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Oddajemy Państwu do rąk kolejny, 21. już, numer Silesii Bu-
siness & Life. Niedawno obchodziliśmy mały jubileusz pięciole-
cia istnienia, a wielkimi krokami zbliża się już piąta edycja Sile-
sia Business & Life Golf Cup 2015, która odbędzie się 6 czerwca 
na polu golfowym w Siemianowicach Śląskich. Poprzedzą ją 
dwa turnieje eliminacyjne w Gorzowie i Bytomiu. Co się wyda-
rzy i jakie planujemy atrakcje, przeczytacie Państwo wewnątrz 
magazynu. Przygotowaliśmy jak zwykle wywiady z bardzo cie-
kawymi osobami. Na początek o swojej drodze do osiągnięcia 
sukcesu opowiada pani Beata Drzazga – prezes BetaMed SA. 
W magazynie jak zwykle przestawiamy miasta metropolii Sile-
sia, o ich osiągnięciach i planach inwestycyjnych dowiemy się 
z materiałów o Bytomiu, Chorzowie, Siemianowicach Śląskich 
i Świętochłowicach.

Kolejna ciekawa postać, którą przedstawiamy, to ekscentryczna gwiazda show-businessu Do-
rota Rabczewska, która w ekskluzywnym wywiadzie opowie nam o swoim nowym wizerunku 
i planach artystycznych na przyszłość. Następną bardzo ciekawą osobą, którą gościmy na na-
szych łamach, jest Mateusz Borek – jeden z najlepszych polskich komentatorów sportowych. 
Opowie nam nie tylko o swojej pasji, ale również o drodze, jaką przebył, by osiągnąć sukces oraz 
o swoich biznesowych doświadczeniach.

Śląskie Centrum Zbrojeniowe to firma skupiająca trzy zakłady, na czele których stanął Adam 
Janik – prezes Rosomaka SA. Jego bardzo dobre zarządzanie siemianowicką firmą spowodowa-
ło, że powierzono mu kontrolę nad bardzo ważnymi dla polskiego przemysłu zakładami, jakimi 
są BUMAR Łabędy i OBRUM.

Kolejną bardzo prężną firmą z Siemianowic Śląskich jest AQUA-SPRINT, której prezesem jest 
Piotr Komraus. W wywiadzie opowiada o inwestycjach, jakie przeprowadzono przez ostatnie 
lata, dzięki czemu udało się zaoszczędzić straty wody i zyskać tym samym około dwa miliony 
złotych.

Od ostatniego numeru na naszych łamach zamieszczamy dodatek EKO-SILESIA, tym razem 
piszemy o możliwościach wykorzystania przyrody do produkcji zielonej energii.
25 maja w katowickim Spodku odbędzie się 4. Międzynarodowa Gala Zawodowych Walk Only1, 
nad którą Silesia Business & Life objęła patronat medialny. O tym, co będzie się działo podczas 
gali, piszemy wewnątrz numeru.

Polecam gorąco lekturę działu Podróże, w którym opisuję egzotyczny Qatar. To niezwykłe 
miejsce bardzo polecam również zimową porą miłośnikom gry w golfa.

Na koniec w dziale Sport możemy przeczytać bardzo ciekawy wywiad ze Sławomirem Szma-
lem, bramkarzem reprezentacji Polski w piłce ręcznej, który ostatnio właśnie w Qatarze wy-
walczył z naszą drużyną narodową brązowy medal mistrzostw świata, a niebawem zobaczymy 
Sławka w finale Ligi Mistrzów, gdzie jego drużyna VIVE TAURON KIELCE zmierzy się z słynną 
FC BARCELONĄ.

Zachęcam również do odwiedzania naszych stron www.silesiabl.pl oraz www.silesiaevent.pl, jak 
również do ściągnięcia darmowej aplikacji Silesia Business & Life na tabletach oraz smartfonach.

Pozdrawiam życząc przyjemnej lektury
Klaudiusz Sevkovic

Projekt Manager
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FIRMY REGIONU

BetaMed S.A.

W drodze do celu
Rozmowa z Beatą Drzazgą, prezesem BetaMed S.A. w Katowicach.

– Pani firma istnieje na rynku od 14 
lat, jak rozwijał się BetaMed na prze-
strzeni tych lat?

– Przez ten czas BetaMed stał się naj-
większą firmą w Polsce zajmującą się 
opieką długoterminową nad osobami prze-
wlekle chorymi i starszymi, realizowaną 
w warunkach domowych. Zatrudniamy 
około trzech tysięcy osób, świadczymy 
nasze usługi w 11 województwach w ra-
mach 79 filii, obejmując opieką około pięć 
tysięcy pacjentów w zakresie pielęgniar-
skiej opieki długoterminowej i wentylacji 
mechanicznej. Są to usługi realizowane 
w ramach kontraktów z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia. Obszar naszej działalno-
ści był oczywiście rozszerzany stopniowo, 
zaczynaliśmy w województwie śląskim, 
a dziś niesiemy pomoc naszym pacjentom 
w kilkunastu województwach. W lipcu 
2014 roku uruchomiliśmy pierwszą część 
naszej Cliniki BetaMed Medical Active 
Care w Chorzowie, dzięki której możemy 
zaoferować pacjentom jeszcze szerszy wa-
chlarz usług, który oczywiście będzie się 
sukcesywnie powiększał w miarę rozbu-
dowy tego miejsca. Staramy się w Clinice 
wprowadzać dużo innowacji i pokazywać 
nowy styl życia osobom w różnym wieku. 
Dobro pacjenta uważamy za największą 
wartość BetaMed S.A., a specjalistycz-
ną kadrę za nasz największy potencjał. 
W trosce o jakość usług dbamy o skutecz-
ne rozwiązania z dziedziny zarządzania 
jakością, czego potwierdzeniem są przy-
znane certyfikaty ISO oraz rzetelności. 

– Jak wspomina Pani początki swojej 
działalności?

– Początki oczywiście nie były łatwe, 
ale postawiłam wszystko na jedną kartę 
i zdecydowałam, że spróbuję. Po wielu 
latach pracy w publicznej służbie zdro-
wia, postanowiłam zrobić coś na własną 

Beata Drzazga, prezes BetaMed S.A. – największej firmy w Polsce zajmującej 
się opieką długoterminową domową oraz świadczącej stacjonarną opiekę 
medyczną w nowej Clinice BetaMed Medical Active Care w Chorzowie. Związana 
z branżą medyczną od 28 lat, swój sukces i rozwój firmy zawdzięcza ciężkiej 
pracy oraz determinacji w dążeniu do celu. Zarządza dużym biznesem i każdego 
dnia podejmuje trudne decyzje. Pomimo ciężkiej pracy, wyzwań i obowiązków  
w kontakcie z nią nie brakuje uśmiechu i serdeczności, czym zaskarbiła sobie 
podziw i szacunek wielu ludzi. 
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rękę. BetaMed przez lata rozwijał swoje 
filie w ramach umów z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia, dodajemy też kolejne 
usługi komercyjne, aby oferta firmy była 
kompleksowa i dopasowana do możliwo-
ści różnych odbiorców. 

– A co zmieniło się w Pani życiu 
w związku z tak prężnym rozwojem 
BetaMed S.A.?

– Firma pochłania wiele mojego czasu, 
od rana do wieczora, a czasem nawet do 
późnych godzin nocnych, jestem zajęta 
sprawami zawodowymi. Im więcej wo-
jewództw obejmowaliśmy działalnością, 
tym więcej czasu i energii trzeba było 
temu poświęcać. Nie wspominając już 
nawet o nowej Clinice BetaMed Medi-
cal Active Care (MAC), która jest moim 
„oczkiem w głowie”. Patrząc na to jednak 
z perspektywy, nie żałuję ani jednej mi-
nuty, którą poświęciłam na rzecz rozwoju 
mojej firmy. Dziś wiem, że dzięki mnie 
wielu pacjentów otrzymuje pomoc i wie-
le osób otrzymało zatrudnienie. Cieszy 
mnie to każdego dnia, dodaje energii i sił, 
aby kontynuować moje działania, by ten 
rozwój był cały czas w toku. 

– Do kogo skierowana jest oferta 
Pani firmy? 

– W chwili obecnej nasza oferta skiero-
wana jest w zasadzie do pacjenta w każ-
dym wieku. Mamy pod opieką zarówno 
dzieci, młodzież, osoby w wieku produk-
cyjnym, jak i seniorów. W pielęgniarskiej 
opiece długoterminowej większość pa-
cjentów stanowią osoby starsze. Z kolei 
w opiece domowej dla pacjentów wenty-
lowanych mechanicznie, którzy ze wzglę-
du na swój stan nie mogą samodzielnie 
oddychać i potrzebują takiego sprzętu 
medycznego jak respirator, koncentrator 
tlenu, pulsoksymetr, ssak itp., profil pa-
cjenta nie jest już tak jednolity, mamy pod 
swoją opieką zarówno maleńkie dzieci, 
jak i osoby starsze. Również nowo otwar-
ta Clinica BetaMed MAC zdecydowanie 
rozszerza nasz profil działalności. Na-
szym hasłem przewodnim jest aktywna 
opieka nad całą rodziną i w tym kierun-
ku będziemy zmierzać, jak tylko projekt 
zostanie ukończony i wszystkie części 
Cliniki zostaną otwarte. Chcę, aby była 
to wzorcowa placówka, świadcząca kom-
pleksowe usługi, z najnowocześniejszym 
sprzętem i wysokiej klasy specjalistami. 

– Jakie usługi proponuje swoim pa-
cjentom BetaMed S.A. w ramach umów 
z Narodowym Funduszem Zdrowia?

– Poza opieką długoterminową domo-
wą oraz wsparciem dla pacjentów wenty-
lowanych mechanicznie w ramach umów 
z Narodowym Funduszem Zdrowia Be-
taMed S.A. proponuje swoim pacjentom 
dwie formy opieki w Clinice BetaMed 
MAC w Chorzowie. Pierwszą z nich 
jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, czyli 
świadczenia z zakresu pielęgnacji, reha-
bilitacji i terapii zajęciowej oraz psycho-
terapii, gdzie trafiają pacjenci przewlekle 
chorzy, wymagający całodobowej opieki. 
Drugą stanowi poradnia rehabilitacyjna 
oraz fizjoterapia ambulatoryjna, w ramach 
której oferujemy szeroki zakres zabiegów 
w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii, 
krioterapii i hydroterapii. 

– Jakie znaczenie dla zdrowia pa-
cjentów ma opieka pielęgniarska reali-
zowana w warunkach domowych? 

– Głównym atutem naszej działalno-
ści, polegającej na świadczeniu usług 
pielęgniarskich w domu pacjenta, jest 
zapewnienie optymalnej opieki medycz-
nej w atmosferze spokoju i w otoczeniu 
najbliższej rodziny, co ma nieoceniony 
wpływ na stan zdrowia naszych pod-
opiecznych. Wszystkie zabiegi i czynno-
ści przeprowadzamy z dużą starannością 
i dokładnością i, co najważniejsze, w do-
brze znanym pacjentowi środowisku. To 
zwiększa jego poczucie bezpieczeństwa 
i komfort psychiczny. Nasz wysoko wy-
kwalifikowany personel posiada długolet-
nie doświadczenie w pracy z każdą grupą 
wiekową podopiecznych. Między pacjen-
tem a pielęgniarką rodzi się przywiązanie, 
co też korzystnie wpływa na stan chore-
go. Naszym celem jest poprawa jakości 
życia osób starszych i ich rodzin. Oferu-
jemy życzliwą i odpowiedzialną opiekę 
pielęgniarską osobom starszym i niepeł-
nosprawnym. Nasza pomoc jest też przy 
okazji ogromnym wsparciem dla rodzin 
pacjentów przewlekle chorych.

– Jak często Polacy korzystają z ta-
kiej formy pomocy? 

– Zainteresowanie taką formą pomo-
cy jest oczywiście ogromne. W związku 
z sytuacją demograficzną w naszym kraju 
potrzebujących pacjentów jest coraz wię-
cej, stąd codzienne zgłoszenia kolejnych 

osób do tego typu wsparcia. Liczba około 
pięciu tysiecy pacjentów objętych opieką 
długoterminową świadczoną przez Be-
taMed mówi sama za siebie. Ubolewam 
jednak nad tym, że nie jesteśmy w stanie 
pomóc każdemu w takiej potrzebie, kolej-
ki do tego typu opieki są ogromne i, nie-
stety, wynikają z ograniczonych środków 
finansowych, którymi dysponuje Narodo-
wy Fundusz Zdrowia.

– Właśnie, jakie są koszty opieki pie-
lęgniarskiej i kto je ponosi? 

– Koszty opieki pielęgniarskiej dla 
pacjenta są rozliczane w ramach podpi-
sanych kontraktów z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia, dlatego pacjent korzy-
stający z takich świadczeń nie ponosi już 
żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu, 
ponieważ płaci składki ubezpieczeniowe. 
Jest to bardzo dobre i sprawdzające się 
rozwiązanie, które funkcjonuje od wielu 
lat. Zarówno dla pacjenta jest to dogodna 
i przyjazna usługa, ponieważ realizowana 
jest w domu, a z drugiej strony dla NFZ 
jest to finansowo najmniej kosztochłon-
ny produkt, w porównaniu z tym samym 
produktem finansowanym przez NFZ, 
a realizowanym w szpitalach lub innych 
placówkach służby zdrowia. W związku 
z tym oddziały szpitalne nie są oblegane 
przez pacjentów, którzy ze względu na 
swój stan zdrowia wymagają opieki me-
dycznej.

– Zatrudnia Pani setki personelu 
medycznego, jakie kwalifikacje i pre-
dyspozycje powinni posiadać Pani pra-
cownicy?

– Personel, który zatrudniam, powi-
nien posiadać odpowiednie dyplomy oraz 
kursy i specjalizacje. Powinien również 
przede wszystkim być w tym zawodzie 
z powołania i kochać swoją pracę, gdyż 
świadczenie np. usług pielęgniarskich 
w środowisku pacjenta niesie ze sobą 
wiele wyzwań, trzeba nawiązać dobry 
kontakt nie tylko z pacjentem, ale rów-
nież z jego rodziną. Dlatego chęć niesie-
nia pomocy i życzliwość dla ludzi to pod-
stawowe predyspozycje w tym zawodzie. 
Zatrudniam także lekarzy specjalistów 
anestezjologów, pulmonologów i lekarzy 
innych dziedzin, jak również personel po-
mocniczy i rehabilitantów.

– Jakie wymagania stawia Pani per-
sonelowi zatrudnionemu w BetaMed? 
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Czy dotyczą one również cech osobo-
wości? 

– Oprócz wykształcenia oczekuję od 
mojego personelu empatii, cierpliwości, 
dużego serca dla drugiego człowieka, 
uczciwości, otwartości na ludzi i łatwo-
ści w nawiązywaniu kontaktów interper-
sonalnych. Dla pacjenta bardzo ważne 
jest, jakie czynności zostaną przy nim 
wykonane, ale jednocześnie w jaki spo-
sób. Ważny jest uśmiech, entuzjazm i po-
zytywne podejście do pacjenta, dlatego 
odpowiednie cechy osobowości w tym 
zawodzie to podstawa. Zatrudniam osoby, 
które kochają starszych ludzi i mają dla 
nich wiele życzliwości. Moi pracownicy 
potrafią nadać dalszemu życiu pacjentów 
sens, radość i komfort, tak jak w przy-
padku wspomnianej już usługi wentyla-
cji mechanicznej w domu pacjenta. Przy 
takich świadczeniach umiejętności 
lekarza i zespołu medycz-
nego mają ogromne zna-
czenie, ponieważ usłu-
ga taka daje poczucie 
komfortu psychicznego 
i fizycznego oraz poczu-

cie bezpieczeństwa. Pacjenci czują, że są 
w rękach fachowego personelu, który jest 
do ich dyspozycji 24 godziny na dobę. 
Jeżeli stan zdrowia na to pozwala i nie 
ma konieczności przebywania pacjenta 
wentylowanego mechanicznie na od-
działach intensywnej terapii medycznej 
– dzięki opiece BetaMed S.A. w ramach 
umowy zawartej z NFZ – pacjent taki ma 
zapewniony profesjonalny sprzęt i perso-
nel medyczny, a co najważniejsze, może 
przebywać w domu, ze swoją najbliższą 
rodziną. 

– Wspomniała już Pani 
o usługach świad-
czonych w ra-
mach współ-
p r a c y 

z NFZ. Co z kolei możecie zaoferować 
w zakresie usług komercyjnych?

– Posiadamy w naszej ofercie komer-
cyjne usługi lekarskie, pielęgniarskie, 
opiekuńcze i rehabilitacyjne w domu pa-
cjenta. Wykonujemy takie usługi zgodnie 
z preferencjami pacjenta i jego rodziny. 
Również nowa Clinica BetaMed MAC 
w Chorzowie proponuje prywatny od-
dział rehabilitacji ogólnoustro-
jowej i wentylacji me-
c h a n i c z n e j , 
p o r a d -

SILESIA BUSINESS & LIFE8
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nię rehabilitacji ambulatoryjnej 
oraz prywatne pobyty całodo-

bowe i dzienne. 
Pobyty opiekuńczo-

lecznicze stanowią spe-
cjalistyczne programy 
zdrowotne oferowane 

w różnych wariantach, 
zgodnie ze stanem 
zdrowia i potrze-

bami pacjentów. 
Z a p e w n i a m y 

c a ł o d o b o w ą 
opiekę oso-
bom, które 

wymagają 

takich świadczeń, a ich najbliższa rodzina 
nie jest w stanie czasowo zapewnić stałej 
opieki we własnym zakresie. Możliwe są 
też prywatne turnusy rehabilitacyjne dla 
osób chcących podreperować swój stan 
zdrowia. Z kolei poradnia rehabilitacji 
oferuje możliwość skorzystania z krio-
komory, diagnostykę na innowacyjnych 
urządzeniach, takich jak platformy sta-
bilometryczne oraz szeroki zakres zabie-
gów rehabilitacyjnych. Pobyty dzienne 
w Clinice BetaMed MAC skierowane są 
do osób starszych i niepełnosprawnych, 
potrzebujących zarówno doraźnej opieki, 
jak i pragnących aktywnie spędzać czas 
w towarzystwie ludzi będących na podob-
nym etapie życia, ale chcących na stałe 
pozostać w swoim miejscu zamieszkania. 
Najczęściej są to sprawne i aktywne oso-
by, które mogłyby przychodzić na różnego 
rodzaju zajęcia do naszej Cliniki, podob-
nie jak młodzi ludzie chodzą na siłownię 
lub do jakiegoś klubu czy pubu. Trend 
w opiece nad osobami starszymi powinien 
być zwrócony właśnie na zapewnienie im 
różnych możliwości spędzania wolnego 
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czasu, rozwoju, usprawniania, profilak-
tyki itp. Idea takich pobytów pojawiła 
się w odpowiedzi na zapotrzebowanie na 
rynku na tego typu usługi. Mimo że star-
sze osoby często mają kochającą rodzinę, 
to jednak ze względu na liczne obowiązki 
ich czas na opiekę jest ograniczony. Stąd 
pomysł na taką właśnie formę aktywiza-

cji, dzięki której starsza osoba prze-
bywa ze swoimi rówieśnika-

mi i spędza czas np. na 
zajęciach fitness, ak-
tywizacji ruchowej, 
zajęciach plastycz-
nych, tanecznych 

czy terapeutycznych. 
Dla nas najważniejsze jest, aby rozwijać 
w tych ludziach chęć do życia oraz chęć 
do zmiany myślenia. Będąc seniorem, 
nie powinno się myśleć, że wszystko, co 
najlepsze już za nami. Chcę udowodnić, 
że ten okres życia też może być aktywny 
i dający możliwość rozwoju przyjaźni, 

spotkań towarzyskich oraz speł-
niania marzeń. Osoby 

starsze też 

chcą się rozwijać, uczyć się języków ob-
cych, uczyć się malować, grać na instru-
mentach – bo wcześniej, kiedy byli zajęci 
pracą zawodową czy rodziną, może nie 
mieli na to czasu. My możemy im ułatwić 
rozwijanie ich pasji. Zapewniamy pełne 
wyżywienie i fachowy personel – taka 
osoba wraca wieczorem do domu i wie, że 
nie spędziła dnia samotnie. W naszej Cli-
nice seniorzy znajdą relaks i rehabilitację, 
a w drugim półroczu 2015 roku również 
kontakt z lekarzami specjalistami. Ofe-
rujemy nawet możliwość dowożenia ta-
kich osób do naszej placówki. Rodziny 
opiekujące się starszymi osobami, które 
często nie mają czasu ze względu na ak-
tywność zawodową, cieszą się, że mogą 
skorzystać z usług BetaMed S.A. Powin-
niśmy zmienić w społeczeństwie nasta-
wienie, przychodzenie do takiego miejsca 
jak Clinica BetaMed Medical Active Care 
jest godne pochwały i daje informację, że 
tych ludzi jeszcze wiele czeka i że mogą 
zadbać o siebie i swoje pasje. 

– Jakie innowacje i udogodnienia 
stosujecie w Clinice BetaMed Medical 
Active Care?

– Clinica BetaMed MAC dba o swo-
ich pacjentów zapewniając im najwyższy 
komfort i przyjazną atmosferę. Nowocze-
sne przestrzenie Medical Active Care zo-
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stały zaadaptowane pod specjalistycznie 
wyposażone gabinety, sale rehabilitacyj-
ne oraz przytulnie i bezpiecznie urządzo-
ne pokoje dla podopiecznych. Niektóre 
wyposażone są w ruchome meble, które 
chronią pacjenta np. przed upadkiem, nie 
ma konieczności wspinania się na krzesła 
itp. Pobyty opiekuńczo-lecznicze w Cli-
nice BetaMed MAC to profesjonalne pro-
gramy tworzone indywidualnie dla każ-
dego pacjenta, na bazie kompleksowych 
świadczeń medycznych. Rehabilitację 
wykonujemy na innowacyjnych urządze-
niach odznaczających się najwyższą sku-
tecznością prowadzonej terapii, m.in. są 
to nowoczesne platformy stabilometrycz-
ne czy innowacyjne systemy podwieszeń. 
Pozwalają one na obiektywną ocenę stanu 
zdrowia oraz na obserwację postępów re-
habilitacji, co znacznie motywuje pacjen-
tów. Ponadto oddziały stacjonarnej opieki 
są wyposażone w urządzenia takie, jak 
podnośniki, wózkowanny, specjalistyczne 
łóżka rehabilitacyjne – co bardzo ułatwia 
pracę personelowi, ale także jest pomocne 
dla naszych pacjentów.

– Na czym w Pani przypadku polega 
zarządzanie tą firmą?

– Przede wszystkim jest to łączenie pra-
cy z pasją. Staram się czuwać nad każdym 
szczegółem, co wynika ściśle z mojego 
podejścia do pracy. Kierując firmą, oczy-
wiste jest, że część obowiązków delegu-
ję moim pracownikom, z przekonaniem 
i wiarą, że ich działania mnie odciążą, bo 
nie da się ukryć, że moja praca to czasem 
24 godziny na dobę – ale na tym właśnie 
polega praca z pasją, żyję tym non stop. 
Niezależnie też od wielkości firmy nale-
ży przestrzegać pewnych reguł, tak jak 
w każdym przedsiębiorstwie obowiązują 
tu prawa ekonomii, przy czym muszą one 
być spójne ze specyfiką branży medycz-
nej, która tak właściwie jest służbą na 
rzecz klientów – pacjentów. Tego typu 
działalność wymaga także oprócz wiedzy 
i znajomości specyfiki branży – szczegól-
nej wrażliwości wynikającej z pracy bar-
dzo blisko drugiego człowieka. 

– Co najbardziej Pani zdaniem liczy 
się w prowadzeniu biznesu?

– Z pewnością liczy się nastawienie 
na ciężką pracę, która musi być połą-

czona z pasją. Bez tego nie ma mowy 
o powodzeniu w interesach. Liczy się też 
wytrwałość w dążeniu do celu, elastycz-
ność, umiejętność dostosowywania się 
do zmian i odpowiedzialność oraz bycie 
otwartym na potrzeby innych ludzi, co 
z pewnością nadaje sens i daje radość.

– Jakie znaczenie mają dla Pani na-
grody i wyróżnienia przyznane za dzia-
łalność BetaMed S.A.?

– Cieszy mnie, że moja praca jest do-
ceniona i ma to właśnie odzwierciedle-
nie w tych wszystkich nagrodach, które 
otrzymujemy. Nagrody te są także dowo-
dem wysiłku wkładanego w pracę przez 
moich pracowników na rzecz firmy, a tak-
że społeczeństwa. Między innymi są to: 
Złoty Certyfikat Rzetelności, Cezar Ślą-
skiego Biznesu, złota odznaka honorowa 
„Za zasługi dla województwa śląskiego”, 
Złoty Laur Umiejętności i Kompeten-
cji w kategorii Kobieta Przedsiębiorcza, 
tytuł Menedżera Roku 2014 przyznany 
przez Śląskie Stowarzyszenie Menedże-
rów, tytuł Firma z Przyszłością, Certyfi-
kat Członkowski w Polskim Klubie Jako-
ści i wiele innych. 

– Jakie są plany dalszego rozwoju 
BetaMed S.A.?

