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Chwile pełne magii, doznań zmysłowych, nagród i występ wschodzącej gwiazdy Kasi Popowskiej
to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na zaproszonych gości w Hotelu Monopol w piątek, 16
października podczas oficjalnej gali wręczenia nagród Silesia Business & Life Awards 2014.
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ddajemy Państwu do rąk kolejny, już 19., numer Silesii Business & Life. Przypominam, iż jesteśmy dostępni również na
wszystkich urządzeniach mobilnych. Naszą aplikację można
ściągnąć na smartfony. Jesteśmy również na App Store, wobec
czego użytkownicy iPhonów i iPadów też mogą sobie za darmo
ściągnąć aplikację i na bieżąco mieć wgląd do aktualnych i starszych wydań magazynu.
Tematem przewodnim obecnego wydania jest PREMIUM
NIGHT BY SILESIA BUSINESS & LIFE AWARDS 2014. Po raz
pierwszy zorganizowaliśmy galę, na której naszym partnerom
podziękowaliśmy za dotychczasową współpracę i nagrodziliśmy
firmy, które, według nas, osiągnęły największy sukces w swoich
branżach w roku 2014. 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
Mateusz Kusznierewicz, który również jest pasjonatem i jednocześnie ambasadorem golfa.
Poznamy także sylwetkę Kasi Popowskiej, która zaszczyciła nas swoją obecnością podczas
naszej gali i mogliśmy na żywo doświadczyć jej wielkiego wokalnego talentu. Szczególnie w tym
miejscu polecam najnowszą płytę Kasi, która, według mnie, jest naprawdę rewelacyjna.
Kolejną bardzo ciekawą postacią, którą prezentujemy, jest Maja Sablewska. Była menadżerka Edyty Górniak obecnie przybliża Czytelnikom najnowocześniejsze trendy, jakie panują
w modzie.
W magazynie pokazujemy firmy, które prężnie rozwijają się w naszym regionie. Nowy wizerunek Wojskowych Zakładów Mechanicznych z Siemianowic Śląskich oraz Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze.
O kolejnej wielkiej inwestycji, opiewającej na bagatela sześć miliardów złotych, przeczytamy
w wywiadzie z Albertem Kępką – dyrektorem generalnym firmy Tauron Wytwarzanie.
W magazynie prezentujemy również prestiżowy butik Runway Concept, który w Katowicach
posiada w swojej kolekcji ekskluzywne ubrania niemieckiej marki Bogner.
Polecam gorąco lekturę działu „Podróże”, w którym opowiadam o pięknych polach golfowych, jakie udało mi się zobaczyć w Abu Dhabi.
Następnym bohaterem tego numeru jest Kamil Stoch – niebawem zacznie się kolejny sezon dla
skoczków narciarskich. W ekskluzywnym wywiadzie podwójny mistrz olimpijski w skokach narciarskich specjalnie dla nas opowiada o swoich ekstremalnych przeżyciach, paparazzi ukrytych
w krzakach oraz marzeniach, które nie są wcale związane z jego karierą sportową.
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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(ur. 29 kwietnia 1975 r. w Warszawie) – dwukrotny medalista olimpijski w żeglarstwie. W Atlancie w 1996
roku sięgnął po złoto, zaś w Atenach w 2004 roku – po brąz w klasie Finn. W tej samej klasie był indywidualnym mistrzem (1998, 2000) i wicemistrzem świata (1999, 2001, 2002) oraz mistrzem Europy
(2000, 2004). Później rozpoczął starty w klasie Star – wespół z Dominikiem Życkim. Sięgnęli w niej po
mistrzostwo świata (2008) i Europy (2012), ale starty olimpijskie w tychże latach zakończyli bez medali
(odpowiednio – czwarte i ósme miejsce).
W latach: 1996, 1998, 1999 był trzykrotnie nominowany do prestiżowego tytułu Żeglarza Roku (ISAF
World Sailor of the Year Awards) przyznawanego przez Międzynarodową Federację Żeglarską (ISAF);
laureatem tego tytułu (jako jedyny Polak) został w roku 1999.
Miłośnik gry w golfa. W listopadzie 2013 roku uhonorowany Nagrodą 20-lecia Polskiego Związku Golfa,
jako ambasador tej dyscypliny w Polsce.
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SYLWETKA

Wrócę na wodę na pewno!
W 1996 roku na igrzyskach w Atlancie polska reprezentacja zdobyła aż siedem złotych medali! Swój udział w tym wielkim osiągnięciu miał też Mateusz Kusznierewicz – wówczas olimpijski
debiutant. Żeglarze startowali wtedy w Savannah, fanom filmu nieodmiennie kojarzącym się ze
słynną sceną z „Forresta Gumpa”. Turyści odwiedzający to miasto z obłędem w oczach poszukują
ławeczki, na której główny bohater – trzymając na kolanach bombonierkę dla Jenny – opowiada
przez parę godzin swoją historię. W tamtym momencie motto tegoż filmu – „Życie jest jak pudełko
czekoladek. Nigdy nie wiadomo na co się trafi” – jak ulał pasowało do młodego człowieka startującego do wielkiej sportowej kariery. Dziś – 19 lat później – życie mistrza olimpijskiego jest niewątpliwie dużo bardziej poukładane i przewidywalne, o czym zresztą mówi w poniższym wywiadzie. Ale
przez całą sportową część tegoż życia faktycznie natrafiał w pudełku na czekoladki pełne słodyczy,
i na te przyprawione szczyptą goryczy także...

– W Atlancie miał Pan 21 lat, kiedy
zdobył Pan olimpijskie złoto. Czy w dzi-

„Jest on dla mnie cenniejszy niż złoto

igrzysk korzystałem z życia. Owszem, by-

w Atlancie”?

łem skoncentrowany na wyzwaniu spor-

siejszym świecie wciąż jest możliwe, by

– Powiedziałem to wówczas zapewne

towym, ale jednocześnie była to wielka

taki młokos został mistrzem olimpij-

pod wpływem emocji w tamtej chwili. Ale

przygoda dla młodego człowieka – mia-

skim w żeglarstwie? Chodzi mi o to,

coś w tym jest, poczułem przecież wtedy

łem wtedy 21 lat. Czerpałem życie peł-

jak bardzo w ciągu tych dwóch dekad

na własnej skórze, jak ciężko było zdobyć

nymi garściami! Później oczywiście, po

zmieniło się podejście do olimpijskiego

ten brąz, który ktoś mógłby nazwać „tylko

sukcesie, spoważniałem, nabrałem pro-

wymiaru tej dyscypliny...

brązem”. Ale on był wywalczony w pocie

fesjonalizmu. Na niektóre obszary prze-

– Od tamtej pory w tej dyscyplinie

czoła, ze zdartymi do krwi rękoma i ranami

łożyło się to bardzo pozytywnie, na inne

sportu bardzo wiele się zmieniło. Inaczej

na nogach. Wysiłek był ogromny, a wyni-

– niekoniecznie. Podsumowując jednak

wyglądało to w latach 70., 80., 90., nawet

kał z poziomu sportowego reprezentowa-

– w Atlancie rzeczywiście bawiłem się

jeszcze na początku XXI wieku. Dziś sport

nego w Atenach przez moich rywali. Dużo

świetnie.

wyczynowy ma już zupełnie inny wymiar,

wyższego w Atenach i potem w Pekinie,

– Kiedy w takim wieku zostaje się mi-

i nie mam na myśli wyłącznie zawodow-

niż miało to miejsce w Atlancie czy nawet

strzem olimpijskim, pojawia w świado-

ców czy olimpijczyków. Nawet amatorzy

jeszcze w 2000 roku w Sydney.

mości kilku milionów kibiców, a przede

– startujący dla przyjemności – w pełni

– Wróćmy jeszcze do Atlanty: „Ja się

wszystkim – mediów, są różne pokusy:

się angażują w to, co robią. A ci, którzy

tam po prostu bawiłem. Poderwałem

„A może sobie odpuszczę trening?”.

walczą o medale igrzysk olimpijskich, po-

chyba z dziesięć dziewczyn, korzysta-

Pan też je miał, czy już wtedy był Pan

święcają się temu w stu procentach. Rów-

łem z życia, mieszkałem w Hiltonie,

tak poukładany jak dziś?

nież w żeglarstwie. U progu mojej przy-

kina, dyskoteki, kręgle, baseny, jacuz-

– Przyznam, że szum i zamieszanie wo-

gody ze sportem olimpijskim zdarzało

zi… Po wyjściu z wody od razu myśla-

kół mnie były niemałe. Młody chłopak,

się, że zawodnicy zajmowali się również

łem o wieczorze. Nerwy oczywiście były,

wracający z medalem olimpijskim, stał

czymś innym w życiu, nie poświęcając

ale szybko ze mnie spływały. Natomiast

się atrakcyjny dla mediów. Wie pan, że

wszystkiego sportowej karierze. I to „ro-

faworyci od połowy regat byli zago-

w 1996 roku siedmiokrotnie pojawiłem

biło różnicę”. Dziś – jestem przekonany –

towani. Spalili się” – powiedział Pan

się na okładkach różnych magazynów?

bardzo trudno byłoby w igrzyskach o taką

w jednym z wywiadów, blisko dziesięć

Że zapraszany byłem do przeróżnych

niespodziankę, jaką mnie udało się zafun-

lat po Atlancie. Kokieteria czy rzeczy-

programów telewizyjnych, o przeróżnej

dować kibicom.

wiście sposobem na sukces był luz?

tematyce? Spotkałem się z prezydentem,

– To właśnie z tego powodu po brązie

– To naprawdę tak w 1996 roku wy-

premierem, poznałem wiele gwiazd show-

w Atenach w 2004 roku powiedział Pan:

glądało. Ja naprawdę podczas tamtych

biznesu. Człowiekowi w takim momencie
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może odbić palma i sodówa. Na moment

ropy. Krótko mówiąc: wygrałem wszyst-

– Pekin to już była zdecydowanie inna

dałem się temu porwać, ale nie dałem się

ko, co można było wygrać w roku 2000.

bajka. Po raz pierwszy startowałem na

całkowicie zwariować. Pewnie dlatego,

I w tym momencie – miast robić swoje –

igrzyskach z partnerem w łódce, czyli

że – po pierwsze – ja po prostu lubiłem

ubzdurałem sobie, że moi rywale – chcąc

z Dominikiem Życkim. Tamtejszy akwen

trenować, startować! Czułem po prostu

mnie dogonić – zaczęli więcej trenować.

nam nie sprzyjał ze względu na słabe wia-

powołanie do tego. Ludzie urodzeni pod

No więc i ja do „normalnych” siedmiu

try i bardzo silny prąd. Biorąc pod uwagę

znakiem Byka tak mają (śmiech). Po

godzin dziennie, jakie spędzałem na tre-

te czynniki, czwarte miejsce było zupeł-

drugie – z domu wyniosłem wiele odpo-

ningach, dołożyłem jeszcze trzy godziny.

nie niezłym wynikiem.

wiedzialności za to, co robię. Ostatecznie

Oczywiście nie wszystkie na wodzie,

więc nie było problemu ze skupieniem się

również na siłowni, „na sucho”

na treningach.

gi igrzysk, naszych olimpijczyków

– czyli ze strategii żeglowania,

pytałem zawsze o ich wrażenia

– Podczas igrzysk w Atlancie polska

przy przygotowaniu sprzętu itp.

z imprezy pod kątem obec-

reprezentacja wywalczyła siedem zło-

Jak się to skończyło – wszyscy

ności wśród wielu gwiazd

tych medali. Ich zdobywcy oczywiście

wiemy.

różnych dyscyplin. Żegla-

w komplecie uplasowali się w czołówce plebiscytu na „Sportowca roku”.
A Mateusz Kusznierewicz – ten z okła-

– Wiemy. Zajął Pan czwarte miejsce. Porażka?
– Zdecydowanie! Medal

rze – tak było w Savannah
w 1996, w Qingdao w 2008
i w Weymouth w 2012 – ry-

dek magazynów i programów telewi-

był blisko, ale... nie się-

walizują z dala od miasta-

zyjnych – był właśnie siódmy. Bolało,

gnąłem po niego

organizatora, startując setki

że inni mistrzowie olimpijscy okazali
się popularniejsi?

–

Czwarty

był

Pan także w Peki-

– Od samego początku byłem świado-

nie w 2008 roku, już

my skali popularności poszczególnych

jednak w klasie Star.

dyscyplin, stopnia ich zrozumienia przez

I znów trudno było

kibiców i dostępności medialnej. Wie-

sobie

działem, gdzie w tej hierarchii plasuje się

świadomością, że suk-

żeglarstwo, i tak patrzyłem na wyniki tego

ces był na wyciągnięcie

plebiscytu. Podszedłem do tego z pełnym

ręki?

poradzić

ze

zrozumieniem.
– Do tej Atlanty – aczkolwiek miał
Pan na koncie drugie miejsce w Pucharze Świata w klasie Finn sprzed
roku – jechał Pan bez poczucia ciężaru oczekiwań. Potem – z racji
złota na igrzyskach, ale też tytułów
mistrza świata i Europy – spoglądano na Pana jako tego, który
„obowiązkowo” ma sięgnąć po medal. Doskwierało trzymanie na barkach nadziei 38 milionów rodaków?
– Czułem tę presję, owszem. Wiedziałem, że w kolejnych startach oczekiwania
wobec mnie są nieporównywalne do tych
przed Atlantą. I na początku nie dawałem
sobie z tym rady! Czwarte miejsce w Sydney częściowo było wypadkową tej presji. Oczywiście, w czasie samego startu
popełniałem błędy, ale – mam wrażenie –
„przekombinowałem” też przygotowania.
– To znaczy?
– „Przetrenowałem się”. Jechałem na
igrzyska jako obrońca tytułu, ale także
jako aktualny mistrz świata i mistrz Eu-

8

– Przy okazji dziennikarskiej obsłu-
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centrum wydarzeń. Brakowało Panu tej
atmosfery?
– Są plusy i minusy tej sytuacji. Minusy pan wymienił – to m.in. brak wokół
nas w takich sytuacjach gwiazd innych
dyscyplin. Natomiast nie powiem, że nie
czuliśmy atmosfery igrzysk w tych miejscach. Żeglarze zawsze byli świetnie
przyjmowani w miejscach swych startów.
Mam wrażenie, że miewaliśmy dużo lepsze warunki w naszej wiosce olimpijskiej,
tworzonej specjalnie dla żeglarzy. Poziom
zakwaterowania, wyżywienia, a nawet
proponowanych nam atrakcji bywał dużo
wyższy niż w głównej wiosce olimpijskiej.
Mówię to z pełną świadomością, bo zawsze po zakończeniu startów pojawiałem
się w głównych miastach-organizatorach
igrzysk i w głównych wioskach. A w Sydney i Atenach generalnie mieszkaliśmy
w głównej wiosce.
– A które z owych „pięciu kółek olimpijskich” – czyli pięciu igrzysk, w jakich
wziął Pan udział – wspomina Pan najmilej od strony organizacyjnej właśnie?
– Przepiękne na pewno były igrzyska
w Sydney i wracam do nich pamięcią
bardzo chętnie, mimo czwartego miejsca
i poczucia goryczy porażki. Ale to, co zrobili osiem lat później Chińczycy pod tym
względem, nazwałbym rekordem świata. Zorganizowali igrzyska z ogromnym
rozmachem, a jednocześnie wielką dbałością o każdy szczegół. Atlantę wspominam świetnie z racji wyniku sportowego.
Londyn był OK. Tylko Ateny jakieś takie
mdłe. Miałem wrażenie, że wokół nie
dzieje się nic ciekawego.
– Kiedy w 1996 roku sięgnął Pan po
złoto, pierwszym człowiekiem na łamach katowickiego „Sportu”, który
o tym medalu opowiadał, był Pański
ojciec. Zawsze z wielką dumą mówi
Pan o rodzicach i o wielkiej roli taty
w przygotowaniu sprzętu olimpijskiego
na Atlantę.
– Tato jest inżynierem, pracuje na Politechnice Warszawskiej. Ma bardzo dużą
wiedzę na temat tarć powierzchniowych,
na temat hydrodynamiki i aerodynamiki – czyli wszystkiego, co w żeglarstwie
odgrywa kolosalną rolę. Od samego początku moich żeglarskich startów zwracał
więc uwagę na techniczne szczegóły. Do

10
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dziś zresztą współpracuje z Polskim Związkiem

Przecież nie mam jeszcze czterdziestki (śmiech).
– Golf – bo jemu też się Pan od ponad dwóch

Żeglarskim.
– Po Londynie zakończył Pan olimpijską
karierę, ale wciąż jeszcze „kręci” Pana rywa-

dekad poświęca – w jakiś sposób ową potrzebę
rywalizacji zaspokaja?

lizacja sportowa. W grudniu ubiegłego roku

– Na niego też wciąż mam za mało czasu! Ko-

z Dominikiem Życkim wziął Pan udział w Li-

ledzy sportowcy – Jurek Dudek, Mariusz Czer-

dze Żeglarzy klasy Star na Bahamach. To na-

kawski, nawet Tomek Iwan – grają częściej. Ja

turalna potrzeba adrenaliny?

traktuję golf jako przyjemność, możliwość spę-

– Oj tak, wciąż bardzo lubię startować i –

dzenia czasu na świeżym powietrzu, ale również

mimo ograniczonego czasu, jaki teraz mogę na

jako... element życia biznesowego. Wiele spotkań

to poświęcić – wciąż szukam możliwości udziału

biznesowych prowadzę właśnie przy okazji gry.

w sportowej rywalizacji. W tym roku – od 1 do 7

Zresztą dwa kontrakty wizerunkowe zainicjowa-

grudnia – też wybieramy się na te same zawody.

łem właśnie na polu golfowym.

Chciałbym oczywiście żeglować częściej niż raz

– Nagrody – nawet na turniejach dla amato-

do roku, ale prowadzę dziś zupełnie inne życie niż

rów – są w golfowym środowisku bardzo cen-

jeszcze parę lat wstecz. I potrwa to jeszcze przez

ne. Sięga Pan po nie?

dwa-trzy lata, bo postawiłem sobie na razie nieco

– Nie patrzę, co można wygrać w turniejach,

inne cele w życiu. Ale wrócę na wodę na pewno.

w których startuję. Z reguły – grając towarzysko
– czynię z rywalem jakiś mały zakładzik. Ostatnio
– grając z Marcinem Wójcikiem z kabaretu Ani
Mru Mru – wygrałem od niego koszulkę Riders
Cup. A standardową nagrodą dla zwycięzcy takich potyczek jest fakt, że przegrany... myje jego
kije (śmiech).

SILESIA BUSINESS & LIFE
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– Jeszcze jeden cytat: „A gdy już wy-

dział Pan przed chwilą. Jeden z Pań-

pływam... uwielbiam ten zapach wia-

skich żywiołów to nowe technologie.

tru, który towarzyszy mi na wodzie.

Trafiłem w mediach na ślad pewnego

I tę ciszę. I tę wolność. Nie ma czerwo-

projektu, nad którym ponoć pracuje

nych świateł, skrzyżowań, zamkniętych

teraz zespół Pańskich przyjaciół, a któ-

ścian, płotów. Tylko horyzont. To jest

rego idea powstała w Pana głowie.

przygoda. Cel. Nadzieja. Życie”. Jakoś

– Nie mogę jeszcze zdradzić szczegó-

trudno mi sobie wyobrazić, że człowiek,

łów. Ale faktem jest, że „dostałem drugie

który prawie 30 lat uprawiał dyscypli-

życie” dzięki temu pomysłowi. Prowadzę

nę związaną z brakiem granic i barier,

może nie projekt, ale przedsięwzięcie na

teraz znajduje frajdę w co prawda ak-

skalę globalną, bardzo poważne. Jestem

tywnym maszerowaniu po polu, ale jed-

jego pomysłodawcą, a do realizacji zapro-

nak ograniczonym płotem.

siłem ludzi sukcesu, Polaków. Premiera

– W żadnym wypadku nie czuję się

odbędzie się 20 października w Warsza-

na polu golfowym ograniczony ogrodze-

wie. Generalnie świetnie się odnajduję

niem! Golf to natura i wolność!

w tym świecie nowych technologii, wyko-

– Ale uczestników regat Vendee Globe – jak wyczytałem – podziwia Pan.

jętności wyniesionych ze sportu.

Nigdy Pana nie kusiła taka wyprawa

– Żeglarstwo – w romantycznym uję-

dookoła świata? Bycie sam na sam ze

ciu literackim na przykład – to domena

sobą przez 100 dni albo i dłużej?

humanisty. A w Panu nie brak sporej

– Dookoła świata, samotnie – to nie jest

dawki umysłu ścisłego!

moja ulubiona forma żeglowania. Zosta-

– Zawsze byłem dobry w matematyce,

wiam ją żeglarzom morskim właśnie. Że-

fizyce, technologiach. Podobało mi się to.

glowałem zawsze sportowo, zaś w czasie

To nie jest wynalazek – od razu powiem.

wakacji – od wysepki do wysepki. Nie

To... wyjście naprzeciw potrzebie. W sytu-

potrzebowałem nigdy takiej samotności,

acji, którą przeżyłem – bardzo codziennej,

jaka towarzyszy tym wyprawom przez

bo chodziło o zabawę z córką – zoriento-

oceany. Rozumiem ludzi, których to fascy-

wałem się, że istnieje potrzeba pewnego

nuje, którzy w ten sposób spełniają swoje

rozwiązania.

marzenia, ale... ja na to nie mam czasu.

– Czegoś w rodzaju „przekaźnika

Dużo pracuję, staram się bardzo aktywnie

emocji”, połączonego ze zdjęciem? Tak

i efektywnie spędzać każdy dzień.

zostało to określone w materiale praso-

– Wciąż jeszcze mówi Pan też – jak
kilka lat temu – „Marzy mi się Puchar
Ameryki i zagraniczny syndykat”?
– Miałem propozycję dołączenia do jed-
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rzystuję w nim wiele doświadczeń i umie-

wym...
– Trop jest dobry, ale nie wyjaśnia dokładnie tego, nad czym pracujemy. Poczekajmy do 20 października!

nego z teamów, ale stwierdziłem, że za-

– Dobre Jachty, Akademia Kusznie-

mknęłoby mi to drogę do realizacji innych

rewicza, Fundacja Gdańska, Kurs na

celów życiowych. W przyszłości chciałbym

Sukces, Program Edukacji Morskiej –

natomiast stworzyć polski team pod pol-

lista aktywności Mateusza Kuszniere-

ską banderą, który wystartuje na przykład

wicza jest bardzo długa. Od paru lat re-

w regatach Sydney – Hobart. To jest jedno

alizuje się Pan jednak również w roli...

z moich żeglarskich marzeń na przyszłość.

taty Nataszy i Maksa.

– A polski team w Pucharze Ameryki?

– I też świetnie się w niej czuję. Decy-

– Ze względów finansowych takiej

zja odejścia ze sportu po Londynie była

możliwości nie widzę. Trzeba by było

jak najbardziej świadoma. Wcześniej 280

wygospodarować budżet na poziomie 60

dni w roku „na walizkach” nie pozwalało

milionów euro na trzy lata. Tymczasem

na „pobycie” z rodziną, na wychowanie

w przypadku mojego pomysłu, o którym

dzieci. Teraz – w tym sensie – naprawdę

mówiłem, potrzeby sięgnęłyby około

czuję, że żyję (śmiech).

trzech milionów euro w ciągu trzech lat.

Rozmawiał

Różnica jest więc bardzo duża.

Dariusz Leśnikowski

– „Staram się bardzo aktywnie i efek-

Więcej o działalności Mateusza Kusznie-

tywnie spędzać każdy dzień” – powie-

rewicza na stronie www.kusznierewicz.pl.

