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ddajemy w Państwa ręce czternasty numer magazynu Silesia Business & Life. Jesteśmy już trzeci
rok na rynku wydawniczym i z satysfakcją odnotowujemy fakt, że docieramy do coraz większego grona
Czytelników.
Tematem przewodnim magazynu jest nasz trzeci turniej Silesia Business & Life Golf Cup 2013, który 1
czerwca odbył się na polu golfowym w Siemianowicach Śląskich. Event, jak zawsze, przyciągnął rzesze
celebrytów, golfistów i naszych partnerów. Zabawa była przednia, a o tym, co działo się na polu, jak i na
wieczornym after party w klubie Sofa & Genesis, dowiemy się z obszernej relacji.
W najnowszym wydaniu znajdziecie też Państwo wiele ciekawych wywiadów, bo właśnie turniej golfowy był okazją do porozmawiania z wieloma znanymi osobami ze świata mediów, kultury, sztuki, biznesu
czy polityki. Bohaterem jednego z nich jest Olivier Janiak, czołowy prezenter i jedna z najjaśniejszych
postaci TVN. Są też rozmowy z gwiazdami estrady – Candy Girls, młodą polską piosenkarką, która ma na
swoim koncie już trzy albumy, oraz Stachurskym, czyli „typem niepokornym”, który ciągle urzeka swoim
zachrypniętym głosem.
Objęliśmy też patronat nad niecodziennym wydarzeniem, jakie odbyło się w Rzymie. Mowa tu o prestiżowym pokazie Natashy Pavluchenko, polskiej projektantki mody, która jako jedyna z nielicznych została
zauważona przez centrum światowej mody i zaproszona do przeprowadzenia pokazu.
W magazynie stałe miejsce mają również miasta metropolii. Tym razem będzie to Chorzów, gdzie ostatnio w centrum miasta ukończono strategiczną inwestycję komunikacyjną. O inwestycjach i propozycjach
dla mieszkańców Chorzowa opowie na naszych łamach prezydent Andrzej Kotala.
A wracając do imprezy na siemianowickim polu golfowym – już trzeci raz temu turniejowi towarzyszy
wystawa prac śląskiego artysty Andrzeja Styrny. Kilka z nich mamy przyjemność Państwu pokazać w naszym magazynie, dowiecie się też co artystę inspiruje i jakie są jego najbliższe plany.
Jak w każdym wydaniu zapraszamy do odkrywania egzotycznych klimatów, tym razem odwiedzimy Florydę, a na niej trzy ciekawe miejsca – Miami, Fort Lauderdale i Palm Beach.
No i na koniec przedstawimy Państwu sylwetkę Adriana Meronga, jednego z najlepszych polskich golfistów młodego pokolenia, który ostatnio wygrał prestiżowy turniej w Londynie. Młody człowiek opowiada
jak połknął bakcyla tego sportu i jak udaje mu się łączyć naukę z treningiem.
Jeżeli interesuje Państwa to, co dzieje się w naszej metropolii, jak ogromne pokłady potencjału intelektualnego, możliwości i inicjatyw w niej drzemią – to właśnie Silesia Business & Life jest czasopismem dla
Was.
Zapraszam również do odwiedzania naszych stron www.silesiabl.pl i www.silesiaevent.pl.
Klaudiusz Sevkovic
project manager
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Olivier JANIAK
Najlepsza wersja samego siebie
SYLWETKA

Z dziennikarzem, konferansjerem, prowadzącym program „Co za tydzień” w telewizji
TVN, a także redaktorem naczelnym magazynu „MaleMEN” rozmawia Wioletta Tkocz.

– Dziennikarz, prezenter telewizyj-

pozytywnym bądź też nie nastawieniu,

alia. Dlatego też połączyliśmy siły i za-

ny, konferansjer, znawca mody… We

można dowiedzieć się czy z właściwej

częliśmy ten pomysł realizować razem.

wszystkich tych odsłonach doskonale

strony wieje w żagle dobry wiatr. Gene-

Pierwszą ligę dżentelmenów udało nam

się Pan realizuje. Która z nich jest Panu

ralnie kontakt z publicznością jest fan-

się dosyć szybko zgromadzić i tak dzie-

najbliższa?

tastycznym wyzwaniem i dużą dawką

je się co roku. Odnoszę wrażenie, że dla

– Tak naprawdę w życiu najprzyjem-

adrenaliny. Bardzo lubię tę część mojej

bohaterów tej akcji to miłe wyróżnienie,

niej jest móc robić różne rzeczy i rozwi-

pracy, ale chyba największą przyjem-

bo uczestniczą w projekcie wyjątkowym

jać się na różnych płaszczyznach. Te kil-

ność od pięciu lat sprawia mi kreowanie

pod względem artystycznym i jakościo-

ka rzeczy, które Pani wymieniła, a które

nowej rzeczywistości prasowej...

wym, a co najważniejsze, skutecznym

dzieją się w moim życiu, mają wspólny
mianownik – łączy je medialny charak-

dla innych.
– Dla bohaterów akcji ona sama jest

leMEN”?

ter, a więc powiązanie z moim miejscem

– W tym magazynie pokazujemy

pracy, czyli ze stacją TVN. Bez wątpienia

niesamowitych bohaterów w prawdzi-

jest to też punkt wyjścia do tego, co jest

wie męski sposób, a do tego dochodzą

mi dane robić w życiu i w czym mogę

genialnie wykonane fotografie i dosko-

kim jest to, że udało się stworzyć pro-

się realizować. Program „Co za tydzień”,

nała grafika. Jesteśmy postrzegani jako

jekt charytatywny, który rokrocznie

a także wiele innych, które na przestrzeni

pismo numer jeden na rynku prasy mę-

przynosi potrzebującym blisko mi-

dwunastu lat telewizyjnej przygody mia-

skiej. Z całą pewnością mam ogromny

lion złotych. Tak naprawdę, w ubie-

łem przyjemność tworzyć, to zaczątek

przywilej móc zapraszać na łamy tego

głym roku zarobiliśmy milion sto

tego, czym potem się zajmowałem w róż-

czasopisma niebanalne postacie ze

tysięcy złotych, z czego trzysta

nych konfiguracjach...

świata właściwie rozumianej polskiej

(niestety) oddaliśmy ministro-

– Na przykład konferansjerstwem...

kultury. Wszystko to odbywa się z peł-

wi Rostowskiemu... Finalnie

wyróżnieniem, a dla jej grupy docelowej?
– Niezwykle istotne w tym wszyst-

– W tej roli jestem często zapraszany

ną świadomością, że każde wydanie to

jednak ponad osiemset ty-

na różne wydarzenia ze względu na te-

prawdziwie europejska, jeśli nie świa-

sięcy złotych trafiło w ręce

lewizyjną rozpoznawalność. Za każdym

towa, jakość prasy. „MaleMEN” można

ludzi naprawdę tego po-

razem jednak niezbędne jest oczywiste

znaleźć w dobrych punktach sprzedaży

trzebujących, którym dzię-

zaangażowanie. Fachowość w tym za-

lub też na Samsung Smart TV, iPadzie

ki takim działaniom zmie-

kresie, to umiejętność współpracy z ludź-

czy Androidzie.

niamy (mam taką nadzieję)

mi na scenie, z mikrofonem, światłem...

– Jest Pan też dowodem na to, że fakt

I oczywiście profesjonalne przygotowa-

bycia popularnym można sensownie

nie przed samym występem poprzez

spożytkować...

rzeczywistość.
– Używa Pan liczby mnogiej, bo na ten sukces

m.in. doskonałą znajomość scenariusza.

– Tak zwaną popularność staram się

Jeśli spełni się te wszystkie warunki, to

wykorzystać, co mi się udaje przede

wtedy dopiero można mówić o tzw. do-

wszystkim

kalendarza

wzięcia odznaczają się

brej robocie konferansjerskiej.

„Dżentelmeni”, pomagając innym. Ta

prawdziwie ludzkim

akcja jest niebywałym sukcesem. Wy-

walorem.

myślił ją Patryk Wolski, młody chłopak

choć jestem producen-

– W tej „dobrej robocie” bardzo liczy
się żywy człowiek.
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– Za pośrednictwem magazynu „Ma-

za

sprawą

pracuje wiele rąk?
– Takie przedsię-

Bowiem

– Konferansjerstwo to nic innego, jak

z Bydgoszczy, który chciał bym to ja był

tem tego wydarzenia,

właśnie spotkanie z żywym człowiekiem,

jednym z tych dżentelmenów podczas

to bez zaangażowania

który weryfikuje nas tu i teraz. To jest

pierwszej edycji. Patryk miał doskona-

wielu osób – znako-

trochę tak, jak pływanie na kajcie... Po

ły pomysł, ale nie miał siły przebicia,

mitych aktorów czy

uśmiechach ludzi, po ich zadowoleniu,

czyli przełożenia tej inicjatywy na re-

osobowości
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ekranu,

FOTO: Marta Wojtal

Olivier Janiak – polski dziennikarz,
prezenter telewizyjny, konferansjer.
Prowadzący
program
„Co
za
tydzień” w telewizji TVN, redaktor
naczelny
magazynu
„MaleMEN”.
Autor
kilkudziesięciu
wywiadów
z największymi gwiazdami światowego
kina i muzyki, między innymi z Bradem
Pittem, Keanu Reevesem, Kevinem
Spaceyem. Producent charytatywnego
kalendarza
,,Dżentelmeni“,
który
w siedmiu edycjach przyniósł blisko
6 milionów złotych potrzebującym.
Od 2003 roku mąż modelki Karoliny
Malinowskiej oraz ojciec Fryderyka
i Christiana.
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które mają ochotę poświęcić swój czas,

trafią czasem przypomnieć. Jednak dzi-

– Jaka jest recepta na utrzymywanie

oddać swój głos, swoją twarz, wykorzy-

siaj nie czuję, że osiągnąłem wszystko,

się przez tyle lat na antenie? Chyba sza-

stać swój talent i popularność dla innych

co w kontekście telewizyjnej kariery było

cunek do widza, pewien rodzaj kultury

– nigdy by mi się to nie udało. Ogromną

możliwe. Głęboko wierzę, że najważ-

i unikanie dostosowywania się do po-

rolę odgrywają też nasi partnerzy, a więc

niejsze telewizyjne przygody są jeszcze

wierzchownej, chwilowej mody na sen-

kilkadziesiąt różnych firm, które co roku

przede mną, niemniej odczuwam pewne

sacyjność oraz obrażanie ludzi. Krótko

nam pomagają. Są to takie marki jak:

spełnienie i satysfakcję.

mówiąc – kulturalne wydanie rozmów

– A satysfakcja z prowadzenia od 2001

ma Hotel SPA czy przyjaciele z Legnicy

r. programu „Co za tydzień”? Trudno

– A słuchanie którego rozmówcy ze

– Europejskie Centrum Odszkodowań.

przecież utrzymać się na antenie tyle

światowego kina i muzyki, w ramach

Natomiast to, co jest wyjątkowo miłe

lat...

programu „Co za tydzień”, sprawiło

z perspektywy samego Śląska i tej ak-

– Minęło dwanaście lat, w czasie któ-

cji, to fakt, że udało nam się w tym roku

rych nagrałem ponad sześćset odcinków

– Rozmów z gwiazdami światowe-

przekazać sporą sumę pieniędzy funda-

programu, a pewnie z tysiąc łącznie

go kina czy światowej muzyki kiedyś

cji, która prężnie działa w tym właśnie

z innymi programami. Policzyłem kie-

przeprowadzałem znacznie więcej, bo

regionie. Mam na myśli fundację ,,Dom

dyś, zakładając, iż średnio na jeden mój

jeździłem po całej Europie i poza nią

Aniołów Stróżów”, której podopieczni

program przypadają trzy lub cztery roz-

również na premiery filmowe lub inne

spędzą – mam nadzieję – udane wakacje.

mowy, a czasem nawet sześć – z nieprzy-

wydarzenia kulturalne. Dzisiaj szczęśli-

To są te elementy mojego życia, które sta-

padkowymi ludźmi – to odbyłem ich

wie, ze względu na rodzinę, tych wy-

nowią o moim jestestwie i zawodowym

już kilka tysięcy. To kawał telewizyjnej

jazdów jest zdecydowanie mniej. Sporo

spełnieniu.

Panu największą przyjemność?

historii w moim wydaniu. Oprócz pro-

moich wcześniejszych tematów prze-

– Dlaczego zawodowo nie wiązał Pan

gramu „Co za tydzień” jeszcze większą

jął program „Dzień dobry TVN” i jego

swojej przyszłości z karierą prawniczą?

satysfakcję zawodową dają mi programy

dziennikarze.

Ukończył Pan przecież Wydział Prawa

zdecydowanie ambitniejsze, jak na przy-

– Jednak takie pięć minut twarzą

i Administracji Uniwersytetu Wrocław-

kład „ADHD TV” dedykowany kinema-

w twarz z gwiazdą wielkiego formatu

skiego...

tografii. Realizowałem też program „Top

musi zapaść w pamięć...

– Nawet nie próbuję się zastanawiać

Class Premium”, który był kwintesencją

– Sam moment rozmowy trwa do-

jak wyglądałoby moje życie, gdybym

tego, co w moim odczuciu w telewizji

słownie kilka chwil. Pięć minut patrze-

wybrał typ pracy związany z moimi

jest najbardziej interesujące, czyli właści-

nia na Brada Pitta, Keanu Reevesa, Le-

studiami. Zawód, który teraz wykonuję,

wy dobór gości. Zapraszałem do udziału

onardo DiCaprio czy Johnnego Deppa to

pozwala mi podróżować po Polsce, po

w nim ludzi, którzy potrafili zarówno

zdecydowanie zbyt mało, żeby w trakcie

świecie, poznawać interesujących ludzi,

opowiedzieć interesujące rzeczy, uży-

takich spotkań zbudować pozytywną

często światowego formatu, i spełniać się

wając przy tym pięknej polszczyzny, jak

relację i poznać drugiego człowieka, ale

twórczo. Obawiam się, że nieco inne oso-

i posiadali ogromny dorobek artystycz-

wspominam te chwile i będę to czynić

bowości spotkałbym na swojej drodze

ny. Dzisiaj program ten w nowej odsło-

latami. To przecież ikony światowego

będąc prawnikiem... Absolutnie mojego

nie, jako „Rozmowy osobiste”, można

kina.

zawodowego wyboru nie żałuję.

oglądać w telewizji TTV.

– Patrząc na tę kwestię z drugiej stro-

– Nie żałuje Pan zapewne również

– O ile program „Co za tydzień” wpi-

ny – rozmówcy, który przecież zwykle

udziału w castingu na prowadzącego

suje się jeszcze w oczekiwania masowej

jest osobą udzielającą setki wywiadów

program „Big Star Party” w telewizji

publiczności, o tyle kolejne przez Pana

w ciągu tygodnia – jak sprawić, by ta

TVN, który otworzył Panu drzwi do

wymienione produkcje niekoniecznie...

setna rozmowa wydała mu się intere-

świata mediów?
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i słuchanie drugiego człowieka.

CCC, Rossmann, Apart, Bukowina Ter-

– Obecnie sześć programów jest testo-

sująca?

– Wiele wskazuje na to, że to było moje

wanych w tym kanale telewizyjnym jako

– Cała sztuka w takich spotkaniach

marzenie. Co prawda sam tego nie pa-

ewentualna opcja dla ramówki jesiennej.

polega na tym, aby zadać odpowiednie

miętam, ale moi koledzy ze studiów czy

Wprawdzie tzw. gadające głowy w tele-

pytanie. A więc tak ustawić poprzeczkę

wrocławskiego Radia Bar, w którym do-

wizji już nie interesują widza, ale mam

w trakcie rozmowy, aby była ona intry-

rabiałem będąc studentem, twierdzą, że

nadzieję, że sposób, w jaki staramy się

gująca i godna zapamiętania. Fakt, że

zawsze to był mój plan... Pracować w te-

zaoferować pewne treści w TTV, a więc

zapamiętam spotkanie z Nicole Kidman

lewizji i mieć swój program. Oczywiście

poprzez błyskotliwy, mądry i zabaw-

czy Robinem Williamsem jest oczywi-

w tych planach było prawdopodobnie

ny montaż, inteligentnym widzom się

sty, bo stanowi ono dla mnie „okno na

dużo uporu i determinacji, które pomo-

spodoba.

świat”. Bowiem jako jeden z nielicznych

gły je stopniowo realizować. Szczęśliwie

– Jednak, wracając do nieprzerwanej

ludzi mam szansę spędzić kilka chwil

mam znajomych i przyjaciół, którzy o ko-

Pana obecności na ekranie, jak osiąga

z osobami, których podziwiają miliardy

rzeniach moich marzeń, i nie tylko, po-

się taki sukces?

widzów. Natomiast sytuacja, w której

SILESIA BUSINESS & LIFE

znany rozmówca, gwiazda zapamięta
daną rozmowę jest prawdziwym sukcesem dziennikarza...
– Która z przeprowadzonych rozmów
przychodzi Panu na myśl najczęściej?
– Pamiętam spotkanie z Keano Reevesem w Paryżu, przy okazji premiery filmu „Constantine”. Co prawda wcześniej
miałem z nim odbyć wywiad w Los Angeles po drugiej części „Matrixa”, ale odwołano wszystkie rozmowy... Po dwóch
latach nadarzyła się do tego okazja w Paryżu. Jeszcze przed wywiadem w Los
Angeles chciałem podarować mu album
pokazujący Polskę w wyjątkowym świetle, a więc przez pryzmat wierszy przetłumaczonych na angielski i pięknych
fotografii. W Paryżu opowiedziałem mu
tę historię, co sprawiło, że aktor, który zwykle nie patrzy na dziennikarzy,
tylko wzrok zawiesza na suficie, nagle
przeczytał kawałek wiersza, który był
na okładce tej właśnie książki i uśmiechnął się. Zaskoczył go fakt prezentu,
który czekał na niego dwa
lata. Ta rozmowa
wyjąt-

FOTO: Marta Wojtal

była
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kowa i liczę, że nie tylko mnie zapadła

i odkryłem miasto i okolice nie tylko dla

samopoczucia, które wypływa z naszego

w pamięć.

siebie. Położony jest co prawda siedem-

wnętrza, ale jest związane także z tym, co

– W trakcie takich bezpośrednich

dziesiąt kilometrów od morza, ale posia-

mamy na zewnątrz. Nawet w Biblii moż-

rozmów pewnie konfrontuje się też za-

da piękne plaże. Ten program pozwala

na doszukać się nakazu dbania o swoje

pamiętany obraz z ekranu z tym, który

mi też dotrzeć do zwykłych ludzi, z któ-

życie, a więc przyodziania się w ciepłe

jawi się nam na żywo?

rymi rozmawiam. No i doceniam też to,

ubrania, by uniknąć choroby. Ale dla-

– Człowiek porównuje swoje wy-

że właśnie gdyby nie taka praca, to pew-

czego nie możemy przyodziać się w coś,

obrażenia z kina z tym, co widzi, myśli

nie nigdy nie trafiłbym do takiego Szcze-

co jest ciepłe i estetyczne równocześnie?

i odczuwa, gdy staje z gwiazdą twarzą

cinka. Poprzez ten projekt odkrywam

Więc już nie „odziać się“, a „ubrać“. Tę

w twarz. Co więcej, może wtedy poczuć

coś dla siebie i dla widzów, będąc swoim

dbałość o estetykę zaszczepiła we mnie

jej oddech czy usłyszeć tembr głosu. Sam

oraz ich przewodnikiem po miejscach,

ciocia chrzestna, która nawet w domu

też mam taką swoją listę osób, z którymi

które w naszym kraju są wartościowe.

chodziła ubrana w schludny sposób.

chciałabym jeszcze porozmawiać i skon-

Z drugiej strony program stwarza też

Nawet jeśli miała na sobie dres, to był

frontować te dwa obrazy. Znajduje się

mieszkańcom tych miast szansę posłu-

on odpowiednio dobrany. Oczywiście

na niej wielu muzyków, jak np. Bono

chania, jak śpiewa np. Patricia Kazadi,

to wszystko to tylko wygląd, ale czasem

z „U2”, ale też aktorów – Robert De Niro

uczestnicy „X-Factora” lub zobaczenia

może mieć znaczenie, więc warto na nie-

i Clint Eastwood. Podsumowując, praca

występu tancerzy „Tańca z gwiazdami”.

go od czasu do czasu zwrócić uwagę.

dziennikarza polega przede wszystkim

Oczywiście ten projekt nigdy by nie po-

– Pana wizerunek przykuwa uwagę

na spotykaniu z ludźmi i wydobywaniu

wstał, gdyby nie współpraca wielu osób

nie tylko ze względów estetyki, ale też

z nich tego, co spowoduje, że odbiorcy

– m.in. sponsorów, personelu technicz-

z racji popularności. Jest Pan przecież

poprzez przekaz „dotkną” tego człowie-

nego, marketingowców czy ochronia-

znanym prezenterem.

ka. To jest wielka sztuka, której przez

rzy, którym jestem wdzięczny za zaan-

lata, mam wrażenie, będę się uczył.

gażowanie.

larnym prezenterem, bo co to właści-

– Program „Co za tydzień” jest Pana

– Nienaganny wygląd, idealna pre-

wie znaczy? Prowadzę program, który

wizytówką, ale był Pan prowadzącym,

zencja, to cechy kojarzące się z Olivie-

emitowany jest w niedzielę w południe,

a nawet pomysłodawcą, jeszcze kilku

rem Janiakiem. Ma Pan je w genach czy

a więc w żadnym prime time’ie. Jestem

innych produkcji, np. „Projektu Pla-

to efekt pracy nad sobą?

jednym z wielu prezenterów, biorąc pod

– Nie pracuję nad swoim wizerun-

uwagę, że dzisiaj mamy około dwieście

–Takim moim „dzieckiem”, czyli pro-

kiem w jakiś wyjątkowy sposób, po pro-

kanałów polskojęzycznych, które w su-

jektem, który wymyśliłem od A do Z, jest

stu taki jestem. Lubię się dobrze czuć we

mie są prowadzone przez setkę różnych

program „Projekt Plaża”, który „wy-

własnej skórze, a więc w tym co na siebie

prowadzących. Popularnym prezente-

chodziłem” przekonując moich szefów,

nakładam również. Dbałość w tym za-

rem jest np. Marcin Prokop. Prawdą jest

że to będzie coś wyjątkowego. Było już

kresie sprawia mi przyjemność. Jednak

jednak to, że każdy z nas, nieza-

pięć edycji tego programu, a w każdej

punktem wyjścia jest to, aby być najlep-

z nich w jednym tylko mieście bawiło się

szą wersją siebie w relacjach z ludźmi,

z nami kilkanaście tysięcy osób. W ca-

zarówno tymi, które tyczą się życia pry-

łym projekcie, podczas jego pierwszej

watnego, jak i zawodowego. Od dziec-

edycji, odwiedziło nas czterysta tysięcy

ka wolałem się czuć lepiej niż gorzej ze

uczestników i wiele gwiazd. Dzisiaj to

sobą i chyba każdy z nas odczuwa po-

jest projekt, który w każdym mieście

dobnie...