– W najbliższym czasie BetaMed S.A. 
planuje otwarcie kolejnych części B i C 
w Clinice BetaMed Medical Active Care 
w Chorzowie. Zostaną tam uruchomione 
nowe oddziały. W planach dalszego roz-
woju Cliniki BetaMed MAC jest również 
uruchomienie specjalistycznych gabi-
netów lekarskich, gabinetów podstawo-
wej opieki zdrowotnej, medycyny pracy 
oraz poradni dziecięcej, gabinetów USG, 
RTG, endoskopii i stomatologii. Chcieli-
byśmy również wyjść z szeroką ofertą do 
sportowców, którzy będą chcieli zadbać 
o swoje zdrowie profilaktycznie, ale także 
odzyskać formę po przebytych urazach. 
Oprócz rehabilitacji sportowej, chce-
my udostępnić również sale wykładowe 
i konferencyjne. Chcemy postawić też na 
kulturę i rekreację, planujemy otwarcie 
klubokawiarni dla okolicznych mieszkań-
ców z bogatą ofertą imprez i wydarzeń 
z zakresu zdrowia, urody, mody itp. Bę-
dziemy aktywizować zwłaszcza starsze 
osoby, aby nie spędzały czasu w domu, 

przed telewizorem tylko cieszyły się każ-
dą chwilą i jak najdłużej zachowały zdro-
wie i sprawność. 

– Pani zdaniem warto inwestować 
w branżę medyczną związaną z opieką 
nad osobami starszymi?

– Rynek medyczny związany z oso-
bami starszymi bardzo się rozwija i ma 
dużą przyszłość. Społeczeństwo starzeje 
się i generuje to duże zapotrzebowanie 
na usługi medyczne dla seniorów. Na 
rynku medycznym, w odróżnieniu od 
innych dziedzin w medycynie, w tema-
tyce dotyczącej osób starszych już od 
piętnastu lat bardzo dobrze funkcjonuje 
stworzona struktura opieki nad seniora-
mi. Należy ją tylko delikatnie skorygo-
wać, gdyż ma to potężną przyszłość. Za-
uważają to również inwestorzy krajowi 
i zagraniczni. Rynek medyczny stał się 
dla nich bardzo atrakcyjny, co w przeło-
żeniu dla osób starszych będzie bardzo 
korzystne. Dzięki temu będzie można 
tworzyć coraz to lepszą opiekę i propo-
zycje dla seniorów. 

– Ciągle wspomina Pani o chęci po-
mocy innym, a czego chciałaby Pani dla 
siebie?

– Z pewnością będę starała się (i to so-
bie obiecałam) o więcej czasu wolnego 
dla mnie, dla rodziny i przyjaciół. Przy 
tak wielkim zaangażowaniu w pracę nie 
jest to oczywiście łatwe, ale staram się 
znaleźć takie momenty, które mają być 
tylko dla mnie. Bardzo lubię tańczyć, 
jestem osobą pozytywną i pełną energii. 
Lubię podróże, jestem ciekawa świata. 
Interesuje mnie również świat mody, dla-
tego kilka lat temu otworzyłam w Kato-
wicach Salon Mody Dono da Scheggia 
dla wymagających i eleganckich kobiet. 
Można tam znaleźć kolekcje światowych 
marek wywodzących się z Mediolanu, 
Londynu i Paryża. Można też nabyć np. 
buty ekskluzywnej firmy Casadei oraz 
wytworne suknie wyjściowe firmy Gem-
my z Libanu. Lubię spotykać ludzi, któ-
rzy mnie inspirują i mogę ich podziwiać, 
ale kocham też i bardzo mnie wzruszają 
osoby, które są chore, cierpią i potrzebu-
ją pomocy. Stąd zrodziła się moja pasja 
i moja praca, inaczej nie byłabym teraz tu, 
gdzie jestem. 

SILESIA BUSINESS & LIFE 11
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Dawid Kostempski,
Prezydent Miasta Świętochłowice

Dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym zmieniamy Świętochłowice, w miejsce przyjazne miesz-
kańcom i inwestorom. To dla nich modernizujemy infrastrukturę, a także  uzbrajamy tereny inwestycyj-
ne. Miasto staje się coraz bardziej rozpoznawalne na turystycznych mapach regionu i kraju, za sprawą 
m.in. multimedialnego Muzeum Powstań Śląskich oraz ekologicznego basenu na „Skałce”. Wspomnia-
ne obiekty są jedynymi tego typu w Polsce. Planując inwestycje miejskie zależy nam, by w jak najwięk-
szym stopniu służyły mieszkańcom. Do ważnych zrealizowanych zadań należą wyremontowana przystań 
kajakowa, mieszkania komunalne powstałe w zabytkowym budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 4. 
Niebawem będzie można spędzać czas w nowoczesnym kompleksie kulturalno – rekreacyjnym, który po-
wstaje w ramach  rewitalizowanych dwóch wież wyciągowych należących niegdyś do KWK „Polska”.   

MIASTA METROPOLII - ŚWIĘTOCHŁOWICE

Zmieniamy Świętochłowice na lepsze

Multimedialne Muzeum Powstań Śląskich przy ul. Polaka 1

Nowoczesne muzeum
Jesienią ubiegłego roku w zabytkowym 

budynku przy ul. Polaka otwarte zostało 
Muzeum Powstań Śląskich. Już pierwszego 
dnia odwiedziło je 1300 osób! Na uroczy-
stości otwarcia pojawiło się wiele osobisto-
ści – przedstawiciele świata kultury i nauki, 
działacze społeczni, samorządowcy i par-
lamentarzyści oraz duchowni. Wystarczy 

wymienić choćby prof. Jerzego Buzka, ko-
misarz UE Elżbietę Bieńkowską czy arcy-
biskupa Wiktora Skworca. Niedawno mu-
zeum odwiedził także prezydent Bronisław 
Komorowski. Zwiedzających zachwyciły 
oryginały i repliki broni, dokumentów, ma-
teriałów propagandowych i inne bezcenne 
eksponaty, które w połączeniu z multime-
diami pozwalają w ciekawy sposób pozna-

wać losy powstańców. W rzeczywistość 
tamtych lat wprowadza fabularyzowany 
film z udziałem m.in. Franciszka Pieczki, 
Mariana Dziędziela i Krzysztofa Respond-
ka. Goście ze wzruszeniem stwierdzali, że 
zrekonstruowane ulice, pojazdy oraz róż-
norodne wnętrza pozawalają zanurzyć się 
w powstańczy klimat. Muzeum cieszy się 
wielkim zainteresowaniem – od momentu 
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otwarcia do końca roku 2014 odwiedziło je 
prawie 10 tysięcy osób!

Koszt ekspozycji wyniósł ponad cztery 
miliony złotych, z czego część stanowią 
środki pozyskane przez miasto z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Remont i przebudowa zabytkowego bu-
dynku z 1907 r. zamknęły się w kwocie 9 
mln zł (w tym prawie 8 mln zł ze środków 
unijnych). 

Wieże KWK Polska
W 2013 roku miasto podpisało umowę 

z firmą Mostostal. To ona jest odpowie-
dzialna za realizację projektu rewitalizacji 
zabytkowych wież wyciągowych dawnej 
kopalni „Polska”. Są one przemysłowym 
symbolem Świętochłowic. Przez lata pod-
upadały. Ich remont stał się możliwy dzięki 
pieniądzom pozyskanym z Unii Europej-
skiej. Łączna wartość umowy opiewa na 
ponad siedem milionów złotych.

U podnóża wież powstanie budynek 
wielofunkcyjny. Nowoczesny kompleks, 
oprócz podstawowej funkcji kulturalnej, 
ma zawierać również część rekreacyjną 
oraz ekspozycję plenerową maszyn i urzą-
dzeń związanych z wydobyciem węgla. 
Ponadto każdy będzie mógł sprawdzić, jaki 
widok roztacza się z wieży basztowej. Stre-
fy wokół wież zostaną połączone ścieżką 
dydaktyczną w formie labiryntu przedsta-

wiającego żywioły i środowiska charakte-
rystyczne dla pracy pod ziemią. 

Aktualnie wykonano konstrukcję stalową 
budynku zaplecza, ściany zewnętrzne i we-
wnętrzne. W 80 proc. jest gotowa instalacja 
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
Powstają elementy zagospodarowania te-
renu, takie jak schody, pochylnie, ogrodze-
nie, a także części labiryntu. Rozpoczęła się 
też budowa tzw. trzonu komunikacyjnego, 
czyli klatki schodowej oraz szybu windo-
wego prowadzących na tarasy widokowe 
w wieży basztowej. Prace w tym zakresie 
aktualnie prowadzone są na wysokości 23 
metrów.

Raj dla kajakarzy... i nie tylko
Mająca wieloletnią historię przystań ka-

jakowa na „Skałce” przeszła gruntowny 
remont. Zmodernizowany został budynek, 
a także pomosty na stawie. Wymieniono 
nawierzchnię chodników i placów, usta-
wiono drewniane pergole, stoliki szachowe 
i stojaki na rowery. Na mieszkańców cze-
kają nowe kajaki, rowery wodne, plac do 
gry w bule oraz plenerowa siłownia. Koszt 
inwestycji wyniósł 1,2 mln zł i w 85 proc. 
został sfinansowany z budżetu Unii Euro-
pejskiej.

Uratowali budynek, są mieszkania
Budynek przy ul. Szkolnej został wznie-

siony w 1881 roku na potrzeby sześciokla-

sowej szkoły powszechnej. Rok 2011/2012 
był ostatnim, w którym odbywały się zaję-
cia. Z powodu małej liczby uczniów i złego 
stanu technicznego placówkę przeniesiono 
do pobliskiego gimnazjum. W grudniu 2012 
r. miasto podpisało umowę z wykonawcą – 
Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługo-
wym „Probudrem”, które zmodernizowało 
budynek. Obecnie sale lekcyjne zastąpiły 
mieszkania komunalne. 14 kwietnia loka-
torzy odebrali klucze do nowych lokali. 
Nie tylko uratowano zabytkowy budynek, 
ale także stworzono mieszkania dla święto-
chłowiczan. Prezydent Dawid Kostempski 
zapewnia, że tego typu działania będą kon-
tynuowane.

W budynku wygospodarowano 25 miesz-
kań, których powierzchnia waha się od 30 
do ok. 70 m kw. Największe z nich znajdują 
się na poddaszu. Wszystkie zostały wypo-
sażone i po wstawieniu mebli będą gotowe 
do zamieszkania. Na lokatorów czekają np. 
kuchenka elektryczna z piekarnikiem, po-
jemnościowy podgrzewacz wody, zlew ze 
stali nierdzewnej z szafką oraz armatura 
łazienkowa.

Wykonanie lokali mieszkalnych w byłej 
placówce oświatowej wymagało sporego 
nakładu pracy – od robót rozbiórkowych, 
przez wzmacnianie konstrukcji dachu, po 
montaże nowych drzwi, okien i wymianę 
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Odnowiona przystań kajakowa na „Skałce”

Nowe mieszkania w byłym budynku SP 4

Kompleks „Skałka” z pierwszym w Polsce miejskim, ekologicznym basenem

instalacji (wod.-kan., c.o., elektrycznej, odgromo-
wej i wentylacyjnej). Duże zmiany widoczne są 
także na zewnątrz. Obiekt przeszedł termomoder-
nizację, dzięki której elewacja zyskała estetyczny 
wygląd, a mieszkańcy komfortowe warunki. Na 
wykonanie inwestycji wartej 2,3 mln zł Bank Go-
spodarstwa Krajowego udzielił miastu bezzwrot-
nego wsparcia finansowego w wysokości 40 proc. 
wartości kosztów kwalifikowanych.

Basen na miarę czasów
To pierwsza taka inwestycja w kraju! Święto-

chłowice szczycą się pierwszym w Polsce miej-
skim basenem ekologicznym. Stworzono całko-
wicie nowy kompleks rekreacyjny, na którego 
terenie znajduje się również park linowy i budy-
nek wielofunkcyjny. Rozwiązania technologiczne 
zastosowane na kąpielisku były dotychczas zna-
ne jedynie w krajach Europy Zachodniej. Wodę, 
zamiast chloru, oczyszcza ekologiczny system 
wykorzystujący mieszankę kruszyw, roślin oraz 
bakterii przyjaznych człowiekowi. W chłodniej-
sze dni można podgrzać ją za pomocą kolektorów 
słonecznych.

Na terenie kompleksu znajduje się też ścianka 
wspinaczkowa, 6 boisk do squash’a, siłownia, 
sala fitness i szatnie. Wartość całej inwestycji to 
15,5 mln zł, z czego 10,8 mln zł zostało pokry-
tych z Funduszy Europejskich w ramach instru-
mentu finansowego „Jessica”.

Uzbrojone tereny inwestycyjne
Świętochłowice oferują dobre warunki dla in-

westorów. Z myślą o nich i tworzeniu nowych 
miejsc pracy miasto uzbroiło teren inwestycyjny 
przy Drogowej Trasie Średnicowej w rejonie sta-
wu Marcin (prawie 2,7 ha). W ramach inwestycji 
wybudowano ogólnodostępną drogę wewnętrz-
ną, rondo, sieć wodociągową, kanalizację desz-
czową i oświetlenie uliczne. Koszt prac wyniósł 
ok. 2,7 mln zł, a 85 proc. tej kwoty pochodzi ze 
środków europejskich. Miejsce przeznaczone jest 
na działalność usługową i produkcyjną. Ponadto 
dostępne są zrewitalizowane tereny inwestycyj-
ne z przebudowanymi sieciami wodociągowymi 
oraz infrastrukturą techniczną. Należy podkreślić, 
że wyremontowany teren położony przy ul. Zie-
lonej decyzją Komitetu Stałego Rady Ministrów 
wszedł w skład Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. W tym roku do KSSE mają do-
łączyć kolejne obszary znajdujące się w Święto-
chłowicach.

Uzbrojony teren inwestycyjny przy DTŚ
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Niebawem ruszy sprzedaż (na drodze przetargów ustnych nieograniczonych) działek w Siemia-
nowicach Śląskich – z przeznaczeniem pod indywidualne budownictwo jednorodzinne. To ko-
lejny element działań obecnych władz grodu Siemiona zmierzających do promowania miasta na 
wszelkich płaszczyznach – także jako miejsca idealnego do zamieszkania i zakładania rodziny. 

Zamieszkaj u nas!

Siemianowice Śląskie leżą w samym sercu 
śląskiej aglomeracji. W połączeniu z doskona-
łym skomunikowaniem, bliskim sąsiedztwem 
z takimi arteriami, jak A1 i A4, Drogowa Tra-
sa Średnicowa czy droga krajowa DK94. Nie 
bez znaczenia jest też łatwy i szybki dojazd do 
portów lotniczych w Pyrzowicach i Balicach. 

Siemianowice Śląskie charakteryzują się 
także na tle innych miast regionu bardzo 
dużą liczbą terenów zielonych, które są – ku 
uciesze samych mieszkańców i coraz liczniej 
przybywających tutaj gości – jak najlepiej 
zagospodarowywane. Przykładem jest staw 
„Rzęsa” czy Park Tradycji. 

Zastanawiasz się, gdzie wybudować swój 
dom marzeń? Gdzie zakładać rodzinę? Tyl-
ko u nas. Sprawdź przygotowane działki na 
sprzedaż.

Działki są nieuzbrojone, najbliższe uzbroje-
nie techniczne znajduje się przy ul. Kruczej.

Działki posiadają dostęp do drogi publicz-
nej, tj. ul. Kruczej, przez fragmenty działek nr 
11-1515/122, 52-851/9, 519/9, 466/10, 461/10.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 
działki położone są w terenie oznaczonym 
symbolem MN – (teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej), użytek R IIIb:

– działka 1525/122 o pow. 538 m², cena 
wywoławcza wynosi 115 000 zł netto,

– działka 1524/122 o pow. 540 m² cena 
wywoławcza wynosi 115 000 zł netto,

– działka 1556/122 o pow. 501 m² cena 
wywoławcza wynosi 106 000 zł netto,

– działka 1557/122 o pow. 501 m² cena 
wywoławcza wynosi 106 000 zł netto,

– działki 1503/122 i 840/9 o łącznej 
pow. 541 m² (nie ma ustalonej jeszcze 
ceny wywoławczej, cena proponowana: 
115 000 zł netto),

– działki 1552/122 i 844/9 o łącznej 
pow. 811 m² (cena proponowana 175 000 
zł netto),

– działki 1555/122 i 847/9 o łącznej 
pow. 976 m² (cena proponowana 210 000 
zł netto),

– działki 1558/122 i 849/9 o łącznej 
pow. 1004 m² (cena proponowana 190 000 
zł netto),

– działka 1513/122 o pow. 1186 m² 
(cena proponowana 250 000 zł netto),

– działka 848/9 o pow. 530 m² (cena 
proponowana 113 000 zł netto),

– działki 1508/122 i 841/9 o łącznej 
pow. 596 m² (cena proponowana 125 000 
zł netto),

– działki 1559/122 i 850/9 o łącznej 
pow. 1019 m² (cena proponowana 195 000 
zł netto).

BP
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Przedsiębiorczość zastępuje przemysł
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 Da-
mian Bartyla, prezydent Bytomia.

Bytom

Innowacyjna metamorfoza
Miasto przez dziesięciolecia zdomino-

wane przez przemysł ciężki, gigantycz-
ne kopalnie i huty, dziś jest miejscem, 
gdzie z powodzeniem rozwijają się małe 
i średnie firmy. Dymiące niegdyś komi-
ny stanowią jedynie element krajobrazu, 
a przemysłowe hale adaptowane są na 
cele kulturalne, sportowe, a nawet miesz-
kaniowe. To właśnie w Bytomiu powstał 
pierwszy w Polsce loft, mieszkanie, na 
które zaadaptowana została lampiarnia 
dawnych zakładów górniczo-hutniczych. 
Tych, którzy Bytomia jeszcze nie znają, 
zaskakuje duża ilość terenów zielonych 
i unikatowych na skalę kraju miejsc, 
gdzie rozwijają się rzadkie gatunki roślin 
i zwierząt.

Sprawna komunikacja
Bytom to miasto na wyciągnięcie 

ręki dla wielomilionowej aglomeracji 
śląskiej. Znajduje się w samym jej środ-
ku. Łatwo tu dojechać. Leży na szlaku 
Bursztynowej Autostrady A1 łączącej 
północ z południem Europy. Tuż obok 
przebiega autostrada A4 łącząca wschód 
z zachodem Polski. Przez Bytom prze-
biega pięć dróg krajowych (11, 78, 79, 
88 i 94), a centrum miasta można ominąć 
obwodnicą. Drogową Trasą Średnicową 
można dostać się z Bytomia do stolicy 
województwa, blisko leży też Międzyna-
rodowy Port Lotniczy w Pyrzowicach.

 Biznes
Bytom wsłuchuje się w potrzeby 

przedsiębiorców. Zna ich problemy 
i oczekiwania, dlatego stworzył dla 
nich specjalny pakiet przepisów, dzięki 

którym mogą łatwiej i taniej prowadzić 
działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy, którzy ponoszą duże 
koszty działalności gospodarczej – prze-
noszą firmę do Bytomia. To właśnie tu na 
potrzeby właścicieli firm wprowadzono 
szereg ułatwień i ulg podatkowych. Tu 
płaci się najtańszy podatek od środków 
transportu, a w atrakcyjnych obszarach 
miasta cena dzierżawy działek pod inwe-
stycje zaczyna się od... 10 groszy za metr 
kwadratowy!

Władze miasta powołały Bytomską 
Strefę Aktywności Gospodarczej, w któ-
rej stworzyły nie tylko atrakcyjne wa-
runki prowadzenia firm, ale także pomoc 
administracyjną i prawną. Tereny, które 
udostępniają przedsiębiorcom w dzier-
żawę znajdują się w pobliżu autostrady 
A1, Drogowej Trasy Średnicowej i ob-
wodnicy miasta.

 Bytomska Strefa 
Aktywności Gospodarczej to:

• atrakcyjne stawki dzierżawy gruntu 
od 0,10 zł netto za 1 m2, 

• zwolnienia z podatku od nierucho-
mości (w zależności od wielkości inwe-
stycji),

• obniżony podatek od środków trans-
portu,

• 10-letni okres dzierżawy nierucho-
mości z prawem pierwokupu,

• możliwość wcześniejszego wykupu 
nieruchomości po zakończeniu inwesty-
cji,

• uregulowany pod względem geode-
zyjnym i prawnym status terenów.

Bytomska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości

Rozwój gospodarczy i dobre zaple-
cze ekonomiczne to dzisiaj priorytet dla 
władz miasta. Działa tu Bytomska Agen-
cja Rozwoju Przedsiębiorczości, która 
pomaga przedsiębiorcom w prowadzeniu 
firmy.

Zadania BARI:
• pełne informacje na temat prowadze-

nia działalności w mieście,
• kompleksowa, indywidualnie dopa-

sowana propozycja terenów inwestycyj-
nych,

• wsparcie w procesie inwestycyjnym,
• pomoc w procedurze uzyskania zwol-

nień z podatku od nieruchomości,
• współpraca i wsparcie miasta po za-

kończeniu procesu inwestycyjnego,
• pozyskiwanie inwestorów i promocja 

gospodarcza miasta,
• tworzenie funduszy wspierających 

przedsiębiorczość.

Biuro Obsługi Inwestora
Aby ułatwić przedsiębiorcy inwesto-

wanie, w Bytomiu zostało powołane 
Biuro Obsługi Inwestora, które indywi-
dualnie dopasowuje możliwości przed-
siębiorcy do potencjału i oferty miasta.

Biuro nie tylko dysponuje informacją 
o mieście, ale też ułatwia przedsiębior-
com spotkania branżowe.

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji 
specjalny portal, który ułatwia im wy-
szukiwanie działek i ofert inwestycyj-
nych, ale przede wszystkim jest prze-
wodnikiem w poruszaniu się po gąszczu 

SILESIA BUSINESS & LIFE16
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Bytom przepisów. Miasto stworzyło również 
Bytomską Bazę Nieruchomości – oferty 
inwestycyjne przedsiębiorców promowa-
ne są na stronie internetowej miasta oraz 
w oficjalnych folderach promocyjnych.

Akademicki
Inkubator Przedsiębiorczości

W Bytomiu myśli się również o tych, dla 
których przygoda z biznesem dopiero się 
zaczyna. To dla nich otworem stoją drzwi 
Akademickiego Inkubatora Przedsiębior-
czości, gdzie – prócz pomocy operacyjnej 
– mogą sięgać po cenne doświadczenia 
tych, którzy sukces już osiągnęli.

Bytomski Inkubator jest piątym na Ślą-
sku. W całym kraju jest ich 45. Inkubatory 
prowadzone są przez fundację Akademic-
kie Inkubatory Przedsiębiorczości, a finan-
sowane z funduszy unijnych.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczo-
ści w Bytomiu jest jedynym w kraju, który 
nie działa przy uczelni wyższej. Pomaga 
założyć firmę ludziom w każdym wieku. 
Osoby zdecydowane na założenie firmy 
z AIP mogą korzystać z osobowości praw-
nej Inkubatora, numerów Regon, NIP, 
konta bankowego.

Partnerstwo z Niemcami
Bytom nacisk kładzie na współpracę 

z miastami partnerskimi. W Niemczech jest 
to Recklinghausen – miasto, które także 
borykało się ze skutkami restrukturyzacji 
przemysłu ciężkiego – likwidacją kopalń 
i zagospodarowywaniem terenów po nich.

Kilka lat temu władze Bytomia wy-
szły z inicjatywą organizacji seminariów 
gospodarczych, które mają ułatwić w na-
wiązaniu współpracy pomiędzy polskimi 
i niemieckimi przedsiębiorcami. Dużą 
rolę odgrywa w tym Polsko-Niemiecka 
Izba Przemysłowo-Handlowa, największa 
bilateralna izba w Polsce, reprezentująca 
interesy około 1000 firm członkowskich. 
Izba od kilkunastu lat doradza polskim 
i niemieckim firmom zainteresowa-
nym ekspansją na sąsiedni rynek, w tym 
m.in.: analizuje rynki branżowe, dobiera 
potencjalnych partnerów w biznesie, na 
życzenie przejmuje formalne kontakty 
z urzędami, pomaga w negocjacjach z za-
granicznym kontrahentem.

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Prezydent wyróżniony przez przedsiębiorców
Rozwój gospodarczy miasta jest podstawą jego bytu. Aby go osiągnąć, niezbędna jest współpraca władz miasta 

z lokalnymi i regionalnymi przedsiębiorcami. W Bytomiu tę współpracę doceniają rzemieślnicy i przedsiębiorcy. Wy-
razem tego jest uhonorowanie prezydenta Bytomia Damiana Bartyli tytułem Spolegliwy Przyjaciel Rzemiosła.

17 kwietnia w Zabrzu po raz XXII odbyła się 
Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Katowicach. Co roku ślą-
scy rzemieślnicy i przedsiębiorcy spotykają się 
na Gali, aby podsumować nie tylko kolejny rok 
swojej działalności na rynku, ale także wybrać 
spośród siebie najlepszego rzemieślnika, które-
mu przyznają Tytuł Rzemieślnika Roku. W spo-
tkaniu, które tym razem odbyło się w Domu Mu-
zyki i Tańca w Zabrzu, oprócz przedsiębiorców 
wzięli udział także przedstawiciele lokalnych 
samorządów, województwa śląskiego, rządu 
oraz osobistości ze świata polityki, gospodarki 
i ekonomiści.

W uroczystości wziął także udział prezydent 
Bytomia Damian Bartyla, który podkreślał pod-
czas spotkania ze śląskimi przedsiębiorcami 
ich szczególną rolę na rynku pracy. Ci z kolei 
docenili starania i działania władz Bytomia 
idące w kierunku rozwoju gospodarczego mia-
sta i wprowadzanych ułatwień w prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Dowodem na to 
było uhonorowanie prezydenta Bartyli tytułem 
Spolegliwy Przyjaciel Rzemiosła. Dla naszego 
miasta to dowód, że podjęte działania, mające na 
celu nie tylko ściągnięcie nowych inwestorów 
do Bytomia, ale także ułatwienie działalności 
już istniejącym firmom, idą w dobrym kierunku. 
– Szczególnie doceniam nagrodę, którą otrzyma-
łem od was. To dla mnie zobowiązanie do jeszcze 

lepszej współpracy z takimi organizacjami, jak 
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości 
w Bytomiu, który już od 70 lat zrzesza bytom-
skich rzemieślników, dbając o rozwój usług 
rzemieślniczych i szkolnictwa zawodowego – 
mówił prezydent Bartyla.