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Tauron Wytwarzanie
FIRMY REGIONU

Inwestycja za 6 miliardów złotych
Rozmowa z Albertem Kępką – prezesem zarządu, dyrektorem generalnym TAURON Wytwarzanie S.A.
– 18 września zainaugurowano budowę nowego bloku w Jaworznie, jest to
zarazem koniec dość długiego okresu
przygotowawczego…
– Symboliczne wbicie łopaty inaugurujące budowę nowego bloku w Jaworznie
było dla mnie osobiście i całego zespołu
– od ponad trzech lat przygotowującego tę
inwestycję – wielkim wydarzeniem. Będzie
to jedna z najnowocześniejszych tego typu
jednostek w Europie, o bardzo wysokiej
sprawności, a przede wszystkim spełniająca surowe unijne wymagania z zakresu
ochrony środowiska. Ten nowoczesny,
wysokosprawny blok pozwoli nam zastąpić stare, wyeksploatowane już jednostki, które będziemy wycofywać po 2016
roku. Mowa tu oczywiście o blokach 120megawatowych, których rodowód sięga
wczesnych lat sześćdziesiątych ubiegłego
wieku. TAURON Wytwarzanie potrzebuje
dziś rozwoju, sięgania po nowe technologie i dbałości o utrzymanie mocy zainstalo-
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wanych przynajmniej na dotychczasowym

sprawność. A więc wszystko to będzie

wynosiło 340 ton na godzinę. W procesie

poziomie, to jest w granicach pięciu tysięcy

się przekładało na fakt produkcji energii

spalania powstanie sporo CO2 – dlatego

megawatów.

w sposób efektywny i proekologiczny.

też tę inwestycję budujemy jako tzw. CCS

– Inwestycja w Jaworznie to już w za-

Będziemy też – jako cała firma – dzięki

ready, czyli przystosowaną do zabudowy

sadzie inna epoka w dziejach polskiej

wprowadzaniu nowych technologii syste-

instalacji wychwytu dwutlenku węgla.

węglowej energetyki zawodowej.

matycznie obniżać emisję do atmosfery.

Jeżeli będzie taka potrzeba, instalacja se-

– Zgadza się. Dzięki najlepszej dostęp-

– Powstający w Jaworznie nowy blok

kwestracji może powstać. Na razie prowa-

nej technologii (tzw. technologii bloków

jest jednostką, która będzie spalała wę-

dzimy – dodam, że jako jedyni w Polsce

nadkrytycznych – red.), w porównaniu do

giel kamienny. Co więc z emisją CO2?

i jedni z nielicznych na świecie – próby

odstawianych starych jednostek, emisja

– Roczna produkcja netto energii

z instalacjami CCS (ang. Carbon Capture

dwutlenku siarki będzie szesnastokrotnie

elektrycznej bloku o mocy 910 MW to

and Storage) w rzeczywistych warunkach

niższa, ponad pięciokrotnie spadnie emisja

około 6,4 TWh (terawatogodzin – red.),

przemysłowych. Na pewno jesteśmy lide-

tlenków azotu, a pyłów jedenastokrotnie.

taka ilość pozwala zaopatrzyć w energię

rami w tej dziedzinie.

Ponadto każdego roku do atmosfery nie

elektryczną ponad dwa i pół miliona go-

zostaną wyemitowane prawie dwa miliony

spodarstw domowych. Wymagać to bę-

ton dwutlenku węgla. Uzyskanie tak do-

dzie oczywiście spalania sporych ilości

– Tak, podczas szczytu robót na placu

brych parametrów stanie się możliwe mię-

paliwa, pochodzącego w 80 procentach

budowy będzie pracowało prawie dwa

dzy innymi dzięki wyposażeniu tego bloku

z kopalni TAURON Wydobycie. Śred-

i pół tysiąca ludzi. Ta liczba uwzględnia

w kocioł posiadający ponad 94-procentową

nie zużycie węgla w tym bloku będzie

tylko osoby pracujące na budowie, nie

SILESIA BUSINESS & LIFE

– Nowy blok oznacza wiele stabilnych
miejsc pracy.

Symboliczne wbicie łopat przed rozpoczęciem inwestycji

obejmuje natomiast ludzi zatrudnionych
w wytwórniach, fabrykach i innych zakładach produkujących urządzenia i elementy potrzebne do budowy bloku. W chwili
rozpoczęcia rozruchu będzie to 1100 osób.
Realizacja projektu przyczyni się także
do zapewnienia kilku tysięcy stabilnych
miejsc pracy w górnictwie. Chciałbym tu
podkreślić, że dzięki tej inwestycji utrzymamy miejsca pracy w energetyce. Mowa
tu już nawet nie tyle o „miejscach”, lecz
o ludziach będących największą wartością
naszej firmy – tych wszystkich, którzy po
głębokiej restrukturyzacji i wielu zmianach są dziś podporą przedsiębiorstwa. Ci
pracownicy wykonują dziś swoje zadania
na najwyższym poziomie fachowości i zaangażowania w proces produkcyjny.
– Ważnym elementem każdej inwestycji, a szczególnie w tej skali, jest możliwość
śledzenia jej przez opinię publiczną.
– Już funkcjonuje strona internetowa dedykowana budowie (www.tauron-wytwarzanie.pl/blok910) poświęcona wszelkim
kwestiom związanym z realizowanym aktualnie projektem. Będą też działały kame-

Kalendarium:

2011 – Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
2012 – Podpisanie umowy przyłączeniowej z PSE
2013 – Wybór Generalnego Wykonawcy
2014 – Podpisanie umowy z Głównym Wykonawcą

Najważniejsze etapy inwestycji:
IV kwartał 2014 - przekazanie terenu budowy Wykonawcy
IV kwartał 2016 – dostawa generatora
I kwartał 2017 – dostawa turbiny
III kwartał 2018 – pierwsze rozpalenie kotła
IV kwartał 2018 – synchronizacja bloku z krajową siecią
elektroenergetyczną
I kwartał 2019 – rozpoczęcie ruchu próbnego
I kwartał 2019 – przekazanie bloku do eksploatacji
II kwartał 2019 – rozpoczęcie eksploatacji komercyjnej

ry internetowe przekazujące obraz online,
pojawią się także relacje z placu budowy

liardów złotych netto. Wartość kontraktu

opalanego węglem kamiennym w Elek-

– z bardzo krótkimi czasami odświeżania.

z głównym wykonawcą, którym jest kon-

trowni Jaworzno to największa inwestycja

– Nie sposób tu nie zapytać o stronę

sorcjum Rafako – Mostostal opiewa na

TAURON Wytwarzanie, będąca częścią

sumę prawie 4 miliardów 400 milionów

realizacji strategii Grupy TAURON.

finansową tej inwestycji.
– Nakłady inwestycyjne, bez kosztów

złotych netto. Jednym słowem budowa

finansowych, wyniosą ponad sześć mi-

bloku energetycznego o mocy 910 MW

SILESIA BUSINESS & LIFE

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: MZ
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Wizualizacje – MAKIETA
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Jaworznicki blok 910 MW
Paliwo – węgiel kamienny.
Podstawowe parametry realizowanej instalacji:
• kocioł pyłowy, wieżowy, przepływowy na nadkrytyczne
parametry pary;
• Moc znamionowa bloku (brutto) – 910 MW;
• Sprawność kotła w warunkach nominalnych > 95%;
• Sprawność wytwarzania netto > 45%.
W skład bloku wejdą:
• kocioł parowy z wtórnym przegrzewem pary;
• turbina parowa, kondensacyjna, do napędu generatora
mocy elektrycznej;
• układ pomp wody zasilającej;
• instalacje pozwalające na dotrzymanie standardów emisyjnych dla dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu zawartych w Dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych (IED)
dla źródeł, tj. instalację SCR (odazotowania spalin opartą
o metodę katalityczną), IOS (mokrą instalację odsiarczania spalin) oraz elektrofiltr, układ wody chłodzącej z chłodnią kominową mokrą i pompami do cyrkulacji wody;
• grupy instalacyjne do odprowadzania odpadów paleniskowych, do doprowadzania i preparowania różnych mediów pomocniczych (wody, różnych chemikaliów i sprężonego powietrza).
Blok będzie wysokosprawną jednostką systemową, odpowiedzialną za generację energii elektrycznej, pracującą
w podstawie systemu elektroenergetycznego. Spełniał
będzie wszystkie wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Żywotność bloku wynosić będzie co najmniej 200 tysięcy godzin pracy lub 30
lat. Będzie podłączony do nowej rozdzielni 400 kV wyprowadzającej energię elektryczną do Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego.

SILESIA BUSINESS & LIFE
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www.chorzow.eu

Dwa razy więcej na inwestycje
O tym, czemu warto słuchać mieszkańców, jakie planowane są w Chorzowie inwestycje rozmawiamy z Andrzejem Kotalą, prezydentem Chorzowa
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– Właśnie został wybrany projekt zago

na inwestycje spowodowało, że na naszych

do czynienia wcześniej. Wygląda nowocześnie

spodarowania rynku, co niezwykle ucieszyło

oczach miasto zaczęło się zmieniać. Skutecz-

i estetycznie. Po wielu latach modernizacji do

mieszkańców Chorzowa. Co jeszcze przez

nie sięgnęliśmy po pieniądze z Unii Europej-

czekała się ulica Armii Krajowej. Przypomnę,

cztery lata udało się zrobić w dziedzinie

skiej, ale też Narodowego i Wojewódzkiego

że droga była w opłakanym stanie, a policja

miejskich inwestycji?

Funduszu Ochrony Środowiska. Pozyskali-

groziła wyłączeniem jej z ruchu. Komplekso

śmy liczne dotacje z ministerstw. Dzięki temu

wy remont przeszły ulice Stefana Batorego,

udało się wyremontować, m.in. estakadę.

Gałeczki, Nomiarki. Mamy nowe ronda: na

się zrobić. Dwukrotne zwiększenie wydatków

Obiekt nie przypomina tego, z czym mieliśmy

Krajcoku, przy Żołnierzy Września, przy wy

SILESIA BUSINESS & LIFE



– Dziś, po blisko czterech latach, jadąc ulicami Chorzowa z dumą patrzę, jak dużo udało

jeździe z marketu w okolicach DTŚ. Na wielu

że Chorzów pięknieje, że w wielu miejscach

w Zespole Szpitali Miejskich, otwarta została

ulicach zamontowane są nowe źródła światła.

znów zachwyca.

nowoczesna sterylizatornia w Centrum Pe-

Zmodernizowaliśmy ulicę Jagiellońską. Po

– A co się zmieniło w dziedzinie edukacji?

diatrii i Onkologii. To jednak nie wszystkie

wstał nowoczesny – nocą kolorowy – deptak.

– Wiele szkół wreszcie doczekało się re

inwestycje w miejską ochronę zdrowia.

Pojawiły się drzewa. U jej wylotu zachwyca

montu. Właśnie oddaliśmy do użytku nową

– Jak ważna jest dobra, nowoczesna służba

wszystkich odwiedzających nasze miasto

salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej

zdrowia, nikogo nie trzeba przekonywać. Od

imponujący mural. Ledowe latarnie popra-

nr 24. Kosztowała ponad 3,6 mln zł. Dzięki

trzech lat emeryci mogą za darmo szczepić się

wiają bezpieczeństwo. Z unijnych pieniędzy

pozyskanym dotacjom w ramach programu

przeciwko grypie. Uruchomiliśmy też nowa-

powstały ścieżki rowerowe, jak ta wzdłuż

„Radosna szkoła” zmieniamy otoczenie pla

torski program szczepień przeciwko wirusowi

Siemianowickiej czy Gałeczki. Drugie życie

cówek oświatowych, a dzieciom dajemy no

HPV wywołującemu raka szyjki macicy. W tym

dostał Szyb Prezydent. Wybudowaliśmy scho-

woczesne place zabaw, o jakich my, dorośli,

roku zaszczepiliśmy blisko 200 jedenastolatek.

dy i taras widokowy. Dzięki temu zyskaliśmy

kiedyś nawet nie marzyliśmy. Zbudowaliśmy

W Chorzowie II wkrótce powstanie nowocze

nową atrakcję turystyczną na Szlaku Zabyt-

nowe boiska, tzw. Orliki. Oprócz tych zielo

sna porodówka. Modernizujemy miejskie szpi

ków Techniki. Pamiętają Państwo, jak kiedyś

nych, w Chorzowie podczas zimy uruchamia

tale. Przenosimy w jedno miejsce oddziały, by

wyglądała hala MORiS-u przy Dąbrowskiego?

my tzw. Białe Orliki. Na terenie dawnego

mieszkańcom zapewnić łatwy dostęp do lekarza

Dziś to piękny obiekt, ocieplony, ogrzewany

AKS-u przy Katowickiej otwarliśmy pierw-

i umożliwić kompleksowe lecznictwo w jednym

solarami, z nowoczesnym systemem wenty-

sze w naszym mieście boisko do padla. To

miejscu.

lacji instalacjami przeciwpożarowymi. Solary

dyscyplina łącząca tenis ziemny ze squashem.

pomagają oszczędzać na ogrzewaniu również

Na osiedlowych placach zabaw zamontowane

na basenie przy Granicznej w Chorzowie

są nowe, bezpieczne urządzenia dla naszych

– Z nieskrywaną satysfakcją czytałem opubli

Batorym. Dużą modernizację przeszedł Sta-

maluchów. Dla nich też podwoiliśmy liczbę

kowane statystyki policyjne z 2013 roku.

rochorzowski Dom Kultury. Całe otoczenie

miejsc w przedszkolach. Przybyło miejsc

W Chorzowie jest coraz bezpieczniej. Choć

zostało zmienione, wymieniony został sprzęt

w żłobkach, by rodzicom było łatwiej.

wiem, że jest jeszcze w tej dziedzinie wiele do

– Dbamy także o poczucie bezpieczeństwa
chorzowian…

nagłośnieniowy. Modernizujemy i budujemy

– Nic nie jest ważniejsze niż zdrowie.

zrobienia. Mamy coraz więcej pieszych patroli

nowe domy komunalne. Przyjezdni mówią,

Niebawem ruszy budowa nowego pawilonu

– wspólnych, straży miejskiej i policji, pomaga-
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ją nam kadeci szkoły policyjnej. Jeszcze w listopadzie uruchomimy pierwszą sieć kamer
miejskiego monitoringu. W pierwszym etapie
będzie ich kilkanaście. Miasto obserwowane
będzie przez funkcjonariuszy 24 godziny na
dobę. Wszystko po to, by mieszkańcy i przyjezdni bez wątpliwości mogli powiedzieć, że
Chorzów to bezpieczne miasto.
– Trudno narzekać na brak wydarzeń
kulturalnych.
– Chorzów to miasto, gdzie o kulturze mówi
się przez duże „K”. To w sali Chorzowskiego
Centrum Kultury, razem z Maestro Wojciechem
Kilarem, słuchaliśmy m.in. „Krzesanego” czy
poloneza z „Pana Tadeusza” – utworów jego
autorstwa. I to w jakim wykonaniu! Przez rok
Chorzów gościł na swojej scenie Filharmonię
Śląską. To u nas ćwiczyli i koncertowali. Impreza Męskie Granie, Festiwal Ryśka Riedla
„Ku przestrodze”, Bluestracje, Święto Miasta
– a na nim same gwiazdy: zespoły Perfect, Łzy,
Piasek, Bajm, Gipsy King. Odbywały się liczne
imprezy uliczne, koncerty. Można było oglą
dać najlepsze widowiska teatralne – w ChCK,
ale również w Teatrze Rozrywki – to wszystko
działo się i dzieje tu, w Chorzowie.
– W całym regionie mówi się już o powo
dzeniu projektów kierowanych do chorzow
skich seniorów. Dużym sukcesem okazały
się też inne projekty społeczne.
– Drodzy chorzowianie, nic o Was bez Was!
Nie można dobrze kierować miastem bez po
znania potrzeb jego mieszkańców. Dlatego
uruchomiliśmy budżet obywatelski. To cho
rzowianie decydują teraz, co powinno być
zrobione w pierwszej kolejności. Wy, drodzy
Państwo, proponujecie i głosujecie – my budujemy. Dzięki tej współpracy powstało wiele miejsc parkingowych, rewitalizujemy aleje
i skwery, budowane są siłownie plenerowe. To
wszystko dzięki Państwa zaangażowaniu!
Wszyscy kiedyś będziemy seniorami, dlate
go jako jedno z pierwszych miast w regionie
postanowiliśmy zaktywizować tę grupę miesz
kańców. Program odniósł wielki sukces. Ponad
10 tys. naszych mieszkańców posiada już kartę
60+, która uprawnia do wielu zniżek i pro
mocji w instytucjach miejskich i prywatnych
firmach. Niedawno ruszył też miejski program
– Karta Dużej Rodziny.
– Wracając do rynku – to ogromny sukces, że w końcu udało się rozpocząć ten etap
modernizacji miasta.
stu dni rozpocznie się pierwszy etap jego mo
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– Rynek to serce miasta. W ciągu kilkuna

dernizacji. Zaczniemy od budowy Centrum
Przesiadkowego, które pozwoli skupić w jed
nym miejscu wszystkie przystanki rozrzucone
w okolicy rynku. Inwestycja będzie kosztować
ponad 20 mln – większość tej sumy to unijna
dotacja. Gdy już uporządkujemy torowisko,
przyjdzie czas na remont płyty rynku. W po
łowie października rozstrzygnęliśmy konkurs
architektoniczny na koncepcję zagospodaro
wanie tej przestrzeni. Wiemy już, jak będzie
docelowo wyglądał rynek. Modernizacja
pozwoli uzyskać nową przyjazną przestrzeń
miejską.
– Wykonano ogrom pracy. Jakie są Pana
dalsze plany na rozwój Chorzowa?
– W ostatnich latach remontowaliśmy
przede wszystkim główne drogi. Budujemy
obwodnicę Chorzowa Batorego i wkrótce
zabierzemy się za Wolności i 3 Maja. Teraz
nadeszła kolej na drogi lokalne, osiedlowe,
dojazdowe. Niektóre z nich remontu nie wi
działy od kilkudziesięciu lat. Wiem doskonale,
w jak złym stanie są chorzowskie podwórka.
Uruchomimy program ich rewitalizacji. Mam
świadomość, jak wiele jest jeszcze do zrobie
nia. Dzielnice w naszym mieście nie rozwijają
się w równym tempie. To musimy zmienić. Nie
trzeba nikogo przekonywać, że już najwyż
sza pora z pełną determinacją zająć się Cho
rzowem II. Ta piękna, historyczna dzielnica
będzie teraz w centrum naszej uwagi. To nie
oznacza tylko inwestycji w drogi czy remonty
domów. To przede wszystkim poprawa bezpie
czeństwa i stworzenie warunków do godnego
życia. To praca dla chorzowian, dobre szkoły
i służba zdrowia. Wiemy, jak skutecznie pozy
skiwać środki z Unii Europejskiej i zapewniam
Państwa, że będziemy czerpać je dla naszego
miasta dużą łyżką. Kondycja finansowa Cho
rzowa jest bardzo dobra. Mamy dużą nadwyż
kę operacyjną i jesteśmy wymieniani wśród
najbardziej oszczędnych gmin województwa
śląskiego. To oznacza, że stać nas na kolejne
inwestycje, na wkład własny przy ubieganiu
się o dotacje zewnętrzne.
Szanowni Państwo, to tylko część tego, co
zrobiliśmy przez cztery lata i w dużym skrócie
to, co będzie się działo w najbliższej przyszłości. Trudno wymieniać wszystkie inwestycje
i podejmowane działania. W wielu dziedzinach
efekty naszej pracy widoczne będą za rok czy
dwa. Po prostu robimy to, co do nas należy, bo
to należy się mieszkańcom, którzy nam zaufali
i powierzyli kierowanie Chorzowem, naszym
ukochanym Chorzowem.
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Bytom otwarty na inwestorów
Damian BARTYLA
O sytuacji w mieście i planach, ostatnich dwóch latach, zainteresowaniu inwestorów oraz
o tym, że Bytom staje się interesującym miejscem do zamieszkania w wywiadzie opowiada Damian Bartyla, prezydent Bytomia.
– Panie Prezydencie, jak Pan ocenia Bytom? Jakie to miasto, jakie są
jego główne problemy, jakie atuty?
– Przede wszystkim Bytom to miasto
ze wspaniałą historią i możliwościami. Każdy, kto urodził się w Bytomiu,
powie, że jest w tym mieście coś magicznego i niezwykłego. Wyrosłe na
wydobyciu węgla, tak jak każde poprzemysłowe miasto ma swoje problemy. Głównymi są wysokie bezrobocie
i zaniedbywana przez lata substancja
mieszkaniowa gminy. Mam nadzieję,
że w najbliższym czasie będziemy w
stanie poradzić sobie z tymi problemami. Z jednej strony udało nam się
włączyć tereny leżące w Bytomiu do
KSSE i uzbroić je dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, a z drugiej jesteśmy w trakcie uzgadniania
z Urzędem Marszałkowskim szczegółów rewitalizacji miasta w ramach
Obszarów Strategicznej Interwencji,
którym, dzięki przychylności władz
wojewódzkich i pani premier Elżbiety
Bieńkowskiej, uznany został cały Bytom. Jestem przekonany, że otwarcie
na inwestorów w połączeniu z bardzo
dobrą infrastrukturą drogową pozwoli
na szybki rozwój Bytomia.
– Na Bytomiu – podobnie jak na
innych śląskich miastach – ciąży
stereotyp miejsca mało ciekawego,
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brudnego, z przestarzałym przemy-

– Tak jak pani słusznie zauważyła,

jak Conbelts, które są liderami na pol-

słem itd. Jaka jest, i powinna być,

są to stereotypy. W Bytomiu progra-

skim rynku. W ciągu ostatnich dwóch

nowa wizytówka Bytomia, co robić,

muje się najszybsze na świecie proce-

lat udało nam się zainteresować Byto-

by zainteresować miastem inwesto-

sory, mamy jedno z najciekawszych

miem wielu inwestorów. Część z nich

rów, ludzi z zewnątrz?

pól golfowych w Polsce, firmy, takie

już inwestuje w Bytomiu. Bytomska
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Strefa

Aktywności

Gospodarczej,

– Po pierwsze traktujemy przed-

ne do łączenia się w konsorcja i sta-

dzięki bardzo atrakcyjnym zasadom

siębiorców jak partnerów, z którymi

wanie w przetargach wspólnie, przy

nabycia gruntu, jest w pełni zagospo-

współpracujemy dla obopólnych ko-

jednoczesnej eliminacji firm, które

darowana. Na Bobrku powstaje jedna

rzyści. Miasto nie może się rozwijać

proponują w przetargach kwoty, za

z najnowocześniejszych w Europie fa-

bez rozwoju firm znajdujących się na

które zrealizowanie danego zadania

bryk wełny mineralnej. W mieście wi-

jego terenie. Tworzymy warunki pro-

jest niemożliwe bez wykorzystywania

dać ożywienie gospodarcze, z czego

rozwojowe szczególnie dla małych

pracowników lub niepłacenia podwy-

ogromnie się cieszę. Niezaprzeczalnie

i średnich przedsiębiorstw. Chcemy,

konawcom.

są nadal takie miejsca, które na pewno

by w Bytomiu czuli się dobrze i da-

nie stanowią wizytówki miasta. Nie-

jemy im tyle wolności gospodarczej,

– Podejmowane i realizowane

stety, wieloletnich zaniedbań nie da się

na ile pozwala nam polskie ustawo-

w mieście przedsięwzięcia są bar-

nadgonić w ciągu dwóch lat. Staramy

dawstwo. Stosujemy szereg ulg pro-

dzo kosztowne. Skąd miasto bierze

się również pokazywać Bytom, jako

inwestycyjnych i prorozwojowych dla

na to pieniądze? Jak udaje się tak

ciekawą alternatywę do zamieszkania

firm, które decydują się inwestować

skutecznie wykorzystywać unijne

dla mieszkańców aglomeracji górno-

w Bytomiu.

fundusze?

