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O

ddajemy Państwu do rąk kolejny, już 18., numer Silesii
Business & Life. Od poprzedniego wydania jesteśmy dostępni
również na wszystkich urządzeniach mobilnych. Naszą aplikację
można ściągnąć na smartfony. Jesteśmy również na App Store,
wobec czego użytkownicy iPhonów i iPadów również będą mogli
sobie za darmo ściągnąć aplikację i na bieżąco mieć wgląd do
aktualnych i starszych wydań magazynu.
Tematem przewodnim obecnego wydania jest Silesia Business
& Life Golf Cup 2014. Ten czwarty już, największy event golfowy
w Polsce odbył się 31 maja. Turniej stał na wysokim poziomie,
było wiele cennych nagród, z samochodem Infiniti Q-50 na czele.
Szczegółowe sprawozdanie oraz fotorelację znajdziecie Państwo
wewnątrz numeru. Zapraszam również do oglądania zdjęć i filmów na naszych stronach www.silesiaevent.pl oraz www.silesiabl.pl.
W magazynie oczywiście nie zabraknie ciekawych wywiadów. Ekskluzywnego udzielił nam Cezary Pazura, który podsumował swoje 25-lecie twórczości na scenie oraz opowiedział o planach
na przyszłość.
Poznamy również sylwetkę Kasi Jarosz, która specjalizuje się w sesjach zdjęciowych stylizowanych, fotografii reklamowej oraz fotografii modowej. W 2012 roku nawiązała stałą współpracę z chicagowskim magazynem TCW, dla którego wykonuje zdjęcia podczas największych
imprez modowych w Chicago i Nowym Yorku.
Kolejną bardzo ciekawą postacią, jaką prezentujemy, jest Mirosław Barszowski, który przybliża Czytelnikom kulturę Dalekiego Wschodu, tamtejsze zwyczaje, filozofię, mentalność, tradycje.
W magazynie pokazujemy nowe inwestycje, które powstały w regionie, a jest taką m.in. hotel
Gorczowski, na otwarciu którego mieliśmy okazję gościć i możemy śmiało powiedzieć, że zrobił
na nas ogromne wrażenie.
Prezentujemy również otwarty w maju tego roku prestiżowy LIFEAGE Premium Wellness Club
w Chorzowie.
Niebawem w naszym kraju odbędą się mistrzostwa świata w siatkówce, wewnątrz numeru
znajdziemy opis sześciu aren, na których rozegrane zostaną mecze reprezentacji. Przypomnę
tylko, że finał mistrzostw świata odbędzie się w katowickim Spodku.
Kolejnym bohaterem tego numeru jest Zbigniew Bartman, czołowy polski siatkarz, który najbliższy sezon spędzi w Jastrzębskim Węglu.
Polecam gorąco lekturę działu „Podróże”, w którym opowiadam o pięknych plażach, jakie
udało mi się zobaczyć w słonecznej Brazylii.
Jak zwykle, zapraszam Państwa również do odwiedzania naszych stron – www.silesiabl.pl
i www.silesiaevent.pl.
Pozdrawiam życząc przyjemnej lektury.
Klaudiusz Sevkovic
Projekt Manager
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Cezary Pazura
SYLWETKA

Bez granic jest tylko anarchia
O powrocie na deski teatru, nowych wyzwaniach filmowych, przesycie komediowych konwencji i anarchii w działaniach artystycznych – opowiada Cezary Pazura.
– Jakie wydarzenie w Pana dotychczasowej karierze zawodowej było
pewnego rodzaju punktem zwrotnym?
– Zawodowo żyję dosyć intensywnie,

też pracę na planie zdjęciowym do serialu

stwierdzić, czy rzeczywiście zawodowo się

pt. „Powiedz tak” w Polsacie.

w tym zakresie sprawdzamy.

– Gdyby nie te „25 lat”, to nie byłoby
powrotu na scenę teatralną?

filmu czy telewizji jest pierwotny. Jednak

stale angażując się w nowe przedsię-

– Po tym czasie uświadomiłem sobie, że

nie w tym należy upatrywać jego prze-

wzięcia i jednocześnie z pewnych też

odszedłem z teatru na urlop. A co gorsza,

wagi w zakresie wymogów, które stawia

rezygnując. Na pewno istotnym wyda-

jak się okazało, jestem na nim już dzie-

aktorowi.

rzeniem było obchodzone dwa lata temu

więtnaście lat. Faktycznie, do tej pory bra-

25-lecie pracy zawodowej. Dla każdego

kowało mi czasu na nadrobienie zaległości

artysty, człowieka, niezależnie od jego

„teatralnych”, ale wciąż ta dziedzina sztuki

fachu, takie rocznice są ważne. Przy ta-

jest mi bardzo bliska. Praca w teatrze dla

kich okazjach uświadamiamy sobie za-

aktora jest powrotem do źródła. Najwyższą

kres pracy, którą wykonaliśmy. Wtedy

próbą jego zdolności aktorskich. W takich

też spojrzałem na mój dorobek filmowy,

warunkach obiektywnie jesteśmy w stanie

który przez te lata naprawdę rozwinąłem. Potem odniosłem go do współczesności i z satysfakcją stwierdziłem, że
niektóre filmy zostały poddane obróbce
cyfrowej, jak np. film „Psy”, który znowu jest na ekranach kin. Ten aspekt jest
istotny, gdyż podkreśla znaczenie pewnych produkcji, do których publiczność
chce wrócić lub na nowo je odkryć.
– Ta rocznica zapewne była okupiona nostalgią i... No właśnie, czym
jeszcze?
– Nie chcę żyć wspomnieniami, a raczej tym, co dzieje się obecnie lub za
chwilę się stanie. Zagrałem jakiś czas
temu w spektaklu w Teatrze 6. piętro
i ten fakt jest początkiem mojego powrotu na deski teatralne. Jednocześnie z gry
w filmie nie rezygnuję. W ostatnim czasie pojawiło się kilka propozycji udziału
w produkcjach filmowych, które powoli
się krystalizują, więc zapewne niedługo
podejmę ostateczne decyzje. Zaczynam

6

– W ujęciu historycznym teatr na tle
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– Film dysponuje dublem, montażem,

co pozwala na wykorzystanie pełnej ska-

który oczywiście jest też charakterystyczny

li umiejętności. Odczuwam już przesyt

dla telewizji. W teatrze nie występują takie

komediowych konwencji, a jednocześnie

możliwości. Każdy spektakl jest co praw-

wciąż spełnienie komediowe gwarantuje

da poprzedzony miesiącami prób, ale ni-

mi praca na estradzie.

gdy nie ma się pewności, jak się wypadnie

– Przesytu w zainteresowaniu sztuką

w dniu premiery, bo wszystko odbywa się

teatralną publiczność do tej pory nie za-

na żywo. Bywa czasem tak, że właśnie pre-

znała. Można wręcz dostrzec tendencję

mierowa sztuka staje się dla nas najwyższą

zupełnie odwrotną...

próbą talentu. Teatr jest bardzo obnażający
dla aktora.
– W jakich rolach chciałby się Pan
„odsłaniać” na deskach teatru?

– Od pewnego czasu teatry przeżywają
renesans. Objawia się on zarówno dużą liczbą osób uczęszczających w takie miejsca,
jak i tym, że powstaje coraz więcej teatral-

– Propozycje, które otrzymuję w tym

nych obiektów. Dla przykładu, w Warsza-

zakresie, są zróżnicowane. Na pewno będę

wie funkcjonuje wiele teatrów komercyj-

unikał farsy, bo chciałbym grać podob-

nych, które komercję mają tylko w nazwie,

ne kreacje jak ta, w którą wcielam się

bo ich repertuar kreowany jest na zupełnie

w spektaklu Teatru 6. piętro „Bóg mordu”.

innych zasadach. Co znamienne, często na

To jest przykład postaci tragikomicznej,

spektakle wystawiane na ich deskach brakuje biletów. Takie zjawiska mogą cieszyć,
bo dowodzą, że ludzie potrzebują wysokiej
kultury. A to z kolei, w obliczu dużego natężenia przekazów telewizyjnych, które
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przecież dalej zyskują grono zwolenników,
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jest naprawdę pozytywne. W końcu mo-

zupełnie inna. Szesnaście lat to naprawdę

ignorancją. W takie przedsięwzięcie zaan-

żemy stwierdzić, że istnieje całkiem spora

szmat czasu.

gażowany jest sztab ludzi, instytucje, duże

grupa odbiorców, która oczekuje stawiania

– Ale szesnaście lat, które minęły od

pieniądze, więc kiedy naprawdę nie po-

widzom wysokich wymagań i na pewno

momentu premiery pierwowzoru tego

wstaje wartościowy produkt, to pojawia się

serwowaniem

filmu, nie jest żadną ujmą. Sentymental-

prawdziwy żal. Jednocześnie, co raczej nas

nie klasyka tego gatunku polskiego kina

nie zaskoczy, nie istnieje gotowa i pewna

wciąż zachwyca.

recepta na wyprodukowanie dobrego filmu.

odgrzewanych

kotletów

w telewizji się nie zainteresuje.
– Wspomniał Pan wcześniej o propozycjach filmowych, których wybór Pan

– Czas, w którym powstał film „Sztos”,

jeszcze rozważa. Czy tu też będzie Pan

był pięknym okresem w moim i moich

konsekwentnie unikał komedii? Choć

przyjaciół, aktorów, życiu. Udało się nam

– Podsumowując: nie ma recepty na

mając na uwadze Pana aktorską genezę

wtedy wspólnie stworzyć wiele interesu-

sukces filmowy, jest głód widza, ale cza-

w produkcjach filmowych, można po-

jących filmów, które silnie były związane

sem trudno niezawodnie zdiagnozować

traktować to pytanie retorycznie.

z realiami tamtych lat. Chociażby „Psy”,

jego źródła.

na koncie nowego Oscara.

– Propozycje ról filmowych, nad który-

„Kroll”, „Nic śmiesznego”… Są kwinte-

– Wiemy na pewno, że publiczność ocze-

mi się zastanawiam, będą polskiej produk-

sencją rzeczywistości, której czasem nie

kuje w kinie oryginalności. Przy tym wątku

cji i składają mi je głównie moi koledzy

sposób inaczej opisać niż właśnie poprzez

muszę też przyznać, że mam pretensje do

z branży. Nadal piętno poprzednich ról

obraz filmowy. Oczywiście nie mnie to

pewnego nurtu, który pojawił dawno temu

filmowych wpływa w pewnym sensie na

oceniać, na ile produkcje te były przełomo-

w telewizji. Wychował on tzw. złego widza,

moją karierę, choć oczywiście występuje to

we dla polskiego kina. Jednak często spo-

czyli wygodnego i niemyślącego. Pewną

w coraz mniejszym stopniu. Dlatego wciąż

tykając się z młodymi ludźmi i dyskutując

szansą na zmianę tej sytuacji są sygnały

staram się unikać szufladkowania. Z drugiej

z nimi o tych filmach słyszę, że są kultowe.

świadczące o tym, że powoli pewna grupa

strony mój wiek powoduje, że teraz trudno

Co więcej, za tym pojawia się też ich py-

widzów odchodzi od tego schematu, bo za-

grywa mi się w samych komediach. Biorąc

tanie: dlaczego dzisiaj nie powstają takie

czyna odczuwać głód wiedzy. Pamiętajmy,

pod uwagę to, że chciałbym spróbować

filmy? To znaczy, że ci młodzi widzowie

że człowiek od zawsze potrafił odróżnić

swoich sił w innych gatunkach filmowych,

szukają dzieł filmowych, które ich zainte-

piękno od brzydoty – tę umiejętność mamy

zwłaszcza, że wskazany już przeze mnie

resują czy zafrapują.

wiek temu służy, zakładam poszukiwanie
w filmie zupełnie nowych konwencji dla
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W przeciwnym razie co roku mielibyśmy

– To ja też zapytam: dlaczego?
– Powinniśmy w Polsce wrócić

siebie. Stąd też nikt nie powinien spodzie-

do „korzeni” w filmie. Powoli

wać się, że zobaczy mnie na ekranie w fil-

zaczynamy w ten sposób postrze-

mie w stylu „Kiler 3” czy „13 posterunek’.

gać kino i w konsekwencji coraz

Teraz dążę do uzyskania zupełnie innego tła

częściej w cenie są produkcje

filmowego dla swoich kreacji, które będzie

oryginalne, ale jednocześnie natural-

zgodne z moją obecną wrażliwością.

ne w prezentowanym przez nie świecie, jak

– Ale w 2012 r. film „Sztos 2” nie był

np. film „Jesteś Bogiem” czy „Drogówka”

jeszcze z nią zgodny. A sama publiczność

Smarzowskiego. To są przykłady przeka-

w recenzowaniu tej produkcji chyba pre-

zów, które wprost informują o konkretnej

zentowała zróżnicowaną percepcję?

kwestii, konkretnym wydarzeniu lub pro-

– Do filmu „Sztos” z 1997 r. mam ge-

blemie. Ponadto są bezpośrednio związane

neralnie ogromny sentyment, a jego drugą

z naszą rzeczywistością. Chyba właśnie te

część traktuję w kategoriach ciekawego

dwa aspekty najbardziej pociągają w kinie

wyzwania. Być może różnice w odbiorze

publiczność, szczególnie tę młodszą. Trze-

przez publiczność obu produkcji wynika-

ba też być świadomym, że artyście czasem

ją z tego, że między nimi była dosyć duża

trudno w pełni identyfikować się z publicz-

przerwa czasowa. I, jak się okazało, chyba

nością i z jej sposobem odbioru.

zbyt duża. Pamiętajmy jednak też o tym, że

– Ale tego argumentu nie możemy

publiczność uczęszczająca najczęściej do

używać jako zasadniczego chcąc obronić

kina to przeciętnie młodzież w wieku pięt-

nieudaną produkcję.

nastu lat. Pewnie większość widzów filmu

– Sztuka filmowa jest bardzo droga,

„Sztos 2” dopiero po jego obejrzeniu się-

a więc żaden film nie powstaje przez przy-

gnęła do pierwowzoru. Gdyby ten film po-

padek. Co więcej, klęska danej produkcji

wstał cztery lata po pierwszej części, to być

nie jest wynikiem tego, że ktoś na pewnym

może jego ocena przez widownię byłaby

etapie cyklu produkcyjnego wykazał się

SILESIA BUSINESS & LIFE

w sobie z natury rzeczy. To jest element boskości, który odróżnia nas od zwierząt.
– Jest nadzieja, że zboczymy z tej złej
drogi?
– Widzowie nigdy nie byli na złej drodze
w sensie kompletnym. W pewnym momencie rozwoju telewizji i kina odbiorcy się
podzielili. Są tacy, którzy wolą usiąść przed
ekranem telewizora i nie doświadczać presji
związanej z wymogiem analizowania przyswajanych obrazów. I być może nie powinniśmy w tak zdecydowany sposób tej postawy widza masowego krytykować. Z kolei
w dobrym kinie szukamy czegoś innego.
Ważne jest też to, że tworząc przekazy telewizyjne powinniśmy mieć na uwadze ich
uwarunkowania i ograniczenia. To, co możemy pokazać na ekranie kinowym, niekoniecznie sprawdzi się w telewizji. I odwrotnie. Mamy do czynienia z dwoma różnymi

FOTO: Norbert Barczyk

mediami i nie wolno tego mieszać.
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– Nie ma miejsca na tego typu zbieżność?
– Często powraca w debacie publicznej
temat teatru telewizji. Pojawia się wtedy py-

– Czy dadaiści zgodziliby się z takim

zabiegałem. Ta chwilowa sława była po-

stwierdzeniem? Dla nich granice w sztu-

chodną mojej ciężkiej pracy i na szczęście

ce można przesunąć, a najbardziej ceni

udanych kreacji w filmach. Dzisiaj bycie

się w niej swobodę twórczą.

popularnym jest wartością samą w sobie,

tanie, czy pokazywać teatr w telewizji czy

– Wolność bez granic nie istnieje. Bez

tworzoną dla takiego celu. Tych, którzy się

nie? Kiedyś grałem w spektaklu Juliusza

granic możliwa jest tylko anarchia. Odwo-

do tego skłaniają, można zdefiniować jako

Machulskiego pt. „Brancz”, właśnie w for-

łam się przy tym temacie do moich doświad-

pseudoartystów. Skłonni są do pokazania

mie teatru telewizji. Jestem zwolennikiem

czeń z okresu studiów. W szkole teatralnej

się w prasie w bardzo różnych, często po-

unikania przenoszenia 1:1 teatru do telewi-

od początku uczono nas szacunku do sceny.

zbawionych smaku, kontekstach, kreują się

zji, bo, niestety, taki zabieg zwykle zubaża

Dlatego też na pierwszym roku nie wchodzi

bez zahamowań poprzez media społeczno-

spektakl. Kamera filmowa operuje zbliże-

się na scenę w butach, nie wolno również

ściowe i w ten sposób odzierają siebie z pry-

niem, a reżyser montażem, co w rezultacie

na niej palić papierosów czy wypowiadać

watności. Rzeczywiście, w efekcie takich

powoduje, że widz odbiera film tak, jak

przekleństw. Z kolei odnosząc ten wątek

zabiegów „mówimy o nich”, ale o samej

jego autorzy tego chcą. W teatrze odbiorca

do malarstwa, należy stwierdzić, że artysta,

ich sztuce czy talencie niewiele wiemy.

jest samodzielny.

który pracuje z płótnem, taki szacunek po-

chcemy wiedzieć tak mało?

– Co w ostatnim czasie Pana pozytyw-

winien mieć w sobie. Sztuka jest pewnym

nie zaskoczyło lub zaniepokoiło w sferze

sacrum, a teatr świątynią. Działalność arty-

– Od pewnego czasu sfera artystyczna

polskiej kultury i sztuki?

styczna pozbawiona sakralnego znaczenia

stała się bardzo konsumpcyjna. Sztukę rza-

– Wiele ciekawych

staje się chałturą, bulwersowaniem pu-

dziej celebrujemy, a częściej konsumujemy.

wydarzeń czy zja-

bliczności, łamaniem tabu. Jednak czynie-

Ten oczywisty dla nas konsumpcjonizm wi-

wisk dostrzegam

nie tego za pośrednictwem sztuki, chyba

dzimy chociażby na ekranach kin. Kiedyś,

nie jest dobrym rozwiązaniem. To

jeśli nie poszedłem na dany film w marcu,

w

sztukach

plastycznych,
choć nie ukrywam,

że

m o j a
percepcja

już raczej egoizm twórczy.
– A może to chęć zdobycia popularności?
– Popularności? Być
może właśnie to jest

zatrzymała się

źródłem... Ale w takim

na

przypadku nie możemy

impresjoni-

stach. Nie jestem miłośnikiem nowoczesnej

mówić już o sztuce.
Sam w swojej karie-

sztuki i niektóre jej formy

rze zawodowej mia-

po prostu nie przekonują mo-

łem okres dużej

jej wrażliwości w tym zakresie.

popularności,

Nie wynika to z braku wiedzy

o którą nie

czy zrozumienia, a raczej
generalnie nieco z innych
upodobań w tej dziedzinie.
Jednocześnie staram się
być otwarty na zróżnicowane formy ekspresji. Z wydarzeń istotnych z punktu
widzenia tego, jak współcześnie kształtują się gusty
artystyczne, warto przytoczyć ostatnio dosyć głośną
dyskusję dotyczącą instalacji,
która przedstawiała mężczyznę
kopulującego z krzyżem. W tej debacie też zabrałem głos, bo uważam,
że zawsze należy zadać sobie pytanie:
gdzie kończy się, a gdzie zaczyna sztuka?
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– Wiemy niewiele, ale może my sami
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to mogłem to zrobić za kilka miesięcy,
bo on nadal był w repertuarze. A dzisiaj?
Żywot filmu w kinie to maksymalnie dwa
miesiące, potem znika, ponieważ
pojawia się następny. Zbyt dużo
wytwarzamy.

Cezary
Pazura

Foto: Norbert Barczyk

– ukończył studia na Wydziale Aktorskim
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich aktorów, twórca autorskiego kabaretu.
Wielokrotny laureat Złotej Kaczki, dwukrotnie Złotych Lwów Gdańskich. Za rolę w filmie „Psy 2. Ostatnia krew” otrzymał nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów
w Valenciennes. Zagrał w ponad 60 filmach
polskiej, austriackiej i niemieckiej produkcji.
Grał m.in. w filmach Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego, Juliusza Machulskiego,
Władysława Pasikowskiego. Uznanie przyniosły mu w szczególności aktorskie kreacje
w takich filmach, jak: „Sztos”, „Chłopaki nie
płaczą”, „Kariera Nikosia Dyzmy”, „Kiler”,
„Ajlawju”, „Szczęśliwego Nowego Jorku”.
W 2011 r. wyreżyserował swój pierwszy film
– komedię gangsterską „Weekend”, wyprodukowaną przez jego własną firmę producencką Cezar 10. W styczniu 2012 roku na
ekrany kin weszła kontynuacja kultowej komedii „Sztos”, w której zagrał jedną z głównych ról, a jego firma była odpowiedzialna za
produkcję filmu.

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Perfumeria Douglas
SILESIA CITY CENTER
40-101 Katowice,
ul.
Chorzowska 107
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Perfumeria Douglas
C.H. POGORIA
41-300 Dąbrowa Górnicza,
ul. Jana Sobieskiego 6
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– Typowa nadprodukcja dóbr?

dar tworzenia. Stawiam tę hipotezę z racji

– Nasza epoka zapewne też pozostawi

– Współcześnie wszystkiego jest za

tego, że dosyć dużą rzeszą fanów odzna-

coś, co pozwoli w przyszłości zbudować

dużo. Za dużo produkujemy, konsumuje-

czają się festiwale czy przedsięwzięcia

definicję naszej współczesności.

my, a często w rezultacie chorujemy. Ten

artystyczne o charakterze offowym, które

– Jadąc na pole golfowe w Siemianowi-

mechanizm dotknął też sztuki. Stała się po

popularyzują twórczość młodych, utalen-

cach Śląskich mijałem piękny szyb, który

prostu towarem rynkowym, a nie warto-

towanych, ale często niedoświadczonych

skojarzyłem z dawną reklamą TVP Kato-

ścią, o którą należy zabiegać. Patrząc na

i nieposiadających wykształcenia kierun-

wice na antenie ogólnopolskiej. Dzisiaj

ten proces historycznie, można wskazać na

kowego artystów.

jest to już jakiś zabytek. A teraz jeździmy

takie etapy rozwoju działalności artystycz-

– I znowu możemy mieć do czy-

po asfaltowych, wymalowanych białymi

nej, podczas których o cenny obraz wielu

nienia z nadprodukcję przeciętności

pasami drogach i otaczamy się oszklony-

ludzi zabiegało i było gotowych zapłacić

w sztuce...

mi, nowoczesnymi budynkami. Przy tym

za niego wysoką sumę pieniędzy. Obecnie

– Z dużej ilości różnych próbek ar-

wszystkim często odnosimy wrażenie, że

każdy produkt powstający w dziedzinie

tystycznego wyrazu można wykrzesać

tyle wiemy o tym świecie i tyle już osią-

sztuki może być powielony na wielu no-

pojedyncze talenty. Może okazać się, że

gnęliśmy na różnych jego płaszczyznach.