Podczas piątkowej uroczystości 40 najlep-
szych przedsiębiorców z województwa śląskie-
go odebrało statuetki „Firma z Jakością”, „Fir-
ma z Przyszłością” oraz „Wiarygodny Lider 
Biznesu”. Konkurs, który organizowany jest od 
dwudziestu dwóch lat, to okazja dla rzemieślni-
ków i lokalnych firm na zaprezentowanie swo-
ich walorów oraz wyrobów, dzięki czemu mają 
szansę stać się tym samym wizytówką gospo-
darczą naszego regionu. Dla śląskich przedsię-
biorców wyróżnienia przyznane przez kapitułę 
konkursu to nie tylko docenienie ich firm, ale 
przede wszystkim podziękowanie za wpływ na 
rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Bytom otwiera się na wschód
– W Bytomiu uruchomiono Punkt Informacji 

Partnerstwa Wschodniego i Współpracy z Re-
gionem Bałkanów. Mam nadzieję, że współ-
praca między naszymi regionami przyniesie 
wymierne korzyści na gruncie biznesowym, 
kulturalnym i edukacyjnym – mówił podczas 
otwarcia Damian Bartyla, prezydent Bytomia. 

Punkt powstał z inicjatywy Stowarzysze-
nia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego 

Mazowsza, które współpracuje z gminami ze 
Wschodu. Dwa razy w miesiącu będzie dyżu-
rować w nim Grzegorz Świetlik, szef stowa-
rzyszenia. (Pierwszy dyżur ustalono na połowę 
maja). 

– Postaram się pomóc każdemu, kto będzie 
zainteresowany nawiązaniem relacji ze Wscho-
dem – deklaruje Grzegorz Świetlik. – Czekam 
na przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
samorządu, pracowników szkół, instytucji kul-
turalnych i turystycznych. Mam w tamtej części 
Europy sporo kontaktów w wielu instytucjach, 
które chciałyby współpracować, albo już 
współpracują z naszym krajem. 

Chodzi tu o takie kraje, jak: Białoruś, Gru-
zja, Ukraina, Mołdawia, Azerbejdżan i Arme-
nia oraz kraje Bałkanów Zachodnich, takie jak: 
Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, 
Kosowo, Macedonia i Serbia. 

Obecny na spotkaniu Ferdynand Morski, 
dyrektor Biura Śląskiego Związku Gmin i Po-
wiatów podkreślał, że korzyści ze współpracy 
z tamtym regionem Europy nie będą natych-
miastowe, ale warto się tego podjąć. – Do 
tej pory szukaliśmy partnerów na Zachodzie, 
czerpaliśmy wzorce, uczyliśmy się demokracji 
– mówił Morski. – Jednak dzięki otwarciu się 
na Wschód możemy w dłuższej perspektywie 
zbudować tam pozytywny wizerunek naszych 
miast.

 Hotel, restauracja, SPA – położony w południowej części Chorzowa.
 W niedalekim sąsiedztwie znajduje się dworzec kolejowy 

oraz ważny węzeł drogowy (Autostrada A4 i DTŚ).
Ulica Stefana Batorego to jedna z głównych ulic miasta.

Przyjmujemy rezerwacje na imprezy okolicznościowe, zjazdy oraz konferencje, 
dysponujemy pięcioma salami z możliwością organizacji imprez 

od 10 do 400 osób.

CHORZÓW, ul. Stefana Batorego 35
tel. 32 345 21 37,

www.hotelgorczowski.plSILESIA BUSINESS & LIFE18
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Chorzów wprawia w ruch – ten charakterystyczny slogan od kilku lat ma na celu sprowadze-
nie do miasta nowych inwestorów. W ostatnim czasie efekty jego oddziaływania są coraz bar-
dziej widoczne.

Kiedy w 2012 roku miasto Chorzów zde-
cydowało się odświeżyć, a w zasadzie wpro-
wadzić po raz pierwszy, własną komunikację 
wizualną, pomyślano także o „chwytliwym” 
haśle. Biznesowo-społecznym szlagworcie, 
który nie tylko skusi reklamodawców czy in-
westorów, ale także mógłby być chętnie powta-
rzany przez dumnych z miasta mieszkańców. 
Padło na „Chorzów wprawia w ruch” – co przy-
wołuje oczywiste dla Ślązaków (i nie tylko) 
skojarzenia i koresponduje z długoletnią, spor-
tową tradycją miasta. Wszak RUCH to mające 
długoletnią tradycję sekcje piłki ręcznej i piłki 
nożnej. Wielce utytułowane i po dziś dzień bi-
jące się o najwyższe laury w swoich dyscypli-
nach, stanowiące doskonałą reklamę dla miasta 
i niekiedy również całego regionu. 

„Chorzów wprawia w ruch” to hasło pro-
mocyjne miasta zawarte w strategii promocji 

stworzonej przez konsorcjum firm „Eskadra” 
i „Locativo”. Program promocji gospodarczej 
nosi tytuł „Rozegraj biznes w Chorzowie” 
– ,,Zainwestuj w Chorzowie”. Wpisuje się 
w ogólną strategię promocji, ale jednocześnie 
obejmuje i identyfikuje całość działań z zakre-
su promocji gospodarczej. Zresztą, co warte 
uwagi, za atrakcyjną linię kreacyjną kampa-
nii miasta odpowiada agencja marketingowa 
BringMore Advertising z... Chorzowa. Zało-
żeniem jest stawianie na konsekwencję i pe-
łen profesjonalizm, które mają stanowić o sile 
marki chorzowskiej promocji gospodarczej.

W planach miliony
Władze Chorzowa coraz intensywniej pra-

cują nad tym, by wprawić w ruch wymarłe, 
nieco zapomniane, tereny mogące na siebie 
zarobić, a także dać miejsca pracy. W tym 

celu opublikowano folder „Rozegraj biznes 
w Chorzowie – play your business in Cho-
rzów”. – Pierwsza wersja folderu została wy-
dana w 2012 roku, wtedy rozpoczęła się zwią-
zana z nim kampania. Na początku marca tego 
roku zaprezentowaliśmy teczkę inwestycyjną 
z tzw. invest kartami przedstawiającymi jede-
naście atrakcyjnych terenów w ofercie na zby-
cie – mówi Mariusz Jankowski – Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta ds. Obsługi Inwestora, od-
powiedzialny za obsługę inwestorów. – Grupą 
docelową są inwestorzy, nie tylko operujący na 
terenie naszego miasta, ale również ci poten-
cjalni z całego regionu. Wersje językowe fiszek 
inwestycyjnych otwierają również szansę pozy-
skania inwestorów zagranicznych – zauważa. 

Plany w kwestii sprzedaży gruntów są bar-
dzo ambitne. Wspomniane jedenaście tere-
nów ma łączną powierzchnię 230 tys. m kw. 

www.chorzow.eu

Miasto z planem

ul. Wolności
Stadion 

Śląski

ZOO

PARK
ŚLĄSKI

Szyb Prezydent

Planetarium

MIASTO Z WIZJĄ
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W sumie, do 2017 roku, włodarze planują 
pozbyć się aż 70 działek i dzięki temu poważ-
nie wzmocnić budżet. Założenie to wcale nie 
musi okazać się przesadzone – w samym 2014 
roku inwestorzy, w zamian za grunty, wrzucili 
do miejskiej skarbonki ponad sześć milionów 
złotych.

Miasto atrakcyjne
dla inwestorów

Chorzów może poszczycić się dogodnym 
położeniem w aglomeracji śląskiej, liczącej 
ponad dwa miliony mieszkańców. Całe wo-
jewództwo uznawane jest od kilku lat w wie-
lu rankingach za najatrakcyjniejsze miejsce 
inwestycji, będące doskonałym gwarantem 
dostępu do wykwalifikowanych kadr i rynku 
zbytu. Chwali się coraz bogatszą ofertę tury-
styczną – za jedną z nich z pewnością ucho-
dzi sukcesywnie dopieszczany Park Śląski 
(największy park miejski w Europie) z masą 
atrakcji dla całych rodzin. Innym przykładem 
może być wieża wyciągowa Szybu Prezydent 
i powstały przy niej, na zrewitalizowanych, 
postindustrialnych terenach, kompleks gastro-
nomiczno-rozrywkowy Sztygarka. Zarówno 
efektownie wyremontowany szyb, jak i tętnią-
ca życiem Sztygarka, znajdują się na Szlaku 

Zabytków Techniki. Do tego dodać należy 
chorzowskie ZOO, planetarium, 

rozpoznawalny w całym 
kraju Teatr Rozrywki 

czy Chorzowskie 
Centrum Kul-

tury – scenę regularnie goszczącą uznanych 
aktorów czy muzyków. 

Wstydu bez wątpienia nie może przynieść 
sprawny i komfortowy węzeł komunikacyjny, 
skupiony w najbardziej zurbanizowanej aglo-
meracji w kraju. Drogowa Trasa Średnicowa 
połączona z autostradą A4, bliskość portu lot-
niczego Katowice-Pyrzowice i najgęstsza sieć 
transportu publicznego w Polsce – to niewąt-
pliwe atuty. W Chorzowie na co dzień żyje 
ponad 100 tysięcy mieszkańców, a 60 procent 
z nich znajduje się w tzw. wieku produkcyj-
nym. Według danych statystycznych miasto 
może w ostatnich latach pochwalić się dodat-
nim odsetkiem migracji. W jego ofercie znaj-
duje się szeroki wachlarz możliwości opieki 
nad najmłodszymi (40 żłobków i przedszkoli) 
oraz oferta dla edukującej się młodzieży (po-
nad sto szkół). Prócz tego na terenie miasta 
znajduje się pięć siedzib uczelni wyższych, 
jak np. Wyższej Szkoły Bankowej, ale przede 
wszystkim katowickiego Uniwersytetu Ślą-
skiego. To właśnie UŚ rozbudowuje w Cho-
rzowie Śląskie Międzyuczelniane Centrum 
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Ma 
ono stanowić zwarty kampus nauk ścisłych. 
Wszystko po to, by dać szanse rozwoju naj-
zdolniejszym studentom, a zarazem wes-
przeć rozwój wysokich technologii 
pożądanych z punktu widzenia 
rozwoju gospodarczego kraju. 
– Chorzów to bez wątpienia 
miasto atrakcyjne dla 
inwestorów, znajdu-
jące się w samym 

sercu metropolii Silesia. Jest bardzo dobrze sko-
munikowane, ale pamiętajmy, że dysponuje też 
ogromnym potencjałem ludzkim. Odsetek ludzi 
z wyższym wykształceniem jest powyżej śred-
niej, równie obszerne jest zaplecze kadrowe 
solidnie wykształconych pracowników 
średniego szczebla – dodaje Ma-
riusz Jankowski. 

Brać przykład
z innych

W ostatnich czterech la-
tach władze Chorzowa prze-
prowadziły kilka poważnych 
inwestycji. Przykładem są: 
termomodernizacja budynku 
Miejskiego Ośrodka Rekre-
acji i Sportu, zamontowa-
nie solarów słonecznych 
na Klubie Sportowym Haj-
duki czy remont ulicy Armii 
Krajowej – bardzo istotnej, 
jednej z najczęściej uczęszcza-
nych przez kierowców nie tylko 
Chorzowa, ale także Świętochło-
wic, Katowic i Bytomia. Finaliza-
cji doczekała się również trwająca od 

2010 roku adaptacja terenów przy 
wspomnianym Szybie Prezydent. 

Władze miasta starają się wsłuchi-
wać w potrzeby mieszkańców, 
choćby dzięki budżetowi obywa-
telskiemu. 

Rok 2015, zgodnie z zapowie-
dziami przedstawicieli magistratu, 

ma obfitować w rozmaite inwestycje. 
– Miasto opracowało plan sprzedaży 
gruntów i nieruchomości pod inwe-

stycje na lata 2015–2017. W ofercie 
planowana jest sprzedaż ponad 70 te-
renów w najbliższych trzech latach. Ich 

przeznaczenie zależy od Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go. W zależności od lokalizacji są to tere-
ny pod budownictwo mieszkaniowe, usługi 

nieuciążliwe, bądź na cele magazynowe, pro-
dukcyjne, centra logistyczne itp. – wymienia 
Jankowski.
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Foto: Urząd Marszałkowski WŚl. 
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Chorzów ma ambitne plany na przyszłość, 
również związane z odsprzedażą lub dzierżawą 
swoich terenów. Choć trzeba przyznać, że są 
dalekosiężne i trudno w tej chwili dywagować 
o szczegółach. Do zagospodarowania będą bo-
wiem m.in. tereny niegdyś należące do prze-
mysłu hutniczego (wzdłuż ulic Metalowców 
i Katowickiej), a także hałda przy Stacyjnej, Le-
gnickiej i Nowej. Wszystko to mogłoby skom-
ponować się z istniejącym już placem Powstań-
ców i będącym w planach muzeum hutnictwa. 
Rozpiętość terytorialna spora, co podsuwa myśl 
o podjęciu wyzwania, jakim byłaby... budowa 
nowej dzielnicy. Co wcale nie musi być wydu-
maną i surrealistyczną koncepcją. Wystarczy 
wziąć pod uwagę powstałą we francuskim Mont-
pellier dzielnicę Port Marianne, która od począt-
ku zakładała bliskość miejsc pracy, dostęp do 
usług, kompleksy zieleni , co oferuje wysokiej 
jakości środowisko zamieszkania. Dla Montpel-
lier, które w drugiej połowie XX wieku poczęło 
przeistaczać się w gospodarczy ośrodek, okaza-
ło się to haustem świeżego powietrza. Z kolei 
za wzorcowe wykorzystania postindustrialnych 
terenów od lat uchodzą tereny w niemieckim 
Zagłębiu Ruhry – Gelsenkirchen i Dortmundzie. 
To właśnie w południowej dzielnicy Dortmun-
du, na zrekultywowanych terenach upadłej huty 
Phoenix, powstało całkowicie nowe – i co istot-
ne – nowoczesne osiedle. 

Pomysłów, przykładów i rozwiązań nie bra-
kuje. Teraz kolej na miasto, mieszkańców oraz 
inwestorów – by wprawili Chorzów w ruch.

Maciej Madey
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Już w maju nowa droga startowa

SILESIA BUSINESS&LIFE

Z REGIONU

Katowice Airport 

24

710 dni, 1097 świateł nawigacyjnych, 235 km kabli elektrycznych, 
379 studni kanalizacyjnych, 120 tys. m³ betonu drogowego i kon-
strukcyjnego, 56 tys. ton mieszanki mineralno-bitumicznej, 421 tys. 
ton kruszywa różnego pochodzenia i frakcji, 9000 kg farby do ozna-
kowania poziomego, ponad 1500 osób bezpośrednio zaangażowanych 
w budowę i ponad 220 jednostek sprzętu – tak wygląda z grubsza 
podsumowanie budowy nowej drogi startowej, która zostanie odda-
na do użytku operacyjnego w czwartek, 28 maja br. 
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(Instrument Landing System). Co ważne, 
będzie to ILS kategorii II (dotychczas py-
rzowickie lotnisko dysponowało ILS kate-
gorii I). 

Dzięki temu systemowi samoloty będą 
mogły lądować na lotnisku Katowice Air-
port przy dwukrotnie gorszych warunkach 
atmosferycznych niż obecnie, tj. widzialno-
ści wzdłuż drogi startowej nie mniejszej niż 
300 metrów i przy wysokości decyzji (mo-
mencie, w którym piloci mają kontakt wzro-
kowy z powierzchnią terenu lub świetlnymi 
pomocami nawigacyjnymi) nie mniejszej 
niż 30 metrów. W dniu oddania nowej drogi 
startowej do użytku operacyjnego pyrzo-
wickie lotnisko awansuje do wyższej ligi 
polskich i europejskich portów lotniczych 
w rankingu możliwości operacyjnych. 
Będzie to jednocześnie najważniejszym 
elementem wieńczącym kilkuletni, realizo-
wany zgodnie z planem, proces rozbudowy 
pola manewrowego i wiąże się z podnie-
sieniem kodu referencyjnego lotniska z 4D 
do 4E. Od końca maja 2015 roku w Polsce 

– Nowa droga startowa w porcie lotni-
czym Katowice Airport to najważniejsza 
inwestycja w historii portu – mówi Piotr 
Adamczyk z biura prasowego Górnośląskie-
go Towarzystwa Lotniczego, które zarządza 
portem w Pyrzowicach i podkreśla – efek-
tem naszego długiego i niepowszedniego na 
skalę krajową przedsięwzięcia jest droga 
startowa o długości 3 200 m i szerokości 
45 m wraz z czterema drogami kołowania, 
które łączą ją z już istniejącą infrastruktu-
rą. Nowa droga startowa Katowice Airport 
została wyposażona w radiowy system na-
wigacyjny wspomagający lądowanie samo-
lotu w warunkach ograniczonej widzialno-
ści i niskiego zachmurzenia, który z języka 
angielskiego nazywany jest w skrócie ILS 
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będą tylko dwa porty lotnicze o tym kodzie: 
Lotnisko Chopina w Warszawie i Katowice 
Airport. 

Kod referencyjny lotniska, na który skła-
da się kombinacja cyfr w przedziale od 1 do 
4 wraz z literami w przedziale od A do F, po-
zwala w prosty sposób określić współzależ-
ność między licznymi warunkami technicz-
nymi dotyczącymi charakterystyki lotniska, 
a minimalnym wyposażeniem samolotów 
z niego korzystających. Im wyższy kod, 
tym większe samoloty mogą być przyjmo-
wane regularnie na danym lotnisku. 
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W ostatnich latach Górnośląskie Towarzy-
stwo Lotnicze SA realizowało liczne inwesty-
cje, dzięki którym port już latem 2015 roku 
będzie w całości gotowy do obsługi najwięk-
szych samolotów świata, takich jak Boeing 
747 „Jumbo Jet” (samolot kodu E). Oprócz 
budowy nowej drogi startowej wśród tych 
przedsięwzięć należy wymienić rozbudowę 
płyty postojowej nr 1 w kierunku wschodnim 
wraz z modernizacją dróg kołowania E1, E2 
i D. Na nowej płycie postojowej może sta-
nąć jednocześnie trzynaście średniodystanso-
wych statków powietrznych: dziesięć samo-
lotów kodu C i trzy kodu D lub zamiennie 
siedem samolotów kodu C i pięć kodu D. 

W ramach inwestycji zmodernizowane zo-
stały drogi kołowania E1, E2 i D, które dosto-
sowano do obsługi szerokokadłubowych sa-
molotów o kodzie referencyjnym E. Ponadto 
w lipcu br. do użytku zostanie oddana płyta 
do odladzania statków powietrznych, na któ-
rej równolegle będzie można odladzać dwa 
samoloty kodu D (np. Boeing 757) lub jeden 
samolot kodu E. W okresie wiosenno-letnim 

płyta do odladzania będzie pełnić funkcję 
płyty postojowej. W tym samym okresie za-
kończy się budowa płyty postojowej dla sa-
molotów cargo wraz z drogą kołowania E0. 
Na płycie postojowej znajdą się dwa stano-
wiska dla samolotów kodu C lub zamiennie 
dla jednego kodu E. 

– Co więcej, nowa droga kołowania E0 
przygotowana została dla samolotów kodu E. 
Wszystkie wymienione inwestycje to około 50 
ha nowych nawierzchni lotniskowych, dzięki 
którym pyrzowickie lotnisko awansowało do 
wyższej ligi europejskich portów. Najważniej-
szą korzyścią, jaka płynie z realizacji wymie-
nionych przedsięwzięć dla portu, pasażerów, 
linii lotniczych i lokalnej gospodarki, jest 
o wiele lepsza dostępność operacyjna pyrzo-
wickiego lotniska dla szerokokadłubowych 
samolotów dalekodystansowych, zarówno 
pasażerskich, jak i cargo. Katowice Airport 
będzie jedynym lotniskiem w południowej 
Polsce o kodzie referencyjnym 4E – podkre-
śla Piotr Adamczyk. 

Dla linii lotniczych, touroperatorów, firm 
kurierskich czy też brokerów cargo stojących 

przed decyzją, skąd uruchomić dalekodystan-
sowe połączenie regularne lub cargo, moż-
liwości operacyjne pyrzowickiego lotniska 
w zakresie obsługi tego typu rejsów będą 
niezwykle ważnym argumentem za wybo-
rem Katowice Airport. Budowa nowej drogi 
startowej Katowice Airport realizowana była 
przy wsparciu środków unijnych w ramach 
projektu pn. „Port Lotniczy w Katowicach – 
rozbudowa i modernizacja infrastruktury lot-
niskowej i portowej”. Inwestycja współfinan-
sowana jest z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko. POIiŚ obejmuje znaczące inwesty-
cje, realizowane w najważniejszych sektorach 
gospodarki, które mają kluczowe znaczenie 
dla rozwoju Polski. Wartość dofinanso-
wania wyniosła 50 procent  kosztów 
kwalifikowanych inwestycji.
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FIRMY REGIONU

AQUA SPRINT

Nowoczesna firma w sercu Górnego Śląska
Rozmowa z Piotrem Komrausem, prezesem Zarządu Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o.

– Jaka jest Aqua-Sprint?
– To firma o ustabilizowanej, wysokiej 

pozycji na rynku usług wodno-kanalizacyj-
nych. Kładziemy nacisk na rozwój, który 
ma usprawnić naszą pracę, a jednocześnie 
poprawić odbiorcom komfort korzystania 
z naszych usług. Aby tak się stało, zmo-
dernizowaliśmy praktycznie wszystkie 
nieruchomości Aqua-Sprint, począwszy od 
siedziby, a skończywszy na hydroforniach 
i przepompowniach ścieków. Wyposażyli-
śmy wszystkich pracowników w nowocze-
sny sprzęt. Wymieniliśmy narzędzia i flotę 
samochodową. Wodociągi Siemianowickie 
Aqua-Sprint inwestują nie tylko w siebie 
jako przedsiębiorstwo. Nasza podstawowa 
działalność została wzbogacona o szereg 
inicjatyw dodatkowych, realizowanych 
w ramach społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Od dwóch lat jesteśmy organiza-
torami Siemianowickiego Uniwersytetu 
Najmłodszych. Nasi pracownicy w ramach 
Wolontariatu Pracowniczego biorą udział 
w działaniach Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Włączyliśmy się w program 
przeciw wykluczeniu cyfrowemu osób star-
szych i w naszej siedzibie zorganizowaliśmy 
kurs komputerowy dla osób 50+. Cieszy się 
tak dużym zainteresowaniem, że aktualnie 
odbywa się II tura. Od czterech lat organi-
zujemy dla uczniów wszystkich rodzajów 
szkół i innych placówek edukacyjnych 
Siemianowic Śl. konkurs plastyczno-foto-
graficzny „Podróż do źródła”. W tym roku 

w ramach konkursu odbył się plener eko-
logiczny „Z wodą w tle”. Może to zabrzmi 
banalnie, ale cyklicznie oprowadzamy 
mieszkańców po naszej siedzibie . Z takiej 
niecodziennej oferty skorzystało już około 
dwóch tysięcy osób. Współpracujemy ze 
szkołami, WOPREM i innymi instytucja-
mi dla dobra siemianowiczan. Zaangażo-

wanie w wymienione programy otwiera nas 
na klienta. Dzięki temu możemy przekazać 
naszą wiedzę, doświadczenie oraz dostępne 
środki bezpośrednio zainteresowanym.

– Plany na najbliższe lata?
– Chcę kontynuować zarządzanie przed-

siębiorstwem zgodnie z zasadami biznesu, 
przy jednoczesnym poszanowaniu wartości 
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człowieka i wartości ekologicznych. To 
możliwe. Zmodernizowaliśmy rekordo-
wą ilość sieci wod.-kan., przez co ograni-
czyliśmy straty. Z blisko 900 000 metrów 
sześciennych na początku 2010 roku do 
nieco ponad 400 000 metrów sześciennych 
w roku 2014. To realne pieniądze – dwa 
miliony złotych, które zostały uratowane, 
czyli zaoszczędzone w porównaniu z tym, 
co działo się za czasów, kiedy należeliśmy 
pod RPWiK Katowice. Dzięki nim, nadal 
dynamicznie inwestujemy w naprawę i wy-
mianę sieci, utrzymujemy ceny wody na 
optymalnym poziomie. W odróżnieniu od 
niektórych miast naszego regionu, uniknę-
liśmy konieczności kompensacji wartości 
straconej wody poprzez podwyższanie jej 
ceny dla mieszkańców. Rok 2014 zakoń-
czyliśmy rekordowo niskim wynikiem strat 
wody na poziomie 11,93 proc. To mniej 
o 1,32 proc. niż w roku 2013. Choć licz-
bowe porównanie wydaje się niewielkie, to 
w stosunku rocznym jest to kolejnych 300 
tys. złotych oszczędności. Zminimalizowa-
nie strat wody pozwoliło na niepodnosze-
nie ceny wody w 2014 r.

– Skąd jeszcze macie zamiar pozyski-
wać pieniądze?