śląskiej. Niskie ceny nieruchomości,

Branża budowlana jest specyficzną

– Dwa lata temu, gdy obejmowałem

bardzo dobra infrastruktura drogowa

gałęzią gospodarki. Polskie ustawo-

urząd, miasto było bardzo obciążone

oraz dostępność terenów rekreacyj-

dawstwo poprzez Prawo zamówień

kredytami. Staramy się zachowywać

nych powodują, że Bytom jest cieka-

publicznych często zmusza firmy bu-

zrównoważoną polityką finansową,

wym miejscem do zamieszkania.

dowlane do realizacji inwestycji na

która skutkuje tym, że zadłużenie

granicy opłacalności, a nawet poniżej

się ustabilizowało i zaczyna powoli

– Jak gmina ma zamiar przy-

kosztów, byle tylko otrzymać kontrakt

spadać. Jest to nieodzowne, bo w ko-

ciągać lokalnych przedsiębiorców,

w ramach przetargu. Ja ze swojej stro-

lejnych latach czeka nas wielkie wy-

również z branży budowlanej?

ny zachęcam lokalne firmy budowla-

zwanie, jakim jest nowy okres pro-
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gramowania UE. Do realizacji przedsięwzięć
staramy się wykorzystywać wszystkie dostępne instrumenty finansowe, które pozwalają na
realizację inwestycji, a nie powodują wzrostu
zadłużenia gminy. Do większości inwestycji pozyskujemy środki zewnętrzne – czy to
z budżetu UE, Wojewódzkiego i Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska, czy z środków rządowych. Udało się też zdobyć partnera prywatnego do realizacji pierwszego w By-

GTL

tomiu projektu w ramach PPP. Dzięki temu
17 bytomskich szkół zostanie ocieplonych,
a ich sieć grzewcza zmodernizowana. Gmina
dzięki temu nie wykłada środków na inwestycje, tylko dzieli się z wykonawcą zyskami
pochodzącymi z oszczędności na ogrzewaniu
w zmodernizowanych placówkach. Część zadań inwestycyjnych przejęły na siebie również
spółki miejskie, w których, dzięki wprowadzonym oszczędnościom na działalności operacyjnej, pojawiły się środki na inwestycje.
– Jakie najważniejsze wyzwania stoją
przed Bytomiem w najbliższych latach?
Jaka powinna być strategia rozwoju miasta? Jak branża budowlana będzie mogła
skorzystać z nowych miejskich inwestycji?
– Na pewno najważniejszym wyzwaniem
jest odbudowa potencjału ekonomicznego
miasta utraconego wraz z procesem restrukturyzacji przemysłu ciężkiego. Jestem przekonany, że dzięki KSSE i BSAG do Bytomia
zawitają kolejni inwestorzy, którzy będą tworzyć w Bytomiu stałe miejsca pracy w sektorze produkcyjnym. Przyszłość Bytomia to
rozwój gospodarki, inwestowanie w nowoczesną medycynę, która stanowi bardzo ważny element Bytomia, i tworzenie czystego,
bezpiecznego miasta w centrum aglomeracji.
Bytom ma potencjał, by stać się ciekawym
miejscem do życia. Dzięki środkom pochodzącym z OSI będziemy w stanie zrewitalizować znaczną część śródmieścia Bytomia, by
nadać mu zupełnie nowy wymiar. Dla branży
budowlanej Bytom przez najbliższe lata powinien być bardzo ciekawym adresem. Wielkie inwestycje, takie jak kompleks sportowy
przy ul. Olimpijskiej, strażnica Straży Pożarnej przy ul. Łużyckiej, inwestycje drogowe
i rewitalizacja całych kwartałów miasta, będą
generowały możliwość pracy w Bytomiu dla
firm budowlanych. Jestem też przekonany,
że nastąpi ożywienie na rynku deweloperów
i osób prywatnych. Bytom za kilka lat będzie
naprawdę dobrym adresem na mapie Śląska.
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Katowice Airport
Z REGIONU

Usługi dla biznesu

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA,

i Citybank („Korzyści i przywileje”) oraz abo-

jak np. MEET & ASSIST. W pakiecie pasa-

systematycznie rozwija ofertę dedykowaną

nentów programu Premium Card Katowice

żerowie otrzymują takie usługi jak: parking

klientom biznesowym, którzy podróżują na rej-

Airport. Istnieje także możliwość wykupienie

bezpośrednio przy terminalu, powitanie

sach rozkładowych i samolotami business jet.

jednorazowej wizyty w saloniku w kwocie 60

w strefie ogólnodostępnej przez koordyna-

W 2013 roku w terminalu pasażerskim B,

zł netto (posiadacze karty programu Star Al-

tora, następnie asysta w strefie zastrzeżonej

w którym obsługiwani są kierunki to krajów

liance 45 zł netto), zarówno poprzez system

przez pracownika Business Lounge, prio-

strefy Schengen, oddana została do użytku

rezerwacyjny na stronie internetowej pyrzo-

rytetowa odprawa check-in, przyśpieszona

szybka ścieżka bezpieczeństwa, czyli tzw.

wickiego lotniska, jak i w trakcie rezerwacji

kontrola bezpieczeństwa oraz indywidualny

fastrack. Przeprowadzono także generalny

biletu linii lotniczej Wizz Air na rejsy do kra-

transport do samolotu w asyście pracownika

remont saloniku Business Lounge, którego

jów strefy Non-Schengen z Katowice Airport.

Business Lounge. Szczegółowe informacje

projekt przygotowała światowej sławy firma

W przypadku saloniku w terminalu pasa-

dotyczące możliwości skorzystania z saloni-

Broadway Malyan. We wrześniu 2014 roku

żerskim B bezpłatnie mogą korzystać z niego

ku biznesowego i przejścia fasttrack oraz pa-

podobnej klasy salonik został otwarty na hali

pasażerowie podróżujący pierwszą lub biznes

kietów MEET & ASSIST można znaleźć na

odlotów terminalu A, skąd realizowane są rejsy

klasą oraz posiadający odpowiednią kartę pro-

stronie internetowej pyrzowickiego lotniska

do państw nie znajdujących się w strefie Schen-

gramu lojalnościowego (Star Alliance Gold,

w zakładce Biznes i Usługi.

gen. Obydwa saloniki czynne są 7 dni w tygo-

Airport Angel, Priority Pass, Diners Club In-

dniu w godzinach od 04:00 do 20:00.

ternational).

Katowice Airport dysponuje również ofertą
dla pasażerów podróżujących samolotami gene-

W salonikach w terminalach A i B pasażero-

Dla wszystkich pozostałych pasażerów

ral aviation, czyli m.in. luksusowymi business

wie w oczekiwaniu na odlot mogą skorzystać

wyruszających w podróż z pyrzowickiego

jetami. W jej ramach Dział Klientów Kluczo-

z szerokiej oferty gorących i zimnych napojów,

lotniska, czy to liniami regularnymi, czy czar-

wych oferuje kompleksową obsługę sektora Bu-

w tym również wyselekcjonowanych napojów

terowymi, a nie spełniającymi wyżej wymie-

siness Jet. Zapewnia krótki czas odpraw załóg

alkoholowych oraz słodkich i zimnych przeką-

nionych wymagań, istnieje możliwość odpłat-

i pasażerów oraz sprawną odprawę paszportową

sek. Dodatkowo do ich dyspozycji został odda-

nego skorzystania z oferty saloniku i przejścia

i celną. Ponadto transport pasażerów i załóg na

ny: bezpłatny Internet, telewizja, prasa krajowa

fasttrack. Jednorazowa opłata za skorzystanie

terenie lotniska i poza nim. W ramach świad-

i zagraniczna oraz urządzenia biurowe.

z usługi Business Lounge wynosi 60 zł netto.

czonych usług pasażerowie business jetów

Gwarancje najwyższej jakości usług w Busi-

Płatności można dokonać kartą kredytową,

mogą korzystać z saloników business lounge

ness Lounge oraz przyjemną atmosferę zapew-

oraz gotówką. Zakupu można dokonać on-li-

w terminalach A i B. Dodatkowo na życzenie

nia wykwalifikowany personel, który przeszedł

ne na stronie internetowej portu oraz bezpo-

Dział Klientów Kluczowych zapewnia wsparcia

szkolenia w warszawskiej Europejskiej Akade-

średnio w recepcji Business Lounge. Wyku-

w organizacji wizyty pasażerów general avia-

mii Dyplomacji.

pienie dwóch usług (Business Lounge i Fast

tion w województwie śląskim, m.in. poprzez

Track) to koszt 90 zł netto.

pomoc w rezerwacji sal konferencyjnych, naj-

Business Lounge w terminalu pasażerskim
A dostępny jest bezpłatnie dla posiadaczy kar-

Ponadto na życzenie Dział Klientów Klu-

ty Dinners Club, Priority Pass, Airport Angel

czowych zapewnia dodatkowe usługi takiej
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wyższej klasy hoteli i restauracji czy wynajem
luksusowych samochodów z kierowcą.
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Katowice Airport
INWESTYCJE

Nowa droga startowa

W Katowice Airport zakończyła się bu-

nego okresu przygotowania nowej drogi

ograniczoną widzialność, które docelowo

dowa nowej drogi startowej. Była to bez

startowej do użytku operacyjnego. Plano-

miały lądować w Katowice Airport na inne

wątpienia jedna z najciekawszy realizowa-

wane przeniesienie ruchu na nową drogę

lotniska, stanie się prawdziwą rzadkością.

nych w ostatnim czasie inwestycji w Pol-

startową powinno nastąpić w II kwartale

Ponadto nowa droga startowa z pewno-

sce. W ramach trwającego 710 dni przed-

2015 r. Wtedy też rozpocznie się kolejna

ścią podniesie konkurencyjność pyrzo-

sięwzięcia, którego wykonawcą była firma

inwestycja związana z przekształceniem

wickiego lotniska nie tylko w Polsce, ale

Budimex SA, w technologii betonu cemen-

obecnej drogi startowej w drogę koło-

także w Europie Środkowej, ponieważ już

towego powstała droga startowa o długości

wania. Na korzyści, jakie będą płynąć

w 2015 roku Katowice Airport będą dys-

3200 metrów i szerokości 45 metrów wraz

dla klientów lotniska zarówno linii lot-

ponowały najnowszą wśród wszystkich

z asfaltowymi, asymetrycznymi poboczami

niczych, jak i pasażerów po oddaniu do

polskich portów lotniczych infrastruktura

o szerokości 7,5 metrów. Ponadto w tech-

użytku nowej drogi startowej składają się

liniową. Budowa nowej drogi startowej

nologii asfaltowej wybudowano trzy pro-

dwa najważniejsze czynniki. Po pierwsze

była realizowana w ramach największej

stopadłe drogi kołowania o oznaczeniach

będzie ona dłuższa od obecnie istniejącej

inwestycji w dotychczasowej działalności

oraz jedną drogę kołowania szybkiego

o 400 metrów, co umożliwi wykonywanie

lotniska pn. „Port Lotniczy w Katowicach

zejścia, które połączą nową drogę starto-

z Pyrzowic rejsów na dalszych dystansach

– rozbudowa i modernizacja infrastruktu-

wą z już istniejącą infrastrukturą. Wysoka

bez konieczności międzylądowania w celu

ry lotniskowej i portowej”. Jednym z za-

jakość zrealizowanych prac została bardzo

dotankowania. Dotyczy to dalekodystan-

dań tego przedsięwzięcia była ukończona

dobrze oceniona przez Instytut Techniczny

sowych samolotów szerokokadłubowych.

w czerwcu 2013 roku budowa płaszczy-

Wojsk Lotniczych, z którym od początku

Dzięki dłuższej drodze rozbiegu przy star-

zny postoju samolotów oraz modernizacja

kontraktu pyrzowickie lotnisko współpra-

cie większość z nich np. Jumbo Jety, będą

dróg kołowania. Wartość całej inwestycji

cowało w zakresie nadzoru laboratoryjne-

mogły startować ze swoją maksymalną

to ponad 267 mln zł brutto. Projekt rozbu-

go. Zarówno wyniki badań laboratoryjnych

lub zbliżoną do niej masą startową. Dla

dowy i modernizacji infrastruktury lotni-

jak i poligonowych przeprowadzonych

pasażerów, a także linii lotniczych, duża

ska w Pyrzowicach realizowany był przy

podczas budowy nowej drogi startowej wy-

korzyść to system umożliwiający lądowa-

wsparciu środków unijnych. Inwestycja

kazały, że konstrukcja nawierzchni spełnia

nia w ograniczonej widzialności (ILS) II

współfinansowana był z Funduszu Spój-

wymagania normowe oraz założenia pro-

kategorii, który na nowej drodze starto-

ności w ramach Programu Operacyjnego

jektowe w zakresie parametrów wytrzyma-

wej zostanie udostępniony w II kwartale

Infrastruktura i Środowisko. POIiŚ obej-

łościowych i trwałościowych, jak również

2016 roku (wcześniej dostępny będzie ILS

muje znaczące inwestycje, realizowane

nośności, równości i szorstkości i może być

CAT I). Dzięki niemu piloci będą mogli

w najważniejszych sektorach gospodar-

dopuszczona do użytkowania. Po zakończe-

bezpiecznie lądować w Pyrzowicach przy

ki, które mają kluczowe znaczenie dla

niu inwestycji Górnośląskie Towarzystwo

dwukrotnie niższej widzialności i puła-

rozwoju Polski. Wartość dofinansowania

Lotnicze SA, zarządzające pyrzowickim

pie chmur niż obecnie. W związku z tym

wyniosła 50% kosztów kwalifikowanych

lotniskiem, przystąpiło do kilkumiesięcz-

przekierowania samolotów ze względu na

inwestycji.
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ŚLĄSKIE CENTRUM ZBROJENIOWE
BUSINESS

Światowy lider
Nie mamy się czego wstydzić. Rosomak Siemianowice Śląskie,
dawniej – Wojskowe Zakłady Mechaniczne, czołowy producent
kołowych transporterów opancerzonych, czyli Rosomaków (ang.
wolverine), jest niekwestionowanym liderem w ich produkcji.
Świat docenił jakość Rosomaka.

30

REBRANDING

Rosomak

Śląskie

jeszcze lepsze – podkreśla Michał

Siemianowice

Kołowe Transportery Opancerzo-

nie odgradza się grubą kreską od

Rumin, rzecznik prasowy spółki

ne Rosomak to już symbol polskiej

swej bogatej przeszłości. Wręcz

Rosomak Siemianowice Śląskie.

zbrojeniówki za granicą. Ameryka-

przeciwnie – doceniając zdobyte

I faktycznie, dzisiaj nie odbiegamy

nie nam ich zazdroszczą. Wrogo-

doświadczenia w przemyśle zbro-

już tak bardzo od zagranicznej kon-

wie nieraz przekonali się, co znaczy

jeniowym od 1952 roku i ambitnie

kurencji zbrojeniowej. A jakby na

bliskie spotkanie z tymi pojazdami.

patrząc w przyszłość, spółka chce

to nie patrzeć, sytuacja u naszego

Dlatego właśnie Wojskowe Zakłady

rozpocząć nowy etap w swej polity-

wschodniego sąsiada wciąż nie jest

Mechaniczne S.A. przyjęły nową

ce promocyjnej i stąd zdecydowała

najlepsza,

strategię promocyjną, decydując się

się na taki krok. – Rosomaki produ-

przemysłu zbrojeniowego jest tak

na rebranding. Od marca 2014 roku

kujemy już od ponad dziesięciu lat.

ważna. Jak to mówią – przezorny

nowa nazwa – Rosomak Siemia-

W ciągu tego czasu mieliśmy nie-

zawsze ubezpieczony.

nowice Śląskie, ma pomóc spółce

jednokrotnie okazję przekonać się

w publicity. Korzystając z uznania,

o ich świetnej pozycji w kraju i za

KONSOLIDACJA

jakie KTO Rosomak odniósł w Pol-

granicą. Sprawdziły się na wielu

Do tej pory właścicielem spółki

sce i za granicą, podjęto decyzję

misjach, m.in. w Afganistanie. Cią-

było Ministerstwo Obrony Naro-

o zmianie nazwy i logotypu. Ale

gle pracujemy nad tym, aby były

dowej, teraz – Polska Grupa Zbro-

SILESIA BUSINESS & LIFE

dlatego

modernizacja

jeniowa. Po umowie podpisanej
właśnie

przez

Ministra

Obrony

Narodowej i Ministra Skarbu Państwa powstała na początku września br. Polska Grupa Zbrojeniowa,
w skład której wchodzi ponad 30
firm z branży zbrojeniowej, stoczniowej, offshore i nowych technologii (w tym m.in. Rosomak Siemianowice Śląskie). Polska Grupa
Zbrojeniowa posiada roczne obroty rzędu 4,5 mld zł oraz zatrudnia
przeszło 16 tysięcy pracowników.
Ta konsolidacja rynku ma na celu
powstanie jednego z największych
koncernów obronnych w Europie
– lidera przemysłu zbrojeniowego.
Proces modernizacji polskiej armii
ma sprawić, że poszczególne spółki

nologii to skutki, które już wkrótce

angażować się w badania i rozwój

nie będą musiały już ze sobą kon-

będą widoczne po restrukturyzacji.

pozwalające na ciągłe doskonalenie

kurować o przetargi. Teraz mogą

Silna grupa zbrojeniowa ma być

grupy i konkurencyjność.

razem starać się pozyskiwać no-

krokiem milowym dla Sił Zbrojnych

wych klientów. A klienci w końcu

Rzeczypospolitej Polskiej i krajów

PRZYWÓDZTWO

nie będą musieli zawierać osob-

NATO naszego regionu. Proces ten

– Rosomak Siemianowice Śląskie

nych umów dotyczących produkcji,

uporządkuje polski rynek i pozwoli

jest numerem jeden jeżeli chodzi

modernizacji czy utylizacji – dzięki

na lepsze wykorzystanie środków,

o Kołowe Transportery Opance-

konsolidacji polskiego rynku zbro-

które przyczynią się do poprawy

rzone Rosomak. Nowoczesna in-

jeniowego wystarczy tylko jedna

obronności kraju. Polska Grupa

frastruktura i strategia naszej firmy

umowa.

Zbrojeniowa z założenia ma m.in.

pozwoliły na zbudowanie pozycji li-

Nie od dziś wiadomo, że w grupie

określić nową politykę w realizacji

dera, nad którą pracujemy już od 62

siła. Polepszanie pozycji krajowej

zadań obronnych, określić strate-

lat – mówi Michał Rumin, rzecznik

zbrojeniówki, wzmocnienie ekspor-

gię rozwojową polskiego przemy-

prasowy spółki Rosomak Siemia-

tu, wiedza na temat nowych tech-

słu zbrojeniowego oraz aktywnie

nowice Śląskie i dodaje: – Chcemy
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utrzymać tę pozycję. Do tej pory

nią się przeznaczeniem, wyposaże-

Kierowców KTO Rosomak typu Ja-

dostarczyliśmy polskiej armii 600

niem i opancerzeniem.

skier (2012).

sztuk Rosomaków, a dzięki ostatnie-

32

mu kontraktowi do 2019 roku polska

NAGRODY

SYMULATORY

armia będzie dysponować już ilo-

Rosomak Siemianowice Śląskie

Rozwój techniki i nowoczesność

ścią 900 Rosomaków. Oprócz tego

co roku otrzymuje wiele nagród nie

obecnie eksploatowanego sprzętu

cały czas się doskonalimy i wnosi-

tylko za swe produkty, ale także za

wojskowego wymuszają na produ-

my setki poprawek do konstrukcji

ich jakość. Oprócz tych branżowych,

centach sprzętu opracowanie pomo-

pojazdów.

zdobytych na różnych targach kra-

cy dydaktycznych umożliwiających

Siedem lat doświadczeń afgań-

jowych i międzynarodowych, Roso-

realizację szkoleń na wysokim po-

skich pokazało, że spółka musi cały

mak Siemianowice Śląskie otrzymał

ziomie z wykorzystaniem animacji

czas ulepszać swe produkty, jeżeli

nagrodę Ministerstwa Obrony Na-

i modeli fizycznych, które w rze-

chce być liderem rynku w produkcji

rodowej za najlepsze przedsiębior-

czywistych warunkach są trudne do

KTO Rosomak. Oprócz Rosoma-

stwo współpracujące z MON-em.

odtworzenia w czasie eksploatacji

ków w układzie 8x8, z napędem na

Ukoronowaniem

sprzętu.

wszystkie koła, w przyszłości pla-

działalności są także dwie nagrody

Celem realizacji owych założeń

nowana jest także produkcja pojaz-

przyznawane raz do roku przez pre-

Rosomak Spółka Akcyjna wraz

dów w układzie 6x6 i 8x8, co będzie

zydenta RP na Międzynarodowym

z firmą Autocomp Management

stanowiło uzupełnienie rodziny tych

Salonie Przemysłu Obronnego – za

Spółka z o.o. powołały konsorcjum,

pojazdów, jak i nową konstrukcję.

Rosomaka do celów medycznych,

którego zadaniem było opracowanie

KTO Rosomak 8x8 mierzy prawie 8

którym można bezpiecznie wywieźć

nowoczesnych pomocy dydaktycz-

metrów i waży od 16 do maksymal-

z pola walki rannych żołnierzy, oraz

nych poprzez Kompleksowy Symu-

nie 26 ton. Dzięki silnikowi o mocy

druga nagroda za symulator jazdy

lator Szkolenia Kierowców KTO

prawie 500 KM może rozpędzić się

Rosomakiem.

przyznano

Rosomak typu Jaskier oraz symula-

nawet do 120 km/h. Automatyczna

także nagrody DEFENDER za Sy-

tor szkolenia dowódców i działono-

skrzynia biegów posiada siedem

mulator Szkolenia Kierowców KTO

wych typu Tasznik.

biegów do przodu i jeden do tyłu.

Rosomak typu Rosiczka (2011) i za

Rosomaki, zależnie od modelu, róż-

Kompleksowy Symulator Szkolenia

dotychczasowej

Spółce

SILESIA BUSINESS & LIFE
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założeniach

projektowych

konstruktorzy postawili na jak naj-

wierniejsze odtworzenie wnętrza

skier przeznaczony jest do naucza-

alizację ćwiczeń m.in. w zakresie

przedziału kierowcy oraz syste-

nia mechaników i kierowców oraz

prowadzenia ognia, zachowania się

mu wieżowego HITFIST 30 wraz

doskonalenia przez nich umiejętno-

w sytuacjach awaryjnych i obsługi

z zachowaniem pełnej funkcjonal-

ści jazdy w trudnych i niebezpiecz-

mechanizmów wieży. Symulatory

ności wszystkich jego elementów.

nych warunkach. Ma umożliwiać

Jaskier oraz Tasznik mogą być po-

Poprzez

platformy

realizacje ćwiczeń m.in. w zakresie

łączone ze sobą, tworząc Komplek-

o sześciu stopniach swobody ureal-

zastosowanie

uruchamiania silnika w różnych wa-

sowy Symulator Szkolenia Załóg

nienie zachowania się wnętrza po-

runkach, ruszania i zatrzymywania

KTO Rosomak, który w przypad-

jazdu i wieży wiernie odwzorowuje

w terenie płaskim oraz na zboczu

ku zwiększenia ilości sztuk tworzy

rzeczywiste warunki eksploatacji.

i jazdy w różnych warunkach tere-

strukturę plutonu lub kompanii.

Takie założenia pozwoliły opraco-

nowych. Pozytywny odbiór symula-

Ponadto symulatory mogą być połą-

wać symulatory, które obecnie są

tora Jaskier sprawił, iż zakład posta-

czone z systemem szkoleniowo-tre-

najnowocześniejszymi urządzenia-

nowił nie mówić jeszcze ostatniego

ningowym do broni strzeleckiej.

mi dydaktycznymi przeznaczonymi

słowa w temacie urządzeń dydak-

do szkolenia załóg kierowców, do-

tycznych, w wyniku czego powstał

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

wódców i działonowych Kołowych

kompleksowy symulator szkolenia

Oprócz wyżej wymienionej dzia-

Transporterów Opancerzonych Ro-

dowódców i działonowych typu

łalności spółki, stawia ona także

somak.

Tasznik.

na opracowywanie nowoczesnych

Symulator typu Tasznik prze-

pomocy dydaktycznych zarówno

JASKIER I TASZNIK

znaczony jest do realizacji procesu

urządzeń stacjonarnych, jak i mul-

Swoją premierę symulator Ja-

szkolenia załóg systemu wieżo-

timedialnych. Spółka stale pracuje

skier miał na Międzynarodowym

wego HITFIST 30 mm. Składa się

nad nowatorskimi formami pomo-

Salonie

Obronnego

z funkcjonalnej wieży umieszczo-

cy dydaktycznych, w których skład

w Kielcach, gdzie został bardzo po-

nej na platformie o sześciu stop-

wchodzą trenażery, multimedialna

zytywnie odebrany zarówno przez

niach swobody odzwierciedlającej

dokumentacja

obecnych użytkowników pojazdów

pełną dynamikę ruchu pojazdu bo-

funkcjonalne modele dydaktycz-

Rosomak, jak i instruktorów woj-

jowego. Urządzenie poprzez swoje

ne.

skowych ośrodków szkolenia. Ja-

rozwiązania ma umożliwiać re-

Przemysłu
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szkoleniowa

czy

Anna Rubaj
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Foto: Anna Powierża

Najbardziej ceni w swojej pracy i pracy innych
twórcze nastawienie i prawdę, która się na tej
drodze wyraża. Sceptycznie ocenia dzisiejszy
sposób wartościowania artystów i sama
skutecznie się przed nim broni. Muzycznie
sięga po różne formy wyrazu i różne kanały
komunikacji. I wreszcie… chce skończyć
z wizerunkiem wokalistki z popularnego
programu czy kanału You Tube. O pełnej
odpowiedzialności i jednoczesnej swobodzie
w ciągłym tworzeniu w świecie muzyki
opowiada Kasia Popowska.
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Kasia POPOWSKA
SYLWETKA

Dziesięć lat śpiewania w domu kultury i pięć minut w telewizji. Dwa światy i dwa doświadczenia o zupełnie odmiennej skali znaczenia. Zanim były „te trzy minuty” na ekranie, to wydarzyło się naprawdę wiele...