śnikach, nie ma unikatowości. A więc ten

na X nieudanych filmów jeden okaże się

Rzymianom też się wydawało, że stworzy-

przykładowy obraz, w mniejszym forma-

perełką, która zmieni dalszy bieg zdarzeń

li najlepszą cywilizację, a jednak upadła.

cie lub w nieco innej aranżacji, mogę zo-

w kinie. Oczywiście, pojawia się też pro-

Grecki i rzymski dorobek kulturowy był,

baczyć na dworcu kolejowym, w centrum

blem braku czasu, bo chcąc wybrać ten

ale przeminął. Więc zapewne i z naszym

handlowym czy na komórce. Sztuka jest

najwybitniejszy, najpierw trzeba przejrzeć

będzie podobnie. A kiedyś... ktoś nas oceni

ogólnodostępna.

tysiąc przeciętnych. Zapędziliśmy się tro-

i wybierze z naszej cywilizacji to, co wyda

chę w tym tworzeniu sztuki w kozi róg

mu się najcenniejsze. Można tylko zadać

i już mądrzejsi od nas głowią się nad tym,

pytanie: co pozostawimy po sobie, co prze-

– W jakim kierunku te procesy Pana
zdaniem mogą podążyć?
– Myślę, że pójdą one w dwóch kierun-

żeby tę rzeczywistość zdefiniować, a naj-

trwa na zawsze? Pewnie jakieś fragmenty

kach – z jednej strony sztuka będzie regla-

lepiej odpowiednio ukierunkować. Jednak

sztuki. I niewykluczone, że ten ktoś w przy-

mentowana i niedostępna dla wszystkich,

te definicje się dopiero budują i pewnie

szłości będzie zdziwiony formą naszego

z drugiej strony zaś może się okazać, że

powstaną ostatecznie na kolejnym etapie

współczesnego życia i skwituje ją w nastę-

każdy przeciętny człowiek będzie po-

rozwoju cywilizacji. Wszystkie epoki były

pujący sposób: mogli żyć tak szczęśliwie,

szukiwał artysty w samym sobie. Ludzie

opisywane po ich zakończeniu i z dużym

a wywoływali wojny.

będą próbować znaleźć w swoim wnętrzu

dystansem czasowym.
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Rozmawiała Dominika Tkocz
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SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
MIASTA METROPOLII

Nie ma wybranych dzielnic
Podczas wielu rozmów, jakie prowadzę z mieszkańcami naszego miasta, usłyszałem, że tegoroczna forma budżetu obywatelskiego tak czy inaczej będzie wyróżniać
niektóre dzielnice, mimo że inwestycje będą dotyczyć wszystkich. – Bo gdzieś są
bardziej aktywni i zgłaszają swoje pomysły – padły z jednych ust słowa. Być może
byłbym skłonny się zgodzić. Tyle, że wtedy przysłowiowej winy nie należy szukać
w formie budżetu obywatelskiego, a raczej w braku aktywności niektórych mieszkańców. Najlepszym przykładem jest festyn w Rzęsie. I nie wspominam o tym dlatego, że tam Forum Samorządowe zbierało podpisy pod swoją propozycją dla dzielnicy Centrum. Chodzi o to, że kiedy da się instrumenty tym, którzy wcześniej przez
lata nawoływali do dyskursu z mieszkańcami, teraz nagle znikają, nie ma ich.
Ale chciałem o czymś innym. Otóż
przecież inwestycje związane z budżetem obywatelskim to tylko mały
wycinek z mojej propozycji na dalszy
rozwój Siemianowic Śl. Wspomnieć
chcę w tym miejscu o funduszach
europejskich. W tym względzie też
słuchałem przez lata utyskiwań tych,
którym wygodnie było zapomnieć,
że kiedy zacząłem być prezydentem
osiem lat temu, komórki do spraw pozyskiwania takich środków po prostu
nie było. Wszyscy poodchodzili. Musiałem budować to od początku.
Teraz, kiedy współuczestniczymy
na równych prawach w rozdziale
środków, z perspektywy unijnej jesteśmy do tego w pełni przygotowani.
Mamy dokładnie rozpisanych kilkanaście projektów na łączną sumę (razem z wkładem własnym) na przeszło
130 mln zł.
Zapraszam do zapoznania się ze
szczegółami na internetowej stronie
miasta. Wtedy sami Państwo się przekonacie, że w następnych latach rozwój dotyczyć będzie każdej dzielnicy.
Nie ma wybranych.
ZGŁOŚ SWOJĄ INWESTYCJĘ!
Siemianowicki budżet obywatelski
już na półmetku. Przed nami jeszcze
jeden festyn w Michałkowicach poJacek Guzy – prezydent Siemianowic Śląskich
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łączony z militarnym show – rekon-

strukcją obrony kopalni ,,Michał”. Przez cały czas można
zgłaszać swoje propozycje inwestycyjne. Potem wszystkie
weźmie pod lupę komisja weryfikacyjna z sekretarzem
miasta Piotrem Madeją na czele. Po rzetelnym sprawdzeniu w ten sposób otrzymamy pulę propozycji inwestycyjnych, na które będziemy głosować od 6 do 19 października.
Wtedy jednemu dorosłemu mieszkańcowi Siemianowic Śl.
przysługiwał będzie jeden głos. Może jednak oddać go na
inwestycję nie związaną ze swoim miejscem zamieszkania.
W październiku mieszkańcy każdej dzielnicy będą decydować, jakie inwestycje będą tam realizowane w przyszłym
roku. W przypadku Bytkowa, Centrum i Michałkowic mówimy o kwocie po 500 tys. zł. Z kolei dla Bańgowa i Przełajówki to po 250 tys. zł – taką decyzję podjęto podczas
festynu na Wichrowym Wzgórzu. Zgodnie z wcześniej
przyjętym zarządzeniem prezydenta urzędnicy przedstawili swoje propozycje inwestycyjne. Ów fakt jednak o niczym nie decyduje. Zgodnie z regulaminem konsultacji
społecznych ,,Budżet Obywatelski 2015 dla Siemianowic
Śląskich’’ teraz inicjatywa jest po stronie samych mieszkańców. Mają do 15 września czas na przedstawienie swoich propozycji.

BYTKÓW
– II część rewitalizacji Lasku Bytkowskiego.
Zakres: rewitalizacja polegać miałaby przede wszystkim
na uzupełnieniu alei głównej elementami edukacyjno-rozwojowymi, na wyrównaniu pozostałych alejek oraz zagospodarowaniu przestrzeni lasku na rzecz korzystających
z niej ludzi (miejsce na grilla, wybieg dla psów).

BYTKÓW

Uzasadnienie: to kontynuacja podjętych – w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2014 – prac, których beneficjentem są mieszkańcy kilku osiedli, uczniowie paru szkół
i przedszkoli. Lasek Bytkowski stanowi także swoistą przestrzeń powitalną dla wjeżdżających do naszego miasta od
strony Katowic, alei Korfantego.

CENTRUM
– Budowa środowiskowego boiska wielofunkcyjnego
przy Zespole Szkół Integracyjnych.
Zakres: na boisku można byłoby grać w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego oraz rozgrywać potyczki lekkoatletyczne. Boisko miałoby powstać na miejscu
istniejącego boiska do piłki nożnej oraz terenu trawiastego
wokół boiska w południowo-wschodniej części terenu Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Lipowej 3.
Uzasadnienie: inwestycja z pewnością przywitana byłaby
z radością przez samych uczniów i kadrę nauczycielską Zespołu Szkół Integracyjnych, ale nie tylko. Boisko wszak mogłoby też być użytkowane przez mieszkańców okolicznych
osiedli, co z pewnością wpłynęłoby na wzrost atrakcyjności
rzeczonych terenów.

CENTRUM
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MICHAŁKOWICE
– Budowa pola do minigolfa przy Parku Tradycji oraz toalety dla osób zwiedzających i korzystających z całego terenu Parku Tradycji.
Zakres: mające powstać pole do minigolfa (18
stanowisk) nada temu miejscu nowy charakter.
Z kolei w przypadku toalety dla wszystkich gości Parku Tradycji – tutaj inwestycja musi być
uwarunkowana zgodnie z możliwymi podłączeniami. Docelowe miejsce musi być dostępne dla
wszystkich korzystających z Parku Tradycji.
Uzasadnienie: wcześniejsze inwestycje na terenie Parku Tradycji (np. siłownia na wolnym
powietrzu) pokazują, jak popularne stało się to
miejsce wśród michałkowiczan, ale nie tylko.
Gmina posiada prawo własności jeszcze do rozległych niezagospodarowanych i niszczejących
ciągle terenów. Ich modernizacja i rekultywacja
w kierunku kolejnej dywersyfikacji możliwości
spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Siemianowic Śl. Jest jak najbardziej logiczna i uzasadniona.

PRZEŁAJKA
– Budowa na terenie byłego basenu kącika rekreacyjnego, na który składać się będzie palenisko na grilla, elementy małej architektury i plac
zabaw.

MICHAŁKOWICE

Zakres: inwestycja ma polegać na modernizacji niezagospodarowanego miejsca, polegającej
na budowie placu zabaw, a obok kącika, gdzie
mieszkańcy będą mogli usiąść, porozmawiać,
odpocząć. Będzie więc parę ławek, kosze na
śmieci, palenisko.
Uzasadnienie: w dzielnicy Przełajka tak naprawdę nie ma takiego miejsca, gdzie mieszkańcy mogą się spotykać i odpoczywać razem ze
swoimi pociechami. Inna sprawa, że to kolejna
propozycja idąca w kierunku rekultywacji niezagospodarowanych terenów.

BAGŃGÓW:
– Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy
istniejącym boisku wielofunkcyjnym.
Zakres: atestowane urządzenia tworzą przestrzeń do ćwiczeń – tak jak na przykład na terenie Parku Tradycji.
Uzasadnienie: wcześniejsze tego typu inwestycje cieszą się obecnie bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców. Poszerzenie w ten
sposób z kolei oferty dla samych mieszkańców

BAŃGÓW
16

Bańgowa jest jak najbardziej uzasadnione.
Michał Tabaka
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www.chorzow.eu

Miasto zyskuje nowy image
Remonty dróg, termomodernizacje budynków, inwestycje realizowane w ramach Budżetu
Obywatelskiego czy specjalne programy dające szereg ulg mieszkańcom miasta – Chorzów tętni
życiem.
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Jedną z większych inwestycji jest budo-

się obecnie przy Urzędzie Miasta. Potem

zwą „Przebudowa ciągu drogowego ulicy

wa centrum przesiadkowego, które do 2016

planowany jest remont rynku i nawierzch-

Nomiarki i ulicy 75. Pułku Piechoty od

roku ma powstać pod niedawno przebudo-

ni jezdni.

łącznicy z DW902 do ul. Śląskiej w Cho-

waną estakadą. Głównym celem projektu

– Już ogłosiliśmy konkurs na opracowa-

rzowie”. Inwestycja została podzielona

jest zlokalizowanie wszystkich przystan-

nie koncepcji zagospodarowania rynku.

na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmuje

ków, które obecnie znajdują się na rynku

Jego wyniki powinniśmy poznać w paź-

przebudowę ulicy Nomiarki wraz z ron-

i na ul. Kościuszki, w jednym miejscu.

dzierniku – mówi Andrzej Kotala, prezy-

dem z łącznicą DW 902 do skrzyżowania

Prace rozpoczną Tramwaje Śląskie, które

dent Chorzowa. – W sumie cała inwestycja

z ul. 75. Pułku Piechoty. Niedawno ogło-

planują wybudować w tym miejscu pięć pe-

będzie kosztować ok. 40 mln zł i zakończy

szony został przetarg na tę realizację. Dru-

ronów: autobusowo-tramwajowy, autobuso-

się najwcześniej na początku 2016 roku.

gi etap natomiast polega na przebudowie

wy i trzy dla tramwajów. Ponadto zlikwido-

Obecnie w mieście przeprowadzany

ronda ul. Nomiarki, ul. Raciborskiej i 75.

wane zostaną dwie nitki torów znajdujących

jest inny ważny remont drogowy pod na-

Pułku Piechoty do ul. Śląskiej. Ta część

SILESIA BUSINESS & LIFE

przebudowy obecnie jest na ukończeniu.
Projekt przewiduje przebudowę jezdni,
ciągów pieszych, rowerowych oraz uzbrojenia terenu.
– Inwestycja obejmuje również projekt
nawierzchni wjazdów, chodników, ścieżki
rowerowej oraz miejsc postojowych. Co
najważniejsze, tylko część przebudowy finansowana będzie z budżetu miasta. W 47
procentach bowiem sfinansuje ją bowiem
państwo – dodaje Kotala.
Chorzów nie tylko zmienia się pod
względem infrastruktury drogowej, ale
także staje się bardziej ekologiczny i ładniejszy. Wszystko dzięki termomoderni-

komorą spalania – wyjaśnia prezydent

w budynkach mieszkalnych znajdujących

zacji budynków stopniowo przeprowa-

Chorzowa. Dzięki trosce o środowisko

się przy ul. Hetmańskiej 5, Hetmańskiej 7

dzanej w mieście. W trakcie realizacji jest

w realizacji projektu miasto mogło liczyć

i św. Barbary 27 w ramach programu KAW-

termomodernizacja budynków wieloro-

na dofinansowanie WFOŚiGW. Koszt

KA, który oferuje korzystniejsze warunki

dzinnych przy ul. Wolskiego 2, Kruszco-

inwestycji to bowiem 846 224,26 zł,

dofinansowania. Zakładany koszt inwesty-

wej 24 i Karola Miarki 16. Zakres robót,

w tym dofinansowanie WFOŚiGW w po-

cji to 1 116 746 zł. Oczekiwane dofinan-

które powinny zakończyć się w połowie

staci kredytu w wysokości 581 859,00

sowanie to: dofinansowanie z NFOŚiGW

sierpnia, obejmuje nie tylko docieplenie

zł i umorzenia kredytu w wysokości

w wysokości 470 049 zł, dofinansowanie

ścian zewnętrznych oraz stropodachów

152 106,98 zł. Tak więc koszt własny to

WFOŚiGW w postaci kredytu w wysoko-

czy wymianę okien drewnianych na PCW.

jedynie 112 258,28 zł.

ści 365 594 zł oraz umorzenia w wysokości

– Najważniejsze jest to, że w budynkach

W mieście już myśli się o termomo-

67 645 zł. Koszt własny w tym przypadku

zdemontowane zostaną paleniska węglo-

dernizacji kolejnych obiektów. W maju

wynosi 213 458 zł. Zakres prac jak dla po-

we. Zastąpione zostaną instalacjami c.o.

został złożony wniosek o dofinansowa-

przedniego zadania, zaś realizacja plano-

gazowymi etażowymi z montażem kotłów

nie na likwidację niskiej emisji wraz

wana jest na przełom drugiego i trzeciego

gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą

z

kwartału 2015 roku.

kompleksową

termomodernizacją
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Naprzeciw przedsiębiorcom
i mieszkańcom

Mieszkańcy zdecydowali na co wydać ponad 2 mln zł

Musisz opłacić podatek od nieruchomości bądź
zapłacić za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych? Teraz będziesz mógł to zrobić bez
wychodzenia z domu. Wszystko dzięki unikatowemu
Elektronicznemu Systemowi Informacji Budżetowej
i Podatkowej, który od niedawna funkcjonuje w Chorzowie.
Elektroniczny System Informacji Budżetowej i Podatkowej jest bardzo prosty w obsłudze. Aby się w nim
zalogować, trzeba posiadać profil w systemie ePUAP
bądź SEKAP. Aktualnie taki profil można założyć
w Urzędzie Skarbowym bądź ZUS-ie. Niedługo będzie
także można to uczynić w Urzędzie Miasta.
Po zalogowaniu na portal otrzymuje się wgląd do
karty kontowej, w której wymienione są wszystkie należności, jakie mieszkaniec ma wobec Urzędu Miasta.
Można dokładnie sprawdzić na jaką kwotę one opiewają
i jaki jest termin płatności. Dzięki dostępowi do systemu mieszkaniec bez wychodzenia z domu będzie mógł:
zapłacić podatek od nieruchomości, a także wnieść
opłatę za wywóz śmieci, dzierżawę nieruchomości czy
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem
sprzedaży. Niedługo powinno być możliwe zapłacenie
za wieczyste użytkowanie nieruchomości.
Oprócz funkcji widocznych dla mieszkańców, system w bardzo dużym stopniu usprawni działanie całego magistratu. Dzięki niemu między innymi łatwiejsze
będzie zarządzanie płatnościami za wywóz śmieci.
System pozwala także na bieżąco śledzić mieszkańcom

Budowa siłowni plenerowej czy zwiększenie ilości miejsc parkingowych –

wykonanie budżetu. Jak kształtują się wydatki w da-

to tylko część inwestycji, które zostaną zrealizowane w ramach drugiej edycji

nym okresie, na co środki są przeznaczane? To na spe-

Budżetu Obywatelskiego.

cjalnych wykresach chorzowianie będą mogli śledzić
w każdej chwili.
– Wprowadzenie systemu niesie za sobą wiele pozy-

O tym, co powinno powstać w Chorzowie, coraz chętniej decydują mieszkańcy miasta. W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego głosowało bowiem dwa razy więcej mieszkańców niż w roku ubiegłym.

tywów – mówi Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

A było o co walczyć. Do podziału w tegorocznym Budżecie Obywatelskim

Wzmocnienie potencjału technologicznego miasta,

przeznaczono kwotę dwóch milionów 100 tysięcy złotych, co dało w sumie po

stworzenie nowych możliwości elektronicznego do-

300 tys. złotych na każdy z siedmiu okręgów. Pomysłów chorzowianom nie

stępu do załatwiania spraw w urzędzie, podniesienie

brakowało. Do Urzędu Miasta wpłynęło ponad 900 poprawnie wypełnionych

jakości usług świadczonych drogą elektroniczną dla

ankiet. Oczywiście każda z przedstawionych propozycji musiała spełniać wa-

interesantów, obniżenie kosztów świadczenia usług pu-

runki formalne: m.in. dotyczyć terenu, którego właścicielem jest miasto oraz

blicznych, podniesienie sprawności wymierzania oraz

mieścić się w kwocie 300 tys. zł. – W głosowaniu oddano ponad 21 tys. głosów

poboru podatków i opłat, usprawnienie i optymalizacja

wypełniając w sumie cztery tysiące ankiet. Ponad połowa z nich została do-

procesów zarządzania oraz komunikacji w Urzędzie

starczona do chorzowskiego magistratu drogą elektroniczną. Najaktywniejszym

Miasta i jednostkach podległych, a także – w szerszym

okręgiem był Chorzów Batory, gdzie wypełniono ponad tysiąc ankiet. Tam zo-

zakresie – stymulowanie rozwoju społeczeństwa in-

staną dobudowane dodatkowe miejsca parkingowe – relacjonuje Andrzej Kota-

formacyjnego, oparte na wiedzy poprzez korzystanie

la, prezydent Chorzowa.

z nowoczesnych systemów informatycznych i stałe

Na Klimzowcu i w Chorzowie Starym powstanie siłownia plenerowa,

podnoszenie kwalifikacji w tym zakresie – to korzyści

w Chorzowie II wyremontowana zostanie droga między garażami, na Cwajce

jakie płyną z funkcjonowania Elektronicznego Systemu

wybrukowany będzie plac w okolicy kościoła św. Barbary wraz z miejscami do

Informacji Budżetowej i Podatkowej.

parkowania samochodów dla osób niepełnosprawnych, w Centrum pojawi się

Co najważniejsze, projekt został dofinansowany
przez Unię Europejską. Jego całkowita wartość wynosi
1 475 784,75 zł z tego 1 254 417,03 zł to wysokość

20
unijnego
dofinansowania.

minirondo przy Kościuszki / Parkowej. W Maciejkowicach zmodernizowane
zostanie boisko.
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Gorczowski Hotel
BUSINESS

Osobliwy, nowoczesny, z historią w tle
– Widziałem wiele miejsc na świecie i w Europie, ale śmiało mogę powiedzieć, że ten hotel jest
wyjątkowy. (...) Od tej pory przyjeżdżając na Śląsk będę miał już swoją metę właśnie w tym hotelu.
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Wiekowa dzielnica Chorzowa – Batory,

– Miejsce, które mogłoby się wydać

zabytkowa kamienica z 1916 r. i szlachec-

pozornie stare, a jednak po chwili za-

ki oraz osobliwy klimat. Tak poprzez skrót

skakuje nas nowoczesnością. Widziałem

Zachwyt gości wzbudzić może nie

myślowy tylko częściowo można wyrazić

wiele miejsc na świecie i w Europie, ale

tylko historyczne otoczenie hotelu czy

to, co odczuwają obecni, i czego będą do-

śmiało mogę powiedzieć, że ten hotel jest

jego nowoczesne zaplecze noclegowo-

świadczać przyszli, goście czterogwiazd-

wyjątkowy. Dostrzegam też taką natural-

konferencyjno-bankietowe – pojawi się

kowego Hotelu Gorczowski. Lokalizacja

ną gościnność właścicieli i obsługi tego

ono również w trakcie degustacji kuchni

tego obiektu hotelowego na mapie Ślą-

obiektu. Coraz częściej mam wrażenie,

hotelowej. Podczas pobytu goście mogą

ska nie jest przypadkowa – historyczna

że ta gościnność jest w szczególny spo-

zasmakować potraw, które przyrządza

część miasta, które stara się prężnie roz-

sób charakterystyczna dla tej części Pol-

z zamiłowaniem i klasą wirtuoz patel-

wijać poprzez różne inwestycje. Dlatego

ski. Od tej pory przyjeżdżając na Śląsk,

ni i jednocześnie mistrz smaku – Kry-

też w tym miejscu historia z nowocze-

będę miał już swoją metę właśnie w tym

stian Cieśla. Kuchnia hotelowa to pale-

snością występuje w pełnej symbiozie.

hotelu – wyjaśniał podczas oficjalnego

ta różnorakich propozycji kulinarnych

SILESIA BUSINESS & LIFE

otwarcia Hotelu Gorczowski, 13 czerwca, Cezary Pazura.

w swojej genezie sięgających zarówno
do polskiej – szczególnie śląskiej – jak
i światowej tradycji.
– Nasze menu jest nietuzinkowe, co
jest zasługą talentu jej szefa. To połączenie kuchni francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej i oczywiście staropolskiej, bo ta
z racji lokalizacji hotelu jest nam szczególnie bliska – mówi Patrycja Bienek,
event manager Hotelu Gorczowski.
W ramach oferty restauracji hotelowej
możliwe jest zorganizowanie szerokiego zakresu imprez i wydarzeń okolicznościowych, bankietów firmowych czy
okazjonalnych przyjęć rodzinnych. W sumie do dyspozycji klientów tego obiektu
pozostają 24 pokoje jedno- i dwuosobowe, nowo wykończone, o zróżnicowanym standardzie oraz jeden apartament.
Wśród nich można wyróżnić trzy typy:
de luxe, standard i economy.
Hotel Gorczowski jest też idealnym
miejscem, w którym mogą odbywać
się konferencje, szkolenia, spotkania
organizacyjne czy rekrutacyjne. Nowoczesne zaplecze konferencyjno-bankietowe obejmuje cztery klimatyzowane,
w pełni wyposażone sale, przy równoczesnym zapewnieniu w ofercie bazy
noclegowej dla ok. 50 osób i zaplecza
restauracyjno-cateringowego. Ponadto
hotel może również stać się miejscem,
w którym doświadcza się pełnych magii, jednych z ważniejszych momentów życia. Jego oferta weselna stwarza
z jednej strony unikatową atmosferę celebrowania tak wyjątkowych wydarzeń
jak ślub, a z drugiej zakłada też odpowiednią oprawę z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Zarówno wnętrza
hotelu, w tym wystrój sali bankietowej,
jak i karta menu są wprost dopasowywane do wymagań i sugestii klientów
w tym wyjątkowym zakresie ich oczekiwań. Co więcej, chcąc wesprzeć gości
w doborze wyszukanego i równocześnie wpisującego się w specyfikę takiego wydarzenia, hotelowa restauracja rekomenduje trzy różnorodne propozycje
weselnego menu.
Hotel Gorczowski jest dowodem na to,
że łączenie wartościowych elementów
infrastruktury z przeszłości z nowocze-
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23

24
24

snymi rozwiązaniami z teraźniejszości

i dzisiaj jest to miejsce nie do poznania.

ną z hydromasażem, wielofunkcyjną

może się zakończyć sukcesem. Powo-

Cieszę się, że w mieście są inwestorzy,

sauną oraz siłownią wraz z gabineta-

dzenie w tym przypadku doprowadziło

którzy kształtują jego rozwój. Warto za-

mi odnowy biologicznej. Wokół obiektu

do powstania miejsca, które dzięki swo-

uważyć też, że hotel wizualnie jest dwo-

hotelowego usytuowany jest też duży

jej atrakcyjnej ofercie, niezawodnej ob-

isty – na zewnątrz bardziej przypomina

parking, a na całym jego terenie za-

słudze, luksusowym wnętrzom i dobrej

zabytkowy obiekt, a od środka jest do-

pewniamy bezpłatny dostęp do inter-

lokalizacji stopniowo przyciąga klientów

syć nowoczesny. Jednak obie części są

netu – mówi Ewa Gorczowska, dyrek-

ze wszystkich części Polski w różnych

ze sobą bardzo harmonijnie połączone

tor zarządzający Hotelu Gorczowski.

celach, zarówno tych zawodowych, jak

– wyjaśnia Andrzej Kotala, prezydent

Korzystne położenie hotelu, czyli

i prywatnych.

