lub jakieś

niektórych z nich takie zachowanie

transmisje z turniejów. Dzisiaj jest ich

byłoby do przyjęcia. Zwykle dotyczy

niewiele, ale na szczęście pojawiają się

to miejsc, z których można korzystać

jeszcze jakieś wyjątki. Jak choćby na

w tzw. formule grasz i płacisz. Z tego

przykład relacje z takich imprez gol-

co wiem, to w Anglii są pola, gdzie

fowych jak PGA Golf Cup.

nich w jeansach. Jednak na wielu innych może się to skończyć lekcewa-

wspólne „zaliczenie” kilku dołków?

Rozmawiała Dominika Tkocz

zdarza.

swobodnie można pojawić się na
– Priorytety na Państwa liście planów i założeń zawodowych?

żącą postawą ze strony pozostałych

Marketa: – Przede wszystkim chce-

graczy, a nawet upomnieniem wła-

my skupić się na zarządzaniu i na

ścicieli pola.

rozwoju naszej Akademii Golfa, a tym
samym na doskonaleniu marki.
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Marcin: – Nie wyobrażam sobie ta-
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Marcin Stelmasiak – urodzony
w Zielonej Górze, członek PGA
Polska. Jeden z najlepszych
polskich golfistów związany
z Amber Baltic Golf Club. Reprezentuje Polskę na zawodach
z serii EPD Tour. Jednym z jego
największych zawodowych sukcesów jest zajęcie drugiego
miejsca w Szczecin Open.
Marketa Stelmasiak - pochodzi z
Czech i związana jest z Amber Baltic Golf Club. Może pochwalić się
wygraną w trakcie turnieju Polonia
Cup. Od wielu lat pracuje jako instruktorka gry w golfa, jest również
członkiem PGA Polska oraz PGA
Czechy.
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Międzynarodowa wspólnota zakupowa Lyoness,
jako organizator wielu
znakomitych
eventów
i wydarzeń medialnych,
już po raz czwarty zrealizowała turniej Lyoness
Golf Cup, na który przybyło blisko 100 osób.
Wydarzenie odbyło się 26 maja
2012 roku na polu Rosa Private
Golf Club w Konopiskach koło
Częstochowy. Pole to jest jedną

z

największych

inwestycji

golfowych tego typu w Polsce.
Stworzony kompleks ma łączną
powierzchnię 14 ha. Elegancka estetyka i funkcjonalność kompleksu
zapewniły uczestnikom turnieju
doskonałe warunki.
W tegorocznym Lyoness Golf
Cup udział wzięło 64 graczy,

natomiast w turnieju „Longest

których podzielono na 18

Drive” Anna Muddemann oraz

flighty. Ponadto, na tur-

Bogdan Wnuk.

nieju zadbano rów-

Prezes Zarządu Spółki Lyoness

nież o nowicjuszy

Poland

poprzez udostępnienie

Lyoness

Królikowski

i puchary najlepszym gra-

Golf Academy.

czom. Wszyscy uczestnicy

W tym celu wy-

turnieju z zapałem wyko-

znaczono spe-

rzystywali swoje umiejętno-

cjalny

ści i kompetencje, nie tracąc

obszar,

na którym ze-

przy tym dobrego nastroju

brało się 23 go-

i sportowego
ducha.
Jednodla
uczestników
turnieju
jest

W tym roku wyj¹tkow¹ niespodziank¹
cześnie Porsche
prawdziwi profesjonagroda Hole In One: samochód
ufundowana przez LELLEK
Group
naliści jednogłośnie
stwierdzili,

ści, by spróbować
swych sił w tym

iż pole golfowe Rosa Private Golf

sporcie.
Podczas
larnego

spektaku-

spotkania

Club nie należało do najłatwiej-

nie

szych.

zabrakło również niesamo-

Po części turniejowej goście mieli
łeczką do

okazję zrelaksować się na wieczor-

nagrodą główną, sponsorowaną

dołka. Nieste-

nym after party, któremu towarzy-

przez Grupę Lellek, był luksuso-

ty, nikomu nie udało się zdobyć tego

szyły niebanalny klimat i muzyka,

wy samochód Porsche Carrera

wyróżnienia, co jednak nie przeszko-

smakowite potrawy oraz orzeźwia-

911, przyznawany za konkurs HoLyoness
Poland
Sp. znaleo. o.
le-in-One,
podczas
którego
ul. Koœciuszki 169
żało jednym uderzeniem
trafić pi40-524 Katowice
www.lyoness.pl

dziło w doskonałej zabawie. W kon-

jące napoje. Oczywiście, tematem

kursach „Nearest to the Pin” na dołku

przewodnim

nr 4 zwyciężył Klaudiusz Sevkovic,

Lyoness Golf Cup, tak więc wszel-

witych
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Martha

osobiście wręczyła nagrody

nagród.