Nie jestem już Kasią z „Mam talent”
– Utwór „Przyjdzie taki dzień”

Właśnie w ramach jednego z takich spotkań

tym jednocześnie bardzo ważne jest poczucie

stał się przebojem, to było do prze-

uświadomiłam sobie na czym faktycznie pole-

swobody w tworzeniu muzyki. W sumie obie

widzenia?

ga proces pisania utworów. Powinien bazować

te kwestie można sprowadzić do następujące-

– Nie sądziłam, że wirus tej pio-

na spontaniczności oraz w pewnym sensie za-

go sformułowania: nie bój się pokazać tego,

senki będzie tak bardzo zaraźliwy.

bawie. Coś zbytnio wydumanego jest po pro-

co czujesz i bądź naturalny w wyrażaniu tego,

Gdy usłyszałam ją po raz pierwszy, nie

stu fałszywe w odbiorze słuchaczy. Kiedy po-

co robisz. I wreszcie w takiej postawie musi

była „moim typem”. Biorąc pod uwagę

jawia się w nas uczucie podpowiadające nam,

tkwić przekonanie, że to moje miejsce, moje

jednak jej późniejszy sukces, z przy-

że chcemy jakieś myśli przelać na papier, to

uczucia, moja twórczość i nikt nie ma prawa

krością muszę stwierdzić, że nie

powinniśmy to uczynić od razu. W takich wa-

tego kwestionować. Dzięki temu jesteśmy fair

mam talentu do rozpoznawania

runkach artysta jest najbliżej tego, by stworzyć

względem siebie.

wielkich przebojów (śmiech).
Chciałam

zrezygnować

jeszcze nim się tego podjęłam. Ostatecznie było
zupełnie inaczej...

coś chwytliwego, ale też prawdziwego.
– Wiele spotkań i kontaktów – kto zapisał
się w Pani pamięci w sposób wyjątkowy?

– W praktyce często pozwalamy, by inni
nas oceniali. I sami skłonni jesteśmy do tego.
– Paradoksalnie, niezależnie od dziedziny

– W wieku siedemnastu lat pracowałam

życia, ocenianie kogoś lub czegoś jest pozba-

z Pawłem Marciniakiem, co było wynikiem

wione sensu. Szkoda, że tak często wszyscy

– Zapewne praca

zupełnego przypadku. Nagrywałam wtedy

starają się nam wmówić coś zupełnie innego.

nad tym utworem by-

dużo coverów na różne konkursy i przy jed-

Dzisiejsze czasy są dziwne – ktoś powinien

ła przez pewien czas

nym z takich przedsięwzięć, w studiu nagra-

zrobić z tym porządek. Droga do sukcesu bywa

„drogą przez mękę”?

niowym, trafiliśmy na siebie. W tym samym

łatwa i szybka, ale równocześnie, gdy nie mie-

– Nagrania odby-

okresie poznałam Sławka Berdowskiego, któ-

ścisz się w pewnych ramach, dotyka cię poraż-

wały się w Gdyni. Do

ry w tych pracach uczestniczył. Na mojej dro-

ka. Już same programy muzyczne w telewizji

ostatniej chwili nie potra-

dze zawodowej w pewnym momencie pojawił

sprowadzają się do tego typu wartościowania

fiłam napisać tekstu do tej

się Brian Allan, z którym napisałam w 2011 r.

artystów. Oceniają zwykle wykonawcę przez to

piosenki. W końcu doszło

– w ramach wspólnego projektu – piosenkę pt.

czy potrafi się odpowiednio zaprezentować na

do tego dość niespodziewa-

„It was you”. Współpracował również z nami

szklanym ekranie i czy ma osobowość medial-

nie. Pewnego ranka, przed

Jan Weckström. W gronie znaczących posta-

ną. Istotnie, to wiąże się z tworzeniem show,

pójściem do studia, obudziłam

ci, które miałam szczęście poznać w ostatnich

ale czy jest świadectwem talentu w muzyce?

się bardzo wcześnie i po prostu za-

miesiącach, jest Tomek Konfederak, a także

W takich programach pojawiają się różni lu-

częłam pisać. Do dziś pamiętam jak

Marcin Kindla, którzy notabene są współauto-

dzie, którzy mają bardzo różny poziom wraż-

kolejne słowa napływały mi do głowy

rami utworów na mojej płycie. Obawiam się,

liwości. Taka konfrontacja często jest dla nich

że nie wymieniłam wszystkich z tej ważnej dla

bardzo trudna i w efekcie może podciąć im

mnie listy…

skrzydła na długi czas, a czasami nawet na za-

nim skończyłam pisać ostatnią frazę.
– Podstawą jest swoboda twórcza?
– W moim życiu zawodowym do
tej pory doszło do kilku ważnych wy-

– Te kontakty kształtowały też Pani stosunek do bycia artystą?

wsze. W moim przypadku, choć było blisko, na
szczęście do tego nie doszło. Jedni powiedzą,

darzeń, z których chyba każde było

– Współpraca z Tomkiem Konfederakiem

że potrafię śpiewać – drudzy nie. Ja sama po-

jakąś lekcją. W ich trakcie miałam

pokazała mi, że artysta powinien przejąć pełną

zostanę przy tym, że kocham to robić i będę się

też okazję poznać sporą grupę osób

odpowiedzialność za własne działania. Należy

realizować na własnych warunkach.

z branży muzycznej, z którymi

odczytywać to także jako dojrzałość w zakresie

– Jest Pani silna.

współpracowałam na poszcze-

komponowania i wykonywania utworów oraz

– Jestem optymistką, staram się nie zwracać

gólnych etapach rozwoju kariery.

tego, co się w nich przekazuje otoczeniu. Przy

uwagi na niepowodzenia i nieporozumienia.
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Z drugiej strony jestem wrażliwa, więc wiele

się mentalnie, oderwać od rzeczywistości,

sytuacji zawodowych, i z życia prywatnego

która mnie w Polsce otaczała. Poza tym pra-

także, przeżywam w emocjonalny sposób. Dla-

gnęłam zobaczyć, w jaki sposób pracuje się

tego pewne wydarzenia mnie zadziwiają i trud-

za granicą. W trakcie tego pobytu dostrzegłam

no mi w nie uwierzyć. W świecie muzyki – po-

pewną cechę artystów tworzących w Wielkiej

łączonej z tzw. show-biznesem – jestem jeszcze

Brytanii. Niezależnie od tego czy zajmują się

początkująca. Staram się przede wszystkim go

muzyką w pełni profesjonalnie czy bardziej

obserwować i na tej podstawie porządkować

z pasji, zawsze kluczowa jest dla nich praco-

pewne rzeczy w swojej głowie. Myślę, że przez

witość.

długi czas jeszcze będę występować w takiej
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– Polacy są leniwi?

roli. Poza tym dążę do tego, by robić dobrze to,

– To chyba dotyczy głębszej kwestii niż le-

co do mnie należy, czyli śpiewać. Jak się w tym

nistwa. W Wielkiej Brytanii artyści dużo uwa-

odnajdę, to pewnie czas pokaże. Dla mnie to, co

gi przykładają do jakości pracy i doskonalenia

się wydarzyło w ostatnim czasie, w tak krótkim

swoich umiejętności. Warto też zaznaczyć,

okresie, wciąż jest dużym zaskoczeniem. Nadal

że wcale nie funkcjonują w bardziej komfor-

oswajam się z tą sytuacją, w której równocze-

towych warunkach, które temu podejściu by

śnie czuję się naprawdę dobrze.

sprzyjały. Sporadycznie niektórzy z nich do-

– Jednym z epizodów, które sprawiły, że

stają wszystko „na tacy”. Ale jeśli angażują się

obecnie jest Pani w tym miejscu, był udział

w muzykę, to w stu procentach. Tam nikt z ni-

w programie „Mam talent”.

kogo nie robi zakładnika, każdy dobrowolnie

– Spora grupa odbiorców kojarzy mnie

decyduje się na taką pasję i taki zawód. Spo-

głównie z tym programem lub Internetem,

tykałam różnych ludzi związanych z tą dzie-

czyli z kilkoma minutami, w czasie których

dziną życia, a ich wspólnym mianownikiem

śpiewałam na scenie lub na ekranie kompute-

zawsze była chęć i gotowość do pracy.

ra. Zanim jednak były „te trzy minuty”, to wy-

– Wobec tego gdzie tkwi problem?

darzyło się wiele mniejszych lub większych

– Chyba jesteśmy jeszcze na wcześniej-

chwil i wyzwań, które przeżyłam lub też pod-

szym etapie rozwoju branży muzycznej.

jęłam. Dzisiaj najczęściej słyszę: kojarzę cię

Wielka Brytania przeszła już etap boysban-

z „Mam talent” albo znam cię z You Tube.

dów czy wielkich karier. Obecnie stawia na

I choć dla mnie były to bardziej epizody, ro-

instrumentalistów i indywidualną twórczość.

zumiem, że taka jest cena udziału w tego typu

Generalnie na Zachodzie liczy się twórczość,

przedsięwzięciach.

czyli tam piosenek się nie dostaje, bo się je

– Wśród tych incydentalnych doświad-

komponuje. Artysta jest nim od A do Z. Takie

czeń był też udział w brytyjskim wydaniu

podejście się kultywuje. Myślę, że do nas rów-

programu „X-Factor”.

nież dotrą takie trendy i się to zmieni. Jestem

– Kolejne z ważnych wydarzeń na mojej

głębokiej wiary. Internet jest jedną z sił, które

mapie przeżyć. Przy tej okazji dostrzegłam cie-

mogą wspomóc ten proces. Dzięki niemu co-

kawą różnicę między polską a brytyjską edycją

raz więcej osób rozumie, że bycie twórcą nie

tego programu. W Polsce występuje wyższy

polega tylko na śpiewaniu coverów, a przede

poziom rywalizacji podczas castingów niż

wszystkim na kreowaniu czegoś nowego od

w Wielkiej Brytanii, a przynajmniej u nas jest

podstaw.

ona bardziej odczuwalna. W brytyjskiej edycji

– Pani od nich też kiedyś zaczynała?

nie czułam na sobie „dziwnych” spojrzeń – tam

– Bardzo się cieszę, że wykonywałam na

z konkurencji zdajesz sobie sprawę jedynie

pewnym etapie covery. Takie naśladownictwo

wtedy, gdy stoisz w korytarzu pośród dziesią-

doskonale kształtuje technikę śpiewu. Każdy

tek ludzi rozgrzewających swoje piękne woka-

początkujący artysta chyba musi przejść taką

le, często z instrumentami w ręku. Pamiętam,

szkołę, by potem świadomie i dojrzale bu-

że uczestnicząc w przesłuchaniach w Wielkiej

dować swoją osobowość muzyczną. Śpiewa-

Brytanii w grupie dwustu osób, pięćdziesiąt

jąc kiedyś utwory tak uznanych artystek, jak

przyszła na nie z gitarą. U nas zwykle ta liczba

Celine Dione czy Christina Aguilera, które

zamyka się w piętnastu osobach.

mają światowej sławy wokale, nie mogłam

– Z czego to może wynikać?

się w żadnym stopniu do nich porównać. Być

– Byłam przez rok w Londynie, bo potrze-

może ten moment w mojej karierze nie był

bowałam w pewnym momencie zresetować

nadmiernie twórczy, ale z pewnością rozwija-
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Kasia Popowska – w kwietniu
2007 r. założyła kanał You Tube
i jako pierwsza Polka zainicjowała nurt w muzyce nazywany „Me
singing”, jej nagrania w krótkim czasie osiągnęły rekordową oglądalność.
Uczestniczyła w drugiej edycji programu
„Mam Talent”, a także w brytyjskiej edycji programu „X-Factor”. W maju 2014 r.
do stacji radiowych trafił jej debiutancki
singiel pt. „Przyjdzie taki dzień”, który
w sierpniu zdobył pierwsze miejsce
na liście AirPlay Chart (BMAT) jako
oficjalnie najczęściej odtwarzany
utwór w polskich rozgłośniach radiowych i telewizyjnych. Występowała podczas wielu festiwali
i wydarzeń muzycznych, w tym
m.in. Eska Music Awards, Polsat Sopot Festival oraz koncertu Lato Zet i Dwójki. We
wrześniu, dzięki Universal
Music Polska, wydała
swoją pierwszą płytę
pt. „Tlen”. Na stałe
współpracuje z Marcinem Kindlą, producentem jej debiutanckiej płyty.
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jący. Poza tym zawsze starałam się pokusić o trochę

bezpośrednio do mnie samej, to w momencie, gdy

własnej interpretacji danego utworu. Dzisiaj raczej

zakładałam swoje konto w serwisie internetowym

unikam coverów, ta faza jest już za mną. Czasem

You Tube, czułam, że ta droga jest mi najbliższa na

zdarza się mi się wykonać taki utwór, ale zwykle

tamtym etapie. To był również czas, w którym tego

są to piosenki, do których mam sentyment i dlatego

typu kanały komunikacji się dynamicznie rozwijały.

chcę je wykonać.

Facebook, Instagram i podobne formy przekazywa-

– Publiczność ze wszystkich utworów lubi najbardziej te znane, które może nucić…

nia treści wirtualnie stawały się bardzo popularne
i szeroko wykorzystywane, także do wyrażania swo-

– W Polsce wciąż jeszcze w znaczącym zakresie

ich artystycznych pasji. Działałam mimo wszystko

oczekuje się nowych artystów, którzy będą śpie-

na różnych polach muzycznych, więc Internet jest

wać znane covery, bo te się najlepiej i najszybciej

tego tylko pewnym wycinkiem.

sprzedają. Owszem, w pewnych przypadkach od-

– Na jakich jeszcze polach?

chodzi się od takiego podejścia, wpuszcza się na

– Inne formy rozwoju i działania? Komponowa-

scenę wykonawców z własnym repertuarem. Mo-

nie muzyki. Na początku oczywiście najczęściej

mentami nawet można mówić o pewnej modzie na

do szuflady, ale była w tym jakaś metoda. Po spo-

takich artystów. Jednak wciąż tej grupie najtrudniej

tkaniu „Tlen” teamu, czyli Marcina Kindli i Tomka

się przebić. Bo nawet jeśli już się to uda, to często

Konfederaka, zaczęłam pisać również teksty, a to

na końcu pojawia się ktoś, kto sięga po niesprawie-

wciągnęło mnie jeszcze bardziej. Do tego stopnia,

dliwe porównanie do klasyki w danym gatunku.

że dziś lubię pisać teksty również dla innych. Przy

A wiadomo, że każdy nowy utwór, niezależnie od

pracy nad płytą miałam szeroki dostęp do dziedzin

tego jak dobrze jest zaśpiewany czy skomponowa-

muzyki, które mnie rozwijały. Wizyty w studiu, spo-

ny, przy powszechnie znanym od lat i uznanym,

tkania z ciekawymi ludźmi, wzajemne inspirowanie

wypada blado.

się... Efektem siedmiomiesięcznej pracy w tym skła-

– Dla artysty zbyt długie wykonywanie cu-

dzie stała się płyta. Przy okazji muszę powiedzieć,

dzych utworów, to jak podróż z biletem w jedną

że ta współpraca była pierwszym doświadczeniem,

stronę.

w czasie którego czułam bardzo duży komfort pracy

– Covery są do przyjęcia w początkowej fazie

nad swoimi utworami. Wcześniej wiele inicjatyw się

tworzenia swojej tożsamości artystycznej, ale po-

nie kończyło, pewne projekty muzyczne rozpoczy-

tem musi nastąpić zmiana, odejście od czyjegoś

nałam w ramach różnych kontaktów zawodowych,

repertuaru i skupienie się na swoim. Są artyści,

ale finalnie brakowało w nich odpowiednich fun-

którzy nie potrafią wykonać tego przejścia. Między

damentów. Podczas przygotowywania płyty „Tlen”

innymi dzieje się tak dlatego, że zakładają, iż po-

zainteresował mnie też poważnie proces produkowa-

przez wykonywanie coverów zostaną dostrzeżeni

nia. Żmudna edycja w studiu to z jednej strony za-

efektywniej. I jeśli im się to udaje, to zwykle tyl-

jęcie wymagające anielskiej cierpliwości, ale i bar-

ko na chwilę. Poza tym świat, także świat muzyki,

dzo wciągające. Niewykluczone zatem, że kiedyś

nieustannie się rozwija, poszukuje nowych źródeł

w przyszłości w swoim działaniu pójdę o krok dalej.

i nowych form. Artysta nie może stać w miejscu,

Być polską Lindą Perry – to by było coś! (śmiech)

biernie przyjmując twórczość innych.
– Jedną z takich nowych form w muzyce jest
internetowy nurt „Me singing”.

– Dzisiaj jest Pani jeszcze dla wielu odbiorców
Kasią z programu „Mam talent”, ale co się wydarzyło wcześniej?

– To jeden ze sposobów na śpiewanie czy, sze-

– Na początku był dom kultury, gdzie przez długi

rzej rzecz ujmując, funkcjonowanie w sferze mu-

czas uczyłam się podstaw śpiewania i szlifowałam

zycznej. Jednak jest naprawdę wiele różnego typu

warsztat. Brałam też udział w wielu konkursach i fe-

możliwości i każdy artysta może wybrać formułę

stiwalach muzycznych na poziomie swojego rodzin-

ekspresji, która jest zgodna z jego preferencjami.

nego miasta, ale też województwa.

W tym zakresie każdy polega na swojej intuicji.

– Klasycznie…

Jedna osoba przyjmuje, że spróbuje zrobić karie-

– Czas, który spędziłam na zajęciach w domu

rę poprzez „przebijanie się” przez stacje radiowe,

kultury był dosyć długi i w rezultacie głęboko mnie

a ktoś obok może na przykład zdecydować

ukształtował. Dlatego, znowu to powtórzę, występ

się na program typu talent show.

w telewizji wydaje mi się być tylko wycinkiem.

W jednym, jak i drugim przy-

Oczywiście telewizja w tym zakresie odznacza się

padku jest to tylko droga do

siłą oddziaływania na większą skalę odbiorców

tego, by osiągnąć swój cel

i natychmiastowo. Mimo tego i tak będę wierna

w świecie muzyki. Odno-

stwierdzeniu, że zwykły dom kultury był tym naj-

sząc jednak tę kwestię

ważniejszym źródłem wiedzy oraz pierwszych do-

ILESIABUSINESS
BUSINESS&&LIFE
LIFE
SSILESIA

4141

świadczeń w moim dotychczasowym rozwoju

cechom. Co prawda, obserwujemy dzisiaj

jej płyty. Pragnę również sprawić, by moja

zawodowym. Bardzo łatwo można zobrazo-

wielkie kariery nastolatków, ale mam wra-

twórczość miała jak największe pole rażenia.

wać te kwestie w następujący sposób: dziesięć

żenie, że zwykle nie kończy się to dobrze.

Razem z Marcinem właśnie zakończyliśmy

lat śpiewania w domu kultury i pięć minut

Presja i brak chronologii w dojrzewaniu jest

prace w jego studiu nagraniowym MAMA-

w telewizji. Dwa światy i dwa doświadczenia

zgubny. Nie jest to zupełnie niemożliwe, ale

MUSIC i wydaliśmy płytę „Tlen – Deluxe

o zupełnie odmiennej skali znaczenia.

raczej umiarkowanie zdrowe. Oczywiście,

Edition”. Znajdują się na niej dwie nowe pio-

– Nastąpi rebelia?

każdy z nas jest inny i w innym tempie doj-

senki oraz trzy dotychczasowe utwory zare-

– Chcę się skupić na swoim repertuarze.

rzewa. Opierając się na swoim doświadcze-

jestrowane podczas występów live POPlista

Kasia z „Mam talent” i Kasia z „You Tube” to

niu mogę jedynie powiedzieć, że mając lat

Plus RMF FM. Czeka mnie też udział w kon-

część mojej historii, którą wspominam z ogrom-

osiemnaście nie byłam gotowa na tworzenie

cercie sylwestrowym. Ponadto przygotowu-

nym sentymentem i uśmiechem na twarzy.

muzyki i prezentowanie tego publiczności.

ję się do koncertu promującego moją płytę

Doświadczenia te były niezwykle kształtujące

Zbyt wiele czasu poświęcałam na analizowa-

we współpracy z portalem „Wspieram to”.

i budujące, szczególnie gdy szedł za tym po-

nie tego, jak moja muzyka zostanie odebrana

W tym wspólnym przedsięwzięciu osoby

zytywny odbiór wśród ludzi. Chciałabym jed-

czy zinterpretowana. Dopiero dzisiaj, kilka

zainteresowane udziałem w moim koncercie

nak, żeby ludzie potraktowali to dopiero jako

lat później, zrozumiałam, że niemożliwe jest

nie płacą za wejściówki czy bilety w spo-

„wstęp” do mojej własnej twórczości, którą im

zaspokojenie wszystkich wokół, a najważ-

sób zwyczajny, ale wpłacają dowolnie przez

obecnie przedstawiam.

niejsze to usatysfakcjonować siebie samego.

siebie ustaloną kwotę pieniędzy, którą my

– Trzeba siebie polubić w tym co się

przeznaczamy na pełną realizację tego wy-

– Co sprzyja temu scalaniu Pani osobowości i twórczości?

robi?
– Myślę, że przede wszystkim trzeba robić

– oprócz biletów są to płyty, zdjęcia, auto-

zycznej rzeczywistości jest dla mnie Marcin

to, co się lubi i nigdy odwrotnie. A kiedy już

grafy itp. Wszelkie szczegółowe informacje

Kindla. Korzystam z jego doświadczeń nie

odnajdzie się swoją pasję, to należy pracować

można znaleźć na stronie internetowej tego

tylko w kontekście jego roli producenta, ale

i dążyć ku byciu lepszym w tym zakresie. Nie

portalu. Na pewno w najbliższej przyszłości

też wokalisty. Fascynuje mnie sposób i swo-

muszę być perfekcjonistką. Sam fakt, że pra-

skupię się na trasie koncertowej po Polsce,

boda z jaką sięga po dźwięki. To duże szczę-

cuję nad sobą, wzmacnia mnie i podnosi wiarę

pisaniu tekstów oraz komponowaniu. Zasta-

ście móc trafić na takiego nauczyciela.

we własne możliwości. Jestem przekonana, że

nawiam się także nad wykonaniem w wersji

każdy z nas ma swoją misję. Ja swoją znala-

angielskiej do tej pory nagranych piosenek.

– Świat muzyki, w którym zaczyna się
Pani obracać, gatunkowo jest pewną mieszanką. Pani pierwsza płyta przeplata różne wątki muzyczne.

złam w świecie muzyki.
– Pani wie co to oznacza? Jak w takim razie wykorzysta ją Pani w przyszłości?