– Najpierw wspomnę, że zgodnie z Wie-
loletnim Planem Rozwoju zatwierdzonym 
przez Radę Miasta, dokonaliśmy wymiany 

sieci wodociągowej przy ulicach: Cze-
ladzkiej (część), Szpaków, Sikorek, Stara 
Szosa, Krasickiego, części Bohaterów We-
sterplatte i Chrobrego oraz sieci kanaliza-
cyjnej przy ulicach: Kruczej i Sadzawki. 
Wybudowaliśmy wodociąg dla zasilania 
obiektów przy alei Młodych. Przeprowa-
dziliśmy remonty hydroforni przy ul. Ka-
picy i pomp w pozostałych hydroforniach 
i przepompowniach. Wyremontowaliśmy 
sieć kanalizacji sanitarnej w alei Młodych 
w związku z budową boiska wielofunk-
cyjnego oraz wyremontowaliśmy część 
tzw. Rowu Siemianowickiego. Było też 
wiele mniejszych inwestycji, które suk-
cesywnie poprawiają jakość wykonywa-
nych przez nas usług na rzecz mieszkań-
ców naszego miasta. I właśnie do części 
z tych inwestycji uzyskaliśmy dofinanso-
wanie ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, a obecnie trwa już 
procedura pozyskiwania środków z tego 
samego źródła na ogromny program 
uporządkowania gospodarki wodno-ście-
kowej w gminie Siemianowice Śląskie. 
Wchodzi w grę wymiana aż 40 km sieci 
kanalizacyjnej na terenie naszego mia-
sta. Rozpoczęły się już prace projektowe, 
na które pozyskaliśmy 2,5 mln środków 
unijnych.

Dodam również, że w roku 2014 Wodo-
ciągi wymieniły prawie 90 proc. wodomie-
rzy na nowoczesne urządzenia z nakładką 
radiową, pozwalające na zdalne odczyty 
zużycia bez wchodzenia do budynków. 
Pracujemy intensywnie nad zakończeniem 
tej operacji. Mam nadzieję, że wszystkie 
zrealizowane inwestycje i te, które będzie-
my realizować w tym roku, przyczynią się 
do zminimalizowania ilości awarii i jesz-
cze większej oszczędności wody, poprzez 
zmniejszenie strat.

Te wszystkie nasze starania są zauważane 
poza Siemianowicami. Jako przedsiębior-
stwo z bardzo dobrymi wynikami, zostali-
śmy honorowym gospodarzem IV Konfe-
rencji Naukowo-Technicznej w Szczyrku 
w 2013 r., a w roku 2014 zostaliśmy doce-
nieni przez środowisko naukowe o niema-
łym prestiżu. Kapituła, reprezentująca trzy 
uczelnie wyższe: Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Krakowie, Uniwersytet Mateja Bela 
z Bańskiej Bystrzycy na Słowacji i Wyższą 
Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 
przyznała nam nagrodę Innowator 2014, 
jako jednemu z najbardziej innowacyjnych 
przedsiębiorstw w regionie. Oczywiście 
w tym wszystkim nie nagrody są najważ-
niejsze, ale praca, którą wykonujemy, jak 
najlepiej tylko potrafimy.

– Dziękuję za rozmowę.
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ŚLĄSKIE CENTRUM ZBROJENIOWE 

Modernizacja śląskiej zbrojeniówki
Prezes odnoszącej sukcesy w Polsce, jak i za granicą, Spółki Rosomak Siemianowice Śląskie stoi 

w obliczu nowych wyzwań: ZM Bumar-Łabędy S.A. i OBRUM Sp. z o.o. Gliwice teraz znajdują się 
w jego rękach. Walne Zgromadzenia Spółek zdecydowały o aktywizacji swoich zakładów. Kluczem 
do tego działania ma być nowy prezes – Adam Janik.

– Początek roku 2015 przyniósł Panu 
wiele wyzwań. Oprócz kontynuacji za-
rządzania Rosomakiem Siemianowi-
ce Śląskie stał się Pan także prezesem 
dwóch innych śląskich spółek.

– Poza spółką Rosomak powierzono mi 
funkcję prezesa w Zakładach Mechanicz-
nych Bumar-Łabędy S.A. i OBRUM Sp. 
z o.o. w Gliwicach. Szefowanie tym spół-
kom to wyzwanie, ale też wielka nobilita-
cja i wierzę, że zadania, jakie mi postawio-
no zrealizuję. Biorąc pod uwagę potencjał 
badawczy i technologiczny trzech spółek, 
zacieśnienie współpracy poprzez koordy-
nację posiadanych zasobów, umiejętności 
i kluczowych kompetencji z pewnością 
przyniesie korzyści wszystkim spółkom.

– Rosomak to marka zarówno w Pol-
sce, jak i za granicą. Zmiana nazwy 
spółki także o tym świadczy. Rosomak 
S.A. Siemianowice Śląskie zmienia pol-
ski przemysł zbrojeniowy?

– Rosomak stał się marką samą w sobie. 
Postanowiliśmy to wykorzystać, zdys-
kontować sukces wypracowany głównie 
dzięki Afganistanowi, gdzie wóz stał się 
znakiem rozpoznawczym, firmowym no-
woczesnego sprzętu wojskowego. Nasi 
partnerzy odebrali to bardzo pozytywnie, 
kojarzymy się właśnie z tym produktem. 
Myślę, że polski przemysł zbrojeniowy 
znacząco zmienił się w ostatnich latach, 
a Rosomak S.A. to doskonały przykład 
tych pozytywnych zmian.

– Co zamierza Pan zrobić, aby zak-
tywizować Bumar-Łabędy, który prze-
chodzi znaczący kryzys?

– Na dziś najważniejsze jest ustabilizo-
wanie sytuacji finansowej. Opracowany 

został program optymalizacji kosztów 
spółki i rozpoczęliśmy prace nad strategią 
rozwoju. Oczywiście kluczem do sukcesu 
jest pozyskiwanie zleceń na nasze pro-
dukty i usługi, jak i odbudowanie dobrego 
wizerunku. Liczę także na wsparcie ze 
strony PGZ, MON, MSP oraz organizacji 
związkowych. 

– Przez Bumar przewinęło się ostat-
nimi czasy ponad tuzin prezesów, któ-
rzy bezskutecznie próbowali wprowa-
dzić zmiany. Panu się uda?

– Nie przyjąłbym tej funkcji, jeśli nie 
wierzyłbym w to, że mogę poprowadzić 
przedsiębiorstwo na właściwe tory. Nie 
możemy również zapominać o byłych 
prezesach, którzy mają wkład w to, że 
spółka mimo wszystko istnieje. 

– Modernizacja czołgów Leopard 
to szansa, żeby pokazać się z jak naj-
lepszej strony – zarówno spółki, jak 
i Pana w nowej roli?

– Program modernizacji czołgów Le-
opard będzie realizowany przez spółki 
PGZ. Nie ukrywamy, że widzimy się 
w roli ośrodka zabezpieczenia cyklu 
życia czołgów Leopard na wzór tego, 
co Rosomak S.A. zorganizował w Sie-
mianowicach Śląskich. Posiadamy kom-
petencje i doświadczenie w zakresie 
serwisowania, remontowania, moder-
nizowania oraz produkowania sprzętu 
wojskowego.

– OBRUM także potrzebuje reform. 
Co Pan zrobi w pierwszej kolejności?

– OBRUM znajduje się w podobnej 
sytuacji jak Bumar-Łabędy, więc plany 
naprawcze są podobne. Należy podkre-
ślić, że ośrodek ten to kuźnia specja-

listów, których należy wykorzystać do 
prac związanych z rozwojem produktów 
i technologii, to jest cel nadrzędny.

– Przewiduje Pan zwolnienia?
– Nie przewiduję zwolnień. To najkrót-

sza droga do szybkiej poprawy wyników 
finansowych, niemniej utrzymanie nawet 
kilkuset miejsc pracy w polskich przed-
siębiorstwach PPO oraz u kooperantów 
i podwykonawców jest bardzo ważne 
w prawidłowo rozumianym interesie 
społecznym. Warto dodać, że ma to prze-
łożenie na dochody, jakie trafiają do bu-
dżetu państwa. 

– W jaki sposób Pańskie doświad-
czenie zdobyte w zarządzaniu Roso-
makiem może się przyczynić do sukce-
su pozostałych spółek?

– Siemianowicka spółka to zdaniem 
wielu jedna z najlepszych w Polsce. Wy-
korzystaliśmy daną nam szansę, zainwe-
stowaliśmy w infrastrukturę i kadrę. Nasi 
partnerzy z Finlandii stawiają nas innym 
za wzór  w jaki sposób można przepro-
wadzić transfer technologii doprowadza-
jąc spółkę remontową w produkcyjną, 
posiadającą pełne wsparcie logistyczne. 
Zdobyte doświadczenia będę chciał wy-
korzystać w pozostałych spółkach.

– Kierowanie trzema kluczowymi 
dla polskiego przemysłu zbrojeniowe-
go spółkami to nie lada wyzwanie. Jak 
Pan to robi?

– Tak, jest to wielkie wyzwanie, ale 
świadomie podjąłem się tej pracy. Ma-
jąc doświadczenie, jak i kompetentnych 
współpracowników, wierzę, że osiągnie-
my sukces. Z drugiej strony nie należę 
do osób, które odcinają kupony, zdecy-
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dowanie wolę działać, a wsparcie Zarzą-
du Polskiej Grupy Zbrojeniowej pomaga 
w osiągnięciu celu.

– Uważa Pan, że Śląsk ma szansę 
stać się centrum polskich pojazdów 
pancernych?

– Biorąc pod uwagę, że Rosomak 
S.A. stał się de facto centrum Kołowych 
Transporterów Opancerzonych, to kwe-
stia pozostałych śląskich firm jest oczy-
wista. Przez wiele lat Bumar-Łabędy 
był producentem czołgów czy wozów 
zabezpieczenia technicznego. Posiada 
potrzebny park maszynowy, doświadcze-
nie, a przede wszystkim wykwalifikowa-
ną kadrę. OBRUM zrealizował z sukce-
sem wiele prac B+R, jak i wdrożeń do 
produkcji. Współpraca trzech śląskich 
spółek da wymierne korzyści nie tylko 
dla naszego regionu. Jestem przekonany, 
że będziemy bardzo istotnym i prężnym 
elementem PGZ.

– Polska Grupa Zbrojeniowa to fak-
tycznie synonim konsolidacji naszego 
rynku zbrojeniowego?

– Konsolidacja sektora zbrojeniowe-
go to coś, co się już dokonało. Wspólna 
polityka biznesowa, produktowa czy roz-

wojowa doprowadzi do zwiększenia po-
tencjału Grupy. Staliśmy się silnym pod-
miotem nie tylko na rynku krajowym, ale 
przede wszystkim w Europie. Sam fakt, 
że w PGZ zatrudnionych jest ponad 19 
tysięcy pracowników, a obroty sięgają 5 
mld złotych stawia nas w sytuacji silne-
go gracza. Rozwijamy zasoby, by szybko 
reagować na zmiany zachodzące na świe-
cie i spełniać różne wymagania klientów 
w kraju oraz za granicą. 

– Jakie jest według Pana znaczenie 
modernizacji polskiej zbrojeniówki 
w dzisiejszych czasach, które szczegól-
nie na Wschodzie są dość niestabilne?

– Należy podkreślić, że modernizacja 
sektora zbrojeniowego to element bez-
pieczeństwa państwa. Oczywiście, sam 
proces trwa już parę lat i pierwsze efekty 
widzimy np. w spółkach z nowoczesną 
infrastrukturą (Rosomak S.A., Fabryka 
Broni, Mesko, HSW S.A.). Plan moder-
nizacji Sił Zbrojnych RP na kolejne lata 
powinien opierać się w dużej mierze na 
rodzimych firmach i jest to szansa na po-
zyskanie nie tylko nowoczesnej technolo-
gii, ale też rozwój tych produktów, które 
już teraz są na światowym poziomie.

– Polska polityka zbrojeniowa idzie 
w dobrą stronę?

– Tą drogą podążamy już parę lat i my-
ślę, że w ramach Polskiej Grupy Zbroje-
niowej staniemy się producentem sprzę-
tu, który będzie sprzedawany na rynkach 
zagranicznych.

***
ROSOMAK Siemianowice Śląskie 

(początkowo Wojskowe Zakłady Mecha-
niczne), powstał w 1952 roku i posiada 
wieloletnie doświadczenie w remoncie, 
modernizacji i produkcji wyrobów spe-
cjalnych dla wojska. Rosomak Siemiano-
wice Śląskie jest numerem jeden, jeżeli 
chodzi o kołowe transportery opancerzo-
ne Rosomaki (stąd rebranding). Zakłady 
podejmują się opracowania konstrukcyj-
nego i produkcji urządzeń na potrzeby 
wojska, ale także i górnictwa. Co roku 
otrzymują wiele nagród nie tylko za swe 
produkty, ale także za ich jakość. Oprócz 
tych branżowych, zdobytych na różnych 
targach krajowych i międzynarodowych, 
Rosomak Siemianowice Śląskie otrzymał 
nagrodę Ministerstwa Obrony Narodowej 
jako najlepsze przedsiębiorstwo współ-
pracujące z MON-em. Ukoronowaniem 
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dotychczasowej działalności są także dwie 
nagrody, przyznawane raz do roku przez 
Prezydenta RP na Międzynarodowym Sa-
lonie Przemysłu Obronnego, za Rosoma-
ka do celów medycznych, którym można 
bezpiecznie wywieźć z pola walki rannych 
żołnierzy oraz za symulator jazdy Roso-
makiem. Spółce przyznano także nagrody 
DEFENDER za Symulator Szkolenia Kie-
rowców KTO Rosomak typu ROSICZ-
KA (2011) i za Kompleksowy Symulator 
Szkolenia Kierowców KTO Rosomak typu 
JASKIER (2012).

***
BUMAR-ŁABĘDY – Zakłady Me-

chaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. są 
producentem ciężkich pojazdów gąsieni-
cowych o przeznaczeniu wojskowym i cy-
wilnym. Wchodzą w skład Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej. Produkcja ich opiera się 
na wszelkim sprzęcie pancernym, do któ-
rego należały m.in.: czołgi T-72 M1 oraz 

PT-91, wozy zabezpieczenia techniczne-
go WZT-3 i WZT-4, mosty towarzyszące 
PMC-90. W marcu 2010 r. ZM Bumar-Ła-
będy ukończyły kontrakt na rzecz Malezji 
na PT-91M, PMC-91M, WZT-4, MID-M 
i dodatkowe elementy. 17 stycznia 2012 r. 
Bumar Sp. z o.o. podpisał kontrakt z hin-
duską firmą BEML Limited na dostawę 
204 Wozów Zabezpieczenia Techniczne-
go WZT-3 dla Ministerstwa Obrony Indii 
o całkowitej wartości kontraktu ok. 275 
mln USD. Zakład produkuje także ma-
szyny budowlane, takie jak żurawie czy 
koparki oraz konstrukcje spawane, prze-
kładnie i koła zębate. Zakład jest zalicza-
ny do grupy przedsiębiorstw kluczowych 
dla polskiej gospodarki. Przedsiębiorstwo 
podlega osłonie operacyjnej SKW. Za-
kłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘ-
DY” S.A. produkują także ciężki sprzęt 
o przeznaczeniu cywilnym – głównie 
dla górnictwa węglowego – oraz wy-
konują usługi produkcyjne w zakre-
sie konstrukcji spawanych, odle-

wów i obróbki cieplnej. Świadczą również 
usługi serwisowe dla wyprodukowanych 
przez nie maszyn budowlanych, żurawi, 
koparek i ładowarek.

***
OBRUM – Ośrodek Badawczo-Ro-

zwojowy Urządzeń Mechanicznych OB-
RUM sp. z o.o. w Gliwicach zalicza się 
do najstarszych i najbardziej unikalnych 
placówek naukowych i badawczo-rozwo-
jowych w kraju. OBRUM sp. z o.o. tworzy 
produkty przeznaczone dla Sił Zbrojnych 
RP. Głównym adresatem prac są wojska 
lądowe, w tym zmechanizowane, pan-
cerne, radiolokacyjne oraz inżynieryjne. 
Prace nad nowymi wyrobami odbywają 
się w pełnym cyklu, tj. od koncepcji do 
produkcji seryjnej, co wymaga posiadania 
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towania, to zadania na najbliższe lata dla 
całej załogi ośrodka. Pierwsze wyniki 
podjętych w ośrodku działań zostały poka-
zane już w 2013 roku podczas Międzyna-
rodowego Salonu Przemysłu Obronnego 
w Kielcach, gdzie zaprezentowana została 
m.in. koncepcja wozu wsparcia bezpośred-
niego CONCEPT PL-01. Do demonstracji 
wnętrza pojazdu została wykorzystana ja-
skinia 3D CAVE.

***
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA 

– polskie przedsiębiorstwo państwowe, 
powstałe w 2013 roku po umowie podpi-
sanej przez Ministra Obrony i Skarbu na 
początku września 2014 roku. Polska Gru-
pa Zbrojeniowa, w skład której wchodzą 
firmy z branży zbrojeniowej, stoczniowej, 
offshore i nowych technologii, posiada 

roczne obroty rzędu 4,5 mld zł oraz za-
trudnia przeszło 16 tysięcy pracowników. 
Ta konsolidacja rynku ma na celu powsta-
nie jednego z największych koncernów 
obronnych w Europie – lidera przemysłu 
zbrojeniowego. Proces modernizacji pol-
skiej armii ma sprawić, że poszczególne 
spółki nie będą musiały już ze sobą kon-
kurować o przetargi. Teraz mogą razem 
starać się pozyskiwać nowych klientów. 
A klienci w końcu nie będą musieli zawie-
rać osobnych umów dotyczących produk-
cji, modernizacji czy utylizacji – dzięki 
konsolidacji polskiego rynku zbrojenio-
wego wystarczy tylko jedna umowa. 

ROSOMAK Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Powstańcó6w 5/7 

tel. +48 32 228 57 51; +48 32 228 19 81;
fax +48 32 228 12 52

email:rosomaksa@rosomaksa.pl

wysoko kwalifikowanej kadry inżynieryj-
no-technicznej. Wspiera ją jedna z najlep-
szych Rad Naukowych w kraju, w skład 
której wchodzi piętnastu profesorów cy-
wilnych i wojskowych uczelni, w tym pię-
ciu rektorów. Realizowana konsolidacja 
Przemysłowego Potencjału Obronnego 
Państwa stawia przed OBRUM nowe wy-
zwania, jednocześnie stwarzając ogromne 
możliwości rozwoju. OBRUM sp. z o.o. 
chce nie tylko utrzymać dotychczasową 
pozycję na rynku, lecz pełnić rolę lidera 
w technicznej modernizacji Sił Zbrojnych 
RP, zwłaszcza w obszarze sprzętu i urzą-
dzeń przeznaczonych dla wojsk lądowych. 
Planowana szeroka kooperacja oraz krajo-
wa i międzynarodowa współpraca nauko-
wo-badawcza, wdrażanie najnowszych 
technologii produkcji oraz metod projek-
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EKO –Si les ia

Treści zawarte w publikacji nie stanowią 
oficjalnego stanowiska organów 

Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Energia z natury zielona
Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) staje 

się coraz popularniejsze. Udział energii ze źródeł odnawial-
nych w końcowym zużyciu energii brutto w roku 2013 wyniósł 
11,3 proc. i wzrósł o 4,1 punktów procentowych w stosunku 
do roku 2005. Pod względem wykorzystania zielonej energii 
w całej Unii Europejskiej przoduje Szwecja.

Coraz częściej słyszymy o możliwościach 
wykorzystania przyrody do produkcji zielonej 
energii. Zdania na ten temat są podzielone. 
Z pewnością musimy zacząć przyzwyczajać 
się do myśli, że zielona energia będzie się roz-
wijać, a my będziemy z niej korzystać. 

Produkcja energii w Polsce nadal opiera się 
na tradycyjnych źródłach, takich jak węgiel ka-
mienny czy brunatny. Jednak zasoby te nie są 
odnawialne i za kilkanaście lat może zabraknąć 
kopalin. W ostatnich latach wzrosła również 
świadomość zagrożeń wynikających z wyko-
rzystania konwencjonalnych źródeł energii. 
Odnawialne Źródła Energii stanowią więc 
alternatywę dla źródeł konwencjonalnych. Po 
pierwsze, ich zasoby są niewyczerpalne, a po 
drugie są bardziej przyjazne środowisku natu-
ralnemu.

Członkostwo w Unii Europejskiej stwo-
rzyło dodatkowy impuls do rozwoju OZE 
oraz restrukturyzacji polskiego sektora ener-
getycznego. Nacisk na tego typu rozwiązania 
już widać w unijnych programach. W nowej 
perspektywie finansowania 2014–2020 na 
zieloną energię zostaną przeznaczone spore 
środki finansowe – blisko dziewięć miliar-
dów euro. 

proc. Dlatego też nowa perspektywa finanso-
wania kładzie tak duży nacisk na rozwój zielo-
nej energii. Do końca 2020 roku udział energii 
ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu 
energii brutto dla Polski wynosi 16 proc. Do-
celowo największym „producentem” ma być 
Szwecja (49 proc.).

Nie bez znaczenia z pewnością są tutaj ure-
gulowania prawne. Polska dopiero na początku 
roku 2015 uchwaliła ustawę dotyczącą OZE. 
Wcześniej wytwarzanie zielonej energii regu-
lowane było przez ustawę Prawo energetycz-
ne. Producenci energii elektrycznej, którzy nie 
produkowali jej z OZE, byli zobowiązani 
do kupowania tzw. zielonych 
certyfikatów z sektora 
OZE. Po wejściu ustawy 
w życie producenci zielonej e n e r g i i 
mogą decydować czy chcą pozostać w tym 
samym systemie i odsprzedawać certyfikaty, 
czy też przejdą na wprowadzany nową ustawą 
system aukcyjny.

Poprzez wprowadzenie nowej ustawy uwol-
niona została również energia z tzw. mikroin-
stalacji. W myśl jej zapisów każdy, kto wytwa-
rza energię z Odnawialnych Źródeł Energii 
na własne potrzeby (np. właściciel domu jed-
norodzinnego czy małego przedsiębiorstwa) 
jej nadwyżkę może odsprzedawać do sieci. 
Wsparciem objęci zostaną właściciele tzw. 
mikroinstalacji, czyli instalacji OZE o łącznej 

Z zapowiedzi wiceministra infrastruktury 
i rozwoju wynika, że dofinansowanie zostanie 
przeznaczone między innym na inwestycje 
związane z wytwarzaniem energii z odnawial-
nych źródeł. O wsparcie będą mogli również 
starać się wnioskodawcy, których przedsię-
wzięcia dotyczą budowy sieci oraz instalacji do 
produkcji biokomponentów oraz biopaliw.

Nowe instrumenty finansowe mają nie tylko 
zwiększyć eksploatację OZE, ale także przy-
czynią się do poprawy bezpieczeństwa energe-
tycznego wielu regionów Polski. 

Struktura pozyskania energii ze źródeł odna-
wialnych dla Polski różni się znacznie od struk-
tury pozyskania energii ze źródeł odnawialnych 
dla Unii Europejskiej. Wpływ z pewnością 
mają tutaj warunki geograficzne naszego kraju 
oraz możliwości zagospodarowania zasobów. 
Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych 
w Polsce pochodzi w przeważającym stopniu 
z biopaliw (blisko 80 proc.), biopaliw ciekłych, 
z energii wiatru, energii wody i biogazu. 

Mimo popularyzacji oraz wzrostu wykorzy-
stania OZE udział w ogólnej produkcji energii 
jest bardzo niski, bo zaledwie na poziomie 11 
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mocy nie większej niż 40 kW, niezależnie czy 
producent jest osobą fizyczną, czy przedsię-
biorcą. Ustawa zakłada, że producenci energii 
elektrycznej z takich właśnie mikroinstalacji 
będą mogli sprzedać energię do sieci po cenie 
równej 100 proc. średniej ceny energii na rynku 
w kwartale ubiegłym. Rozliczenie będzie pro-
wadzone raz na pół roku. Sprawdzana będzie 
różnica pomiędzy ilością energii elektrycznej 
wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzo-
nej do sieci w stosunku do ilości energii pobra-
nej z sieci w danym półroczu (tzw. mechanizm 
net metering). Co ważne, właściciele mikroin-
stalacji nie będą musieli uzyskać koncesji na 
produkcję energii elektrycznej.

Na rynku dotacji już pojawił się pierw-
szy program przygotowany przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej „Prosument”, który rusza pod koniec 
kwietnia. Program skierowany jest przede 
wszystkim do osób fizycznych, ale także do 
spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot oraz 
jednostek samorządu terytorialnego i ich 
związków.

Efektem ekologicznym programu będzie 
coroczne ograniczenie emisji CO2 
w wysokości 215 000 Mg oraz rocz-
na produkcja energii z odnawialnych 

źródeł 470 000 MWh.
Budżet programu wynosi 800 mln zł na 

lata 2014–2022 z możliwością zawierania 
umów pożyczek (kredytu) do 2020 r.
Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie 

zakup i montaż nowych instalacji i mikroin-
stalacji odnawialnych źródeł energii do pro-
dukcji:

• energii elektrycznej lub
• ciepła i energii elektrycznej (połączone 

w jedną instalację lub oddzielne instalacje 
w budynku),

dla potrzeb budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych lub wieloro-

dzinnych, w tym dla wymiany 

istniejących instalacji na bardziej efektywne 
i przyjazne środowisku.

Program nie przewiduje dofinansowania dla 
przedsięwzięć polegających na zakupie i mon-
tażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła.

W programie przewidziano finansowa-
nie tylko i wyłącznie instalacji do produkcji 
energii elektrycznej lub ciepła i energii, które 
wykorzystują źródła ciepła opalane biomasą, 
pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o mocy 
cieplnej do 300 kWt, systemy fotowoltaiczne, 
małe elektrownie wiatrowe oraz układy mi-
krokogeneracyjne (m.in. mikrobiogazownie) 
o mocy do 40 kWe.