Fantastyczną
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wciąż

pozostawał

kie upominki oraz zakąski nawiązywały do tego wydarzenia. Nie zabrakło również znakomitej pogody.
Pod koniec wieczoru można było
odczuć satysfakcję i zadowolenie
gości po dobrej zabawie, co dodatkowo potwierdzają słowa uczestników, którzy wyrazili chęć udziału
w przyszorocznym turnieju.
Całość dochodu z eventu przeznaczono na rzecz Lyoness Child
& Family Foundation, która niesie
pomoc potrzebującym dzieciom,
młodzieży i ich rodzinom na całym
świecie, mającym niewielkie szanse
na wystarczającą edukację, a tym
samym na radzenie sobie w życiu
codziennym w przyszłości. Całkowity przychód wyniósł aż 13 tysięcy złotych, a więc blisko 2 900 euro,
co stanowi dla Fundacji ogromny
sukces.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z eventu znajdującej się na stronie www.lyoness.pl
Do zobaczenia za rok!
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PGA

POLAND
CUP
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Patronat nad turniejem objęli prezydenci Chorzowa i Siemianowic Śląskich
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Event na światowym poziomie

SILESIA BUSINESS & LIFE GOLF CUP II

Zwyciężyła siła podświadomości i wyjątkowa skłonność do profesjonalizmu.
Kiedy i gdzie to miało miejsce? Czyj instynkt jest tak zdeterminowany i czyja predyspozycja bliska perfekcji?
W słoneczną sobotę, 19 maja, w Ślą-

pogodę (mimo że aura dzień przed tur-

nych czuwał Tomasz Czypionka, jeden

skim Klubie Golfowym w Siemianowi-

niejem tego nie zapowiadała). Zwycię-

ze współzałożycieli Fundacji. – Przygo-

cach Śląskich odbyła się druga już edycja

żyła też skłonność do drobiazgowego

towaliśmy sushi, czyli japońską zimną

turnieju golfa na Śląsku, organizowane-

doprowadzania każdego przedsięwzię-

przystawkę zawierającą w sobie jeden

go przez redakcję magazynu „Silesia Bu-

cia do perfekcyjnej formy i treści.

z pięciu smaków odczuwalnych przez
nasze kubki smakowe. Tym piątym sma-

siness & Life”. W tym roku turniej był

PGA Golf Cup rozpoczął się od śnia-

rozgrywany pod szyldem profesjonal-

dania dla golfistów, którzy tuż po nim

nego stowarzyszenia golfa PGA Polska.

wyruszyli na pole i rozpoczęli turniej.

Jednak nie tylko tym zaskoczono go-

W wydarzeniu brało udział wielu arty-

Około południa wystartował event ar-

ści. – Zdecydowaliśmy, że w tym roku

stów, sportowców, ludzi biznesu, obec-

tystyczny, a wraz z nim szereg atrakcji.

przygotujemy coś zupełnie nowego,

ne były też media. Wśród zaproszonych

Gros uczestników zdecydowało się sko-

a więc live-cooking! Na oczach gości

gości pojawili się m.in.: Cezary Pazura,

rzystać z porad lub lekcji gry trenerów

przyrządziliśmy krewetki w dwóch

Krzysztof Skiba, Ireneusz Bieleninik,

Akademii Golfa, która funkcjonuje przy

marynatach z różnymi dodatkami oraz

Magda Steczkowska, Jurek Dudek, To-

Śląskim Klubie Golfowym. O tym, że ta

kurczaka zamarynowanego w chilli

masz Iwan i Natalia Jakuła, Krzysztof

dyscyplina sportu wymaga od gracza

i duszonego w wywarze miso – jak tłu-

„Diablo” Włodarczyk, Maciej Zegan, Ra-

cierpliwości, skupienia i precyzji do-

maczył Tomek Czypionka, unikatowym

fał Brzozowski, Julka Bogdańska, Brian

wiedzieli się już po kilku minutach gry

zabiegiem w trakcie gotowania na żywo

Allan oraz wiele innych osobistości. Całe

wszyscy początkujący.

było przyrządzanie potraw w niskiej

wydarzenie poprowadził Adam Giza,
prezenter telewizyjny i radiowy.

kiem jest oczywiście umami.

Jedną z nowych atrakcji podczas

temperaturze w próżni. Takie rozwią-

eventu było live cooking w wykona-

zanie zapewnia zatrzymanie wszyst-

Siła podświadomości organizatorów

niu członków Fundacji Silesia Cooking

kich wartości odżywczych i smakowych

udowodniła, że można zapewnić nie tyl-

Club. Nad nieprawdopodobnymi sma-

przygotowanych dań.

ko wiele różnorodnych atrakcji, ale też

kami potraw przyrządzonych w nie-

obecność świetnych gości i rewelacyjną

zwykłych

warunkach

gastronomicz-

Korzystając z poszczególnych atrakcji, goście degustowali wina i wykwintne dwunasto- i dwudziestoletnie rumy
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marki Dictador. Nad całą oprawą cate-

– Przed państwem za chwilę na scenie

ringu czuwała profejsonalna obsługa

pojawi się młoda, ale szalenie utalentowa-

sieci hoteli Stylehotels. W czasie eventu

na artystka odkryta przez międzynaro-

duże zainteresowanie wzbudzały prace

dową firmę fonograficzną Rokket Music

Andrzeja Styrny.