Chorzowa.

doskonały dojazd do A4 oraz centrum

– Ten fragment dzielnicy Batory jesz-

Warto dodać, że goście hotelu mogą

Katowic i Chorzowa, zapewnia szybką

cze jakiś czas temu kojarzyliśmy z nie-

skorzystać w czasie swojej wizyty

i sprawną komunikację z metropolia-

wielkimi ruinami. W końcu obiekt w niej

z centrum SPA. – W obiekcie znajduje

mi oraz stwarza możliwość zwiedzania

zlokalizowany został wyremontowany

się strefa relaksu i wypoczynku z wan-

atrakcji Śląska.
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Atutem Hotelu Gorczowski, poza ofertą, obsługą,
infrastrukturą i położeniem, jest jego bardzo nietuzinkowe wyprofilowanie. Nie jest to bowiem obiekt hotelowy należący do dużej sieci, a to powoduje, że pobyt
w nim nabiera zupełnie nowego wymiaru. Kameralna
i osobliwa atmosfera miejsca scalającego historię z nowoczesnością sprawia, że ten hotel jest po prostu inny
niż wszystkie.
– Nasz hotel nie jest sieciowy. Dla nas najważniejsze jest usatysfakcjonowanie klienta, który szuka mniej
licznych, bardziej cichych, i z tego też względu klimatycznych, obiektów hotelowych. To miejsce odznacza
się przytulną i nastrojową atmosferą – przyznaje Eu-

CHORZÓW, ul. Stefana Batorego 35
tel. 32/249-91-93,
25
www.hotelgorczowski.pl
ILESIA BUSINESS & LIFE

geniusz Gorczowski, właściciel Hotelu Gorczowski.
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Kasia JAROSZ
SYLWETKA

– Hipotetycznie, gdybym poszła w to samo miejsce, gdzie była Annie Leibovitz, to miałabym
w głowie zupełnie inną koncepcję artystyczną. Ale też zupełnie inne okoliczności towarzyszące tej
fotografii, światło, ilość cieni... Każdy z nas w tym samym miejscu może zwrócić uwagę na tysiąc
różnych elementów.

Art & fashion z perspektywy backstage’u
– Kiedy zaczęła się Pani przygoda
z fotografią?

wodowe. Wtedy też stwierdziłam, że

współpracy fotografa z modelem

muszę zadbać o to, by być fotografem,

– Od dziecka lubiłam fotografować

wiąże się również z utrzymywaniem

którego zdjęcia są publikowane.

i miałam talent do zapełniania całego

pewnych standardów. To ja odpowia-

– Co determinuje „być albo nie

filmu w aparacie w ciągu dziesięciu

dam za warunki i klimat współpracy,

być” fotografa w kontekście współ-

minut. Jednak dopiero cztery lata temu

co potem ma przełożenie na efekt

pracy z prestiżowymi magazynami?

zajęłam się profesjonalną fotografią,

końcowy, czyli jakość zdjęć. Z jednej

– W moim przypadku chyba naj-

łącząc w niej sztukę z modą. Sesje

strony wyznaczam sobie pewne prio-

ważniejsze było to, że nie wykonuję

stylizowane artystycznie, połączone

rytety w ramach pracy z daną osobą,

zdjęć w sposób typowy dla tej dzie-

z modowym nurtem, to jest kierunek,

ale z drugiej jestem zawsze zgodna ze

dziny fotografii. Zwykle są to kla-

który sobie obrałam.

swoim kodeksem wartości zawodo-

syczne fotografie prezentujące całą

wych. Myślę, że w tym wyraża się też

sylwetkę modelki na wybiegu. Z kolei

częściowo nasze wychowanie i kultu-

ja uwzględniam na nich również pu-

ra, która została nam wpojona.

bliczność czy też otoczenie zakuliso-

– Co w tej stylizacji jest dla Pani
najistotniejsze?
– Umiejętność „otwierania” ludzi

Pani

we. Zdarza mi się wykonać zdjęcia

cia z nich ich naturalności. Jeśli ktoś

z Pako Lorente, uznaną marką

na backstage’u, bo wydaje mi się, że

potrafi w towarzystwie fotografa za-

w Polsce. To efekt wyznaczania so-

chować autentyczność, swobodę w za-

bie priorytetów, a potem ich reali-

chowaniu i emocjach, to znaczy, że to

zowania przy równoległym respek-

będzie udana sesja. Po drugie, bardzo

towaniu własnego credo?

przed obiektywem, a więc wydoby-

ważna

jest

też

–

Dzisiaj

współpracuje

komunikatywność

– To przedsięwzięcie było dla mnie

w takiej współpracy. Z racji tego, że

sporym wyzwaniem. Jednak od po-

w mojej rodzinie zawsze bardzo dużo

czątku bliska była mi filozofia Pako

się rozmawiało, i to w sposób szcze-

Lorente, czyli pasja, która mówi,

ry, zrozumiały, nie mam z nią dzisiaj

że powinniśmy kochać to, co robi-

w pracy problemów. Poza tym ludzie

my zawodowo. Mnie takie spojrze-

oczekują otwartości i bezpośredniości

nie na pracę towarzyszy od zawsze.

ze strony fotografa.

Współpraca z Pako Lorente była

– Ale pewnie bywa również tak,
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znaczam inny termin sesji. Kwestia

poprzedzona

fascynacją

związaną

że w przypadku niektórych ludzi tej

z pokazami mody. W jej wyniku za-

otwartości fotograf nie jest w stanie

częłam uczestniczyć w najlepszych

wykrzesać?

wydarzeniach modowych w Chicago,

– Jeśli ktoś od początku przyjmu-

gdzie od kilkunastu lat mieszkam. To

je postawę zamkniętą, to wtedy od-

był początek tworzenia się mojego

kładam aparat i zaczynam z tą osobą

własnego networkingu, poznawałam

rozmawiać. Często okazuje się, że

ludzi z branży. Po pewnym czasie

takie zachowanie jest wynikiem tzw.

część z nich zaczęła do mnie wracać

gorszego dnia. Wtedy po prostu wy-

i proponować wspólne działania za-

SSILESIA
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Foto: Anna Maria Szewczak
Makijaż: Anna Figlewicz
Kasia Jarosz – umiejętnie łączy fotografię fine art z fotografią modową. Specjalizuje się w sesjach zdjęciowych stylizowanych,
fotografii reklamowej oraz fotografii modowej. W 2012 roku nawiązała stałą współpracę z chicagowskim magazynem TCW, dla
którego wykonuje zdjęcia podczas największych imprez modowych w Chicago i Nowym Yorku. Wśród jej klientów można wyróżnić
m.in. takie firmy, jak: Williams-Sonoma, Peruvian Connection, Eskandar, Wilfred Newman czy Pako Lorente. Jej fotografie były
publikowane w wielu magazynach oraz na blogach branżowych, w tym m.in.: Vouge.IT, TCW, Chicago Sun-Times: Splash,
Michigan Avenue, Refinery29, Revia, Polish Daily News, Chicago in Stilettos. Jest też założycielką Chicago Artists Charity, bloga,
który ma na celu integrację środowiska artystycznego przy okazji przedsięwzięć charytatywnych. Na stałe mieszka w Chicago,
ale bardzo chętnie odwiedza swój rodzinny kraj.
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odbiorcy chcą zobaczyć na nich tak-

cja, że otrzymałam press pass, czyli bi-

do dyplomu. To pokazuje, że do miej-

że pokaz od tzw. kuchni. Ważnym

let wstępu, na Fashion Week za pierw-

sca, w którym dzisiaj jestem, doszłam

momentem w rozwoju mojej drogi

szym razem. To zdarza się niezwykle

stopniowo i ta droga nie należała do

zawodowej było nawiązanie współ-

rzadko. Od tamtego momentu dwa

najprostszych. A jednocześnie, że

pracy z magazynem TCW z Chicago,

razy w roku prezentuję tę imprezę mo-

osiągnięcie stawianych celów, nawet

którego nazwę można rozszyfrować

dową na dwóch stronach czasopisma

bardzo

w następujący sposób: Today’s Chi-

„Today’s Chicago Women”. W przy-

czasu i nakładów pracy, jest w naszym

cago Women. Na początku miała ona

szłym roku spróbuję wziąć udział

zasięgu.

charakter barterowy, a w jej ramach

w pokazach mody, które odbywają się

– Wiele przedsięwzięć, które kie-

wykonywałam dla czasopisma zdję-

w Paryżu i Londynie. To będzie kolej-

dyś były poza Pani zasięgiem, dzi-

cia z różnych pokazów mody. W ten

ne wyzwanie, ponieważ zwykle zdję-

siaj znajdują się w Pani strefie wpły-

sposób zaczęłam bywać w środowisku

cia z takich wydarzeń amerykańskie

wów. Jednak pewnie jest też jakieś

amerykańskich magazynów.

magazyny mody otrzymują poprzez

„ale”?

– Przepustka do „wielkiego świata”…
– Na pewnym etapie współpracy
z magazynem TCW stwierdziłam, że
na jego łamach warto byłoby pokazać
też Fashion Week w Nowym Jorku.
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ambitnych,

wymagających

firmy zajmujące się wyłącznie taki-

– Zbieżność wizji artystów lub arty-

mi usługami. Mimo wszystko chcę to

sty i jego współpracowników… Rzad-

zmienić i mam przekonanie, że mi się

kością są sytuacje, w których fotograf

to uda.

i jego zawodowi partnerzy, szcze-

– Słychać w Pani głosie wolę walki.

gólnie asystent, posiadają podobną
mentalność czy też wrażliwość arty-

Problemem była formalna możliwość

– Tata dawno temu wpoił mi waż-

styczną. Na świecie nie znajdziemy

udziału w tym wydarzeniu w roli fo-

ną zasadę, która jasno mówi, że nie

dwóch osób, które w ten sam sposób

tografa, gdyż firma PR-owa IMG,

ma rzeczy niemożliwych. W wieku

rozumieją wizję danego artysty, ale są

obsługująca Fashion Week, dosyć

dziewiętnastu lat z tysiącem dolarów

ludzie, którzy podobnie spoglądają na

oszczędnie dystrybuuje zaproszenia

w kieszeni wyjechałam do USA. Po-

rzeczywistość. Stąd też kluczem do

na to wydarzenie i skrzętnie określa

czątki były bardzo trudne. Najpierw

sukcesu w kontaktach zawodowych

liczbę oraz „jakość” gości. Postano-

opiekowałam się starszymi osobami,

jest odkrycie takiego wspólnego spoj-

wiłam jednak, że spróbuję. Złożyłam

później byłam nianią, pracowałam

rzenia. Przykładowo, w przypadku

dosyć dobrze przygotowaną aplikację

również przez pewien czas jako księ-

realizacji projektu dla Pako Lorente

w sprawie uzyskania takiej wejściów-

gowa, a na samym końcu dopiero po-

z projektantem Mariuszem Szarkiem

ki, obejmującą moje zdjęcia. Wielkim

jawiła się fotografia. Obecnie kończę

zgraliśmy się w tym aspekcie dosko-

zaskoczeniem była dla mnie informa-

studia artystyczne i przygotowuję się

nale. Podziwiam jego pracę i doce-
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niam to, że swoimi pomysłami idealnie wstrzelił się w to, co ja chciałam
pokazać na fotografiach.
– Publikowane zdjęcia na łamach
czasopism czy współpraca z cenionymi markami to jedno, ale jeszcze
bardziej ważny jest bezpośredni
kontakt z treścią fotografii.
– Pierwszą indywidualną wystawę swoich fotografii przygotowałam
w styczniu tego roku. Zdjęcia, które wystawa obejmowała, powstały
w oparciu o tradycyjną technikę fotografii i były wykonane w dużym
formacie.

Za

ich

pośrednictwem
chciałam przedstawić historię, którą
nazwałam „Involution – A path to the
inner self”.
– „Uwikłanie – droga do ukrytego ja” – jak odczytać przesłanie tej
wystawy?
– Tworząc każde zdjęcie, a potem
całą wystawę, za cel stawiam sobie
przekazanie odbiorcy pewnej treści, z której będzie mógł wyciągnąć
coś dla siebie. Niezależnie od typu
fotografii – czy to jest fashion, czy
bardziej fine art – zawsze możemy
wykonać je z głębszą treścią, czasem
może metaforyczną w odbiorze. A co
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do „Involution”, to była to moja hi-

nie jest w gruncie rzeczy dla nas

też zawodowym. Dobrze czy źle, że

storia. Opowiadała o zmianie, której

tak krzywdzące?

tak właśnie się dzieje?

doświadczyłam w ciągu ostatnich

– Krzywdzące są sytuacje, w któ-

– Na pewno poprzez internet ła-

kilkunastu lat. Obecnie mam trzy-

rych dążymy do czegoś, co nie jest

twiej śledzić osiągnięcia innych ar-

dzieści dwa lata, ale przez kilkana-

„nasze”. Nie pasuje do naszej osobo-

tystów. Dla mnie samej odegrał on

ście ostatnich, będąc w USA, bardzo

wości, nie jest zgodne z nami, albo

ważną rolę, bo Facebook był jednym

ewoluowałam. Szukałam tego, co

też jest podejmowane z powierz-

z głównych kanałów, które służyły

kocham, co chcę robić i ostatecznie

chownych względów, jak np. tylko

mi do upowszechniania moich zdjęć.

znalazłam.

dla chwilowej popularności i wyłącz-

Pamiętam, jak po opublikowaniu

– Dojrzałość w tym znaczeniu to

nie dla pieniędzy. W takich okolicz-

pewnych fotografii na swoim profilu,

po pierwsze zdefiniowanie swoich

nościach trudno odnieść prawdziwy

w ciągu kilku godzin otrzymałam kil-

potrzeb i pragnień, a po drugie

sukces. Lansowanie się, odgrywanie

ka telefonów inicjujących nowe kon-

umiejętność ich zaspokojenia.

jakichś ról czy spełnianie oczekiwań

takty zawodowe. Istagram, Twitter,

– Jestem zdania, że kobieta dopiero

otoczenia jest złe z natury rzeczy.

Facebook i generalnie social media

około trzydziestego roku życia doj-

Często dzieje się tak, gdy nie mamy

w tej dziedzinie są naprawdę istotne,

rzewa w pełni, odkrywa siebie w zu-

swojej pasji. Wtedy staramy się bu-

oczywiście pod warunkiem, że ko-

pełnie nowym, właściwym świetle.

dować nasz wizerunek na bazie opi-

rzystamy z nich w konkretnym celu.

Bardzo silnie te przemiany w sobie

nii innych. Na szczęście w moim

– A czyje dokonania Pani śledzi

czułam i za pośrednictwem historii

przypadku silny charakter i indywi-

w sieci? Jaka jest geneza Pani po-

zawartej w mojej fotografii chciałam

dualizm pozwoliły mi stworzyć wła-

mysłów?

to wyrazić. Miałam również nadzieję,

sną koncepcję siebie i nie spoglądać

– Natchnieniem są zdjęcia innych

że w ten sposób uda mi się powiedzieć

na reakcje ludzi wokół. Tę postawę

fotografów, jeśli do mnie wprost

innym kobietom, że takich zmian czy

wzmocnił też mój pobyt w Stanach,

przemawiają swoją zawartością. Cza-

przemian nie należy się bać. Czasem

gdzie patrzenie na świat w takim du-

sem nawet odpowiednia gra światła

bardzo dobrze jest coś zmienić, bo to

chu jest automatyczne.

na fotografii może być niezwykle

nas może uszczęśliwić. W moim życiu

– Pani polskie korzenie odegrały

inspirująca. Powstało wiele pięknych

wszystko odbywało się jakby w od-

duże znaczenie w kontaktach za-

zdjęć wielu utalentowanych artystów,

wrotnej kolejności. Wyjechałam do

wodowych?

z zagranicy i z Polski, których podzi-

obcego kraju, nie mając tam konkret-

– Przeszłość historyczna naszego

nej perspektywy zawodowej. Później

kraju, kultura z nią związana kształ-

wyszłam za mąż, urodziłam dziecko.

tuje nas, ale czasami też powoduje,

– Nie boi się Pani zarzutu: do-

Dzisiaj mój synek ma siedem lat. Do-

że jesteśmy zahukani lub uprzedzeni

bre zdjęcia, ale widać w nich twór-

piero potem zaczęłam się rozwijać

w określonych sytuacjach lub kontak-

czość pana „X”?

zawodowo. Aczkolwiek cieszę się

tach. Dzisiaj na szczęście mam wra-

– Jeśli fotograf reprezentuje swój

z takiego biegu wydarzeń, bo dzisiaj

żenie, że to się zmienia, świat i Euro-

własny styl, który w jakimś proce-

jestem spełniona zawodowo i rodzin-

pa się otwierają. Młodzi ludzi coraz

sie się ukształtował, to nie ma moż-

nie. Co więcej, obie te sfery ze sobą

rzadziej sugerują się opinią innych,

liwości kopiowania innego artysty.

współgrają, bo mam wspaniałą rodzi-

a kierują się własnymi przekonania-

Hipotetycznie, gdybym poszła w to

nę, która mnie wspiera w karierze.

mi. Mimo wszystko, niestety, wciąż

samo miejsce, gdzie była Annie Le-

w kontaktach Polonii z amerykańską

ibovitz, to miałabym w głowie zu-

częścią społeczeństwa ma zastoso-

pełnie inną koncepcję artystyczną.

– Nasycenie zawodowych ambicji
jest w Pani kompletne?

się na ich twórczości.

– Wciąż, a może powinnam powie-

wanie zasada: jeden rozgniewany lub

Ale też zupełnie inne okoliczności

dzieć że dopiero teraz, odczuwam po-

niesumienny Polak wpływa na po-

towarzyszące tej fotografii, światło,

trzebę dalszej pracy i rozwoju w tym

strzeganie stu kolejnych... To nie jest

ilość cieni... Każdy z nas w tym sa-

zakresie. Chociaż wiem również, że

charakterystyczne tylko dla USA, bo

mym miejscu może zwrócić uwagę

osiągnięcia w życiu zawodowym są

występuje wszędzie i w kontekście

na tysiąc różnych elementów. Nigdy

też efektem wyrzeczeń moich i moich

każdego narodu. Na szczęście mam

też do końca nie wiemy, co ostatecz-

najbliższych. Teraz przez dwa tygo-

bardzo wielu przyjaciół, którzy zna-

nie zdjęcie uchwyci. Czasem mały

dnie jestem w Polsce, a mój mąż jest

komicie reprezentują Polonię i są

błysk, dodatkowy promień słońca

na tyle wyrozumiały, że przejął na ten

z tego dumni. A gdy ktoś mnie pyta

może kompletnie je zmienić.

czas obowiązki mamy. I zawsze po-

o moje korzenie, to z radością odpo-

wtarza: szczęśliwa żona, to szczęśli-

wiadam, gdzie się urodziłam.

we małżeństwo.
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wiam, ale jednocześnie nie wzoruję

– Obecnie social media pozwala-

– Czego spodziewa się Pani
w najbliższym czasie w swoim życiu zawodowym?

– Wyrzeczenie w imię czegoś, do

ją nam wzajemnie się podglądać,

- Ciągle mam świadomość, że je-

czego czujemy pełne przekonanie,

nie tylko w życiu prywatnym, ale

stem na początku tej drogi. Mimo,
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że jestem pewna tego, co chcę
osiągnąć w fotografii, to wciąż
wiem, jak wiele pracy muszę
w tym kierunku wykonać.
Jednak są też chwile, które się już wydarzyły. I one
na pewno wewnętrznie mnie
utwierdzają

w

wyznaczaniu

kolejnych celów zawodowych.
Pamiętam, w jak wielkim szoku byłam, gdy zobaczyłam
w gazecie pierwszy artykuł
na mój temat. Do końca życia wartością samą w sobie
będzie też dla mnie pierwszy pokaz DVF – Diane
Von Furstenberg, podczas
którego na wybiegu pojawiła się Naomi Campbell. W jego
trakcie siedziałam, oglądając topowe modelki, w otoczeniu gwiazd
filmowych i po prostu nie wierzyłam,
że to dzieję się naprawdę.
Rozmawiała Dominika Tkocz
Foto: Kasia Jarosz
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Alexander MARTINEZ
KULTURA

Muzyka i moda we krwi
Swoim głosem oczarował nie tylko jury, ale przede wszystkim całą publiczność. Alexander Martinez – przesympatyczny piosenkarz z Filipin zajął trzecie miejsce w finale programu „Mam Talent”. Później jednak słuch o nim zaginął. O tym, dlaczego tak się stało, jak w ogóle znalazł się
w Polsce i jakie są jego najbliższe plany oraz marzenia postanowił opowiedzieć na łamach naszego
magazynu.
– Większość osób, które zostają

zaśpiewałem, publiczność oniemiała,

– Podróżował Pan po krajach azja-

piosenkarzami, zaczyna śpiewać już

a na uniwersytecie otrzymałem stypen-

tyckich. Skąd w takim razie wziął się

w dzieciństwie. W Pana przypadku

dium. Tak naprawdę, od tego zaczęła

Pan w Polsce?

też tak było?

się już poważniejsza kariera muzyczna.

– Wraz z zespołem grałem w jednym

– Rzeczywiście, śpiewać zaczyna-

Wtedy też podjąłem decyzję, że śpiewa-

z hoteli na Filipinach. Na urlopie prze-

łem, gdy byłem jeszcze dzieckiem. Ma-

nie jest tym, co chcę robić w życiu. Na

bywał tam właściciel jednej z katowic-

jąc pięć lat w kółko śpiewałem jedną

bok odstawiłem taniec. Czasami w trak-

kich dyskotek. Zobaczył nasz występ

piosenkę. Pewnego razu to, jak śpie-

cie koncertu jest tak fajna atmosfera,

i na tyle mu się spodobało, że zapropo-

wam, usłyszała nasza sąsiadka, która

że zatańczę. Muszę jednak przyznać,

nował nam roczny kontrakt. Moi kole-

jest profesjonalną wokalistką. Powie-

że zdarza się to rzadko, bo śpiewanie

dzy bardzo chcieli tu przylecieć. Ja by-

działa wtedy: „To dziecko ma przed

i tańczenie naraz nie należy do łatwych

łem przez długi czas przeciwny.

sobą przyszłość”. Zresztą nie byłem

czynności. Ciężko jest wtedy utrzymać

Tłumaczyłem im, że nie

jedyną osobą w rodzinie zafascyno-

właściwy oddech.

znamy tego kraju,

waną muzyką. Moja babcia była pio-

– Co się takiego wydarzyło, że

senkarką. Mój wujek miał swój zespół.

Pana kariera muzyczna nabierała

tury. Oni jed-

Można więc powiedzieć, że mam to we

rozpędu?

nak

krwi. Gdy miałem sześć lat wygrałem

– Po tym, jak publicznie zaśpiewałem

pierwszy konkurs wokalny dla dzieci.

na uczelni, dostałem propozycje od kil-

Lubiłem występować przed publiczno-

ku zespołów, które chciały bym wystę-

ścią. To był pierwszy krok w kierunku

pował razem z nimi. Te propozycje były

śpiewania. Później jednak przez długi

różne. Niektóre z zespołów grały roc-

czas nie zajmowałem się tym, bo od-

kowe utwory. Także big band działają-

kryłem w swoim życiu inną pasję, którą

cy na uczelni chciał, abym występował

był taniec.

w jego szeregach. Początkowo zdecy-

– Jak to się zatem stało, że został
Pan piosenkarzem a nie tancerzem?
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dowałem się na występy razem z zespołem rockowym, ale szybko odkryłem,

– Występowałem przez długi czas

że bardziej przemawia do mnie muzy-

jako tancerz. Od 16. roku życia brałem

ka rozrywkowa i wkrótce to właśnie

udział w profesjonalnych turniejach ta-

nią się zająłem. W 1995 roku zacząłem

necznych. Zajmowałem się tym także

podróżować wraz z zespołem. Miałem

w trakcie studiów. Pewnego razu mia-

okazję śpiewać w takich krajach, jak:

łem zatańczyć na bardzo ważnej gali

Hongkong, Tajlandia, Dubaj, Male-

uczelnianej. Wtedy rozchorował się je-

zja, Singapur. Chociaż po studiach

den z wokalistów. Nikt nie był w stanie

powinienem zostać marynarzem,

go zastąpić. Zaproponowałem, że ja za-

to poszedłem zupełnie inną drogą.