Maksymalna wysokość kosztów kwalifiko-
wanych wynosi od 100 tys. zł do 450 tys. zł. 
Wartość oraz forma wsparcia uzależniona jest 
od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia. 

Program będzie wdrażany na trzy sposoby:
a) dla jednostek samorządu terytorialnego 

(jst) i ich związków
• pożyczki wraz z dotacjami dla jst,
• wybór osób fizycznych, wspólnot miesz-

kaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych 
(dysponujących lub zarządzających budynka-
mi wskazanymi do zainstalowania małych lub 
mikroinstalacji OZE) należy do jst,

• nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, 
prowadzony przez NFOŚiGW,

• kwota pożyczki wraz z dotacją ≥ 1000 
tys. zł;

b) za pośrednictwem banków
• środki udostępnione bankom, z przezna-

czeniem na udzielanie kredytów bankowych 
łącznie z dotacjami,

• nabór wniosków od osób fizycznych, 
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w try-
bie ciągłym, prowadzony przez banki;

c) za pośrednictwem WFOŚiGW
• środki udostępnione WFOŚiGW z przezna-

czeniem na udzielenie poży-
czek łącznie z dotacjami,
• nabór wniosków od osób 

fizycznych, wspólnot i spół-
dzielni mieszkaniowych, w try-

bie ciągłym, prowadzony przez woje-

wódzkie fundusze, które podpiszą umowy 
z NFOŚiGW.

Więcej informacji na temat finansowania 
w ramach programu „Prosument” znajduje się 
na stronie www.nfosigw.gov.pl. 

Strumień inwestowania w Odnawialne Źró-
dła Energii jest duży, jedenaście możliwości 
finansowania z czterech różnych programów. 
Są to zarówno bezzwrotne dotacje w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014–2020, jak i pożyczki połączone 
z dotacjami oraz refundacja części poniesio-
nych kosztów (Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich). 

Zgodnie z wyliczeniami specjalistów w za-
kresie OZE inwestycja w odpowiednio dobra-
ny system, wykorzystujący np. ogniwa foto-
woltaiczne, w przedsiębiorstwie może zwrócić 
się w przeciągu ośmiu – dziewięciu lat. Jeżeli 
skorzystamy ze wsparcia, okres zwrotu może 
skrócić się nawet do pięciu lat.

Zachętą dla przedsiębiorców do inwesto-
wania w Odnawialne Źródła Energii może być 
to, że zastępując prąd z sieci zieloną energią 
przedsięwzięcia te będą traktowane priory-
tetowo. Procent wykorzystania energii odna-
wialnej pozyskanej z instalacji będzie jednym 
z kryteriów decydujących o pozyskaniu dofi-
nansowania. 

W nowej perspektywie finansowania trzeba 
będzie spełnić szereg kryteriów. Analizowana 
będzie m.in. całkowita moc oraz koszt planowa-
nej inwestycji oraz stopień redukcji dwutlenku 
węgla w przedsiębiorstwie, a także aspekty for-
malnoprawne, takie jak konieczność posiadania 
na dzień rozpoczęcia naboru dokumentów po-
świadczających własność gruntów, warunków 
przyłączeniowych, środowiskowych i zabudo-
wy, a także pozwolenia na budowę oraz prome-
sy koncesji na sprzedaż energii.

Montaż OZE na użytek własny będzie rów-
nież traktowany jako działanie podnoszące 
konkurencyjność przedsiębiorstwa. Instalacje 
muszą jednak stanowić integralną część sys-
temu produkcji lub funkcjonowania przed-
siębiorstwa, w innym wypadku nasz wniosek 
o dotację może zostać odrzucony. Dlatego 
warto już dzisiaj przygotować się rzetelnie do 
startu po nowe środki unijne.

Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Niepokorna, zbuntowana. Zawsze robi to, na co ma ochotę. Nie wpisuje się w żadne schematy. To 
ona mówi innym, co mają robić, a nie odwrotnie - 

SYLWETKA

Dorota Rabczewska
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Nowa, ale wciąż wierna sobie

– Rok 2015 będzie Twój? Nowa 
płyta, nowa trasa koncertowa… Czy 
to nowa Doda?

– Każdy sezon, który zaczynam 
i każda płyta, którą nagrywam zwia-
stuje moje nowe oblicze. W związku 
z powyższym skłamałabym mówiąc, 
że podczas nagrywania nowych dźwię-
ków i wchodzenia na scenę z nowym 
projektem zachowuję jakieś stare ele-
menty mojej osobowości. Raczej sta-
ram się odświeżać to, co było i wpro-
wadzać nowe rzeczy – ukazywać nowe 
cechy swojego charakteru, które jesz-
cze moim fanom nie są do końca znane 
i do których wcześniej nie dojrzałam, 
a teraz mam ochotę ukazać je światu. 
Wracając do odpowiedzi na pytanie: 
będzie to nowa Doda i będzie to coś 
całkowicie innego, zarówno na płycie, 
jak i na scenie. 

– Premiera Twojej nowej piosenki 
pt. „Riotka” przebiegła pomyślnie? 
Ta piosenka nie jest czasem o Tobie?

– Wszystkie piosenki, które piszę, 
teksty, które tworzę są sumą moich 
doświadczeń i wypadkową tego, kim 
byłam, kim jestem i kim mam zamiar 
być. W związku z tym nie umiem pi-
sać piosenek o niczym innym. Każdy 
z tekstów, które zostały stworzone na 
przestrzeni 17 lat mojej błyskotliwej 
kariery w show-biznesie (śmiech), 
traktuje o moim życiu prywatnym i jak 
ktoś się wsłucha, to może się dowie-
dzieć o bardzo prywatnych rzeczach, 
o których jeszcze nikomu nie mówiłam 
i znowu – wracając do odpowiedzi – 
piosenka „Riotka” również o tym jest 
– o moich doświadczeniach i obserwa-
cjach dotyczących związków i relacji. 

– Wiele razy podkreślałaś, jak waż-
ni są dla Ciebie właśnie fani. Wspie-
rają Cię w trudnych momentach?

– Głównie w trudnych, bo nie ukry-
wajmy, że przez to, że jestem bardzo 
barwną postacią w polskim show-
biznesie i przy okazji też nieco mniej 
skromną niż reszta oraz dosyć butną, 
ponieważ oprócz tego, że jestem bar-
dzo wesoła i pozytywna, to jeszcze 
nie dam sobie wejść na głowę – zatem 
przez tę swoją butność niejednokrot-
nie miałam problemy i przysporzyłam 
sobie wrogów. Nie da się ukryć, każdy 
woli jednak ,jak ludzie uginają kark 
i nie rzucają się za bardzo w oczy. Ja 
taka nie jestem, dlatego też moi fani od 
początku mojej kariery zawsze starali 
się mnie wspierać w tym boju z hejte-
rami i z ludźmi źle mi życzącymi, ale 
też supportować mnie w inny sposób 
– za każdym razem, kiedy wychodzi 
jakiś nowy singiel czy też kiedy biorę 
udział w jakichś nowych konkursach. 
Wtedy ten ich support nie polega jedy-
nie na odpieraniu zarzutów, ale też na 
wspieraniu mnie muzycznie. 

– Twoje występy to prawdziwe 
show, potrafisz zadbać o każdy, na-
wet najmniejszy, szczegół. Jak się do 
nich przygotowujesz? Pomagają Ci 
w tym inni?

– Tak. Sama nie jestem w stanie 
zrobić one-man show. Wychodzę na-
przeciw oczekiwaniom moich fanów, 
którzy są przyzwyczajeni do tego, że 
zawsze na mojej scenie dzieje się wie-
le. Poza tym staram się, mimo niskich 
budżetów w Polsce i nie ukrywajmy 
– kiepskich warunków scenicznych 
– a przede wszystkim tego, że arty-

ści przyzwyczaili się do chodzenia na 
łatwiznę i cięcia kosztów. Ja zawsze 
starałam się robić na przekór – czasem 
nawet nie zarobić, a zrobić coś fanta-
stycznego i mieć większą satysfakcję 
niż pełniejszy portfel. Czasami dawało 
mi to pełen uśmiech na twarzy moich 
fanów, którzy byli w szoku, że moż-
na coś takiego zrobić w Polsce. Poza 
tym mam bardzo duże doświadczenie 
jeżeli chodzi o reżyserię sceniczną, 
o musicalowe wykształcenie i o sce-
nografię, ponieważ od 13. roku życia 
pracowałam w Teatrze Bufo przy mu-
sicalach. W związku z powyższym te-
raz, jako 30-latka, z wielką łatwością 
umiem te rzeczy połączyć w jedną ca-
łość, a jako reżyser swoich show prze-
kazać co sezon naprawdę bardzo fajną 
muzyczną historię widzom z całej Pol-
ski, którzy bardzo licznie przychodzą 
na moje koncerty, za każdym razem 
zaciekawieni co nowego pokażę. Nie 
byłabym tego wszystkiego w stanie 
pokazać, gdyby nie moi fantastyczni 
koledzy i pracownicy, którzy poma-
gają mi to wszystko ogarnąć w jedną 
całość. Zrzeszam całe grono profesjo-
nalistów, najlepszych ludzi w branży 
i skromnie powiem, że robimy kawał 
dobrej roboty. 

– Ale niektórzy zarzucają Ci prze-
rost formy nad treścią… Zazdrosz-
czą?

– Nie wiem czy jest coś złego w tym, 
że forma przerasta treść. Uważam, że 
przerośnięta forma również jest intere-
sująca. Czasami forma może przerastać 
treść, a czasami treść może przerastać 
formę. Wszystko zależy od tego, na co 
mamy w danej chwili ochotę, a chyba 
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najważniejsze w życiu jest to, żeby jako 
artystka spełniać się na scenie, wyrażać 
się w taki sposób, który będzie odzwier-
ciedlał naszą charyzmę i naszą osobo-
wość. Jeżeli inni mają taką charyzmę, że 
lubią stać i patrzeć w jeden punkt w sza-
rej sukni i konwersację sprowadzić do 
minimum, czyli – „Witam Kołobrzeg” – 
no to dobrze, nie będę w to wnikać, ani 
tego krytykować w żaden sposób. Kry-
tyka z kolei mojej charyzmy i tego, że 
robię coś na wzór europejskich i świato-
wych norm, nie powinna istnieć, wręcz 
przeciwnie – wszyscy powinni się cie-
szyć, że jest wybór, że można pójść na 
koncert kogoś, kto w rogu sceny mru-
czy coś pod nosem lub kogoś, kto robi 
prawdziwy show. 

– Odchodzisz od rocka w stronę 
popu? Na zawsze?

– Nigdzie nie odchodzę, po pro-
stu wychodzę naprzeciw oczeki-
waniom słuchaczy i tego, czego 
ludzie chcą po prostu słuchać. 
Nie tworzę dla siebie ani dla 
pięciu osób, które cały czas słu-

chają tego samego. Mnie również 
różne rzeczy się nudzą, ja też się 
zmieniam, jako zodiakalny Wod-
nik robię to dosyć często. Lubię 
eksperymentować z wizerun-
kiem i z muzyką, ale jestem sta-
rą rokendrolówą i to się nigdy 
nie zmieni. Zawsze, jak gdzieś 
jesteśmy prywatnie, na jakichś 

imprezach czy weselach, to kiedy 
dobieramy się do sprzętów muzycz-

nych, pierwsze co robimy, to gramy ja-
kieś covery Gunsów [Guns and Roses 
– przyp. red.], bądź inne, dzięki którym 
mogę się całkowicie wyżyć na tej sce-
nie. Rock’n’roll zawsze grał w mojej 
duszy i grać będzie. Z wielką tęsknotą 
czekam, kiedy znowu Polacy będą lubili 
rock’n’rolla, kiedy znowu zatęsknią za 
nim, kiedy znowu ta popowa muzyka 
przejdzie na jakiś czas do szuflady.

– Ostatnio coraz mniej mówisz 
o sobie w mediach… Co jest tego 
przyczyną?
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– Harmonia. Harmonia w naturze. 
Jak się mówiło dużo, to teraz trzeba 
mówić mniej. Po prostu, żeby wszyst-
ko się wypośrodkowało. Jak jest dzień, 
to jest noc, jak jest czarne, to jest białe, 
jak jest susza, to jest ulewa. Zawsze tak 
było, jest i będzie, więc nie da się ciągle 
robić tego samego. Musi istnieć jakieś 
wypośrodkowanie. W życiu również, 
żeby człowiek nie zwariował. 

– Czyżby skandaliczne życie Cię 
zmęczyło? Chciałabyś się ustatko-
wać?

– Nie uważam, że prowadzę skan-
daliczne życie, wręcz przeciwnie – 
jestem bardzo dobrze zorganizowaną 
business woman ze świetnie poukłada-
ną hierarchią wartości w głowie. Nie 
jestem od niczego uzależniona, nie 
imają się mnie żadne skandale oby-
czajowe, nie zdradzam swoich mężów, 
chłopaków, nie upijam się, nie korzy-
stam z żadnych używek. Nie wiem 
skąd taki pomysł, żeby ludzi, którzy 
mają odwagę mówić to, co myślą i nie 
boją się tego wyrażać w sposób pro-
stolinijny, uważać za skandalistów. 
Raczej należy ich szanować, ponieważ 
przełamują pewne stereotypy i mówią 
to, co inni boją się powiedzieć. Nic 
mnie nie zmęczyło, cały czas jestem 
sobą i nie zamierzam tego zmienić do 
grobowej deski.

– Doda mamą – myślisz o tym cza-
sem?

– Czasem.

– Jaka jest Doda naprawdę, kiedy 
gasną flesze?

– [śmiech – przyp. red.] Jak ga-
sną flesze to sobie robię dyskotekę 
w domu. Proszę chłopaka, żeby mi 
włączał i wyłączał światła w salonie, 
żebym mogła cały czas być sobą. 

– Moda to Twoja druga pasja. 
Skąd czerpiesz inspiracje?

– Nie wiem czy moda to jest moja 
druga pasja. Wydaje mi się, że od 
dziecka zawsze raczej szłam w tę drugą 

stronę i nigdy nie lubiłam nosić tego, 
co inni, nigdy nie lubiłam podążać śle-
po za różnymi nowinkami modowymi, 
nienawidziłam mieszać się z tłumem, 
zawsze chciałam być indywidualistką. 
Wręcz czasami wyglądało to komicz-
nie, ale i tak i tak zawsze najważniej-
sze było to, żeby być osobą nietuzin-
kową i w związku z tym ja bardziej 
sama sobie tworzę modę, niż moda 
tworzy mnie. 

– Posiadasz swój własny sklep 
internetowy, w którym sprzedajesz 
zaprojektowane przez siebie rzeczy.
Chciałabyś się tym zająć poważniej 
w przyszłości?

– Bardzo dużo ludzi, fanów, moich 
znajomych lubi moje rzeczy, nawet 
za granicą ludzie podchodzą do mnie 
i pytają gdzie kupiłam daną rzecz, a ja 
ją sobie po prostu sama uszyłam. My-
ślę, że mogłabym to robić na zasadzie 
hobby albo jakiegoś zajęcia dodatko-
wego, które zapełniłoby mi czas, któ-
rego i tak nie mam [śmiech – przyp. 
red.], więc na przykład, kiedy była-
bym chora albo kiedy po prostu zro-
biłabym sobie jakiś miesiąc przerwy, 
żeby się wyluzować na wakacjach, 
to mogłabym stworzyć jakąś fajną 
kolekcję i jestem pewna, że – tak jak 
było kiedyś, w przypadku jeansowej 
polskiej marki, która proponowała mi 
współpracę – wszystkie rzeczy roze-
szłyby się w dwa tygodnie. 

– Czego brakuje Ci do pełni 
szczęścia?

– Nie myślę w ten sposób. Cieszę się 
z tych rzeczy, które mam i nie biegnę 
ślepo za rzeczami, które mogłabym 
jeszcze mieć. Po prostu najważniej-
sze jest dla mnie to, że jestem zdrowa 
i moja rodzina jest zdrowa. 

– Jest coś, czego dzisiaj z perspek-
tywy czasu żałujesz?

– Nie. Uważam, że życie jest bu-
dowlą z klocków i w momencie, kie-
dy wyjmiemy którykolwiek z nich 
na najmniejszym szczeblu, bądź na 

najwyższym, istnieje takie prawdo-
podobieństwo, że może się zawalić 
cała wieża. To, że jestem tu gdzie je-
stem, tą osobą, którą jestem, te smut-
ne przeżycia i te nawet najbardziej 
traumatyczne zbudowały ze mnie 
bardzo fajną, szlachetną, mądrą i – 
summa summarum – pogodną osobę, 
więc obawiam się, że zmiana przysło-
wiowych klocków mogłaby spowo-
dować, że nie byłoby mnie tutaj i na 
pewno nie miałabym w sobie takiego 
ciepła i mądrości życiowej.

– Masz szansę powtórzyć sukces 
Edyty Górniak na Eurowizji? Bę-
dziesz reprezentować nasz kraj?

– Nigdy mnie nie ciągnęło, nie cią-
gnie i nie będzie ciągnęło na Eurowi-
zję. Co prawda z duszą na ramieniu 
i z ogromną radością kibicowałam 
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wszystkim naszym reprezentantom, 
którzy tam jeździli i którzy starali się 
w jakikolwiek sposób przejść do fina-
łu. Uważam jednak, że mogliby mieć 
lepsze zaplecze. Stać nas na lepszy 
show. Czasami przykro mi i smutno, 
jak patrzę na to, że tylko ze względu 
na to, że nie mamy funduszów, zostaje-
my gdzieś daleko w tyle. Niestety, nie 

zawsze w Eurowizji bronią się fanta-
styczne linie melodyczne, więc nie do 
końca się tam odnajduję.

– Nie boisz się przegranej?
– Nie, ja się nigdy nie boję przegra-

nej. Jeżeli chodzi o moją profesję, to 
nawet nie wychodzę z takiego założe-
nia. Uważam, że jestem bardzo dobra 

w tym, co robię, wchodząc na scenę 
wiem, że zrobię to najlepiej, jak po-
trafię. Jestem pewna siebie i wręcz 
czasem nie mogę się doczekać tego, 
żeby pokazać to, czego się nauczy-
łam przez te lata i to, co chciałabym 
zaprezentować wszystkim. Nie mam 
żadnych obaw. Chyba to jest do-
bre, bo widzowie, którzy czekają na 
mój występ, wiedzą, że dam z siebie 
wszystko za każdym razem. 

– Największy przełom i wyzwa-
nie w karierze?

– Za każdym razem to są prze-
łomy i za każdym razem to są wy-
zwania, ponieważ każdy wiek ma 
swoje prawa i swoje wyzwania. Jak 
byłam młoda i nikt nie wiedział, że 
umiem śpiewać, gdyż mylił ich [lu-
dzi – przyp. red.] mój kolor włosów 
oraz rozmiar biustu [śmiech – przyp. 
red.], to takim przełomem była wy-
grana Słowika na festiwalu w So-
pocie. Polska była w szoku, gdyż 

okazało się, że mam dosyć dużą 
skalę głosu, słuch absolutny, 

no i że potrafię śpiewać. 
Wow! Później – ponie-

waż zdobyłam już 
wszystkie na-

grody mu-
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zyczne, wszystkie festiwale i wręcz 
prosiłam wtedy, żeby mnie nie no-
minować, bo wolałam, żeby wygrał 
ktoś inny – to jako już dobrze pro-
sperująca artystka było dla mnie wy-
zwaniem wystąpienie w kolejnym 
konkursie, z innymi artystami na 
topie, w Sopot Hit Festiwalu. Wtedy 
wszyscy dziennikarze pytali mnie: 
„Co będzie, jeżeli przegrasz?”. Ja 
oczywiście nie wychodziłam z ta-
kiego założenia, nigdy tak nie myślę 
i oczywiście wtedy wygrałam. Tak-
że co parę lat są takie przełomy, co 
parę lat są takie wyzwania, wszystko 
zależy od tego, gdzie w danej chwili 
człowiek jest i z której perspektywy 
człowiek patrzy. 

– Co najbardziej lubisz w swojej 
pracy? Etap twórczy, nagrywanie 
piosenek, kręcenie teledysków, kon-
certy, kontakt z fanami?

– Właśnie to, co mówiłam, czyli 
wyzwania, przełomy i takie rzeczy, 
które wiążą się z moją pasją, czyli 
sportem. Skończyłam szkołę spor-
tową, zdobyłam kilka medali w lek-
kiej atletyce, w biegu na 100 metrów 
i w skoku w dal. Mój ojciec jest olim-
pijczykiem, zaszczepił we mnie, jako 
mój trener i jako przede wszystkim 

mój tata, ogromną wolę walki. Lubię 
konkurencję, lubię jak coś się dzieje, 
lubię pokonywać własne słabości, lu-
bię podejmować wyzwania, nie boję 
się ich, nie idę na skróty, mam ogrom-
ną satysfakcję, że udaje mi się to 
i jeżeli uda mi się przełożyć chociaż 
kilka z tych rzeczy do show-biznesu, 
to jestem zachwycona. Jako artystka 
z duszą sportsmenki najbardziej 
właśnie lubię to, co powie-
działam – lubię co ja-
kiś czas przekonać 
siebie i innych, że 
to, gdzie teraz 
jestem, nie jest 
przypadkowe. 

– Jesteś piękną, inteligentną ko-
bietą sukcesu. Czego Ci jeszcze ży-
czyć?

– Niczego, dziękuję. Dam sobie 
radę.

– Dziękuję za rozmowę.

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Przeszła w swoim życiu wiele, łącznie z otarciem się o śmierć. Ale 
ciągle ma się dobrze, jest uśmiechnięta i pełna pasji, bo robi to, co 
lubi, dając z siebie sto procent zaangażowania na każdym kroku. 

Prosto do celu! Innego wyjścia nie ma
FIRMY REGIONU

Rodzinny biznes
Jak się okazuje, produkowanie tro-

feów może być tradycją przekazywa-
ną z pokolenia na pokolenie. Sandrine 
Kosnicki wychowywała się i dorastała 
we Francji. Jej ojciec spostrzegł, że 
wszelkiego rodzaju puchary, statu-
etki i odznaczenia są nieodzownym 
elementem rozmaitych wydarzeń 
sportowych, a nawet przyjęć. Roz-
począł więc skromnie, początkowo 
w domu, prowadził hurtownię pucha-
rów. Z czasem, gdy pomysł okazał się 
trafiony, produkcja i zasięg firmy zo-
stały zwiększone. Jego wyroby były 
sprzedawane nie tylko we Francji, ale 
również w Belgii i Portugalii. W 1995 
roku Ryszard Kosnicki otworzył filię 
swojej firmy w Polsce. Po kilku latach 
w kraju zjawiła się jego córka i to ona 
do dziś prowadzi interes w naszym 
kraju. Posiada dwa sklepy firmy Kon-
sul (w Czeladzi i Sosnowcu) oraz hur-
townię Polcups, również zlokalizowa-
ną w Czeladzi. Oba przedsiębiorstwa 
szczycą się wieloletnim doświadcze-
niem oraz gwarancją nowoczesności 
i wysokiej jakości. Łączą francuskie 
i polskie doświadczenie, dostarczając 
puchary na wiele prestiżowych imprez 
uświetniających wydarzenia ogólno-
polskie i międzynarodowe, ale także 
miejskie, szkolne i prywatne (śluby, 
komunie, jubileusze). Sandrine od 

najmłodszych lat, jeszcze w formie 
zabawy, pomagała tacie przy projek-
towaniu pucharów. Później zaczęła je 
grawerować i zdobyte z biegiem lat 
doświadczenie wykorzystała w przy-
szłości. Choć wcale nie planowała, że 
będzie prowadzić firmę w Polsce...

Kobieta? Nie porozmawiamy...
Dorosłe życie i karierę początko-

wo związała jednak z kompletnie 
odmienną branżą – gastronomiczną. 
Wraz z mężem prowadziła restaurację 
w Brukseli, serwując kuchnię francu-
ską. – Bardzo mi się to podobało, bo 
cały czas pozostawałam w kontakcie 
z ludźmi, byłam zaangażowana w tę 
pracę i wkładałam w nią całe serce 
– opowiada Sandrine. – Ale tak się 
ułożyło, że się rozwiodłam i musiałam 
poszukać innych możliwości rozwoju. 
Akurat zbiegło się to w czasie z otwar-
ciem przez tatę sklepu w Polsce. 
Chciałam spróbować czegoś nowego, 
poznać nowy kraj, otworzyć na nowe 
przygody – dodaje.

Jak nietrudno się domyślić, począt-
ki do łatwych nie należały. Zwłasz-
cza, gdy nie zna się języka, trafia do 
kraju, który jest świeżo po ustrojowej 
transformacji i pod każdym wzglę-
dem – politycznym, gospodarczym, 
społecznym czy kulturowym – rodzi 
się na nowo. Pojawiają się kłopoty 
z otworzeniem konta w banku, zała-
twieniem dokumentów w urzędzie, 
wynajmem mieszkania, a nawet zro-
bieniem zakupów... – To była zupeł-
nie inna rzeczywistość. Było bardzo 
ciężko, zwłaszcza, że Polska nie była 
jeszcze w Unii, co utrudniało sprawy 
„papierkowe”, a ja na dodatek byłam 
matką samotnie wychowującą dziec-
ko. Nie mogłam długo zapisać go do 

szkoły, bo w każdej placówce patrzyli 
„krzywo” na potomka obcokrajow-
ca... – mówi bohaterka naszej histo-
rii. W pokonaniu wszystkich trudów 
pomogło jej samozaparcie i pasja, 
oddanie swojej pracy. – Uczyłam się 
języka tak intensywnie, jak tylko było 
to możliwe, choć na początku nawet 
w telewizji trudno było mi cokolwiek 
zrozumieć. Ale zawsze staram się być 
kontaktowa, uśmiechnięta, życzliwa. 
Ludzie naprawdę doceniają to i od-
wzajemniają sympatię, stają się po-
mocni. To działa pozytywnie. Wyjąt-
kiem byli starsi panowie w urzędach, 
różnych firmach, z którymi współpra-
cowałam. Dla nich kobieta była kimś, 
z kim nie załatwia się poważnych 
spraw, domagali się, by rozmawiać 
z mężczyzną. Często nawet nie chcieli 
podejmować tematu. Ale to był jeszcze 
taki kulturowy „spadek” po komuni-
zmie, dziś jest zupełnie inaczej. Oczy-
wiście, jest wiele do zrobienia, ale 
widać przed polskim społeczeństwem 
fajną przyszłość.