– po tych słowach prowadzącego Adama

– Przez ten rok powstało kilka nowych

Gizy pojawiła się Julka Bogdańska.

prac, więc niezmiernie cieszy mnie fakt,

Artystka zachwyciła publiczność siłą

że mogłem przy okazji turnieju pokazać

swojego głosu, ale także jego niepo-

je i skomentować. Sztuka bez odbiorców

wtarzalną barwą. Wszystkie wykonane

nie miałaby sensu. Jednak największą sa-

przez nią utwory spodobały się publicz-

tysfakcją dla artysty są ci odbiorcy, któ-

ności, ale piosenka „Hallelujah” Leonar-

rzy bez przymusu, a głównie z własnej

da Cohena, będąca pierwszym singlem

potrzeby, pragną poznać jego twórczość

wokalistki, zahipnotyzowała wszyst-

– wyjaśnił Andrzej Styrna i spuentował:

kich. Co więcej, dzięki bardzo dobremu

– Dzisiaj odczuwam dużą satysfakcję, bo

nagłośnieniu na terenie Śląskiego Klubu

obserwując zachowanie i reakcje odbior-

Golfowego głos młodej artystki dotarł

ców mam wrażenie, że naprawdę z chę-

do wszystkich gości turnieju, także tych,

cią poznają moje obrazy i moje spojrze-

który pokonywali kolejne metry na polu

nie na sztukę.

golfowym. Jednak, jak bez zastanowie-

Kolejnym

znaczącym

elementem

nia stwierdziła wokalistka, szerokie gro-

PGA Golf Cup był pokaz luksusowych

no odbiorców stanowiło jeszcze większą

samochodów. Sam pomysł oczywiście

motywację.

nie był innowacją, bo stanowił obliga-

– Za każdym razem to wyzwanie, któ-

toryjną atrakcję programu turnieju (tak

re stresuje tuż przed podjęciem go. Jed-

jak to było rok temu), ale jego zawartość

nak przed publicznością wszystko się

budziła spore zainteresowanie. Najnow-

zmienia. Kiedy stanęłam na scenie, nie

sze i najbardziej ekskluzywne modele

mogłam się doczekać, by wziąć mikro-

samochodów marki BMW Bawaria Mo-

fon do ręki – z entuzjazmem opowiadała

tors były w zasięgu wzroku wszystkich

artystka.

gości turnieju. Wielu z nich naturalnie

Klasa, elegancja i dobry smak – to wy-

nie zaspokoiło się tylko tym widokiem

marzone cechy stylu ubierania się każdej

i skorzystało z możliwości posiedzenia

kobiety. Współcześnie tych atrybutów

za kierownicą różnych modeli.

cenionej garderoby nie jest łatwo na-
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– Ten dzisiejszy dzień powinien się powtarzać codziennie. Niestety,
tyle rozrywki i przyjemności możemy sobie serwować tylko od czasu
do czasu. Jednak gdyby nie inicjatywa redakcji, to nawet okazjonalnie to nie byłoby możliwe – szczerze przyznał Cezary Pazura i dodał:
– Nagle w jednym miejscu pojawia się wielu majętnych mężczyzn lubiących golfa, a tuż obok nich wiele pięknych, bardzo atrakcyjnych
kobiet. Takich wydarzeń powinno być więcej!

Jerzy Dudek: – Mieszkając w Anglii miałem pole
golfowe pięćset metrów od domu, ale wtedy ani
razu się tam nie pojawiłem. Teraz nie wyobrażam
sobie nie zagrać w golfa. I dodaje: – W golfie uznaję pewną zasadę – zawsze najpierw jest zabawa,
a potem dopiero walka o jak najlepszy wynik. Ten
dzisiejszy turniej to okazja do spotkania przyjaciół,
skorzystania z rozrywki i do tego mając stały kontakt z naturą. To wszystko to, co w golfie jest najpiękniejsze.

Tomasz Iwan: – W tym roku dostrzegam wiele dodatkowych ciekawych elementów, których rok temu jeszcze nie było. Sadzę, że ta
impreza zmierza w coraz lepszym kierunku.
Magda Steczkowska: – Jestem tutaj przede wszystkim ze względu na swój występ w trakcie eventu
i, niestety, nie należę do miłośników golfa. Jednak
jesteśmy w tak pięknych okolicznościach przyrody,
że w końcu zaryzykowałam i spróbowałam. A efekt
był nawet satysfakcjonujący.

– Mieliśmy akurat koncert na Śląsku i nie bylibyśmy
sobą, gdybyśmy nie skorzystali z okazji i nie pojawili
się na PGA Golf Cup. Zrobił się już z tego taki zwyczaj –
z uśmiechem
ILESIA BUSINESS
& LIFEprzyznaje Krzysztof Skiba.

Krzysztof Diablo Włodarczyk: – Jestem na turnieju już drugi raz
i znowu wiele rzeczy mnie zaskoczyło in plus. Piękna pogoda i wiele
atrakcji
82 stają się gwarantem tej imprezy.

S

– Turniej był doskonały! I to nie tylko dlatego, że udało
mi się w nim odnieść sukces. Przede wszystkim jego
profesjonalna organizacja, niesamowita atmosfera
i bardzo dobrze przygotowane i zachwycające swoim
krajobrazem pole golfowe wpłynęły na moją ocenę turnieju – mówi Peter Henry Bronson, zwycięzca PGA Golf
Cup 2012.