śpiewam jego piosenkę. Nikt nie chciał

Muszę jednak przyznać, że życie

uwierzyć, że dam radę to zrobić. Gdy

na walizkach było ciężkie.
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jego języka i kul-

byli bardzo zdeterminowani. W przeciwieństwie do mnie, nigdy wcześniej
nie wyjeżdżali za granicę. Po wielu rozmowach udało im się mnie namówić.
Uznałem, że w końcu to tylko rok, więc
może warto spróbować?
– I jak się Panu spodobało w Polsce?
– Na początku łatwo nie było. Kompletnie nie znałem języka. Mimo że już
od wielu lat mieszkam w Polsce, nadal
nie mówię płynnie w tym języku. Szczególnie zaskakiwała mnie na początku odmiana wyrazów. Na przykład moje imię
na Filipinach zawsze brzmi tak samo –
Alex. Tutaj się je odmienia. Gdy po raz
pierwszy usłyszałem formę „Alexa” byłem oburzony. Na Filipinach końcówka
„a” jest przypisana do żeńskich imion.
Z czasem się do tego przyzwyczaiłem,
chociaż nadal uważam, że język polski
jest naprawdę bardzo trudny. Chciałbym
kiedyś zaśpiewać piosenkę w tym języku, ale póki co, jeszcze nie czuję się na
siłach. Cały czas się jednak uczę
i liczę na to, że kiedyś mi się to
uda zrobić.
–

Mówi

Pan,

że język jest
t r u d n y,
a co
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jeśli chodzi o mentalność ludzi tu
mieszkających – chyba jest inaczej
niż na Filipinach?
– Na Filipinach ludzie są bardzo otwarci.

– Na początku trochę tak, ale dość
szybko ją zaakceptowali.

– Nigdy mnie nie poinformowano
o tym, że jest taki plan, by ściągnąć na
finał moich rodziców. Nikt chyba jednak nie spodziewał się tego, że zała-

Tam wszyscy się znają. Tutaj często ludzie

– Jak to się zatem stało, że został

twianie wizy trwa tak długo. Na krótko

nawet nie znają swoich sąsiadów. Mnie się

Pan uczestnikiem programu „Mam

przed występem powiedziano mi, że był

to jednak podoba. Na Filipinach nikt się

Talent”?

pomysł na ściągnięcie mojej rodziny

nie umawia na wizytę. Jak ktoś ma ochotę,

– Do udziału w tym programie nama-

tutaj, ale to się nie udało. Podziękowa-

to po prostu przychodzi, a oczywiście na-

wiała mnie właśnie małżonka. Długo

łem za tę inicjatywę. Nie pomyślałem,

leży go ugościć. W Polsce każdy chce mieć

się wahałem. Nie lubiłem występować

że ktoś będzie w stanie zasponsorować

trochę prywatności. W momencie, gdy ktoś

w telewizji, bo tam wszystko przebiega

wyjazd na Filipiny całej mojej rodzinie.

zajmuje się śpiewaniem, to takie chwile dla

według określonego scenariusza. Nie

To była ogromna niespodzianka. Byłem

siebie bardzo sobie ceni. Chociaż w pracy

ma miejsca na kontakt z publicznością

w szoku.

najważniejszy jest dla mnie kontakt z pu-

czy spontaniczność. Żona tłumaczy-

– Jak wspominacie tę podróż?

blicznością. Jest mi miło, śpiewając mogę

ła, że warto przynajmniej spróbować.

– W sumie na Filipinach byliśmy trzy

sprawić przyjemność słuchaczom. Często

Postanowiłem, że zaryzykuję i poje-

tygodnie. Moja żona i córka miały oka-

na koncertach zapraszam kogoś z publicz-

chałem na casting. Tak się to wszystko

zję zobaczyć to miejsce po raz pierwszy

ności na scenę i śpiewam dla tej osoby pio-

zaczęło.

w życiu. Ja wróciłem tam po 13 latach

senkę. To są wyjątkowe chwile.
– A ciężko się było Panu przekonać do

– Jak wspomina Pan udział w programie?

nieobecności. Sam byłem zachwycony
tym, jak wygląda mój rodzinny kraj. Ta

– Bardzo miło. Za każdym razem

podróż na zawsze zapadła nam wszyst-

– W zasadzie nie. Ja po prostu uwielbiam

starałem się wybierać piosenkę tak, by

kim w pamięć. Miałem okazję pokazać

polską kuchnię. Golonko czy kluski z rola-

pokazać inną barwę głosu. Chciałem

najbliższym mi osobom miejsce, z któ-

dą to jedne z moich ulubionych dań. Jadam

zaskoczyć jury i publiczność i to się

rego pochodzę. Bardzo dziękuję za tę

też na przykład bigos, chociaż do niego

chyba udało. Pamiętam opinię Kuby

możliwość.

przez dłuższy czas musiałem się przeko-

Wojewódzkiego, który powiedział, że

– W finale programu „Mam Talent”

nywać. W naszym domu gotuje się jednak

nawet jakbym zorganizował koncert na

zajął Pan trzecie miejsce. Jednak póź-

nie tylko dania polskie. Jednym z naszych

bezludnej wyspie, to sprzedałbym na

niej nie było o Panu głośno na rynku

ulubionych dań filipińskich jest makaron

niego bilet. To była ogromna przygoda,

muzycznym. Co się takiego stało?

z krewetkami.

ale także szansa na to, żeby ktoś usły-

– Program „Mam Talent” dawał

– Odpowiadała Panu kultura i kuch-

szał jak śpiewam. Bardzo się cieszyłem

ogromne możliwości. Ja jednak zwią-

nia, ale tak naprawdę nie to zadecydo-

z tego, jak pozytywnie zostałem oce-

załem się kontraktem z jedną z agencji

wało o tym, że został Pan w Polsce?

niony zarówno przez jury, jak i przez

i nie bardzo mogłem wtedy występo-

publiczność.

wać. Teraz jednak powoli wracam do

polskiej kuchni?

– Do Polski zdecydowałem się wrócić
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– Rodzina była zdziwiona tą decyzją?

po kontrakcie. Zrobiłem to, bo jedna z Po-

– Wiedział Pan o tych wszystkich

lek skradła mi serce. Wziąłem dokumen-

planach, jakie miała stacja odnośnie

ty niezbędne do tego, by wziąć tutaj ślub

ściągnięcia Pańskich rodziców do

i przyjechałem z powrotem.

Polski?
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koncertowania. Mam też w planie wydanie płyty.
– Ta płyta to tylko plany czy już
znane są jakieś szczegóły?

– Jeśli mam być szczery, to ona w za-

jeżdżają odpocząć i dobrze się ba-

sadzie jest już gotowa. Piosenki na niej są

wić. Myślę, że w dużej mierze wła-

odrobinę dyskotekowe. Jest też kilka wol-

śnie dlatego ten styl jest mi bliski.
– Pana największe marzenie?

niejszych utworów, które głównie są o miłości. Powstał już też singiel, który nosi

– Moje największe marzenie jest

tytuł „The music like”. Ta płyta powstała

tak naprawdę na wyciągnięcie ręki

w języku angielskim. Sam napisałem do

– bardzo chciałbym wydać płytę

niej teksty. Będzie w dużej mierze tanecz-

i usłyszeć swoje piosenki w radiu.

na. Mam nadzieję, że przypadnie słucha-

Płyta, jak już mówiłem, co praw-

czom do gustu.

da już powstała, ale wciąż szukam

– Skąd pomysł na takie brzmienie?

kogoś, kto ją wyda. Mam nadzieję,

– Preferuję rytmy latynoskie. Przy takiej

że niedługo taka osoba się znajdzie

muzyce można się dobrze bawić. Na Fili-

i będę mógł powiedzieć, że moje

pinach zresztą taka muzyka jest popularna.

marzenia się spełniły.
– Dziękuję za rozmowę.

Tam jest dużo kurortów, gdzie ludzie przy-
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Śląsk nareszcie doczekał się
pierwszego klubu klasy Premium!
FIRMY REGIONU

Otwarty w maju tego roku LIFEAGE
Premium Wellness Club w Chorzowie to

tkań towarzyskich i biznesowych.

LIFEAGE FITNESS jest pierwszym autoryzowanym klubem Technogym 2.0 w Pol-

pierwszy tak prestiżowy klub na Śląsku.

LIFEAGE dba o wyjątkowość, oferta

sce. Jest to również pierwszy, i jak na razie

Ale prestiż i ekskluzywność to nie wszyst-

jest skierowana do najbardziej wymagają-

jedyny, klub w Polsce wyposażony w kom-

ko, jest to także jedyne miejsce w kraju,

cego klienta. Ograniczona liczba klubowi-

plet najnowszej generacji urządzeń marki

i drugie w Europie, spełniające wyśrubo-

czów i najwyższy standard obsługi tworzą

Technogym – niekwestionowanie producenta

wane wymogi certyfikacji Technogym 2.0.

pozytywnie elitarny charakter oraz eksklu-

najlepszego sprzętu fitness na świecie. Więk-

zywną atmosferę tego miejsca.

szość znajdujących się w klubie urządzeń fit-

LIFEAGE Premium Wellness Club
to wyjątkowe i niepowtarzalne miejsce,
w którym łatwo odnaleźć harmonię pomię-

Klub podzielony jest na cztery strefy:
Fitness, Wellness, SPA oraz Bistro.

ness stanowi innowacyjne autorskie rozwiązania firmy Technogym i nie znajduje swoich
odpowiedników u pozostałych producentów.

dzy ciałem a umysłem. Holistyczna atmos-

LIFEAGE stanowi skuteczną alternaty-

fera klubu łączy ekskluzywną przestrzeń

wę dla masowych klubów fitness, wyposa-

LIFEAGE FITNESS został stworzony

Wellness & SPA z dynamiczną strefą Fit-

żonych w niskiej klasy sprzęt, w których

w oparciu o unikatową technologię Tech-

ness oraz Wellness Bistro.

każdy klubowicz jest anonimowy, a tre-

nogym Wellness System, tzn. trening inteli-

ningi i zajęcia prowadzone są przez słabo

gentny. Istotą tych innowacyjnych rozwiązań

wyszkoloną kadrę.

jest zapewnienie każdemu z klubowiczów

LIFEAGE to filozofia aktywnego spędzania wolnego czasu oraz głębokiego re-
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laksu, ale również doskonałe miejsce spo-
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własnego wirtualnego trenera personalnego,
który nieustannie kontroluje przebieg każdej
sesji treningowej oraz analizując jej wyniki ustala plany zajęć na kolejne dni. Każdy
z klubowiczów otrzymuje nieograniczony dostęp do zasobów platformy internetowej MYWELLNESS oraz korzysta z najnowszych
rozwiązań systemu UNITY.
Zajęcia prowadzone są przez posiadających certyfikację Technogym 2.0 wysoko
wykwalifikowanych trenerów, którzy tworzą
indywidualne plany treningowe precyzyjnie
dostosowane do celów, możliwości i potrzeb
klubowiczów.
W bogatej ofercie znajdziemy m.in. wyjątkowe zajęcia grupowe, funkcjonalne, aerobik, group cycle i treningi personalne.
Sam fitness to nie wszystko. LIFEAGE
to także najlepsza strefa saunowa w Polsce.
Pobyt w niej sprzyja nie tylko głębokiemu relaksowi, ale także ma działanie prozdrowotne
– przyspiesza regenerację, poprawia krążenie
oraz doskonale wpływa na górne drogi oddechowe i prawidłowe funkcjonowanie całego
organizmu.
LIFEAGE SAUNARIUM to aromatyczny świat gorąca i ciepła, w którym wspólnie
spędzamy czas z bliskimi i znajomymi. Jest
to strefa wyjątkowa, zapewniająca niezwykłe
przeżycia relaksacyjne oraz prozdrowotne
w ekskluzywnej, intymnej przestrzeni w ścisłym centrum aglomeracji śląskiej. Do dyspozycji gości jest siedem wyjątkowych saun
i łaźni, trzy minibaseny typu jacuzzi, bogaty
program wypoczynkowy i pielęgnacyjno-regenerujący.
W LIFEAGE SAUNARIUM odbywają się
również autorskie rytuały saunowe wykonywane przez zespół mistrzów saunowych. Ich
wiedza i doświadczenie gwarantują, iż czas
spędzony w tej strefie pozostanie niezapominanym przeżyciem.
Rytuałom saunowym towarzyszą wyłącznie naturalne składniki energetyzujące i witalizujące, takie jak esencje z owoców, ziół
i kwiatów. Wszystkie produkty stosowane
w saunarium są naturalne i mają właściwości
biostymulujące.
Osoby, które szukają relaksu oraz wyjątkowych masaży i zabiegów pielęgnacyjnych
na ciało i twarz, mogą spędzić czas w najbardziej ekskluzywnym SPA na Śląsku.
LIFEAGE SPA to aromatyczny świat relaksu i pielęgnacji pozwalający na przeży-
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cie niezwykłych doświadczeń. Chwila tyl-

aby czas spędzony w LIFEAGE SPA był

rzyskich, jak i biznesowych. Zwłaszcza, że

ko dla siebie lub czas spędzony z bliskimi

niezapomnianym przeżyciem.

serwowane tam dania są unikalne i smakują

i znajomymi.

wyśmienicie.

LIFEAGE SPA to przestrzeń pogłębio-

tacją dermatologiczną prowadzoną przez

Do przygotowania potraw używana jest

nego odnową biologiczną relaksu oraz

eksperta w dziedzinie kosmetologii. Spe-

metoda sous vide, polegająca na wolnym

zabiegów kosmetologicznych, wyjątkowa

cjaliści LIFEAGE SPA zawsze przygoto-

gotowaniu potraw, uprzednio zamkniętych

oferta oparta na holistycznym i ekolo-

wują ofertę zabiegową dostosowaną do

próżniowo. Proces ten sprawia, że wszyst-

gicznym nurcie pielęgnacji twarzy i ciała,

indywidualnych potrzeb klienta.

kie składniki smakowe i odżywcze zawarte

łączy tradycyjną filozofię SPA z nowoczesnym trendem Wellness.
Do dyspozycji gości zostały oddane

LIFEAGE to także wyjątkowa restauracja, w której gotują najlepsi szefowie
kuchni na Śląsku.

w produktach nie tracą wartości odżywczej
oraz zachowują pełnię smaku.
W WELLNESS BISTRO wyznawana

dwie ekskluzywne linie kosmetyczne

LIFEAGE RESTAURACJA obejmuje

jest filozofia slow food. Do marynowania

Aromatherapy Associates oraz Academie

dwie strefy relaksacyjne. Część kameralna

używane są tylko świeże zioła, a produkty

Derm Acte. Tradycyjne rytuały i wyjątko-

jest doskonała na spotkania towarzyskie i biz-

wykorzystywane do przyrządzania dań po-

we receptury, oparte wyłącznie na natural-

nesowe, tutaj można „odetchnąć i zwolnić

chodzą od regionalnych dostawców i pro-

nych, ekologicznych składnikach, tworzą

tempo”, natomiast w części ogólnej uczest-

ducentów.

unikatową ofertę pielęgnacyjno-regene-

niczymy w ciekawych eventach i imprezach,

WELLNESS BISTRO ma w swojej ofer-

rującą.

integrujemy się i poznajemy nowych przyja-

cie również autorską, sprowadzaną bezpo-

ciół. Restauracyjne menu oferuje wyśmienite

średnio z Sycylii, mieszankę najlepszych

dania wytworzone metodą sous vide.

gatunków włoskiej kawy.

Nad jakością wykonywanych zabiegów
czuwa doświadczony zespół kosmetolo-
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Każdy zabieg jest poprzedzony konsul-

gów. Wykwalifikowany zespół harmonij-

LIFEAGE WELLNESS BISTRO to

Zlokalizowany w lobby LIFEAGE HE-

nie łączy ekskluzywne techniki zabiegowe

miejsce, w którym można doskonale spę-

ALTH BAR jest idealnym miejscem do spę-

i skoncentrowane formuły kosmetyczne,

dzić czas zarówno podczas spotkań towa-

dzenia wolnego czasu, poznawania nowych
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przyjaciół oraz uczestniczenia w licznych
eventach i ekskluzywnych imprezach.
Tutaj można spróbować pysznych biał-

LIFEAGE jest również pierwszym klu-

Korzyściami wynikającymi z członko-

bem, którego oferta została dedykowana

stwa w klubie są m.in.: kompleksowa dba-

również klientom biznesowym.

łość o siebie, doświadczenie relaksu i popra-

kowych koktajli – przyrządzanych w kilku

LIFEAGE BUSINESS to szereg pro-

wa jakości życia poprzez spędzanie czasu

wersjach smakowych z dodatkiem owoców

pozycji skierowanych do firm i klientów

w pięknych wnętrzach, wsparcie dla prowa-

lub napić się świeżo wyciskanych soków.

korporacyjnych. Członkostwo w klubie

dzonej działalności biznesowej (możliwość

Nie tylko smakują wyśmienicie, ale także

jest atrakcyjną formą motywacji lub na-

umawiania spotkań z klientami, praca na

stanowią doskonałe uzupełnienie energii

gradzania pracowników, stanowi także

miejscu, networking) oraz udział w even-

po ćwiczeniach w strefie fitness oraz poby-

doskonały rodzaj gratyfikacji czy budo-

tach LIFEAGE.

cie w saunarium.

wania współpracy lojalnościowej z klien-

Powierzchnia klubu wynosi ponad 2000 m2,

LIFEAGE Premium Wellness Club jest

tami. Indywidualnie ustalane, atrakcyjne

do wyłącznej dyspozycji gości został udostęp-

również doskonałym miejscem do organi-

pakiety członkowskie o różnej wartości

niony przyległy do budynku klubu parking

zacji różnego typu eventów firmowych lub

oraz oferta usług pozwalają na wybór

strzeżony na 220 miejsc parkingowych.

akcji PR-owych. Do dyspozycji gości po-

najbardziej atrakcyjnej opcji, dostosowa-

Ta kompleksowa oferta wellnessowa po-

zostaje cały obiekt lub poszczególne jego

nej do potrzeb naszych klientów bizne-

wstała specjalnie dla Państwa w samym cen-

strefy. Mogą to być różnego typu spotkania

sowych.

trum Śląska.

biznesowe, eventy integracyjne i okolicznościowe, imprezy dla VIP-ów w strefie wellness czy konferencje prasowe w lobby. Modularny układ poszczególnych stref w klubie
umożliwia

organizację

zróżnicowanych

imprez zamkniętych, zarówno dla managementu, pracowników, jak i klientów firmy.

Chorzów, ul. Katowicka 47 (wjazd od: róg ul. Gałeczki i ul. Młodzieżowej)
tel. 32 743 93 00
www.LIFEAGE.eu
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Sakana – coś więcej niż sushi
KULINARIA

Restauracje Sakana Sushi Bar od lat cieszą się nieustającą popularnością wśród miłośników i znawców kuchni japońskiej. Oryginalny koncept restauracji, dbałość o detal i najwyższą jakość potraw szybko sprawiły, że klienci po prostu pokochali to miejsce.
Od pięciu lat najlepszym w Polsce sushi delektować się mogą także
mieszkańcy Śląska. Właśnie wtedy powstała bowiem katowicka
filia restauracji, w której niedawno świętowano ten wyjątkowy jubileusz.

Pierwsza restauracja sieci Sakana powstała w Warszawie w bliskim sąsiedztwie
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zawsze w minimalistycznym „stylu zen”

grafa Borisa Kudlicka i pracownię WWAA,

i oczywiście z najlepszą obsługą.

gości na łamach magazynów wnętrzarskich

Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

– Sakanę wyróżnia przede wszystkim

– zdradza Magdalena Supeł zajmująca się

Było to pierwsze miejsce w Polsce, w któ-

dbałość o najwyższą jakość produktów.

marketingiem i organizacją eventów w Sa-

rym dania podawano w formie rolling baru

Zawsze są to produkty oryginalne. Po-

kanie.

– z pływającymi łódeczkami. Styl wnętrza,

nadto inwestujemy w szkolenia i rozwój

Podobnie jak w innych miastach, tak i na

nawiązujący do nowoczesnego, minima-

personelu. Śledzimy trendy, jakie poja-

Śląsku klienci mają okazję odkryć tajniki

listycznego japońskiego designu, dzięki

wiają się na rynku, i na bieżąco odpowia-

wielu japońskich potraw. Oferta we wszyst-

wykorzystaniu naturalnych, szlachetnych

damy na potrzeby i oczekiwania naszych

kich restauracjach jest taka sama, a dania

materiałów (drewno, kamień) utrzymany

klientów. Jako pierwsza restauracja sushi

zawsze są najwyższej jakości. Co ważne,

jest w ciepłym klimacie. To właśnie on

wprowadziliśmy do naszej oferty brą-

Sakana to nie tylko sushi. W karcie panuje

oraz najwyższej jakości potrawy, przygo-

zowy, niełuskany ryż organiczny, dzięki

prawdziwe szaleństwo. Potrawy przypomi-

towywane według receptur pochodzących

czemu również goście dbający o swoją

nają dzieła sztuki powstałe w oparciu o li-

z Kraju Kwitnącej Wiśni, przyczyniły się

sylwetkę i regularnie uprawiający sport

czącą setki lat tradycję.

do wzrostu popularności tego miejsca. Suk-

mogą delektować się smakiem sushi.

– W menu znaleźć można różne specjały

ces, jaki restauracja odniosła w Warszawie,

Dużą wagę przywiązujemy do aranżacji

kuchni japońskiej. W naszych restauracjach

zadecydował o powstawaniu kolejnych lo-

wnętrz naszych restauracji, współpra-

klienci mają okazję spróbować nie tylko su-

kali. Restauracje otwierały podwoje w Po-

cując z najlepszymi architektami. Ostat-

shi, ale również doskonale przyrządzonej

znaniu, Krakowie, Wrocławiu, przy Bura-

nio metamorfozę przeszła warszawska

według japońskiej receptury kaczki czy po-

kowskiej w Warszawie i w Katowicach.

restauracja przy ul. Moliera. Wnętrze,

lędwicy. Gość może wybierać spośród wielu

Zawsze w najlepszym punkcie miasta,

zaprojektowane przez wybitnego sceno-

gatunków ryb, również egzotycznych. Stara-
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my się zaskakiwać naszych gości wprowa-

Od pięciu lat miłością do sushi pałają

dzając regularnie nowości, często oparte na

także Ślązacy. Mieszcząca się przy pełnej

sezonowych produktach. Sami przygotowu-

uroku uliczce Mielęckiego w Katowicach

jemy lody o smaku sezamu, zielonej herba-

restauracja na początku lipca świętowała

ty czy imbiru. Wszystko to uzupełnia duże

pięciolecie istnienia. Z tej okazji stali klien-

portfolio specjalnie wyselekcjonowanych

ci restauracji oraz specjalnie zaproszeni

win i szampanów. W naszej ofercie znajduje

goście wzięli udział w letnim przyjęciu.

się także coraz bardziej popularna japońska
whisky – mówi Magdalena Supeł.