ża”...

przygotowuje blisko sto osób. Ogromna

– „Jak cię widzą, tak cię piszą”.

produkcja, ale i satysfakcja, gdyż tym

– Czyż nie jest przyjemniej, kiedy

ludziom nie byłoby dane się spotkać

mamy poczucie, że dobrze wyglądamy

w takich okolicznościach, gdyby nie pra-

w tym, co mamy na sobie i że ludzie

ca nad tym projektem. Przy okazji tego

zwracają na nas uwagę w pozytywnym

programu pokazujemy, że Polska jest

tego słowa znaczeniu? Dbałość o wizeru-

piękna, bo polskie plaże mogą być wy-

nek niewiele kosztuje, bo to tak napraw-

jątkowe, a polskie miasta się zmieniają

dę trochę pracy nad tym, aby sprawdzić

i oferują coraz więcej atrakcji.

w czym wyglądamy najlepiej. Odpo-

– Program odkrywa to, co mijamy

wiedni wygląd to atut, który bardzo się

codziennie, a czego nie potrafimy do-

przydaje w życiu. W każdym podręcz-

strzec i docenić...

niku mówiącym o nawiązaniu relacji

– Dla przykładu – tydzień temu odwiedziłem z programem Szczecinek
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– Nie mam poczucia, że jestem popu-

z drugim człowiekiem, niezależnie od
okoliczności, podkreśla się znaczenie

SILESIA BUSINESS & LIFE

leżnie od tego, co jest mu dane w życiu, oceniany winien
być przez to, co realnie jest wart dla innych. Miarą mojej
siły jest bycie przydatnym drugiemu człowiekowi – rodzinie, ale też innym ludziom. Każdy może robić coś dla
innych. Choć ja postrzegam to jako obowiązek
– Z czego on wynika?
– To, że mam cudowną rodzinę i pracę, w której mogę się
realizować, to jest powód do tego, by się dzielić, coś oddać
innym i to nie tylko przez fakt bycia miłym. Najważniejsze
w życiu to dać siebie innym. My sami tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, jak mówiła Wisława Szymborska.
Chcę się sprawdzać w czynieniu czegoś dla innych, bo
w ten sposób mogę spłacić mój dług za te wszystkie pozytywne rzeczy w życiu, które mi się przydarzyły.
– Niewątpliwym pozytywem w Pana życiu prywatnym
jest też udane małżeństwo. Od dziesięciu lat jest Pan mężem Karoliny Malinowskiej.
– Nawet nie wiem kiedy minęło te dziesięć lat. Nasze
wspólne życie jest absolutnie przyjemne, a wynika to z kilku dosyć prostych rzeczy. Z szacunku, słuchania siebie
nawzajem i wzajemnego zaangażowania w relacje. Natomiast jeśli ktoś myśli, że to, o czym teraz mówię, jest takie
proste, to jest w błędzie. Nasze małżeństwo nie różni się
niczym od innych, a sukces w tym zakresie to wynik nieustannej pracy.
– Praca nad zdrowymi emocjami i dobrymi uczuciami?
– Publicznie nie lubię i nie potrafię mówić o uczuciach,
więc będę chyba lakoniczny w odpowiedzi na to pytanie.
Cieszę się, że mam tak wspaniałą kobietę u swojego boku
i cudowne dzieci. Mam też nadzieję, że będziemy się pięk-

FOTO: Marta Wojtal

nie i wspólnie starzeć.
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– Jakim Pan jest ojcem?

padek, a dowód na to, że miłość i zaan-

rzy grupa nastolatków, którzy zachwycą

– Staram się być każdego dnia coraz

gażowanie w rodzicielstwo to najlepsza

jeszcze publiczność. Poza tym bardzo

rzecz na świecie.

podoba mi się płyta Dawida Podsiadło,

z lenistwem... żeby po pracy znaleźć

– Dla Pana los był łaskawy w życiu

laureata „X-Factora”. Moją drugą pa-

w sobie siłę, energię i kreatywność na

rodzinnym i partnerskim, ale nie wszy-

sją jest magazyn „MaleMEN”, którego

aktywność z dziećmi. Każdy rodzic ma

scy mają tyle szczęścia...

od pięciu lat jestem redaktorem. To jest

z tym problem, bo rodzicielstwo to z jed-

– Oczywiście, statystyki pokazują,

mój świat, w którym wraz ze świetnym

nej strony piękno w uściskach, uśmie-

że rośnie liczba rozwodów, które są

zespołem dziennikarzy i dyrektor arty-

chach i uczuciach wreszcie, a z drugiej

efektem nieudanych małżeństw. Wiele

styczną staramy się tworzyć coś warto-

ogromne wyzwanie na całe życie.

kobiet samotnie wychowuje dzieci, ale

ściowego.

– Jak sprostać temu wyzwaniu?

częstszym niż kiedyś jest też widok ojca

– A coś ze sfery bardziej przyziem-

– Nie można w życiu zatracić siebie,

pełniącego rolę obu rodziców. Nikogo

dlatego też zawsze namawiam moją

już tak bardzo nie dziwi fakt, że samotni

– Lubię sprzątać w domu, a w szcze-

żonę i siebie samego do tego, żeby cza-

rodzice wchodzą w nowe relacje dam-

gólności podlewać kwiaty. Ogromną

sem znaleźć czas dla swoich pasji. Pod-

sko-męskie. Te wszystkie zjawiska to

radość sprawiają mi też spacery z całą

stawą wszystkiego w życiu jest poczucie

dowód na to, że ludzie poszukują szczę-

rodziną czy rozmowy ze znajomymi

bycia szczęśliwym człowiekiem, bo wte-

ścia i chcą ułożyć sobie życie z inną oso-

w trakcie domówek, bo czas imprezo-

dy tym szczęściem dzieci można zarazić.

bą, niezależnie od tego w jakiej będzie to

wo-klubowy mam już za sobą. Jestem

O tych wartościach traktować też będzie

formie.

też miłośnikiem dobrej kuchni. Dlatego

portal, który niedługo moja żona uruchomi. Jest on dedykowany zmęczonym,

– Pana rodzina na tle statystyk wyda-

nej?

na przykład z wielką przyjemnością odwiedzam restaurację „Doppio” w War-

je się być idealna...

ale szczęśliwym rodzicom, a będzie go

– Mam świadomość tego, jak wyglą-

szawie, gdzie moi przyjaciele z Włoch

można znaleźć pod adresem: xxxy.pl.

da współcześnie nowa typowa rodzina

serwują wyśmienitą pizzę i makarony.

Prawdopodobnie portal wystartuje we

i jaka przepaść jest między tym obra-

Innym miejscem, równie atrakcyjnym

wrześniu i będzie to już czwarte „dziec-

zem a moją rodziną. Moja rodzina tak

kulinarnie, jest restauracja Mateusza

ko” artystyczno-biznesowo-poradnicze

naprawdę z każdym dzieckiem jest peł-

Gesslera, który z grupą utalentowanych

mojej żony. Z podziwem patrzę, jak

niejsza. Bo choć kolejne dziecko to jesz-

kucharzy sprawia, że człowiek przenosi

przelewa całą swoją wiedzę, którą

cze większa odpowiedzialność, to także

się w inną rzeczywistość. Podsumowu-

nowa energia w miłości.

jąc – rodzina, przyjaciele, dobra kuch-

posiada w zakresie wychowania
dzieci, na różne przedsię-

– A z czego Pan czerpie energię?

nia i muzyka to wszystko, co sprawia,

wzięcia. W końcu prze-

Wspominał Pan wcześniej o potrzebie

że w wolnym czasie mam się dobrze ze

znalezienia czasu dla samego siebie...

sobą.

cież trójka dzieci
to nie przy-

– W wolnych chwilach przede wszystkim słucham muzyki, głównie w samo-

– W Pana życiu prawie wszystko „ma
się dobrze”...

chodzie, bo każdego roku pokonuję

– Może teraz kogoś zaskoczę, jeśli

wiele tysięcy kilometrów. Ostat-

powiem, że mam tysiące problemów,

nio muzycznie fascynuje

mimo że moje życie jest wypełnione

mnie młody twórca

wieloma dobrymi rzeczami, bo przecież

z Poznania – „Fi-

pracuję z pasją i nie muszę się zastana-

Ze-

wiać co dać dzieciom na śniadanie czy

spół two-

jak zapłacić za przedszkole. Oczywiście

smoll”.

problemy, o których wspomniałem, nie
są związane z zaspokojeniem podstawowych potrzeb, gdyż na to, by je zaspokajać, pracuję ciężko od lat.
– A poza tym to kwestia ambicjonalna – mężczyzna powinien dawać bezpieczeństwo wszelakiego rodzaju?
– To zrozumiałe, że będąc mężczyzną
staram się zapewnić uczciwy byt mojej
rodzinie. I faktem jest, że choć nie jestem milionerem, to nie muszę się martwić jak wytrwać od pierwszego do
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lepszym ojcem i każdego dnia walczę
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pierwszego. Jednocześnie mam pełną

– Ważne, by ciągle nad sobą pracować.

zynu i choć zbieram pochlebne opinie,

świadomość, że wiele osób boryka się

Także w tym sensie intelektualnym.

to strona tekstu kosztuje mnie godziny

z takim problemem. I dlatego staram

Doświadczyłem

niezwykłej

pracy, a najpierw kilka dni rozmyślania

się pomagać. Radość czerpię z tego, że

historii lecąc samolotem do Szczecina,

nad jej treścią. Bardzo wtedy odczuwam

pieniądze, które udało mi się zarobić

a właściwie do Goleniowa, skąd samo-

ból tworzenia. Czytając teksty Maćka –

dla innych, znacznie przewyższają te,

chodem pojechałem do Pobierowa, a po-

błyskotliwe, różnorodne i zaskakujące

które zarabiam dla siebie samego.

tem wreszcie dotarłem do Kołobrzegu,

– pomyślałem, że nie powinienem pisać.

– Poczucie spełnienia?

żeby chociaż na chwilę zobaczyć dzieci.

Nie tylko „wstępniaków”, ale niczego.

– Czy jestem spełnionym człowie-

Dlaczego chcę nawiązać do tej historii?

Choć wiem, oczywiście, ile trudu oraz

kiem? Bywa, że jestem szczęśliwy,

Otóż w tym samolocie leciały razem

niepewności zarazem kosztują go te tek-

a wtedy zwykle przebywam z rodzi-

ze mną niesamowite osobowości, m.in.

sty.

ną. Jednak kiedy zadaję sobie pytanie

profesor Leszek Balcerowicz, o. Maciej

czy z samym sobą jest mi dobrze?, to

Zięba, dominikanin, Jerzy Stuhr czy

– Nie mam poczucia, że pisanie to

odpowiedź jest negatywna. Istnie-

Jan Krzysztof Bielecki. Przy wejściu na

moja domena, ale szczęśliwie umiem

je dużo rzeczy, z którymi w różnym

pokład ukłoniliśmy się sobie, a potem

czytać i dostrzegać wartościowe rze-

zakresie sobie nie radzę i nad który-

zaczął się lot.

czy, które potrafi czynić inny człowiek.

– Jak interpretować tę historię?

mi muszę stale pracować. Na przy-

– Co wydarzyło się w jego trakcie?

Wszystko tkwi – i niech to będzie puenta

kład moje lenistwo. Czasem wiem, że

– Na początku się trochę zdrzemną-

tej rozmowy – w tym, żeby uświadomić

mógłbym dać z siebie więcej, a tego

łem, a potem zacząłem czytać książkę

sobie w czym jesteśmy dobrzy. To, cze-

nie robię. Ciągle mam też przekona-

pt. „W krzywym zwierciadle”, która jest

go życie od nas tak naprawdę wymaga,

nie, że powinienem być lepszy w rela-

zbiorem felietonów Maćka Stuhra. Ak-

to bycie najlepszą wersją samego siebie.

cjach z ludźmi, czy też bardziej proza-

tora, który właściwie w każdej roli musi

Nie każdy z nas będzie chłopcem z tele-

icznie – zadbać o swoje zdrowie i nie

zmierzyć się z postacią swojego ojca.

wizji albo premierem, Robertem Lewan-

palić papierosów.

Jednak to, co popełnił w tych felietonach,

dowskim czy Kayah, ale każdy może

ma szansę przerosnąć ten autorytet. Sam

być najlepszą wersją samego siebie. I do

też piszę „wstępniaki” do mojego maga-

tego właśnie wszystkich namawiam.

– Perfekcja jest trudna do osiągnięcia?
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www.chorzow.eu

Chorzów musi się rozwijać
– Kto stoi w miejscu, ten się cofa. Chcę, by Chorzów się zmieniał, był miastem
nowoczesnym i bardziej atrakcyjnym. By określano go jako nowoczesną śląską
gminę.
Rozmowa z Andrzejem Kotalą, prezydentem Chorzowa.

– Święto Miasta w tym roku w innej

to co jest wystarczy. Martwi mnie, że

że wkrótce i oni ulegną magii tego zabyt-

są to głosy ze stron, którym powin-

– Za nami jedno z najważniejszych

ku. W drugiej połowie roku ruszy budo-

no zależeć na tworzeniu, działaniu.

wydarzeń dla Chorzowa – Święto Mia-

wa schodów. Dzięki nim szyb wzbogaci

Mówiąc tak, nie mają pojęcia o tym,

sta. Świadomie zmieniliśmy lokaliza-

się o taras widokowy.

że to właśnie miasto, które się rozwi-

lokalizacji?
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dźwięki nie odpowiadają. Mam nadzieję,

cję, bo zrewitalizowany teren po byłej

– Podczas sesji Rady Miasta słychać

ja i wie, w którą stronę zmierza, jest

kopalni „Prezydent” jest tego wart. To

nieraz głosy powątpiewania, niezado-

bardziej atrakcyjne dla inwestorów.

świetne miejsce również ze względu na

wolenia…

Dzięki bogatej ofercie i wysokiemu

położenie – dzięki sporej odległości mo-

– Nieraz słyszę opinie, że lepiej nicze-

poziomowi życia szybciej podejmą

żemy uszanować tych, którym głośne

go nie zmieniać, nie modernizować, bo

decyzję o chęci inwestowania na da-
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nym terenie. Nie można stać w miej-

konkursu na zagospodarowanie ryn-

– To jedna z najważniejszych spraw

scu, bo wtedy zostaje się w tyle. Przede

ku. Najlepsze z pomysłów ocenią sami

do załatwienia w Chorzowie, bo to dłu-

wszystkim należy pamiętać o miesz-

mieszkańcy i wybiorą ten, który najbar-

ga tradycja, kibice i marka znana w całej

kańcach. Stworzyć im godne warunki

dziej spełni ich oczekiwania. By mógł

Polsce. Miasto na bieżąco odpowiada na

do życia. Tak, by nie chcieli opuszczać

powstać, potrzebne są spore fundusze

potrzeby i problemy klubu – w 2012 r.

miejsca, z którego się wywodzą. By

– to koszt ok. 20 mln złotych. Liczy-

kupiliśmy za milion złotych akcje spół-

o nich dbać, trzeba zapewnić im bo-

my na pomoc z Unii. Zgodnie z opi-

ki Ruch Chorzów. Zleciliśmy Ruchowi

gatą ofertę, z której na co dzień będą

nią branżowej prasy – Chorzów jest

przeprowadzenie akcji promocyjnej

mogli korzystać – w kulturze, sporcie

miastem, które bez problemu zachowa

za 500 tys. zł, za milion złotych zmo-

lub rekreacji. Odbiegając od obecnych

równowagę budżetową i limity zadłu-

dernizowaliśmy obiekt. Utrzymujemy

standardów oddalamy się od Europy.

żenia.

obiekty, z których korzystają zawodni-

W niej centra miast tętnią życiem, zyskują nowe funkcje. Takie też zyskała

– Miasto sobie radzi mimo kryzysu?

cy (spółka opłaca rocznie symboliczne
100 zł). Udzieliliśmy pożyczki w kwo-

ulica Jagiellońska, która z parkingu

– Finanse miasta są w dobrej kondycji

cie dwóch milionów złotych. W 2013 r.

przemieniła się w pieszy trakt umożli-

dzięki racjonalnemu gospodarowaniu

kupiliśmy kolejną transzę akcji (akcje

wiający większą aktywność kulturalną

– czynionym oszczędnościom i ograni-

za milion złotych) i wsparliśmy klub

czy społeczną. W planach mamy ko-

czaniu wydatków tam, gdzie nie spo-

ponowną pożyczką – w kwocie dwóch

lejną dużą inwestycję – modernizację

walnia to rozwoju. Dochody Chorzowa

milionów złotych. Niestety, wciąż nie

chorzowskiego rynku. Pragniemy, by

rosną – w 2010 wynosiły 354 825 642 zł,

możemy liczyć na znajdujący się w bli-

przestrzeń dotychczas zajęta przez to-

na koniec 2012 roku było już 408 771 324

skim sąsiedztwie Stadion Śląski. Każdy

rowisko, stała się miejscem dogodnym

zł. A poziom zadłużenia maleje – z 19,26

z nas chciałby widzieć „niebieską dru-

dla mieszkańców. By poprawić ich

proc. w 2010 do 17,78 proc. na koniec

żynę” grającą na nowoczesnym obiek-

komfort, konieczna jest budowa cen-

2013 r., dzięki czemu jest jednym z naj-

cie. Dziś wiemy, że nie ma potrzeby

trum przesiadkowego i zagospodaro-

mniejszych w regionie. Pozwala nam to

budowy stadionu na 18 tys. miejsc,

wanie przestrzeni pod estakadą.

ubiegać się o środki zewnętrzne, a co za

na jaki ogłoszony był przetarg. Nie-

– Kiedy rozpoczną się prace?

tym idzie – skutecznie realizować unij-

stety, nie ma szans na to, by budowa

– Wpierw musimy stworzyć odpo-

ne projekty.

była sfinansowana ze środków unij-

wiedni projekt, który spodobałby się
ludziom. Stąd pomysł na ogłoszenie

– Jak wygląda sprawa nowego stadionu dla Ruchu Chorzów?
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nych, a nowy budynek był połączony
z galerią handlową. To nie tylko pro-
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blem Chorzowa, ale i innych polskich

kosztem innych dziedzin życia mia-

ny organizacyjne w instytucjach działa-

miast. Dlatego zamierzamy stworzyć

sta.

jących w mieście. Chorzowianie to wy-

obiekt na 12 tys. miejsc z możliwością

18

– Jak Pan ocenia tempo zmian?

magający mieszkańcy, dlatego trzeba

rozbudowy w przyszłości do 16 tys.

– Cieszę się, gdy widzę, jak najdrob-

zrozumieć, że nie są jedynie „petenta-

Miasto razem ze Stowarzyszeniem

niejsza zrealizowana rzecz wpływa na

mi”. Zapewniam, że uporu w dążeniu

Architektów Rzeczpospolitej Polskiej

wygląd miasta i poprawia komfort ży-

do poprawy jakości życia chorzowian

ogłosiło konkurs na koncepcję sta-

cia jego mieszkańców. To dowód na to,

i zmiany wizerunku miasta mnie, ani

dionu Ruchu Chorzów. Zwycięzca

że warto być upartym i dążyć do celu.

moim współpracownikom nie zabrak-

w nagrodę opracuje projekt budowy

Owszem, czasem można by to zrobić

nie. Liczę też na radnych, bo to oni pod-

wszystkich trybun z możliwością eta-

szybciej. Jednak życie pokazuje, że

nosząc rękę w głosowaniu ostatecznie

powania, czyli budowy stadionu na

niektóre sprawy wymagają więcej cza-

decydują o tym, czy inwestycja przeze

raty. Chodzi o to, by tempo moder-

su i wysiłku. To zupełnie inaczej niż

mnie zaproponowana jest realizowana

nizacji można było dopasowywać do

w biznesie – tam wszystko odbywa się

czy też nie. Do tej pory ta współpraca

aktualnej kondycji Chorzowa. Chciał-

w większym pędzie. Po 15 latach pro-

układała się bardzo dobrze. Ufam, że

bym wszystkich uspokoić – budowa

wadzenia własnej spółki czasem mam

w Radzie Miasta wciąż będziemy mieć

etapami będzie gwarancją na to, że

problem z „urzędniczym tempem”.

partnerów w dążeniu do zmiany wize-

inwestycja nie będzie odbywała się

Dlatego duży nacisk kładę też na zmia-

runku Chorzowa.
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Świadomi wymagań klientów
FIRMY REGIONU

– Jesteśmy grupą inwestycyjną nastawioną na tworzenie zdywersyfikowanych produktów na rynku nieruchomości. Oznacza to, że część naszych przedsięwzięć polega na wykonaniu i sprzedaży jedynie projektu
inwestycyjnego, natomiast w innych sytuacjach realizujemy go sami, aż do etapu pełnej jego komercjalizacji
– wyjaśnia Michał Dobrowolski, prezes Zarządu Springfield Developer.
siębiorcy: Rafał Chrzanowski, Grzegorz

wysoką jakość wykonania poszczególnych do-

Dobrowolski i Karol Geppert, działają w ra-

mów oraz ich ergonomiczność, która jest ważnym

mach form uwzględniających zróżnicowane

aspektem każdej naszej inwestycji. Zamierzamy

oczekiwania zleceniodawców oraz specyfi-

jednocześnie zaproponować ofertę konkurencyj-

kę lokalnego rynku nieruchomości. Podej-

ną także cenowo. Działamy bowiem w ramach

mowane przedsięwzięcia obejmują zakup

bardziej racjonalnej struktury organizacyjnej niż

terenu, przygotowanie projektu zabudowy

większe podmioty gospodarcze, których projekty

– zarówno o charakterze usługowym, jak

inwestycyjne często już u zarania są obarczone

i mieszkaniowym, sporządzenie biznespla-

znacznymi kosztami kadrowymi i organizacyj-

nu, nadzór nad procesem zabudowy i final-

nymi. Każde nasze przedsięwzięcie realizuje

nie – sprzedaż gotowego produktu.

dynamiczny zespół osób, którego skład może ulec

Obecnie spółka Springfield Developer

Michał Dobrowolski
- prezes Zarządu
Springfield Developer Sp. z o. o.
tel.: +48 500 057 897
e-mail: springfield.developer@gmail.com

Drugim projektem, który realizuje grupa

ekskluzywnego osiedla mieszkaniowego

inwestycyjna za pośrednictwem spółki Bry-

w dzielnicy Zarzecze, w południowej czę-

nów Office, jest budowa obiektu o łącznej

ści Katowic. Inwestycja ta rozpocznie się

powierzchni 3 tys. m kw., który będzie obej-

wiosną 2014 r. i zakłada wybudowanie 65

mować m.in. 14 apartamentów o powierzch-

domów w okresie około dwóch lat.

ni od 40 do 140 m kw. (część z nich będzie

Spółka Springfield Developer i Brynów

– Wybór tej lokalizacji pod budowę osiedla nie

dwupoziomowa, a niektóre będą posiadać

Office to firmy, które tworzy ta sama gru-

był przypadkowy. Zbadaliśmy lokalny rynek nie-

ogrody zimowe). Budynek będzie oferować

pa inwestycyjna, a celem działających w tej

ruchomości w południowej części Katowic i do-

też przestrzeń usługową oraz podziemny

strukturze wspólników jest realizowanie

szliśmy do wniosku, że brakuje na nim domów

parking. Inwestycja ta powstanie w pobliżu

zróżnicowanych przedsięwzięć na śląskim,

o podwyższonym standardzie, spełniających

poprzednio zrealizowanego przez wspólni-

a także ogólnopolskim, rynku nieruchomo-

oczekiwania bardziej wymagających klientów.

ków projektu – budynku biurowego, zloka-

ści. Członkowie grupy, którą tworzą przed-

Planowane przez nas osiedle będzie zapewniać

lizowanego przy ul. Kościuszki 171 w Ka-

Wykonanie: Biuro Architektoniczne ARKAT Dieter Paleta s.c.
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poszerzeniu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

przygotowuje się do rozpoczęcia budowy
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towicach, o powierzchni 1000 m kw., który

ale i ogólnopolskie oraz światowe. Biorą

zachowaniu możliwie wysokiego standar-

został z powodzeniem skomercjalizowany

również pod uwagę dziedziny gospodar-

du, z uwzględnieniem przeznaczenia bu-

i spełnia związane z nim zamierzenia.

ki, od których rynek nieruchomości zależy,

dynku.