– W PGA Golf Cup biorą udział najlepsi polscy golfiści,
którzy walczą o punkty na mistrzostwa Europy i świata.
Ale walczą też o całkiem spore pieniądze – wyjaśniał
Klaudiusz Sevkovic, projekt menager magazynu „Silesia Business & Life”.
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uczyć się ze względu na nadmiar marek

ją wyżej, a cała impreza została zorgani-

na rynku mody. Ten nadmiar powoduje

zowana z jeszcze większym rozmachem!

często trudności w wyborze, a potem

– stwierdził Klaudiusz Sevkovic.

doskonaleniu swojego stylu ubierania

O tym, ile warte jest dobre poczucie

się. Zmusza też do wyjątkowej wrażli-

humoru, wyszukany żart i doświad-

wości i umiejętności selekcji. W trakcie

czenie w tym, co się robi, a także za-

pokazu mody w ramach PGA Golf Cup

wodowy prestiż uczestnicy PGA Golf

nie zabrakło unikatowości, ekskluzyw-

Cup przekonali się w trakcie występu

ności i wysokiej jakości prezentowanych

Cezarego Pazury. O sprawach bieżącej

strojów. Goście mieli niepowtarzalną

polityki, aktualnych problemach i bo-

okazję podziwiać najnowsze trendy

lączkach Polski, ale też założeniach i for-

mody prosto od włoskich i niemieckich

mie turnieju żartobliwie i z doskonałym

projektantów. Wszystko to za sprawą

wyczuciem opowiadał jeszcze nigdy

Edyty Wieczorek, założycielki i właści-

w swojej karierze niezagrożony detroni-

cielki butików Luisa.

zacją – król komedii i kabaretu.

Szyk, elegancja i komfort – to synonim

– Generalnie w życiu nie powinniśmy

linii Wedal. Od wielu lat salon Wedal

sobie odmawiać śmiechu i żartu. To są ta-

prowadzi współpracę z włoskimi i nie-

kie dwa elementy, które w łatwy i szybki

mieckimi firmami, proponując swoim

sposób poprawiają i urozmaicają naszą

klientkom najnowsze kolekcje takich

codzienność – mówił Cezary Pazura.

projektantów mody, jak np. Luisa Ce-

Kolejnym etapem eventu było after

rano, Just Cavalli, Red Valentino czy

party w eksluzywnym klubie Saint Tro-

Cambio.

pez. Przy muzyce najbardziej znanych

Muzyka oryginalna, ale niekoniecznie

DJ-ów goście bawili się do białego rana.

wpisująca się w gusty masowej publicz-

Drugi dzień turnieju był kontynuacją

ności. Artystka naznaczona misją śpie-

rozgrywek golfowych profesjonalistów,

wania, ale unikająca oczywistości i po-

którzy z tego względu musieli nieco

wierzchownej popularności – w takim

rozważniej bawić się w katowickim klu-

nieco enigmatycznym klimacie na scenie

bie. W finale zwycięzcą okazał się Peter

w trakcie turnieju pojawiła się Magda

Bronson, doświadczony golfista i, jak

Steczkowska, której występ był zasko-

mówią eksperci w tej dziedzinie – „jed-

czeniem dla większości gości.

na z najważniejszych postaci w polskim

– Planowaliśmy występ Magdy, ale
do samego końca nie było pewne czy

golfie”, która paradoksalnie ma niepolskie korzenie.

w tym terminie będzie mogła się poja-

– Turniej był doskonały.. Przede

wić na Śląsku. Poza tym w trakcie takich

wszystkim jego profesjonalna organi-

eventów, jak PGA Golf Cup, podstawą

zacja, niesamowita atmosfera i bardzo

obok zróżnicowania atrakcji i wysokie-

dobrze przygotowane oraz zachwycają-

go ich poziomu jest właśnie zaskoczenie

ce swoim krajobrazem pole golfowe, na

– tak okoliczności pojawienia się artystki

moją ocenę turnieju wpłynęły naprawdę

tłumaczył Klaudiusz Sevkovic, projekt

znacząco. Nie można też pominąć pozy-

menager magazynu Silesia Business &

tywnego faktu, że na jednym polu znala-

Life. – Rok temu zawiesiliśmy sobie po-

zło się zarówno wielu utalentowanych,

przeczkę bardzo wysoko. Pewnie ktoś

zawodowych golfistów, jak i tych, którzy

teraz mógłby zapytać, jak wysoko pod-

są świetnymi graczami, ale hobbistami.

niesiemy ją w kolejnej edycji turnieju? Ze

Te okoliczności pozwoliły wszystkim

spokojem, ale też z pewnym zobowiąza-

graczom wymienić doświadczenia, na-

niem odpowiadam – teraz podnieśliśmy

wiązać kontakty, a przy tym były także
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czynnikiem mobilizującym do jeszcze
lepszej gry – wyjaśniał Peter Bronson,
zwycięzca PGA Golf Cup 2012.