– Te pięć lat to przede wszystkim wiele
sukcesów. Mimo tego, że powstaje co-

O jakość potraw dbają Sushi Masterzy

raz więcej sushi barów, my mamy swoich

sieci Sakana. Przeszli oni twardą szkołę

stałych klientów. Ciągle też pozyskujemy

wymagających nauczycieli sztuki kulinar-

nowych. Cały czas się rozwijamy i mamy

nej z Japonii. To w dużej mierze dzięki nim

ogromną satysfakcję z tego, co robimy, a to

Sakana jest miejscem, które pokochały

jest przecież najważniejsze – podsumowuje

także gwiazdy. Niedawno znana polska top

Magdalena Supeł.

modelka – Anja Rubik, dzieląc się z fran-

Te wszystkie czynniki sprawiły, że sushi

cuskim magazynem „Madame Figaro”

serwowane w sieci Sakana uważane jest

swoją listą dobrych adresów w Warszawie,

za najlepsze w Polsce i, co ważne, jest to

przyznała, że jednym z najważniejszych

także opinia przebywających w naszym

punktów kulinarnych stolicy według niej

kraju Japończyków. Czy potrzeba lepszej

jest właśnie Sakana.

rekomendacji?
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Mirosław BARSZOWSKI
SYLWETKA

Tysiącmilowa podróż zaczyna się od jednego kroku...
…czyli „mała olimpiada” w Jastrzębiu. IV Gala Walk Zawodowych Only1 to zdecydowanie
coś więcej niż tylko pojedynek w ringu. To przybliżanie mieszkańcom Polski, jak i Europy, kultur Dalekiego Wschodu, tamtejszych zwyczajów, filozofii, mentalności, tradycji.
Tradycja – czyli mnisi

…i nowoczesność – czyli

przez tysiąclecia...

muzyka w stylu „New York”

i Mateusza Ziółko („The Voice of

– Korzeni kung fu wushu szukać

Niezmienność shaolińskiej tradycji

trzeba ponad 2,5 tysiąca lat wstecz,

i przekazu zewnętrznego nie oznacza

mocja chińskiej myśli i kul-

Poland”). Ale także wielka pro-

a samej idei – bynajmniej nie w Chi-

jednak, że nie można ich prezentować

tury: seminaria z udziałem

nach. Jak głosi legenda, w 527 r. p.n.e.

dziś w sposób odpowiadający wymo-

mnichów

do Shaolin – dziś „mekki” wszystkich

gom nowoczesnej cywilizacji XXI

Shaolin oraz „Dzień

miłośników chińskich sztuk walki –

wieku. I czymś takim właśnie ma być

kultur Wschodu –

z Indii przywędrował Bodhidharma.

wspomniana IV Gala Walk Zawodo-

z

Żeby uaktywnić fizycznie medytujących

wych Only1. Pirotechnika, światło,

Pekinu”. W ja-

mnichów, wymyślił dla nich zestaw

dźwięk, muzyka – jako oprawa. Mu-

strzębskim

ćwiczeń ruchowych, który z upływem

zyka – dodajmy – stworzona specjal-

D o m u

lat i wieków przerodził się w system

nie na potrzeby gali w Nowym Jorku,

Kultury,

wojenny. Legenda klasztoru trwa do

napisana przez znakomitego rocko-

w Galerii

dziś. I choć jego otoczenie, w którym

wego gitarzystę Piotra Luczyka (m.in.

„Jastrzębie” oraz

powstały setki szkół bazujących na

kompozytora muzyki filmowej). Do

wokół głównej areny

sztukach walki, uległo zmianom, to

tego widowisko artystyczne tworzone

gali, czyli Hali Wido-

wchodząc w mury Shaolin wciąż czuć

przez laureatów wielu telewizyjnych

magię, piękno i moc tych wszystkich

show ostatnich miesięcy i lat – choć-

wartości, które przez wieki pielęgnują
i przekazują kolejnym pokoleniom mnisi. Nie zmienił się też ich sposób życia,
mimo przemijania kolejnych tysiącleci – dzieli się swoimi spostrzeżeniami
z pobytu w owym magicznym miejscu
Mirosław Barszowski.
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by Annę Filipowską („Mam talent”)
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z

Jastrzębia

klasztoru

do

Przesuwanie samochodu za pomocą włóczni opartej o... krtań. Zginanie na ciele kilku stalowych prętów. Rozbijanie jednym uderzeniem
dłoni granitowej sztaby, i to tak precyzyjnie, że ze szklanki wody stojącej
na jej końcach nie uroniona zostanie żadna kropla wody. Przypomina
wam to kadry i sceny rodem z filmów z Hongkongu? Albo z hollywoodzkich produkcji z Jetem Li lub Jackie Chanem, by o Bruce’ie Lee już nie
wspominać? I słusznie. Kino dawno już zaadaptowało na swe potrzeby
starożytne „wynalazki”. Ta efektowna dziedzina z chińska zwie się qigong. Pokazy qigong ściągają do klasztoru Shaolin fanów z najdalszych
zakątków globu, a naśladowców mnisiej maestrii liczyć trzeba w milionach. Na Śląsku zaś mieszka bodaj jedyny Europejczyk, który chińskich
mistrzów zadziwił swymi umiejętnościami i hartem ducha. I to nie tylko owym niezwykłym panowaniem nad możliwościami własnego ciała
i ducha – co jest treścią wushu, ale także kreatywnością i pomysłowością w krzewieniu chińskich sztuk walki. A tejże kreatywności Mirosław Barszowski – bo o nim mowa – dawał już wyraz wielokrotnie.
Na październik zaś szykuje w Jastrzębiu imprezę, o której mówić
się będzie... pewnie i w Chinach. „– Czy macie świadomość,
że to wygląda jak mała olimpiada?” – zapytali producenci
z TVP, kiedy organizatorzy IV Gali Walk Zawodowych
Only1 zaproponowali im współudział w tworzeniu
widowiska i przedstawili scenariusz. A ci ostatni
tylko wzruszyli ramionami. Dla nich – zgodnie
z chińską filozofią życia – nie ma granic,
których przy odpowiednim skupieniu
i pracy nie można pokonać.
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wiskowo-Sportowej MOSiR-u, będzie

Dwukrotne wypchnięcie przeciwnika

zowane były jednak z dużo mniejszym

można wziąć udział w licznych warsz-

poza platformę oznacza zwycięstwo

rozmachem i na mniejszą skalę. Dwie

tatach, między innymi kaligrafii i ma-

w rundzie.

edycje odbyły się w Pszowie – to tutaj

larstwa, nauczyć się ręcznej produkcji

Przeciwnik wypchnięty poza plat-

siedzibę ma jeden z oddziałów Stowa-

chińskich pierożków (bo to przecież

formę ląduje na matach. Dziś oczy-

rzyszenia Dalekowschodnich Sztuk

„wynalazek” Państwa Środka, a nie –

wiście sanda ma wymiar sportowy.

Walki „TAO”, którego prezesem jest

jak sądzi wielu – potrawa z Rosji czy

W przeszłości – zgodnie ze swym

Mirosław Barszowski, trzecia – rok

Ukrainy). Miejscowe szkoły zaś rywa-

przeznaczeniem i intencjami twór-

temu – w Ustroniu. Ośrodki może

lizować będą ze sobą w paradzie chiń-

ców – była bojem na śmierć i życie.

i niewielkie, ale obsada – międzynaro-

skich smoków, stworzonych specjalnie

– Zamiast mat, kamienną platfor-

dowa. Nie inaczej będzie w Jastrzębiu.

na ten dzień. – Nasza impreza objęta

mę otaczały włócznie – opisuje pan

Zaproszenie – poza rodzimymi sanda,

została patronatem Ambasady Chin

Mirek. Łatwo więc wyobrazić sobie

MMA czy K1 – przyjęli zawodnicy

w Polsce oraz Fundacji prof. Zbignie-

z czym wiązało się wyrzucenie poza

z Iranu, Wietnamu, Indonezji, Ukra-

wa Religi, współpracujemy przy jej

arenę walki.

iny, Białorusi, Rosji, Holandii, Czech,

organizacji także z Instytutem Konfu-

Zawodowa walka na platformie

Francji, Brazylii, Kazachstanu, Da-

cjańskim przy Uniwersytecie Opolskim

to kolejny krok w planach organiza-

gestanu. I Chin oczywiście. – Nasza

– podkreśla Mirosław Barszowski.

torów Only1. Podobnie jak starcie

dyscyplina zdobywa coraz większą

w równie starożytnym tajlandzkim

popularność. I trudno się temu dziwić.

stylu muay boran, w którym zawod-

Walka sanda jest bardzo dynamiczna,

Ale przecież głównym punktem pro-

nicy – miast rękawic – mają dłonie

toczona w trzech trzyminutowych

gramu tegoż dnia będzie wspomniana

obwiązane sznurami (demonstrował

rundach – nasz rozmówca przy-

gala walk. Zupełnie odmienna od tych,

to w paru filmach Jean Claude van

bliża zasady tegoż spor-

które do tej pory znamy z ekranów te-

Damme). – Przede wszystkim jednak

tu. – W przeciwień-

lewizyjnych. – Owszem, bardzo szanu-

nowością będzie możliwość poczucia

stwie do innych

jemy kolegów z wielu federacji, którzy

się przez widzów częścią widowiska.

sportów wal-

przez kilka ostatnich lat zrobili świetną

Nie chcę zdradzać wszystkich szcze-

ki, u nas

robotę dla promocji sztuk walki – przy-

gółów, powiem tylko, że zaskoczymy

nie

znaje nasz rozmówca. – Dokładamy

widzów na hali, jak i przed telewi-

jednak do tego naszą wiedzę i doświad-

zorami – reklamuje nowatorskie po-

czenie, jak i doświadczenie przyjaciół

mysły organizatorów Mirosław Bar-

z różnych stron świata, by stworzyć

szowski, z wielką pasją opowiadający

nową jakość widowiska kulturalno-

o tym przedsięwzięciu.

Na ostrzu włóczni

sportowego.
Podczas jastrzębskiej gali widzo-

Parter wykluczony

wie obejrzą walki w różnych sty-

Jastrzębska gala jest najważniej-

lach, stawką będą m.in. trzy pasy

szym elementem pomysłu promocji

mistrzowskie różnych stylów mię-

sanda nie tylko na rynku polskim,

dzynarodowych

Będą

ale także europejskim. – Już w tej

więc zawodnicy rywalizujący w K1,

federacji.

chwili mamy zaproszenie do or-

MMA, muay thai, boksie i wreszcie

ganizacji podobnej gali w Niem-

w sanda. Ta ostatnia dziedzina – od-

czech – zdradza pomysłodawca

miana walk sportowych wushu – to

i organizator. Zaś gale On-

„matecznik” naszego przewodnika

ly1 mają wejść na stałe

po tajnikach chińskich sztuk walki.

do kalendarza imprez.

– Z konieczności, ze względu na

Zresztą – jak wska-

różnorodność prezentowanych na gali

zuje numeracja te-

stylów, pojedynki odbywać się będą na

gorocznej – trzy

ringu – tłumaczy Mirosław Barszow-

mamy już za

ski. – W oryginale jednak zawodowcy

sobą. Organi-

w sanda walczą na platformach bez lin,
o wymiarach 8x8 metrów, ustawionych
na 60-centymetrowym podwyższeniu.
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momentów przestoju, wyczekiwania.
Sanda polega bowiem na kopnięciach,
uderzeniach i rzutach, nie przewiduje
natomiast walki w parterze. To zwiększa dynamikę i zmienność akcji.
W zawodowej odmianie sanda reguły dopuszczają używanie w walce łokci i kolan. Nie inaczej będzie
w Jastrzębiu. Nie ma wątpliwości, że
gala nie będzie wydarzeniem „bezkrwawym”. Pamiętajmy jednak, że nasi
zawodnicy reprezentują światowy poziom wyszkolenia, a stosowane przez
nich techniki – jakkolwiek
prowadzić mogą do

nokautów
– są oceniane i punktowane, prowadząc do ostatecznego
rozstrzygnięcia.
Pochwały dla wyszkolenia i profesjonalizmu zawodników uprawiających sanda nie są na wyrost. Podstawa
to znakomite przygotowanie fizyczne,
kondycyjne i psychiczne. Mistrzowie
tej dyscypliny do tej ostatniej kwestii
przywiązują ogromną wagę. – A większość dzisiejszych sportów walki o tych
aspektach zapomina. Skupia się wyłącznie na sile i samej walce, zapominając o umyśle i człowieku – uważa
pan Mirek.
Na początku były... Bieszczady
Tytaniczna praca nad samym sobą
– nad ciałem i duchem, to bodaj najbardziej charakterystyczna część dalekowschodniego systemu sztuk walki.
W wushu nie ma nieprzekraczalnej
granicy

ludzkich

możliwości;

nie

ma poziomu doskonałości. – Nauka
w Shaolin nigdy się nie kończy. Samodoskonalenie to najważniejsze przesłanie mistrza dla każdego ucznia – podkreśla Mirosław Barszowski.
On sam jest przykładem owej pracy
nad sobą. I nie chodzi tylko o owe opisywane na wstępie „sztuczki”, których
zapis filmowy bez problemu znaleźć
można w internecie. Całe jego życie
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jest dążeniem do osiągania kolejnych

szkoły walki TAO, wreszcie – po

To wszystko jest dlań motywacją

celów. Bo zaczynał swą „przygodę

osiągnięciu mistrzowskiego poziomu

do dalszego rozwoju fizycznego, jak

z Dalekim Wschodem” na wschod-

wyszkolenia – trener reprezentacji

i duchowego. Od kilku lat doskonali

nich rubieżach Polski, w Ustrzykach

Polski wushu. A to wszystko jedynie

znajomość języka chińskiego (– Do-

Dolnych. Zdobycie kasety z Brucem

jako „dodatek” do codziennego ży-

gadam się, dużo rozumiem – mówi),

Lee czy Jackie Chanem nie było pro-

cia, w którym Mirosław Barszowski

praktykuje kaligrafię, maluje obrazy.

blemem. Pojawiał się on wtedy, gdy

był policjantem w Rybniku (ale tak-

A wszystko to z pełnym zaangażowa-

kilkuletni chłopak chciał w praktyce

że instruktorem w Szkole Policji w

niem ducha i ciała. Mistrzowie z Sha-

zastosować to, co zobaczył na ekra-

Katowicach). W końcu jednak „stało

olin mówią przecież, że trzeba tak

nie. – Rodzice nie byli szczęśliwi

się”: otwarcie sieci klubów uczących

skupić się na wykonywanym ćwicze-

z powodu moich zainteresowań, a tym

dalekowschodnich sztuk walki dało

niu, żeby usłyszeć „klaskanie jedną

bardziej z tego, że pierwszym sło-

„wiatr w żagle” i pozwoliło skupić

ręką”. Czyli osiągnąć taki stan ducha

wem, jakie napisał pięciolatek, było

się tylko na tym, co od zawsze było

i ciała, by stały się one nierozerwalną

„kung-fu” – śmieje się dziś pan Mi-

dlań pasją. Aha, i otwarło drogę do

jednością... A każda podróż, nawet ta

rek. Ale dopiął swego. Najpierw jako

realizacji marzeń z dzieciństwa – od-

na tysiąc mil, zawsze rozpoczyna się

samouk, potem – po przeprowadzce

wiedzin klasztoru Shaolin. A także

od pierwszego kroku...

na Śląsk – członek klubów daleko-

równego mu już dziś statusem klasz-

wschodnich sztuk walki, założyciel

toru Wudang.
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Dariusz Leśnikowski

Oferta ważna wyłącznie w Perfumerii Douglas SILESIA CITY CENTER, 40-101 Katowice, ul. Chorzowska 107
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WODNA WIEŻA
KULINARIA

43-200 Pszczyna, ul. Kilińskiego 5
Godziny otwarcia restauracji:
poniedziałek – sobota 12.00-23.00, niedziela 12.00-21.00
tel.: 781 040 000, fax: 32 448 55 88
www.wodnawieza.pl; e-mail: biuro@wodnawieza.pl
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Niecodzienne wnętrza
Wodna Wieża jest jak wehikuł czasu, który
przenosi w XIX wiek widziany oczami Juliusza
Verne’a i Herberta George’a Wellsa. Świat fantastyki naukowej wypełnia całą przestrzeń, a każdy, nawet najdrobniejszy, element lokalu skrywa
w sobie ducha epoki wiktoriańskiej. Wszystko zostało zaprojektowane i ręcznie wykonane zgodnie
z autorską koncepcją właściciela. Fotel przypominający krzesło dentystyczne z XIX wieku, lampy
ze świecącymi spiralami, radiatory zabudowane
pod szklaną taflą stołowych blatów – to efekt pasji
i fascynacji steampunkiem wiernie odwzorowanym we wnętrzach Wodnej Wieży.
Nowoczesna kuchnia
Steampunk Restaurant oferuje przede wszystkim dania kuchni europejskiej, przygotowane
w oparciu o nowe trendy kulinarne, jak np. technika sous vide (próżniowe gotowanie w niskiej
temperaturze, mające na celu zachowanie wartości
odżywczych, soczystości oraz naturalnego koloru
produktu) i akcenty gastronomii molekularnej.
Szef kuchni wraz z zespołem proponuje sezonowe menu à la carte, atrakcyjną ofertę lunchową
oraz trzy rodzaje menu degustacyjnego.
W 2013 roku restauracja zdobyła „Grand Award
– 3 widelce” oraz nagrodę specjalną „Nowatorska
strategia marketingowa” w prestiżowym konkursie Poland 100 Best Restaurants.
Steampunk Restaurant posiada również bogatą
ofertę win. Kolekcja ta obejmuje głównie wina
z Francji, Włoch, Hiszpanii, jak również ciekawe
wina z różnych zakątków świata. Autorska karta win została wyróżniona przez magazyn Wine
Spectator nagrodą „Award of Excellence 2014”.
Sala restauracyjna posiada również przeszklony
humidor na wina, który prócz elementu wystroju pozwala przechowywać wina w odpowiedniej
temperaturze i wilgotności powietrza.
Grzyby – nasza pasja
Wodna Wieża uruchomiła swoją własną hodowle grzybów w 2011 roku. Prawie pół wieku doświadczenia, jakie posiadamy w hodowli grzybów
uprawnych, pozwoliło na podjęcie tego wyzwania. W specjalnie przygotowanych pomieszczeniach w większości hodujemy gatunki grzybów
niedostępne na rynku. Głównie skupiamy się na
grzybach leczniczych, które w naturalnych warunkach rosną bardzo rzadko, a niektóre z nich są pod
ochroną. Wodna Wieża to unikatowa restauracja,
która hoduje grzyby tylko na własne potrzeby.
Nasz cykl hodowli pozwala na zbiór kilka razy
w tygodniu, przez co podajemy je zawsze świeże
i przez cały rok.
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GOLF CUPV 4
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GOLF CUP 2014
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Patronat nad turniejem objęli prezydenci miast Chorzowa, Siemianowic Śląskich oraz Górnośląski Związek Metropolitarny
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Prolog do Golf Cup 2014
KONFERENCJA PRASOWA
Zawodowi golfiści i pasjonaci – wszyscy podczas konferencji prasowej w hotelu Diament w Zabrzu na temat walorów gry w golfa mówili jednym głosem. Nikt chyba nie mógłby podważyć
zasadności stwierdzenia, że lepszej inauguracji Golf Cup 2014 nie można było sobie wyobrazić.
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Wydarzeniem wprowadzającym uczest-

li najlepsi zawodowi golfiści, utalentowani

ników Silesia Business & Life Golf Cup

sportowcy sięgający po kij golfowy z pasji

2014 w wyjątkowy klimat była konferencja

oraz sportowcy, którzy dopiero próbują

prasowa. Jak każe obyczaj tego przedsię-

swoich sił na polu. Wśród nich można było

wzięcia, odbyła się ona w przeddzień gol-

wymienić m.in. Marka Bednarczyka, Rado-

fowego eventu. W konferencji uczestniczy-

sława Gilewicza, Tomasza Iwana, Michała

ILESIA BUSINESS & LIFE
SILESIA
S
BUSINESS & LIFE

Łasko, Michała & Mateusza Ligockiego,

w najbliższym czasie. Oczywiście pod-

rzeczy skłania do integracji zawodowo-biz-

Maxa Sałudę, Artura Siódmiaka i Roberta

czas wystąpień zaproszonych golfistów nie

nesowej w sprzyjających okolicznościach

Woźniaka. Organizatorem wydarzenia roz-

zabrakło również odniesienia do samego

przyrody. Uczestnicy turnieju golfowego

poczynającego tegoroczny Golf Cup była

turnieju.

Silesia Business & Life co roku konfrontują

redakcja magazynu Silesia Business & Life,

– Z roku na rok rośnie liczba zawodo-

swoje umiejętności, doskonalą je i zarażają

która tym razem zaprosiła dziennikarzy do

wych golfistów i graczy hobbistów, którzy

tym sportowym zamiłowaniem kolejnych

hotelu Diament w Zabrzu.

są zainteresowani udziałem w Golf Cup.

gości eventu, którzy do tej pory byli tylko

– Tą konferencją prasową otwieramy

Sam parę dni temu otrzymałem kilka tele-

obserwatorami. Nie bez znaczenia jest też

czwartą już edycję turnieju golfowego Si-

fonów z pytaniem czy istnieje jeszcze jakaś

fakt, że pula nagród w turnieju podczas każ-

lesia Business & Life. Z małego pomysłu,

szansa na otrzymanie zaproszenia na to

dej edycji wzrasta. W tym roku jej wartość

który pojawił się w mojej głowie cztery lata

wydarzenie. Poza tym od początku śledzę

wyniosła około trzystu tysięcy złotych.

temu, dzisiaj chyba mogę śmiało powie-

ofertę tego eventu i oceniam jakość obsługi

– Z jednej strony w trakcie każdej edycji

dzieć, że powstał ceniony i profesjonalnie

oraz poziom gry podczas samego turnieju.

turnieju golfowego staramy się podnieść

organizowany event. Co więcej, obecnie

Dostrzegam ciągły rozwój w tym zakresie.

jego jakość, m.in. poprzez infrastrukturę

jest on uznawany za jedną z największych

Podsumowując – coraz więcej ludzi chce

i obsługę. Z drugiej strony – chcemy za-

tego typu imprez w Polsce – wyjaśniał

grać w golfa i na dodatek, na coraz wyż-

oferować golfistom i gościom coraz więcej

Klaudiusz Sevkovic, redaktor naczelny

szym poziomie – podkreślił Tomasz Iwan.

wartościowych nagród. Co ciekawe, wielu

To, co wyróżnia Golf Cup na tle innych

graczy przyznaje też, że tak dużych pu-

Dziennikarze podczas konferencji pra-

sportowych, w szczególności golfowych,

charów, jak podczas Golf Cup, w żadnym

sowej mieli okazję poznać największe

wydarzeń, to integrowanie różnych śro-

innym turnieju w Polsce się nie spotyka –

gwiazdy PGA Polska oraz dowiedzieć się,

dowisk wokół tej samej dziedziny sportu.

podsumował Klaudiusz Sevkovic.

jakie wyzwania sportowe postawią sobie

Co więcej, dyscyplina ta z własnej natury

magazynu Silesia Business & Life.
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Dominika Tkocz
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Résumé: za rok po raz piąty!
GOLF

W skali Śląska – jedyny w swoim rodzaju. W skali Polski – jeden z najlepszych. Silesia Business
& Life Golf Cup – marka rozpoznawalna, ceniona i wciąż inwestująca w swoją wartość.

64

Golf Cup to impreza sportowo-kulturalna,

w południowej części Polski, czyli w Śląskim

pierwowzoru. Co więcej, także na tle imprez

w której biorą udział golfiści z najwyższej

Klubie Golfowym w Siemianowicach Ślą-

odbywających się w największych miastach

półki, gwiazdy polskiej sceny oraz znani spor-

skich. Od początku był wielkim eksperymen-

Polski trudno było stworzyć obszerną listę

towcy. To wyjątkowy event, łączący w spójny

tem w skali Śląska i mimo że gra w golfa od

eventów, które potencjalnie mogłyby stano-

sposób świat sportu, sztuki, muzyki, mody oraz

dawna w tym regionie skupiała spore grono

wić dla niego punkt odniesienia.

biznesu. Został też wpisany na stałe w harmo-

fanów, to trudno było przewidzieć jego efek-

nogram nie tylko sportowych, ale też kultural-

ty. Golf Cup zakładał zaoferowanie gościom

Aktualnie Silesia Business & Life Golf

no-rozrywkowych wydarzeń na Śląsku.

szeregu zróżnicowanych atrakcji, które towa-

Cup jest synonimem wydarzenia sportowo-

Dzisiaj...