Uznana marka
W chwili obecnej firma Konsul 

posiada imponujący, stustronnicowy 
katalog. Statuetki okolicznościowe, 
puchary, medale, odznaczenia – 
wszystko to można spersonalizować 
lub przerobić zgodnie z własnym 
życzeniem. Prospekt jest na bieżąco 
aktualizowany – co roku pojawia się 
nowy, w wersji polskiej i francuskiej, 
które różnią się nie tylko językiem, 
lecz także asortymentem. Oprócz 
Konsula z powodzeniem funkcjonuje 
także czeladzka hurtownia. – Hurtow-
nia Polcups działa dopiero trzeci rok, 
a mamy już halę wielkości 800 m kw. 
Zatrudniam w sumie dziesięć osób, 
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bo jesteśmy wydajni, a ja sama lubię 
brać dużo na głowę. Jestem trochę 
pracoholikiem, nie mam zbyt wielu 
bliskich znajomych. Wypełniałam tę 
lukę pracą, ale niedługo mam zamiar 
to zmienić. Przeorganizuję swoje 
życie i sposób pracy, zwłaszcza, że 
mogę sobie na to pozwolić – mam 
kompetentnych pracowników, którym 
mogę zaufać. I znajdę więcej czasu 
dla siebie. 

Prócz samego towaru, firma Konsul 
oferuje najwyższej jakości obsługę – 
kontakt, serwis, pomoc w doborze 
produktów. Firma stara się dostoso-
wać do poziomu wydarzenia, jego 
rangi i prestiżu. – Klient nie zawsze 
wie czego chce, ale wtedy przycho-
dzimy z pomocą. Inaczej odbywa się 
impreza piłkarska, tenisowa, a ina-
czej zawody wędkarskie czy spotkania 
gołębiarzy. Ale do każdego się do-
stosujemy. Przez lata udało nam się 
stworzyć dobrą markę. A ja spełniam 
swoje marzenie. Mam firmę, której 
się ufa, bo jesteśmy słowni, a ja dużo 
współpracuję z ludźmi. To cieszy mnie 
najbardziej – cieszy się Sandrine. 

Trzeba żyć!
Sprowadzanie, produkowanie i do-

starczanie statuetek sportowych nie 
cieszyłoby kogoś, kto sam nie miał 
styczności ze sportem. Sportem, któ-
ry w pewien sposób potrafi uratować 
życie i pozwolić przetrwać ekstre-
malne sytuacje. – Grałam w squasha, 
tańczyłam flamenco, uprawiałam 
aqua zumbę, próbowałam wielu rze-
czy. Przydało się w chwili wypadku... 
Sandrine znalazła się feralnego 28 
stycznia 2006 roku w hali Między-
narodowych Targów Katowickich. 
Runął dach budynku, a pod gruzo-
wiskiem życie straciło 65 osób, nie-

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

www.konsul.biz.pl
e-mail: trofea@konsul.biz.pl,

grafik@konsul.biz.pl

mal 200 było rannych. – Byłam tam. 
Wyszłam ze złamanym kręgosłupem, 
uszkodzonymi nerkami. Zapowiada-
ło się dramatycznie. Ale dzięki temu, 
że miałam dobry, zadbany organizm, 
wróciłam do formy niemożliwie szyb-
ko. Nie jestem może w pełni aktywna, 
ale normalnie się poruszam i ostat-
nio zaraziłam się od znajomych grą 
w golfa! Najważniejsze, to czuć się 
dobrze ze sobą.

Kosnicki poznała w swojej pra-
cy wielu tuzów polskiego sportu. 
Wszystko dzięki dostarczanym przez 
jej firmę trofeom. Na liście tych oso-
bistości są m.in. Adam Małysz, Zbi-
gniew Boniek, Grzegorz Lato czy 
Robert Korzeniowski. – Świetnie się 
dogadaliśmy w moim ojczystym ję-
zyku, bo Robert długo trenował we 
Francji – zaznacza Sandrine. Zdarza 
jej się także gościć w swoim domu 
w Polsce Joachima Marxa. Były wy-
bitny napastnik Ruchu Chorzów i RC 
Lens, mistrz olimpijski z reprezen-
tacją Kazimierza Górskiego z Mo-
nachium zna się z ojcem Sandrine. 
Miała także sposobność... trenować 
na strzelnicy z mistrzem świata i wi-
cemistrzem olimpijskim w biathlonie 
Tomaszem Sikorą. – Poza tym przez 
lata poznałam wielu ambasadorów, 
wysokich urzędników, dyplomatów. 
I mogę się pochwalić, że reklamy 
Konsula czy Polcups pojawiały się na 
motocyklach podczas rajdu Paryż – 
Dakar! Optymizm Sandrine Kosnicki 
jest zaraźliwy i pouczający. – Działa-
nie to moja adrenalina – śmieje się 
Kosnicki. – Jeśli mam w życiu cel, to 
do niego idę. Trzeba żyć, działać, bo 
kiedy coś robimy, to prędzej czy póź-
niej będą tego owoce. Szkoda czasu 
na narzekanie!

Maciej Madey
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Z Pawłem Pasternakiem – prezesem Zarządu Śląskiej Gru-
py Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji 
– Sekcja Polska, największej na świecie policyjnej organizacji 
skupiającej w swoich szeregach funkcjonariuszy z ponad 60 
krajów, rozmawia Dominika Tkocz.

– Panie Pawle, strasznie długa na-
zwa…

– Ogromna organizacja to i dłu-
ga nazwa (śmiech). Na poważnie, to 
rzeczywiście największa na świecie, 
licząca ponad 500 tys. osób, organiza-
cja, do której należą nie tylko policjan-
ci, ale również funkcjonariusze innych 
formacji

– Zatem nazwa nie oddaje w pełni 
charakteru organizacji?

– Oddaje, i to w stu procentach.
Oczywiście moglibyśmy wymienić 
wszystkie formacje, ale wtedy nazwa 
zajęłaby pewnie całą stronę. 

– Zatem w naszym kraju funk-
cjonariuszy jakich formacji, oprócz 
Policji oczywiście, skupia Wasza or-
ganizacja?

– Zgodnie z naszym statutem to 
funkcjonariusze Policji i Straży Gra-
nicznej w służbie czynnej oraz emeryci 
i renciści tych formacji. Jednak Śląska 
Społeczność IPA to znacznie szersza 
grupa osób, wywodząca się z innych 
formacji…

– Śląska Społeczność? Skąd ten 
podział?

– Struktury IPA na świecie i w Pol-
sce dzielą się na sekcje krajowe. Nasza 
(Sekcja Polska) istnieje od 1991 roku. 
Śląska Grupa Wojewódzka istnieje 
i rozwija się od ponad 16 lat.

– No właśnie. Jesteście największą 
organizacją na świecie. A tutaj?

– Tutaj też! (śmiech). Sekcja Polska 
nie jest najliczniejszą z sekcji świa-
towych, ale wynika to m.in. z naszej 
krótkiej historii. Niemniej Śląska Gru-
pa Wojewódzka IPA to największa 
część Sekcji Polskiej IPA.

– Pod jakim względem najwięk-
sza?

– Oczywiście pod każdym! Trudno 
mi, jako szefowi tej grupy, twierdzić 
inaczej. Na szczęście nie jest to bez-
podstawne twierdzenie – statystyki są 
po naszej stronie.

– Śląska Społeczność IPA czy Ślą-
ska Grupa Wojewódzka IPA?

– To jedno i to samo, choć każda 
z tych nazw opisuje inny aspekt na-
szego istnienia. Śląska Grupa Woje-
wódzka to nasza nazwa i określenie 
struktury i miejsca w Sekcji Polskiej. 
To ludzie jednak tworzą naszą Śląską 
Społeczność IPA, która wykracza da-
leko poza geograficzne i strukturalne 
ograniczenia. 

– Czyli jest szansa, że nie będąc 
policjantem mogę dołączyć do Wa-
szej Społeczności IPA?

– Pod pewnymi warunkami tak. 
– Co muszę zrobić?
– Na początek wstąpić do Policji 

(śmiech). Niestety, na zasadach człon-
kostwa pani udział nie jest możliwy. 
Pragniemy uelastycznić nasze krajowe 

struktury na inne formacje. Od 2010 
roku Śląska Grupa prowadzi Program 
Członkostwa Służb Porządku Praw-
nego, który daje możliwość uczest-
nictwa również funkcjonariuszom 
innych formacji 

– O jakich formacjach Pan mówi?
– Program obejmuje wszystkie służ-

by, które na co dzień działają na rzecz 
bezpieczeństwa obywateli i kraju.

– Czyli wszyscy funkcjonariusze 
tych służb na Śląsku są lub mogą 
być członkami Śląskiej Grupy?

– Nie tylko ze Śląska, ale z całej 
Polski i z Sosnowca (śmiech).

– Ludziom z Sosnowca będzie 
trudniej?

– Im zawsze jest trudniej (znowu 
śmiech). Przepraszam, to niewinny 
żart rudzianina ze Śląska. Nie podsy-
cam animozji śląsko-sosnowieckich.

– Tylko czy to ma sens? Po co ktoś 
mieszkający 600 km od Katowic ma 
wstępować do Śląskiej Grupy IPA?

– To zupełnie jakby pani zapytała 
po co ktokolwiek w Polsce ma wstę-
pować do IPA, skoro siedziba orga-
nizacji na świecie jest w Szwajcarii, 
a więc ponad 1000 kilometrów od Ka-
towic. Myślimy i działamy globalnie.

– Nadal jednak nie mam szans na 
przyłączenie się do Waszej społecz-
ności.

International Police Association
IPA KATOWICE
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się do poziomu rozpoznawalności na 
świecie.

– Za granicą jest z tym lepiej?
– Zdecydowanie. Kilkudziesięcio-

letnia tradycja zaowocowała ogrom-
nym szacunkiem dla naszej organizacji 
i jej członków. Znak IPA, legitymacja 
czy karta członkowska niejednokrot-
nie pomogły w trudnych sytuacjach 
(śmiech). 

– Co konkretnego robicie w kraju, 
by zmienić podejście do IPA lub po 
prostu rozpropagować Wasze idee 
wśród funkcjonariuszy, którzy nie 
słyszeli o IPA albo nie są Waszymi 
członkami?

– Śląska Grupa IPA jest najbardziej 
aktywną grupą w strukturach Sekcji 
Polskiej Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Policji. Tylko w 2014 roku 
zorganizowaliśmy ponad 140 imprez 
i wydarzeń, w których udział wzięło 
ponad 50 tysięcy ludzi. Cyklicznie or-
ganizujemy największą plenerową im-
prezę IPA, którą odwiedza kilkanaście 
tysięcy uczestników ze Śląska, kraju 
i zagranicy. 

– Kiedy najbliższa edycja?
– Planujemy ją na 5 września tego 

roku. W chwili obecnej ustalamy 
szczegóły, ale jak co roku będzie ona 
w najlepszym możliwym wykonaniu.

– Czego dotyczą Wasze programy 
i na czym polega ich wyjątkowość?

– Najdłużej prowadzony jest program, 
który nazwaliśmy IPA mobile. Jest to 
specjalna oferta telefonii komórkowej 
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– Widzę, że konsekwentnie drą-
ży pani temat (śmiech). Realizujemy 
jeszcze dwa inne programy. Jednym 
z nich jest program o nazwie IPA Fa-
mily, który kierujemy do rodzin na-
szych członków. Drugim programem, 
który obejmuje „cywilów”, jest hono-
rowe wyróżnienie tytułem Sympatyk 
Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. 

– Dużo osób wspiera Śląską Gru-
pę?

– Z radością mogę powiedzieć, że 
to tysiące osób, do których zaliczają 
się i członkowie oraz ich rodziny, ale 
i ogromna liczba przyjaciół i właśnie 
sympatyków, których mamy ponad 
ośmiuset. IPA to pozytywne myślenie 
i działanie, które widać na każdym 
kroku.

– Czy trudno budować i utrwalać 
wizerunek organizacji?

– Na szczęście coraz łatwiej. Zmie-
niły się czasy, dorosły nowe pokolenia. 
Dzisiaj o wiele łatwiej funkcjonować 
bez cienia, jakim kładła się miniona 
epoka milicji i ZOMO. 

– Wasza nazwa i symbolika bez-
pośrednio nawiązują do Policji. 

– Tak, zarówno skrót, jaki i logo 
organizacji to bardzo rozpoznawal-
ne symbole. Również w Polsce, choć 
z pewnością lepiej na świecie.

– Służby mundurowe w Polsce nie 
rozpoznają logo IPA?

– Zdarza się (śmiech). Coraz rza-
dziej, pracujemy jednak nad tym 
bardzo mocno, tak, by choć zbliżyć 

dla członków stowarzyszenia. Z oferty 
tej skorzystało ponad 1500 członków 
wraz z rodzinami. W zeszłym roku uru-
chomiliśmy IPA Security…

– Brzmi groźnie…
– Tylko dla włamywaczy i złodziei! 

To program wychodzący naprzeciw 
zapotrzebowaniu na ochronę tech-
niczną i fizyczną oraz zdrowia i życia. 
Chodzi generalnie o bezpieczeństwo 
w różnych aspektach życia członków 
Śląskiej Grupy IPA.

– Nie tylko staracie się zabezpie-
czyć mienie i zdrowie członków, ale 
przyczyniacie się do poprawy kom-
fortu życia?

– Zdecydowanie tak. Eliminując 
zagrożenia i potencjalne problemy 
następnym programem (śmiech). IPA 
Spokojna Przyszłość to program ubez-
pieczeń na życie specjalnie przygoto-
wany dla naszych członków

– W ramach służby nie jesteście 
ubezpieczeni od niebezpiecznych 
zdarzeń i utraty zdrowia lub życia?

– Tak. Każdy z funkcjonariuszy dba 
o to pełniąc służbę. Jednak problem 
pojawia się wraz z jej zakończeniem. 
Każda osoba ze służb mundurowych 
przechodząca na emeryturę traci pra-
wo do dotychczasowych ubezpieczeń 
i tu pojawiamy się my.

– Uczestnictwo w tych progra-
mach wymaga jednak zapisania do 
nich i jakiejś bieżącej obsługi, więc 
jednak wymagają zaangażowania 
i czasu.
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– Każda aktywność wymaga zaan-
gażowania. W naszym przypadku sta-
ramy się minimalizować formalności 
i tworzyć rozwiązania maksymalnie 
przyjazne i oszczędne… w czasie. 
Milowym krokiem było stworzenie 
specjalnej platformy internetowej. 
Unikalnej w skali kraju, a może Eu-
ropy. 

– A co z barierą odległości, o któ-
rej już zresztą rozmawialiśmy? 
To prawda, że korzystając z udo-
godnień technologicznych możecie 
skrócić czas obsługi, jednak pew-
ne kwestie nadal będą wymagać 

osobistego zaangażowania, choćby 
złożenia podpisu…

– Pani redaktor! Mamy XXI wiek! 
Możemy wykorzystać dostępną tech-
nologię, co nie stanowi problemu. 
Najlepszym przykładem niech będzie 
czasopismo, które wydajemy.

– Jesteście wydawcą czasopisma?
– Tak, od blisko pięciu lat wydaje-

my własny kwartalnik o nazwie IPA 
FUN, który od dwóch lat kolpor-
tujemy na adresy domowe naszych 
członków.

– Można u Was zamówić sobie 
prenumeratę? Ile kosztuje?

– Nie trzeba zamawiać i nie trzeba 
płacić. Każdy z członków Śląskiej 
Grupy Wojewódzkiej IPA otrzymuje 
naszą gazetę bezpłatnie. 

– W dzisiejszych czasach to już 
chyba wtórne źródło informowania 
o aktywności tak dużej organizacji? 
Czy inne media nie są popularniej-
sze? Wspominał Pan o nowym ser-
wisie internetowym.

– Oczywiście, że są popularniejsze. 
Tylko w ciągu ostatniego roku nasza 
witryna internetowa została wyświe-
tlona blisko pół miliona razy. Trudno 

z tym konkurować czasopismem 
wydawanym w kilku tysiącach 
egzemplarzy, choć gazeta ma też 

swoją wersję elektroniczną. 
– Jest Pan redaktorem 

naczelnym tego pisma. 
Czy ocena, że jest na 

bardzo wysokim po-
ziomie nie jest prze-

jawem pychy? 
Choć odrobinę?

– Przejąłem 
tę rolę nieja-

ko w pakiecie wraz z wyborem na 
funkcję prezesa Zarządu, ponad dwa 
lata temu. Gdyby poziom gazety się 
zmienił, to z pewnością moje stwier-
dzenie mogłoby być postrzegane 
jako wyraz pychy, ale od wielu lat 
jest raczej powodem do dumy, stąd 
też ta ocena. 

– Rzeczywiście, jako grupa woje-
wódzka wyróżniacie się. Towarzy-
szące Waszemu wizerunkowi logo, 
choć zawierające symbolikę IPA, od 
razu pozwala na skojarzenie z kon-
kretną grupą. Taki był cel, czy to 
przypadek?

– Bezsprzecznie cel. Nie chcemy 
się odciąć ani umniejszać roli całej 
organizacji. Jednak będąc w pełni 
świadomi dotychczasowych osiągnięć 
i rozmiaru naszej grupy, zdecydowali-
śmy się na promocję mocno zindywi-
dualizowanego wizerunku. Ta marka 
otwiera wiele drzwi.

– Brzmi to dość ciekawie. Co spra-
wia, że z taką łatwością otwieracie 
te drzwi?

– W chwili, kiedy organizacja po-
zarządowa pragnie uczestniczyć w ja-
kimś przedsięwzięciu realizowanym 
przez lokalny samorząd, musi choćby 
uprawdopodobnić, że podoła temu 
zadaniu. Za nami stoi kilka tysięcy 
członków, w tej chwili już tysiące 
zorganizowanych imprez, z których 
zdecydowana większość okazała się 
sukcesami. Gdy do realizacji zada-
nia szukasz partnera, który będzie 
współfinansował ten projekt, to trudno 
oczekiwać, że zainwestuje nie mając 
gwarancji, że te środki nie zostaną 
zmarnowane.

– Czego Wam i Waszym członkom 
można życzyć?

– Naszym członkom życzyłbym 
optymizmu, otwartości i zaangażowa-
nia, które sprawia, że chcą być częścią 
Śląskiej Społeczności IPA. 

– A jak będą z Sosnowca?
– Ech, wystarczy raz zażartować 

i będzie się to ciągnęło za człowie-
kiem po wieki… Nie mamy nic prze-
ciwko nikomu z Sosnowca!

– Dziękuję bardzo za rozmowę

SILESIA BUSINESS & LIFE



53SILESIA BUSINESS & LIFESILESIA BUSINESS & LIFE 47



SILESIA BUSINESS & LIFE54 SILESIA BUSINESS & LIFE

Pierwszą miłością był hokej, z którego zrodziła się pasja dziennikarska. Przez kolejne lata mieszał 
farby w garażu, handlował nieruchomościami i... koszulami. Ale w końcu dopiął swego, wiążąc się 
ze sportową i dziennikarską pasją. Z Mateuszem Borkiem rozmawiamy o etosie i warsztacie pracy 
dziennikarskiej, potrzebie nieustannego inwestowania w siebie i zarywaniu nocy dla obcowania ze 
światem wielkiego boksu. Wprawdzie pełnego blichtru, tylko... komu to przeszkadza?!

SYLWETKA

Mateusz BOREK

Entuzjasta życia!
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– Rozmowa ukaże się na łamach pisma 
kierowanego do inwestorów, przedsię-
biorców. Może więc zamiast o sporcie 
powinniśmy pomówić o pieniądzach? 
Ale znalazłem wybieg i zapytam tak: czy 
największym kapitałem sprawozdawcy 
sportowego są ludzkie emocje?

– To na pewno przywilej być takim 
„przekaźnikiem” emocji, mieć możliwość 
decydowania o tym, w którą stronę pchnąć 
towarzyszące wydarzeniom sportowym 
emocje. Każdy z komentatorów w końcu 
słyszy w słuchawkach „3, 2, 1... jesteś!” 
i zostaje sam. Musi sobie radzić. W dużej 
mierze to, jak wygląda transmisja, zależy 
od doświadczenia, dyspozycji dnia. Ko-
mentator decyduje co uwypuklić, ale też co 
zostanie przemilczane, niezauważone. Każ-
dy z widzów, dziennikarzy, ma inną optykę 
na widowisko, które śledzi i pewnie każ-
dy, gdyby tylko dostał szansę, opisałby to 
w inny sposób. Ale ja dziś roli komentatora 
staram się nie przeceniać. Zupełnie inaczej 
wyglądało to trzydzieści lat temu, kiedy 
w telewizji był jeden kanał, podczas relacji 
z meczu pustoszały ulice, ludzie gromadzili 
się w tym mieszkaniu, w którym akurat był 
telewizor...

Pamiętamy wielkie nazwiska. Jan Ci-
szewski, Andrzej Feliks Żmuda, Stefan 
Rzeszot – oni byli nie tyle moderatorami 
sportowej dyskusji, co wręcz gwiazdami 
mediów. Bo było ich niewielu, a emocje 
wielkie. Dziś temat spowszedniał. Kiedyś 
komentatorów mieliśmy kilku czy kilku-
nastu i ten głos zostawał w człowieku na 
lata. Komentator był kiedyś dużą postacią. 
Dzisiaj – w telewizji ponad dwadzieścia 
kanałów sportowych, ujęcia w „super slow 

motion”, statystyki on-line aktualizowane 
w każdej minucie meczu. Wszystko stało 
się bardziej policzalne, techniczne, wcho-
dzimy w najdrobniejsze detale sportu. 
Z jednej strony to zabija emocjonalny ogląd 
meczu – kto dziś potrafi przez 90 minut wy-
trzymać bez zerkania w ekran komputera 
czy telefonu, pisząc np. post na Twitterze? 
Z drugiej, daje nam to możliwość, by wejść 
w szczegóły, zagłębić się w niuanse. Wra-
cając do pytania – sądzę, że zawód dzien-
nikarza sportowego spowszedniał. Już nie 
trzeba zbyt wiele umieć, by mienić się 
komentatorem. Jestem chyba z ostatniego 
pokolenia, w którym trzeba było zaparzyć 
herbatę starszemu koledze, napisać coś za 
niego i powoli zdobywać wiedzę, szukać 
szansy. 

– Ale po tylu latach w branży, z wypra-
cowaną, mocną pozycją, ma Pan prawo 
czuć się opiniotwórczy. Tak pokaźne do-
świadczenie chyba daje legitymację do 
kreowania opinii?

– Nie mam takich aspiracji, żeby wszy-
scy myśleli to, co ja. Zawsze kierowałem 
się pasją, uczciwością, a nie interesami ja-
kiejś koterii. Pewnie, jak każdy, zarówno 
w życiu, jak i w zawodzie, pomyliłem się 
nieraz. Ale nigdy nie wynikało to z kalkula-
cji, trzymania się jakiejś narzuconej linii. 

Oczywiście, reprezentacja to najtrud-
niejsza drużyna do komentowania. Z jed-
nej strony to nobilituje, a z drugiej daje 
poczucie wielkiej odpowiedzialności, bo 
słucha cię kilka milionów kibiców. Respek-
tując swoją pracę, chce się być prawdzi-
wym, opiniotwórczym. Ważne, by znaleźć 
rozsądne proporcje między tym, co mówi 

serce, a co podpowiada rozum. Komentator 
ma wtedy prawo uwypuklić dobre strony 
i niekoniecznie koncentrować się na złych, 
ale to nie zwalnia go z obowiązku mówienia 
prawdy!

Swój pierwszy mecz dorosłej kadry sko-
mentowałem w 2002 roku. Minęło trochę 
lat, na pewno robię to inaczej. Miałem 27 
lat, było w moim komentarzu więcej emo-
cji, myślenia życzeniowego. Dziś za to – 
spokój, rozwaga. Człowiek dojrzewa, także 
jako komentator, i to widać. Przed finałem 
mundialu w Jokohamie w 2002 r. niektórzy 
starsi koledzy byli zaszokowani i pytali, 
wręcz oburzeni, jak to możliwe, że tak mło-
dy człowiek komentuje imprezę tej rangi? 
Dzisiaj trochę ich rozumiem, bo wiem, że 
co nieco trzeba przeżyć, by oddać pełnię 
wydarzeń. Ale – chociaż od mojego pierw-
szego skomentowanego meczu minie nie-
długo 20 lat – nie czuję się wypalony.

– Dzisiaj, w adekwatnej sytuacji, 
tyle że będąc „tym starszym”, też 
by Pan zapytał w ten sposób?

– Nigdy nie miałem w sobie ja-
kiejś potrzeby moralizowania, nie 
mam zamiaru nikogo pouczać. 
Pewnie, gdyby pojawił się jakiś 
chłopak przed trzydziestką, to 
najwidoczniej dlatego, że jego 
szefowie uznali, że jest dobry 
w swoim fachu. Jako nacja lu-
bimy pozazdrościć, pouczać, 
włącza się w nas potrzeba bycia 
autorytetem. A tymczasem to 
jest tak, jak w biznesie. Jesteś tam, 
gdzie ktoś cię chce. Zarabiasz tyle, 
ile ktoś chce ci płacić. Znaczysz tyle 
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dla rynku na ile on cię wycenia. Czy to się 
komuś podoba czy nie, trzeba nauczyć się 
rozumować według tego schematu. 