– Różne, ale nie skrajne. Ta płyta sięga do

– Będę dążyć do tego, by moi odbiorcy

źródeł muzycznych, które są mi bardzo bliskie.

mogli dobrze poznać inne utwory z mo-

Jest połączeniem muzyki pop i folk. Prywatnie
słucham Gabrielle Aplin, Passenger, The Lumineers, a więc artystów popowo-folkowych. Ale
lubię też nieco ostrzejsze brzmienia, jak U2,
Coldplay, Red Hot Chili Peppers… To są typy
muzyki, które od zawsze były mi bliskie i tworząc wzoruję się głównie na nich. Emocjonalne
teksty i gitary. Gatunkowo zawsze będę wierna
temu, co czuję w swoim wnętrzu. Uwielbiam
również artystów, którzy są w dużym stopniu
samowystarczalni – samodzielnie piszą muzykę i teksty... Sama również chciałabym się do
takich zaliczać. Myślę wtedy o Glenie Hansardzie czy Ellie Goulding. Ten rozwój kompozycyjny jest dla mnie bardzo ważny.
– Wielu wskazanych przez Panią artystów posiada spore doświadczenie zawodowe, które niekoniecznie idzie w parze
z młodością.
– Wydaje mi się, że świat i człowiek skonstruowany jest tak, że młodość przeczy tym
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darzenia. W zamian otrzymują różne gadżety

– Dużym wsparciem i autorytetem w mu-
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– Polski rynek muzyczny powinien drżeć
z niepokoju?
– Zdecydowanie! Biegnę i niech nikt nie
próbuje mnie zatrzymać (śmiech)!
Rozmawiała Dominika Tkocz
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RUNWAY CONCEPT
FIRMY REGIONU

HIGH FASHION na Śląsku
Jeżeli do tej pory Śląsk nie mógł odnaleźć wielkiej mody, to właśnie wielka moda
odnalazła Śląsk. Już wkrótce jej oficjalne otwarcie.
SPOSÓB NA CHANDRĘ

kienka podniesie naszą samoocenę i pew-

do klienta, jakość i oryginalność to jak

Moda – wiele z nas nie wyobraża sobie

ność siebie następnym razem, kiedy nie

szukanie igły w stogu siana. O tym do-

bez niej życia. Nie od dziś wiadomo, że

będziemy w najlepszym humorze. Moda

brze wie Joanna Habryka, menager salo-

kilka odpowiednio zszytych i dobranych

może być terapią – jeżeli dobrze wyglą-

nów sprzedaży RUNWAY CONCEPT:

tkanin pozwala wyrazić siebie, swój hu-

damy, dobrze się czujemy to możemy dać

- Najpierw otworzyliśmy dwa butiki na

mor, dany nastrój, sposób życia, a nawet

z siebie znacznie więcej – zarówno w ży-

pasażu handlowym Fashion Street, na-

poglądy. Okazuje się, że ubrania nie są

ciu zawodowym, jak i osobistym.

leżącym do rodziny Bachledów-Curuś

zwykłymi szmatkami dobranymi przy-
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w Zakopanem. Spotkaliśmy się z bardzo

padkowo każdego dnia. Ludzie łączą

DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH

dobrym odbiorem naszych marek i po-

ubrania z emocjami. Naukowcy Uniwer-

Dzisiaj istnieje całe morze marek i skle-

stanowiliśmy wyjść naprzeciw stałym

sytetu z Queensland ostatnio odkryli, że

pów, które proponują nam swoje ubrania,

klientom, rozszerzając działalność na

sami odpowiednio dopasowujemy ubra-

akcesoria i dodatki. Jednak często bywa

Śląsk, który jest do tego świetnym miej-

nia po to, by eksponować lub maskować

tak, że fasony w nich się powielają albo

scem. W Zakopanem przyjeżdżają do

dane uczucia. Ubrania mogą zmieniać

są wręcz identyczne. Rzadko można być

nas ludzie z całej Polski i zagranicy, tu,

nasz nastrój. Jeżeli wstajemy lewą nogą,

pewnym, że jakość idzie w parze z wy-

na Śląsku, może być tak samo.

to intuicyjnie wkładamy coś, co może po-

glądem i niską ceną. Ubrania produkuje

prawić nam humor. I tak w istocie jest –

się na skalę masową, byle tylko wytrzy-

jeżeli jakaś sukienka okazała się strzałem

mały jeden sezon. Szukanie sklepu, któ-

Marka, która jest znana i ceniona na

w dziesiątkę podczas randki, ta sama su-

ry łączy w sobie indywidualne podejście

całym świecie, w Polsce była do tej pory

SILESIA BUSINESS & LIFE
SILESIA BUSINESS & LIFE

CZERWONY DYWAN

praktycznie nierozpoznawalna. Nazwi-

sto pojawiają się tzw. perły, czyli ubrania

nietuzinkowego stylu. Dzięki idealnie

ska takie, jak Halle Berry, Kylie Mino-

doskonale uniwersalne, które tak bardzo

dobranym materiałom, kolorom oraz

gue, Elle Macpherson, Kate Middleton,

się podobają klientkom, że w mniejszym

unikalnym fasonom tworzonym po wni-

jej siostra Pipa oraz Keira Knightley to

bądź większym stopniu występują z roku

kliwej analizie, jej buty i torebki stano-

tylko kilka z całej gamy sław, które od

na rok, pozwalając na zakup tego, co

wią idealny dodatek do każdego zestawu

lat zaopatrują się w ubrania marki MET.

klientkom szczególnie przypadło do gu-

ubrań. Ostatnia marka - BALDININI to

Pokazy, organizowane z ogromną pom-

stu.

wyrafinowana elegancja i funkcjonalny

pą w Nowym Jorku czy Mediolanie, na

wdzięk. Kolekcje jej butów istnieją nieBO NAJWAŻNIEJSZA JEST TRADYCJA

przerwanie i wyznaczają trendy na świa-

przykład Beckhamowie, to tylko przed-

RUNWAY CONCEPT to nie tylko

towym rynku modowym już od 95 lat.

smak tego, co MET sobą reprezentuje.

MET. Spotkamy tam również takie mar-

Jak to mówiła Coco Chanel: - Kobieta

Ta włoska firma - założona przez More-

ki, jak BOGNER, niemiecką firmę po-

musi mieć dwie rzeczy: klasę i bajeczny

no Giurato, właściciela firmy Italservices

siadającą 80-letnią tradycję, kojarzoną

urok. Drogie Panie, dzięki takim markom

oraz Gege Schiena, stojącego za rozwo-

z luksusem, olimpijską jakością i spor-

salon sprzedaży RUNWAY CONCEPT

jem takich marek, jak Americaro, Avirex,

towym stylem życia, która od 17 lat

z pewnością się do tego przyczyni. Ale

New York - działa w branży modowej od

ubiera niemiecką reprezentację podczas

nie tylko kobiety mogą odnaleźć swój

17 lat i w końcu jest dostępna w Polsce,

zimowych igrzysk olimpijskich. Ceniona

styl w RUNWAY CONCEPT. Panowie

a nawet więcej – na Śląsku, w pasażu

w 36 krajach na świecie. Kolejna mar-

mogą wybrać również coś dla siebie -

hotelu Monopol przy ul. Dyrekcyjnej 2

ka – HICE SHOES - buty i torebki, czyli

oprócz wspomnianej marki Bognera,

w Katowicach. RUNWAY CONCEPT

luksus, starannie dobrane materiały oraz

która ze swoją kolekcją sportową przyda

jest pierwszym i jedynym jej dystrybuto-

nowoczesna technologia produkcyjna

się niejednemu mężczyźnie - także ko-

rem w naszym kraju. Ambasador marki

- to jej cechy charakterystyczne. Stwo-

lekcja casualowa na pewno będzie sty-

MET – Marek Piekarczyk z The Voice of

rzona pół wieku temu przez włoską ro-

lową odmianą dla każdego pana, który

Poland godnie reprezentuje MET w tele-

dzinę Calvani, stała się pionierem w swej

chce modnie wyglądać.

wizji i na polskich salonach. Różnorod-

branży. Wykorzystywane do produkcji

ność, styl określany mianem sportowej

butów i torebek futra fok gwarantują

elegancji, wygoda oraz duża rozpiętość

ciepło oraz nieprzemakalność. Trzecią

Oficjalne otwarcie butiku RUNWAY

cenowa kolekcji marki sprawiają, że każ-

marką dostępną w butiku - oprócz wspo-

CONCEPT planowane jest na grudzień

dy znajdzie tu coś dla siebie. Poza tym

mnianej marki MET – jest włoska marka

tego roku. Honorowym gościem będzie

trzeba przyznać, że marka ta pieczołowi-

obuwnicza AMARANTI, gwarantująca

oczywiście Marek Piekarczyk. Przy

cie monitoruje rynek: w kolekcjach czę-

maksimum komfortu przy zachowaniu

szampanie będzie można porozmawiać

których obowiązkowo zjawiają się na
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nie tylko o modzie, ale także poplotko-

RUNWAY CONCEPT Betina Koloch.

z odpowiednim poziomem cenowym,

wać, spędzić miło czas, poznać nowych,

I faktycznie, jej rękę widać w każdym

które również stawiają na jakość i dy-

ciekawych ludzi. – Chcemy, żeby na-

szczególe. Wielkie lustra z ozdobnymi

namiczny rozwój. Jesteśmy właśnie na

sze klientki były zadowolone, dlatego

ramami, lady obite brzozą, przez siebie

etapie kontraktowania na przyszły sezon

podchodzimy do nich indywidualnie.

projektowane i robione na zamówienie

wiosenno-letni, jeżeli ktoś chciałby po-

Cały wystrój sklepu jest tego odzwier-

żyrandole – to wszystko jest bardzo au-

szerzyć lub rozwinąć swoją działalność,

ciedleniem – mówi właścicielka salonu

torskie i wyjątkowe. Tutaj klientki mogą

to zapraszamy.

przyjść, by się spotkać, rozsiąść na wygodnych sofach, napić kawy, porozmawiać, dowiedzieć się co jest modne, a co
już dawno faux pas. Starannie dobrane
kolekcje, przyjazna atmosfera i wykwalifikowani pracownicy, którzy w każdej
chwili służą radą – to wszystko w tym
jednym miejscu.
CIĄGLE DO PRZODU
RUNWAY CONCEPT jako firma,
która nieprzerwanie chce się doskonalić, stawia sobie za cel rozwój włoskiej
marki MET na rodzimym rynku i dlatego
szuka kontrahentów. – Jesteśmy otwarci
na współpracę. Szukamy entuzjastów
mody, firm, które zainteresowane są formą wspólnego rozwoju – zarówno jeżeli
chodzi o marki męskie, jak i damskie –
podkreśla Betina Koloch, właścicielka
salonu RUNWAY CONCEPT i dodaje:
– Oczywiście muszą to być salony sprzedaży, których asortyment odpowiada
naszym wewnętrznym ustaleniom, muszą to być dobre marki z wyższej półki,
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Pasaż Handlowy Hotel Monopol
Fashion Street Zakopane
ul. Dworcowa 5
ul. Krupówki 29/9
40-012 Katowice
34-500 Zakopane
tel. 32 743 89 21
tel. 509 681 708
www.runwayconcept.pl
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Maja SABLEWSKA
SYLWETKA

Sablewskiej spojrzenie na modę
Chociaż patrząc na nią dzisiaj trudno w to uwierzyć, to kiedyś była nieśmiałą dziewczyną
z kompleksami. Jednak w swoim życiu prywatnym i zawodowym zrobiła niejedną rewolucję,
a zdobyte w ten sposób doświadczenie postanowiła przekazać innym i dzisiaj, za pośrednictwem
swojego programu „Sablewskiej sposób na modę”, pokazuje jak zmienić myślenie o sobie i swój
wizerunek. Maja Sablewska uznawana jest za weterankę metamorfoz. Nam opowiedziała o tym,
jak dojść do własnego stylu oraz co jest najważniejsze, by w świecie mody odnieść sukces.
– Coraz częściej w Polsce mają

odrodzenie. Przypominają mi się

dać dobrze nie posiadając wielu

miejsca nietypowe pokazy mody,

czasy, o których opowiadała mi

pieniędzy w portfelu?

coraz częściej też w ogóle mówi

mama, jak pod Modą Polską stała

się o modzie. Czy to oznacza, że

kolejka i kobiety zapisywały się na

gnując z funkcji menadżera za-

to między innymi Pani udało się

ubrania. To u nas jest trochę lepiej

częłam zajmować się modą,

rozbudzić w Polakach miłość do

teraz, ale też jest jakby takie duże

nie mając tak naprawdę

mody?

„pożądanie” mody.

przysłowiowego

Fot. Piotr Mizerski / TVN

– Staram się, jak tylko mogę

50

– Jeszcze parę lat temu rezy-

grosza

w kieszeni i po prostu

wzbudzać miłość, ale trochę zaczę-

– Pojawia się Pani na wielu

łam jakby z innej strony. Uważam,

imprezach związanych z modą.

że moda to nie są trendy, to nie są

Często są to pokazy pro-

jakieś puste niespodzianki, które

jektantów, którzy w świecie

nas nawiedzają w sklepach. To jest

mody stawiają swoje pierw-

filozofia, która tak naprawdę może

sze kroki. Czemu stawia Pani

zmienić życie, co nieraz udowodni-

na tych, którzy w świadomo-

łam w swoim programie. Natomiast

ści Polaków nie mają jeszcze

chyba najważniejsze jest to, że moda

ugruntowanej pozycji?

zaczyna się pod ubraniem i kiedy

– Chodzę na takie pokazy

zaakceptujemy siebie pod ubraniem,

i nawet szczególnie nie uczę

naszą sylwetkę i osobowość, to wte-

się nazwisk czy historii

dy zawsze będziemy wyglądać do-

projektantów. Lubię po-

brze w różnych rzeczach, w różnych

czuć ubranie, a dopiero

konfiguracjach. Tego też się można

wtedy wiedzieć kto za

nauczyć i nad tym też zastanawiam

tym ubraniem stoi. Na tego

się w swoim programie, ale nie tyl-

typu imprezach staram się

ko. Często odwiedzam różne even-

znaleźć kogoś, kogo będę

ty modowe, żeby mówić ludziom

mogła zaprosić do współpra-

o swoich sposobach na modę, o tym,

cy przy moim programie, bo

że naprawdę każdy może się nią „ba-

bardzo chcę pokazywać modę

wić”. Mówię tutaj w dużym cudzy-

polską i polskich młodych pro-

słowiu, natomiast nieważne jaki kto

jektantów. Dla nich te pierwsze

ma wzrost, wiek, wagę. Ważne jest

kroki na polskim rynku modowym

tylko, żeby z uśmiechem na ustach

są ważne, więc jeśli tylko mogę,

fajnie do tej mody podejść i wtedy

to staram się im pomagać.

wszystkim się udaje. Faktycznie coś
takiego zadziało się teraz w Polsce,

– Wiele mówi się o tym, że moda

że moda przeżywa swego rodzaju

dużo kosztuje. Czy można wyglą-
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odwiedzałam

second-

handy. To się stało moim

ulubionym miejscem, trochę takim
rozluźniającym. Odreagowywałam
w takich miejscach, ale potrafiłam
znaleźć świetnie spodnie czy też
piękną bluzkę za niewielkie pieniądze. Ostatnio na ramówce TVN Style byłam w koronkowej bluzce, która kosztowała kilkadziesiąt złotych,
kupiona była też w second-handzie.
Żałuję, że nie powiedziałam, że to
jest najnowszy Dior, bo wtedy może
zrobiłabym lepsze wrażenie, ale nie
ściemniam, jeżeli chodzi o modę.
Myślę, że także w dzisiejszych
czasach liczy się pomysł, liczy się
wizja, koncepcja i liczy się konsekwencja, jeżeli chodzi o styl, a nie
portfel i pieniądze. Powiedziałabym nawet więcej, czasami ludzie,
którzy mają pieniądze i mogą ubrać
się świetnie, ubierają na siebie zbyt
dużo rzeczy, eksponują tymi logoty-
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pami itd. To nie jest fajne. Moda to

ważniejsze jest to, że ja się w tym

zmieniać świat. I ja jestem raczej za

przede wszystkim styl, a nie metka.

dobrze czuję.

tymi, którzy zmieniają świat, a nie

Oczywiście nie ma nic złego w tym,

za tymi, którzy chcą być na okład-

że kogoś stać na markowe ubrania,

– Dzisiaj wiele osób zajmuje

kach. Także praca, pokora i czas,

ale ważne, by nie była to sztuka dla

się modą, wiele osób próbuje być

który trzeba sobie dać, to jest coś,

sztuki, tylko by współgrało to z na-

mentorem w świecie mody, piszą

co na pewno pomaga w modzie, ale

szą osobowością.

blogi i tym podobne. Jak Pani

nie tylko w modzie, bo i w muzyce,

udało się znaleźć w takim miej-

i w wielu innych dziedzinach życia.

– A w jakiej roli czuje się Pani
lepiej – w roli stylistki, wizażystki
wielkich gwiazd?

scu?
– Zawsze mówiłam, że jestem

– Czy uważa Pani, że moda

szczęściarą i spotykam na swojej

może czasem być pułapką? Często

– To, że zajmuję się teraz wize-

drodze cudownych ludzi. Staram się

widuje się młodych ludzi, którzy

runkiem, to jest naturalna ewolucja,

też wierzyć w karmę, czyli co da-

kopiują stroje z telewizji, z gazet.

która wyniknęła z mojej pracy jako

jesz, to wraca, i tak naprawdę kiedy

Czy trzeba jednak podążać za

menadżera. Pracowałam z gwiazda-

rok temu podjęłam się wyzwania

tymi swoimi jakimiś upodobania-

mi i kreowałam również ich wizeru-

i zamieniłam muzykę na modę, nie

mi, za jakimiś swoim wewnętrz-

nek. Nie nazywam siebie, bo to jest

wiedziałam, że kiedyś będę się tym

nym „ja”?

dla mnie coś znowu takiego powierz-

zajmowała tak na poważnie, będę

– Przede wszystkim trzeba robić

chownego. Ja raczej ubieram ludzi,

robiła swój program, który odniósł

to, co się czuje. Trzeba chcieć, a nie

staram się pomagać i to jest dla mnie

sukces itd. Myślę, że trzeba po pro-

musieć. Myślę, że to tak naprawdę

najważniejszy cel – żeby to, co robię,

stu marzyć i wierzyć w te marze-

z jednej strony jest bardzo trudne,

było pożyteczne i pomocne innym.

nia, a nie ma rzeczy niemożliwych

ale z drugiej strony naprawdę, kiedy

Dopiero później zastanawiam się

i praca, pokora i empatia pomagają

coś czujemy i robimy, to prędzej czy

czy to jest to miejsce czy nie. I kie-

w realizacji tych marzeń.

później to się sprawdzi. Nie wolno

dy widzę reakcję, kiedy widzę taką
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się poddawać, trzeba po prostu kon– Pokora i empatia w modzie?

sekwentnie trzymać się własnego

powiedzieć, że nie. Uważam, że to

– Oczywiście, w modzie przede

stylu. Jeśli podrabiamy, jeśli kopiu-

jest najlepszy moment w moim życiu

wszystkim. Teraz moda, tak jak

jemy coś, to prędzej czy później po

zawodowym, jaki chyba miałam od

mówiłyśmy wcześniej, przeżywa

prostu polegniemy, bo zawsze był

początku mojego pobytu w Warsza-

swoiste odrodzenie i wielu ludzi

ten ktoś pierwszy. Nie jestem za ko-

wie.

interesuje się modą, ale większość

piowaniem, nigdy w życiu nie nosi-

ogromną wdzięczność, to nie mogę

z tych młodych projektantów chcia-

łabym podróbek. Źle bym się z tym

– Słucha Pani podpowiedzi styli-

łaby za rok już być porównywana

czuła i myślę, że to ma krótkie nogi,

stów czy sama poszukuje Pani wła-

do światowej klasy projektantów.

więc nie radzę. Wolę jednak, jak

snego stylu?

Tak się niestety nie da, to trzeba

ktoś konsekwentnie prowadzi sie-

– Ja już chyba swój styl znalazłam,

wypracować. Pamiętam, jak kiedyś

bie, ale też nie zmienia za szybko,

bo uważam, że to jest jeden wiel-

byłam na pokazie mody we Wrocła-

zanim ludzie się przyzwyczają. Tak

ki eklektyzm grandżowy czasami,

wiu i tam jeden z takich młodych

jest na przykład z trzecią edycją mo-

czasami rockowy, a czasami glamo-

polskich projektantów podszedł do

jego programu. Chciałabym dużo

ur. Natomiast ja mieszam w modzie

mnie i mówi: – Proszę, proszę zo-

pozmieniać i szefowie stacji mówią

i niech to nawet będzie dwuznaczne,

baczyć moje T-shirty, one są lepsze

do mnie: – Ale ludzie się dopiero

bo łączę rzeczy, które mają wielkie

niż Alexander McQueen i myślę so-

przyzwyczaili do tego programu,

metki z rzeczami z sieciówek albo

bie: – No kolego, takie porównanie

po co zmieniać? i faktycznie, trze-

second handów. Nie mam swojego

już jest niestosowne, a co dopiero

ba czasami wyjść jakby naprzeciw

stylisty i chyba to nie byłoby nawet

moja ocena, w ogóle nie chcę się

temu, czego oczekują ludzie.

dobre gdybym miała, bo nie chciała-

tego nawet podejmować. Wydaje

bym, żeby ktoś mi zmieniał coś, co

mi się także, że ludzie chcieliby

– Wracając do tematu Pani pro-

już jest w mojej głowie, coś co kon-

bardzo szybko osiągnąć sukces.

gramu, dlaczego nie zdecydowała

sekwentnie prowadzę przez kilka lat.

Czasem porównuję to z artystami,

się Pani przekopiować istniejące-

Komuś to się może podobać, innym

którzy tworzą muzykę, bo chcą być

go już formatu tylko postanowiła

może się nie podobać. Kompletnie

na okładkach, chcą być rozpozna-

zaryzykować i stworzyć swój au-

mnie to nie interesuje. Dla mnie naj-

walni albo tworzą muzykę, bo chcą

torki program?
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– Znam i lubię francuskie czy brytyjskie programy o modzie, ale nie

przed jakimś elementem meta-

gdzie zaczęła współpracę z osobami

morfozy?

z Universal Music Poland. W trak-

przekonywały mnie one na tyle, bym

– Oczywiście, że tak. Przyzwy-

powiedziała, że któraś z tych for-

czajenia są dla nas ogromną blo-

współpracowała

muł jest moja. Postanowiłam więc

kadą. Staram się wtedy wysłuchać

z Kasią Kowalską. Tam też poznała

nie czerpać z gotowych formatów.

obaw i propozycji. To zawsze po-

Dodę, której w czasie późniejszym

Przyszłam do kierownictwa stacji

maga w osiągnięciu jakiegoś kom-

była menadżerką. Następnie wzięła

i powiedziałam, jaki mam pomysł

promisu.

pod swoje skrzydła Marinę Łuczen-

na program. Nadano mu właści-

między

innymi

ko i Edytę Górniak. W 2010 roku

wy kształt i to okazało się strzałem

– Jeśli ktoś już chce się przeła-

Mai Sablewskiej zaproponowano

w dziesiątkę. Problem leżał głównie

mać i zmienić swój wizerunek, to

objęcie fotela jurora w polskiej edy-

w tym, że na przykład Francuzi po

od czego powinien zacząć?

cji programu X-Factor. Menadżer-

prostu nie wiedzą, jak się ubrać. Po-

– Od wizyty u doradcy modowe-

ka postanowiła z oferty skorzystać

lacy mają często świetne poczucie

go. On najlepiej nami pokieruje,

i w 2011 roku mogliśmy słuchać

stylu, ale też zmagają się z innymi

podpowie co dalej należy zrobić

jej ocen występów początkujących

problemami, które przeszkadzają im

i skoordynuje ze sobą poszczegól-

wokalistów. W tym samym roku

fajnie się ubrać. Na planie mówi się,

ne etapy. Osoba, która chce rozpo-

Sablewska

że wchodzę do głów uczestniczek.

cząć metamorfozę, powinna pojąć

pracę z marką Rimel i stała

I chyba rzeczywiście coś w tym jest.

kilka podstawowych zasad, powin-

się jej doradcą wizerunko-

Chcę dać uczestnikom programu

na przestawić się na zdrowe odży-

wym w Polsce. W końcu w

fundament, który w przyszłości po-

wianie. Najważniejsze jednak, by

2013 roku ruszył program pod

zwoli im sobie poradzić.

zacząć od tego, co mamy pod ubra-

tytułem „Sablewskiej sposób na

niem. Samoakceptacja jest kluczem

modę”, którego Sablewska jest

do sukcesu.

gospodynią. Emitowany jest on

– Czego zatem brakuje Polkom?

– Program pokazujący co zro-

W Polsce strasznie boimy się tego,

bić, by zaakceptować siebie, był

co nowe. Nawet jeśli coś nam się

ważnym krokiem w Pani życiu.

spodoba, to często nie ubierzemy

A jakie będą kolejne?

Przede

rozpoczęła

współ-

w TVN Style i cieszy się dużą
odwagi.

–

wszystkim

tego, bo boimy się, że będziemy

– Jestem gospodynią programu,

wytykani palcami. To wynika z fak-

o którym tak naprawdę marzyłam.

tu, iż bardzo mało wierzymy w sie-

To daje mi ogromną satysfakcję.

bie. Ciągle doszukujemy się wad

Teraz jednak najważniejsze jest to,

i mankamentów. Widzimy je nawet

bym mogła dalej podejmować wy-

w miejscach, w których wcale ich

myślone przez siebie wyzwania i by

nie ma. W innych krajach dużo jest

nikt mi w tym nie przeszkadzał.

osób, które nie zawsze wyglądają

Żyję tym, co tu i teraz, więc ciężko

świetnie, ale mają swój styl i to jest

mi powiedzieć co będzie w przy-

cenne. Poza tym mamy tendencję

szłości.

do kupowania zbyt wielu ubrań.
W dodatku bardzo często przed za-

– Dziękuję za rozmowę.

kupem ich wcale nie przymierzamy.
A to błąd, bo coś, co leży dobrze na

MAJA SABLEWSKA

manekinie,

Urodziła się w Sosnowcu.

niekoniecznie

równie

dobrze będzie wyglądało na nas. Po-

Już jako nastolatka związała

winniśmy kupować mniej ubrań, ale

się z muzyką. Na począt-

za to skupić się na tym, by były one

ku prowadziła fanklub

dobrej jakości i dobrego kroju.