Na początku...

rzyszą rozgrywkom prowadzonym w asyście

kulturalnego, które z roku na rok wzmacnia

Tegoroczny turniej był czwartą edycją

piłeczki golfowej i kija. Całe przedsięwzięcie

swój prestiż. Mówi się o nim z uznaniem

przedsięwzięcia, które parę lat temu prece-

miało się estetycznie, ekskluzywnie i wy-

również w innych częściach Polski i zaczyna

densowo zainicjowała redakcja magazynu Si-

rafinowanie wpisywać w oczekiwania jego

być wzorem dla konkurencyjnych eventów.

lesia Business & Life. Golf Cup IV odbył się

uczestników, którzy wywodzili się z różnych

– Obecnie Golf Cup wypracował sobie

31 maja i w myśl dotychczasowej tradycji na

środowisk biznesu, kultury, polityki i sportu.

pewien wizerunek, co jest rezultatem ciężkiej

jednym z najpopularniejszych pól golfowych

Na Śląsku takie wydarzenie nie miało swojego

pracy wykonanej podczas poszczególnych

SILESIA BUSINESS & LIFE

jego edycji. Jednak powinniśmy pamiętać, że
żaden turniej nigdy nie doszedłby do skutku,
gdyby nie zaangażowanie partnerów. Z roku na
rok współpraca z nimi się rozwija i umacnia,
ale też mamy okazję nawiązywać nowe kontakty
z firmami i markami, które do tej pory w tym
przedsięwzięciu nie uczestniczyły. Ten rosnący
poziom zainteresowania wpływa na nas, jako
organizatorów, bardzo entuzjastycznie. Za rok
chcemy przygotować piątą edycję turnieju.
Będzie to jubileusz tego eventu, więc automatycznie zmusza nas to do jeszcze lepszego jego
zaplanowania – wyjaśnia Klaudiusz Sevkovic,
redaktor naczelny magazynu Silesia Business
& Life i dodaje: – W tym roku nasi partnerzy
wykazali jeszcze większą chęć współpracy, co
przełożyło się na rozbudowanie oferty turnieju.
Marki, które przewinęły się podczas tegorocznego eventu, to przykłady firm będących pionierami w poszczególnych branżach. Z częścią
z nich relacje biznesowe tworzyły się od pierwszej edycji turnieju, więc dzisiaj ich loga stanowią nieodzowny komponent wizerunkowy tego
przedsięwzięcia.
Co go wyróżnia?
Golf Cup można sprowadzić do następującej
definicji: unikalnie, ale jednocześnie w odniesieniu do zachodnich standardów. Sportowo,

GOLF CUP 4

ale także elegancko i wytrawnie. Z domieszką
rekreacji i rozrywki, ale również ze szczyptą

BUSINESS&LIFE

sztuki i kultury. Zaskoczyć różnorodnością propozycji, a przy tym zachwycić wyrafinowanym
ich doborem. Stąd też Golf Cup 2014 nie mógł
pominąć żadnego z kluczowych elementów
tego eventu, które tworzą go od samego początku. W jego trakcie pojawiły się atrakcje związane z muzyką, sztuką, modą, motoryzacją czy
też degustacją wyszukanej kuchni. Event, który poprowadzili Magda Steczkowska i Adam
Giza, rozpoczął się rano od turnieju golfowego
Silesia Business & Life, w którym rywalizowali gracze z PGA Polska, znani sportowcy oraz
ludzie biznesu, kultury i polityki. Podczas trwania rozgrywek dla gości zaplanowano cały wachlarz urozmaiconych wydarzeń. Wśród nich
można było wymienić:
– Cezary Pazura – show
– Pokaz mody – Pako Lorente – letnia kolekcja 2014
– Marcin Kindla & Friends
– Michał Milowicz live
– Magda Steczkowska live
– Prezentacja luksusowych samochodów
marki Infinity
– Wernisaż malarstwa Andrzeja Styrny

SILESIA BUSINESS & LIFE
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– Live cooking – degustacja kuchni świata
– Open bar – Glenmorangie Single Malt

GOLF CUP 4

Scotch Whisky
– Open bar – Hennessy

BUSINESS&LIFE

Fine De Cognac
– Umami Sushi Take Away
– degustacja kuchni japońskiej

Stroke play brutto
1. Adrian Meronk



2. Łukasz Szumański

– Open Cocktail Bar – de67



3. Mariusz Czerkawski 

77
77

W kategorii Stableford netto

gustacje alkoholi świata
– Open Wine Bar – degustacje win włoskich i win nowego
świata

HCP 0,0-18,0

– Akademia Golfa dla począt-

1. Łukasz Szumański 

37

2. Edward Szmak 

36

Natomiast w godzinach wieczor-

3. Marek Nikodem Konopka 

35

nych tradycyjnie organizatorzy zapla-

4. Wiktor Widera 

35

nowali after party, tym razem w klubie

5. Grzegorz Kubiczek 

35

Lemo Music Club, gdzie goście mogli

kujących

W kategorii Stableford netto

bawić się przy dźwiękach muzyki two-

HCP 18,1-36,0

rzonej przez DJ-a Adamusa. Różnorod-

1. Mateusz Ligocki 

44

na muzyka, odpowiednio przygotowa-

2. Krystian Ślązak 

43

ne loże dla gości oraz niepowtarzalna

3. Adam Wadowski 

41

atmosfera tego miejsca zadziałały jak

4 . Wiesław Jobczyk 

41

magnes i nie pozwoliły nikomu opusz-

5. Albert Kępka 

40

czać lokalu wcześniej niż o czwartej
nad ranem.

Stroke play brutto – zawodowcy

Partnerami Golf Cup 2014 byli: SK

1. Maksymilian Sałuda

72

Bank, Infiniti, Clearex, Pako Lorente,

2. Jakub Ossowski 

73

Hotele Diament, Coca-Cola, BoConcept,

3. Marek Bednarczyk 

77

Nespresso, Lemo Music Club, BM Quality

4. Robert Woźniak

85

Med, PrintDesign, Wodna Wieża, ENEA,
JAEKEL-BUD-TECH, DEMETRIX, CEZ

W rozgrywkach kobiet wyniki były

Group, WZM, ELSTAN i marka Douglas.

następujące:

Natomiast patronat nad turniejem objęli:

1. Danuta Buchalik 

29

prezydenci Chorzowa i Siemianowic

2. Mirosława Kisielewska 

27

Śląskich oraz Górnośląski Zwią-

3. Lidia Chrząstek 

25

zek Metropolitalny. Ponadto

Więcej informacji na temat wyników

podczas eventu rozlosowa-

Silesia Business & Life Golf Cup można

no wiele cennych na-

znaleźć na stronie internetowej Śląskiego

gród. Golfiści mieli

Klubu Golfowego: www.skgolf.pl.

możliwość
wygrać
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w konkurencji Hole In One samochód marki

w moich myślach pojawia się też kolejna edy-

możliwości, a przy tym automotywacji do

Infiniti o wartości 200 tysięcy złotych. Na sie-

cja tego wydarzenia. Na polu golfowym wraz

tego, by takie wydarzenie doskonalić, szlifo-

mianowickim polu golfowym pojawił się też

z Michałem Ligockim i Adrianem Meronkiem

wać tak, jakby to był najdoskonalszy diament

Olivier Janiak wraz z ekipą TVN, aby przygo-

stwierdziliśmy, że podczas Golf Cup w 2015 r.

na świecie.

tować relację z Golf Cup do jednego z odcin-

chcemy grać w tym samym towarzystwie.

ków programu „Co za tydzień”.
Résumé

Choć do kolejnej edycji został jeszcze pra-

Za rok musi być lepiej

wie rok, to za kilka miesięcy redakcja „Sile-

– Za rok będzie to już piąta edycja turnie-

sia Business & Life” będzie tworzyć wstępny

Czy czwarta edycja Golf Cup była wierna

ju, jubileuszowa. Ten jubileusz automatycznie

program V edycji Golf Cup i analizować jego

swoim konstytutywnym założeniom? Czy uda-

stawia organizatorom wyższe niż do tej pory

ofertę, która z założenia musi być lepsza od

ło się w jednym miejscu i czasie zaoferować

wymagania. Jednak te okoliczności jeszcze

tegorocznej. Na pewno pojawią się w niej ele-

gościom wiele profesjonalnie przygotowa-

bardziej nas motywują. Dlatego też przygoto-

menty zupełnie nowe i zaskakujące. Na pewno

nych i wykwintnie dobranych ekskluzywnych

wania do Golf Cup 2015 jesteśmy gotowi roz-

wśród gości turnieju będą osoby ze świata kul-

atrakcji z różnych dziedzin życia? Czy pod-

począć nawet od jutra – deklaruje Klaudiusz

tury, biznesu, polityki czy sportu, które bywały

czas tego eventu sport, muzyka, sztuka, pokaz

Sevkovic, redaktor naczelny magazynu Sile-

na poprzednich turniejach wraz z tymi, którzy

mody, luksusowe samochody i nietuzinkowe

sia Business & Life.

będą dopiero odkrywać ofertę organizatorów

doznania kulinarne swobodnie się przeplatały

Za rok Śląski Klub Golfowy znowu ugości

pierwszy raz. Na pewno Golf Cup 2015 od-

i w sumie tworzyły niezapomniany klimat?

miłośników profesjonalnego i amatorskiego

będzie się przy udanej współpracy z wieloma

O odpowiedź na powyższe pytania pokusił się

golfa, a organizatorzy Silesia Business & Life

uznanymi w skali Polski markami.

Tomasz Iwan.

Golf Cup kolejny raz będą zabiegać o zadowo-

W rezultacie golfowych rozgrywek w ka-

– Jestem weteranem Golf Cup, bo od pierw-

lenie gości oferując im kulturalno-rozrywko-

tegorii stroke play pierwsze miejsce zajął

szej edycji w nim uczestniczę i jestem praw-

wy event. Być może stwierdzenie, że kolejny

Adrian Meronk, którego handicap wyniósł 67

dopodobnie pewnym ewenementem w tym

Golf Cup będzie lepszy od poprzedniego jest

punktów, a za nim uplasował się Łukasz Szu-

zakresie. Co roku odczuwam coraz większy

dowodem na arogancję i zbyt dużą pewność

mański i Mariusz Czerkawski z wynikiem 77

zachwyt w związku z tym wydarzeniem. W tym

siebie ze strony jego inicjatorów, może to też

punktów. Wyniki w pozostałych kategoriach

roku jest podobnie. Co więcej, nie ukrywam, że

być wynik zdeterminowania, chęci i realnych

podajemy w tabeli na stronie obok.

Michał Łasko:

Artur Siódmiak:

Zbigniew Bartman:

– To dla mnie pierwszy, ale mam nadzie-

– Bardzo cieszę się że zostałem zapro-

– Pierwszy raz miałem dziś kij w ręce.

ję nie ostatni, pobyt na polu golfowym.

szony na ten event. Ciekawy byłem tego

Wydawało mi się, że wybicie piłeczki nie

Liczę, że za parę lat będę już uczestniczył

przedsięwzięcia, o którym już wiele sły-

sprawi mi żadnych problemów. Jednak

w zawodach. To bardzo interesujący sport,

szałem. Naprawdę jestem mile zaskoczony

pierwsze minuty to tylko bezskuteczne wy-

który wymaga od gracza wykazania się

jego rozmachem. Z niecierpliwością ocze-

machiwanie kijem. Co do eventu, jestem

dobrą taktyką i techniką. Ponadto ważna

kuję już wieczornego after party.

zaskoczony, że tylu ludzi sportu i show

jest też sama koncentracja, gdyż czasem

businessu można spotkać w tym miejscu.

jedna pomyłka może zniweczyć sukces.

Napewno nie jest to moje ostatnie spotkanie z golfem i tym turniejem.
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67

Magda Steczkowska:
– Podczas Golf Cup co roku odbywa
się wiele wydarzeń scenicznych, zarówno w formie występów muzycznych, jak
i kabaretowych. Zaplecze infrastrukturalne tego przedsięwzięcia jest też
bardzo dobrze przygotowane, również
na wypadek gorszej aury. Cały event
odbywa się w fantastycznej atmosferze, która jest swobodna i rodzinna.
Podsumowując można powiedzieć,
że organizatorzy dbają o naszą duszę, dobry humor i podniebienie.

Mariusz Czerkawski:
– Co roku na Golf Cup można spotkać wielu sportowców, biznesmenów
i artystów z różnych zakątków Polski.
Ten event, mówiąc kolokwialnie, ma
coś w sobie, bo potrafi zmobilizować
do udziału w nim tak szerokie grono osób.
A jeśli chodzi o samą grę, to szczerze
przyznaję, że ją uwielbiam. I może właśnie dlatego, mimo że zwykło się mówić,
iż ten sport sprzyja finalizowaniu dobrych
decyzji biznesowych, mnie osobiście chyba, z racji zamiłowania do samej gry, nigdy się to bezpośrednio na polu nie udało.
Podczas gry przede wszystkim staram się
zaspokoić swoje ambicje sportowe. Oczywiście w domu wciąż mam jednak więcej
kijów do hokeja.
Klaudiusz Sevkovic:
– Turniej przerodził się w prawdziwy
i poważnie odbierany przez jego uczestników event, również w skali całej Polski.
Śląsk chce dorównać w tym względzie
Warszawie. Nie jest łatwo, ale stopniowo
udaje się to osiągnąć. Co więcej, przy każdej edycji staramy się zapewnić nowy wymiar atrakcji naszym gościom. Z pewnością też w ten sposób łamiemy stereotypy
dotyczące tej dyscypliny sportu, jak chociażby te, które zakładają, że gra w golfa
jest droga i nudna.
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Radosław Majdan:
– W tegorocznym Golf Cup uczestniczyłem
w nieco innej roli niż w ubiegłym roku, kiedy
to brałem udział w turnieju. Podczas czwartej
edycji tego wydarzenia moi koledzy, jak np.
Mariusz Czerkawski, znowu próbowali swoich
sił na polu. Natomiast w związku z tym, że tym
razem zaangażowałem się w pokaz mody Pako
Lorente, mogłem im tylko kibicować. Ten event
jest przykładem imprezy golfowej, która zawiera też inne elementy, zarówno o charakterze artystycznym, jak i towarzyskim. Generalnie tego
typu przedsięwzięcia tworzą możliwość spotkania się ludzi, m.in. partnerów biznesowych,
znajomych z branży, którzy ze względu na nadmiar obowiązków zawodowych w codziennych
warunkach nie są w stanie tego zrobić. Sam
miałem okazję porozmawiać z kilkoma przyjaciółmi, których dawno nie widziałem.
Cezary Pazura:
– Takie eventy są potrzebne, ale też praktyczne. Ludzie w ich trakcie mają okazję lepiej się
poznać, nawiązać także współpracę zawodową. Ponadto bezsprzecznie pasja łączy ludzi.
Taką pasją jest np. gra w golfa, która ostatnimi czasy dominuje nad innymi dyscyplinami
sportu. Tworzy się coraz więcej pól golfowych,
wyposażonych w profesjonalną infrastrukturę,
tak jak ta, którą można zobaczyć w Siemianowicach Śląskich.

Olivier Janiak:
– To już czwarta edycja Golf Cup, ale mam
wrażenie, że z roku na rok zyskuje jego ranga
sportowa, bo oczywiście towarzyska obecna
była od początku. Te dwa elementy łączą się
co roku ze sobą w doskonały i trafiony sposób.
Do tej pory wydawało mi się, że dobre imprezy
mogą odbywać się tylko w stolicy, bo tam jest
wiedza i potencjał w zakresie tego, jak należy
to robić. Okazuje się jednak, że w innych częściach Polski takie wydarzenia są planowane
i organizowane na odpowiednim, wysokim poziomie. W tym roku jednym z aspektów oferty Golf Cup jest pokaz mody Pako Lorente.
Kibicuję tej marce i mam nadzieję, że z racji
tego, że reprezentują naprawdę wyrafinowaną
jakość, ten brand zyska zainteresowanie międzynarodowe.
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Kobieta pośród pucharów
FIRMY REGIONU
– Najważniejsze jest dopasowanie klienta – zdradza Sandrine Kosnicki, i doskonale wie o czym mówi. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się bowiem sprzedażą pucharów i medali, a jej firma – Konsul Trofea Sportowe, jest marką samą w sobie. Jaka jest recepta na sukces w tej branży?
jak już będąc dorosła zajęłam się tym biz-

Wiele także zmieniło się w świadomości

nesem.

ludzi zamawiających. Dokładnie wiedzą

– No właśnie, jak to się stało, że zajęła
się Pani sprzedażą pucharów?

– Zamiłowanie do pucharów zaszczepił w Pani tata?

my pełne zaangażowanie. Mamy ogrom-

– Początkowo puchary mnie zupełnie nie

ny wybór, ale także bardzo konkurencyjne

interesowały. Wraz z mężem prowadziłam

ceny. Dzięki temu każdy może znaleźć

swoją restaurację. Po rozwodzie nie wie-

u nas coś dla siebie. A okazji do tego, by

działam co robić. Zaproponowałam tacie,

obdarować kogoś pucharem, naprawdę

że zajmę się filią w Polsce. Przyjechałam

nie brakuje. Coraz częściej zgłaszają się

tu w styczniu 2001 roku. Był środek zimy.

na przykład pary młode, które zamawiają

Początki były ciężkie, bo znalazłam się

szklane trofea z grawerem służące później

– Rzeczywiście, tak naprawdę to jest

w zupełnie innej rzeczywistości. W dodat-

jako wazon, czy też drewniane podkła-

biznes rodzinny. Mój tata zawsze był

ku kompletnie nie znałam języka. Rynek

dy ze specjalną dedykacją dla dziadków.

w biznesie. Z czasem zauważył taką za-

pucharów właściwie w tamtych czasach

Ograniczenia stanowi tu tylko ludzka wy-

leżność, że to niezwykłe, ale puchary

tutaj nie funkcjonował. Na Śląsku byli-

obraźnia.

i medale są niezbędnym elementem więk-

śmy pierwszą firmą zajmującą się sprze-

szości imprez i wydarzeń. Nie chodziło tu

dażą trofeów. To była masa pracy i zdoby-

– W tej pracy niezwykłe jest to, jak wiele

wyłącznie o wydarzenia sportowe, ale tak-

wania nowych doświadczeń, bo ten rynek

ludzi się poznaje. Nasze puchary i medale

że o te kulturalne czy po prostu o puchar

różnił się od francuskiego czy belgijskie-

otrzymywały takie osoby, jak Robert Ko-

jako formę podziękowań. Wtedy tata zajął

go. W Polsce sprzedawał się zupełnie inny

rzeniowski, Adam Małysz, Tomasz Siko-

się pucharami i sprzedawał je w Belgii

rodzaj pucharów niż w tamtych krajach.

ra czy Zbigniew Boniek. Niektóre z nich

i Francji. W związku z tym, że miał pol-

Ludzie preferowali trofea złote z pokryw-

mówiły, że nigdy wcześniej aż tak ładnego

skie korzenie, to właśnie tutaj zdecydował

kami. Ale dzisiaj nie żałuję decyzji o tym,

trofeum nie zdobyły. Właśnie takie reakcje

się otworzyć jedną z filii swojej firmy. Ja

aby zająć się polską filią firmy.

najbardziej lubimy. Rozpiera nas duma,

– Co ceni Pani najbardziej w tej pracy?

– Jak przez te lata zmienił się rynek?

gdy widzimy, że nasze puchary są wręcza-

zaangażowana w ten biznes. Układałam

– Kiedyś ten wybór wśród pucharów

ne na ważnych imprezach. Przy okazji po-

z tatą puchary, grawerowałam tabliczki.

i medali był zdecydowanie mniejszy. Ak-

znałam wiele osób, a ten kontakt z innymi

To doświadczenie zaowocowało później,

tualnie nasze katalogi liczą kilkaset stron.

ludźmi jest dla mnie bardzo ważny.

zresztą także od najmłodszych lat byłam
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czego chcą. My ze swojej strony oferuje-
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– Klienci bywają wymagający?
– Przede wszystkim zdarzają się klienci nie do
końca przekonani o tym, czego tak naprawdę
chcą. Dzięki swojemu wieloletniemu
doświadczeniu ja często dokładnie wiem, co takiej osobie zaoferować. Staram się w ten
sposób realizować marzenia. Uwzględniam przy
tym model, budżet
i wszelkie inne
aspekty zlecenia. Organiza-

cja
imprez
jest bardzo
skomplikowana.
Gdy ktoś zdecyduje
się na złożenie zamówienia
u nas, może być w stu procentach
pewny, że otrzyma to czego chce. Przez
tych wiele lat działalności udało mi się zbudować wśród ludzi zaufanie. Dzięki temu klienci do
nas wracają. Warto pamiętać o tym, że impreza się skończy, a trofea na półkach sportowców, sponsorów czy nawet
rodziców zostaną, przypominając o tym jakże miłym momencie.
– Gdy Pani się słucha, nie sposób nie wyczuć pasji, jaką obdarzyła Pani to, czym się zajmuje.
– Czerpię z tego co robię ogromną satysfakcję. W Polsce jest
tylko kilka osób, które są specjalistami. To wszystko nie jest takie proste, jak się wydaje, a każdy błąd pociąga za sobą konsekwencje. Lubię poświęcać czas swoim klientom. Pamiętam, jakie
zamówienia dotychczas składali. Często rozmawiam z pracownikami na temat tego co można ulepszyć, zmienić. Tu działa się na
wielu frontach i naprawdę nie ma czasu na nudę. Wkładam dużo
serca w to co robię, ale widzę już pierwsze efekty tego.
– Dziękuję za rozmowę.

Konsul Trofea Sportowe

41-253 Czeladź, ul. Nowopogońska 98
41-200 Sosnowiec, al. Mireckiego 10a

www.konsul.biz.pl
e-mail: trofea@konsul.biz.pl,
grafik@konsul.biz.pl
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Hybrydy napędzają golfistów
LEXUS HYBRID CUP

Luksusowe samochody, atrakcyjne nagrody, piękna pogoda i wspaniała atmosfera – tak
w skrócie można opisać pierwszy turniej eliminacyjny z cyklu Lexus Hybrid Cup, który odbył
się na polu Armada Golf Club w Bytomiu. A to dopiero początek.