Zdaję sobie sprawę, że człowiek na 
moim poziomie zawodowym w Niem-
czech zarabia kilka razy tyle, co ja. I mam 
mieć z tego powodu do kogoś pretensje? 
Nie mam i mieć nie będę. Takie są realia. 
Zawsze mogę założyć swój własny biznes 
albo pójść na rynek w Krakowie sprze-
dawać precle. Wybrałem sobie taki, a nie 
inny zawód, wiedziałem, że zawsze będę 
pasjonował się sportem. I tak jeździłbym 
po świecie i oglądał mecze. Udało się zna-
leźć taki sposób na życie, dzięki czemu 
mogę się uważać za szczęściarza. Mama 
powtarzała: „Raz w miesiącu idź na kola-
nach do Częstochowy, bo większość ludzi 
w tym kraju pracuje, żeby zarobić na rodzi-
nę, a ty zarabiasz, robiąc to, co kochasz”. 
Miałem w życiu kilkanaście niezłych pro-
pozycji. Miałbym okazję, by codziennie 
odpalać komputer w korporacji, pracować 
do późna w piątek. Zamiast obiadów jadł-
bym „lunche”, a zamiast kolacji „dinery”. 
Prowadziłbym „mailingowo-mityngowy” 
styl życia. Ale wiem, że na dłuższą metę 
byłbym w tym nieszczęśliwy. Każdy żyje 
tak, jak chce. Dostałem od Boga szansę, 
sposobność ku temu, by latami rozwijać 
swój warsztat. Zadowala mnie to, co robię. 
Dzięki temu jestem na co dzień uśmiech-
nięty, nie zazdroszczę innym domów, pry-
watnych samolotów – to nie moja bajka. 
Pieniądze zawsze były dla mnie środkiem 
do osiągnięcia celu, a nie celem samym 
w sobie. Wykonuję zawód, o którym ma-
rzyłem od dziecka, ale po drodze 
musiałem robić wiele innych 
rzeczy...

– Często podkre-
śla Pan, że nie do-
świadcza kariery, 
tylko przygody 
za mikrofonem. To 
zwykła kokieteria, 
czy Pańskim zda-

niem w zawodzie dziennikarza trudno 
w ogóle mówić o karierze?

– Zawsze śmieję się, że karierę to miał, 
ale Zbyszek Boniek. Na studiach miałem 
zajęcia fakultatywne z dziennikarstwa spor-
towego. I profesor Andrzej Roman z uporem 
maniaka powtarzał, że najważniejszy w tym 
fachu jest pomysł. Wbijał nam do głów, że 
specjalizacja sportowa jest na samym końcu 
dziennikarskiej hierarchii. Dziwiło mnie to, 
w końcu jeszcze mając pięć lat wyłączałem 
głos w telewizorze i komentowałem mecze, 
notabene był to hokej na lodzie (to pierwsza 
dyscyplina, w której byłem zakochany)... 
I niby mówi się, że dziennikarstwo sportowe 
jest dziennikarstwem z najniższej półki. Ale 
proszę zauważyć, jak wielkie emocje wzbu-
dzają wśród odbiorców ci zajmujący się 
sportem. O tych, którzy parają się ekonomią, 
polityką, teatrem, dyskutuje wąska, herme-
tyczna grupa. Tymczasem w sporcie 
mamy do czynienia z czterdzie-
stoma milionami selekcjonerów 
i dwudziestoma milionami ko-
mentatorów. Każdy z nich lubi 
ocenić dziennikarza, pody-
skutować o nim. Młodym 
dziennikarzom powta-
rzam, że najgorsze to 
być kalką, kimś prze-
zroczystym, nijakim. 
Żeby mieć swój znak 
firmowy, nie można 
wychować się tylko na 
gazecie sportowej. 
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– Ojciec z uporem maniaka powtarzał 
mi zawsze, za co jestem mu wdzięczny, 
żeby po prostu czytać książki. W końcu 
„Piłka Nożna” nie wystarcza. Niby tak nie-
wiele, a jednak niektórych to przerasta.

– Dokładnie. Należy mieć w sobie cha-
ryzmę, ryzyko stawiania tezy. Ważna jest 
wyobraźnia, plastyczne myślenie, umiejęt-
ność narracji, szeroka gama figur retorycz-
nych. Należy potrafić zagrać pauzą, akcen-
tem logicznym, wiedzieć kiedy zamilknąć, 
a kiedy przyspieszyć. Najważniejsze, to być 
„jakimś”. Kiedy ludzie spierają się o ciebie, 
kłócą – to znaczy, że już jest dobrze, bo 
wzbudzasz emocje. Dziś naprawdę niewiele 
trzeba, by zaistnieć w mediach. Ale zasta-
nówmy się – przy tylu stacjach sportowych 
i kilkuset komentatorach, ilu jest rozpozna-
walnych? Piętnastu? 

– Przejdźmy do pieniędzy, o których 
wspominałem na początku. Pierwsza pra-
ca zarobkowa?

– Zacząłem mając... chyba 13 lat. W two-
rzącej się wtedy fabryce farb „Śnieżka”. Dzi-
siaj to potęga, a wtedy – zwykła buda, garaż 

w Dębicy. Pracowałem tam przez wakacje, 
żeby pod koniec lata móc pojechać pod 

namioty. Potem, w liceum, pisałem na 
zlecenie wypracowania. Nie byłem 

w tym najgorszy, a że potrzebują-
cych było wielu, to trochę odło-

żyłem (śmiech). 

– Po drodze przytrafiło 
się też prowadzenie hur-
towni koszul...

– No tak, założyłem 
z kolega firmę i trochę 
pojeździłem po kraju. 
Pracowałem jako kasjer 
w Miejskim Ośrodku 
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Kultury, potem w tym samym MOK-u by-
łem organizatorem imprez. Parę miesięcy 
spędziłem w kuchni w Londynie, przy 
czym średnio co dwa tygodnie musiałem 
zwiewać przed urzędnikami z „immigra-
tion” (śmiech). Potem, już w Warszawie, 
przyszła praca w recepcji w PriceWaterho-
useCoopers. Na tyle przyzwoicie znałem 
angielski, że pisałem maile, umawiałem 
spotkania. Musiałem zarobić na mały pokój 
wynajmowany na Targówku. W końcu na 
parę lat utknąłem w branży nieruchomości, 
a zarobione tam pieniądze mogłem zainwe-
stować w siebie. Opłaciło się, bo w końcu 
trafiłem do Eurosportu, potem Janusz Ba-
sałaj wciągnął mnie do Canal+. Ale nie 
zaproponował pracy komentatora, tylko 
kazał uczyć się montażu, pracy reportera. 
Chciałem się uczyć i miałem dobrą okazję. 
W końcu, gdy w 2000 roku Polsat nabył 
prawa do meczów kadry i Ligi Mistrzów, 
trafiłem tam i się zasiedziałem...

– I najwyraźniej dobrze Panu w tym 
polsatowskim gnieździe. Nie wygląda na 
to, żeby gdzieś się Pan wybierał.

– Mówi się, że 4-7 lat to dobry okres, 
by zmienić pracę. Tyle, że ja nie mam na 
to ochoty. Zawsze cenię sobie atmosfe-
rę, a w Polsacie najpierw jesteśmy fajną, 
rodzinną paczką, a dopiero potem traktu-
jemy się na stopie zawodowej. To świętej 
pamięci Piotrek Nurowski i Marian Kmita 
przekonali mnie, bym dołączył do nowej 
stacji. Zaczynaliśmy od małego pokoju, 
a dziś zrobiło się z tego kilka milionów de-
koderów w polskich domach. Przyjemnie 
jest mieć świadomość, że coś takiego się 
współtworzy. Najważniejsze jest dla mnie, 
że ani szef, ani właściciel stacji, nigdy nie 
próbowali ingerować w naszą pracę pod 
względem merytorycznym. 

– To taka delikatna aluzja odnośnie 
pracy w mediach publicznych?

– Miałem ze dwa razy propozycję z TVP, 
ale nie byłem zainteresowany. Nie chcę 
wykonywać swojego zawodu jednocześnie 
będąc zależnym od tzw. góry i rozdań po-
litycznych. Sport powinien być daleki od 
tego, a skupiać się na prawdziwych, żywych 
emocjach. Cenię sobie w mojej stacji to, że 
mogę robić coś poza nią. Nie ma sztucz-
nych zakazów. Właściciel ma normalne po-
dejście, bo sam jest biznesmenem i działa 
na różnych płaszczyznach. Wyraźnie wy-
chodzi z założenia, że jeśli jego pracowni-
cy są doceniani i ktoś daje im dodatkowo 
zarobić, to dobrze o nich świadczy. 

– Chodzi o udział w reklamach?
– W wielu różnych historiach komer-

cyjnych. Nikt nie dał mi niczego ot tak. 
Niektórzy mają tzw. twarz, ale to się nie 
przekłada na żadne korzyści. Do wszyst-
kiego w życiu trzeba się przyłożyć i zbu-
dować zaufanie. Jeżeli robię transmisję, to 
nieważne czy ma ją śledzić dziesięć mi-
lionów, czy dwa tysiące widzów – zawsze 
przygotowuję się do niej tak samo. I tak 
samo zrelacjonuję mecz dla dwóch osób. 
Na tym polega zawodowstwo. Oczywiście, 
raz jest się lepszym, a raz gorszym. Czasa-
mi człowiek gorzej się czuje, ma słabszy 
czas. Tak po prostu. Wtedy trzeba zrobić 
wszystko, żeby bezpiecznie przejść przez 
transmisję i nie ryzykować merytorycznie. 
Jeżeli ma się dobry dzień, to ta muzyka 
sama dobrze płynie. Wiadomo, są też tacy, 
którzy każdy mecz traktują jak zwykłą fu-
chę. Ja stawiam na profesjonalizm i mam 
zamiar przez kolejne lata się tego trzymać. 
Cieszę się, że nikt nie blokuje mojego 
rozwoju i pozwala spełniać się w różnych 
segmentach. Co do TVP, to widać, że wolą 

Foto Krzysztof Dubiel/Polsat



SILESIA BUSINESS & LIFE5858

czasami dać dziennikarzowi gwiazdorski 
kontrakt, z zakazem np. udziału w rekla-
mach. Swoją drogą, te kontrakty nie są 
w pełni uprawnione, bo najczęściej są 
finansowane z publicznych pieniędzy. 
Dla mnie takie podejście jest zwy-
czajnie głupie i nieuczciwe.

– W majówkę wybiera się Pan do 
Las Vegas? Mam oczywiście na my-
śli walkę stulecia: Mayweather 
Jr. vs. Pacquiao.

– Wydawało się, że zrobię sobie 
mały tour, ale ostatecznie plany 
trochę się pozmieniały. Tak czy 
inaczej jadę do Nowego Jorku 
na walkę Kliczki, a zaraz po-
tem do Chicago na galę, gdzie 
do ringu wyjdą Artur Szpil-
ka i Maciej Sulęcki. Obejrzę 
więc trochę wielkiego boksu 
i wrócę. Pewnie, gdybym miał 
możliwość akredytowania się, 
to wykupiłbym bilety na samo-
lot i poleciał do Vegas, ale nieste-
ty, nie tym razem. Tak czy inaczej, 
trzeba w siebie inwestować. Nawet, jeśli 
nie wykonuję obowiązków zawodowych, 
to jeżdżę trochę po świecie. Na 20 finałów 

MATEUSZ BOREK

Rocznik `73, urodzony w Dębicy. W mediach obecny od 1996 
roku. Od roku 2000 dziennikarz Polsatu Sport, obecnie także 
współpracownik Eurosportu i Przeglądu Sportowego. Prowadzi 
programy publicystyczne („Café Futbol”, „Puncher”), komentuje 
spotkania Bundesligi oraz reprezentacji Polski, a także gale 
bokserskie. Skomentował dziewięć finałów Ligi Mistrzów. 
Relacjonował mundiale w Korei i Japonii (2002), Niemczech (2006) 
oraz Euro na boiskach Austrii i Szwajcarii (2008). W przeszłości 
współpracował m.in. z „Dziennikiem Polska, Europa, Świat”, 
„Super Expressem” i Canal+. Ma na koncie trzy „Piłkarskie 
Oskary” dla najlepszego komentatora i dwie nominacje do 
Telekamery. 
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Ligi Mistrzów na 11 byłem prywatnie. De-
nerwuje mnie, kiedy ludzie czekają na dar-
mowe wejściówki i czasami, tylko po to, 
udają dziennikarzy.

– Właściwie to skąd wziął się ten bak-
cyl bokserski?

– Kręciłem się od dziecka w różnych 
środowiskach. Tata był dyrektorem teatru, 
więc chodziłem na spektakle, jeździłem po 
festiwalach. Ale miałem też wielu kumpli 
pięściarzy i zapaśników. Dębica w czasach 
komuny była specyficznym, czterdzie-
stotysięcznym miasteczkiem. Był w nim 
sport na absolutnie najwyższym poziomie. 
Igloopol grał w piłkarskiej ekstraklasie, 
a Wisłoka była na tym samym poziomie 
w zapasach i boksie. Bracia Kazimierz 
i Józef Lipieniowie (swoją drogą Józef to 
mój daleki wujek) zdobywali medale na 
mistrzostwach świata, na igrzyskach olim-
pijskich. Całe dzieciństwo żyłem między 
tymi ludźmi. W sobotę szło się na mecz 
piłkarski, a potem na mecze bokserskie. To 
było prawdziwe święto. Kiedy szedłem do 
liceum, to ojciec jednego z moich najlep-

szych kumpli był szefem sekcji. Mieli-
śmy bilety w pierwszym albo drugim 

rzędzie, pod samym ringiem. Na 
meczach z Legią, Gwardią War-

szawa, Czarnymi Słupsk hala 
pękała w szwach! Dlate-

go już wtedy mocno 
interesowałem się 

sportami walki. 
I nie wiem 

s k ą d 

u niektórych ta opinia, że od niedawna 
zajmuję się boksem. W 1996 roku, jeszcze 
w Canal+, prowadziłem studio przy oka-
zji walk Lennoksa Lewisa, Mike’a Tysona 
czy Oscara De La Hoi. Po kilku latach, 
kiedy Polsat zdecydował się wejść w ten 
interes, było dla mnie naturalnym, że się 
tym zajmę. Zresztą i tak byłem chyba je-
dynym człowiekiem w redakcji, którego 
sporty walki pasjonowały. Oglądałem 
wszystko, i tak jest do dzisiaj. Chłopa-
ki w redakcji często się ze mnie śmieją, 
bo czasami przychodzę na nagrania Café 
Futbol półprzytomny. W sobotę najpierw 
oglądam galę europejską i idę spać o pół-
nocy. O czwartej wstaję na galę Showti-
me’u albo HBO, oglądam do 8, śpię jesz-
cze chwilę, idę się wykąpać i prowadzę 
program. Ale lubię to, zawsze mnie pasjo-
nował boks. A ten w wielkim wydaniu, nie 
ma się co oszukiwać, jest pełen blichtru, 
ale ma niezwykły urok. 

– Poddał się Pan modzie na śrubowa-
nie własnych rekordów w maratonach, 
żyłowanie ciała na trasach triatlonu? 
Czy raczej stawia na spokojny, ale ak-
tywny wypoczynek?

– Triatlon? W ogóle mnie to nie interesuje! 
Od dziecka uprawiałem amatorsko kilka dys-
cyplin i do dziś lubię pójść z kumplami poko-
pać piłkę, zagrać w siatkę czy kosza. Zawsze 
ciągnęło mnie do sportów zespołowych. Da 
się zaobserwować tę grupę ludzi wkręconą 
w triatlon itp. Po trzydziestce pojawia się 
u niektórych kult sylwetki, ale ci, których 
organizmy nie są do tego przyzwyczajone, 
a nagle pragną biegać maratony, mogą szyb-
ko mieć z tego powodu duży problem.

– Ale nie żyje Pan wyłącznie sportem. 
Wspominaliśmy o książkach, to... może 
Mateusz Borek poleci jakąś lekturę?

– Ostatnio wziąłem się za Zygmunta Mi-
łoszewskiego i „Ziarno Prawdy”, na przy-
kład.

– Biografia Mike’a Tysona?
– O, dokładnie. „Moja prawda”, jest 

świetna. Jestem fanem literatury, czytam 
sporo książek, ale zazwyczaj czekam na 
wakacje. Wtedy zabieram pięć, sześć 
pozycji i nadrabiam. Nie lubię rozkła-
dania jednej książki na tydzień czy dwa, 
po kawałku. Siadam w leżaku, otwieram 
jedną i po dwóch dniach zabieram się za 
kolejną. Teraz mam w planach przeczy-
tać „Zero zero zero. Jak kokaina rządzi 
światem” Roberto Saviano, autora „Go-
morry”. Co do Tysona, to jest to jedna 
z najlepszych sportowych biografii, jakie 
czytałem. Bez plastiku, miałkich history-
jek „inspirowanych” reklamodawcami czy 
agentami. „Moja prawda” to czołówka, 
obok biografii Borisa Beckera czy „Ręki 
Boga” o Maradonie autorstwa Jimmiego 
Burnsa. Angielskiego dziennikarza, który 
się z Diego przyjaźnił, więc książka jest 
przeszywająco prawdziwa. 

– To jak – za rok usłyszmy Pana głos 
we wstępie do meczu Polaków na Euro 
we Francji?

– Wszystkie znaki na niebie i ziemi, na-
wet czysta matematyka, pokazują, że trud-
no będzie nie awansować. Zwłaszcza, że 
zagramy u siebie z Gruzją i Gibraltarem. 

– Rozmawiał Maciej Madey
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– „Sushi Umami Take Away” od sze-
ściu lat oferuje swoim klientom „praw-
dziwy smak tej potrawy”. Ten czas ist-
nienia na rynku przekonał Pana, że to 
dobry kierunek?

– Skoro przez ten czas udało się nam 
najpierw zaistnieć, a potem w miarę do-
brze funkcjonować na rynku, to chyba naj-
lepszy dowód na to, że swoją pracę wyko-
nujemy odpowiednio. Co więcej, robimy 
to od sześciu lat w prawie tej samej cenie. 
Mimo że koszty zakupu poszczególnych 

FIRMY REGIONU

Umami Sushi

Praca połączona z pasją
Tomasz Czypionka, właściciel restauracji Umami Sushi.

produktów wciąż rosną. Zdecydowanie 
odczuwam ten wzrost, bo chcąc uzyskać 
adekwatną jakość potrawy i jej unikatowy 
smak, większość produktów kupuję za 
granicą. Z kolei fakt, że ciągle się rozwija-
my, chociażby poprzez otwarcie nowego 
lokalu, może być powodem do niepokoju 
dla naszej konkurencji. Nawet na chwi-
lę nie zatrzymujemy się w miejscu, a za 
niedługo znowu podniesiemy poprzecz-
kę. Jesteśmy teraz na etapie testowania 
pewnych produktów i ich odpowiedniego 

przyrządzania... Ale nie mogę nic więcej 
powiedzieć na temat tego naszego asa 
w rękawie.

– Know-how trzeba skrzętnie chronić.
– Staramy się tworzyć markę, która 

przede wszystkim jest synonimem wyjąt-
kowego, ale jednocześnie smacznego su-
shi, także w bardziej eksperymentalnych 
formach. A budowanie takiego wizerunku 
zależy w pierwszej kolejności od kreatyw-
ności kucharza, a w drugiej od stosowa-
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KATOWICE, ul. Ściegiennego 45
KATOWICE, ul. Kościuszki 40
KONTAKT: 602 111 137
www.sushiumami.com.pl

nia nowoczesnych technik przyrządzania 
potraw. Moim pracownikom od samego 
początku przekazuję te zasady. Zresztą są 
dla nich oczywiste, bo mają naprawdę za-
miłowanie do tego, co robią. Ich lojalność 
w tym zakresie tworzy podwaliny mojej 
firmy i naszej marki. Uczestnicząc w róż-
nych szkoleniach dotyczących sporządza-
nia sushi, wielokrotnie się przekonałem, 
że zasady te wskazywane są jako kluczo-
we przez wielu uznanych ekspertów w tej 
dziedzinie. 

– Dobrą okazją do degustacji know-
how Pana oferty jest też Silesia Busi-
ness & Life Golf Cup. „Sushi Umami 
Take Away” uczestniczy w tym wyda-
rzeniu od samego początku.

– Silesia Business & Life Golf Cup to 
miejsce, gdzie byliśmy, jesteśmy i mam 
nadzieję również będziemy. Dla nas to 
ogromny zaszczyt. Podczas tego wyda-
rzenia przygotowujemy nie sto, a tysiąc 
kawałków sushi. Co roku zwiększamy ich 
liczbę i asortyment. Zawsze okazuje się, 
jednak, że wciąż jest to niewystarczają-
ce... Podczas eventu mamy również licz-
ne stałe grono uczestników, którzy już od 
godziny 12.00, wchodząc na event, pierw-
sze kroki kierują do naszego namiotu, by 
spróbować co nowego przygotowaliśmy 
dla gości.

– Czy udział w evencie Silesia Busi-
ness & Life daje Panu jakieś bezpośred-
nie korzyści?

– Silesia Business & Life Golf Cup to 
bardzo prestiżowy event i tacy tam rów-
nież są goście, którzy pojęcie o kulina-
riach mają ogromne. Cieszy mnie bardzo, 
że wielu z nich bardzo pozytywnie wypo-
wiada się o moich propozycjach. Niejed-
nokrotnie mam okazję gościć ich w swo-
ich lokalach. Doskonałym przykładem 
tego są: Krzysztof Skiba, Big Cyc, Czarek 
Pazura, Irek Bieleninik, Artur Siódmiak 
czy Maciej Zegan. Ciężka praca i pasja 
pozwalają poznawać ciekawych ludzi 
i osiągnąć sukces w tym, co robię.

Rozmawiała Dominika Tkocz
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Katowicka hala widziała już wiele sportowych widowisk najwyższej rangi. O mistrzostwo świata 
walczyli tu 39 lat temu polscy hokeiści, notując historyczne zwycięstwo nad Związkiem Radzieckim 
(był kiedyś taki kraj...). W „Spodku” 33 lata temu dziejowe sukcesy – w postaci trzech złotych medali 
czempionatu globu – odnosiły polskie zapasy. Tutaj polskie koszykarki 16 lat wstecz sięgnęły po – 
kompletnie niespodziewany – tytuł mistrzyń Europy. I – co wszyscy jeszcze świeżo mamy w pamięci 
– Mariusz Wlazły, MVP całych mistrzostw – wiódł swych kolegów z parkietów po ekscytujący pod 
każdym względem triumf w siatkarskiej rywalizacji najlepszych teamów świata. 29 maja „Spodek” 
krótko przed godz. 20.00 rozbłyśnie tysiącem świateł i rozbrzmi dźwiękami muzyki z samego serca 
jednej z najstarszych z kultur. 

SZTUKI WALKI

Only1 

„Spodek” odleci już wkrótce. Na Wschód

11 tysięcy widzów bezpośrednio bę-
dzie mogło podziwiać zmagania najlep-
szych wojowników w kategorii Sanda, 
Muay Thai, Muay Boran, K1 i MMA. 
To będzie prawdziwa podróż przez 
przestrzeń – sięgnie do samego serca 
legendarnego klasztoru Shaolin – oraz 
przez czas. Bo przecież korzeni Kung 
fu Wushu szukać trzeba ponad 2,5 tys. 
lat wstecz. Jak głosi legenda, w 527 r. 
p.n.e. do Shaolin – dziś mekki wszyst-
kich miłośników chińskich sztuk walki 
– z Indii przywędrował Bodhidharma. 
Żeby uaktywnić fizycznie medytują-
cych mnichów, wymyślił dla nich ze-
staw ćwiczeń ruchowych, 
który z upływem lat 

i wieków przerodził się w system wo-
jenny. 

Z owej tradycji pełnymi garścia-
mi czerpią zawodnicy odmiany walk 
Wushu zwanej Sanda. W przeszłości 
– zgodnie ze swym przeznaczeniem 
i intencjami twórców – Sanda była 
bojem na śmierć i życie, toczonym na 
kamiennej platformie, otoczonej lasem 
zaostrzonych włóczni. Łatwo sobie wy-
obrazić, czym kończyło się wypchnię-
cie poza arenę walki... Dziś Sanda jest 
rywalizacją czysto 
sporto-

wą, z zachowaniem konkretnych re-
guł, w której stawką jest już nie „być 
albo nie być”, ale mistrzowski pas. 
I rywalizacja o niego – a właściwie aż 
o trzy pasy – będzie ozdobą IV Mię-
dzynarodowej Gali Walk Zawodo-
wych Only1!

Można oczywiście zgodzić się, 
że bohaterowie niezapomnianego – 
mamy nadzieję – wieczoru dopiero 
powalczą o miano bohaterów 
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Powracając do głównych bohate-
rów wieczoru dodajmy, że w drugiej 
walce o pas mistrza świata (tym ra-
zem w kategorii 65 kg) zobaczymy 
wielokrotnego mistrza Rosji i Biało-
rusi w Sanda Yauhenija Sliaptsou oraz 
Francuza Damiena Loulouma. On 
z w swym CV ma wpisany trzykrotny 
triumf w prestiżowym Pars Cup w Te-
heranie. A w Iranie – dodajmy od razu 
– Sanda to nieomal sport narodowy! 