Choć każdy projekt wykonywany jest

a więc ogólną kondycję gospodarczą Polski,

– Zracjonalizowane koszty budowy danego

przez grupę w ramach różnych, często

politykę kredytową banków czy obecność

obiektu mają bezpośrednie przełożenie na roz-

nowo tworzonych spółek, to istotne jest,

nowych podmiotów w branży nieruchomo-

sądną cenę sprzedaży projektu. Jednak kontra-

że łączy je podobna struktura personalna.

ści. Co więcej, wspólnicy uwzględniają też

henci, którzy z nami współpracują, wiedzą, że

Przesłanki do tworzenia nowych podmio-

lokalną specyfikę miejsc, gdzie planowane

niezależnie od rodzaju przedsięwzięcia nigdy

tów celem podjęcia kolejnych realizacji

są inwestycje – uwarunkowania przestrzen-

nie rezygnujemy z dbałości o wysoką jego jakość.

w branży nieruchomości wynikają z ich

ne i komunikacyjne danej dzielnicy, struk-

Poza tym, klienci w naszym regionie są świado-

specyfiki czy planowanej funkcji. Jednak

turę jej mieszkańców i najbliższe otoczenie.

mi swoich potrzeb i stawiają przejrzyste wyma-

zawsze najistotniejsze w tym zakresie jest

Niebagatelne znaczenie ma także fakt, że

gania, jasno artykułując oczekiwania w zakresie

wspólne doświadczenie wspólników oparte

grupa inwestycyjna pełni funkcję zarówno

standardu, a także pułapu cenowego. Naszym

na partnerskich relacjach ze sprawdzonymi,

bezpośredniego inwestora, jak i podmiotu

zadaniem jest zapewnienie im produktu zgod-

renomowanymi architektami i wykonaw-

odpowiedzialnego za proces budowy i ja-

nego z ich potrzebami, w rozsądnej cenie, z za-

cami poszczególnych etapów inwestycji

kość końcową obiektu. Taki stan rzeczy wy-

chowaniem jak najwyższej jakości wykonania na

oraz na współdziałaniu z Urzędem Miasta

maga od wspólników racjonalnego gospo-

każdym etapie realizacji inwestycji – podsumo-

Katowice, zapewniającym prawidłowość

darowania kapitałem, przy jednoczesnym

wuje Michał Dobrowolski.

wszelkich

procedur

administracyjnych.

Członkowie grupy inwestycyjnej charakteryzują się dużą znajomością śląskiego rynku nieruchomości i jego potrzeb, gdyż od

Zaprojektował: Marek Gierlotka - www.aamg.carbonmade.com
Wizualizacje wykonał: Grzegorz Gierlotka - www.ggierlotka.carbonmade.com/
Przemysław Wieczeński - www.pwieczenski.wix.com/portfolio

wielu lat analizują trendy nie tylko lokalne,
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Don Kichot biznesu
FIRMY REGIONU

Median Polska S.A. to firma z wieloletnim doświadczeniem i niekwestionowaną renomą
na rynku, której działalność obejmuje cztery główne zagadnienia – media, tapety i tkaniny
do druku wielkoformatowego, systemy wystawiennicze, innowacyjne produkty dla bibliotek
i archiwów oraz materiały dla dokumentów spersonalizowanych i kryminalistyki. Bez przesady można powiedzieć, że w większości tych dziedzin rynek należy do niej i nie ma na nim
bezpośredniej konkurencji.
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Droga na szczyt firmy Median

i wybudować drogę. Powstał duży budy-

jednak rzecz, która w tamtym czasie

Polska S.A. zaczęła się w 1999 roku.

nek o powierzchni kilku tysięcy metrów

była ewenementem w biznesie. To-

Wówczas działała ona pod szyldem

kwadratowych, nowoczesny i wspaniale

masz Serafin spłacił Niemców i wy-

Neschen Polska Sp. z o.o. Firma po-

wyposażony. Spółka nie dysponowała

kupił ich udziały.

wstała w wyniku połączenia struktur

budżetem pozwalającym na realizację tak

– Zamknęliśmy rok bilansowy na je-

dystrybutora, czyli firmy DOMINA-

dużego przedsięwzięcia. Budowaliśmy

denastym miesiącu i skumulowaliśmy

TOR – Tomasza Serafina i dostawcy

systemem gospodarczym, zaoszczędzili-

obroty na dwunastym. Tym sposobem

Neschen A.G. Dotychczasowi partne-

śmy na technologii i wiedzy. Wiele rzeczy

w 2005 r. kupiłem udziały w spółce za

rzy handlowi stali się wspólnikami.

powstało naszymi rękami, siłami i myślą –

wspólne pieniądze, jednocześnie zacho-

Początkowo w Katowicach, przy ul.

wspomina prezes Median Polska S.A.

wując kontrakty i wyłączność na towary

Korfantego, skromna kadra wdraża-

Tomasz Serafin.

Neschen. Stwierdziłem, że kluczem do

ła systemy handlowe nieustępujące

Niemcy szybko zrozumieli, że

działania jest siła finansowa połączo-

tym niemieckim. W oparciu o polskie

rozwój firmy jest ich połowicznym

na z myślą technologiczną. Zaczęliśmy

doświadczenia oraz znajomość rynku

sukcesem. Powołali specjalną firmę

rozwijać swoje technologie, sięgnęliśmy

osiągnęła pułap obrotów pozwalają-

do obciążania spółek siostrzanych

do Dalekiego Wschodu, ugruntowa-

cy na dalsze inwestowanie w rozwój

kosztami koncernu i próbowali za-

liśmy pozycję na rynku. W 2006 roku

struktur sprzedaży.

bierać zyski firmy za granicę. Po-

zmieniliśmy nazwę na Median Polska –
tłumaczy Tomasz Serafin.

– Wraz ze wzrostem obrotów w 2003 r.

nieważ na takie praktyki nie było

podjęliśmy decyzję o budowaniu siedziby

zgody ze strony polskiej, zarząd

firmy na mojej działce w Mysłowicach-

w Niemczech postanowił „w bia-

budowanie

Brzezince. Wówczas była to zrujnowana

łych rękawiczkach” przejąć udzia-

w oparciu o nową nazwę i nową

dolinka, kompletny nieużytek, na który

ły. Chcieli wykorzystać dominującą

strukturę dostawców, których moż-

trzeba było przywieźć około dwóch ty-

rolę dostawcy i objąć kontrolę nad

sięcy samochodów ziemi, podnieść teren

przedsiębiorstwem.

Zdarzyła

się
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Dalsza droga to konsekwentne
nowego

wizerunku

na było pozyskać dzięki „wolności”

sukcesem firmy zakończyła się akcja

fizyka, elektronika, robotyka, astro-

administracyjnej.

wyposażenia bibliotek i archiwów

nomia i historia. To daje mu łatwość

W 2010 roku firma weszła na ry-

w urządzenia do odkwaszania do-

stosowania nowych technologii. Tak-

nek giełdowy. Mając na uwadze kil-

kumentów. Dziś pracownicy Median

że w sporcie ma swój duży udział. Od

ka ważnych projektów biznesowych

Polska S.A. są postrzegani jako profe-

czasów szkolnych trenował pięściar-

spółka zyskała potencjał finansowy.

sjonaliści w dziedzinie odkwaszania

stwo, lekkoatletykę, narciarstwo alpej-

Prezes Serafin wraz z naukowcami

i ratowania starodruków. Współpra-

skie. Dzisiaj aktywnie gra w squasha

wymyślił kilka produktów, które

cują z Biblioteką Narodową, uniwer-

i startuje w Motocyklowych Mistrzo-

przyniosą zmiany w wielu niszowych

sytetami, archiwami państwowymi.

stwach Polski w klasie Superbike i Su-

gałęziach. Niedługo je opublikuje

Rozszerzają tę działalność na archi-

permoto oraz przygotowuje się do

i wdroży do sprzedaży. Ponieważ

wa kościelne i wojskowe. Pracują nad

samochodowego Rallycross. Wolny

będzie to wymagało radykalnego

nowymi dokumentami i ciekawymi

czas spędza na ekstremalnych jaz-

zwiększenia obrotów, pojawią się

rozwiązaniami dla policji.

dach quadami, skuterami śnieżnymi

duże zamówienia, to spółka będzie

Niewątpliwy udział w tych sukce-

i wodnymi czy w zawodach Enduro-

musiała się bardzo poważnie dokapi-

sach ma załoga Median Polska S.A.

cross po lasach w kraju i za granicą.

talizować. Jako spółka akcyjna ma te-

Sprawdzona kadra, z firmą związana

Bardzo dba o zdrowie i dietę. Ciężko

raz duży potencjał finansowy – może

od lat, nieustannie szkoli się, ale jest

trenuje pod okiem Michała Wilka,

wziąć kredyt, uruchomić linię kredy-

też dobrze wynagradzana.

aby stale być w formie i dysponować

tową czy wypuścić obligacje. Dzięki

– Zawsze na naszym koncie mamy

temu jeszcze bardziej wzmocni status

półroczną rezerwę na wypłaty. Zatrud-

– Czuję się szczęśliwym i spełnionym

firmy stabilnej, którą już bez wątpie-

niam 28 osób, mogę więc powiedzieć, że

człowiekiem, pomimo tego, że napotka-

nia jest. Kontrahenci stale współpra-

daję utrzymanie prawie 30 rodzinom.

łem na swojej drodze setki trudności.

cujący z Median Polska od 15 lat są

Dla mnie ważni są ludzie, to oni są siłą

Moje życie od dziecka było pochodną wie-

tego najlepszym dowodem.

dużą siłą.

firmy. Zapewniamy im stałe i bezter-

dzy, doświadczenia, logiki, ambicji i de-

– Byliśmy bodaj jedyną spółką wpro-

minowe umowy o pracę. Wiele pracow-

terminacji. Jeżeli się za coś biorę, to biorę

wadzoną na giełdę, która nie podwyż-

nic urodziło tu dzieci. Firma była i jest

się tak, aby dać z siebie wszystko. Zosta-

szyła wartości realnej przedsiębiorstwa.

przyjazna matkom i rodzinom. Kadra to

łem wychowany na uczciwego człowieka

Inwestorzy wiedzą, że uczestniczą w re-

docenia, ludzie są zmotywowani. Mamy

i nie uważam, że pierwszy milion trzeba

alnym, a nie wymyślonym majątku. Je-

wzajemny kredyt zaufania – mówi pre-

ukraść. Pracować ambitnie, uczyć się za-

steśmy uczciwi wobec siebie, inwestorów,

zes Serafin.

wsze i być uśmiechniętym, prostolinij-

prawa i bezpiecznej przyszłości – dodaje
Tomasz Serafin.

Bez przesady można rzec, że on

nym człowiekiem – taki model chciałbym

sam jest kreatorem wszystkiego, co

przekazać moim dzieciom. 24-letnia Mar-

Nic więc dziwnego, że Median Pol-

udało się w firmie stworzyć. Właści-

tyna ma już swój biznes gastronomiczny,

ska S.A. na rynku mediów graficz-

wie nic nie odbyło się bez jego pracy

a 5-letni Tomek-Junior jest intensywnie

nych posiada ukształtowaną pozycję.

i wiedzy.

przygotowywany do bycia aktywnym li-

W tym obszarze Emitent zajmuje się

– Jest wiele niuansów w tej firmie, któ-

derem – mówi prezes Serafin, a sukce-

głównie sprzedażą foli do zabezpie-

re od lat wyznaczają jej profesjonalizm.

sy jego firmy są niepodważalnym do-

czeń wydruków oraz mediów wielko-

Jeśli na rynku pojawiają się nowe rozwią-

wodem na jego słowa. On sam jednak

formatowych. Spółka wspiera rozwój

zania, to my już je mamy – dodaje.

szuka potwierdzenia swojej wartości

rynku w zakresie zadruku wielko-

Z wykształcenia jest elektronikiem.

formatowego tapet i tkanin. Dużym

Od dawna pasjonują go: mechanika,

SILESIA BUSINESS & LIFE

w oczach swoich dzieci.
Wioletta Tkocz
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Nowa GRAND VITARA
już w salonach Japan Motors

24

www.suzuki.japanmotors.pl
ILESIABUSINESS&LIFE
BUSINESS & LIFE
SSILESIA

SILESIA BUSINESS & LIFE

25

Natasha Pavluchenko zawojowała Alta Roma Alta Moda
POD PATRONATEM SILESIA BUSINESS & LIFE

Na wybiegu 27 „kobiet-lalek” w kolorach od bieli przez beż, pudrowy róż i pastelowy błękit
po ponadczasową, ulubioną przez projektantkę, czerń. To nie tylko kolekcja, ale zapierające
dech w piersiach widowisko.

Wszystko to działo się na letnim pokazie Alta Roma Alta
Moda 6 lipca 2013 r. w Complesso Monumentalne di Santo Spirito in Sassia w Rzymie, kiedy to
Natasha Pavluchenko, już jako
pełnoprawny członek Alta Roma
Alta Moda, otworzyła pokazy
głównego kalendarza, prezentując swoją najnowszą kolekcję
„Senses”.

Projektantka

została

niezwykle ciepło odebrana przez
światowych specjalistów mody,
media i publiczność. Patronat
nad tym wyjątkowym wydarzeniem objął magazyn Silesia Business & Life.
Natasha Pavluchenko to jedna

z

najbardziej

docenianych

projektantek mody w Polsce,
której kreacje gołym okiem
można podziwiać w jej atelier i showroomie w Bielsku-Białej.

Artystka

ukończyła Institute of
Modern Knowledge na
fakultecie Fashion Design i jest laureatką wielu prestiżowych nagród dla
projektantów mody, a we wrześniu 2012 r. dołączyła do grona
wykładowców Viamoda Industrial Szkoły Wyższej w Warszawie. Natasha Pavluchenko
jest pierwszą w historii projektantką z Polski, która przeszła szereg eliminacji rady
programowej

włoskiego

święta „wysokiej mody”
Alta Roma Alta Moda. Jednym z etapów tych eliminacji był styczniowy pokaz

26
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w Rzymie „NeoCouture”. Tę
kolekcję artystka zadedykowała
kobietom – wojowniczkom. Dla
potrzeb pokazu stworzyła wizję ubrań inspirowanych zbroją
rycerską. Oczarowała organizatorów, uczestników i media biorące udział w tym modowym
evencie.
Wiosną 2013 r. Natasha Pavluchenko przeszła szereg kolejnych eliminacji. Po zatwierdzeniu koncepcji nowej kolekcji
przez samą Silvię Venturini Fendi – prezydent Alta Roma Alta
Moda, zakwalifikowała się do
pokazu w trakcie letniej edycji
Alta Roma.
– Uświadamiam sobie powoli, że
te lata pracy, naprawdę ciężkiej,
zaczynają owocować. Nadal jeszcze
nie potrafię pogodzić się z myślą, że
te wszystkie osoby w stowarzyszeniu Alta Roma, które są dla mnie
legendami mody, traktują mnie
jako partnera – przyznaje Natasha Pavluchenko.
„Senses”, czyli swoją najnowszą propozycję na wiosnę i lato
2014 roku, projektantka na włoskim wybiegu przedstawiła, jak
ma to w zwyczaju, w formie
widowiska. Było ono efektem
współpracy z Teresą Opiałą
(artistic coafiure director) oraz
Sebastiano – L’Oreal Professionnel Rome (wykonanie), Rafałem Małysiakiem (koncepcja
makijażu) oraz z dyrektor kreatywną MKC Beauty Academy
z Rzymu – Gabriellą Chiarappa
(wykonanie).

Całości

dopeł-

niła biżuteria zaprojektowana
specjalnie dla kolekcji „Senses”
przez „ArsDavia” oraz obuwie
dostępne na sarenza.pl. Za filmografię odpowiadał Łukasz
Macina, a muzykę, specjalnie przygotowaną i zremiksowaną na potrzeby
pokazu,

zrealizował

zespół „Neo Retros”.

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Na widowisko złożyło się 27
sylwetek, które na wybiegu prezentowały się pod postaciami kobiet-lalek. Makijaże podkreślające oczy i usta modelek, skórzane
czepki na głowach i wypadające
spod nich długie, proste włosy
nadawały twarzom niemy wygląd. Publiczność miała nieodparte wrażenie, że ma przed sobą
ożywione sylwetki szmacianych
lalek. Ogromne zainteresowanie
publiczności wzbudziła jedyna
w całej kolekcji różowa sylwetka. W tym przypadku widzów
w zachwyt wprawiła zarówno
modelka, jak i kunszt krawiecki
Natashy Pavluchenko. Wyjątkowości kolekcji (a i samego pokazu) dopełniło – oraz
wzmocniło ją zarazem – bardzo mocne światło. To ono
uwydatniało minimalizm
i

czystość

poszczegól-

nych stylizacji, a także
uwidaczniało każdy ich
element. Właśnie odpowiednia gra światłem
przywoływała
mnienia

wspo-

dziecięcych

lat projektantki...
– Czas zmienia nas
i

otoczenie,

zmienia

świat, w którym żyjemy. Zmienia formę
naszego ubrania, ale
nie jest w stanie zmodyfikować naszych korzeni, do których wracamy,
które są głęboko wpisane w
nasze serca – wyjaśnia artystka.
Na rzymskim wybiegu

dominowały

ulu-

bione kolory projektantki: biel, delikatne
beże i kremy, na pastelowych

błękitach

kończąc. Nie mogło
oczywiście zabraknąć barwy, którą
Natasha Pavlu-

28
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chenko ukochała najbardziej,
czyli

ponadczasowej

czerni.

Wśród materiałów królowały
nietypowe połączenia wełny,
jedwabiu, skóry i koronki. Uzupełniały je delikatne i ciężkie,
ręcznie wykonane elementy,
nieregularne, o wyrazistej fakturze, celowo niewykończone
na

brzegach.

Oryginalności

kolekcji dodawały też ażurowe
zdobienia z nieco chaotycznym sposobem przeszycia poszczególnych elementów. To
sprawiało, że sylwetki stawały
się przerysowane, zarówno w
formie, jak i w kształcie.
Kolekcja „Senses” jest z jednej strony kontynuacją „NeoCouture”,

przedstawiającej

silną i niezależną kobietę-wojownika, a z drugiej pokazaniem kobiecości w sposób
mniej agresywny, ale jednocześnie stanowczy. To kolejne modowe oblicze Natashy Pavluchenko, która tworzy kolekcje
dla kobiet ceniących klasykę
i wysoką jakość, szukających
nasyconych kobiecością ubrań,
ale również podkreślających
zmysłową naturę.
Publiczność owacyjnie przyjęła

pokaz

młodej

polskiej

projektantki. W tym gronie
zasiedli m.in. przedstawiciele
zagranicznych i polskich mediów, ale też przedstawiciele
Ambasady Polskiej oraz Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji w Rzymie, którzy cały
pokaz objęli patronatem. Nie
zabrakło oczywiście prezydent
Alta Roma Alta Moda – Silvii
Venturini Fendi. W Rzymie
obecna była także Dorota Wróblewska, wspierająca medialnie wszystkie krajowe i zagraniczne pokazy haute couture
Natashy, oraz Michał Zaczyński z „Fashion Magazine”.
(wt)
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Giorgio Armani w Douglas Silesia
W REGIONIE

Kobieta powinna być nie tylko zauważona, ale przede wszystkim zapamiętana. Te słowa
wielkiego kreatora mody, mistrza perfekcji Giorgio Armaniego, mogą stać się mottem dla kobiet mieszkających na Śląsku. Perfumeria Douglas Silesia City Center wzbogaciła się o nowe
stanowisko – Giorgio Armani Cosmetics, dzięki czemu także mieszkanki tego regionu Polski
mogą dołączyć do szybko rosnącego grona fanek tej niezwykłej marki kosmetyków.
kłą linię kosmetyków. Agata Luks i Izabela
Lubaszek-Korczak z perfumerii Douglas
przecięły czarną wstęgę zapraszając panie
do wyjątkowego świata kosmetyków marki Giorgio Armani. Wyjątkowego dosłownie, gdyż stoisko, na którym prezentowane
są kosmetyki, to, podobnie jak one same,
świadoma koncepcja projektanta. W tym
niezwykłym dniu to, w jaki sposób działają
produkty, zaprezentował zebranym klientkom perfumerii sam Andrzej Kawczyński
– National Face Designer marki Armani.
– To jest pierwsza perfumeria na Śląsku,
w której będzie można nabyć kosmetyki Giorgio
Armaniego. Na ten krok zdecydowaliśmy się
dość dawno. Między innymi przyczyny techniczne nie pozwoliły nam wejść na ten rynek
wcześniej. Śląsk jest dla nas bardzo ważnym
regionem, a to miejsce jest niezwykle ważną,
trzynastą perfumerią w Polsce, gdzie będzie
można nabyć kosmetyki naszej marki – tłumaczy Agnieszka Rysz-Zahradniczek, dyrektor marketingu Giorgio Armani przy L’OElegancja, ponadczasowość i perfekcjo-

samego kreatora do malowania modelek

real Polska. – Coraz więcej jest klientek, które

nizm – to cechy wyróżniające włoskiego

chodzących na wybiegach haute couture.

moment zakupu kosmetyków bardzo celebrują.

kreatora. Właśnie nimi kierował się projek-

– Giorgio Armani kiedyś sam malował na po-

W przypadku tych kosmetyków, ich jakość

tant przy tworzeniu kolekcji kosmetyków.

kazach. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego,

mówi sama za siebie. Są one warte celebracji.