Z dozą zdroworozsądkowej
pewności siebie
Choć do kolejnej edycji został jeszcze

Najważniejszym założeniem każdej

prawie rok, to za kilka miesięcy redakcja

edycji Golf Cup jest zaoferowanie za-

„Silesia Business & Life” będzie tworzyć

proszonym gościom w jednym miejscu

wstępny program III edycji Golf Cup

i czasie wielu profesjonalnie przygoto-

i analizować jego propozycje, które po

wanych i wykwintnie dobranych eks-

prostu z założenia muszą być lepsze od

kluzywnych atrakcji z różnych dziedzin

tegorocznych. Na pewno pojawią się też

życia. Sport, muzyka, sztuka, pokazy

elementy nowe i zaskakujące. Na pewno

mody i luksusowych samochodów, nie-

wśród gości turnieju będzie można spo-

tuzinkowe doznania kulinarne i oczywi-

tkać osoby ze świata kultury, biznesu,

ście tzw. wisienka na torcie, czyli zabawa

polityki czy sportu, które bywały na po-

w najlepszych klubach na Śląsku – to

przednich turniejach oraz nowych gości,

tylko lakoniczna próba opisu tego, czego

którzy będą dopiero odkrywać to wy-

można doświadczyć w trakcie Golf Cup.

darzenie. Na pewno w turnieju wezmą

Honorowy patronat nad Silesia Bu-

udział przedstawiciele wielu firm ze Ślą-

siness & Life PGA Golf Cup objął Jacek

ska, i nie tylko, którzy wcześniej nie mieli

Guzy, prezydent Siemianowic Śląskich

takiej możliwości. Z pewnością pojawią

oraz Andrzej Kotala, prezydent Cho-

się też biznesmeni, z którymi redakcja

rzowa. Tak jak to miało miejsce w roku

dotychczas współpracowała w ramach

poprzednim, tak i tym razem na Golf

Golf Cup, a przy kolejnej edycji będzie

Cup nie mogło zabraknąć elementu cha-

chciała jeszcze więcej im zaoferować.

rytatywnego. Tradycją turnieju stała się
rozgrywka prezydentów Siemianowic

Turniej golfa Śląsk ma we krwi

Śląskich i Chorzowa, której stawką jest

Jednak dla wielu osób reprezentują-

ufundowanie telewizora dla jednego

cych różne środowiska zawodowe kolej-

z domów dziecka. W tym roku zwycięz-

na edycja Golf Cup będzie kontynuacją

cą okazał się Jacek Guzy, prezydent Sie-

wydarzenia cyklicznie organizowane-

mianowic Śląskich.

go na Śląsku. Udowadnia ono, że w tej

Obsługę medialną wydarzenia za-

części Polski są przedsięwzięcia, które

pewniła telewizja Orange Sport oraz

zarówno pod względem organizacji, za-

stacja TVN. Relacje z PGA Golf Cup

proszonych gości, jak i całokształtu swo-

pojawiły się m.in. w programie „Co za

jej oferty mogą być konkurencyjne dla

Tydzień” oraz w prasie i telewizji regio-

odbywających się w największych mia-

nalnej na Śląsku.

stach kraju. Dwie edycje Golf Cup chyba
stanowiły pierwszy krok do tego, by na

Każda kolejna

stałe znaleźć się w świadomości odbior-

lepsza od poprzedniej

ców i być może za kilka lat nie bezzasad-

Za rok o tej samej porze znowu Śląski Klub Golfowy ponownie stanie się

ne będzie stwierdzenie, że „turniej golfa
Śląsk ma we krwi”.

miejscem, gdzie odbędzie się następna
edycja profesjonalnego i amatorskiego

Pionierski determinizm

turnieju golfa wraz z kulturalno-rozryw-

w tej dziedzinie

kowym eventem. Stwierdzenie, że kolej-

W tym stwierdzeniu kryje się też uni-

ny Golf Cup będzie lepszy od poprzed-

katowość tego miejsca i wydarzenia, bo

niego może być dowodem na arogancję

w żadnym innym regionie Polski, jak na

i zbyt dużą pewność siebie ze strony

razie, nie można wskazać przedsięwzię-

organizatorów. Może to też być wynik

cia będącego realną konkurencją dla

zdeterminowania, chęci i realnych moż-

Golf Cup. Mniej lub bardziej świadomie

liwości, a przy tym motywacji do tego,

organizatorzy turnieju zbliżają się do

by to wydarzenie doskonalić i szlifować

celu – zdecydowanie i z determinacją.

jak diament.
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Dominika Tkocz
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WYNIKI SILESIA BUSINESS & LIFE PGA GOLF CUP:
Klasyfikacja Strokeplay Brutto PRO:
Peter Henry Bronson 145 – wygrana po dogrywce
Jan Lubieniecki 145
Maksymilian Sałuda 148
Klasyfikacja Strokeplay Brutto Amatorów:
Janusz Stokłosa 153
Damian Fernezy 162
Jerzy Dudek 162
Klasyfikacja Stableford Amatorów / kobiety:
Ewa Kaszubowska 39
Zofia Paradysz 33
Mirosława Kisielewska 30
Klasyfikacja Stableford Amatorów / mężczyźni:
Andrzej Paradysz 44
Wiesław Zagórowski 41
Aleksy Kondraszow 39
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1FREE
CG16 WEDGE CG16 OR CG16 TOUR IRONS

WHEN YOU BUY A SET OF

Sklep golfowy
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Sowia
mm@mmgolf.pl
tel. 0048 662-070-001

PROMOTION RUNS FROM 15TH APRIL TO 15TH JUNE 2012

S

87 OFFER
OFFER ONLY APPLIES TO CG16 WEDGE. MINIMUM 6 CLUB SET OF CG16 IRONS
OR CG16 TOUR
IRONS FOR PROMOTION
TO BE VALID. WHILE STOCKS LAST, NOT IN CONJUNCTION WITH ANY OTHER
ILESIA
BUSINESS
& LIFE