76

20 lipca na polu w Bytomiu odbył się

gratka zarówno dla miłośników eleganckich

zentowali bardzo wysoki poziom. Dla

pierwszy turniej eliminacyjny Lexus Hy-

samochodów, jak i pasjonatów gry w golfa.

czwórki najlepszych wynik z pierwszych

brid Cup. Cały cykl będzie się składał

Pierwszy turniej otworzył LEXUS CT –

eliminacji stał się przepustką do fina-

z czterech turniejów eliminacyjnych oraz

nowy kompakt z silnikiem hybrydowym,

łu. Ale to nie wszystko. Organizatorzy

uroczystego finału, który odbędzie się 27

który łączy luksus z najlepszymi w swojej

rozdali ponad 30 nagród, wśród których

września. Wszystkie rozegrane będą na

klasie parametrami środowiskowymi.

znalazły się samochody Lexus na week-

polu Armada Golf Club w Bytomiu i każ-

Turniej już od samego początku cieszy

end, sprzęt golfowy, krawaty z kolekcji

dorazowo będą promowały inny model

się bardzo dużą popularnością. Pole zapeł-

zaprojektowanej specjalnie dla miłośni-

samochodów marki Lexus. To nie lada

niło się w stu procentach, a gracze zapre-

ków golfa, bony zakupowe, zaproszenia
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do restauracji, alkohol czy zestawy kosmetyków. Nagrody przyznano nie tylko
w głównych kategoriach handicapowych,
ale także w kategoriach specjalnych, które
były dużą niespodzianką dla uczestników
turnieju. Nadal do zdobycia pozostaje nagroda Hole in One, w której na zwycięzcę
czeka samochód Lexus na rok.
Organizatorzy turnieju zadbali nie tylko
o idealne przygotowanie pola, ale także
o dobre samopoczucie golfistów, którzy
grali kilka godzin w pełnym słońcu. Kurtyna wodna, drinki, wino i zimne napoje
pomiędzy dołkami – to był strzał w dziesiątkę.
Zakończenie gry dało początek spotkaniom towarzyskim w nowo otwartym namiocie restauracyjnym nad jeziorem. To
miejsce zrobiło na wszystkich ogromne
wrażenie. Relaksując się w strefie wypoczynkowej czy na leżaku, trudno bowiem
uwierzyć, że Armada Golf Club położony
jest w centrum miasta, w sercu Śląska.
Tym, którzy mieli ochotę na dodatkową
aktywność przed ogłoszeniem wyników,
atrakcję zapewniło MM Golf Academy organizując konkurs Longest Drive do jeziora, z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu do analizy uderzenia oraz lotu
piłki FlightScope X2. Otwarty w lipcu na
polu w Bytomiu Srixon Cleveland Centre
of Excellence daje możliwość korzystania
z tego sprzętu i jest jedynym takim miejscem w Europie kontynentalnej.
Kolejne turnieje eliminacyjne odbędą
się 10 sierpnia, 23 sierpnia i 13 września.
Uroczysty finał rozegrany będzie 27 września. Już teraz warto zgłosić się do Armada Golf Club i zarezerwować miejsce na
liście startowej. Zapisy przyjmowane są
pod numerem telefonu 668 040 226 oraz
w recepcji klubu. Szczegóły na www.armadagolfclub.pl

ARMADA GOLF CLUB
Tel. 668 040 226
biuro@armadagolfclub.pl
www.armadagolfclub.pl
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PODRÓŻE
KLAUDIUSZ SEVKOVIC

RECIFE
– „BRAZYLIJSKA WENECJA”
Recife – skrawek ziemi skąpanej
w słońcu i błękicie, zachwyca pięknem

Jeszcze w uszach nie przebrzmiały
dźwięki mundialu, jeszcze wspomnie-

ocean.

krajobrazów, szumem oceanu i miej-

Piękne są tutaj plaże, które ściąga-

skim gwarem. Jego nazwa nawiązuje do

ją wielu turystów, których przybywa z

tutejszych raf biegnących równolegle

roku na rok coraz więcej. Plaża w Re-

do linii brzegowej.

cife jest jedną z najbardziej znanych

Połączenia lotnicze zapewnia port

i najlepszych miejskich plaż na świecie.

lotniczy Recife, a po mieście można się

Oczarowuje niemalże białym, miękkim

poruszać samochodem, taksówką, auto-

piaskiem, ciepłą wodą oceanu, pełną

busem bądź metrem.

infrastrukturą turystyczną. Można po-

nie emocji pozostaje w pamięci, jeszcze

To miasto leży w północno-wschodniej

dziwiać rezydencje, hotele i apartamen-

od czasu do czasu przed oczami prze-

Brazylii, jest stolicą stanu Pernambuco

towce usytuowane wzdłuż wybrzeża.

mykają obrazy meczów, a ja zabieram

oraz portem nad Atlantykiem. Zostało

Oprócz słonecznych kąpieli, a panuje

Cię w podróż do Recife, czyli niejako

założone przez Portugalczyków w 1537

tu klimat równikowy ze średnią tempe-

powrót do Brazylii…

roku i pozostawało w posiadaniu Por-

raturą powietrza 27 stopni C, możesz

Na pewno sobie przypominasz, że

tugalii do uzyskania niepodległości.

korzystać z rozmaitych atrakcji zwią-

właśnie to miasto było jednym z gospo-

Wówczas była to rybacka wioska i miej-

zanych z pobytem nad wodą. Jednakże

darzy minionego 2014 FIFA WORLD

sce postoju dla portugalskich żeglarzy.

w niektórych miejscach zobaczysz znaki

CUP. To stąd pochodzą słynni piłkarze

Jako port słynęło z eksportu trzciny cu-

ostrzegające przed rekinami. Natomiast

Juninho Pernambucano, Rivaldo, Ri-

krowej i handlu niewolnikami. Holen-

gdy będziesz miał ochotę coś zjeść, wy-

chardo Rocha i Vava. Ale to nie wszyst-

drzy, którzy niegdyś oblegli Pernambu-

bierz się do jednej z licznych restaura-

ko, właśnie przyjechałem tu po to, by

co, doprowadzili do urbanizacji Recife,

cji lub barów, w których serwowane są

zobaczyć mistrzostwa świata w plażo-

a dzisiaj należy ono do największych

potrawy tutejszej kuchni, ale i niemalże

wej piłce ręcznej, które będą tutaj roz-

miast Brazylii, które tętni życiem na

ze wszystkich zakątków świata. Możesz

grywane. Odbywają się one co dwa lata

różnorodnych płaszczyznach.

ugasić pragnienie próbując tradycyjnej

od 2004 roku i jednocześnie trwają rozgrywki żeńskie i męskie.
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metropolia ze wspaniałym widokiem na

Przekonuję się, że człowiek robi rze-

wody kokosowej lub zamówić bardzo

czy niezwykłe, bowiem po wiosce nie

popularnego drinka Caipirinha. Przy-

ma tu śladu, a przede mną wyrasta duża

gotowuje się go z limonek, alkoholu
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cachaça, brązowgo cukru z trzciny cu-

bytkowe budowle. Możesz zobaczyć ka-

ków. Są tu sklepy, stragany z tradycyj-

krowej oraz lodu.

tedrę z XVII wieku, bazylikę, fort i pałac

nym rękodziełem, możesz zakosztować

Na czas mojego pobytu wynają-

gubernatorski z XVIII stulecia, kościoły.

potraw tutejszej kuchni regionalnej. Są

łem pokój w hotelu Atlante Plaza. Ma

Najbardziej znanym zabytkiem jest ko-

też miejsca gdzie czułem się nie bardzo

świetną lokalizację, gdyż znajduje się w

ściół Trzeciego Zakonu św. Franciszka

komfortowo, biedne dzielnice graniczą

pobliżu plaży, parku i centrum handlo-

ze Złotą Kaplicą. Słynną pozostałością

w niewielkiej odległości z dużymicen-

wego. Jest jednym z najlepiej ocenia-

po Holendrach jest fort Forte das Cinco

trami, ja po któtkim pobycie z zadowo-

nych hoteli w Recife. Zapewnia wysoki

Pontas, gdzie obecnie swoją siedzibę ma

leniem znalazłem się w dużym centrum

standard wypoczynku i relaksu. Posiada

Muzeum Miasta. Są tutaj galerie sztuki,

handlowym przypominającym naszą Si-

bardzo dobrze wyposażone stylowe, kli-

teatry, kina, opera, muzea, szlaki eko-

lesię City Center.

matyzowane pokoje, najczęściej z widokiem na ocean. Do dyspozycji gości jest
basen odkryty na górnym tarasie, sauna,
centrum rekreacyjne, centrum fitness
oraz zaplecze restauracyjne. W hotelu serwowane są znakomite śniadania
w formie bufetu z ogromną różnorodnością potraw. Spędziłem tutaj fantastycznie czas, mogłem w pełni odpocząć i się
zrelaksować. Z zachwytem patrzyłem
na ocean i rozciągające się wzdłuż niego
piaszczyste plaże.
Jedna z plaż, znajdująca się na południe od miasta – Porto de Galinhas, została wielokrotnie nagrodzona tytułem
najlepszej plaży w Brazylii. Dlaczego
nosi miano najlepszej? Bo leży w pobliżu linii równikowej, a co za tym idzie,
zapewniona jest tam słoneczna pogoda,
ciepły ocean i stały wiatr. Wokół znajduje się wiele hoteli o zróżnicowanym
standardzie, mnóstwo restauracji, jednym słowem bogata infrastruktura turystyczna. Nie bez znaczenia jest też bardzo dobre połączenie z centrum Recife.

logiczne, ogrody botaniczne, zoo, duże

Nie zapominajmy o tym, że jest to

centra handlowe, a także ogromny park

metropolia, więc życie tutaj toczy się jak

wodny Veneza Water Park. Niezwykły

w każdym wielkim mieście, gdzie ludzie

urok prezentuje zabytkowy rynek, wo-

pędzą do pracy, gdzie słychać dźwięk

kół którego usytuowane są kolorowe,

klaksonów, samochodów. Obserwujesz

kolonialne kamienice. Jest to miejsce

ruch uliczny, jednocześnie przypatrujesz

szczególne, nawet nazwałbym je „ser-

się architekturze, jakże różnorodnej – no-

cem miasta”. Tutaj możesz zobaczyć

woczesność, modny design, a obok za-

ulicznych magików, akrobatów, muzy-
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Miasto to przyciąga wielu artystów
plastyków, muzyków, pisarzy, poetów,
aktorów. Z tego wynika, że musi coś
w sobie mieć niezwykłego, skoro gromadzi tylu utalentowanych ludzi.
Spacerując wśród zieleni, a wiedz o tym,
że miasto to wzniesiono na terenie puszczy tropikalnej, często podnoszę głowę
do góry, gdyż wyrastają przede mną
wysokie, strzeliste wieżowce, a z drugiej strony przyglądam się mijanym
ludziom. To prawdziwa mieszanka rasowa, wielu tu ludzi serdecznych, życzliwych, żywiołowych, spontanicznych.
Nocą miasto pulsuje życiem i rozświetlone jest feerią kolorów. Zobaczysz
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tutaj wiele restauracji, kawiarni, barów,

Z ogromną ciekawo-

tu i ówdzie rozbrzmiewa muzyka, czę-

ścią wędrowałem uli-

sto na żywo – istna kaskada dźwięków.

cami Recife, brzegiem

Jedzenie znakomite, a szczególnie moje

oceanu, zaglądałem to

ulubione

podawane

tu, to tam, chłonąłem

w różnoraki sposób, np. z egzotycznymi

atmosferę tego miej-

sosami. Jednym z pysznych dań jest cal-

sca. Panorama miasta

deirada – to rodzaj zupy-gulaszu, skła-

doskonale

dającej się z różnych gatunków ryb lub

jest ze wzgórza, na

owoców morza z wyśmienitymi przy-

którym znajduje się

prawami i warzywami. Ma wiele wersji,

miasto Olinda.

owoce

morza,

widoczna

w zależności od regionu, w którym jest

Ze względu na po-

przygotowywana. Wspaniale smakują

łożenie u ujścia rzek,

krewetki z grilla na maśle oraz deser

obecność wielu ka-

kuchni regionalnej – banan pieczony

nałów i mostów oraz

z serem, cukrem i cynamonem. Recife

swój nieodparty urok

jest kolebką dwóch tradycyjnych, prze-

i klimat Recife jest

pysznych ciast – Bolo de Rolo i Bolo

nazywane

Sousa Leao.

Brazylii”.

„Wenecją

To miasto uchodzi za gastronomiczną

Będąc w nowym

stolicę północno-wschodniej Brazylii.

miejscu zawsze szu-

Jest tu więcej wysokiej jakości restaura-

kam pola golfowego.

cji niż w jakimkolwiek mieście Brazylii

Znalazłem

na północ od Rio de Janeiro.

trudu jak się okaza-

go

bez

I znów nowy, inny, niepowtarzalny

ło to najstarsze pole

wachlarz smaków, zapachów, dźwię-

golfowe w Brazylii

ków… Nie mogę nawet sobie wyobrazić

Caxangá Golf & Co-

jaka jest tutaj zabawa podczas karnawa-

untry Club.

łu, przecież nieraz mówiono i pokazy-

Po raz kolejny prze-

wano w TV małe fragmenty tej zabawy.

konuję się, że każde

Wówczas wszyscy przez kilka dni bawią

miejsce,

się na ulicach miasta, tańczą, śpiewa-

się znajduję, jest nie-

ją. Największy karnawał w Brazylii to

powtarzalne, ma swój

Galo da Madrugada, który odbywa się

urok, czar, inne zapa-

w samym centrum Recife. Inną znaną

chy i dźwięki. Zawsze

imprezą jest „Noite dos tambores

chłonę je z zachwy-

Silenciosos”. Karnawał w Re-

tem i zdumiewa mnie

cife jest znany w całym kraju

to wszystko, stąd też

i przyciąga tysiące ludzi

tak bardzo lubię po-

każdego roku.

w

którym

dróżować i docierać
do różnych zakątków
świata. Wciąż jestem
nienasycony…
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MARATON
– przygotuj się bezpiecznie!

Waldemar Stefańczuk
– trener personalny
Centrum Fitness Monopol
– specjalista
treningu biegowego

Osobom, które chcą przygotować się do
maratonu biegowego, proponuję zapoznać
się z niniejszym artykułem.

większych obciążeń.
Przygotowania do maratonu to nie tyl-

Obecnie zapanowała moda na bieganie,

ko bieganie, ale również trening siłowy

biegają wszyscy – młodsi, starsi, kobiety,

czy bardzo popularne zajęcia fitness, np.

mężczyźni. Większość biegaczy ma za cel

pilates (stabilizacja). Musimy również pa-

główny przebiegnięcie dystansu królew-

miętać, że w pogoni za wymarzonym wy-

skiego, jakim jest maraton. Jedni podcho-

nikiem nie możemy zapominać o regenera-

dzą do tego bardziej, inni mniej profesjo-

cji. Masaże, sen, zbilansowana dieta będą

nalnie. Bardziej odpowiedzialne osoby

czymś nieodzownym w naszych przygoto-

szukają doświadczonych trenerów, bądź

waniach. Z własnego doświadczenia (jak

też same przygotowują się do takiego bie-

i swoich podopiecznych) wiem, jak często

gu według planu treningowego. Ta mniej

można przesadzić z wysiłkiem, a jednocze-

odpowiedzialna część biegaczy próbuje

śnie zapomnieć o odnowie biologicznej.

zmierzyć się z dystansem z tzw. marszu,

Złota zasada – bez dobrej regeneracji nie

biegając od paru miesięcy bez specjalnego

zrobimy dobrego treningu.

planu .
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przyzwyczajenia organizmu do coraz to

W klubie Monopol możesz skonsulto-

Tak, jak rozwija się moda na bieganie,

wać się z trenerem specjalizującym się

tak pojawia się coraz więcej informacji

w sportach wytrzymałościowych, który

o treningach i metodach przygotowują-

pomoże ci dobrać odpowiedni plan tre-

cych do biegu. W natłoku tych wszystkich

ningowy do twoich możliwości. Treningi

informacji nie wiemy już co nam pomoże,

indywidualne pozwolą ci zminimalizować

a co zaszkodzi. W niniejszym artykule

ryzyko popełnienia błędów w przygoto-

przedstawię kilka cennych rad , z których

waniach, jak i w zawodach. Konsultacje

sam, jako biegacz, korzystałem i nadal ko-

fizjoterapeutyczne, masaże, porady diete-

rzystam.

tyczne pozwolą ci uniknąć niepotrzebnego

Nawet jeśli jesteś czynnym sportowcem

stresu przedstartowego. Udział w zajęciach

i grasz w tenisa, pływasz, jeździsz na rowe-

grupowych, takich jak np. joga, pilates,

rze – to przebiegnięcie 42 km jest zupełnie

będą dodatkowym bodźcem treningowym,

innym wysiłkiem. Jest to bieg bez przerwy,

a jednocześnie wzmocnisz i zwiększysz

który trwa od trzech (zaawansowani) do

elastyczność mięśni. Biegacze są specy-

sześciu godzin (mowa o osobach biegają-

ficzną grupą ludzi skupiającą się na trenin-

cych amatorsko). Przygotowanie do takie-

gu aerobowym, ponadto są przekonani, że

go wysiłku wymaga czasu, odpowiedniego

fitness kluby nie są dla nich. Jako trener
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zauważyłem znaczną różnicę w postę-

genetycznych bądź też z wcześniejszego

Zakresy te są różne dla początkujących

pach treningowych między osobami tylko

trybu życia, pokazują, że Kilianem (czo-

i zaawansowanych biegaczy, a każdy za-

biegającymi, a biegaczami wszechstron-

łowy ultramaratończyk świata) raczej nie

kres służy nam do realizowania innych

nie ukierunkowanymi na trening, tj. ko-

będziemy? Nie załamujmy się, ponieważ

zadań treningowych.

rzystającymi z zajęć fitness, siłowni.

wartość tę możemy podwyższyć właśnie

Podstawy fizjologi wysiłku i treningu

poprzez indywidualnie dobrany trening.

Jak widzicie, trening biegowy wpływa na szereg zmian fizjologicznych

sportowego, mechanizmy biochemiczne

Kolejną kluczową kwestią w treningu

w naszym organizmie, zmiany te czasa-

towarzyszące różnym rodzajom wysiłku,

biegowym jest nasze tętno, czyli licz-

mi liczone są w latach, a precyzyjniej –

środki treningowe i zasady budowania

ba uderzeń serca w ciągu jednej minuty.

w tysiącach przebiegniętych kilometrów.

przy ich pomocy planów treningowych

Kontroli tętna dokonujemy za pomocą

Każdy z nas jest inny i inne są też natural-

to wiedza niezbędna, aby stworzyć jaki-

specjalnych zegarków z pulsometrem.

ne predyspozycje organizmu, dlatego za-

kolwiek plan treningowy. Jeżeli takowej

Pomiar tętna jest to najprostsza metoda

nim zaczniecie przygotowania do biegów

nie posiadamy, możemy skonsultować

kontroli treningu, czyli reakcji organizmu

długodystansowych, odpowiednio się do

się z trenerem, fizjologiem czy choćby

na bodziec treningowy. I tak wyznaczenie

tego przygotujcie.

doświadczonym kolegą biegaczem. Jak

T sp (tętna spoczynkowego) oraz T max

Podejdź do treningów odpowiedzialnie,

przekonasz się w dalszej części artykułu,

(tętna maksymalnego) to znowu kwestia

w końcu to królewski dystans, a zdrowie

są pewne wyznaczniki, o których istnie-

indywidualna i konieczna do określenia,

ma się tylko jedno!

niu możesz nie wiedzieć, a to one decydu-

aby przygotować indywidualny trening.

ją o twoim poziomie biegowym.

Zdiagnozuj w jakiej formie wyjściowej

Tętno spoczynkowe – mierzone rano

się znajdujesz, zrób badania wydolnościo-

W biegach długodystansowych kluczo-

po przebudzeniu u dorosłego człowieka

we (na których zbadasz swoje VO2max,

we znaczenie ma wydolność, którą cha-

wynosi 70, natomiast u osób trenujących

określisz swoje T max oraz wyznaczysz

rakteryzuje VO2max. Jest to maksymalna

rekreacyjnie ok. 60. U trenujących regu-

indywidualne zakresy tętna), skonsultuj

ilość tlenu, którą organizm jest zdolny

larnie biegaczy to granice między 45–50,

się z trenerem, wszystko to pomoże okre-

przyswoić i przekazać mięśniom w jed-

tu dla porównania – wyczynowcy osiąga-

ślić realny czas przygotowań do marato-

nostce czasu.

ją parametry 40, a czasami nawet 35.

nu oraz założyć w przybliżeniu w jakim

Im wyższe VO2max, tym możesz dłużej

Tętno maksymalne – najwyższe tęt-

biec, możesz łatwiej przyspieszać i fini-

no, jakie osiągamy po najcięższej jedno-

szować. Dla przykładu pułap tlenowy ko-

stce treningowej. Dlatego też każdy, kto

Takie podejście zapewni, że twoje tre-

larza Lance’a Armstronga wynosił 85ml/

zaczyna treningi pod maraton, powinien

ningi będą efektywne, bezpieczne, a two-

kg/min, gdzie przeciętny Europejczyk ma

poznać swoje tętno maksymalne – T max!

ja motywacja nie spadnie! Maraton poko-

VO2max na poziomie 40ml/kg/min.

czasie jesteś w stanie pokonać bieg na
dystansie maratońskim.

Co prawda można je określić w przybliże-

nasz z uśmiechem na twarzy, bez żadnych

Jak sprawdzić poziom VO2max? Mo-

niu według wyliczenia, używając wzoru:

kontuzji i większego wysiłku. I tak kolej-

żemy go zbadać poprzez ergospirome-

T max = 220 – wiek. Niestety, wzór ten nie

ny, kolejny, aż pojawi się myśl o ultrama-

tryczne badania wydolnościowe. I tak np.

uwzględnia cech indywidualnych i często

ratonach.

na terenie Śląska są dwie placówki zaj-

jest bezużyteczny, mylący i nieprecyzyj-

mujące się takimi badaniami, są to AWF

ny. Dlatego też i tę wartość zbadać należy

w Katowicach oraz Centrum Badań Wy-

podczas badań wydolnościowych, gdzie

dolnościowych Diagnostix w Katowicach

przy okazji wyznaczone zostaną nasze

i Wiśle.

indywidualne zakresy tętna.

A co zrobić, kiedy okaże się, że war-

Zakresy tętna – obszary między T spo-

tość jest niska i nasze naturalne predys-

czynkowym a T max (praktycznie od 60

pozycje, wynikające z uwarunkowań

do 100 procent T max).
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Centrum Fitness Monopol
– pasaż hotelu Monopol
40-012 Katowice
ul. Dyrekcyjna 2
tel. 32 782 81 00
e-mail: info@fitnessmonopol.pl
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Mistrzostwa Świata w Siatkówce Mężczyzn 2014

Areny Mistrzostw Świata w Siatkówce

Foto: Stadion Narodowy w Warszawie

30 sierpnia rozpocznie się w Polsce wielkie sportowe święto – 18. mundial (czyli mistrzostwa świata) siatkarzy. Na organizacyjne
przygotowanie się do tej imprezy mieliśmy prawie 2,5 roku – FIVB (Światowa Federacja Siatkówki) decyzję o przyznaniu turnieju
naszemu krajowi ogłosiła 16 marca 2012 roku w Lozannie.
Na 24 drużyny, które wezmą udział w zmaganiach nad Wisłą i Odrą, czeka sześć wspaniałych hal, które – znając polskich kibiców
– wypełnią się po brzegi. Dla fanów siatkówki przygotowanych będzie ponad 66 tys. miejsc. Mecz otwarcia Polska – Serbia – to
wyjątkowe zjawisko w historii czempionatu globu – rozegrany zostanie na stadionie Narodowego Centrum Sportu w Warszawie,
który na kilka godzin zamieni się w największą arenę siatkarską świata.
Dziś prezentujemy Państwu piękne polskie obiekty, na które już lada moment zjadą najlepsi volleyballiści świata. Centrum zmagań
będzie najbardziej „zasłużony” w tym gronie obiekt, czyli katowicki Spodek.
Materiały przygotował
Dariusz Leśnikowski
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Bydgoszcz – Hala Sportowo-Widowiskowa Łuczniczka
85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 59
Inauguracja – 11.10.2002 r.
Całkowita liczba miejsc – 8764
W MŚ 2014 – 8 meczów (II runda – grupa E)

Jeden z najpiękniej położonych obiektów-aren mistrzostw: w parku Centralnym, nad brzegiem Brdy, co sprzyja organizacji w jej
sąsiedztwie imprez plenerowych. Hala wielofunkcyjna, miejsce imprez sportowych, koncertowych i wystawienniczych. Nazwą
nawiązuje do posągu Łuczniczki – symbolu miasta, stojącego w parku Jana Kochanowskiego, ale także do mieszczących się
dokładnie w tym miejscu w przeszłości torów łuczniczych.
Na co dzień grywają tu bydgoskie ligowe zespoły koszykarek i koszykarzy oraz siatkarek i siatkarzy. Rozgrywano tu spotkania
mistrzostw Europy siatkarek (2009), koszykarzy (2009) i koszykarek (2011), a także siatkarskiej Ligi Światowej (w czerwcu br.
Polska – Brazylia) i World Grand Prix Kobiet (Polska, Włochy, USA, Dominikana). Od 2005 roku organizowana jest tu halowa
odsłona lekkoatletycznego mityngu Pedro’s Cup.

Gdańsk/Sopot – Ergo Arena
80-344 Gdańsk, plac Dwóch Miast 1
Inauguracja – 18.08.2010 r.
Całkowita liczba miejsc – 11409
W MŚ 2014 – 15 meczów (I runda – grupa C: Rosja, Bułgaria,
Kanada, Egipt, Chiny, druż. ze strefy NORSECA)

Hala widowisko-sportowa na granicy Gdańska i Sopotu (granica przebiega dokładnie przez jej środek!), w odległości ok. 1 km
od linii brzegowej Zatoki Gdańskiej. Przystosowana do meczów dyscyplin drużynowych, ale także do organizacji zawodów
lekkoatletycznych, tenisowych, pingpongowych, sportów walki, a nawet jeździectwa. Można tu także śledzić spektakle teatralne
i kinowe, koncerty, wystawy i konferencje. Arena meczów Ligi Światowej siatkarzy (w latach 2011, 2013 oraz gier z Iranem na
początku lipca br.), mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn (2013) oraz halowych mistrzostw świata w lekkiej atletyce. W planach
– poza siatkarskim czempionatem globu za parę tygodni – także mistrzostwa Starego Kontynentu w piłce ręcznej (2016). Spośród
gwiazd muzycznych do Ergo Areny przyjeżdżały m.in.Rammstein, Roxette i Iron Maiden, a także Lady Gaga, Jean Michel Jarre,
Sting i Jose Carreras. Umowa sponsora tytularnego – Ergo Hestii – warta jest 12,2 mln zł za pięć lat, wygasa w 2015 roku.
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Katowice – Spodek
41-160 Katowice, ul. Wojciecha Korfantego 35
Inauguracja – 9.05.1971 r.
Całkowita liczba miejsc – 11500
W MŚ 2014 – 29 meczów (I runda – grupa B: Brazylia,
Kuba, Niemcy, Finlandia, Korea Płd., Tunezja; II runda
– grupa F; III runda – grupa G; dwa półfinały, finał)

Najstarsza – obok wrocławskiej Hali Stulecia – i z najwspanialszą historią z wszystkich hal, w których rozgrywane będą
mistrzostwa. Bezpośrednio do głównej hali przylega lodowisko, sala gimnastyczna i hotel, które są połączone w jedną całość
tzw. antresolą. W Spodku – poza hokeistami, korzystającymi z tzw. małej hali – nie ma jednej drużyny użytkującej obiekt w celach
ligowych. Zawody sportowe należą więc do imprez okolicznościowych, podobnie jak koncerty, przedstawienia cyrkowe, rewie
i targi. Występowała tu m.in. Metallica (1987 – pierwszy koncert w Polsce), Deep Purple (1996 – rejestracja płyty Live Encounters),
The Cure, Jean Michel Jarre (trzykrotnie), Pearl Jam (rejestracja dwóch albumów koncertowych), Depeche Mode i Leonard Cohen.
Cyklicznie odbywają się imprezy muzyczne Metalmania, Rawa Blues Festiwal i Odjazdy. Dwukrotnie (2001, 2007) odbywał się tu
finał siatkarskiej Ligi Światowej, lekkoatleci rywalizowali w halowych mistrzostwach Europy (1975), a hokeiści – w mistrzostwach
świata grupy A. Spodek był też areną kobiecych i męskich mistrzostw Starego Kontynentu w koszykówce, tenisowych turniejów
BNP Paribas Katowice Open, a w 2016 roku w czempionacie Europy zagrają tu piłkarze ręczni.