Armani wyszedł bowiem naprzeciw kobie-

jakie problemy mają kobiety przy używaniu

Najbardziej spektakularnie działają podkłady,

cym wymaganiom. Korzystając ze swojego

różnego rodzaju kosmetyków, takich jak kredka

które stanowią przeniesienie filozofii projektan-

doświadczenia, stworzył wyjątkową markę

do oczu czy sypki puder. Korzystając ze swoich

ta na kosmetyki. Nałożenie jednej warstwy na

kosmetyków. Nigdy wcześniej stworzenie

doświadczeń, stworzył markę, która będzie dzia-

drugą nie powoduje, że makijaż jest ciężki. On,

perfekcyjnego i naturalnie wyglądającego

łała na korzyść każdej kobiety – dodaje.

mimo wszystko, pozostaje naturalny. Każda

makijażu nie było takie proste.
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Więcej na temat filozofii, jaka przyświeca

z klientek, która zdecyduje się zakupić kosme-

– Te kosmetyki są stworzone z myślą o ko-

Armaniemu, od 20 czerwca na własnej skó-

tyki właśnie tej marki, z pewnością będzie za-

bietach, a nie o profesjonalnych makijażystkach

rze mogą się przekonać mieszkanki Śląska.

dowolona i przekonana o tym, że dobrze wydała

– podkreśla Andrzej Kawczyński, który me-

Tego dnia bowiem perfumeria Douglas

swoje pieniądze – dodała.

tody pracy mistrza zna od podszewki. Jest

Silesia City Center dołączyła do elitarnego

– Jest to dla nas szczególny moment. Cze-

on jedną z pięciu osób wybranych przez

grona miejsc, gdzie nabyć można tę niezwy-

kaliśmy na niego parę miesięcy. Zwiększenie
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portfolio perfumerii o markę Armani jest odpo-

czyński, Face Designer marki Armani.

wiedzią na oczekiwania klientów tego regionu,

Z całej gamy kosmetyków zapropo-

którzy te produkty znają, ale nie mogli ich dotąd

nowanych przez włoskiego kreatora naj-

na Śląsku kupić – mówiła Izabela Lubaszek-

większą innowacją jest podkład Maestro.

Korczak, kierownik regionalny perfumerii

Jego formuła znacznie odbiega od tego,, do

Douglas. – Nasze perfumerie mocno stawiają

czego większość z nas jest przyzwyczajona.

na naukę i edukację. Chcemy klientowi pokazać

W składzie podkładu na próżno szukać bo-

nie tylko produkty, ale także sposób, w jaki nale-

wiem wody. Zawiera on za to pięć rodza-

ży ich używać. Takie podejście idealnie wpisuje

jów olejków. Cztery z nich już w momencie

się w filozofię marki Giorgio Armani Cosmetics

aplikacji ulatniają się. Piąty olejek zawiera

– podkreślała.

ekstrakt z kwiatu lotosu. Dzięki niemu skó-

Zgodnie z tą myślą, aby w pełni zadbać

ra zostanie nawilżona, a nanoszeniu pod-

o komfort kobiet chcących nabyć kosmety-

kładu towarzyszy uczucie komfortu. Ten

ki sygnowane nazwiskiem włoskiego pro-

wyjątkowy skład sprawia, że unikalna jest

jektanta, pomyślano także o doradztwie.

także konsystencja produktu, który przypo-

W skład osób pracujących w Douglas Sile-

mina płyn. Ale nie jest to jedyny kosmetyk

sia City Center weszła specjalnie przeszko-

z całej gamy warty polecenia. Na uwagę za-

lona osoba, która służy radą w doborze ko-

sługują także inne, jak chociażby pomadki

smetyków marki Armani.

i cienie do powiek, które nie tracą koloru

– Klientki będą mogły skorzystać z porad pie-

i bardzo długo utrzymują się na skórze.

lęgnacyjnych, związanych z dwiema gamami

Jakich kolorów możemy się spodziewać

kosmetyków Armaniego – Crema Nera i Rege-

w gamie kosmetyków przygotowanych

nessence. Służymy także radami dotyczącymi

przez jednego z czołowych kreatorów

makijażu. Pomożemy wybrać odpowiedni tusz

mody?

czy dobrać paletę cieni do powiek tak, by współ-

– Główną inspiracją dla Armaniego jest

grały one z tęczówką oka klientki. Jesteśmy

natura. On bardzo mocno inspiruje się mine-

w stanie odpowiedzieć na każde pytanie. Nasza

rałami, kamieniami, słońcem, kolorami tęczy.

ekipa jest bardzo dobrze przeszkolona – mówi

To, jaki kolor klientka wybierze, jest kwestą jej

Arleta Kuźnar, która odpowiada za stoisko

wyobraźni i preferencji, bo paleta kolorów jest

Giorgio Armani Cosmetics w perfumerii

bardzo duża – podkreśla Andrzej Kawczyń-

Douglas Silesia City Center.

ski. – Jeśli chodzi o makijaż na lato, to w tym

Czym ta marka wyróżnia się spośród in-

roku poszliśmy w brązy. Jest to piękna, włoska

nych kosmetyków dostępnych w perfume-

opalenizna. Bronzer do twarzy i trzy przepiękne

riach? U podstaw tajemnicy leży specjalna

cienie do powiek, których kolor oscyluje od beżo-

technologia.

wego po czekoladowy, ciepły brąz z odcieniami

– Marka wyróżnia się technologią micro-fil.
Inspiracją jest sam maestro, czyli Giorgio Arma-

miedzi – dodaje i podkreśla, że makijażem
należy się bawić.

ni, który projektując przez nakładanie warstw

– Nie podchodźmy do wykonania makijażu

podkreśla piękno kobiecej sylwetki. Przez nakła-

jak do obowiązku. Makijaż powinien być zaba-

danie warstw w makijażu podkreślamy piękno

wą – podsumowuje Kawczyński.

kobiecej twarzy – tłumaczy Andrzej Kaw-

KAZ

Perfumeria Douglas
Silesia City Center
Katowice, ul. Chorzowska 107
Tel. 32 605-06-22
www.douglas.pl
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Jacek STACHURSKY
Mistrz w swoim żywiole
SYLWETKA

Muzyka nie jest dla niego niezawodną maszyną, która po jednorazowym uruchomieniu produkuje setki tysięcy kopii ze stałą częstotliwością. W muzyce szuka
prawdziwych emocji, żywiołowości, nieprzewidywalności i oddziałującej na wiele
zmysłów ekspresyjności. Doskonale wie, kiedy zaczyna się deprecjacja muzyki,
a także to, w jakim celu sam się nią posługuje. O szczerości, naturalności, pasji
i umiejętności tworzenia artystycznego przekazu opowiada Jacek Łaszczok.

– Zacznijmy od tzw. tu i teraz.

– Sukces artystyczny uwarun-

– Ta kwestia jest bardzo zróżni-

Jesteśmy tuż przed Pana wystę-

kowany jest aktywnością artysty.

cowana, ale na przykład Włochy,

pem na Silesia Business & Life

Jednak o ile kiedyś wystarczyło

USA czy ogólnie rzecz biorąc kra-

Golf Cup 2013. Jaki charakter bę-

tylko wyjść na scenę i zaśpiewać,

je latynoskie, mają zupełnie inne

dzie miał ten występ?

o tyle dzisiaj publiczność ocze-

podejście do artystów. Tam każdy

– W tym evencie sportowo-biz-

kuje czegoś więcej. Oryginalno-

liczy się z ich zdaniem i ma nieco

nesowo-artystycznym biorę udział

ści i wyjątkowych przeżyć, które

więcej, niż czasami można zauwa-

towarzysko. Jestem tu głównie ze

może zapewnić artysta. Poza tym

żyć w Polsce, szacunku do nich.

względu na znajomych i dlatego,

obecnie, poprzez szeroki dostęp

Oczywiście

że Golf Cup jest naprawdę intere-

do różnych nośników muzyki,

traktowania artystów nie jest u nas

sującym wydarzeniem, w ciekawej

z łatwością odbiorcy mogą po-

standardem, więc ja sam z tego po-

i przemyślanej formie. Nie chcąc

równywać

artystów,

wodu nie szukam innego miejsca

„narazić się” znajomym, postano-

oceniać, a w konsekwencji decy-

na rozwój artystyczny. Żyję w tym

wiłem się tutaj pojawić. Dlatego

dować czy warto wybrać się na

miejscu i to właśnie tutaj staram

też można powiedzieć, że to wynik

koncert danego muzyka.

się tworzyć muzykę i rozrywkę.

występy

negatywny

sposób

ostrożności towarzyskiej.
– Czy w kontekście artystycznym też jest Pan taki ostrożny?
– To jest dosyć proste – jeśli ktoś chce

– Opinia publiczna, a może

– Wróćmy jednak jeszcze do

bardziej społeczna, w tym po-

samej estrady. Porozmawiajmy

równywaniu raczej nie pozosta-

o kreacji…
– W swojej twórczości podążam

wia złudzeń...
historyczne

w kierunku widowisk estrado-

ki i jej intencje, wystarczy, że w czasie

Polski spowodowały, że nadal do ar-

wych. Nawiązuję do czasów, kie-

koncertu spojrzy w moje oczy.

tystów podchodzi się w dosyć lekce-

dy artysta był właśnie swego ro-

ważący sposób. Kiedyś artysta miał

dzaju kreatorem występu, a nawet

– Zobaczy w nich...

po prostu wyjść na scenę i, mówiąc

animatorem tego, co działo się na

– Szczerość, naturalność, pasję

kolokwialnie, zrobić swoje. Dzisiaj

scenie i wśród publiczności. W ta-

i umiejętność tworzenia artystycz-

nadal zdarzają się sytuacje, w któ-

kich okolicznościach artysta sam

nego przekazu.

rych traktuje się nas mało poważ-

sobie podwyższa temperaturę, ad-

nie. Chyba funkcjonuje jeszcze takie

renalinę i emocje.

poznać przekaz płynący z mojej muzy-

– Zatrzymajmy się przy „umiejętności

tworzenia

przekazu”,

–

Uwarunkowania

przekonanie, że artysta nie powinien
mieć nadmiernych wymagań.

ponieważ w Pana twórczości cała
oprawa występu ma niebagatelne
znaczenie...
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– Bez zaskoczenia odbiorcy nie
czują „chemii”?

– W innych krajach artystom
żyje się lepiej?

SILESIA BUSINESS & LIFE

– Odniosę to pytanie tylko i wyłącznie do samego siebie i powiem

Foto: Universal Music Polska

– Gdyby ktoś ciągle
dopytywał mnie:
„kiedy będzie nowa
piosenka?”, to wiem,
że w takich okolicznościach
nie byłbym w stanie stworzyć
czegokolwiek.
Nie nadaję się do tego...
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trochę przewrotnie: po mnie moż-

kowej, co było z perspektywy tam-

radiowych czy generalnie mediów.

na się spodziewać wszystkiego.

tego doświadczenia dla mnie czymś

Z pewnością trzeba też być w tym

Staram się zaskakiwać moich fa-

zupełnie nowym i nietypowym. Jed-

wszystkim wytrwałym. Przebój

nów, ale to jest naturalny proces.

nak czułem wtedy, że chcę się w to

„Typ niepokorny” promował się

Polega na tym, że nagle słyszę

zaangażować. Tak właśnie działa

półtora roku zanim wreszcie ktoś

„coś”, co zaczyna mnie inspirować

element przypadku. Życie dopisuje

dostrzegł w nim jakąś wartość.

i według tego zaczynam tworzyć

kolejne kartki scenariusza, stawia

utwór, pomysł na występ. Takim

przed nami różne wyzwania, a my

przykładem jest chociażby utwór

powinniśmy na nie odpowiadać.

„Boski plan”.

Media to też telewizja i jej „wielka siła rażenia”. Jakie miejsce

– Możemy na nie odpowiedzieć,
– Był zaskoczeniem, ale jest
utrzymany w takim klimacie, że
niekoniecznie wskoczy na szczyt
listy przebojów...

ale czy jesteśmy w stanie je wywołać?

w telewizji zajmuje muzyka?
– Radio przejęło po telewizji misję upowszechniania wśród róż-

– Czasami krytykuje się ludzi,

nych grup odbiorców zróżnicowa-

którzy przez długi czas poszukują

nej, czystej postaci muzyki, czyli

swojego miejsca w muzyce, próbu-

bez tzw. show. W telewizji trwa in-

wie-

jąc różnych jej odmian czy aranżacji.

tensywny rozwój polskiego prze-

działem, że nie trafi na pierwsze

Jednak, obiektywnie na to patrząc,

mysłu rozrywkowego, w którym

miejsce, ale przecież nie tylko

można stwierdzić, że szukają swo-

występuje muzyka, ale nie zawsze

w tym celu powstaje muzyka. Ten

jego momentu szczęścia i szansy na

na pierwszym planie. Tworzy się

utwór po prostu świetnie pasował

rozwój artystyczny. Wielu artystów,

w niej programy, które dotyczą

do koncepcji, która zrodziła się

których potem uznano za wielkie

muzyki, ale przede wszystkim ta-

w mojej głowie, bo wcześniej tzw.

talenty, długo poszukiwało tego

kie, które muszą spełniać szereg

coś mnie do niej zainspirowało...

odpowiedniego momentu.

wymogów rozrywkowych. Nato-

– Dokładnie w takim nurcie go
tworzyłem.

Od

początku

W sumie powstał bardzo oryginalny, ale jednocześnie zaskakujący
utwór.

miast w radiu nadal najważniejsze
– Co sądzi Pan o artystach, któ-

– Nie zawsze rachunek zysków
i strat musi być decydujący.

jest to, co i jak się śpiewa.

rzy przez chwilę pojawiają się na
radiowych listach przebojów, a potem szybko z nich znikają?
– Stacje radiowe nie rozpieszczają

– A co jest ważne w Internecie,
czy w ogóle w tym przypadku
możemy mówić o hie-

– To, co śpiewam, jest przede

artystów. Często eksponują piosen-

rarchii wartości?

wszystkim moim „wewnętrznym

ki, które niekoniecznie na to zasłu-

W

głosem” i osobistym spojrzeniem

gują, i w ten sposób wspomagają

na rzeczywistość, a nie wynikiem

działania PR-owe, które wokół nie-

kalkulacji. W ten sposób wyko-

których twórców bezpodstawnie się

rzystuję wyobraźnię i podążam,

prowadzi. Obok takich przykładów

co wcale nie powinno brzmieć

można też wskazać utwory, które są

trywialnie, za głosem artystycznej

wartościowe, ale nigdy nie trafiają

części duszy. Moja twórczość to

na listę przebojów. To, o czym te-

z jednej strony doświadczenie ży-

raz mówię, jest oczywiście typowe

ciowe i obserwacja rzeczywistości,

i właściwie nieuniknione.

a z drugiej pewien element przypadku, kreatywność oraz skłon-

– Ale właśnie powszechność

ność do poszukiwania ciągle no-

tego zjawiska wypacza prawdzi-

wych pomysłów.

wy obraz polskiej muzyki, która nie ogranicza się do tego, co

– Na początku Pana kariery też
był mocno determinujący przypadek.

34

– Wspomniał Pan o mediach.

można usłyszeć w radiu.
– Chyba jedynym rozwiązaniem jest poszukiwanie

– Niespodziewanie, kiedy by-

swojej własnej drogi, nie-

łem w radiu, ktoś zaproponował mi

zależnie od tego, co nas

udział w projekcie muzyki dyskote-

spotyka ze strony stacji
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wirtu-

alnej przestrzeni jest i może być
wszystko.
–

Rewolucja

internetowa

od

dawna trwa i niesie wiele dobrych
rzeczy, ale jednocześnie budzi też
obawy. To jest trochę jak taka wolna amerykanka... Dzisiaj chyba
nikt nie jest w stanie raportować
tego, co dzieje się w sieci. Jest tak
duży postęp technologiczny, że
Internet wymyka się spod kontroli kogokolwiek i czasami staje się
miejscem działań nielegalnych.
– I jest dosyć ambiwalentny, jeśli chodzi o dbałość o prawa autorskie...
– Korzystając z Internetu nie zawsze o nich pamiętamy czy o nie
dbamy... Z drugiej strony pozwala
on na szerokie upowszechnianie
muzyki w dobrej jakości, natychmiast, do jeszcze szerszego, ale
też bardziej niż w radiu zróżnicowanego grona odbiorców. Ten
brak poszanowania praw
autorskich

artyści

mogą sobie zre-

Foto: Universal Music Polska

kompen-
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sować przez powstające w wyniku

jów. A wielu z nich później potrafi

tej rewolucji nowe pola eksploata-

nas zaskoczyć.

a jednak po pewnym czasie zainteresowała odbiorców.

cji. Internet jest też miejscem dla
początkujących artystów, którym
trudno się przebić w radiu. Uzna-

– Kto Pana w ten sposób zaskoczył?

– Do czego Pan właściwie dąży
w muzyce?

ny twórca w Polsce może pojawić

– Gordon Haskell jest tego przy-

– Od zawsze mówiłem to bardzo

się wszędzie, czyli w Internecie, na

kładem. Po dłuższym czasie bra-

jasno i nadal jestem temu wierny.

estradzie, na płytach... Ten dopiero

ku aktywności w muzyce nagle

Muzyką zająłem się z pasji, chęci

wschodzący, nikomu nieznany, po-

wszystkich zaskoczył. Sam sobie

odniesienia sukcesu i zarobienia pie-

trzebuje czasem lat, żeby dojść do

nie dowierzał, że może odnieść po-

niędzy. Poza tym poprzez to, co ro-

takiego momentu.

nowny sukces. To nie jest odosob-

bię, chcę cieszyć ludzi, ale też prze-

niony przypadek. Roger Hodgson

kazywać pewne swoje przemyślenia,

– Czuje Pan presję i oczekiwanie

to też artysta, który nie poddaje się

inspirować do nich. I to wszystko

działania na zasadzie „maszynki

presji „wychodzenia” z czymś no-

w moim przypadku przybrało po-

do robienia hitów”?

wym raz za razem.

stać tzw. szansonizmu estradowego.

– Jeśli pojawia się presja w postaci konieczności stworzenia no-

– Potrzeba w tym wszystkim

– Wracając do początku naszej

wego utworu tylko dlatego, że mi-

spontaniczności...

rozmowy, czy wyobraża sobie Pan

nęły już trzy miesiące, to od razu

– Brak dokładnego zaplanowania przedsięwzięcia muzycznego
jest często istotą rzeczy. Wiele
projektów muzycznych, w których uczestniczyłem, było w pełni
spontanicznych. Moja współpraca
z polską grupą Pewex, z doskonałą artystką, jaką jest In-grid,
czy DJ-em BoBo były działaniami, które realizowałem właściwie
niespodziewanie i trochę improwizując. Nie kalkulowałem tego,
co takie inicjatywy przyniosą.
Nawet taki utwór jak „Dosko”
był kompletnym zaskoczeniem
dla wszystkich. Na początku nikt
go nie grał, a potem stał się hitem
w wielu klubach. A utwór ten pojawił się nagle. Niektórzy wtedy
komentowali, że to „kompletna
korba, Stachursky totalnie odjechał”. Piosenka ta też pod żadnym względem nie spełniała
oczekiwań rozgłośni radiowych,

bycie artystą, który nastawia się

takie przedsięwzięcie spisuję na
straty. Gdyby ktoś ciągle dopytywał mnie: „kiedy będzie nowa
piosenka”, to wiem, że w takich
okolicznościach nie byłbym w stanie czegokolwiek stworzyć. Nie
nadaję się do tego.
– Nawet najgłębsze pokłady pomysłów kiedyś się kończą...
– W muzyce staram się stale
podnosić sobie poprzeczkę, jeśli
chodzi o emocje, treść przekazu,
a także oprawę całego występu.
Mogę śmiało powiedzieć, że na
swoim koncie mam wiele przebojów, ale jednocześnie mam też
świadomość, że czasem trudno
„na zawołanie” lub ze stałą częstotliwością tworzyć takie utwory.
Z drugiej strony często przekreślamy artystów, gdy przez pewien
czas nie tworzą nowych przebo-

na bierność w zakresie kontaktów
z odbiorcami?
– Kluczowa jest interakcja z publicznością w czasie występów. Jestem mistrzem w nawiązywaniu
takich relacji i uwielbiam to robić.
Odbiorcy są kluczem do sukcesu
i ich opinie oraz kontakt z nimi,
szczególnie ten bezpośredni, są
najważniejsze. Bez nich muzyka
nie miałaby sensu.
–

Reasumując,

fundamental-

ne są dwa elementy – odbiorca
i instynktowność tego, co się robi.
Czy dodałby Pan coś jeszcze?
– Tylko tyle, że gdy w tworzeniu
muzyki pojawia się moment pewnej formy kombinowania czy analizy, to wtedy natychmiast wszystko,
co wartościowe, po prostu umiera.
Rozmawiała
Dominika Tkocz

Jacek Łaszczok – znany jako Stachursky, jeden z najpopularniejszych w Polsce artystów
muzyki pop i dance. Urodzony w Czechowicach-Dziedzicach, syn perkusisty jazzowego. Jest
autorem wielu utworów, które weszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej, np. „Typ niepokorny”, „Zostańmy razem”, „Tak jak anioł”, „Taki jestem” czy „Jak w niebie”. Stachursky
w dotychczasowej karierze sprzedał w Polsce prawie 700 tysięcy kaset i płyt CD. W 2000,
2001 i 2002 roku wystąpił na Festiwalu w Opolu, gdzie został uhonorowany nagrodą Superjedynki. Jest też dwukrotnym laureatem nagrody Bravo OTTO, Mikrofonu Popcornu, wyróżnienia Play Box, Skrzydła Super Expressu. W roku 2006 otrzymał na festiwalu w Sopocie
Słowika Publiczności.
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Warszawskie Wieczory Olimpijskie
FUNDACJA IM. FELIKSA STAMMA
Gala Fundacji im. Feliksa Stamma „Warszawskie Wieczory Olimpijskie” to cykliczne spotkania wybitnych osobistości świata sportu, biznesu i kultury pod honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Urzędu m. st. Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego oraz przy partnerskiej
współpracy z Business Centre Club, organizowane w październiku każdego roku.
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towy oraz wiedzą, jak ważne są relacje