PGA

POLAND
CUP

SILESIA
BUSINESS & LIFE

Peter Bronson jest chyba jednym z nie tak wielu golfistów,
którzy w wyjątkowy sposób
traktują golfa. Jak każdy utalentowany sportowiec w tej
dziedzinie grywa w turniejach,
doskonali swoje umiejętności i osiąga w nich sukcesy.
I w tym momencie kończy się
zbieżność między nim a resztą
graczy. Tu właśnie pojawia się
jego nietypowe spojrzenie na tę
dyscyplinę sportu, które dalekie jest od tego powszechnego.
Peter Bronson w golfie unika
nadludzkiej perfekcji i nie gloryfikuje fizycznych predyspozycji
zawodnika, a zdecydowanie częściej radzi, jak w zdrowy i nieco
filozoficzny sposób doskonalić
swoje umiejętności. Czy ta metoda się sprawdza? Wystarczy
posłuchać samego jej autora.
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PETER BRONSON

SPORT

Wiedziałem już,
że w golfie zostaję

Golf to filozofia życia, która nie ogranicza liczby swoich wyznawców. Jej źródłem jest odpowiednia mentalność. Źródłem tej mentalności jest każdy z nas.
– Zszedł Pan właśnie z pola golfo-

– To dzisiejsze zwycięstwo na pew-

– Wspomniał Pan o zwycięstwie

wego i to jako zwycięzca. Nie sposób

no nie jest precedensem, a raczej kon-

w trakcie turnieju Polish Open, ale to

nie zapytać jak się Pan czuje?

wenansem w Pana karierze...

chyba nie był najważniejszy sukces

– Rzeczywiście, udało mi się odnieść

– Dotychczas udało mi się m.in. dwu-

sukces w tym turnieju. Na polu w Sie-

krotnie wygrać turniej Polish Open.

mianowicach Śląskich, gdzie właśnie

Przy czym to drugie zwycięstwo, w 2005

– W 2005 roku, jak już wspomnia-

się znajdujemy, byłem wcześniej parę

roku, było momentem przełomowym

łem, wiele zaczęło się zmieniać w mo-

razy. Wczoraj o szóstej rano byłem już

w mojej karierze, bo otworzyło mi wie-

jej karierze, ale rzeczywiście takim

na Śląsku i od razu podjechałem do ślą-

le drzwi w świecie golfa. W związku z

apogeum mojej dobrej formy i gry

skiego klubu golfowego, by trochę so-

tym rok później opuściłem Hiszpanię i

był turniej European Challenge Tour

bie przypomnieć uwarunkowania tego

wyjechałem do Polski, gdzie dostałem

rozgrywany w drugiej lidze golfa. Po

pola. Jednak wracając już do samego

dosyć dobrą pracę na Mazurach.

nim regularnie brałem udział w wie-

turnieju PGA Golf Cup, to uznaję go za

w karierze? Tym najlepszym zawodowo momentem było coś innego?

lu turniejach, m.in. w Peru i Panamie.

udany także z innego względu niż moja

– Nie żałował Pan zmiany ciepłego

Jednak po tej dobrej passie pojawiły

wygrana. Wzięło nim udział zarówno

klimatu na ten chłodniejszy i bardzo

się problemy finansowe. Do tego, by

wielu świetnych zawodowych golfi-

zmienny?

być zawodowym golfistą, potrzebni

stów, jak i dużo tych utalentowanych,

– W Hiszpanii było dla mnie zde-

są sponsorzy, którzy mogą zapewnić

ale grających w golfa hobbistycznie. To

cydowanie za gorąco, a w Polsce bar-

sfinansowanie wyjazdów na turnieje,

był doskonały pomysł i w naprawdę

dzo szybko polubiłem te zmiany pór

pobyt na nich czy nawet wyposażenie

profesjonalny sposób go zrealizowano.

roku. Poza tym ten kraj jest naprawdę

gracza w dobry sprzęt.

ciekawy i urokliwy, jeśli chodzi o in– W trakcie turnieju musiało docho-

frastrukturę zieloną. Na przykład to

– Mimo szczytowej formy zawod-

dzić do różnych interakcji między za-

miejsce, gdzie teraz się znajdujemy, jest

nika brak środków finansowych sta-

wodowcami a hobbistami.

zachwycające. Można powiedzieć, że

wia go na straconej pozycji?

– Takie połączenie wpływa korzyst-

właściwie Śląski Klub Golfowy mieści

– W pewnym sensie tak się dzieje.

nie na obie strony. Zawodowcy, jak

się w centrum miasta, a mimo to jest

Dlatego też właśnie w tamtym mo-

i hobbiści golfa, mogli przed turniejem,

taki zielony. Jeśli mówimy już o sie-

mencie zdecydowałem się na prowa-

po i w jego trakcie wymienić doświad-

mianowickim polu, to myślę, że sposób

dzenie lekcji golfa, zapewniając sobie

czenia, przedyskutować pewne kwestie

jego zorganizowania i zagospodarowa-

w ten sposób pieniądze. Przez dłuż-

czy podpatrzeć swoją technikę. Oczy-

nia jest godny naśladowania. Wynika to

szy czas trenowałem juniorską kadrę

wiście sytuacja ta motywowała też do

chociażby z tego, że Śląski Klub Golfo-

narodową, a dzięki temu miałem też

jeszcze lepszej gry – zawodowcy chcieli

wy ma niesamowicie otwartych i sym-

wpływ na formę i jakość edukacji

potwierdzić swoje umiejętności, a hob-

patycznych członków, których miałem

młodych golfistów. Dzisiaj nadal uczę

biści udowodnić, że wcale nie są gor-

okazję poznać.Co więcej infrastruktura

innych, ale mam także stałe wsparcie

si. Golf to taka dziedzina, którą ciągle

pola jest sprawnie i profesjonalnie roz-

sponsorskie ze strony BRE Banku.