Łódź – Atlas Arena
94-020 Łódź, ul. Bundurskiego 7
Inauguracja – 26.06.2009 r.
Całkowita liczba miejsc – 12649
W MŚ 2014 – 12 meczów (II runda – grupa E, II runda
– grupa G; mecz o 5. miejsce)

Obiekt przystosowany do organizacji imprez sportowych i estradowych (w tym przypadku pojemność jest nawet ciut większa od
wskazanej poniżej). Ukształtowanie i sposób konstrukcji płyty głównej umożliwia także ulokowanie na niej lodowiska, a nawet
basenu z wodą. Późną jesienią wystąpią tu m.in. Kylie Minogue i Lenny Kravitz, w minionych tygodniach grały m.in. Aerosmith
i Black Sabbath, wcześniej – Peter Gabriel i Depeche Mode. To tutaj piszczały nastolatki przy koncercie Justina Biebera, a ich babcie
i mamy siedziały zasłuchane na koncercie Chóru Aleksandrowa. Polscy siatkarze „przetestowali” halę w czasie tegorocznego
meczu Ligi Światowej z Włochami. Przede wszystkim jednak to właśnie w Atlas Arenie organizowany był jedyny „polski” Final
Four Ligi Mistrzów siatkarzy. Z drugiej strony – była też łódzka hala gospodarzem Wielkiej Gali Boksu Zawodowego – Starcie
Tytanów (z udziałem legendarnego Raya Jonesa jra), ale także... Międzynarodowych Targów „Ferma Bydła, Świń i Drobiu”.
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Foto: ARM SA.

Kraków – Kraków Arena
31-571 Kraków, ul. Stanisława Lema 7
Pierwsze wydarzenie sportowe – 12.05.2014 r.
Całkowita liczba miejsc – 15328
W MŚ 2014 – 15 meczów (I runda – grupa D: Włochy,
Iran, Belgia, USA, Francja, druż. ze strefy NORSECA)

Najnowsza ze wszystkich aren siatkarskiego czempionatu i najbardziej pojemna. Inauguracją sportową był czerwcowy mecz
biało-czerwonych z Brazylią w ramach Ligi Światowej. Chrztem bojowym będzie z kolei sierpniowy Memoriał Huberta Wagnera,
w którym – obok podopiecznych Stephane’a Antigi – zagrają Bułgarzy, Rosjanie i Chińczycy. Właśnie sport obok dużych widowisk
i koncertów – jedna z najważniejszych funkcji hali w Czyżynach, położonej bardzo pięknie, w parku Lotników Polskich (3,5 km od
Starego Miasta). Poza siatkarzami, rywalizować tu mają w przyszłości piłkarze ręczni (Kraków Arena będzie jednym z gospodarzy
mistrzostw Europy mężczyzn w tej dyscyplinie w 2016 roku), lekkoatleci, koszykarze (tuż przed MŚ siatkarzy odbędzie się tu
kolejna odsłona „Gortat Camp”), hokeiści na lodzie, badmintoniści, tenisiści i pingpongiści, bokserzy, zapaśnicy, dżudocy,
sztangiści, łyżwiarze figurowi, curlingowcy, szermierze oraz gimnastyczki artystyczne. Obiekt przystosowany jest również do
organizowania imprez targowych, koncertów, przedstawień, pokazów cyrkowych, sympozjów, kongresów, konferencji, festiwali,
wystaw, wernisaży, bankietów, zjazdów. Hala oferować będzie również usługi gastronomiczne, a 27 skyboksów – to akurat
rzadkość w tego typu obiektach – służyć może spotkaniom biznesowym. Ciekawie wyglądają plany koncertowe na najbliższe
miesiące, zagrają tu m.in. Michael Buble, Elton John, Slash, Bryan Adams, Ennio Morricone i Katy Perry.

Autor: K. Szymoniak i B. Sadowski

Wrocław – Hala Stulecia
51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1
Inauguracja – 1913 r.
Całkowita liczba miejsc – 6500
W MŚ 2014 – 22 mecze (I runda – grupa A: Polska, Argentyna,
Serbia, Kamerun, Wenezuela, Australia; II runda – grupa F)

Hala wybudowana na początku ub. wieku, upamiętniająca wówczas stulecie wydania we Wrocławiu przez cesarza Fryderyka
Wilhelma III odezwy wzywającej do walki z Napoleonem Bonaparte (17 marca 1813). Przy tej okazji miasto postanowiło urządzić
Wystawę Stulecia prezentującą dorobek gospodarczy Śląska – i stąd pomysł powstania hali. Zaprojektował ją słynny architekt
Max Berg, na osiedlu Dąbie w parku Szczytnickim.
W roku 1962 została wpisana do rejestru zabytków, w 2006 – uznana za obiekt światowego dziedzictwa UNESCO. Do dziś pozostaje
jednym z miejsc chętniej odwiedzanych przez wrocławian i turystów – ze względu na bliskość pergoli z fontanną multimedialną
oraz ZOO.
W momencie powstania hala stanowiła obiekt wyjątkowy, posiadając żelbetowe przekrycie o największej rozpiętości na świecie
– większe rozmiary osiągały wówczas tylko nieliczne konstrukcje stalowe. Prócz samej centralnej hali w budynku zaplanowano
jeszcze 56 innych pomieszczeń wystawienniczych oraz okrążające główną salę kuluary.
Hala przetrwała II wojnę światową bez poważniejszych strat. W PRL-u – bez większych prac remontowych – służyła jako
miejsce koncertów (m.in. Paul Anka), imprez sportowych (mistrzostwa Europy koszykarzy w 1963 r.). Pierwszy istotny remont
przeprowadzono w latach 1989–1997, co otwarło drogę m.in. do realizacji w hali wielu przedstawień operowych. Jan Paweł II
w 1997 r. prowadził tu modlitwę ekumeniczną w ramach kongresu eucharystycznego. We wrześniu 2010 roku gościł tu z kolei
Dalajlama Tenzin Gjaco.
Kolejną – poważniejszą i kosztowniejszą – modernizację Hala Stulecia przeszła w latach 2009–2011.
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Zbigniew BARTMAN
SPORT

Każdy z nas ma swoją
„datę ważności”
GOLF CUP 4
BUSINESS&LIFE

– I jak wrażenia z pola?

przegrywa 13:14 w tie-breaku i zaserwuje

– Nigdy wcześniej nie miałem do czy-

asa. Albo jakaś niesamowita obrona przy

nienia z golfem. Z przekazów telewizyj-

takim samym wyniku. O, mam przykład:

nych wydawał mi się strasznie nudnym

w finale olimpijskim w Sydney przeciwko

i dla starszych panów. Ale kiedy dostałem

Rosjanom Vladimir Grbić najpierw prze-

kij i kazano mi uderzyć, zobaczyłem, że to

skoczył baner, by „cofnąć” piłkę na boisko,

nie takie proste! Po kilku pierwszych swin-

a potem wrócił i w tej samej akcji zatrzymał

gach trawa przeorana była dokumentnie,

Jakowlewa na pojedynczym bloku.

a piłeczka stała w miejscu! Ale jak już nabrałem odrobinę wprawy, wciągnęło mnie

giczną” akcję w swoim wykonaniu?

bardzo. Złapałem bakcyla i spokojnie mogę

– Mam. To koniec II seta w finałowym

powiedzieć, że nie był to mój ostatni kon-

spotkaniu Ligi Światowej z Amerykanami.

takt z tym sportem.

Bartek Kurek „wyciągnął” piłkę praktycz-

– Rywalizował Pan w Siemianowicach
m.in. z piłkarzem ręcznym Arturem Siód-
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– A ma Pan może w pamięci taką „ma-

nie spod banerów, a ja blok-autem skończyłem akcję z 5. metra.

miakiem. To ten, co wziął sobie kiedyś do

– Jeszcze słówko a propos Siódmiaka.

serca słowa Bogdana Wenty: „– Panowie,

Siatkówka jest sportem „bezkontakto-

mamy 14 sekund, dużo czasu”, i rzucił

wym”. Nie brak Panu czasem tego „pier-

Norwegom bramkę przez całe boisko.

wotnego instynktu zabójcy”: zetrzeć się

Jest w siatkówce jakiś równie efektowny

bezpośrednio – jak w ręcznej właśnie –

odpowiednik tamtej bramki?

z rywalem?

– Specyfika siatkówki jest inna – nie gra

– Kontaktu bezpośredniego nie ma, ale

się przecież na czas. Ale elementów i zagrań

jest swoista gra psychologiczna, rozgry-

mających równie „magiczny wymiar” może

wana „przez siatkę”. To w niej można dać

być wiele. Ot, choćby zagrywka, gdy się

upust sportowej złości.
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Słowo „wielki” pasuje do niego pod każdym względem. 198
cm to przecież „kawał chłopa”, choć on sam czasami dawał wyraz swemu niezadowoleniu: – Na siatkarskim parkiecie chwilami tych parę centymetrów więcej by się przydało. „Wielki” jest
także pod względem osiągnięć w tej dyscyplinie. Triumfator
Ligi Światowej, mistrz Europy seniorów, mistrz Polski, klubowy wicemistrz świata. I jeszcze tytuły na piasku: wicemistrz
świata, mistrz Europy do lat 18.
No i wreszcie można o nim powiedzieć „wielki nieobecny”
aktualnej kadry biało-czerwonych. Nie ma Zbigniewa Bartmana w zespole grającym w tegorocznej edycji Ligi Światowej,
nie będzie go też na jesiennych mistrzostwach świata (rozgrywanych w Polsce, m.in. w katowickim Spodku). Dzięki temu
wszakże otwarła się przed naszym siatkarskim obieżyświatem
okazja do dłuższego niż zwykle urlopu. To w jego ramach właśnie w maju „wpadł” na Śląsk, by wziąć udział w IV edycji
Silesia Business&Life Golf Cup.
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– Uszczypliwości, złośliwości?
– Sporadycznie. W tym środowisku
wszyscy się znają, albo kiedyś gdzieś grali
ze sobą, albo są dobrymi kolegami. Ale nie
powiem, że nieprzyjemności się nie zdarzają. Czasem – po zablokowaniu nielubianego
rywala – choćby miną można okazać mu
swą radość i poczucie triumfu.
– Zdarzyło się Panu po takiej „manifestacji” przeciwnika zagotować?
– Jeżeli już gotuje się we mnie, to raczej
w bardzo charakterystyczny sposób. „Taki
cwaniaczek jesteś? OK. Więc po raz ostatni
dotknąłeś piłki w takich okolicznościach.
Teraz zrobisz to tylko po naszych punktach”
– myślę sobie.
– Po tych kilkunastu latach gry na parkietach ktoś szczególnie zalazł Panu za
skórę?
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– A jest taki jeden Rosjanin, mocno zapamiętany w środowisku siatkarskim. Dość

wiedzieć, że siatkówka spłaciła już swój

trzy lata starszymi. Kiedy jednak po trzech

dług za tamte poświęcenia?

latach zaczęto tworzyć grupę naborową

specyficzna osoba – Aleksiej Spiridonow.

– Ojej... Jeżeli sport to zdrowie – jak

z mojego rocznika, nowy trener nie bardzo

Potyczki z nim trudno zapomnieć. Po raz

mówi porzekadło – to na pewno nie dotyczy

mi „spasował”. No i – mając 10 lat – w koń-

pierwszy zetknąłem się z nim w trakcie

ono sportu zawodowego. Wie pan, zdarzało

cu trafiłem na ten siatkarski parkiet.

mojej gry w Gazpromie Surgut. On wtedy

mi się nie tylko grać z wysoką temperaturą.

– I od tej pory oglądał Pan parkiety

występował w Iskrze Odincowo, a ja – wi-

W barwach Jastrzębskiego Węgla w finale

w przeróżnych ligach: włoskiej, turec-

dząc jego zachowanie na parkiecie – pomy-

Pucharu Polski zagrałem... ze złamaną ko-

kiej, rosyjskiej, polskiej. Co Pana tak gna

ślałem: „Boże, co to za oszołom”.

ścią strzałkową. Pucharu nie zdobyliśmy,

po świecie?

– Na czym polega jego „oszołomstwo”?

a ja potem leczyłem się przez sześć tygodni.

– Wiele czynników. Zawsze byłem cieka-

Jednak gdybym dziś miał to zrobić raz jesz-

wy świata, już z rodzicami zwiedziłem tro-

– Krzyki pod siatką, kłótnie ze wszyst-

cze, to bym zrobił. Bo każdy profesjonalista

chę Europy, trochę innych kontynentów. Po

kimi wokół, łącznie z kolegami z własnego

powie: „warto”. Sport – nie tylko siatków-

drugie – kiedy jako nastolatek po raz pierw-

zespołu. Zdarzały mu się próby przejścia na

ka – jest jednym z najlepszych nauczycieli

szy ruszałem do Włoch, robiłem to z prze-

drugą stronę siatki w celu wywołania bój-

w życiu. Uczy systematyczności w dążeniu

konaniem, że im więcej krajów i klubów

ki. Wylatywał też z boiska, co w siatkówce

do celu, uczy pracy w zespole, uczy walki

uda mi się poznać z bliska, tym większe

praktycznie się nie zdarza. Na zgrupowanie

o realizację swych marzeń. Dzięki siatków-

będzie moje doświadczenie i tym lepszym

swojej reprezentacji też się potrafi nie sta-

ce poznałem też wielu wspaniałych ludzi.

będę siatkarzem. A po trzecie wreszcie – ja

wić. W każdym razie długą ma kartotekę
„grzeszków”.

– Ale Pańska droga do tej dyscypliny
była dość kręta, prawda?

– Z innej beczki: w przeszłości wyjeż-

– Owszem. Na początku tato – który też

dżał Pan już na mecze z 40-stopniową

był siatkarzem i wiedział, że to ciężki chleb

gorączką, z anginą i innymi przypadło-

– nie bardzo chciał, bym szedł w jego ślady.

ściami. Po wielu latach gry może Pan po-

Stąd zupełnie inne moje początki: karate,
piłka nożna, koszykówka.

bardzo lubię zmiany. Kariera sportowca jest
zbyt krótka, żeby „kisić się” pięć-sześć sezonów w jednym klubie.
– I stąd marzenia, by kiedyś zagrać
w lidze japońskiej czy brazylijskiej?
– A czemu nie? Bardziej interesuje
mnie ten kierunek wschodni. Japonia,
może Korea...
– No właśnie! Do tej Korei to Pan się
całkiem niedawno przymierzał.
– To prawda, nawet spędziłem parę chwil
w Seulu. Ba, na turniej golfowy w Siemianowicach przyjechałem prosto stamtąd! Temat ostatecznie upadł, ale negocjacje były
zaawanasowane.
– To też jest liga, która może dać zawodnikowi Pana klasy gwarancję rozwoju?
– Na pewno jest w stu procentach profesjonalna, wzorowana na NBA. Zespoły mają
nawet podobne przydomki: „Szerszenie”
„Jumbo Jety” itp. Ale jest w niej element

– Co Pana odstraszyło od tych dyscyplin?

bardzo specyficzny. W każdym klubie może
grać tylko jeden obcokrajowiec. W związku

– Karate to była raczej okazja do zago-

z tym bardzo dużo od niego zależy, ale i też

spodarowania nadmiaru dziecięcej energii.

bardzo dużo się od niego wymaga. O ile

W przypadku futbolu raptem po trzech

w „normalnym” zespole obciążenia w ataku

miesiącach w Polonii Warszawa uznałem,

rozkładają się mniej więcej po równo mię-

że to nie dla mnie. Ja sam się stawiałem na

dzy zawodników – w granicach 10-30 pro-

bramce, a trenerzy mnie do niej wpuścić nie

cent, o tyle w zespołach koreańskich cudzo-

chcieli. Woleli, żebym był obrońcą. No to

ziemiec decyduje o 60-70 procentach akcji!

podziękowałem w ogóle. Później w Polonii

W Europie jedynie w ciężkim, pięcioseto-

była też koszykówka. Nawet ciekawe do-

wym meczu atakuje się 45-50 razy. W Korei

świadczenie. Jako mocno wyrośnięty dzie-

z kolei tyle ataków wykonuje się w każdym

ciak trafiłem od razu do grupy z chłopakami

spotkaniu! A rekordzista Guinessa Gavin
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Schmitt (grał przez trzy lata w drużynie
Samsung Bluefangs – dop. red.) w owym
rekordowym meczu atakował bodaj
110 razy! Toż trzeba mieć końskie
zdrowie, żeby to przetrwać!
– Rozumiem wszakże, że
na Daleki Wschód ściągnęłaby Pana nie tylko
ciekawość

poziomu

sportowego, ale i generalnie – fascynacja tamtejszą kulturą, tradycją,
kuchnią itp.?
– Jak najbardziej. Podróże
kształcą przecież. Trochę specyfiki dalekowschodniej poznałem przy okazji meczów kadry
w Japonii, Chinach czy Korei. Ale
na pewno nie na taką skalę, jak miałoby to miejsce, gdybym tam „wyskoczył” na sezon czy dwa.
– A któraś z europejskich lig jest jeszcze Pana w stanie skusić? Myślę o tych,
których Pan jeszcze nie posmakował...
– Ciekawą ligą jest francuska, ale nie jest
ona na tyle mocna finansowo, by skusić najlepszych zawodników świata.
– Rozumiem, że i siebie umieszcza Pan
w tym gronie?
– Nie lokuję siebie w gronie największych gwiazd, ale w gronie tych, na których
liga francuska ma niewystarczający budżet
– i owszem.
– Człowiek musi znać swoją wartość?

ki o nazwie habanero. Wypalają

– No cóż... Kariera sportowca nie trwa

wszystko! Przywieźliśmy sporą ich

wiecznie, każdy z nas ma swoją „datę waż-

porcję tacie. Był bardzo zadowo-

ności”. Co najgorsze zaś, póki jej nie osią-

lony, choć w skali od jednego do

gniemy, nie wiemy kiedy upływa (śmiech).

dziesięciu dał im... zaledwie osiem.

Trzeba więc już teraz myśleć nie tylko

I tak jednak to najwyższa ocena, jaką wy-

o przyszłości sportowej, ale i finansowej.

stawił.

– „Podróże kształcą” – powiedział Pan
nieco wcześniej. A zaskakują również?
– Oczywiście. Niedawno byliśmy z na-

– A propos: Pan już swą grą na tę ósemkę zasłużył u taty? Bo ponoć nie był skory
do pochwał.

rzeczoną na nieco dłuższych niż zazwyczaj

– Póki byłem nastolatkiem, rzeczywiście,

wakacjach w Meksyku. Mówię o tym dla-

był bardzo surowym recenzentem moich

tego, że – po pierwsze – bardzo lubię pi-

występów i wiele ode mnie wymagał. Ale

kantne potrawy, po drugie zaś – uwielbia je

już w karierze seniorskiej często zdarzało

przyrządzać także mój ojciec. Do tej pory

się, że to ja miałem więcej uwag do swej gry

nie znalazł jeszcze papryki, która byłaby

niż on. Myślę więc, że jakaś ósemka pewnie

dla niego wystarczająco ostra. A nam na

się przydarzyła. A może i dziewiątka?

lokalnym targu w jednej z miejscowości

– Dziesiątkę pewnie mogłoby zagwa-

udało się znaleźć „przekozackie” paprycz-

rantować tylko mistrzostwo olimpijskie?
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– Dziesiątka jest chyba poza skalą taty!
Nie ma zawodnika, który w meczu nie popełniłby choćby drobnego błędu.

– A co po urlopie? Seul nie, Zenit Kazań ponoć też nie...
– Klub świetny, ale ryzyko duże. Ze

tak dobrej roli, jak w „Psach” czy „Sarze”.
Trochę mi brak takiego typu „męskiego
twardziela” w polskim kinie ostatnich lat.

– Panu tego lata tych błędów przyda-

względu na limit obcokrajowców w lidze

rzy się zdecydowanie mniej. Nowy selek-

rosyjskiej miałem podpisać kontrakt tylko

cjoner w swej koncepcji reprezentacji nie

na Ligę Mistrzów. A to trochę mało gra-

– Nie będę oryginalny. Bardzo lubiłem

znalazł dla Pana miejsca...

nia. Więc tak naprawdę jeszcze nie wiem,

Katarzynę Figurę – też dzięki rolom we

– Wiedziałem o decyzji Stephane’a

gdzie zagram w przyszłym sezonie. Wiem

wspomnianych „czarnych komediach gang-

Antigi już wcześniej, rozmawiałem z nim

mniej więcej kiedy rozpocznę przygotowa-

sterskich” – i oczywiście Anię Przybylską.

parokrotnie. Nie jestem rozczarowany,

nia – w połowie sierpnia, kiedy rozgrywki

Nawet udało mi się z nią porozmawiać –

przyjąłem na klatę takie rozwiązanie. Cóż,

wznawiają najsilniejsze ligi w Europie. Na-

w samolocie do Turcji. Bo przecież w pew-

mam dzięki temu więcej czasu na inne za-

tomiast wokół mojego przyszłego miejsca

nym okresie grałem w tym kraju i ja, i Jarek

jęcia w życiu. Akurat jestem na działce

pracy wciąż się coś dzieje.

Bieniuk. Tę rozmowę zapamiętałem na całe

– O kobiecych faworytkach Zbigniewa Bartmana też poplotkujemy?

z drewnianym domkiem i sadem, w którym

– Jeszcze jeden „oderwany” temat.

doglądam jabłoni. W ubiegłym roku byłem

Wyczytałem gdzieś, że uwielbia Pan Ce-

tu tylko raz, a w tym – proszę bardzo, wpa-

zarego Pazurę, który regularnie jest go-

– Gadamy o sporcie, o kobietach, więc

dam już po raz kolejny.

ściem Silesia Business&Life Golf Cup.

wypada jeszcze pogadać o samochodach.

Prawda to?

W Siemianowicach, podczas Silesia Golf

życie. Ania pewnie następnego dnia już
o niej zapomniała (śmiech).

– Prawda, to jeden z dwóch moich mę-

Cup do wygrania w konkursie „Hole in

skich ulubionych aktorów „ever”. Cza-

One” był niezłej klasy samochód. Przy-

rek zdobył moje serce „Killerem”, rolą

mierzył się Pan do niego, może na zasa-

w „Chłopaki nie płaczą” – czyli gene-

dzie „farta debiutanta”?

ralnie kreacjami z lat 90. w komediach

– Nawet nie próbowałem. Nie ta odle-

gangsterskich. No i jeszcze postacią

głość. Skoro i zawodowcom się nie udało...

Adasia Miauczyńskiego.
– A ten drugi?

Ale pomysł fajny. Jest dodatkowy dreszczyk emocji.

– Bogusław Linda. Choć prawdę

– A goni Pan za tym dreszczykiem, kie-

mówiąc, dawno już nie zagrał żadnej

dy prowadzi Pan jakieś szybkie autko?
Napomknął Pan coś o tym w jednym
z wywiadów?
– Te młodzieńcze marzenia
z wiekiem i upływem czasu też
się zmieniają. Teraz – miast
sportowych – cenię sobie raczej auta duże i bezpieczne,
zapewniające komfort jazdy.
Tym bardziej, że tymi niskimi i dynamicznymi po
polskich drogach jeździ się
jak wozem drabiniastym
– czuć każdą dziurę. Nie
mówiąc już o tym, że po
ciężkim treningu czy meczu coraz trudniej się „poskładać” i „zapakować” do
takiego niskiego auta.
Rozmawiał
Dariusz Leśnikowski
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