Fundacja będzie gościć najlepszych

między sportem a biznesem. Firmy an-

sportowców, elitę przedsiębiorców,

gażujące się społecznie w sport razem

aby w tak szacownym gronie rozma-

z Fundacją „Papy” Stamma, zawsze

wiać o możliwych sukcesach Polski.

zyskują na wizerunku, zwiększają lo-

Wielka polska hossa na igrzyskach

jalność, prestiż, reputację i sympatię.

nie jest możliwa bez zaangażowania

Paula Stamm, prezes Fundacji im.

polskich przedsiębiorców – jako dar-

Feliksa Stamma, tak mówi o olimpij-

czyńców i sponsorów, którzy poprzez

skich wieczorach: – Uczestnicy War-

swoje działania dla sportu stają się

szawskich Wieczorów Olimpijskich stają

marką o najwyższym znaku jakości

się ambasadorami idei olimpijskiej. Jestem

i solidarności.

pewna, że wyzwolimy nową energię dla

Trener Feliks Stamm był wzorem

polskiego sportu w stolicy. Ideą jest pre-

wielkiej energii i pasji dla sportu. Fun-

zentacja potencjału wielu dyscyplin olim-

dacja czuje się zobowiązana do kon-

pijskich i potrzeb dla rozwoju talentów,

tynuacji tradycji i propagowania Jego

m.in. poprzez osobiste spotkania z gwiaz-

wciąż aktualnych wartości i zasad.

dami olimpijskimi – ikonami polskiego

Zamierzamy, tak jak kiedyś Feliks

sportu oraz zachęcanie przedsiębiorców

Stamm, być „Papą” dla wielu młodych

do inwestowania w sport. Wieczory olim-

sportowców i wspierać ich w drodze

pijskie mają szansę stać się pomostem łą-

do realizacji marzeń i rozwoju sporto-

czącym świat sportu i biznesu, pobudza-

wych talentów, aby charyzma Feliksa

jąc obie strony do działań oraz inwestycji

nie przeminęła. Wierzymy, że powró-

w sport.

ci dawny sentyment kibiców do suk-

Mamy ambicję, aby gala stała się

cesów Stamma i pomoże w osiągnię-

sztandarową uroczystością dwóch śro-

ciu nowych zwycięstw dzisiejszym

„WWO” to nowa jakość współpracy

dowisk – sportu i biznesu, tym bardziej,

talentom.

i partnerstwa świata sportu i biznesu,

że miejsce zobowiązuje, bowiem w tym

Aktywne uprawianie sportu kreuje

to spotkania dla przedsiębiorców, któ-

roku zadebiutujemy na Stadionie Naro-

osobowość, uczy systematyczności,

rzy cenią sobie CSR i marketing spor-

dowym.

a także ciężkiej pracy w dążeniu do
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wytyczonego celu. Rozwijanie tych
cech u dzieci i młodzieży jest bardzo
ważne, ponieważ stanowią one klucz
do sukcesu w dorosłym życiu. Dlatego Fundacja zabiega wytrwale o nowych partnerów.
Wyjątkowo zaangażowany darczyńca – uzyska tytuł i statuetkę
„Ambasador

Sportu”,

zostanie

uroczyście uhonorowany podczas
gali „WWO”. Prezentacja medialna z wydarzenia podkreśli rangę
i znaczenie uczestnictwa przedsiębiorcy w rozwoju polskiego sportu i będzie wyrazem szczególnego
podziękowania. Ambicją Fundacji
„Papy” Stamma jest dążenie, aby
tytuł „Ambasador Sportu” stał się
wyznacznikiem

wspaniałego

za-

angażowania, nośnikiem wartości,
symbolem dumy i satysfakcji oraz
autorytetu dla przedsiębiorcy. To
znak społecznego zaangażowania
w rozwój sportu i postawa godna
uznania.
Firmy angażujące się w budowę
nowej sportowej elity olimpijskiej
wzmocnią wizerunek oraz wiarygodność w relacjach biznesowych.
Takie stanowisko współodpowiedzialności za rozwój młodego sportu zapewne zainspiruje też pracowników do prezentowania społecznie
odpowiedzialnych postaw.
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Synestezja
ANDRZEJ STYRNA
przyznają uczestnicy Golf Cup, tur-

– Cenię swoich odbiorców i nie chcę

nieju organizowanego przez ma-

ich oszukiwać półśrodkami malarstwa.

gazyn Silesia Business & Life. Wy-

Przed każdą prezentacją moich obrazów

stawa jego obrazów od trzech lat,

pojawia się stres, bo pragnę, by każdy

czyli od początku istnienia turnie-

znalazł w nich pewną indywidualną

ju, jest stałym punktem programu

wartość dla siebie – dodaje artysta.

tej artystyczno-sportowej imprezy.

W czerwcu obrazy Andrzeja Styr-

– Człowiek zawsze był i jest dla mnie naj-

Niezmiennie cieszy się ogromnym

ny można było podziwiać na zamku

ważniejszy. Relacje z ludźmi sprawiają mi naj-

zainteresowaniem. Najnowszych ob-

w Pszczynie, a niebawem, bo już 23

większą przyjemność. Czerpię z nich ogromną

razów Andrzeja Styrny nie zabrakło

sierpnia, zaprasza na artystyczny

radość – powtarza przy każdej okazji An-

również podczas Golf Cup 2013.

event, połączony z wystawą jego

drzej Styrna, artysta malarz, którego prace

– To bardzo profesjonalnie przy-

najnowszych prac, do hotelu

docierają do wielu miast Polski i Europy.

gotowana impreza z doskonałą

Od urodzenia związany jest z Bytomiem.

obsługą. Organizacja, pro-

Mieszka wprawdzie w sąsiednim Radzion-

wadzenie i atrakcje tego

kowie, ale w Bytomiu ma swoją pracownię,

turnieju golfowego zde-

w której uprawia sztukę, czerpiąc inspiracje

cydowanie dorów-

zarówno ze świata snów, jak i z otaczające-

nują

go go świata realnego.

które organizuje

Ważnym miejsce, w którym spotyka się

imprezom,

się na Zacho-

ze swoimi odbiorcami, jest wystawa. Do

dzie.

Chętnie

każdej przygotowuje się długo i precyzyj-

wystawiam

nie. Nie liczy czasu spędzonego na przy-

tutaj

gotowaniach, bo nie ma wątpliwości, że

prace, bo mam

odbiorcy jego obrazów zasługują na udział

szansę dotrzeć z nimi

swoje

nie tylko do ludzi,
którzy interesują się
sztuką, ale też do

w wydarzeniu artystycznym na najwyższym

tych, którzy może dzięki takiej imprezie

poziomie. Jest bodaj jedynym malarzem, któ-

mają szansę zetknąć się z nią – mówi

ry wystawy przemienia w artystyczne eventy.

Andrzej Styrna.

Do każdego z nich przykłada ogromną wagę.

Artysta nie ukrywa, że każdy od-

Jest jednocześnie reżyserem, scenografem

biorca, zarówno ten bardziej świa-

i scenarzystą. Malarstwo jest w nich punktem

domy, jak i ten dopiero odkrywają-

wyjścia, swoistym jądrem, wokół którego bu-

cy sztukę, jest dla niego niezwykle

duje misterną artystyczną osnowę.

ważny.

Swoje obrazy pokazuje też miejscach, które
na pierwszy rzut oka nie korespondują z tak
wyszukaną sztuką. Andrzej Styrna udowadnia, że nic bardziej mylnego. Rację artyście
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Zamek Lubliniec SPA. Nie chce zdradzać nadmiaru szczegółów, podkreśla, że będzie to artystyczne wydarzenie. Co
do tego stali bywalcy nie mają zresztą wątpliwości.
– Tym razem moich gości zaproszę do filmowej krainy Hollywoodu, będzie czerwony dywan, ekskluzywne samochody firmy
Japan Motors, nietuzinkowi muzycy i bal do białego rana – uchyla rąbka tajemnicy artysta.
My dodajemy, że mimo wszystko najważniejsze w tym
artystycznym wydarzeniu będą obrazy, które spod jego
pędzla wyszły w ostatnich miesiącach. To one niezmiennie przyciągają przyjaciół i sympatyków twórczości
Andrzeja Styrny.
– Nieprawda, że tworzy się dla siebie. Obraz
to wprawdzie mój przekaz, moje wnętrze,
ale nie istnieję bez ludzi, to jest dialog.
Moja zależność od odbiorcy jest bardzo duża. Można być oczywiście
dobrym malarzem i chować
swoje obrazy do szuflady.
Jednak największa satysfakcja jest wtedy,
gdy można malować to, co się chce,

a na dodatek to się dobrze
sprzedaje – podsumowuje
Andrzej Styrna.
Wioletta Tkocz
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Candy GIRL
SYLWETKA

Pod prąd
stereotypom
– Polski odbiorca, słysząc „Candy Girl”, od razu ma przed oczami plastikową
pannę, która ma pusto w głowie. Za granicą, kiedy się przedstawiam, odpowiadają: „Candy Girl, sure! Why not?!”.
O źródłach swojej twórczości, inteligentnej prowokacji, kanonach muzyki elektronicznej oraz łamaniu stereotypów wizerunkowych opowiada Barbara Hetmańska.

– Dla pewnej grupy Twoich od-

Sama przeszłam przez różne, czę-

fanów, którzy śledząc mój profil

biorców jesteś odbiciem w lustrze,

sto mało komfortowe, momenty

na Facebooku dowiedzieli się, że

patrzą w nie i chcą w pewnym

i to pozwala mi czasem pomóc

jestem na treningu. Takich sytuacji

sensie się do niego zbliżyć.

komuś, kto przeżywa coś podob-

jest naprawdę wiele i bardzo je lu-

nego.

bię.

– Mam tego świadomość i czuję
się za to odpowiedzialna. Dlatego
tak ważne jest to, by ich nie zawieść.

– A z czego Ty czerpiesz energię?
– Największą nagrodą dla mnie
są chwile, kiedy dowiaduję się, że

części Polski?

– „Nie zawieść”, to znaczy?

ktoś kupił moją płytę, wysłuchał

– Od czasu do czasu udaje mi się

– Otrzymuję różne sygnały od

jej i odnalazł w niej jakąś część

przyjechać do Katowic, głównie

moich fanów, za które zresztą je-

siebie. Poza tym cieszą mnie też

dlatego, że chcę odwiedzić swoją

stem im naprawdę wdzięczna.

sytuacje, w których, tak jak już

mamę i znajomych. Czasem też

Twierdzą, że w wielu kwestiach

wspomniałam, mogę kogoś wes-

zdarza się, że w środku tygodnia

stanowię dla nich pewnego rodza-

przeć, bo ma przysłowiowego

odbieram telefon i słyszę głos

ju autorytet. W związku z tym sta-

doła. To wszystko napędza mnie

mojej mamy: „Zrobiłam

ram się dbać o to, co robię w sferze

niesamowicie do życia i do tego,

rosołek i kluseczki, wpad-

muzyki, ale także o to, co jest już

czym zajmuję się zawodowo.

niesz?”.

na pograniczu życia zawodowego
i prywatnego. Domyślam się, że
gdybym jutro zrobiła sobie tatuaż
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– Wspomniałaś o przyjazdach
na Śląsk. Jak często bywasz w tej

Oczywiście,

zwykle nie jest możli– Nieoczekiwane „napady” fanów też są budujące?

na przykład na głowie, to mogła-

– (śmiech) Bardzo energetyzują!

bym tym pomysłem kogoś zainspi-

Pamiętam kilka takich przypad-

rować.

ków. Kiedyś moi fani z Sosnowca,

we, ale jak już w końcu
udaje mi się przyjechać...
– To pewnie mama chce Cię wyściskać na zapas?

wiedząc, że przyjadę na Śląsk, bo

– Chce mi dać „pozytywnego

– Niekoniecznie pozytywnie...

pisałam o tym na swoim profilu

kopa” i już w drzwiach mówi:

– Fakt bycia dla kogoś punktem

Facebooka, czekali na mnie na sta-

„Dzisiaj przeczytałam o tobie same złe

odniesienia staram się wykorzy-

cji kolejowej Sosnowiec Główny.

rzeczy, ale wiesz co? Ty nawet nie pró-

stywać w dobrych celach. Na przy-

Nie mieli pewności, czy w ogóle

buj się tym przejmować!”.

kład pokazywać, że z trudnych

mnie zobaczą, gdy pociąg zatrzy-

sytuacji życiowych można wyjść

ma się na tej stacji, a jednak przy-

obronną ręką, a z życia naprawdę

jechali. Kiedy indziej wychodząc

cieszyć się i czerpać jak najwięcej.

z siłowni natknęłam się na grupę
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– Bo na Śląsku hart ducha jest
najważniejszy.

– Kocham Śląsk za ten jego „twar-

Azji, gdzie mam wiele koncertów.

dy charakter”, upór, siłę i specyfi-

Rzeczywiście, już w dzieciństwie

kę.

wyjazdy nie były mi obce. Dużo
wyjeżdżałam z rodzicami, głów-

– Trudno jednak dziwić się, że je-

nie do Niemiec. Oni też zajmowali

steś ciągle w drodze, bo od dziecka

się muzyką zawodowo, a to często

nigdzie nie mogłaś zagrzać miejsca

wiązało się z trasami koncertowy-

na dłużej.

mi. Podróże mam jakby trochę we

– Dzisiaj często podróżuję do

krwi.
– Azjatycka publiczność to egzotyczna publiczność?
– To odbiorcy, których
musisz przekonać do
siebie i zdobyć ich
uwagę tym, co śpiewasz. Poza tym są to
raczej zamknięci ludzie, a przez to nie jest
tak łatwo do nich trafić
ze

swoim

przekazem.

Mnie się to chyba w miarę
udaje, bo wielokrotnie już
przed nimi śpiewałam i niedługo znowu będę tam koncertować.
– Twój pseudonim artystyczny nie umniejsza Twojej twórczości?
– W Polsce nadal na artystów
spogląda się stereotypowo i łatwo
się ich szufladkuje, podczas gdy
w innych krajach jest zupełnie
inaczej. Polski odbiorca słysząc:
„Candy Girl” od razu widzi przed
oczami plastikową pannę, która
ma pusto w głowie. Za granicą,
kiedy się przedstawiam, odpowiadają: „Candy Girl, sure! Why
not?!”.
– Gdzie szukać źródeł Candy
Girl?
– Jej wizja powstawała stopniowo, w okresie, w którym słuchałam takich artystów, jak DJ Crash,
Shadow... Przyjaciele często mówili do mnie „Candy” , a nawet Iggy Pop miał w swoim
dorobku piosenkę, która była
zatytułowana tak, jak mój
pseudonim. We mnie samej
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od początku to sformułowanie nie

a w każde staram się wkładać

sensownie poukładać i jak się

budziło

skojarzeń.

dużo serca. Wszystkie odcinki

w nim zorganizować. Za to jestem

Od zawsze dużo podróżowałam

negatywnych

programu wymagały dużego na-

im bardzo wdzięczna, bo do dzisiaj

i to spowodowało, że stałam się to-

kładu pracy z choreografami. Jed-

to owocuje.

lerancyjna w stosunku do tego, co

nak sam taniec jest dla mnie pasją,

odmienne. A poza tym, rodzice set-

więc generalnie to było miłe wy-

ki razy powtarzali mi, że nie należy

zwanie. A odcinkiem, w którym

oceniać ludzi po wyglądzie.

tańczyłam do utworu Madonny,
chyba

rzeczywiście

wszystkich

zaskoczyłam.

– Jesteś liberalna?
– Odpowiem tak: każda forma
dyskryminacji jest zła. Kiedy ktoś
drugiego człowieka piętnuje tylko

– Przede wszystkim umiejętność przyjmowania w odpowiedni
sposób rzeczy, które cię spotykają
w życiu, co w przypadku mojego

– Jednak muzyka jest i tak numerem jeden?

zawodu jest niezbędne. Nie warto dramatyzować i przejmować

dlatego, że reprezentuje odmienne

– Rodzice od zawsze wiedzieli,

się krytyką, która, tak jak zresztą

podejście do życia, to jest to godne

że będę piosenkarką, mimo że od

wcześniej wspominałam, opiera się

krytyki. Co więcej, nie widzę pro-

dziecka lubiłam też tańczyć. To,

na stereotypach. Poza tym ważna

blemu w tym, że w Polsce odbywają

co bardzo podoba mi się w USA,

jest dla mnie też umiejętność inte-

się parady gejów, bo każdy ma pra-

to podejście rodziców do rozwi-

ligentnej prowokacji. Kiedyś mia-

wo demonstrować swoje poglądy.

jania pasji dzieci. W Stanach jeśli

łam taką nauczycielkę w szkole,

Zresztą w pierwszej takiej paradzie

dziecko wykazuje jakieś zaintere-

która z prawdziwą klasą potrafiła

sama uczestniczyłam.

sowania, to rodzice natychmiast

kogoś pouczyć, czasem prowoku-

próbują je mądrze ukierunkować.

jąc przy tym trochę. Jednak zawsze

– Dlaczego?

Na przykład od razu zapisują je

robiła to w taki sposób, że ten ktoś

– Pewnie dlatego, że mój pierwszy

do szkoły plastycznej albo na do-

nie czuł się poniżony, a wiedział,

datkowe lekcje muzyki...

co i jak powinien poprawić. Umie-

koncert odbył się w gejowskim klubie. Bardzo dobrze go wspominam.

jętność inteligentnego egzekwo-

Większa część publiki znała moje

– Twoi rodzice też szybko wy-

wania od ludzi czegokolwiek czy

piosenki i razem ze mną śpiewała,

łapali ten błysk w oczach, gdy

też zwracania im uwagi na pewne

co z perspektywy początków karie-

śpiewasz?

kwestie poprzez jakąś formę pro-

ry było ogromnym zaskoczeniem.

– Szczęśliwie od samego po-

Jeden z moich klipów – „Lick it” –

czątku dbali o rozwój moich pasji,

jest właśnie dedykowany gejom.

dlatego też chodziłam do szkoły

wokacji jest w gruncie rzeczy bardzo trudna.

podstawowej i równolegle do mu-

– Nie tak dawno współpracowa-

– Przy tworzeniu tego teledysku

zycznej. Potem też zadbali o pry-

łaś z Marco, a wcześniej z kilkoma

współpracowałaś z Augustinem

watne lekcje śpiewu, ale oprócz

innymi uznanymi DJ-ami. Wybór

Egurrolą.

tego również o zajęcia taneczne.

ten na pewno nie był loterią…

– Tworzyliśmy go w duchu od-

Mój grafik tygodnia był maksy-

– Wyznaję prostą zasadę – jeśli

dającym sposób kreowania klipów

malnie zapełniony i do dzisiaj

coś cię w kimś pociąga, w sensie

na Zachodzie. To znaczy naszym

pamiętam pytania koleżanek: „Ba-

artystycznym, to po prostu chcesz

założeniem było uniknięcie teledy-

siu, wyskoczymy gdzieś?”, na które

z nim współpracować. Fascynu-

sku, w którym pojawia się ferra-

zawsze miałam podobną odpo-

je mnie wielu artystów i z częścią

ri i ekskluzywny klub. Podstawą

wiedź: „Tak, tak, bardzo chętnie, ale

z nich udaje mi się współpracować.

tego przekazu miał być taniec i sam

wiesz, dzisiaj nie mogę, bo...”.

Zawsze na przykład intrygowała

ruch. Ten klip ma charakter wize-

mnie Madonna czy Rihanna, bo są

runkowy i jest wykonany w prosty

– Trudno było w sobie budo-

to artystki, które ciągle ewoluują.

sposób, a dzięki temu robi dosyć

wać motywację do tego, co nastę-

W momencie, gdy pojawia się ich

duże wrażenie.

powało po tym „bo”?

kolejna płyta, to pojawia się coś zu-

– Rodzice zaszczepili we mnie

pełnie nowego. To jest fascynujące.

– Spore wrażenie zrobiłaś też

pasję i naprawdę duże zamiłowa-

A wszystko tkwi w umiejętności

na widzach programu tanecznego

nie do tego, co kiedyś robiłam i co

odpowiedniej, oryginalnej, ale też

„Królowie Densfloru”...

nadal robię. Poza tym nauczyli

często zaskakującej, charakteryza-

–
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– Zdeterminowanie i upór, czy
jeszcze coś oprócz tego?

To

było

nowe

wyzwanie,

mnie też, jak sobie ten swój świat
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la niej bycie artystką

cji, bo przecież nigdy nie będzie

nie jest tylko byciem na

drugiej Rihanny.

scenie, ale także tym, co

– Poczucie własnej tożsamości,

robi przed i po występie. Czuje

ale jednocześnie kosmopolityzm?

odpowiedzialność za swoich od-

– Trzeba być otwartym na nowe

biorców i stara się dzielić z nimi

rzeczy i nie odrzucać pewnych

swoim doświadczeniem, gdy jest

pomysłów tylko dlatego, że nie

to możliwe. Każda konfrontacja

wpisują się we wcześniej przyjętą

z fanami jest dla niej energetyzu-

konwencję. Jeśli coś mnie „kręci”,

jącym momentem, który zawo-

to zagłębiam się w tę dziedzinę.

dowo najmocniej ją motywuje.
Śląsk utożsamia z hartem ducha,
uporem w tym pozytywnym

– Jak zagłębić się w muzykę
elektroniczną,

która

z

znaczeniu, ale też wyjątko-

zasady

wym,

ogranicza artyście bezpośredni

niepowtarzalnym

klimatem.

kontakt z nią?
– Ten typ muzyki oczywiście
od początku do końca powstaje
w komputerze i przy dużym
udziale

syntetyzatorów.