można doskonalić i to niekoniecznie

wijana. To jest warte uwagi, bo nie w

Jednak staram się ilość dawanych

tylko i wyłącznie poprzez grę z zawo-

każdym klubie w Polsce można się z

przeze mnie lekcji dawkować, bo na-

dowymi graczami.

tym spotkać.

dal najważniejsze jest doskonalenie
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moich umiejętności tak, by stopniowo
podwyższać swój poziom gry.
– Powiedział Pan kiedyś: „Warto
uczyć innych gry w golfa, ale także,
a właściwie przede wszystkim, szkolić samego siebie”.
– Jeśli za bardzo skupimy się na nauce innych, to stracimy nasze umiejętności gry, które przecież tak ciężko
zdobywaliśmy. W trakcie lekcji, jako
trener mogę tylko ćwiczyć podstawowe uderzenia oraz ruchy i to w małym
stopniu, bo głównie uczeń powinien to
robić wielokrotnie. W związku z tym
im rzadziej używa się pewnych technik gry, tym gorzej jest je potem wykonać prawidłowo.
– Odpowiednia dawka udzielanych
lekcji na jeden dzień to…
– Staram się uczyć maksymalnie trzy
godziny dziennie, choć czasem to jest
trudne z racji liczby osób, które moimi
lekcjami są zainteresowane. Pewnie
mam duże szczęście, bo to klienci mnie
szukają, a nie ja ich. Tak naprawdę
mogę wybierać kogo chcę uczyć. Jednak jeśli chodzi o sam przebieg lekcji,
to najmilszym jej momentem jest ten,
w którym uczeń zrobi postęp. To jest
dla niego krok do przodu, ale jednocześnie dla mnie także.
– Gdyby Pan miał spojrzeć na siebie z dystansu, „z boku”, to jakim jest
Pan trenerem?
– Na pewno nie jestem trenerem pokroju tych, którzy lubią przez osiem
godzin stać na polu, ucząc w tym czasie zaledwie dwie osoby i biorąc potem za te lekcje duże wynagrodzenie.
Nie zależy mi na samych pieniądzach,
a więc na ilości klientów. Podstawową
kwestią jest dla mnie jakość lekcji, czyli
wiedza, którą przekazuję. Po drugie,
istotne są też relacje z osobą, którą
uczę. Nie jestem typowym trenerem
wskazującym tylko odpowiednią postawę i technikę gry, raczej nastawiam
się na bycie bardziej „coachem”. Chcę
pokazać nie tylko praktyczną i teoretyczną stronę golfa, ale też mentalną,
strategiczną.
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– A gdyby Pan miał teraz ze mną

sylwetek. Forma fizyczna nie jest głów-

tym trzeba mieć świadomość, że nawet

przeprowadzić pierwszą lekcję gry

nym czynnikiem warunkującym nasze

bardzo utalentowani gracze tylko raz,

w golfa, od czego byśmy zaczęli?

umiejętności w tej dyscyplinie sportu.

może dwa razy w roku grają naprawdę

Jednak na pewno im jest ona lepsza,

doskonale od początku do końca dane-

tym przyjemniej nam się gra. Jestem

go turnieju.

– Na pewno od napicia się kawy.
– Trochę mnie Pan zaskoczył.

dużym zwolennikiem jogi i siłowni.

– Napilibyśmy się dobrej kawy

Mam też swojego trenera fizyczne-

w kawiarni na polu golfowym i po-

go, który dba o regularność ćwiczeń

rozmawiali oczywiście o golfie. Pew-

i układa dla mnie specjalną dietę.

nie zadałbym pytanie, dlaczego chce

– Jednak skłonność do perfekcji
jest nieunikniona?
– Ale zbyt duża może nas zniszczyć.
Odniosę to do swojego przypadku.

pani uprawiać tę dyscyplinę sportu

– Sprawność fizyczna nie ma aż ta-

Przez pięć lat byłem niezadowolony

i co się pani w niej szczególnie podo-

kiego znaczenia, ale już nasze men-

ze swojej gry, bo wciąż wymagałem

ba. Ważne jest również wyjaśnienie

talne nastawienie do gry ma znaczącą

od siebie więcej niż byłem w stanie.

celów tej nauki. Czy lekcje mają być

rolę?

W końcu zauważyłem, że nie muszę

poprawą już zdobytych umiejętno-

– W golfie musimy umieć sobie wy-

być najlepszy w golfie, bo mogę być

ści, źródłem przyjemności i rozrywki,

baczać własne błędy, które często są

bardzo dobry i to już jest dla mnie

czy po prostu stawianiem pierwszych

głupie i oczywiste. Dotyczy to zarów-

satysfakcjonujące. Zbyt wygórowane

kroków w tym sporcie.

no zawodowców, jak i amatorów, bo

ambicje zwykle prędzej czy później

naprawdę i jedni, i drudzy je popełnia-

kończą się klęską.