Natalii

Kukulskiej.

Dzięki tym kontak– Zdarzało się, że uczestniczka
Pani programu wzbraniała się
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cie swojej przygody z tą wytwórnią

tom przeprowadziła
się do Warszawy,
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popularnością.

Fot. Piotr Mizerski / TVN
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Życie z pasją – klucz do sukcesu
Każdy z nas o czymś marzy… Każdy z nas chciałby się spełniać, realizować i być szczęśliwym
człowiekiem. Jednak większość z nas, bo aż 99 % społeczeństwa nigdy tego nie zaznaje w pełni.
Dlaczego? Przecież jest tyle możliwości. Świat się rozwija. Co stoi na przeszkodzie?

Zastanówmy się, co daje człowiekowi
szczęście? Jakim szlakiem powinien podążać, aby osiągnąć ten wymarzony cel?
Pełnię życia w każdym jego obszarze…
Na to pytanie mogą śmiało odpowiedzieć dwie osobowości.
Rafał Chrapkowicz i Artur Magiera,
bo o nich tu mowa. Twórcy marki Pako
Lorente.
Od czego zaczęli swoją podróż?
Od samego początku, gdy dzielili się
swoimi pomysłami i marzeniami, inni
stukali się po głowie, mówiąc im w odpowiedzi: „To niemożliwe! Na rynku marek
męskich nie ma już miejsca na kolejną
markę!”
To zadziałało na nich jak najlepszy motywator!
„Jak to nie ma miejsca??? My wiemy,
że jest!” – mówili do siebie. Jak czuli, tak
zrobili.
Świat sprzyja osobom, które dążąc do
celu korzystają tylko z pozytywnej energii, a tym samym przyciągają i zarażają
ludzi o podobnych priorytetach. Przekazują im również motywację do dalszych
działań, pomagają osiągnąć każdemu
sukces.
Co jeszcze decyduje o tym, że działamy inaczej niż 99% ludzi na świecie?
Przede wszystkim brak barier w głowie.
I to właśnie pokazali nasi bohaterowie.
Bardzo często czytamy, słyszymy te
słowa: sukces, realizacja celów i marzeń… I to wszystko w przypadku naszych bohaterów staje się możliwe.

żowaniem.
Z pokorą, intensywnie i z ogromną siłą
sprawczą pokładali swoje moce w projek-

Jak tego dokonali?

ty, które praktycznie były nieosiągalne.

Mają na to przepis. W każdym etapie

Ich zapał i wiara w to, że można spełnić

swojego życia i rozwoju firmy kierowali
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się pasją, entuzjazmem i wielkim zaanga-

marzenia dodawała im sił.
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Spełniając je, nie spoczęli na laurach, są
ambitni, pracowici, nie powiedzieli ostatniego słowa.
Nadal tworzą swoją ukochaną markę
pełną pasji. Nie ostatnią markę.
Rafał Chrapkowicz i Artur Magiera,
prezesi Pako Lorente, od młodych lat in-

teresowali się modą. Już jako nastolatek

się nie pojawi. Człowiek z energią jest

łym okiem. Sport był zawsze dla nas

prezes Rafał Chrapkowicz zamarzył:

skuteczniejszy i osiąga cel. Oprócz tych

ważny, dlatego Pako Lorente uczestniczy

„Chciałbym nosić kiedyś ubrania ze swo-

dwóch wartości, które przyświecały nam

w świecie sportu, wspierając wielu uta-

ją metką”. Artur Magiera ma niesamo-

od początku, jest jeszcze jedna ważna

lentowanych wyczynowców.

wite wyczucie stylu, zawsze wyprzedzał

i kluczowa w tych czasach: kreatywność.

trendy w modzie.

Czym ona jest dla mnie?

Pako Lorente to nie zwyczajna marka.
Dlaczego?

Nic nas nie powstrzymało współpracując z drużyną siatkówki męskiej SKRA

To osiąganie celu bądź marzeń w nie-

Bełchatów, aby użyć hasła reklamowego

konwencjonalny sposób, zawsze inny.

„Ubieramy najlepszych”. Zmieniliśmy

W ciągu zaledwie trzech lat od powsta-

To milion sposobów na podołanie wy-

wizerunek i oblicze siatkówki męskiej

nia pierwszego firmowego salonu, stają

zwaniu. Dla nas nigdy nie istniało sło-

w Polsce i używając zuchwałego hasła

w rzędzie z liderami w branży odzieży

wo „problem”. Dla nas to była zawsze

w najsłabszym ich momencie od począt-

męskiej, którzy są już na rynku polskim

„sprawa do załatwienia”, która ma wiele

ku, drużyna zdobywa Mistrzostwo Pol-

od kilkudziesięciu nawet lat.

rozwiązań bądź wyjść. Kreatywna osoba

ski! Po prostu zarażamy sukcesem. Dziś
Ci zawodnicy to już Mistrzowie Świata.

Bez doświadczenia w branży, bez szta-

poradzi sobie z każdym wyzwaniem. Za-

bu ludzi z tym związanych, z tym co mają

wsze wybieraliśmy inną drogę niż wszy-

w ręku i wokół siebie dokonują niepraw-

scy. Swoją drogę…”

dopodobnego.

Pako Lorente jest również obecne w świecie rajdów samochodowych

Artur Magiera: „ I tym sposobem mo-

i wspiera najpopularniejszego polskiego

Nowa marka męska staje się poważ-

gliśmy stworzyć Pako Lorente i dojść do

kierowcę rajdowego i rallycrossowego,

nym graczem i konkuruje z najlepszymi

tego momentu, działając na każdym polu

Andi Mancina, który był vice mistrzem

liderami na rynku polskim. Nowa marka

maksymalnie

wybierając

Ameryk i jedynym Polakiem zaproszo-

przyciąga jak magnes, a salony rosną jak

ścieżki, którymi nikt nie szedł i jesteśmy

nym do igrzysk sportów ekstremalnych

grzyby po deszczu!

dziś w tym miejscu. Oprócz tego bardzo

X-Games. W tym roku będzie z nim na

kreatywnie,

Teraz wszyscy zadają już inne pyta-

mocna osadzona w wartościach firmy,

Mistrzostwach Świata Rallycross, gdzie

nie… „Jak oni tego dokonali?” „W czym

jest kolejna wartość, którą wszyscy wy-

Andi wystartuje obok takich sław jak

tkwi fenomen tej marki?”

znajemy: lojalność, która oznacza dla nas

Ken Block czy Mika Hakkinen.

Artur i Rafał sami zadali sobie to pytanie…

uczciwość w kontaktach międzyludzkich.

Oprócz wielu przyjaciół marki, z Pako

Zawsze to było fundamentem od począt-

Lorente na stałe związani są: twarz marki

Odpowiedź jest jedna.

ku działalności. Zaczynając firmę roz-

Radosław Majdan, ambasador Marek Ka-

Powstaje coś więcej niż tylko firma…

poczynaliśmy budowę lojalnego grona

liszuk oraz Dj Adamus. Ponieważ to oso-

Powstaje społeczność ludzi z pasją. Staje

klientów, większość jest z nami do dziś,

bowości o ogromnej pasji, nasze wspólne

się to tak zaraźliwe, że ludzie po prostu

a są tacy, którzy zaczynali kupować od

projekty cały czas się rozwijają. Będzie-

chcą być jak najbliżej tej marki. Chcą ją

nas koszule, a dziś mają nasze sklepy.”

my wprowadzać kolejny zapach perfum

czuć, chcą przynależeć i być blisko ludzi
sukcesu. Chcą czerpać tą energię!

Czym jeszcze wyróżnia się Wasza
marka?

Radka Majdana, a ostatnio wydaliśmy
wspólną pierwszą płytę z Dj Adamusem,

Nosząc ubrania marki Pako Lorente

A.M.: „Pako Lorente oprócz tworzenia

a przed nami następne pojekty.

czują się nadzwyczajnie i nadprzeciętnie.

społeczności ludzi z pasją, spełnia jedną

Dziś Pako Lorente to jedna z najbar-

Oprócz tego doskonałe wzory, wysubli-

z najważniejszych potrzeb ludzi. Spełnia

dziej perspektywicznych firm na rynku

mowane kroje, wysokiej jakości tkaniny

ich marzenia… Nasi zadowoleni klienci

polskim. Ta młoda marka energetyzuje

i stosunek ceny do tych walorów powo-

spełniają marzenia o swoim wizerunku,

charyzmą, jest pełna energii i wigoru.

duje, że marka wychodzi na prowadze-

tak dziś ważnym w codziennym życiu.

Przyciąga jak magnes, poraża stylem.

nie.

Nasi pracownicy, to dla nas partnerzy,

Ludzie z pasją zaangażowani w ten pro-

Czym się dokładnie kierowali Artur

mogą się realizować w pracy, również

jekt, to ludzie odważni, przebojowi, wy-

i Rafał? O co tak naprawdę chodzi z tą

oni spełniają swoje marzenia na tym

różniają się swoimi działaniami.

pasją?

polu. Praca przestaje być dla nich pracą.

A co na koniec od właścicieli:

Rafał Chrapkowicz odpowiada:

No i wiele już osób, które zostały naszy-

A.M. „Najważniejsi są ludzie, którzy

„Dla mnie pasja to pełne zaangażowa-

mi klientami franczyzowymi, mówi, że

są obok, aby wszyscy wyznawali te same

nie w to co robię, wkładam we wszystko

ich życie nabrało sensu, mają swój wy-

wartości i szli w tym samym kierunku.”

serce i to wywołuje u mnie niesamowitą

marzony biznes”

R.Ch. „Nasz rozwój nie ma końca, cały

energię i przyjemność ze wszystkiego co

R.Ch.: „Misją naszej marki jest nie

czas się uczymy, wykorzystujemy maksy-

robię. Praca nie jest dla mnie pracą. To co

tylko tworzenie społeczności ludzi z pa-

malnie nasze siły i talenty realizując pro-

robię, to moje życie. Ktoś może powie-

sją, ale również wspieranie ich. Dlatego

jekty z ludźmi z taką samą pasją – i to jest

dzieć - ale ja nie mam siły, nie mam ener-

tak chętnie obecni jesteśmy tam, gdzie

dla mnie profesjonalizm naszych działań,

gii - jeśli działa się bez pasji, to energia

zapał i zaangażowanie widoczne są go-

który decyduje o naszym sukcesie.”
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www.pakolorente.eu
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Nowo otwarty salon SAMSUNG
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Profesjonalni

doradcy

pomogą

Brand Store w Silesia City Center

Państwu dobrać oraz skonfigurować

to wyjątkowe miejsce, w którym

urządzenie stosownie do potrzeb oraz

można poznać i przetestować naj-

zagwarantują kompleksową obsługę

nowsze produkty firmy Samsung,

posprzedażową. W tym celu salon uru-

a także dowiedzieć się więcej o naj-

chomił elitarny program Consierge, ofe-

nowszych rozwiązaniach technolo-

rując indywidualną opiekę produktową

gicznych.

każdemu nabywcy naszych produktów.

Możliwość zapoznania się z pro-

Niewątpliwą zaletą SAMSUNG Brand

duktem przed jego zakupem zapew-

Store jest zakup urządzeń bezpośrednio

nia klientowi komfort wyboru oraz

od firmy Samsung, co zapewnia klien-

daje szansę na bliższe zaznajomie-

tom bezpieczeństwo serwisowania oraz

nie się z najbardziej zaawansowa-

możliwość aktualizowania produktów

nymi opcjami urządzeń.

na miejscu.

SILESIA BUSINESS & LIFE

Salon firmy Samsung to nie tylko galeria

czy też poznać zalety nowego smartfonu

produktów, ale również miejsce spotkań dla

Samsung Galaxy Note4. Co ważne, tyl-

miłośników nowinek technologicznych oraz

ko w SAMSUNG Brand Store osobiście

przestrzeń dla prezentacji najnowszych

przekonają się Państwo o wyjątkowych

gadżetów i usług firmy. To wyjątkowa oka-

możliwościach, jakie otwiera współdzia-

zja poznania możliwości telewizorów Ultra

łanie ze sobą różnych urządzeń firmy

HD, odtwarzaczy Blu-ray 3D, soundbarów,

Samsung.

smartfonów, tabletów, aparatów fotogra-

Zapraszamy Państwa do nowoczesnego

ficznych oraz nowoczesnych urządzeń AGD,

salonu w budynku Silesia City Center, tuż

takich jak klimatyzatory, chłodziarki Multi-

obok sklepuTchibo i 4F. Spełniamy naj-

Door i wiele innych. Ponadto, nasz salon ofe-

wyższe standardy firmy Samsung, zapew-

ruje wyjątkowo szeroką gamę akcesoriów.

niając klientom komfortową obsługę, co

Na miejscu przetestować mogą Państwo
możliwości ekranu tabletu Galaxy Tab-S

spotyka się z ich pozytywnym odzewem
od samego początku naszej działalności.

SILESIA CITY CENTER - LOK 70
40-101 KATOWICE
ul. CHORZOWSKA 107
TEL. 32 726 41 49
www.brandstore.samsung.pl
www.matrixmedia.pl
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PREMIUM NIGHT
BY
SILESIA BUSINESS & LIFE
AWARDS 2014

Chwile pełne magii, zmysłowych doznań, nagród i występ wschodzącej gwiazdy Kasi Popowskiej
– to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na zaproszonych gości w hotelu Monopol w piątek, 16
października, podczas oficjalnej gali wręczenia nagród Silesia Business & Life Awards 2014.
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WYDARZENIE ROKU

Business & Life Klaudiusz Sevković i do-

powiedziane już wszystko, dlatego my

Szyk, klasa i elegancja. Ciepły paź-

daje: – Z roku na rok stawiamy sobie coraz

chcemy stworzyć coś innego, nowy mo-

dziernikowy wieczór. 111-letni, zabytko-

wyższą poprzeczkę. Za nami już czwarta

del biznesowy, jeden wielki zintegrowany

wy budynek hotelu Monopol bije kolo-

edycja Silesia Business & Life Golf Cup,

świat biznesu na Śląsku, i nie tylko. To

rowymi światłami z każdej strony. Przy

a my pieczołowicie szykujemy się do ko-

ważne, żebyśmy tworzyli wspólne relacje

wejściu nowe, błyszczące modele BMW

lejnej, jeszcze lepszej, bardziej wyjątkowej

i kontakty oparte na wzajemnym zaufaniu,

linii M6, M4 i X5, czerwony dywan, bły-

i prestiżowej. Dzisiejszy event to można

tak niezbędnym w dzisiejszym biznesie.

ski fleszy, a w środku uśmiechnięte ho-

powiedzieć podsumowanie ostatniej im-

stessy witają już gości lampką szampana

prezy i wstęp do następnej.

Moët & Chandon… Brzmi jak festiwal
w Cannes? Nie. To Premium Night Silesia
Business & Life Awards 2014.
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Drugą firmą, która się zaprezentowała
na podium, była firma SMS Serwer Tomasza Szymanowskiego, zajmująca się

PARTNERZY

marketingiem SMS-owym i masową wy-

Podczas gali prowadzonej przez Adama

syłką SMS-ów, a kolejną – firma FX 1000,

– To dla nas bardzo ważna gala, dzięki

Gizę, firmy, które zostały na nią zaproszo-

działająca na rynku dystrybucji rozwiązań

niej możemy docenić naszych wieloletnich

ne, miały okazję zaprezentować się szer-

inwestycyjnych. Patryk Cruz-Materna, jej

współpracowników i partnerów, którzy

szej publiczności. Na pierwszy ogień po-

właściciel, podkreślał istotność tego typu

w nas uwierzyli od samego początku. Dzi-

szły PREMIUM Ubezpieczenia – firma,

spotkań w biznesie. Na scenie gościł tak-

siaj to my im dziękujemy i liczymy oczywi-

która tak naprawdę dopiero inaugurowała

że Paweł Nazaruk, autor bestsellerowej

ście na dalszą współpracę i wspólne suk-

swoje powstanie. Jak mówi sam jej wła-

książki pt. „Inwestycyjne przebudzenie”,

cesy – mówi główny organizator imprezy

ściciel i współorganizator gali Krzysztof

który opowiadał o tym, jak zanim dobrze

oraz redaktor naczelny magazynu Silesia

Piotrowski: – O ubezpieczeniach zostało

zainwestował swoje pieniądze, stracił 1,5
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mln dolarów. Teraz radzi innym, jak tego

km jestem w stu procentach przekonany, że

To dla nas wiele znaczy, cieszymy się, że

uniknąć: – „Inwestycyjne przebudzenie”

auta te dają radość z jazdy.

zostaliśmy zaproszeni na to spotkanie,

to książka, dzięki której dowiesz się tego,
jak zarabiać pieniądze, gdzie je właściwie

pozwala nam to ciągle poszerzać krąg
POZNAJMY SIĘ

znajomych i piąć się ku górze. Naprawdę

lokować, zobaczysz kłamstwa, unikniesz

Tak uroczyste spotkanie to nie tylko

świetni ludzie, świetna atmosfera.

oszustw i zaczniesz zarabiać jak rentier. Ta

okazja do przyjemnie spędzonego czasu,

Z kolei Patryk Cruz-Materna podkreśla,

książka wprowadzi cię w świat inwestycji,

ale także i do nawiązania nowych, cieka-

że przychodząc na takie spotkania należy

wyjaśni pojęcia związane z giełdą i wytłu-

wych znajomości w kuluarach hotelowego

być otwartym na nowe doświadczenia. –

maczy mechanizmy związane z rynkiem

patio. – Bardzo się cieszymy, że tu jeste-

Nigdy nie wiadomo kogo poznamy i a nuż

pieniądza.

śmy. To świetnie zorganizowana impreza,

znajomość ta okaże się krokiem milowym

Wisienką na torcie okazała się prezenta-

podczas której można się odprężyć, poznać

w naszej karierze? Chciałbym, aby pod-

cja Mikołaja Małeckiego, dyrektora zarzą-

nowych, ciekawych ludzi. Takie wydarze-

czas tego typu imprez, tak jak słynny arty-

dzającego BMW Bawaria Motors Katowi-

nia łączą to, co przyjemne, z pożytecznym

sta Andy Warhol kolekcjonował pudełka,

ce, który mówił o początkach powstania

– mówi Elżbieta Kubuj, wiceprezes SK

do których wrzucał zapisane na kartecz-

swej firmy, a także o satysfakcji, jaką mu

Banku, a Jan Bajno, laureat nagrody Sile-

kach przyjemne wspomnienia, tak goście

ona daje. – Parę lat temu zostaliśmy de-

sia Business & Life w branży bankowość,

będący tu z nami dzisiaj kolekcjonowali

alerem roku, ciągle się rozwijamy i przede

prezes SK Banku dodaje: – Dzisiaj jeste-

znajomości, możliwości, które one dają,

wszystkim głęboko wierzymy w markę, jaką

śmy największym bankiem spółdzielczym

poczucie humoru, dystans do siebie i do-

reprezentujemy – BMW radość z jazdy.

w Polsce, na Śląsku rozwijamy się bardzo

brą zabawę. To wszystko sprawi, że ten

Dojeżdżając do pracy codziennie po 200

prężnie, otwieramy tutaj trzynasty oddział.

wieczór stanie się niezapomniany.
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SILESIA BUSINESS & LIFE
AWARDS 2014

LOŻA ZWYCIĘZCÓW

firmy Nespresso, a także bony o war-

Ale tak naprawdę to nagrody Silesia

Wieczór Silesia Business & Life

tości 400 zł do Centrum Medycznego

Business & Life okazały się dla nie-

Awards 2014 był zdecydowanie wie-

BM Quality Med. Tuż przed punktem

których kompletnym zaskoczeniem.

czorem triumfu i zwycięzców. W loterii

kulminacyjnym gali – wręczeniem na-

– Co za niespodzianka! Nie spodzie-

wizytówkowej można było wygrać ta-

gród Silesia Business & Life Awards

wałem się tego kompletnie! Z Klau-

blety firmy Samsung, ekspres do kawy

2014 – Kasia Popowska – świeżość

diuszem współpracuję już czwarty

rynku

rok, jest mi bardzo miło, że zostałem

muzycznym, uczest-

doceniony w ten sposób. Przyszedłem

niczka

na
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polskim

programu

na galę niczego nie podejrzewając,

„Mam talent” z 2009

nie sądziłem, że otrzymam taką na-

roku,

wprowadziła

grodę. Będzie wisieć u mnie w firmie

wszystkich w jesz-

– chwalił się dumny Tomasz Czypion-

cze lepszy nastrój,

ka, właściciel firmy UMAMI SUSHI,

śpiewając m.in. pre-

laureat nagrody Silesia Business &

mierową

piosenkę

Life Awards 2014 w branży gastro-

ze swej płyty „Tlen”

nomicznej. A oto prezentujemy peł-

pt. „Przyjdzie taki

ną listę naszych dziesięciu laureatów

dzień”.

w poszczególnych dziedzinach:

SILESIA BUSINESS & LIFE

1. Firma roku w branży motoryzacja: BMW BAWARIA MOTORS – Mikołaj Małecki;
2. Firma roku w branży energetyka: TAURON WYTWARZANIE – Albert Kępka;
3. Firma roku w branży budownictwo: FIRMA BUDOWLANA MAZUR
– Sławomir Mazur;
4. Firma roku w branży gastronomia: UMAMI SUSHI – Tomasz Czypionka;
5. Firma roku w branży hotelarstwo: HOTELE DIAMENT – Andrzej Kłapyta;
6. Firma roku w branży metalurgia: CRONIMET – Mirosław Stanek;
7. Firma roku w branży ubezpieczenia: PREMIUM UBEZPIECZENIA –
Krzysztof Piotrowski oraz Andrzej Golecki;
8. Firma roku w branży logistyka: GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO
LOTNICZE S.A. – Artur Tomasik;
9. Firma roku w branży bankowość: SK BANK – Jan Bajno, Elżbieta
Kubuj ;
10. Firma roku w branży komunikacja mobilna: SMS SERWER – Artur
Sadowski.
DO ZOBACZENIA!
– Wszystkim tegorocznym zwycięzcom gratulujemy, dziękujemy za
przybycie i życzymy dalszych sukcesów. Gala udała się znakomicie.
Cieszymy się, że z każdym rokiem współpraca z naszymi partnerami
staje się coraz mocniejsza. Zauważamy, że nasze imprezy cieszą się
coraz większym zainteresowaniem. Ale nic w tym dziwnego, bo marki, z którymi współpracujemy, to liderzy w poszczególnych dziedzinach, z niektórymi znamy się i pracujemy nieprzerwanie od samego
początku działalności Silesia Business & Life. To dla nas ważne, bo
tak naprawdę to dzięki nim jesteśmy tym, kim jesteśmy, robimy to, co
robimy i zmieniamy Śląsk w prawdziwą metropolię – tak podsumował wieczór główny organizator eventu i redaktor naczelny magazynu Silesia Business & Life Klaudiusz Sevković.
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Robert WOŹNIAK
SYLWETKA

Do sukcesu nie ma windy,
trzeba iść schodami
Ambitny, z poczuciem humoru, ciągle wyznacza sobie cele, które realizuje. Jak przyznaje – w życiu popełnił wiele błędów, ale ciągle się na nich uczy i stara się je naprawiać,
bo przecież nikt nie jest alfą i omegą. Człowiek świadom swych słabości, ale także zdecydowany i pewny siebie. Taki właśnie jest Robert Woźniak, menager pola golfowego
Zawarcie oraz kwalifikowany trener PGA.
– Od kiedy gra Pan w golfa? Co sprawiło,
że zapałał Pan miłością do tego sportu?

zaczynający swą przygodę z golfem był do tego

– Tak, Pole Golfowe Zawarcie to jedyny taki

odpowiednio przygotowany, bo – chociaż nie-

– Tak naprawdę w golfa zacząłem grać cał-

obiekt w Polsce na byłym wysypisku śmieci.

których może to zdziwić – na polu łatwo jest

kiem niedawno. Wcześniej moją pasją były

Teren został zrekultywowany i dzisiaj mamy

zrobić sobie krzywdę. PGA Polska ruszyła też

motocykle i piłka nożna. Kiedy znajomy zabrał

w pełni wyposażony obiekt z pięknym wido-

z akcją „Uczymy grać w golfa”, nad którą pa-

mnie pierwszy raz na driving range pomyśla-

kiem na miasto, który znajduje się zaledwie

tronat objął Mariusz Czerkawski. Jej celem jest

łem sobie: Boże, to ja będę piłkę kijkami od-

700 metrów od przystanku MZK. Dzięki tak

uświadomienie ludziom, że warto zacząć przy-

bijał? Ale zakochałem się już po pierwszym

świetnemu usytuowaniu dzieci, w ramach wy-

godę z trenerami PGA, bo to oni sprawią, że bę-

uderzeniu.

chowania fizycznego, mogą do nas przyjeżdżać

dzie to naprawdę przyjemne, a progres i wyniki

– I od tego wszystko się zaczęło. Jak prze-

na lekcje golfa. Jest to również pierwsze pole

przyjdą dużo szybciej i co więcej – poprowadzą

biegała Pańska kariera do dnia dzisiejsze-

golfowe o charakterze municypalnym, co łączy

przyszłego zawodnika bez kontuzji.

go?

się z niską polityką cenową prowadzoną przez

– Kontuzje zdarzają się często?