Jednak nie powiedziałabym, że artysta tworząc
ją nie ma z nią bezpośredniego kontaktu. Wręcz
przeciwnie – muzyk kreuje ją
samodzielnie, na żywo, a komputer jest tylko narzędziem do
tego.
– Polskie kanony tej muzyki
to...
– Pewien dosyć wysoki poziom
w tym zakresie wyznaczył już jakiś czas temu Robert M. Stał się
symbolem showmana tworzącego własne, oryginalne kawałki.
Ten muzyk zainspirował wielu
innych DJ-ów i można powiedzieć, że pobudził ten rynek muzyki. W Warszawie ten trend jest
bardzo widoczny. Powstaje tam
coraz więcej kawiarni, w których
grywają różni DJ-e.
– Muzyka klubowa jest obecnie
„on top”?
– Bardzo lubię muzykę klubową
i od pewnego czasu dostrzegam
spore zainteresowanie nią. Poza
tym powstają ciągle kolejne od-
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miany tego typu muzyki. Jednak,

wo będzie portalem internetowym

– Czyli tworzyć pewien klimat?

mimo tych zjawisk, liczbę DJ-ów,

opowiadającym o tematyce „swag”

– Wiele zwykłych miejsc, w cie-

którzy mają szanse działać w tej

– od mody, po sporty oraz imprezy,

kawej aranżacji, to znaczy modnie,

sferze, stale weryfikuje rzeczywi-

na których warto bywać i miejsca,

ale z oryginalnym pomysłem, ubra-

stość. Im większa konkurencja,

które warto odwiedzić. Jestem też

nej dziewczyny, może tworzyć nie-

tym trudniej przetrwać. Prawda

w trakcie tworzenia własnej marki

samowity klimat. Wiele dziewczyn

jest taka, że tylko garstka DJ-ów

odzieżowej o tej samej nazwie. Już

jest zainteresowanych tym nurtem

utrzymuje się z muzyki. Wielu

niedługo będzie ona dostępna na

w Polsce, a w Stanach to już wła-

z nich jest bardziej undergroun-

stronie internetowej www.barra-

ściwie epidemia. Takie artystki, jak

dowych. Tworzą ciekawe kawałki,

cudagirlss.com.

Rihannna czy Beyonce, to typowe

ale trudno im się z nimi przebić do
szerszej publiczności.

przykłady artystek w stylu „swag”.
– Hiphopowy „lans”?

Połączenie elementów sportowej

– Chodzi o kształtowanie swo-

garderoby z tymi bardziej kobie-

przede

cymi tworzy w sumie świetną

wszystkim opiera się na łączeniu

kompozycję, która ma niesamo-

przynajmniej wizerunkowo. Ima-

ciekawych i odmiennych elemen-

wity urok, ale też jest pociągająca

ge, jak już mówiłaś, ma pewne

tów garderoby w oryginalny spo-

i intrygująca... No i w ten sposób

znaczenie...

– Dzisiaj każdy artysta chce się
przebić, jeśli nie muzycznie, to

jego

wizerunku,

które

sób. Co można doskonale zestawić

dziewczyna w krótkich szortach

– Od jakiegoś czasu prowadzę

na zdjęciu z otoczeniem, np. po-

oraz szpilkach niekoniecznie musi

projekt pn. „Barracuda”, który ro-

przez ciekawe ujęcie na tle ulicy,

budzić od razu jednoznacznie ne-

dził się od dawna i ma dosyć opi-

chodnika, zwykłej fontanny czy

gatywne skojarzenia, bo obecnie to

niotwórczy charakter. Główną jego

budynków. Dzięki „Barracudzie”

po prostu „street wear style”.

osią jest bycie „swag”, czyli luź-

udaje się promować wiele miejsc

nym. W tym nurcie tworzyła się,

w Polsce wartych zobaczenia, czę-

i nadal tworzy, kultura hiphopowa

sto zupełnie niezauważanych.

dziewczyn. „Barracuda” docelo-

Rozmawiała:
Dominika Tkocz
Foto: Maciej Bernaś

Barbara Hetmańska – polska
piosenkarka występująca pod
pseudonimem Candy Girl, wykonująca muzykę z pogranicza
pop, dance i electronic. Współpracowała z takimi artystami,
jak: Alchemist Project, East
Clubbers, Wet Fingers oraz
z zagranicznym muzykiem Riff
& Raysem. Pierwsze sukcesy
odniosła w 2004 r. zdobywając
pierwsze miejsce na Festiwalu
Młodych Talentów w Katowicach, a rok później na Festiwalu
Talentów Niezwykłych – „Uwaga Talent”. W 2009 r. z piosenką
„Yeah” wystąpiła w konkursie
premier na Festiwalu w Opolu,
utwór ten zajął siódme miejsce
na Sopot Hit Festiwal. W lutym
2010 r. otrzymała nominację
do nagrody VIVA Comet 2010
w kategorii image roku oraz
debiut roku. Wydała dotychczas takie albumy, jak: „Hałas
w mojej głowie”, „Między jawą
a snem”, „Crazy – między jawą
a snem – reedycja”.
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TRENER PERSONALNY
W SIŁOWNI
W czasie wa-

wędrówek górskich, nie wykluczając

kacji oraz okre-

większych dostępnych szczytów Tatr.

su

urlopowego

Skupiając się na wyjściach w Tatry,

najczęstszymi

trening powinien obejmować trening

kierunkami wy-

kondycyjny wraz z elementami siłowy-

jazdu na odpo-

mi. Wynika to z długich podejść pod

czynek są plaża

górę, ciągłego obciążenia związanego

lub rejon górski.

z plecakiem, bądź podciągania się przy

Ze względu na

pomocy łańcuchów czy klamr. Zapro-

przygotowanie fizyczne, ciekawszym kie-

ponowany trening będzie angażował

runkiem jest wypad w góry. Planując wypo-

przede wszystkim mięśnie obręczy

czynek w Beskidach, Tatrach bądź Alpach

barkowej, kończyn górnych, grzbietu

warto przygotować się kondycyjnie i siłowo

oraz kończyn dolnych. Rozgrzewka na

do wędrówki górskiej, która, jako urozma-

bieżni z prędkością szybkiego marszu

icenie, zostanie zapewne włączona do pro-

i podnoszeniem nachylenia bieżni da

gramu odpoczynku. Osobom, które odzna-

możliwość symulacji zmian nachylenia

czają się aktywnością fizyczną i poszukują

terenu. Po dobrze przepracowanych

podczas wakacji większej stymulacji aniżeli

15 minutach na bieżni zaczynamy od

dwugodzinny spacer do schroniska, zostanie

pierwszego ćwiczenia.

przedstawiony trening pozwalający spróbo-

Koniec treningu to 30-minutowy

wać swoich sił na trasach bardziej wyma-

marsz na bieżni ze zmiennym nachyle-

gających. Do takich należą np. rejony Orlej

niem podejścia oraz naciąganie mięśni

Perci obfitujące w ubezpieczenia w postaci

nóg. Trening wykonany trzy razy w ty-

łańcuchów i sztucznych uchwytów poma-

godniu przez dwa miesiące da możli-

gających we wspinaczce w najtrudniejszych

wość bezproblemowego przemieszcza-

punktach szlaku. Poniższy trening jest prze-

nia się w górach. Następnego dnia nie

znaczony dla osób mających zamiar czer-

trzeba martwić się o bóle mięśniowe,

pać przyjemność z długich całodziennych

bo dla organizmu taki wysiłek nie będzie niczym nowym. Nie ma na co czekać, powodzenia na szlaku!
Damian Ozga
1. Wejście na step
Główne pracujące mięśnie: mięsień
czworogłowy uda, mięsień pośladków,
mięsień łydki.
Postawa początkowa: stopy na szerokości bioder, brzuch napięty, klatka
wypięta do przodu, barki cofnięte do
tyłu, luźne ramiona, głowa uniesiona
w górę, patrzymy przed siebie.
Wykonanie: wchodzimy na step od pięty – cała stopa ma kontakt ze stepem,
schodzimy ze stepu do tyłu na palce,
kąt ugięcia stawu kolanowego nie
powinien być większy niż 90 stopni,
ćwiczenie wykonujemy naprzemiennie
– raz lewa, raz prawa noga wspina się
na step.
Ilość: trzy serie po trzy minuty z jednominutowymi przerwami.
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2. Przysiady w wykroku z hantlami
Główne pracujące mięśnie: mięsień czworogłowy uda, mięśnie pośladków.
Postawa początkowa: nogi w dużym wykroku, noga wykroczna – stopa cała na parkiecie, noga
zakroczna – stopa na palcach, brzuch napięty, klatka wypięta do przodu, barki cofnięte do tyłu,
w dłoniach trzymamy hantle, głowa uniesiona w górę, patrzymy przed siebie.
Wykonanie: uginamy nogi do kąta 90 stopni w nodze zakrocznej i wykrocznej schodząc w dół,
następnie wracamy do pozycji wyjściowej, ciężar ciała powinien być rozłożony równomiernie
na obydwie nogi.
Ilość: trzy serie po 10 powtórzeń na każdą nogę z jednominutowymi przerwami.

3. Unoszenie tułowia i nóg leżąc przodem
Główne pracujące mięśnie: grupa mięśni prostowników grzbietu.
Postawa początkowa: leżenie przodem, ręce wyprostowane, wyciągnięte przed siebie, nogi wyprostowane, złączone.
Wykonanie: pierwsza faza – unoszone są jedynie ręce do góry i wracamy do pozycji wyjściowej,
druga faza – unoszone są jedynie nogi i wracamy do pozycji wyjściowej, faza trzecia – unoszone
są nogi i ręce w tym samym czasie i wracamy do pozycji wyjściowej.
Ilość: trzy serie po 15 powtórzeń ręce, 15 powtórzeń nogi, 10 powtórzeń razem z jednominutowymi przerwami.

5. Podciąganie nachwytem
Główne pracujące mięśnie: mięsień najszerszy grzbietu, mięsień czworoboczny, mięsień obły
większy, mięsień równoległoboczny, mięsień dwugłowy ramienia, mięsień ramienno-promieniowy, mięsień prosty brzucha.
Postawa początkowa: zwis na drążku, ręce w nawróceniu (nachwytem) rozstawione szeroko.
Wykonanie: podciągamy się tak, aby klatka piersiowa była prawie na wysokości drążka i opuszczamy się do pozycji wyjściowej.
Ilość: osiem serii po dwa powtórzenia z trzydziestosekundowymi przerwami.
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4. Przyciąganie tułowia na TRX
Główne pracujące mięśnie: mięsień przedramion,
mięśnie dwugłowe ramienia, mięsień najszerszy
grzbietu.
Postawa początkowa: nogi na szerokości bioder,
stopy całe na parkiecie, tułów i nogi tworzą prostą
linię, w rękach nachwytem trzymamy uchwyty TRX,
barki cofnięte do tyłu, głowa patrzy przed siebie.
Wykonanie: utrzymując układ linii tułowia i nóg
przyciągamy się do pionu aż do momentu, gdy dłonie są na wysokości klatki piersiowej, dłonie podczas ruchu wykonują ruch obrotowy i w momencie
końcowym ruchu są w podchwycie, taśmy TRX
utrzymujemy podczas ćwiczenia ciągle napięte.
Ilość: trzy serie po 12 powtórzeń z jednominutowymi przerwami

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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KLAUDIUSZ SEVKOVIC

„Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu”.
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MOZAIKA BARW, SMAKÓW, DŹWIĘKÓW
Nie potrafię dłużej przebywać w jed-

Zwykle Miami i Fort Lauderdal jestem

Miami leży na wybrzeżu Oceanu

nym miejscu, ciągle mnie gdzieś gna. Rze-

przelotem, gdyż stąd odpływają statki na

Atlantyckiego, w południowo-wschodniej

czywiście jestem niespokojnym duchem.

Karaiby, dokąd często podążam, dlate-

części Florydy. Nazwa miasta pochodzi

Podróż jest moim azymutem, wyznacza

go postanowiłem zostać tu kilka dni, by

od słowa „mayami” z dialektu Indian

drogę, dodaje mi zapału i energii, pozwala

napawać się atmosferą tego niezwykłe-

Tequesta. Oznacza „słodką wodę”. To tu

mi patrzeć na życie z innej perspektywy,

go regionu i poznać go bliżej. Nie wiem

znajduje się centrum światowej finansje-

a jednocześnie uczy smakowania życia.

z czym kojarzy Ci się Miami – być może

ry, handlu międzynarodowego, kultury,

Dzisiaj chciałbym zabrać Cię na Flo-

z filmami kryminalnymi, czy gwiazdami

mediów, rozrywki i sztuki. Właśnie styl

rydę do miast: Miami Fort Lauderdale

Hollywood, o których słyszymy, że często

sztuki art deco jest tutaj szczególnie obec-

i West Palm Beach, miejsc, do którychczę-

spędzają tu czas na plaży albo w nocnych

ny. Gdy patrzę na wznoszące się w niebo

sto wracam, które przyciągają mnie jak

klubach?

drapacze chmur, nie mogę uwierzyć, że

Moje pierwsze wrażenia, gdy jechałem

Miami było małą wioską zamieszkaną

wszechobecne przez cały rok słońce i ten

wypożyczonym samochodem z lotniska,

przez plemię Indian, którzy z czasem

błękit nieba, niepowtarzalny klimat? Nie

to: mnóstwo zieleni, wspaniałe, szero-

byli zmuszeni opuścić tę ziemię. Kawa-

wiem, ale jedno jest pewne – Florydę mu-

kie ulice, błękit nieba, palmy natomiast

łek historii tego miasta możesz zobaczyć

sisz kiedyś zobaczyć!

w West Palm Bech ukryte za wysokimi ży-

w dwóch najstarszych dzielnicach – Coral

wopłotami rezydencje największych sław

Way i Coconut Grove. Patrzysz na zabyt-

oraz najbogatszych ludzi. Magazyn For-

kowe, nieduże domy, wśród nich poja-

bes ogłosił Miami najczystszym miastem

wiają się nowe, idziesz ulicami, nad któ-

Stanów Zjednoczonych. Wziął pod uwagę

rymi pochylają się stare drzewa, mijasz

czystość powietrza, wody pitnej, ulic, „zie-

parki, zabytkowe posiadłości. Doprawdy

lone” obszary, a także wdrażane programy

niezwykły klimat.

magnes, nie wiedzieć czemu. Czyżby to

recyklingowe. Nie dziwię się, bo wokół jest

Podczas mojego pobytu dotarłem do

nieskazitelnie czysto, żadnego papierka,

kilku dzielnic: North, South, West i Do-

śmieci, wypielęgnowane trawniki.

wntown. Sercem Miami jest niewątpliwie
Downtown. Na tym obszarze znajdują
się m.in.: Brickell, Virginia Key, Watson
Island oraz Port of Miami. Właśnie tutaj znajduje się największa koncentracja
banków międzynarodowych w Stanach
Zjednoczonych. Rzeczywiście, mnóstwo
banków, ale także rzuciły mi się w oczy
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najlepsze marki światowych projektan-

matu monsunowego, z gorącymi i wil-

nimi. Większość południowych granic

tów mody. Przy okazji nie omieszkałem

gotnymi okresami letnimi oraz krótkimi,

miasta obejmują subtropikalne mokradła

zobaczyć z bliska posiadłości Versace –

ciepłymi zimami. Klimat miasta kształto-

charakterystyczne dla Florydy. To po-

imponująca. Nie mogłem odmówić sobie

wany jest przez niskie położenie nad po-

woduje czasami pewne problemy z dzi-

przyjemności zakosztowania „światowe-

ziomem morza, lokalizację na wybrzeżu,

ką przyrodą. Słyszałem o przypadkach

go życia” w kilku centrach handlowych.

umiejscowienie tuż ponad Zwrotnikiem

przedostawania się aligatorów na osiedla

Odwiedziłem Aventura Mall, Bal Harbo-

Raka oraz bliskość Prądu Zatokowego.

mieszkaniowe Miami lub autostrady.

ur Shops z takimi markami, jak Chanel,

Śnieg spadł tu tylko raz, w 1977 roku.

Cartier, Fendi, Gucci, Armani i wiele in-

Tropikalna

pozwala

Amerykanie są otwarci, pogodni, pełni

nych. Zatrzymałem się w moim ulubio-

mieszkańcom na całoroczną aktywność

optymizmu, chętnie nawiązują znajomo-

nym miejscu, którego poszukuję będąc

pod gołym niebem. Jako że miasto dys-

ści, rozmawiają z przypadkowo napotka-

w różnych częściach świata, a mianowicie

ponuje dużą liczbą portów, rzek, zatok

ną osobą. Jakież było moje zdziwienie,

w Hard Rock Cafe. Ciekawostką dla mnie

i dostępem do Oceanu Atlantyckiego,

gdy częściej słyszałem język hiszpański

było centrum handlowe na świeżym po-

popularnością cieszy się żeglowanie, wy-

wietrzu – CocoWalk. Przepiękne architek-

poczynek na jachtach oraz łowienie ryb.

tonicznie.

Biscayne Bay, ze względu na występują-

pogoda

Miami

Bardzo mi odpowiada panująca tutaj

ce tam rafy koralowe, przyciąga nurków

pogoda – słonecznie, ciepło, często bez-

oraz osoby uprawiające snorkeling, czyli

chmurne niebo. Chciałoby się rzec, że

płetwonurków wyposażonych w maskę,

wszystko skąpane jest tu w słońcu i błę-

fajkę (ang. snorkel) i płetwy, którzy uno-

kicie.

szą się na powierzchni wody, z zanurzoną

Miami leży w strefie tropikalnego kli-
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Poznałem tu wielu fantastycznych ludzi.

niż angielski. Okazuje się, że jest tu mnó-

burmistrz i rada miejska złożona z pięciu

w ręku, piękne kobiety w bikini wokół

stwo imigrantów z Ameryki Środkowej

komisarzy, wybieranych w pięciu dys-

– czegóż trzeba więcej?! Chciałbym za-

i Kuby oraz wiele grup etnicznych. Żyją

tryktach miasta. Rada miejska stanowi

wołać: – Chwilo trwaj! Jednak nie mo-

tu Amerykanie o karaibskim, europejskim

organ zarządzający z uprawnieniami do

głem zbyt długo wygrzewać się na słoń-

i latynoskim pochodzeniu. Miami nosi

przejęcia całkowitej władzy, wydawania

cu, bo chciałem jeszcze więcej zobaczyć,

przydomek „stolicy Ameryki Łacińskiej”,

rozporządzeń i wykonywania wszystkich

a zwłaszcza zakosztować specjałów tu-

jako że stanowi drugie największe amery-

uprawnień zagwarantowanych w statu-

tejszej kuchni. A skoro jest tutaj taka mie-

kańskie miasto (po El Paso w Teksasie),

cie. Burmistrz wybierany jest w wyborach

szanka kultur, to zapewne będzie i różno-

w którym ponad połowa mieszkańców

powszechnych i powołuje menedżera

rodność potraw, zapachów oraz smaków.

za swój język ojczysty uznaje hiszpański.

miasta. Tak więc miastem rządzi raptem

Postanowiłem, że podczas mojego pobytu

Miasto to zamieszkuje ponadto najwięk-

kilka osób, a u nas… Ale co tam, jestem

spróbuję zarówno potraw wykwintnych,

sza liczba Amerykanów o kubańskim po-

na wakacjach. Pomyślałem, że najwyższa

jak i zwykłych, powszechnych, takich

chodzeniu, spośród wszystkich regionów

pora udać się na plażę.

w rodzaju fast food. Przecież z Miami

Stanów Zjednoczonych.

A gdzie? Oczywiście na Miami Beach.

wywodzi się sieć restauracji Burger King

Jako że jestem radnym, bardzo inte-

To mała wyspa połączona z Miami serią

i Tony Roma’s. South Beach przyciąga

resują mnie władze miasta i ciekaw by-

mostów. Jeden z najznakomitszych i naj-

tysiące turystów. Stało się popularne

łem, jak to wygląda właśnie w Miami.

bardziej popularnych kurortów Amery-

w latach 80. za sprawą serialu telewizyj-

Dowiedziałem się, że miastem zarządza

ki. Szum oceanu, ciepły piasek, mojito

nego Miami Vice („Policjanci z Miami”).
To centrum bujnego życia towarzyskiego. W ciągu dnia tłumy spędzają czas na
plażach, a nocą wylegają na Ocean Drive – elegancki, pełen kawiarni i nocnych
klubów deptak. Faktem jest, że zarówno
krajobrazy, jak i dorobek filmowy Miami
są imponujące. Miasto tworzyło efektowne tło dla wielu filmów. Do najwybitniejszych z pewnością należy „Człowiek
z blizną”. Trzykrotnie na Florydzie gościł
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sam James Bond („Goldfinger”, „Opera-

wspaniałych knajpek. Idąc w kierunku La

Po przyjeździe udaję się do restauracji

cja piorun” oraz „Casino Royale”). Miami

Olas mijamy zaparkowane przy domach

o nazwie Zuma, która jest zdobywczynią

pojawia się nie tylko w filmach. Miasto

łodzie - robi to ogromne wrażenie. Zatok

nagrody Travellers Choise 2012, a serwuje

zostało uwiecznione nawet w grze kom-

takich jest tu mnóstwo. Fort Lauderdal

kuchnię japońską– de facto moją ulubio-

puterowej. Jedna z części słynnej sagi

to również miasto z którego wypływa

ną. Klimat niezwykły, świetna obsługa,

„Grand Theft Auto”, opowiadającej o zło-

wiele wycieczkowców. Niejednokrotnie

znakomite drinki, no a potrawy? Istna

dziejach samochodów, jest umiejscowio-

tutaj właśnie zaczynałem swoją podróż

uczta dla podniebienia. Zamówiłem sobie

na w Vice City – mieście stworzonym na

w kierunku ulubionych Karaibów. Wsia-

krewetki, sałatkę z pomidora i bakłażana

podobieństwo Miami.

dam w samochód i kieruje się w kierun-

z imbirem, sushi-zuma nigiri zushi, a na

Na kilka dni przemieściłem się do Fort

ku West Palm Bech. To kolejne 40 minut

deser czekoladową specjalność z lodami

Lauderdale – zaledwie 40 minut drogi od

jazdy – jednak wybieram trase brzegiem

waniliowymi. Wszystko było wyborne.

Miami. To dużo spokojniejsze miasto jed-

oceanu – mijam setki rezydencji najbo-

W Miami jest chyba z 6000 restaura-

nak równie urokliwe. Spotkać tu można

gatszych i najsławniejszych ludzi Stanów

cji, byłem oszołomiony. Do której pójść,

jednak już dużo starszych ludzi ceniących

Zjednoczonych.

zasłonięte

czego próbować, co jeszcze zjeść i pić?

sobię więcej spokoju. Wieczorem pole-

wysokim żywopłotem i tak wywierają na

Mozaika kuchni, chyba z całego świata!

cam przejście po La Olas - dzielnicy wielu

mnie ogromne wrażenie. Co kryją za sobą

Miami może być znane zwłaszcza z kuch-

pozostaje tylko w gestii mojej wyobraźni.

ni kubańskiej, ale również kuchni kra-

Docieram do West Palm Bech – jest wie-

jów Ameryki Południowej. Istnieją także

czór rynek tętni życiem – słuchać wszę-

restauracje, w których serwuje się dania

dzie muzykę przeplataną wspaniałymi

kuchni karaibskiej, azjatyckiej, chińskiej,

zapachami. Tutaj też widać większość

japońskiej, Bliskiego Wschodu, a także

starszego społeczeństwa więc nie zasta-

włoskiej.