– I pewnie udowodniłby Pan tak-

ją. Największym błędem, jaki można

że, że nasze indywidualne uwarun-

popełnić w golfie w sensie mentalnym,

kowania fizyczne nie czynią nas

jest uleganie temu, co w przeszło-

natychmiast dobrym lub złym gra-

ści wydarzyło się na polu. Jeśli tkwią

czem?

w nas sytuacje mniej lub bardziej ne-

niejach

– W Polsce jest Pan uznawany za
jednego z najlepszych golfistów...
– Jednak kiedy biorę udział w turmiędzynarodowych

zdarza

– Jeśli spojrzy się na graczy na tur-

gatywne, których kiedyś doświadczy-

się, że jestem najgorszy. Bycie naj-

niejach golfa, to łatwo dostrzec, że

liśmy w czasie gry, nie jesteśmy w sta-

lepszym w czymkolwiek jest stanem

reprezentują oni zróżnicowane typy

nie skupić się na teraźniejszości. Poza

względnym. Warto do niego dążyć,
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ale w zrównoważony sposób, nie od-

sprzedawałem sprzęt golfowy czy

bierając sobie przy tym radości i za-

organizowałem turnieje. Poza tym

miłowania, które czuje się do tego, co

skończyłem też studia językowe na

się robi. Jeśli już mówimy o tej mojej

uniwersytecie w Waszyngtonie. Dzię-

popularności w polskim środowisku

ki temu dobrze mówię po niemiecku,

golfowym, to chcę ją wykorzystywać

hiszpańsku, angielsku, trochę po wło-

tylko do tego, by dawać przykład od-

sku i oczywiście staram się to robić jak

powiedniego podejścia do tego spor-

najlepiej po polsku. Udało mi się też

tu. Będąc na polu, zawsze jestem po-

w czasie studiów wyjechać do Hisz-

zytywnie nastawiony, uśmiechnięty

panii w ramach wymiany studentów,

i mam nadzieję, że tym mogę innych

gdzie zresztą zostałem na dłuższy

zarazić.

czas. Jednak by się tam utrzymać, musiałem zacząć pracować. Okazało się,

– Pana nastawienie do tego sportu

że znajomość niemieckiego i hiszpańskiego była wtedy dużym atutem jeśli

jest nieco filozoficzne...
– Golf to w pewnym sensie filozofia

chodzi o trenerów golfa i dzięki temu

życia, bo dzięki niej możemy poznać

dostałem bardzo dobrą pracę. W su-

samych siebie. Pozwala nam pewne

mie przez siedem lat byłem trenerem

rzeczy w sobie zmieniać, doskonalić,

w Hiszpanii, ale ciągle szkoliłem też

ale też być świadomym swoich ograni-

swoje własne umiejętności.

czeń. Każda gra to jakiś test własnych
silnych i słabych stron charakteru.
Poza tym golf jest sportem indywidu-

– A w efekcie tych siedmiu lat doskonalenia się...

alnym, a więc tylko ty odpowiadasz

– W 2003 roku kupiłem własny cam-

za każdy swój ruch. Jeśli wygrywasz,

per i zacząłem jeździć po różnych tur-

to tylko i wyłącznie dzięki sobie, a jak

niejach w Europie.

przegrywasz, to wiesz, że tylko w sobie musisz odnaleźć źródło niepowodzenia.

– I powoli wracamy do roku 2005,
który diametralnie zmienił Pana karierę...

– Chcąc jednak wprowadzić w Pana

– W 2004 roku, kiedy pierwszy raz

trochę

wygrałem turniej, oczywiście było to

chronologii. Co działo się w Pana

jeszcze przed Polish Open, miałem na

życiu przed wspomnianym Polish

swoim koncie tylko 75 euro. Po trzech

Open?

tygodniach od tego zdarzenia zwycię-

doświadczenia

zawodowe

– Już w wieku dwunastu lat zaczą-

żyłem ponownie, awansując do drugiej

łem przygodę z golfem, wtedy jako

ligi golfa w Europie i wtedy wiedzia-

caddy pracowałem w klubie golfo-

łem już, że w golfie „zostaję”.

wym. Potem zajmowałam się różnymi rzeczami, które były związane z tą

Rozmawiała: Dominika Tkocz

dyscypliną sportu, między innymi

Foto: Karolina Gembara

Peter Bronson – absolwent kierunku „Języki obce i lingwistyka”
na Georgetown University w Waszyngtonie. Przez wiele lat był
trenerem golfa w Hiszpanii, Niemczech, a w latach 2006-2009 był
szefem polskiej Akademii Golfa w klubie Mazury Golf & Country
Club. Prawie cztery lata szkolił także polską reprezentację narodową w golfie. Na swoim koncie ma wiele zwycięstw w turniejach
golfowych, w tym dwukrotnie na Polish Open, w rozgrywkach prowadzonych w ramach EPD Tour oraz 13 wygranych w turniejach
Pro-Am. Obecnie jest wykładowcą PGA Polska związanym z klubem First Warsaw Golf & Country Club. Bardzo często publikuje artykuły i instruktarze golfowe w branżowych magazynach. Posiada
stopień „Tutor of PGA of Poland”, który nadawany jest przez PGA’s
of Europe.
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