– Moja kariera przebiegała bardzo szybko.

właściciela obiektu. Naszym celem jest zmiana

– Niestety, ludzie zapominają o rozgrzewce,

Amatorem byłem tylko przez rok czasu i jest to

stereotypów dotyczących tego sportu. Chcemy,

a to podstawowy błąd. Wymach golfowy, czyli

dość niecodzienne. Po roku gry w golfa złoży-

żeby Pole Golfowe Zawarcie pełniło funkcje

tzw. swing, jest skomplikowany technicznie.

łem swoją aplikację do PGA Polska i komisja

społeczno-rekreacyjne oraz integrowało miesz-

Ktoś, kto nie jest pod okiem profesjonalisty,

zdecydowała, że mnie przyjmie. To dla mnie

kańców miasta. Niskie ceny z pewnością ich

może się nabawić bolesnych urazów rąk, pleców,

szczególne wyróżnienie. Od 2008 roku byłem

zachęcą do spróbowania swoich sił w golfie

a nawet może dojść do naderwania ścięgien. Wy-

asystentem Marka Sokołowskiego w Modrym

i przyczynią się do popularyzacji tego sportu.

kwalifikowany trener w nauce bierze pod uwagę

Lesie GC, a potem rozpoczęła się budowa Kalinowych Pól, gdzie do 2012 roku byłem trene-
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czyni się to do popularyzacji tego sportu?

– Jakie wyzwania niesie ze sobą praca
kwalifikowanego trenera golfa?

takie rzeczy, jak wiek, płeć, wzrost, waga, dobór
sprzętu – wszystko ma znaczenie.

rem golfa. W tym samym roku uzyskałem tytuł

– Przede wszystkim – odpowiedzialność. Do

– Jaki jest w takim razie najlepszy wiek do

PGA Qualified Golf Trainer oraz nagrodę PGA

każdego przyszłego adepta należy podchodzić

rozpoczęcia nauki gry w golfa? Trzeba mieć

Studenta/Trenera Roku. Byłem bardzo zadowo-

indywidualnie. Dziecku sport ten pokazujemy

jakieś specjalne predyspozycje?

lony, gdyż to wielkie wyróżnienie łączyło się

w sposób zabawny, interesujący, żeby przycią-

– W tym wypadku margines jest bardzo sze-

z rocznym kontraktem z firmą PING. Po 2012

gnąć jego uwagę. Z dorosłymi pracuje się cał-

roki. Najmłodszy mój adept miał pięć lat, a naj-

roku pojawiły się nowe możliwości – świeżo

kiem inaczej. Jako obiekt przynależymy do Na-

starsza uczennica 87. Do nauki wystarczą chęci

wybudowany obiekt 9-dołkowy w Gorzowie

rodowego Programu Rozwoju Juniorów, który

i cierpliwość. Jest to sport niezwykle technicz-

Wielkopolskim poszukiwał menagera obiek-

został stworzony przez trenerów polskiej kadry

ny, należy nieustannie pracować nad sobą, nad

tu. Wygrałem konkurs i od 2013 roku do dnia

narodowej Mika O’Briena oraz Filipa Nagla-

swoją mentalnością. W golfa można grać 50

obecnego zarządzam tym obiektem. W 2013

ka. Program ten ma na celu pomóc trenerom

lat, a i tak zawsze znajdzie się coś, co można

roku uzyskałem również nowy tytuł trenerski

w szkoleniu dzieci zarówno do grupy amator-

poprawić.

PGA Fully Qualified Golf Professional.

skiej, jak i tej wyczynowej. Uczymy je zdrowej

– A jak radzą sobie kobiety na driving

– Gratuluję osiągnięć. Pole golfowe na by-

rywalizacji i determinacji w dążeniu do celu.

łym wysypisku śmieci to dość niecodzienny

Ponadto, jako profesjonalny trener PGA Pol-

– Na szczęście jest ich coraz więcej i są co-

pomysł. Skąd się wziął? Myśli Pan, że przy-

ska, staram się przyczynić do tego, by każdy

raz lepsze. Polski Związek Golfowy organizuje

SILESIA BUSINESS & LIFE

range?

sporo turniejów dla kobiet, m.in. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kobiet, Ladies Golf
Tour, jak również największy i najpopularniejszy turniej – dr Irena Eris Ladies Golf Cup,
gdzie mogą sprawdzać swoje umiejętności.
– Golf jest ciągle szufladkowany jako
sport elitarny. Ciężko będzie odkleić mu tę
plakietkę?
– To fakt, w Polsce golf postrzega się stereotypowo, jako zajęcie dla bogatych. Tymczasem
powinno być tak jak u naszych południowych
sąsiadów – w Czechach czy na Słowacji – tam
w mediach pokazuje się turnieje juniorskie,
amatorskie, ludzi przeciętnych, którzy
czerpią radość z gry w golfa, a nie
tylko osoby znane. Co sobie ma pomyśleć w takim
wypadku

przysłowiowy

Kowalski? Tylko jedno –
że w golfa grają ludzie,
którzy mają dużo pieniędzy, którzy dorobili się
fortuny, a teraz ją wydają
na swoje „nietypowe” zajęcia.
Tymczasem wcale tak nie jest.
Golf jest w chwili obecnej tańszym
sportem niż wyjazd na narty czy nawet wędkowanie.
– Zdecydowanie powinno się zmienić postrzeganie golfa. Czy uważa Pan
zatem, że może się do tego przyczynić event
organizowany przez Klaudiusza Sevkovića
Silesia Business & Life Golf Cup?
– Tak, z całą pewnością. Silesia Business &
Life Golf Cup to największa tego typu impreza
w Polsce. Zrzesza celebrytów, ale, co najważniejsze, także i zwykłych entuzjastów golfa.
Właśnie tak się powinno organizować takie
eventy. To niesamowite, jak ten śląski turniej
potrafi zjednać sobie ludzi, partnerów, sponsorów, a jednocześnie wszystko jest zorganizowane na najwyższym poziomie, w przemiłej
atmosferze.
– Skąd się Pan dowiedział o tym evencie
i dlaczego zdecydował się Pan wziąć w nim
udział?

Foto: www.strzalynafairwayu.pl

– Klaudiusza poznałem przypadkowo, jadąc
za granicę wstąpił do Kalinowych Pól i zaprosił mnie na III edycję Silesia Business & Life
Golf Cup 2013. Niestety, nie mogłem wtedy
przyjechać, ale potem spotkaliśmy się jeszcze
raz w Stanach. Ja trenowałem, on spędzał tam
wakacje. Dużo rozmawialiśmy o tym wydarzeniu. Dostałem zaproszenie na IV edycję i postanowiłem się pojawić mimo kontuzji łokcia.
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Teraz wiem, że było warto, chociaż problemy
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z ręką nie pozwoliły mi stanąć na podium. Na-

Silesia Business & Life Golf Cup 2015. Jeden

planuję wyjazd treningowy do Stanów. W maju

stępnym razem, kiedy będę w pełni sprawny,

z takich turniejów eliminacyjnych odbędzie się

zaczyna się sezon w Polsce, więc przylatuję

bardziej się postaram. Taki turniej to świetne po-

na polu golfowym Zawarcie w Gorzowie Wiel-

i czekam z niecierpliwością na kolejny Silesia

łączenie przyjemnego z pożytecznym – oprócz

kopolskim, co uważam za duże wyróżnienie

Business & Life Golf Cup oraz cykl turniejów

gry można świetnie się bawić, spotkać się ze

i wielką szansę pod względem marketingowym

zawodowych PGA Polska.

znajomymi, porozmawiać, wymienić poglądy

dla naszego obiektu.

i doświadczenia, a przede wszystkim nawiązać

– Robert Woźniak po godzinach?

nowe kontakty prywatne i biznesowe.

– Golf wypełnia cały mój wolny czas. Ale

możliwości. Dzięki niemu zwiedziłem wiele

oprócz tego mam żonę i 11-miesięczną córecz-

miejsc. Czuję się jakbym wygrał szóstkę w tot-

– Zatem planuje się Pan pojawić na Śląsku
także za rok?

– Golf odmienił moje życie, dał mnóstwo

kę Zuzię. Od 13 lat jestem funkcjonariuszem

ka [śmiech – przyp. red.]. Gdyby nie golf, dzi-

– O ile dostanę zaproszenie od Klaudiusza

straży granicznej. Za niecałe dwa lata planuję

siaj prowadziłbym zwykłe, przeciętne życie.

[śmiech – przyp. red.]. A na poważnie to oczy-

przejść na wcześniejszą emeryturę. Pasja do

wiście. W tym roku Klaudiusz wpadł na pomysł,

golfa pojawiła się w międzyczasie, ale zamie-

aby przeprowadzić dodatkowo przed turniejem

rzam ją kontynuować. Do tej pory sprawdzam

– Szczęścia i zdrowia, bo reszta to tylko cięż-

finałowym cykl turniejów eliminacyjnych. Zwy-

się jako menager, trener. W przyszłym sezonie

ka praca. Do sukcesu nie ma windy, trzeba iść

cięzcy w III poszczegól-

chciałbym zrobić coś dla siebie. Od początku

schodami.

nych kategoriach będą

2015 roku zamierzam powalczyć w 3-4 hisz-

mieli możliwość wzięcia
udziału w V edycji
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– Co by było gdyby nie golf?

pańskich

turniejach

– Czego zatem mogę Panu życzyć na przyszłość?

– Dziękuję za rozmowę.

z cyklu Gecko Tour,

Rozmawiała

potem w kwietniu

Anna Rubaj
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PODRÓŻE
KLAUDIUSZ SEVKOVIC

ABU DHABI
LUKSUS I STYL
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Będąc swego czasu w Dubaju nie

na całym świecie Dubaj. Swym za-

ce, a między nimi przykłady arabskiej

przypuszczałem, że po raz kolejny

sięgiem obejmuje wyspę Abu Zabi

sztuki starożytnej. Nastrojowe alejki

zawitam do Zjednoczonych Emi-

oraz kilka mniejszych przybrzeżnych

oraz dużo zieleni tworzą niezwykły

ratów Arabskich. Nie ukrywam, że

wysp w Zatoce Perskiej. Połączone

obraz już na pierwszy rzut oka i pod-

pociąga mnie wielki świat, odrobina

jest z lądem trzema mostami. Panu-

czas pierwszego zetknięcia się z Abu

luksusu i przyjemności, a gdy jeszcze

je tutaj klimat gorący i suchy, gdzie

Dhabi.

mam okazję do zobaczenia pól gol-

temperatura powietrza często sięga

Ta lśniąca w słońcu i nowocze-

fowych... Dlatego bez zastanowienia

powyżej 40 stopni Celsjusza. Miasto

sna stolica ZEA stanowi fascynują-

skorzystałem z zaproszenia moich

znane jest z ogromnych rezerw ropy

cą mieszankę tradycji i postępu. Ze

przyjaciół i znalazłem się w Abu

naftowej i gazu ziemnego. Architek-

względu na sięgającą 3000 r. p.n.e.

Dhabi.

tura zachwyca nowoczesnością. Po

historię Abu Dhabi, w tym mieście

Abu Dhabi, nazywane także Abu

mistrzowsku został połączony urok

wyraźniej widać tradycje arabskie

Zabi, to stolica i główne miasto Zjed-

przeszłości ze współczesnością, kli-

niż

noczonych Emiratów Arabskich, któ-

mat Wschodu i Zachodu.

Dubaju. Taksówki są bezpiecznym

w

lśniącym

nowoczesnością

re swym pięknem chyba już nieba-

W błękitne, bezchmurne niebo

i pewnym środkiem transportu do ta-

wem przyćmi jakże popularny i znany

wznoszą się strzeliste, jasne wieżow-

kich miejsc, jak park Corniche, Biały
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Fort, Centrum Rzemiosła Kobiet czy

Czegóż Ci więcej potrzeba,

Wioska Dziedzictwa, która pozwala

jeżeli do dyspozycji masz 27-

zapoznać się z życiem beduinów. To

dołkowe mistrzowskie pole gol-

tutaj znajduje się najbardziej luksu-

fowe, znakomite tory, obsługę na

sowy hotel na świecie Emirates Pa-

bardzo wysokim poziomie, moż-

lace. Mówię Ci o architekturze, a nie

liwość korzystania z restauracji

wspomniałem jeszcze o tym, co mnie

serwującej znakomite jedzenie

zachwyca jeszcze bardziej, a miano-

i doskonały wybór win. Dotar-

wicie – krajobraz wokół: niezwykłe,

łem do jednego z najbardziej luk-

złocistobiałe plaże, wydmy, wzgórza,

susowych ośrodków golfowych

pustynia, zielone oazy, a wszystko

na Bliskim Wschodzie, w pełni

skąpane w słońcu i błękicie. Z za-

zarządzanym przez światową or-

partym tchem spacerowałem po tym

ganizację golfa Troon Golf, ide-

mieście, ciągle zdumiony tym, że

alnie położonego dla gości krajo-

taka nowoczesna, światowej klasy

wych i zagranicznych, bo raptem

metropolia powstała na pustyni.

15 minut od międzynarodowego

Nie zapomnijmy jednak o tym, co
mnie tutaj przywiodło – oczywiście
pola golfowe!

lotniska w Abu Dhabi.
Urzekł mnie panujący tutaj
spokój i cudnej urody przestrzeń.

I tak oto znalazłem się na najwyż-

Niesamowite wrażenie robi samo

szej klasy polu golfowym w samym

pole golfowe: łagodne, złociste

sercu Bliskiego Wschodu. Saadiyat

wydmy pokryte soczystą, zieloną

Beach Golf Club prezentuje profesjo-

trawą, pagórki i doliny, cząstka

nalizm w najlepszym wydaniu.

oswojonej pustyni, palmy i krze-

Pole zaprojektowane przez nie-

wy ozdobne. Gdy starasz się

kwestionowaną legendę sportu Gary

objąć wzrokiem obszar ten, zo-

Player, Saadiyat Beach Golf Club

baczysz siedem jezior słonowod-

jest jednym z najbardziej wyjątkowo

nych, a w oddali lazur morza.

urzekających projektów golfowych

Dla gości swoje podwoje otwiera

na świecie.

,,domek” klubowy niezwykły, bo

Kolejne wyjątkowe pole, na któ-

w kształcie sokoła z rozpostar-

rym spróbowałem swoich sił, to Abu

tymi skrzydłami. Ten wspaniale

Dhabi Golf Club.

zaprojektowany budynek tworzy
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atmosferę swobodnej elegancji, relaksu na wysokim poziomie oraz odprężenia.
Odbywa się tutaj mnóstwo turniejów, nawet nocnych, w których
uczestniczą najlepsi golfiści na świecie. Najbardziej prestiżowy to turniej
HSBC, na którym grają najlepsi golfiści z całego świata.
Jednakże moim miejscem docelowym było pole golfowe Yas Links
Abu Dhabi, dokąd udaliśmy się z moimi przyjaciółmi. Usytuowane jest
pośród wzgórz na zachodnim brzegu
Yas Island, rozpościera się wzdłuż
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wybrzeża z pięknym widokiem na
Zatokę Perską, a zaprojektowane zostało przez światowej sławy architekta Kyle Phillipsa. Długo nie mogłem
wyjść z podziwu nad takim wkomponowaniem pola golfowego w naturalną przyrodę z pełnym wykorzystaniem jej walorów i piękna. Wszystko
jest przemyślane w najdrobniejszych
szczegółach. To, czego doświadczam
na takim polu, to uczucie wolności,
bezkresności, wytchnienia.
W pobliżu tego pola golfowego
znajduje się siedem hoteli, a wśród
nich ten, w którym się zatrzymaliśmy.
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świata. Oczywiście

Możesz także udać się w podróż do

jest strefa rozryw-

przeszłości i poznać m.in. historię

ki i relaksu na naj-

wyścigów samochodowych. Możesz

wyższym poziomie.

także zwiedzić galerię, by poznać

Elegancja, prostota,

historię Ferrari, udać się do kina, te-

komfort, znakomita

atru, zagrać w grę interaktywną bę-

obsługa i świetna

dącą podróżą legendarnym Ferrari,

kuchnia – to znaki

wsiąść do symulatora, by odbyć jazdę

jakości tego hotelu.

z mistrzami Formuły 1, uczestniczyć

Ale to nie wszyst-

w szkole jazdy czy pojechać rollerco-

ko!

asterem. Rzeczywiście, park oferuje

W
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sąsiedztwie

rozrywkę niemalże w każdej postaci

Jest to kultowy, pięciogwiazdkowy

hotelu znajduje się jedna z najwięk-

i dla każdego, zaś punktem odniesie-

Yas Viceroy Hotel. Jedyny na świecie

szych atrakcji Abu Dhabi, a miano-

nia jest Ferrari.

hotel Formuły 1. Architektura tego

wicie Park Rozrywki Ferrari (Ferra-

Kolejne pole, na którym udało mi

niezwykłego obiektu to nowocze-

ri World Abu Dhabi) – to światowej

się zagrać, to HSBC – ABU DHABI

sność w całej krasie. Zamieszkaliśmy

klasy rozrywka dla całej rodziny. Jest

HSBC GOLF CLUB.

w przestronnym pokoju z pięknym

tu mnóstwo atrakcji. Jeżeli poszuku-

widokiem na Abu Zabi, niezwykle

jesz adrenaliny, to możesz zasiąść

wygodnym, świetnie wyposażonym.

Czas płynie nieubłagalnie, pełen
wrażeń wracam do domu.

za kierownicą szybkiego samocho-

Oto znów kolejna podróż stała się

W hotelu tym znajduje się jedena-

du wyścigowego, gokartu lub być

niezwykłą przygodą, która się nie

ście restauracji, w których serwowa-

pasażerem w samochodzie Formuły

kończy, ale pulsuje w sercu nowymi

ne są przysmaki z różnych zakątków

1 osiągającym prędkość 300 km/h.

pragnieniami…
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Silesia Business & Life oraz Pole Golfowe Zawarcie
zapraszaj¹ na Turniej Eliminacyjny do
V Edycji Silesia Business & Life Golf Cup

Pole 9-do³kowe
*
Driving Range
*
Putt & Chip Area
*
Domek Klubowy

V

GOLF CUP
BUSINESS&LIFE

Symulator Golfa
*
Pro-Shop
*
Kursy Zielonej Karty
*
Eventy Firmowe

09.05.2015.
ZAPRASZAMY
Pole Golfowe Zawarcie ul. Œl¹ska 52, Gorzów Wlkp.
tel. 603 630 710, 957 320 320
ILESIA BUSINESS
& LIFE
e-mail: biuro@golfzawarcie.pl
, www.golfzawarcie.pl
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Kamil STOCH
SPORT

Tak spełniają się sny
W rodzinnej wsi Zębie mówi się pół żar-

podstawowej pokazuje na zakopiańską

i skoczyłem 112 metrów za pierwszym ra-

tem, pół serio, że dwukrotny mistrz olim-

skocznię, na której skoczył aż 128 metrów,

zem. Potem znowu skoczyłem. Oddałem 20

pijski w skokach narciarskich szczegóło-

i opowiada: – Zanim pierwszy raz pojecha-

skoków. Najdłuższy był na 128 metrów –

wo

od

łem z trenerem na Wielką Krokiew, nie spa-

mówił. Wspomnianą na końcu odległość

najmłodszych lat. Świadczy o tym kilka

łem przez całą noc. Czułem lekki strach,

osiągnął w marcu 1999, gdy wystąpił jako

ciekawych i bardzo zaskakujących faktów.

ale zapiąłem narty, siadłem na belkę, pu-

przedskoczek podczas zawodów Pucharu

Każdy z kibiców skoków w Polsce zna

ściłem się i zjechałem. Na progu zapo-

Świata w kombinacji norweskiej (w spo-

słynny wywiad 12-letniego Kamila dla

mniałem o tremie, o wszystkim, odbiłem się

rcie tym zawodnicy biegają oraz skaczą).

zaplanował

swoją

karierę

TVP, który jest także dostępny na serwisie

Żaden z dwuboistów seniorów biorących

internetowym TouTube. Uczeń szkoły

udział w rywalizacji o punkty nie poprawił
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tego wyniku! Mały Stoch ważył wtedy 28

Zapatrzony w japońskich samurajów Ka-

Partenkirchen. W Niemczech zajął szó-

kg i miał 138 cm wzrostu. Najbardziej jed-

mil osiągał swoje pierwsze dobre wyniki,

ste miejsce w kategorii dwunastolatków.

nak pamiętne słowa dwunastolatka ze

będąc zawodnikiem klubu LKS Ząb (ist-

Wśród o rok starszych zawodników

wspomnianego wywiadu to: – Chciałbym

niał w latach 1995–2000), którym kiero-

triumfował Stefan Hula. Rok później

wystartować na olimpiadzie, zdobyć złoty

wała Jadwiga Staszel (o pani Jadzi nastola-

Stoch w Ga-Pa był najlepszy. Jego ka-

medal. Na razie jednak mam czas. Może za

tek mówi w słynnym wywiadzie dla TVP),

riera potoczyła się całkiem inaczej niż

jakieś pięć, sześć lat wystartuję – przyzna-

a szkolił go Mieczysław Marduła. „Dzia-

Huli, chociaż obydwaj sporo pracowali.

wał z uśmiechem sympatyczny chłopiec.

dek”, bo tak na niego wszyscy mówili,

– Praca, to była ciężka harówa – mówią

Nikt wtedy nie przypuszczał, że 15 lat póź-

uczył wcześniej biegaczki siostry Majer-

bliscy o zawodniku, który rozsławił

niej Kamil zdominuje konkursy podczas

czykówny (Władysława i Józefa startowa-

o wiele bardziej niż Bobak oraz słyn-

zimowych igrzysk olimpijskich w Soczi

ły na igrzyskach olimpijskich w biegach).

ny kompozytor muzyki poważnej

i dwukrotnie stanie na najwyższym stop-

To Marduła pierwszy odkrył talent Kami-

Henryk Mikołaj Górecki wieś

niu podium. Chłopak już jednak dużo

la, który zaczynał karierę od kombinacji

leżącą w pobliżu Zakopanego.

wcześniej niż w wieku nastu lat pokochał

norweskiej. – W dodatku pan Marduła

Gdy Kamil uczył się w tamtej-

skoki. W „Tygodniku Przegląd Sportowy”

pracował za darmo. Bardzo ciepły czło-

szej Szkole Mistrzostwa Spor-

wspominała o tym jego mama Krystyna,

wiek i przy tym fachowiec – zaznacza Bro-

towego, jego grafik był niesa-

która od lat pracuje w Urzędzie Miasta

nisław Stoch, ojciec skoczka. Idolem Ka-

mowicie napięty. Miał treningi

w Zakopanem jako sekretarz w Komisji do

mila byli wtedy zawodnicy z Kraju

na skoczni, lekcje w szkole

spraw rozwiązywania problemów alkoho-

Kwitnącej Wiśni, których nazywano ja-

i brał jeszcze dodatkowo kore-

lowych. Gdy Kamil miał trzy latka skradł

pońskimi samurajami. Czemu kibicował

petycje z matematyki. Wiele

spod choinki prezent przeznaczony dla

akurat im? Rodzinę państwa Stochów od-

razy zasypiał zmęczony pod-

jego o cztery lata starszej siostry, a były to

wiedzał czasami kuzyn z Japonii Satoshi,

czas kolacji. Nauczyciele i tre-

narty zjazdowe i buty narciarskie. – Ania

z którym mały Kamil uwielbiał się bawić.

nerzy chwalili go. Przykładał się

płakała, że chce swój podarunek, a Kamil

Razem lepili bałwana, zjeżdżali na san-

do zajęć sportowych, jak również

krzyczał, że za żadne skarby nie odda nart.

kach i przede wszystkim organizowali na

lekcji. Był uparciuchem. Uczył się

Nie potrafiliśmy mu ich wziąć, a hałas był

zrobionych przez siebie malutkich skocz-

na błędach, a jeśli czegoś nie po-

w domu jak na jakimś pobojowisku –

niach „konkursy”. Z japońskich mistrzów

trafił, to ćwiczył do skutku. W oto-

wspominała jego mama. Na zjazdówkach

nart nastolatek z Zębu najbardziej cenił

czeniu tysięcy winyli. W domu odpo-

wykonał pierwszy swój skok na malutkich

Kazuyoshi Funakiego, który miał rewela-

czywał przy muzyce. Jego ojciec

skoczniach, które układał razem z kolega-

cyjny sezon w 1998 roku. Zdobył wtedy

Bronisław to prawdziwy pasjonat mu-

mi z podwórka. Chłopcy zapatrzeni byli

trzy złote medale. Wygrał na igrzyskach

zyki i kolekcjoner winyli. Ma w swojej

wtedy w zagranicznych mistrzów, ale war-

w Nagano indywidualnie i drużynowo

kolekcji ponad pięć tysięcy płyt gramo-

to wspomnieć, że z Zębu (wieś znajduje

oraz triumfował w mistrzostwach świata

fonowych. Późniejszy dwukrotny mistrz

się około 10 kilometrów od Zakopanego)

w lotach. Azjaci skakali w charaktery-

olimpijski dorastał przy The Beatles,

pochodził Stanisław Bobak, który w sezo-

stycznym stylu, z szeroko rozsuniętymi

Rolling Stones, Elvisie Presley’u oraz

nie 1979/1980 był trzecim zawodnikiem

nartami i głową umieszczoną między nimi.

muzyce klasycznej i jazzie. Kilka lat

klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Mówiono na nich także kamikadze (na-

temu pan Bronisław zakupił porządny

Przyjaźnił się z nim ojciec Kamila, Broni-

wiązanie do lotniczej formacji samobój-

wzmacniacz lampowy, który „ociepla”

sław Stoch, ceniony psycholog sądowy

czej z okresu II wojny światowej), chociaż

dźwięk i słucha się wtedy muzyki o wie-

i kliniczny w Zakopanem. Tata Kamila

Japończycy bardzo nie lubili tego określe-

le przyjemniej. Kamil do dzisiaj czasa-

zresztą też skakał, ale szybko zrezygnował

nia. Polscy skoczkowie nie byli wtedy dla

mi wpada do rodziców, siada w fotelu

ze sportu. W styczniu 1980 roku Bobak

niego idolami. Adam Małysz był w Naga-

wygrał pierwszy i jedyny w karierze kon-

no na 51. i 52. miejscu! To było jeszcze

kurs Pucharu Świata na Średniej Krokwi.

przed wybuchem małyszomanii. W ów-

21 lat później w stolicy Tatr triumfował –

czesnych igrzyskach najlepszy z bia-

tyle, że na Wielkiej Krokwi – Kamil Stoch.