Większość

nawiając się dłużej wracam do Miami.

Nie namyślając się długo, przyjaciele
zawieźli mnie do 7 Street Vine, czyli do
winiarni. Nie mogłem uwierzyć, było
tam mnóstwo gatunków win z całego
świata (ponad tysiąc). Kupujesz
specjalną kartę i degustujesz
wina jakie chcesz. Wspaniała atmosfera, obsługa –
to znakomici znaw-

58
58

SILESIA
ILESIA BUSINESS
BUSINESS &
& LIFE
LIFE

cy win, którzy odpowiadali na wszystkie

Czy Miami to raj na ziemi? Może okruch?

wypożyczyć łódź bądź jacht, by spędzić

moje pytania. Można było także kupić

Ale jak to w wielkich aglomeracjach bywa,

dzień na wodzie i zobaczyć Miami z innej

wina najszlachetniejszych szczepów, wy-

tak i ta ma swoje ciemne strony. Mówi się

perspektywy. Zresztą Miami uznawane jest

bornych gatunków, których na pewno

o przestępczości, handlu narkotykami, ha-

za światową stolicę żeglarstwa. Tak szero-

w Polsce nie dostaniesz. Wyjątkowe miej-

zardzie.

ka gama propozycji pozwoli na dokonanie

sce dla koneserów, wielbicieli smaku.

Jednak to muzea sztuki, występy baleto-

właściwego wyboru.

Wieczorem spacerowaliśmy po uli-

we, wspaniałe wydarzenia kulturalne i roz-

cach Miami. Co krok restauracja, bar,

rywkowe są świetlaną stroną tego miasta.

a w porcie czeka na mnie statek na Karaiby.

kawiarnia, klub. Zewsząd dochodziła

Masz możliwość wyboru z szerokiej gamy

Niebawem wypłynę w kolejny rejs, żądny

muzyka i to, co podobało mi się najbar-

atrakcji Miami. Centrum sztuki w Lincoln

nowych przygód i wrażeń.

Niestety,

czas

płynie

nieubłaganie,

dziej, że była na żywo. Muzyka wirowała

Road ma wystawy sztuki performance, od-

Pozostaną wspomnienia, parę zdjęć,

w powietrzu, rozmaite gatunki muzycz-

bywają się zajęcia i kursy, warsztaty z fo-

pamiątek, nieuchwytne zapachy, smaki,

ne przenikały się i przeplatały, wszyst-

tografii, malarstwa i wiele, wiele innych.

dźwięki, a wszystko to otulone błękitem

ko zależało od charakteru restauracji,

Ponadto możesz odwiedzić ogród bota-

i radością bycia.

w której rozbrzmiewała. W wielu z nich

niczny, park pełen flamingów, kina, teatry,

wymagany był odpowiedni ubiór, zaś

operę, kluby golfowe, park ekoprzygody.

niektóre kluby były tylko dla VIP-ów.

Jedną z bardziej znanych budowli miasta

Chciałem spróbować czegoś prawdziwie

jest Wieża Wolności. Zbudowana została

amerykańskiego, dlatego udaliśmy się do

w 1925 r. na kształt hiszpańskiej dzwonni-

Morton’s Steakhouse. Zjadłem najlepsze-

cy. Możesz także za niewielkie pieniądze

Rzeczywiście, widzę to wyraźnie – podróżować, to żyć.

go steka na świecie! Popularnymi napojami w Miami są Cuba Libre (rum z colą)
i mojito.

SILESIA BUSINESS & LIFE

59

60

SILESIA BUSINESS & LIFE

SILESIA BUSINESS & LIFE

61

With every hole… closer to success
W REGIONIE
Niesamowite emocje, dobry nastrój i wspaniała atmosfera – Lyoness Golf Cup
2013 już za nami!
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14 czerwca na polu golfowym

cesem – pierwsze miejsce w katego-

zwycięzcom uroczyście wręczyła

w Siemianowicach Śląskich od-

rii Netto Kobiety wywalczyła Ewa

puchary, statuetki oraz nagrody.

była się piąta już edycja turnieju

Kaszubowska. W kategorii Netto

Swoich sił w trafianiu do dołków

golfowego organizowanego przez

Mężczyźni Handicap 0-15 niepoko-

mieli okazję spróbować także po-

firmę Lyoness Poland. Na ponad

nany okazał się Marek Krolikow-

czątkujący gracze. Specjalnie dla

40-hektarowym terenie blisko stu

ski, natomiast w Handicap 15.1-30

nich udostępniono Lyoness Golf

miłośników tego sportu dzielnie

triumf święcił Sławomir Grzesiak.

Academy,

walczyło o wyjątkowe nagrody.

Na szczycie podium w kategorii

nauka podstawowych zasad gry

Każdy z zawodników wykazał się

Brutto stanęli Brygida Morańska

w golfa pod okiem profesjonalnego

znakomitą formą, a obserwowanie

oraz Marian Ciaciura.

instruktora.

gdzie

możliwa

była

ich zmagań dostarczało nie lada

Nie zabrakło również współza-

Niezwykłą atmosferę spotkania

emocji. W tegorocznej edycji udział

wodnictwa w kategoriach Longest

zapewniała nie tylko emocjonująca

wzięło prawie 70 graczy, których

Drive oraz Nearest to the Pin. Czo-

rywalizacja uczestników turnieju,

podzielono na 18 flightów. Pogoda

łowe miejsca zajęli tu Danuta Ce-

ale także oryginalna oprawa ca-

dopisała znakomicie.

sarz i Maciej Górski – Longest Dri-

łej imprezy. Po części turniejowej

Wszyscy uczestnicy turnieju wy-

ve, a także Barbara Dudek i Janusz

goście mieli okazję zrelaksować

kazali się sportowym duchem i nie

Rychlewski – Nearest to the Pin.

się na wieczornym after party,

tracili dobrego nastroju. Turniejo-

Prezes Zarządu Lyoness Poland,

któremu towarzyszyły smakowi-

we rozgrywki zakończyły się suk-

Martha

te potrawy oraz orzeźwiające na-

Krolikowski

wszystkim
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poje. Wieczorem zorganizowano

spotkania było przekazanie czeku

cji (www.lyoness-cff.org) możliwe

zabawę w typowo tyrolskim sty-

w celach charytatywnych. Hojność

jest niesienie pomocy tym, którzy

lu. Organizatorzy całego eventu

zaproszonych gości pozwoliła po

nie mają równych szans na eduka-

wystąpili w oryginalnych strojach

raz kolejny wesprzeć finansowo

cję i pomyślną przyszłość. Zebrana

– panie w kolorowych dirndlach,

Lyoness Child & Family Founda-

suma pieniędzy to ogromny sukces

a panowie w skórzanych spodniach

tion. Zebranych zostało aż 30 ty-

nas wszystkich!

i kapeluszach. Na stołach natomiast

sięcy złotych, które w całości prze-

Serdecznie zapraszamy do obej-

pojawiły się przysmaki tradycyjnej

znaczono na wsparcie projektów

rzenia galerii zdjęć z eventu znajdu-

bawarskiej kuchni, a także słodycze

kształcenia, realizowanych wśród

jącej się na stronie www.lyoness.pl.

nawiązujące wyglądem do golfo-

najbardziej potrzebujących rodzin

wych akcesoriów. Wieczór uprzy-

i ich środowisk. Dzięki Funda-

jemniała dobra muzyka, przy której
nogi same rwały się do tańca.
Poza licznymi atrakcjami wieczoru, jednym z głównych punktów
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Pro-Golf
Alternatywa w polskim
świecie golfowym
FIRMY REGIONU

Na polskim rynku jest jeszcze niewiele sklepów, które mają w swojej ofercie sprzęt golfowy. I to zarówno
internetowych, jak i stacjonarnych. Golfiści więc zaopatrują się często w sprzęt do gry zagranicą. Popularną
praktyką jest także nabywanie asortymentu u lokalnych Pro. W związku z powyższym, pragniemy przedstawić Państwu alternatywę dla zagranicznych i lokalnych sprzedawców – sklep Pro-Golf.

Academy
Marka Pro-Golf powstała w oparciu

Przejdźmy zatem do zapoznania się

godności marki firma, oprócz sprzedaży

o pasję, doświadczenie oraz ideę roz-

z asortymentem sklepu. Mając na uwadze

internetowej, zaprasza do swoich punktów

propagowania na obszarze całego kraju

fakt, iż polscy gracze mają coraz bardziej

sprzedażowych na terenie województw

pięknego sportu, jakim jest golf. Głów-

sprecyzowane potrzeby oraz ścisłe wymo-

śląskiego i małopolskiego. Na Śląsku sprze-

nym celem działalności firmy Pro-Golf

gi co do jakości i ceny, oferta zawiera sze-

daż prowadzona jest na polu „Srebrne Sta-

jest pokazanie Polakom, iż sport ten,

roki zakres markowych produktów, takich

wy” w Bytomiu, a w Małopolsce w klubie

wbrew powszechnym opiniom, nie jest

jak: Taylor Made, Nike, Cleveland, Ping,

„Royal Kraków Golf and Country Club”.

snobistyczny i elitarny, a wręcz przeciw-

Mizuno, Titleist, Big Max, Cobra, Wilson

W punktach tych sprzęt można obejrzeć,

nie – rodzinny, edukacyjny, wartościowy

Staff i wiele innych.

przetestować lub złożyć zamówienie spe-

i z elementami kultury. Dla potwierdzenia

Sprzęt oraz jego niskie ceny nie są jedyny-

cjalne. Kolejną atrakcją, jaką Pro-Golf

polityki firmy, stosowane są strategie ni-

mi atutami sklepu. Pozytywnym aspektem

proponuje swoim klientom, jest współ-

skich cen, gdyż jest to pierwszy krok, by

takich zakupów jest także fakt, że sprzedaw-

tworzenie eventów i turniejów, na których

pokazać, że przygodę z tym sportem może

cy to profesjonaliści (sami aktywnie grają

uczestnicy mają szansę wygrać atrakcyjne

rozpocząć każdy.

w golfa), którzy pomogą klientom dobrać

nagrody rzeczowe. Sami również jesteśmy

sprzęt do ich indywidualnych wymagań.

inicjatorami turniejów, które organizuje-

Z myślą o przyszłych golfistach powsta-

Academy

64

ła również Pro Golf Academy, mająca na

Ponadto w sklepie Pro-Golf można za-

celu nauczanie początkowe wszystkich

mawiać kije po custon fittingu, czyli kije

chętnych osób. Oczywiście w myśl na-

odpowiednio dopasowane do gracza, po

Więcej informacji o marce Pro-Golf

szej polityki, czyli w najniższych cenach

specjalnych pomiarach, czego nie oferuje

znajdziecie Państwo na stronie www.pro-

i w najlepszej jakości.

żadna inna firma. Dla zwiększenia wiary-

golf.pl oraz na Facebooku.
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my dla firm zewnętrznych. Takie eventy są
utrzymywane na najwyższym poziomie.
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Szkocki mariaż

SILESIA BUSINESS & LIFE GOLF CUP

Marka Glenmorangie, producent jednej z najlepszych single malt whisky na świecie, od
2012 roku jest sponsorem turnieju golfowego The Open Championship, a whisky Glenmorangie została oficjalną whisky uczestniczących w nim golfistów. Marka dołączyła tym
samym do zaszczytnego grona firm, których filozofia tożsama jest z ideą The Open.

66

Odbywający się w Wielkiej Bryta-

Zarówno marka Glenmorangie,

ze swoją ponadstuletnią tradycją.

nii turniej The Open Championship

jak i rozgrywki The Open Cham-

Jest to najstarszy turniej wielkosz-

(zwany również British Open) jest

pionship, swoją historię rozpoczęły

lemowy w historii profesjonalnych

jednym z najpopularniejszych tur-

ponad 150 lat temu. Whisky Glen-

rozgrywek golfowych, który od-

niejów golfowych na świecie. Jest

morangie po raz pierwszy została

bywa się od 1860 roku. W rywa-

to także jedyny turniej typu ma-

wyprodukowana w 1849 roku i od

lizacji mogą brać udział zarówno

jor odbywający się poza Stanami

tego czasu cieszy się popularno-

profesjonaliści, jak i amatorzy, któ-

Zjednoczonymi.

rozpo-

ścią wśród miłośników whisky na

rzy walczą o zdobycie Bordowego

czynają się zawsze w trzeci piątek

Zawody

całym świecie. Wytwarzana jest

Dzbana (The Claret Jug) – najbar-

lipca i rozgrywane są na polach

z

tradycyjnych

dziej pożądanego golfowego tro-

golfowych w Szkocji lub Anglii.

metod produkcji. Na każdej etykie-

feum, przekazywanego zwycięzcy

The Open przyciąga co roku ponad

cie znajdziemy informację o tym, że

od 1872 roku, kiedy to zastąpiono

dwieście tysiecy miłośników golfa,

producent inspiruje się metodami

nim poprzednią nagrodę, jaką był

a blisko 458 mln osób śledzi zma-

wytwarzania stworzonymi przez

czerwony mistrzowski pas.

poszanowaniem

gania w telewizji. W ubiegłym roku

legendarnych

męż-

Podobnie jak każdy miłośnik

marka Glenmorangie na trzy lata

czyzn” („Handcrafted by the Sixte-

whisky ma swój ulubiony smak

została oficjalnym sponsorem tego

en Men of Tain”). Turniej The Open

i aromat, tak wielbiciele golfa i The

prestiżowego turnieju.

również organizowany jest zgodnie

Open mają swoje ulubione dołki

„szesnastu

SILESIA BUSINESS & LIFE

i pola. Marka Glenmorangie, jako
oficjalny

sponsor,

postanowiła

stworzyć wspólnie z golfistami listę 18 najlepszych pól golfowych
na świecie. Na stronie golf.glenmorangie.com każdy może dodać do
rankingu swoje ulubione pole i zagłosować na nie. W wyborze najlepszych pól pomagają specjalnie
powołani do tego przez Glenmorangie ambasadorowie golfa: Sir Nick
Faldo, David Cannon, Tony Jacklin
oraz Robert Trent Jones Jr. Mogą
oni nie tylko doradzać uczestnikom
głosowania, lecz także nominować
swoje ulubione pola. Po zakończeniu głosowania spośród wszystkich
uczestników zostanie wybrana jedna osoba, która będzie mogła spróbować swoich sił w British Open
2014 w Royal Liverpool i być może
to właśnie jej imię zostanie wygrawerowane na słynnym Claret Jug.
Marka Glenmorangie od lat angażuje się w różnego rodzaju wydarzenia golfowe. Turniej The Open
jest jednak najważniejszym z nich,
nie tylko ze względu na swoją rangę golfową, lecz także dlatego, że
podobnie jak whisky Glenmorangie The Open Championship jest
jednym z symboli Szkocji rozpoznawanym i cenionym na całym
świecie.
Od sezonu 2013 marka Glenmorangie towarzyszy również polskim
golfistom. Glenmorangie on Tour to
nazwa projektu, w ramach którego
marka Glenmorangie jest obecna na
kluczowych turniejach na polskich
polach golfowych.
Kalendarz Glenmorangie on Tour
2013:
• Silesia Business & Life Golf Cup
– Śląski Klub Golfowy
• Turniej Męski AXE – Gradi Golf
Club
• Sierra PRO-AM & PGA Polska
Trophy – Sierra Golf Club
• Lotos Polish Open – Sand Valley Golf & Country Club

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Gościnnie w salonie BMW
SILESIA BUSINESS & LIFE GOLF CUP – KONFERENCJA PRASOWA

Wstępem do III edycji Silesia Business & Life Golf Cup była konferencja prasowa. Dzień
przed rozpoczęciem imprezy, 31 maja jej organizatorzy zaprosili dziennikarzy w gościnne
progi salonu BMW Bawaria Motors w Katowicach.

– Dzisiaj jest okazja do tego, by
poznać

68

największe

gwiazdy

PGA.

& Life oraz pomysłodawca turnieju

przez Silesia Business & Life. Na

Klaudiusz Sevkovic.

konferencji pojawił się też niezwią-

W salonie BMW Bawaria Motors są

W konferencji prasowej wzięli

zany co prawda wprost z golfem,

do Państwa dyspozycji, a jutro swo-

udział między innymi tacy golfi-

ale bliski znajomy uczestników

je umiejętności zaprezentują na polu

ści, jak: Peter Bronson, Max Sałuda,

konferencji, jeden z najbardziej uta-

golfowym Śląskiego Klubu Golfowego

Brian Messing oraz Łukasz Sadny,

lentowanych polskich snowboar-

w Siemianowicach Śląskich – mówił

a także pasjonata golfa Tomasz

dzistów – Mateusz Ligocki.

witając dziennikarzy redaktor na-

Iwan, będący stałym bywalcem

– Golfistom towarzyszą sportowcy –

czelny magazynu Silesia Business

turnieju Golf Cup organizowanego

celebryci, którzy kiedyś osiągali wyni-

ILESIA BUSINESS
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BRIAN MESSING

ki sportowe na światowym poziomie,

Turniej, który już zdobył sobie

a po zakończeniu kariery pokochali

rangę imprezy międzynarodowej

z wzajemnością golfa. Jak przysta-

i który posiada kilkusetosobową

ło na zawodników światowej klasy,

grupę sympatyków, nie miałby

również na polu golfowym radzą so-

miejsca bez pomocy sponsorów.

bie znakomicie, dorównując często

Jednym z tych, którzy już kolejny

profesjonalistom – mówił redaktor

raz wspierają turniej, jest BMW Ba-

naczelny magazynu Silesia Busi-

waria Motors. To właśnie szefowie

ness & Life.

tej firmy zaprosili organizatorów,

Słów uznania dla organizatorów

uczestników turnieju oraz dzien-

Silesia Business & Life Golf Cup

nikarzy do swojego salonu przy ul.

nie krył również Tomasz Iwan,

Roździeńskiego w Katowicach.

który z roku na rok z imprezą or-

– Zawsze z największą przyjemno-

ganizowaną na siemianowickim

ścią bierzemy udział w Silesia Business

polu golfowym czuje się coraz bar-

& Life Golf Cup. Golf jest dyscypliną

dziej związany.

sportu bliską naszym klientom, więc

– Inicjatorom turnieju należą się

zawsze na turnieju prezentujemy całą

gratulacje, że w tym roku znowu pod-

gamę naszych modeli. W tym roku

jęli się jego organizacji i sądzę, że mo-

zawodnicy, kibice i sympatycy golfa,

żemy się spodziewać kolejnych edycji

uczestniczący w Golf Cup, będą mogli

w latach następnych. To wspaniała

zobaczyć całą gamę modeli BMW. Od

impreza, w której z przyjemnością we-

serii 1 począwszy, a na BMW X6 skoń-

zmę udział już po raz trzeci. Jestem,

czywszy. Z największą przyjemnością

rzec można, weteranem. W tym tur-

zaprezentujemy też BMW M6 Gran

nieju można podziwiać grę w golfa

Coupe, którego premiera odbędzie się

na najwyższym poziomie. A dla nas,

w sierpniu. To samochód z ogromnym

amatorów, Golf Cup jest doskonałą

potencjałem, który łączy w sobie spor-

okazją nie tylko do gry w doborowym

towy charakter, estetykę i luksusowe

towarzystwie, co jest już pewną nobi-

wnętrze – tłumaczył Michał Cigorin

litacją, ale przede wszystkim okazją do

– Dyrektor Obsługi Posprzedażo-

podpatrzenia, jak grają mistrzowie. To

wej z Bawaria Motors Katowice.

po prostu doskonała szkoła golfa.

MICHAŁ CIGORIN

MZ

TOMASZ IWAN

SILESIA BUSINESS & LIFE

PITER BRONSON

MAX SAŁUDA

MATEUSZ LIGOCKI

ŁUKASZ SZADNY
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Największy event golfowy w Polsce!!!
SILESIA BUSINESS & LIFE GOLF CUP 2013
Najlepsi golfiści, celebryci, sportowcy i biznesmeni w jednym miejscu i o tej samej porze – to może zdarzyć się tylko w trakcie Silesia Business & Life Golf Cup.
Trzecia edycja imprezy organizowa-

Pierre’a Balmaina, którego pomysły można zoba-

impreza z roku na rok się rozrasta. Dostrzegam

nej przez magazyn „Silesia Business &

czyć na światowych wybiegach Paryża czy Me-

też coraz większe zainteresowanie mediów tym

Life” odbyła się 1 czerwca w Śląskim

diolanu – mówi project menager magazynu

wydarzeniem i samym golfem, ale i osób, które

Klubie Golfowym w Siemianowicach

Silesia Business & Life oraz pomysłodawca

chcą uprawiać tę dyscyplinę sportu – dodaje

Śląskich to event, łączący w doskonały

turnieju Klaudiusz Sevkovic.

Tomasz Iwan.

sposób świat sportu, sztuki, muzyki,

– Golf Cup to naprawdę, mówiąc kolokwial-

Co działo się podczas tegorocznej edy-

mody oraz biznesu i wpisanej na stałe

nie, kawał dobrej roboty, jestem pełen uznania

cji Golf Cup? Na polu golfowym królowali

w harmonogram nie tylko sportowych,

dla jego organizatorów. Co roku w trakcie tur-

najlepsi polscy golfiści, niektórzy rodem

ale też kulturalno-rozrywkowych wyda-

nieju mogę spotkać wielu znajomych, z którymi

zza oceanu, jak Peter Bronson, Max Sałuda

rzeń na Śląsku.

nie mam okazji zobaczyć się czasem przez cały

i Brian Messing, ale także ci szlifujący swój

rok – chwali imprezę Mariusz Czerkawski.

talent w Ameryce, jak na przykład 20-letni

– Trzecia edycja Silesia Business & Life
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Golf Cup to największe wydarzenie golfowe

Mariusz Czerkawski, podobnie jak To-

w Polsce. Nie bójmy się tego powiedzieć –

masz Iwan, nie wyobraża sobie nie wziąć

jesteśmy najlepsi, robimy największy event

udziału w kolejnej edycji Silesia Business &

w kraju. Przyjeżdżają gwiazdy PGA, grają

Life Golf Cup. Dla nich obydwu to impreza

celebryci, tacy jak Tomasz Iwan, Mariusz

jedyna w swoim rodzaju, na której po prostu

Czerkawski, ale mamy też gości z Amery-

trzeba być.

ki. Golf Cup to turniej międzynarodowy.

– Turniej golfowo-towarzyski – tak bym na-

Oprócz niego co roku odbywa się świetny

zwał to wydarzenie. Jestem tu po raz trzeci, więc

event z gwiazdami na scenie, a tym razem

mogę powiedzieć, że jestem weteranem. Jednak

zaplanowaliśmy wspaniały pokaz mody

ta stała obecność pozwala mi stwierdzić, że ta

SILESIA BUSINESS & LIFE

wrocławianin Adrian Meronk.

– Od strony organizacyjnej turniej przebiegał
bardzo sprawnie i profesjonalnie. Gra była bardzo płynna, co mnie, powiem szczerze, bardzo
zaskoczyło. W takich warunkach pogodowych
mogliśmy spędzić na polu sześć, siedem godzin,
a graliśmy poniżej sześciu – tłumaczy Max Sałuda.
Zawodowcom przyszło zmierzyć się z celebrytami, którzy w golfie od lat osiągają
również dosyć dobre wyniki. Po kij golfowy
sięgnęli też włodarze śląskich miast. Swoich
sił na polu golfowym w towarzystwie małżonki Agnieszki spróbował przewodniczący GZM i prezydent Świętochłowic Dawid
Kostempski. Nie zabrakło też prezydenta
Chorzowa Andrzeja Kotali, który razem
z GZM i prezydentem Siemianowic Śląskich
Jackiem Guzym, którego reprezentował zastępca Dariusz Bochenek. Swoje pięć minut
z golfem mieli też pozostali goście, którzy
pod okiem instruktorów w Akademii Golfa
po kij sięgnęli czasem po raz pierwszy.
– To wydarzenie jest okazją do porozmawiania o biznesie, wspólnych planach i przedsię-

SILESIA BUSINESS & LIFE
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wzięciach, które można zrealizować. Wiele osób
w trakcie imprezy dopytywało mnie również

uczestniczyć. W tym roku na pokazie mody zaprezentowałam to, co dla mnie samej było wyzwa-

o planowane w mieście inwestycje i jego przy-

niem. Pierwszy raz chcieliśmy pokazać kolekcję, której jeszcze nie ma w naszych sklepach,

szłość. Mam poczucie, że ten turniej to dobrze

bo dopiero wejdzie na rynek, czyli kolekcję jesień-zima 2013/14 Pierre’a Balmaina.

spożytkowany czas – dodaje prezydent An-

To casual połączony z rock and rollem – ulubiona marka Anji Rubik. Jest to

drzej Kotala

z jednej strony styl rockowy, zadziorny, a z drugiej elegancki.

Doskonałym uzupełnieniem sporto-

A wszystko to w wymarzonej oprawie, a nie z wieszaka. Ten

wej części imprezy była część muzyczna.

pokaz to niespodzianka dla klientów, bo nikt wcześniej tej ko-

W obszernym namiocie na scenie pojawili

lekcji nie widział – zdradza Edyta Wieczorek.

się: Jacek Stachursky, Marcin Kindla, Mar-

Pokaz mody poprowadził Olivier Janiak, który do

cin Spenner, Kamila, Rafał Brzozowski czy

Siemianowic Śląskich przyjechał z ekipą TVN. Skorzy-

też Candy Girl.

stał z okazji i na polu golfowym nakręcił kolejny od-

– Na Śląsk przyjeżdżam od czasu do czasu,
ale zawsze z wielką przyjemnością. Zwykle robię to ze względu na rodzinę i znajomych, ale są

cinek programu „Co za tydzień”. Na antenie TVN
został on wyemitowany w niedzielę, 9 czerwca.
– Strasznie lubię ten brand. To są piękne rze-

też różne wyjątki... Jak na przykład tegoroczny

czy i nie jest to przypadkowa francuska marka.

Golf Cup – wyjaśnia Candy Girl.

Zaczęła funkcjonować za sprawą swojego zało-

– Moja obecność na Silesia Business & Life

życiela, który urodził się w 1914 r. Dzisiaj to

Golf Cup miała charakter bardziej towarzyski.

są bardzo wyjątkowe modele – chwali ko-

Pierwszy raz biorę udział w tym wydarzeniu.

lekcję Olivier Janiak.

Ale moje obserwacje tego, co działo się w jego

W trakcie turnieju odbył się też

trakcie utwierdzają mnie w przekonaniu, że

pokaz najnowszych, luksusowych

ktoś miał kiedyś dobry pomysł organizując ta-

modeli BMW Bawaria Motors,

kie przedsięwzięcie. Oczywiście równie dobrym

w tym przedpremierowy pokaz

działaniem było jego powielanie – mówi Sta-

modelu BMW M6 Gran Coupe,

chursky.

który premierę będzie miał

Na finał tradycyjnie już wystąpili artyści

w sierpniu.

kabaretowi, tym razem panowie z Kabare-

– Drugi raz uczestniczymy

tu Młodych Panów. Kto chciał obcować ze

w turnieju. W tym roku starali-

sztuką, mógł obejrzeć najnowsze obrazy,

śmy się zaprezentować jak naj-

które wyszły spod pędzla znanego bytom-

większą ilość modeli, od serii 1

skiego malarza Andrzeja Styrny, a i same-

na BMW X6 kończąc. BMW

go ich autora poznać osobiście.

M6 Gran Coupe to naj-

– Ten turniej to dowód na to, że możliwe jest
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– Uważam że jest to jedna z ciekawszych imprez na Śląsku i jest nam miło, że mamy okazję w niej

młodsze dziecko w rodzinie

powiązanie różnych dziedzin życia. Mówiąc

M. Atletyczna sylwetka

w skrócie, jest to połączenie kilku elementów:

tego samochodu zdra-

turniej, koncerty, sztuka. W jego trakcie spoty-

dza potencjał jaki w nim

kają się ludzie z różnych branż, różne klimaty

drzemie. Łączy sporto-

tworzą jedną całość. No i wszystko dzieje się

wy charakter, estetykę

w jednym miejscu – mówi Radosław Maj-

i luksusowe wnętrze.

dan.

Wyposażony

jest

– Podczas tej imprezy płaszczyzna arty-

w potężny silnik V8

styczna wspaniale łączy się z biznesem i spor-

z dwiema turbosprę-

tem. Pasjonaci gry w golfa są po jednej i drugiej

żarkami o mocy 560

stronie, a to chyba najlepsza opcja – dodaje

KM. Pozwala on

Michał Milowicz.

osiągnąć

pierwszą

Nie lada gratkę miały panie, no i pano-

setkę w cztery se-

wie, gdy na wybiegu pojawiły modelki

kundy. Na życzenie

odziane w stroje Pierre’a Balmaina, któ-

klienta

ściągamy

re można nabyć w katowickich butikach

ogranicznik, a wtedy

Edyty Wieczorek, założycielki i właści-

maksymalna prędkość

cielki butików firmy reprezentującej linię

przekracza 300 km/h.

Wedal.

Zapraszamy do nasze-

SILESIA BUSINESS & LIFE

go salonu w Katowicach naprzeciwko Ikei na przejażdżkę tym samochodem oraz
całą gamą innych modeli – relacjonuje Mateusz Stanienda z BMW Bawaria
Motors.
Korzystając z licznych atrakcji kulinarnych, goście degustowali również wina i wykwintne alkohole marki
Glenmorangie Single Malt Scotch Whisky, a także
Stock. Ponadto Silesia Business & Life Golf Cup
było też okazją do wypróbowania potraw przygotowanych przez restaurację sieci hoteli Stylehotels. W trakcie eventu nie zabrakło również,
jak co roku, sushi – ponad sześć tysięcy sztuk
tej potrawy, przygotowanych przez Tomasza
Czypionkę, w swojej katowickiej restauracji
Sushi Umami, rozeszło się w ciągu kilku godzin. Zwieńczeniem Golf Cup było after party
w katowickim klubie Sofa & Genesis. Cały event
prowadził Adam Giza.
– Turniej Silesia Business & Life Golf Cup w ciągu zaledwie trzech lat zdobył sobie niewyobrażalną rzeszę sympatyków.
W tym roku liczba chętnych przewyższyła liczbę zaproszeń, a liczymy je w setkach. Ogromnie cieszy nas fakt, że Golf Cup wzbudza
coraz większe zainteresowanie i na stałe wpisał się już w kalendarz
imprez golfowych nie tylko na Śląsku. O rosnącym znaczeniu turnieju
świadczy to, że mówi się o nim w całej Polsce – mówi Klaudiusz Sevkovic i dodaje: – Oczywiście, tak ogromne przedsięwzięcie nie mogłoby się
odbyć bez wsparcia naszych sponsorów. Większość z nich, bo aż 90 procent, jest
z nami już trzeci rok i, co ważne, wciąż dochodzą nowi. Najważniejszym założeniem każdej edycji turnieju jest zaoferowanie zaproszonym gościom w jednym
miejscu i czasie wielu profesjonalnie przygotowanych atrakcji z różnych dziedzin
życia. Słysząc opinie i komentarze tegorocznych gości Silesia Business & Life Golf
Cup możemy śmiało powiedzieć, że po raz trzeci, znów udało nam się przygotować jedno z najważniejszych wydarzeń sportowo-artystycznych na Śląsku.
(wt)

WYNIKI TURNIEJU
SILESIA BUSINESS & LIFE
GOLF CUP 2013
STROKE PLAY BRUTTO PRO
1. Maksymilian SAŁUDA
2. Brian MESSING
3. Marek BEDNARCZYK
3. Sebastian GARDIASZ
5. Peter Henry BRONSON
6. Marcin STELMASIAK
STROKE PLAY BRUTTO AMATORZY
1. Adrian MERONK
2. Jerzy DUDEK
3. Łukasz SZUMAŃSKI
STABELFORD NETTO KOBIETY
1. Ewa KASZUBOWSKA
2. Beata FERNEZY
3. Aleksandra KRÓLIKOWSKA

S

STABELFORD NETTO MĘŻCZYŹNI
1. Leszek DANILUK
2. Grzegorz DOBROWOLSKI
3. Michael JOBCZYK
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Foto: Adam Pańczyk
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Golf Cup 2013 – After Party
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Zbuntowana elegancja
SILESIA BUSINESS & LIFE GOLF CUP 2013 – POKAZ MODY

„Krawiectwo
jest
architekturą
ruchu”
– powiedział kiedyś
Pierre Alexandre Claudius Balmain. Tuż po
drugiej wojnie światowej, od 1945 roku,
właściciel pierwszego
studia
krawieckiego
w Paryżu.

78

ILESIA BUSINESS
BUSINESS &
& LIFE
LIFE
SILESIA

– To są piękne stroje i nie jest to przypadkowa francuska
marka. Zaczęła funkcjonować za sprawą swojego założyciela,
który urodził się w 1914 r. Dzisiaj są to bardzo wyjątkowe modele – tak Olivier Janiak komentował niezwykły, bo premierowy, pokaz strojów marki Pierre Balmain w trakcie
Silesia Business & Life Golf Cup 2013.
Kolekcja jesień/zima 2013/2014 Pierre Balmain to
przede wszystkim kompilacja stylu casual i rock‘n’roll,
co powoduje, że stroje są z jednej strony eleganckie – co
przecież stanowi nieodzowną domenę francuskiego projektanta – a z drugiej prowokują zadziornością. O niepowtarzalną okazję podziwiania najnowszych pomysłów
tej marki w trakcie III Golf Cup zadbała Edyta Wieczorek,
właścicielka salonu firmy Wedal Line, który można znaleźć w centrum Katowic. Pomysł na takie modowe przedsięwzięcie to wynik pasji, talentu, umiejętności kreacji i
doboru najwyższej klasy asortymentu. Salon Wedal Line,
funkcjonujący na rynku od kilku lat, dzisiaj posiada już
ugruntowaną pozycję w świadomości klientek, których
liczba ciągle się powiększa. Wedal Line oferuje najnowsze kolekcje takich marek, jak: Luisa Cerano, Missoni,
Pierre Balmain, a od tego sezonu Michael Kors. Każdy
strój można wzbogacić w salonie oryginalnymi dodatkami, a także obuwiem światowych marek – w tym między
innymi Baldinini, Sergio Rossi i Giuseppe Zanotti.

– Tegoroczny pokaz mody dla mnie samej był wyzwaniem, ponieważ pokazaliśmy
w jego trakcie kolekcję, której jeszcze nie ma w naszych sklepach. Pierre Balmain
w tym wydaniu to przede wszystkim doskonałe połączenie stylu rockowego i pełnej
elegancji równocześnie. No i oczywiście to również ulubiona marka samej Anji Rubik
– przyznała po pokazie Edyta Wieczorek.
Pierre Balmain stanowi tańszą, młodszą linię Balmain. Pomysł jej wykreowania jest efektem współpracy Balmain Paris i Ittierre SpA z nowym projektantem Olivierem Rousteing. Współczesny Balmain to synonim bardzo
wąskich rurek z dżinsu i skóry, marynarek z wyraźnie zarysowanymi ramionami oraz podartych topów. Można więc rzec – indywidualizm, brak pokory,
bunt, a to wszystko w luksusowym opakowaniu. Natomiast klientki Wedal
Line mogą bezpośrednio poczuć zbuntowaną elegancję francuskiego projektanta. Jego stroje bowiem już można przymierzyć w salonie Edyty Wieczorek,
który fascynuje nowoczesnym wnętrzem i niesamowitymi markami, ale też
dowodzi, że na Śląsku duch wielkich osobowości mody jest wciąż żywy.
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UMAMI SUSHI BAR

KATOWICE ul. Kościuszki 40
CZYNNE OD 12.00 DO 22.00
REZERWACJE: 604 522 577
44

www.suschiumami.com.pl
S
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The Silesian Golf Club
Siemianowice Śląskie
18 Hole Course

www.skgolf.pl
www.slaskiklubgolfowy.pl
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CUP 2013
SILESIA BUSINESS & LIFE

SPONSORZY TURNIEJU

PARTNERZY TURNIEJU

Patronat nad turniejem objęli prezydenci miast Chorzowa i Siemianowic Śląskich

SILESIA BUSINESS & LIFE

87

Adrian MERONK

GOLF
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Odważnie podąża śladami
Tigera Woodsa!
Z Adrianem Meronkiem, młodym polskim golfistą, osiągającym sukcesy na międzynarodowych arenach sportowych i marzącym o sukcesach wielkiego Tigera
Woodsa, rozmawia Wioletta Tkocz.
– Kiedy po raz pierwszy wziął Pan

machnąłem, że wybiłem w domu szy-

sport i był moim pierwszym nauczy-

kij golfowy do ręki? Czy to ojciec, li-

bę. Natomiast moje początki z golfem

cielem. To dzięki niemu zacząłem

gowy siatkarz w latach 70. i 80. rozbu-

zaczęły się w wieku siedmiu-ośmiu lat,

grać.

dził w Panu sportową pasję i miłość

wtedy dostałem pierwszy zestaw ki-

do golfa?

jów i zaczynałem swoją przygodę na

– Już jako 18-latek walczył Pan

– Pierwszy raz miałem kij w ręku

małych, dziewięciodołkowych polach.

o pierwszą lokatę w Orange Bowl

w wieku trzech lat. Podobno tak się za-

Tak, to prawda, mój tata pokazał mi ten

Championship, turnieju nazywanym nieoficjalnie mistrzostwami

SILESIA BUSINESS & LIFE
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świata juniorów w golfie. Jego zwy-

– Jest Pan wychowankiem szkoły

cięzcy niejednokrotnie właśnie od

David Leadbetter Golf Academy na

tych zawodów rozpoczynali swoje

Toya Golf Club. Właściciele klubu

wielkie kariery golfowe, wystarczy

sprowadzili na podwrocławskie pole

wspomnieć Tigera Woodsa. Jak Pan

golfowe akademię jednego z najsłyn-

wspomina udział w tym turnieju?

niejszych trenerów na świecie. Jak

– To był jeden z najlepszych moich turniejów. Pierw-

Pan ocenia te treningi z punktu wi-

sze

dzenia zawodnika?
– Cały czas jestem w David Lead-

trzy dni grałem
rów-

better Golf Academy. Moim trenerem

no i dobrze,

jest Matthew Tipper, z którym trenuję

dzięki czemu

już trzy lata. Rzeczywiście, po tym, jak

bardzo

znalazłem
na

zacząłem z nim pracę, moje wyniki

się

poprawiły się. Trenerzy głównie

pierwszej

skupiają uwagę na krótkiej grze

pozycji i grałem

i dobrej technice, co w golfie

w tak zwanym

jest bardzo ważne.

leader flight. Niestety, ostatni dzień
okazał się najgorszy

– W sierpniu ubiegłe-

i spadłem na jedena-

go roku wyjechał Pan

stą pozycję. Mimo to

do USA, gdzie rozpo-

turniej uważam za uda-

czął studia na kierun-

ny.

ku sport management
w

East

Tenneesse

– Marzy się Panu

State University i grę

wielka kariera Tigera

w pierwszej dywizji,
czyli najmocniejszej li-

Woodsa?
– Chyba każdy golfista marzy o tym,

dze uniwersyteckiej. Co

żeby osiągnąć tyle co Tiger. Nie ma

pociągnęło Pana za ocean

drugiego takiego golfisty na świecie,

– studia czy golf?
– Głównym celem mojego

więc na pewno chciałbym pójść w jego

wyjazdu było połączenie gol-

sportowe ślady.

fa z nauką, co za oceanem jest
– Który z Pana dotychczasowych

dużo łatwiejsze niż w Polsce.

sukcesów w turniejach golfowych

Oczywiście, poziom i warunki

jest dla Pana najważniejszy? Jakie

do gry w golfa są najlepsze na

zawody najbardziej zapadły Panu

świecie. To daje mi możliwość
rywalizacji z najlepszymi.

w pamięć?
– Myślę, że Drużynowe Mistrzostwa

– Jak wygląda Pana codzien-

Świata, które odbyły się w zeszłym

ność w Stanach Zjednoczonych?

roku w Turcji. Grałem chyba wtedy
najlepszy golf w życiu. Zająłem siódme miejsce indywidualnie. Czułem się
bardzo dobrze i uważam, że mogło
być jeszcze lepiej. Niedawno wróciłem
z British Amateur, z jednego z największych turniejów świata, gdzie byłem pierwszy po rundzie stroke play.
To też jeden z moich największych
sukcesów.
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Trudno połączyć naukę z treninga-

czony tylko dla drużyny uniwersytec-

mi?

kiej, co daje nam nieograniczone moż-

grywane

liwości treningu.

pięciu graczy, którzy wezmą udział

– W Stanach Zjednoczonych jest to
bardzo proste, ponieważ ludzie rozumieją co to znaczy uprawiać sport.
Wiedzą, ile do tego potrzeba czasu,

kwalifikacje

wyłaniające

w turnieju. W minionym sezonie uda– Jak przyjęto Polaka w uczelnianej
drużynie i jak się Pan w niej czuje?

więc nie ma problemu łączenia nauki

– Przyjęto mnie bardzo dobrze,

z golfem. Zajęcia mam do 13.00, a po-

wszyscy byli bardzo pomocni i życz-

tem mogę poświęcić czas na trening.

liwi. Wiadomo, że pierwsze miesiące

ło mi się wystartować we wszystkich
turniejach. Zostałem również nagrodzony nagrodą dla najbardziej wartościowego zawodnika sezonu 2013.

były trudne z powodu zmiany miejsca,

– Duże gratulacje! Proszę w takim

– Czy warunki treningowe w Ame-

ale po pewnym czasie odnalazłem się

razie podzielić się z nami swoimi pla-

ryce znacząco odbiegają od tych,

w nowym otoczeniu. Teraz, wracając

nami startowymi na najbliższy czas.

z którymi miał Pan do czynienia we

tam, już wiem czego się spodziewać.

wrocławskim klubie?

92

– Przed każdym turniejem są roz-

– Oczywiście nie wszyscy zawsze

– Przede mną start w prestiżowym turnieju British

– Warunki szkoleniowe są bardzo

mogą startować w turniejach. Często

Amateur w Anglii, następ-

podobne do tych, które mam na Toya

udaje się Panu reprezentować druży-

nie kilka startów w Polsce

Golf, ale obiekt golfowy jest przezna-

nę na zawodach?

oraz w sierpniu mistrzo-
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Urodził się 20 lat temu w Hamburgu, wychował w Pniewach pod Poznaniem, reprezentuje Toya Golf & Country Club Wrocław. Studiuje w USA, w East Tenneesse State
University. Gra w pierwszej dywizji, czyli najmocniejszej lidze uniwersyteckiej.

stwa Europy. Od września zaczynam

harmonogramowi mam mniej czasu

nowy sezon w USA.

na myślenie o tym.

– Czy poza nauką i golfem ma Pan
czas na rozwijanie innych pasji?
– W miarę możliwości uprawiam
rekreacyjnie inne sporty, takie jak:
koszykówka,

piłka

nożna,

– Pana sukcesy pozwalają mieć
nadzieję, iż na Igrzyskach Olimpij-

– W maju zaczął Pan wakacje w Pol-

skich w 2016 roku, gdzie golf będzie

sce, zdobywając dziesiąty medal mi-

obecny po raz pierwszy od ponad

strzostw Polski. Kiedy wraca Pan za

stu lat, będziemy mieli szansę do-

ocean i czy już planuje kolejny przy-

pingować polskiego reprezentanta.

jazd do Polski?

Myśli Pan już o tym sportowym wy-

tenis

– Rok szkolny w Stanach Zjedno-

i wiele innych. Mamy też obowiąz-

czonych zaczyna się 26 sierpnia. Do

– Jest to jedno z moich marzeń i będę

kowe zajęcia na siłowni, co we

Polski wrócę w grudniu na przerwę

robił wszystko, żeby to wykorzystać.

współczesnym sporcie jest bardzo

świąteczną, która potrwa miesiąc.

Jeszcze do końca nie wiadomo jak

darzeniu?

będą wyglądały kwalifikacje.

ważne.
– Swoją przyszłość wiąże Pan z Pol– Tęskni Pan za krajem, Wrocławiem i bliskimi?
– Tak, tęsknię za bliskimi, domem
i jedzeniem, ale dzięki napiętemu
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ską, czy raczej zamierza Pan pozostać
za oceanem?
– Na razie chcę skończyć szkołę, a co
dalej – czas pokaże.

SILESIA BUSINESS & LIFE

– Czego można Panu życzyć u progu tak wspaniale zapowiadającej się
kariery sportowej?
– Połamania kija i dużo berdie :).