ło-czerwonych Wojciech Skupień

To było jego debiutanckie zwycięstwo

na dużej skoczni uplasował się

w cyklu i symboliczna zmiana warty

na jedenastej pozycji. Zapatrzo-

z Adamem Małyszem. Zanim jednak wziął

ny w Azjatów nastolatek wy-

udział w tym bardzo emocjonującym i dra-

stąpił wtedy w nieoficjalnych

matycznym konkursie, musiał przejść krę-

mistrzostwach świata dzieci,

tą drogę do sukcesu. Młodego chłopaka

które

kosztowało to bardzo wiele wyrzeczeń.

w urokliwym Garmisch-

były

rozgrywane
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i słucha, między innymi Dire Straits. Lubi
również The Beatles. Kilka lat temu tata
podarował mu unikalne wydanie płyt liverpoolczyków na niebieskim i czerwonym winylu. Wielkim pasjonatem muzyki
jest także wujek Kamila, brat bliźniak pana
Bronisława. Mieczysław Stoch ma całe
mieszkanie wypełnione płytami gramofonowymi. Ma ich ponad 30 tysięcy! Nawet
krytyk muzyczny i dziennikarz Wojciech
Mann z zazdrością spogląda na tak ogromną kolekcję, prawdopodobnie największą
w Polsce. Mieczysław Stoch jest producentem muzycznym, wyprodukował między innymi znane i popularne płyty: Lao
Che „Powstanie Warszawskie” oraz pierwszy album punk rockowej grupy Armia. –
Kamil wychował się wśród muzyki i naszych płyt. Może w przyszłości też będzie
kolekcjonerem – przyznaje z uśmiechem
pan Mieczysław. Muzyka dawała młodemu skoczkowi ukojenie, ale to nie wystarczyło, by zwalczyć stres oraz nerwy związane z trudną rywalizacją. Psycholog,
żona, trener i wiara – Stoch już jako młody
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chłopak był bardzo ambitny, ale źle reago-

pytał czy zostanie jego żoną. Ewa Bilan

wał na niepowodzenia. Po nieudanych za-

skończyła studia fotograficzne, ale rów-

wodach płakał. – Czasami ryczał jak bóbr

nież… wychowanie obronne na Uniwersy-

– przypomina jego ojciec Bronisław. Był

tecie Pedagogicznym. Niedawno pytali-

nerwowy i nadpobudliwy. Kibice wiele

śmy znakomitego sportowca czy nie

razy mogli zobaczyć, jak po słabszej pró-

chciałby zakupić jakieś działki w Planicy,

bie nerwowo gestykulował, udzielając wy-

czyli w tym bardzo szczególnym dla niego

wiadu telewizyjnego. Zresztą w tamtym

miejscu, zarówno pod względem sporto-

okresie rozmowy z dziennikarzami raczej

wym, jak i prywatnym? – Wydaje mi się, że

go drażniły. – Zbierałem podczas kariery

nie byłoby mnie stać na kupno ziemi w tym

różne doświadczenia, dobre, ale również

rejonie, nawet po ostatnich sukcesach –

mniej przyjemne – mówił. Władze Polskie-

przyznawał. Małżeństwo buduje dom

go Związku Narciarskiego poprosiły o po-

w Zębie w pobliżu rodzinnej posesji Ka-

moc psychologa sportowego Kamila Wód-

mila, w której nadal mieszkają jego rodzi-

kę. Dlaczego tata bardziej nie udzielał mu

ce. – Budowa już się trochę ciągnie. Mu-

wsparcia mentalnego? – Ja zajmu-

siał

ję się psychopatologią, która jest

otrzymać

wszelkie

pozwolenia

i załatwić inne sprawy, ale wkrótce chy-

bardzo daleka od psychologii

ba będzie mógł się wreszcie wprowa-

sportu. Wyciągam ludzi z ciem-

dzić – tłumaczy jego ojciec. Poza

nych dołów, a w tej drugiej gałęzi

psychologiem i żoną duży wpływ

nauki pomaga się osobom w osiąganiu szczytowych możliwości –
wyjaśniał

na

łamach

„Sportu”

i „Przeglądu Sportowego” ojciec za-

na jego sukcesy miał trener
kadry narodowej Łukasz
Kruczek. Gdy w pewnym
momencie reprezenta-

wodnika. Zatrudnienie Wódki to był strzał

cja była w kryzysie,

w dziesiątkę. Specjalista znalazł z zawod-

sporo osób zaczę-

nikiem z Zębu bardzo szybko wspólny ję-

ło krytykować

zyk. Pomagał także innym skoczkom,
w tym Adamowi Małyszowi. W pewnym
okresie jednak współpracował tylko ze
Stochem. W 2010 roku Polski Związek
Narciarski miał problemy finansowe i zastanawiał się nawet nad rezygnacją ze spe-
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cjalisty mentalnego, ale Kamil wstawił się

Kruczka. Domaga-

za nim. Jego prośba została spełniona –

no się nawet jego

Psychologia? Warto poznać tajniki tej ga-

zwolnienia, ale Stoch

łęzi nauki, pewne mechanizmy – podkre-

zawsze stawał w jego obro-

ślał. Bardzo dobrze wpłynął również na

nie. – Ufam mu bezgranicznie –

niego związek z Ewą Bilan, którą poślubił

podkreślał wiele razy lider reprezen-

w sierpniu 2010 roku. Ślub odbył się w ko-

tacji, a Kruczek jest uznawany obecnie za

ściele Paulinów na Bachledówce we wsi

jednego z najlepszych fachowców w tej

Czerwienne. Małysz i kilku pozostałych

branży na świecie. Ważną rolę w życiu uta-

skoczków gratulowali młodej parze…

lentowanego sportowca pełni także wiara.

przez telefon, bo w tym czasie musieli wy-

Jest osobą wierzącą i, jak sam mówi, wiele

jechać na zawody Letniej Grand Prix. Sko-

zawdzięcza Bogu. Nigdy jednak – w od-

czek poznał swoją wybrankę podczas kon-

różnieniu od kilku innych sportowców –

kursu w słoweńskiej Planicy, chociaż

nie eksponował tego, a przed zawodami

mieszkali wtedy zaledwie kilometr od sie-

modli się o to, by żadnemu z zawodników

bie! Pochodząca z Zakopanego pani Ewa

nic się nie stało. Rodzinna stabilizacja,

była pod skocznią w celach zawodowych.

wsparcie trenera, psychologa, wiara we

Pracowała jako fotoreporter. Tam się po-

własne umiejętności, doskonalenie sporto-

znali i polubili, a kilka lat później, także

wego rzemiosła wpłynęły na to, że Stoch

w Słowenii, Kamil uklęknął na ulicy i za-

zaczął dominować na światowych skocz-

SILESIA BUSINESS & LIFE

niach. Przestał nadmiernie stresować się, doskona-

W Soczi sędziowie przyznali mu dwie

le zaczął radzić sobie z presją, a skoki zaczęły go

dwudziestki, czyli noty idealne. – To

coraz bardziej cieszyć.

nie były perfekcyjne skoki – przyzna-

Gdy Małysz na początku XX wieku wygrał po

wał z uśmiechem Polak, który jest nie-

raz pierwszy Puchar Świata, Stoch chodził jeszcze

samowicie wymagający wobec siebie,

do gimnazjum i pasjonował się jego wielkimi wy-

a dużą niespodziankę sprawiła mu jego

czynami. Nie przypuszczał, że za niedługo będzie

małżonka. Kamil nie wiedział, że pani

jego kolegą z reprezentacji, a w 2014 roku dokona

Ewa przyleciała do Rosji. Schowała się

tego, czego „Orłowi z Wisły” nigdy się nie uda-

w jego pokoju do dużej, czarnej skrzyn-

ło osiągnąć w karierze, czyli wygrać na

ki. Gdy wszedł, nagle wyskoczyła z niej.

igrzyskach olimpijskich. Drażniły

– To była najwspanialsza niespodzianka

go jednak natrętne porównania do

– opowiadał później rozbawiony. Gdy

starszego kolegi. Przez lata był też

w marcu triumfował w Planicy w Pu-

w głębokim cieniu czterokrotnego

charze Świata w klasyfikacji generalnej

mistrza świata. W 2011 roku, pod-

dokonał tego samego co Simon Ammann

czas pamiętnego konkursu Pucharu

w 2010 roku. Szwajcar też sięgnął po

Świata w Zakopanem, Małysz doznał

złote krążki na igrzyskach oraz wygrał

upadku.

Multimedalista

olimpijski

cały cykl PŚ. – Jak się czuję? Nie potrafię

przewrócił się podczas swojej próby

opisać tego słowami. To zbliżone uczucie

i na noszach został przewieziony do

do tego, jakie miałem w Soczi. Niedowie-

szpitala. Na szczęście nie stało mu się nic

rzanie... Nie da się jednak zestawić złota

poważnego, ale po jego nieudanym sko-

olimpijskiego z triumfem w cyklu. Nie

ku na Wielkiej Krokwi była przeraźliwa

powinno się tego nawet porównywać.

cisza. Kilka godzin później kibice wiwato-

Dla mnie każdy sukces jest wyjątkowy

wali na cześć „Rakiety z Zębu”. To właśnie

i okupiony ciężką pracą, nie tylko moją,

wtedy zaczęto już na dobre nazywać w ten

ale robotą wielu ludzi. Każdy sukces jest

sposób znakomitego skoczka z wioski leżącej

też nagrodą – mówił rozsądnie. Małysz

w pobliżu Zakopanego. – Jak zobaczyłem na

w swoim rodzinnym mieście otworzył

wyświetlaczu elektronicznym, że jestem pierwszy,

duże muzeum trofeów, które jest bar-

kolana mi się ugięły. No i ten krzyk kibiców, a póź-

dzo licznie odwiedzane przez kibiców.

niej Mazurek Dąbrowskiego. Coś wspaniałego –

„Rakieta z Zębu” na razie jeszcze nawet

relacjonował Stoch. Z łamiącym się ze wzrusze-

o tym nie myśli. Jak sam mówi, Kryszta-

nia głosem pozdrawiał kibiców przez mikrofon.

łowa Kula mieści się w domu. Nie chwa-

Doskonale wiedział, że droga na szczyt wcale nie

li się natomiast gdzie trzyma medale

była dla niego łatwa. 28 lutego 2013 roku to był

olimpijskie. Wojciech Fortuna, poprzed-

już prawdziwy przełom. Został mistrzem świata

ni polski mistrz olimpijski (triumfował

we włoskim Val di Fiemme. Jego trener Łukasz

w 1972 roku w Sapporo) trzyma swoje

Kruczek wyściskał serdecznie mocno wzruszo-

cenne krążki (w tamtym okresie najlep-

nego czempiona. Skromny chłopak w lutym bie-

szy zawodnik na igrzyskach otrzymywał

żącego roku w Soczi w Rosji podczas zimowych

dwa medale, jeden za wygraną na olim-

igrzysk olimpijskich zaszokował świat. Wygrał

piadzie, a drugi jako mistrz świata) w…

konkursy zarówno na skoczni normalnej, jak i du-

sejfie. Co ciekawe, o sukcesach Stocha

żej. O skoczku znad Wisły pisali dziennikarze

mówi się nawet w takich krajach, jak Pa-

z całego świata. Znokautował konkurencję mając

lestyna, Liban czy Cypr, czyli miejscach,

na głowie kask udekorowany biało-czerwoną sza-

gdzie skoki są bardzo egzotycznym spor-

chownicą i żołnierskim moro (później Aeroklub

tem. Jego szwagier nazywa się Rami El

Polski przyznał mu honorowy tytuł Ambasadora

Einein (ożenił się z siostrą Kamila Anną)

Lotnictwa Polskiego). Na skoczni normalnej nad

i pochodzi z Palestyny. Rami, który ra-

drugim Peterem Prevcem miał aż 12,7 punktów

zem z Anną Stoch mieszka na Cyprze,

przewagi. To w skokach przepaść. Najwybitniejsi

jest wielkim fanem skoków. Gorąco ki-

przedstawiciele tej dyscypliny w historii, na czele

bicuje Kamilowi i wciąga do tego sportu

z Jensem Weissflogiem, chwalili Kamila również

innych mieszkańców Palestyny, Libanu

za styl. Niektórzy nazwali go nawet… stylistą.

– gdzie mieszkają jego rodzice – i Cy-
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pru. Rami jest przekonany, że jeszcze

cach. Czy Pan też jest w pewnym sensie

pijskie. Jakby to policzyć, to celów jest

wiele razy cieszyć się będzie sukcesami

uzależniony od adrenaliny?

sporo. Na pewno mi ich nie zabraknie na

wybitnego już skoczka, a w krajach arab-

– Nie, skoki to nie ten rodzaj sportu

kolejnych kilka sezonów. Mam nadzieję,

skich coraz więcej osób zainteresuje się

i adrenaliny. Raczej przyjemność, gdy

że wszyscy przekonają się, że nie powie-

dyscypliną, tak kochaną przez Polaków.

opanuje się technikę i warunki pogodowe

działem w swojej karierze jeszcze ostat-

My też w to nie wątpimy.

sprzyjają.

niego słowa.

– Wszyscy podkreślają, że sfera men-

– Czy jednak po takim rewelacyjnym

Podwójny mistrz olimpijski w skokach

talna, psychiczna odgrywa w skokach

sezonie trudno było zmotywować się do

narciarskich specjalnie dla nas opowiada

ogromną rolę. Pański ojciec Bronisław

ciężkiej pracy?

o swoich ekstremalnych przeżyciach, pa-

jest psychologiem, przez lata współpra-

– Tak jak mówiłem, przede mną jeszcze

parazzi ukrytych w krzakach oraz marze-

cował ze skoczkami Kamil Wódka. Czy

wiele ambitnych wyzwań. Mając konkret-

niach, które nie są wcale związane z jego

teraz taką funkcję – osoby wspierającej

ne cele oraz satysfakcję z tego, co się robi

karierą sportową.

mentalnie – pełni w sztabie szkolenio-

– nie brakuje motywacji. Wiem, że bez

wym Łukasz Kruczek?

ciężkiej pracy nie ma nic. Więc nie mogę

– Niedawno leciał Pan wojskowym

– Na pewno w jakiejś części tak. Ale

samolotem wielozadaniowym F-16 „Ja-

z drugiej strony nie można powiedzieć,

– Nigdy nie miał Pan problemów

strząb”. Podczas godzinnego lotu odby-

że zastąpił nam psychologa. To przede

z wagą, ale są zapewne przysmaki,

ła się symulacja walki i przez dziesięć

wszystkim trener.

których trzeba unikać lub jeść jedynie

minut sterował Pan F-16 przy prędko-

– Wiele razy podkreślał Pan, że ma

ści około 1,2 tys. km! Czy była to naj-

ogromne wsparcie ze strony swojej

bardziej ekstremalna rzecz, jaką prze-

żony. Może małżonka to najlepszy psy-

żył Pan w swoim życiu?

cholog?

w małych ilościach. Proszę nam zdradzić jakie są to specjały?
– Wbrew pozorom nie mamy aż takich
ograniczeń. Do tego sportu trzeba mieć

– Pod względem emocji w dużej mierze

– Tak, można tak powiedzieć. Zawsze

predyspozycje fizyczne. Ja po prostu je

tak. Ale każdy skok – zwłaszcza z ma-

umie rozsądnie spojrzeć na sytuację i do-

mam i nie muszę się ograniczać. Jem to,

muciej skoczni, to również wyzwanie.

radzić mi właściwy kierunek. Poza tym

co lubię. Zdarza mi się zjeść czasem rów-

Czasem prawie ekstremalne, gdy warunki

mam do Ewy pełne zaufanie.

nież coś niezbyt zdrowego – na przykład

pogodowe nie sprzyjają.

– Jest Pan człowiekiem sukcesu, po-

frytki czy burgera. Ale na co dzień staram

– Czy na skoczku narciarskim skok

dwójnym mistrzem olimpijskim, mi-

się odżywiać po prostu zdrowo. Dużo

spadochronowy czy skok na bungee ro-

strzem świata oraz zdobywcą Kryszta-

czasu spędzamy też na zgrupowa-

bią jeszcze jakieś wrażenie? Czy jednak

łowej Kuli za zwycięstwo w klasyfikacji

niach i zawodach, a wtedy jemy

osoba, która wykonała już w swojej ka-

generalnej Pucharu Świata. Czy czuje

to, co dostajemy (śmiech).

rierze tysiące skoków na nartach, ina-

się Pan spełniony sportowo?

czej na to reaguje?
– To zupełnie inna sprawa. Każdy z tych
skoków to inne emocje i inna technika.
– Są uzależnieni od adrenaliny – tak
mówi się o was, żużlowcach czy rajdow-
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i nie chcę spocząć na laurach.

– Jest jeszcze wiele do zrobienia. Mam
kolejne cele i marzenia – wygrać Turniej
Czterech Skoczni, obronić tytuł mistrza
świata, potem mistrza olimpijskiego, zdobyć drużynowe złoto mistrzostw i olim-
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– Widać wyraźnie,
że razem z kolegami

z drużyny narodowej tworzycie bardzo
zgraną grupę. Macie też spory dystans
do siebie, o czym chociażby świadczą
plakaty z pseudonimami, jakie zostały
stworzone w marcu tego roku w Planicy i rozwieszone obok waszych szatni
podczas Pucharu Świata. Czy można
Was określić jako grupę przyjaciół?
– Atmosfera jest bardzo dobra. Ale
przyjaźń to coś więcej i tu pewnie pomiędzy niektórymi osobami można tak
nazwać te relacje.
– Piotr Żyła opowiadał mi pół żartem, pół serio, że moglibyście stworzyć
grupę kabaretową i występować. Widziałby Pan w niej siebie?
– Raczej nie jestem typem komika.
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– Wydaje się, że wokół Pana jest
mniejsze zamieszanie niż było za cza-

nieruchomości, firmy itp?

– Życie prywatne ma Pan bardzo dobrze ułożone. Wiele razy przyznawał

sów małyszomanii, gdy Adam Małysz

– To pytanie odnośnie moich pry-

Pan, że bardzo dużo dało Panu małżeń-

triumfował na światowych skoczniach.

watnych spraw. Takie zachowuję dla

stwo. Jakie są jeszcze Pańskie marzenia

Czy może Pan spokojnie pójść do skle-

siebie.

poza karierą?

pu na zakupy?

– Teraz chyba bardziej musi Pan wa-

– Marzę o tym, by pozostawić po so-

– Tu, gdzie mieszkam, jestem wśród

żyć słowa niż w przeszłości, bo czasami

bie ślad. Stworzyć świetnie funkcjonują-

swoich. Bardzo sobie to cenię. Kiedy

niektóre wypowiedzi są później w róż-

cy nowoczesny klub sportowy, w którym

jesteśmy w innym mieście, to się nieco

ny, czasami bardzo dziwny, sposób in-

mógłbym realizować się po zakończeniu

zmienia. Rozdaję autografy, pozuję do

terpretowane?

kariery sportowej, przekazać dzieciakom

zdjęć. To naturalne i staram się odpowia-

– Oczywiście, zdarza się. Myślę, że

swoje doświadczenie i umiejętności.

dać pozytywnie na prośby fanów. Choć

każda osoba, która występuje w me-

W ostatnim czasie powstało wiele szkó-

zdarza się, że po prostu jestem zmęczony

diach, musi na to uważać.

łek piłkarskich, dlaczego nie stworzyć

i spokojnie odmawiam. Szanuję innych,
ale i siebie.
– Czy jednak wciąż widzi Pan czasami
paparazzi czających się za krzakami?
– Raz czy dwa zdarzyło się po igrzyskach. Ale teraz mam spokój.
– A co jest najlepsze w byciu sławnym, a co najgorsze?
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zamiar inwestować pieniądze w jakieś

– Kibice emocjonowali się ostatnio

czegoś takiego dla małych utalentowa-

występami siatkarzy na mistrzostwach

nych skoczków? Z dumą przyznaję, że

świata rozgrywanych w naszym kraju.

pierwsze kroki zostały już poczynione.

Pan jest fanem tej dyscypliny. Był Pan

Na razie nie mogę się w to angażować

wcześniej na meczach siatkarskich na

osobiście, ale gorąco kibicuję mojej żo-

żywo, czy była możliwość przyjazdu do

nie, która założyła niedawno Klub Spor-

katowickiego Spodka na finał?

towy Eve-nement Zakopane. To dopiero

– Zawsze kibicuję siatkarzom. Dali

– Trudno mi odpowiedzieć na to pyta-

z siebie wszystko na mistrzostwach, po-

nie. Jestem znaną osobą, ale czy sławną?

kazali na co ich stać. Na finale nie mo-

początek, ale wierzę, że projekt już niedługo nabierze rozpędu.

– Niektórzy ze sportowców już

głem być. Miło jest kibicować na hali,

Rozmawiał

podczas kariery inwestują pieniądze,

ale jeśli nie ma możliwości – to każde

Leszek Błażyński

które zarobili. Czy Pan również ma

miejsce przed telewizorem jest dobre.
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(Sport, Przegląd Sportowy)