No i trzecie starcie o pas – tym razem 
mistrza Europy. Ryszard Raszkiewicz, 
były medalista mistrzostw Polski w... 
boksie, skrzyżuje rękawice z pełnym 
temperamentu Bośniakiem Bronisla-
vem Vujanoviciem – mistrzem swe-
go kraju w boksie, ale także mistrzem 
świata K1 federacji WKA. 

Poza wspomnianymi walkami 
o pasy, zobaczymy w piątkowy wie-
czór w Katowicach jeszcze trzy inne 
walki Sanda. – Nasza dyscyplina 
zdobywa coraz większą popularność. 
I trudno się temu dziwić. Walka jest 
bardzo dynamiczna, toczona w trzech 
trzyminutowych rundach – Mirosław 

Barszowski przybliża zasady tegoż 
sportu. – W przeciwieństwie do innych 
sportów walki, u nas nie ma momen-
tów przestoju, wyczekiwania. Sanda 
polega bowiem na kopnięciach, ude-
rzeniach i rzutach, nie przewiduje na-
tomiast walki w parterze. To zwiększa 
dynamikę i zmienność akcji.

W zawodowej odmianie – a z tą bę-
dziemy mieć do czynienia w „Spodku” 
– reguły dopuszczają używanie w wal-
ce łokci i kolan. Nie ma więc wątpli-
wości, że gala nie będzie wydarzeniem 
„bezkrwawym”. – Pamiętajmy jednak, 
że nasi zawodnicy reprezentują świa-
towy poziom wyszkolenia, a stosowa-
ne przez nich techniki – jakkolwiek 
prowadzić mogą do nokautów – są 
oceniane i punktowane, prowadząc do 
ostatecznego rozstrzygnięcia – dodaje 
nasz rozmówca. 

W Katowicach zobaczymy też re-
prezentantów innych sztuk walki. Bę-
dzie pojedynek K1, MMA oraz Muay 
Thai. A także prawdziwa gratka – po-
kaz (ale oczywiście w formie prawdzi-
wego starcia) Muay Boran. To antycz-

na, tajska sztuka walki, 

kibicowskiej wyobraźni. Nie ma jed-
nak wątpliwości, że z tym ostatnim 
nie będą mieć żadnego problemu. Ja-
son Ponet na przykład, dynamiczny, 
błyskotliwy i fantastyczny technicz-
nie – to siedmiokrotny mistrz Francji 
w Sanda, członek kadry narodowej 
tego kraju w tej dyscyplinie, bardziej 
jednak znany chyba w jej kolebce, 
czyli w Chinach, niż w ojczyźnie. 
Jego rywal w walce o mistrzowski 
pas w kategorii 80 kg – Tomasz Ko-
walski – tylko... nazwisko ma proza-
iczne. Umiejętności i dokonania – już 
zupełnie nietuzinkowe, czego dowo-
dzi lista jego sukcesów. Jest mistrzem 
Polski w kickboxingu, międzynaro-
dowym mistrzem Czech w K1 i brą-
zowym medalistą mistrzostw świata 
w Muay Thai! Powiedzieć „wszech-
stronny” to... nie powiedzieć nic. – 
W Sanda będzie debiutować. Ale już 
wróżymy mu wielką przyszłość w tej 
dyscyplinie – mówi Mirosław Bar-
szowski, pomysłodawca i promotor 
gali (jego sylwetkę prezentujemy 
obok). 
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z użyciem kaad chuek – czyli sznurów 
(tzw. owijaczy, w przeszłości często 
maczanych w żywicy i tłuczonym 
szkle). Miały one na celu zwiększenie 
obrażeń u przeciwnika, nie zaś ochro-
nę, jak to jest w przypadku współ-
czesnych rękawic. Każdy cios służył 
pokonaniu – albo wręcz zniszczeniu 
– przeciwnika. W sensie historycznym 
bowiem celem Muay Boran było to, 
by wojownik przetrwał na polu bitwy 
po tym, gdy w zamieszaniu bitewnym 
stracił swą broń. 

Projekt Only1, który swoje początki 
w Polsce miał w postaci gali w Pszo-
wie i w Ustroniu – rozwija się bardzo 
dynamicznie. Impreza w „Spodku” re-
lacjonowana będzie przez TVP Sport, 
a patronat sportowy objął nad nią Da-
riusz Michalczewski! – Tak zaintrygo-
wała go nasza gala, że choć na co dzień 

unika raczej „dawania twarzy” podob-
nym przedsięwzięciom, tym razem nie 
wyobraża sobie, by 29 maja mogło go 
w Katowicach zabraknąć – mówi Mi-
rosław Barszowski. 

„Tiger” nie będzie wszakże jedyną 
gwiazdą katowickiego show. Organi-
zatorzy generalnie postanowili „wyjść 
do fanów”. Dlatego przed „Spodkiem” 
tego dnia funkcjonować będzie strefa 
kibica. – Będzie można spotkać w niej 
zawodników biorących udział w gali, 
wziąć od nich autograf i zrobić sobie 
z nimi zdjęcie – zapowiada promotor. – 
Umiejętności swych mistrzów i adep-
tów prezentować będą kluby i szkoły 
sztuk walki z Górnego Śląska i innych 
rejonów kraju, więc każdy zaintereso-
wany z pewnością znajdzie dla siebie 
coś ciekawego.

Mirosławowi Barszowskiemu 

od samych narodzin Only 1 marzy 
się sprowadzenie do Polski jednej 
z gwiazd kina akcji – a jednocześnie 
mistrza dalekowschodnich sztuk wal-
ki – Jackiego Chana. Póki co, kalen-
darz gwiazdora jest zaplanowany na 
kilka lat do przodu, ale o zaproszeniu 
nad Wisłę już wie. Do Katowic na-
tomiast zjedzie inny znakomity wo-
jownik, były zawodowy mistrz świata 
w kickboxingu i MMA, Wietnamczyk 
Cung Le. Jak wielu innych czempio-
nów ringu i maty, jeszcze w trakcie 
kariery zawodniczej został „wchło-
nięty” przez środowisko filmowe. 
Zagrał m.in. drugoplanową rolę 
w „Pandorum” (u boku Dennisa Qu-
aida i Bena Fostera), zaś w 2012 roku 
partnerował Jeanowi Claude’owi Van 
Damme’owi w jednej z głównych ról 
w obrazie „Oczy smoka”. I właśnie 
Cung Le – jak zapowiadają organi-
zatorzy – też pojawić się ma w strefie 
kibica. Łowcy autografów (nie tylko 
sportowych) – bądźcie gotowi!

Gala Only1 – koniecznie trzeba to 
zaznaczyć – to nie tylko sport i roz-
rywka. To także całkiem poważne 
przedsięwzięcie kulturalno-biznesowe, 
z mocnym udziałem miasta Katowice, 
a także z patronatem „Silesia Business 
& Life”. Gali towarzyszyć będzie – or-
ganizowany wespół z Uniwersytetem 
Śląskim – „Tydzień Kultur Wschod-
nich – z Katowic do Pekinu”. Od daw-
na już Mirosławowi Barszowskiemu 
chodziła po głowie prezentacja kultu-
rowego dorobku Dalekiego Wschodu 
i Azji Południowo-Wschodniej: warsz-
taty kaligrafii i malarstwa, ale także... 
dalekowschodniej kuchni (ot, choćby 
sztuki lepienia chińskich pierożków). 

A biznes? Ano przy okazji imprezy 
w „Spodku” – przy udziale katowic-
kiego „ratusza” – odbędą się także pol-
sko-azjatyckie targi, mające służyć na-
wiązywaniu kontaktów biznesowych 
i handlowych. 

Reasumując – w każdym z tych 
aspektów już pod koniec maja 
„Spodek”... po prostu odleci. Na Da-
leki Wschód!

Dariusz Leśnikowski
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Mirosław Barszowski – główny orga-
nizator i promotor gali – zaczynał swą 
„przygodę z Dalekim Wschodem” na 
wschodnich rubieżach Polski, w Ustrzy-
kach Dolnych. Zdobycie kasety z Bru-
ce’em Lee czy Jackie Chanem nie było 
problemem. Pojawiał się on wtedy, gdy 
kilkuletni chłopak chciał w praktyce za-
stosować to, co zobaczył na ekranie. – 
Rodzice nie byli szczęśliwi z powodu mo-
ich zainteresowań, a tym bardziej z tego, 
że pierwszym słowem, jakie napisał pię-
ciolatek, było „kung-fu” – śmieje się dziś 
pan Mirek. Ale dopiął swego; najpierw 
jako samouk, potem – po przeprowadz-
ce na Śląsk – członek klubów daleko-
wschodnich sztuk walki, założyciel szko-
ły walki TAO, wreszcie – po osiągnięciu 
mistrzowskiego poziomu wyszkolenia 
– trener Reprezentacji Polski Wushu. To 
wszystko długo było tylko „dodatkiem” 
do codziennego życia, w którym Miro-
sław Barszowski był policjantem w Ryb-
niku (ale także instruktorem w Szkole 
Policji w Katowicach). W końcu jednak 
„stało się”: otwarcie sieci klubów uczą-

Człowiek z klasztoru Shaolin

Więcej informacji o gali
pod adresem: www.only1fight.com
Bilety do nabycia drogą internetową: 
www.ebilet.pl

cych dalekowschodnich sztuk walki dało 
„wiatr w żagle”, pozwoliło skupić się 
tylko na tym, co od zawsze było dlań pa-
sją. I otwarło drogę do realizacji marzeń 
z dzieciństwa: odwiedzin klasztoru Sha-
olin. A także równego mu już dziś statu-
sem klasztoru Wudang. To wszystko jest 
dlań motywacją dla dalszego rozwoju fi-
zycznego, jak i duchowego. Od kilku lat 
doskonali znajomość języka chińskiego 
(– Dogadam się, dużo rozumiem – mówi), 
praktykuje kaligrafię, maluje obrazy. 

Na niwie czysto sportowej – poza 
przygotowywaniem reprezentantów Pol-
ski do imprez najwyższej rangi w Wushu 
– od ośmiu lat jest organizatorem Ogól-
nopolskich Otwartych Mistrzostw Ślą-
ska w tej dyscyplinie, podczas których 
dla zawodników-amatorów rozgrywany 
jest również Turniej Pierwszego Kroku 
Wushu. Z niego wyłania kandydatów do 
wymyślonej przez siebie i prowadzonej 
od wielu lat Reprezentacji Śląska Wushu. 
W uznaniu zasług w pracy z dziećmi, 
młodzieżą oraz seniorami w tej dyscy-
plinie został w 2008, 2010 oraz w 2012 
uhonorowany Nagrodami Ministra Spor-
tu i Turystyki za szczególne osiągnięcia 
w pracy szkoleniowej.
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ANDRZEJ STYRNA

Inspiracje golfem

Odwiedzamy pracownię Andrzeja 
Styrny, znakomitego malarza surrealisty, 
nierozerwalnie związanego ze Śląskiem, 
a szczególnie z rodzinnym Bytomiem. 
Chociaż nie wyobraża sobie innego miej-
sca do tworzenia i do życia, nie zamyka 
się wyłącznie w swojej małej Ojczyźnie. 
Jego energetyczne prace, emanujące peł-
nymi niepokoju emocjami, można spotkać 
w galeriach nie tylko polskich. Podobnie 
jak wernisaże, będące intrygującymi wi-
dowiskami, przygotowywanymi z ogrom-
ną precyzją, które odbywają się nie tylko 
w Bytomiu, lecz także w różnych zakąt-
kach kraju i zagranicy.

– Co aktualnie dzieje się w życiu arty-
stycznym Andrzeja Styrny?

– Po udanym minionym roku, w czasie 
którego byłem ze swoimi pracami w Niem-
czech i Szwajcarii, obecnie skupiam się 
na pracy w kraju. Przygotowuję właśnie 
dwanaście obrazów dla Urzędu Miasta 
w Bytomiu. Każdy z nich nawiązuje do 
miasta i prezentuje jego wybrany element. 
Prace stworzą kalendarz, który będzie 

promować Bytom. Zwieńczeniem tego 
artystycznego przedsięwzięcia będzie 
duży wernisaż.

– W tym roku sporo już się jednak 
zdarzyło…

– Rzeczywiście, zorganizowałem do 
tej pory dwie duże imprezy. Pierwsza 
odbyła się w Bytomskim Teatrze Tań-
ca i Ruchu Rozbark, a miała charakter 
charytatywny. Przeznaczyłem na ten cel 
trzy obrazy – dwa zostały wystawione 
na aukcję, a jeden rozlosowany wśród 
jej uczestników. To wydarzenie, podob-
nie jak większość moich imprez, miało 
charakter synestezji, malarstwo połączy-
łem z koncertami orkiestry symfonicznej 
i zespołu rockowego. Druga impreza 
odbyła się na zamku w Lublińcu. Był to 
wernisaż podsumowujący pewien okres 
mojej pracy twórczej. 

– Niebawem kolejny Silesia Busi-
ness & Life Golf Cup, na którym Pana 
zapewne nie zabraknie. Czym tym ra-
zem zaskoczy Pan miłośników golfa?

– Na tegoroczny turniej przygotowu-
ję specjalny obraz, który będzie mocno 
nawiązywał do treści wydarzenia i znaj-
dzie się na nim wiele symboli golfa. 
Niełatwo stworzyć taką pracę. W wielu 
innych dziedzinach możliwe jest ope-
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rowanie różnymi symbolami, a w tej 
dyscyplinie wszystko sprowadza się 
do piłeczki golfowej i kija. Na płótnie 
pojawią się elementy wprost związane 
z tym sportem, ale i te, które nie są tak 
jednoznaczne w interpretacji. Obraz nie 
będzie miał charakteru plakatu, ale pra-
cy artystycznej.

.– Czy Pana zdaniem sztuka dobrze 
komponuje się ze sportem?
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Inspiracje golfem
– Myślę, że każdy człowiek oczekuje 

imprez, które łączą sport, sztukę i kulturę. 
W ten sposób treść odnoszącą się do kilku 
dziedzin życia można przekazać osobom, 
które z założenia niektórymi z nich nie in-
teresują się. Dla wielu tylko jeden element 
imprezy wydaje się być atrakcyjny, a po 
czasie okazuje się, że pozostałe też stają 
się interesujące. Często przypadek decy-
duje, że człowiek poznaje nową dziedzinę, 
która z czasem go wciąga i staje się on np. 
koneserem malarstwa czy miłośnikiem 
golfa. 

– Proszę zdradzić swoje plany ar-
tystyczne na pozostałe miesiące 2015 
roku?

– Przygotowuję wystawę, która odbę-
dzie się jesienią w Łodzi, to będzie bardzo 
duże wydarzenie artystyczne. Tworzę na 
nią obrazy dużego formatu, płótno wraz 
z ramą obejmować będzie prawie dwa 
metry. Poza malowaniem pozostaje sze-
reg działań związanych z organizacją tego 
przedsięwzięcia, które połączy malarstwo, 
taniec, choreografię i muzykę. A więc znowu 
będzie to synestezja, która umożliwi odbiór 
sztuki poprzez różne zmysły. W najbliższym 
czasie natomiast wezmę udział w X Mię-
dzynarodowym Memoriale Leszka Błażyń-
skiego, na który zaprojektowałem nagrodę 
i koszulkę reklamową. W tym roku zamie-
rzam jeszcze przekazać kilka prac galeriom 
holenderskim i nawiązać z nimi współpracę. 
Jeśli te wszystkie przedsięwzięcia uda mi 
się sfinalizować, to będę miał poczucie, że 
swój plan na ten rok wykonałem.

Rozmawiała Wioletta Tkocz
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FINANSE

Rynek walutowy Forex
Rozmowa z właścicielem firmy Fx1000 Patrykiem Cruz Materna. 

– Witam Pana serdecznie. Ponownie się spotykamy. W ramach kon-
tynuacji cyklu wywiadów z Fx1000 chciałabym dziś porozmawiać 
o Państwa działalności na rynku w Polsce.

– Rynek walutowy Forex jest dla 
wielu rynkiem nieznanym. Rodzimi 
inwestorzy często nie mają dosta-
tecznej wiedzy na ten temat.

– Ma Pani absolutnią rację. Dzia-
łamy na tym rynku od lat i ciągle do-
strzegamy dużą lukę w świadomości 
polskiego inwestora. Dlatego nasza 
działalność jest potrzebna. Każda oso-
ba rozpoczynająca inwestycje na ryn-
ku walutowym ma do dyspozycji bro-
kerów, którzy oferują swoje platformy 
inwestycyjne. Dostrzegamy w tym 
pewną korzyść, brakuje natomiast 
podstawowych narzędzi, aby inwesto-
wać, czyli odpowiedniego produktu. 
Fx1000 wypełnia lukę rynkową, tzn. 
nie tylko przygotowuje inwestora do 
podjęcia inwestycji, ale też dostarcza 
sprawdzony produkt.

Międzynarodowy rynek walutowy 
należy do najbardziej ekspansywnie 
rozwijających się na świecie. Wynika 
to z pewnej elastyczności i różnorod-
ności zastosowań. Rynek Forex daje 
możliwości pomnażania kapitału nie-
porównywalnie szybciej i efektywniej 
od znanych nam i dostępnych rozwią-
zań. W ramach naszego produktu, czy-
li MSA, w 2014 roku zysk klientów 
w rozwiązaniach stabilnych wyniósł 
+8,73 proc., natomiast w dynamicznych 
wygenerował 37,63 proc. Dziś inwestor 
nie chce być ograniczany; szuka indy-
widualnego podejścia dopasowanego 
do obu stron transakcji. W Polsce istnie-
je dobrze rozwinięty rynek klasycznych 
produktów walutowych. Mam na myśli 
produkty procentowo-walutowe. Bra-
kuje jednak rozwiązań nowej generacji, 
które jako Fx1000 staramy się zaimple-
mentować na rodzimym rynku.

– Jak wygląda inwestycja w ra-
mach rynku Forex przeprowadzana 
przez Fx1000?

– Fx1000 dostarcza produkt inwesty-
cyjny nazywany Modelem Strategii Al-
gorytmicznych (MSA). „MSA”, opra-
cowywany jest przez międzynarodowy 
zespół specjalistów. Jest to system al-
gorytmów generujący sygnały han-
dlowe dla rynku walutowego. Nasze 
cztery modele różnią się między sobą 
metodyką działania, stopniem ryzyka 
i estymowanym zyskiem. Dostarczane 
rozwiązania są przetestowane i spara-
metryzowane, mają swoje graniczne 
„stop los” dopasowane do akceptacji 
ryzyka przez inwestora. Watro wie-
dzieć, że inwestowanie na rynkach 
kapitałowych wiąże się z pojęciem ry-
zyka inwestycyjnego, które rozumiemy 
jako niepewność w kwestii wielkości 
osiąganego zysku lub straty, jaką może 
przynieść nasza inwestycja. Nie ozna-
cza to jednak, że należy zrezygnować 
z inwestycji, tylko określić własny po-
ziom tolerancji ryzyka inwestycyjnego, 
aby uniknąć niemiłych niespodzianek.

Inwestor po wyborze modelu wie, że 
minimalny okres rekomendowany na 
inwestycje to 12 miesięcy. Niemniej 
bywają także inwestorzy, którzy są 
z nami krócej, ponieważ potrzebują od-
powiedniej płynności, jeśli prowadzą 
swoją działalność gospodarczą. Klienci 
nie ponoszą kosztów za zakończenie 
inwestycji. Nie ma żadnych kar umow-
nych oraz nie ma kosztów związanych 
z prowadzeniem MSA. Inwestorzy 
mają swojego opiekuna przewidzia-
nego do inwestycji oraz otrzymują 
w określonych terminach informacje 
związane z przebiegiem inwestycji.

– Co powinien wiedzieć inwestor 
o transakcjach na rynku waluto-
wym?

– Moja pierwsza inwestycja 
w ramach Forexu była przeprowadzona 
przez zespół specjalistów, którzy od sa-

mego początku ustalili ze mną poziom 
kapitału do zainwestowania. Nie ocze-
kiwali przekazania całego kapitału, 
który posiadałem, tylko jego część, tak, 
abym mógł się przekonać, jak reaguje, 
jako inwestor, na zmienny rynek i prze-
bieg całego procesu inwestycyjnego. 
Jeśli potrafię pogodzić się z ewentualną 
stratą, to potrafię cierpliwie czekać na 
estymowany, tj. prognozowany zysk, 
który określony jest w danym czasie. 
Oczywiście nie każdy jest na to goto-
wy. W związku z tym uważam, że Fo-
rex nie jest dla każdego. To miejsce dla 
kwalifikowanego inwestora. Wymienię 
trzy zasady dla naszych inwestorów.

Pierwsza zasada: każda inwesty-
cja potrzebuje czasu. Według danych 
rynkowych samodzielny inwestor bez 
odpowiedniego przygotowania jest na 
Forexie od 15 do 45 dni. Tyle mniej 
więcej potrzebuje czasu, żeby stracić 
swój zainwestowany kapitał. Inwestor 
kwalifikowany w Fx1000, którego in-
westycja działa według jasno określo-
nych zasad, funkcjonuje na rynku wa-
lutowym średnio około 426 dni.

Druga zasada: rynek walutowy jest 
narzędziem, które musi mieć odpo-
wiedni produkt. Fx1000 współpracuje 
z międzynarodowym Zespołem Strate-
gy Fx, który zajmuje się adaptowaniem 
i nadzorowaniem poprawnego działa-
nia produktu o nazwie „Model Strategii 
Algorytmicznych” (w skrócie MSA).

Trzecia zasada: jeśli chcesz zarobić, 
musisz być gotowy na ryzyko. Niezby-
walnym elementem zysku jest ryzyko. 
Inwestorzy Fx1000 mogą przy zain-
westowanym kapitale określić poziom 
swojego gambitu. Im mniejszy kapi-
tał, tym zdefiniowany poziom ryzyka 
powinien być większy. Natomiast im 
większy kapitał, tym jego poziom ryzy-
ka może być mniejszy.
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Sprawdź nas na:
www.fx1000.eu

Jeśli szukasz inwestycji: 
asystentzarzadu@fx1000.eu

Kontakt z zarządem: 
patryk.cruz@fx1000.eu 

andrzej.pytlik@fx1000.eu

– Jakie są Państwa założenia 
i plany? 

– Przede wszystkim współpraca 
z najlepszymi dostawcami płynności 
i z najnowszą platformą inwestycyjną. 
Rozpoczynamy współpracę z nowym 
brokerem rynku Forex. Jest nim ADS 
Securities. Wciąż podtrzymujemy 
zasadę, że polski inwestor zasługu-
je na to, co dobre, dlatego podjęliśmy 
tę współpracę. Mamy wspólne plany 
wobec polskiego rynku. Zamierzamy 
budować silną markę. Nasza rola to do-
starczać inwestorom rozwiązania, które 
wzbogacą ich portfel inwestycyjny oraz 
– w rezultacie – pociągną za sobą efek-
ty i zyski. Musimy pamiętać, że rynek 
istnieje, bo są inwestorzy, a inwestorzy 
to klienci. Klientowi należy się rzetelna 
wiedza, pełna informacja i serwis na 
wysokim poziomie. 

Organizowane wydarzenia, m.in. ta-
kie, jak Silesia Busines & Life Golf Cup 
2015, są wyjątkową okazją do tego, aby 
zaprezentować Państwu zmiany, jakie 
dzieją się na rynku inwestycyjnym.

Chcemy zachęcić do współpracy 
wszystkich tych, którzy szukają ambit-
nych rozwiązań inwestycyjnych. Jeste-
śmy przekonani, że otworzy to nowy 
rozdział w rozwijających się dopiero 
w Polsce inwestycjach Forex.

Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy do inwestycji .

 www.fx1000.eu 
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Jest mi niezmiernie miło przedstawić i powitać w Polsce nowego brokera rynku walutowego – rynku Forex. 
Wydarzenie Silesia Business & Life Golf Cup 2015 jest okazją do oficjalnego otwarcia działalności ADS Securi-
ties na rynku finansowym Europy Środkowo-Wschodniej. Korzystając z tej okazji chciałabym przedstawić naszym 
czytelnikom i inwestorom Państwa sylwetkę. 

Broker rynku Forex to pośrednik, który umożliwia inwestorom indywidualnym zawieranie transakcji waluto-
wych na rynku Forex. O rozmowę poprosiliśmy Jamesa Watsona: Dyrektora Generalnego Biura ADS Securities.
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FINANSE

Transakcje walutowe na rynku FOREX

– Co powinni wiedzieć inwestorzy o ADS 
Securities? 

– ADS Securities jest nowym brokerem 
regulowanym bezpośrednio przez Financial 
Conduct Authority (FCA) w Wielkiej Bry-
tanii. Patrząc na obrót, spółka dominująca 
(firma macierzysta) jest największym ma-
klerem na Bliskim Wschodzie, dostarczając 
rozwiązania klientom zarówno instytucjonal-
nym, jak i detalicznym na poziomie global-
nym. ADS Securities LLC powstała z kapi-
tałem $400 milionów, co czyni nas jednym 
z najbardziej dokapitalizowanych maklerów 
na świecie. Kapitał ten pozwolił nam inwe-
stować w technologię i usługi oraz daje tra-
derom, czyli naszym klientom, zaufanie, że 
w razie wydarzeń, jak np. decyzja szwajcar-
skiego banku centralnego, by przestać pil-
nować kursu franka przez Narodowy Bank 
Szwajcarii, mamy odpowiednią wytrzyma-
łość finansową, aby wyjść z takiej sytuacji 
bez szwanku.

– Co wyróżnia ADS Securities na rynku? 
– ADS Securities Londyn jest nowym bro-

kerem na rynku europejskim, mieliśmy dzię-
ki temu możliwość i czas, aby zapoznać się 
z podejściem i ofertą naszych konkurentów 
i opracować produkty i rozwiązania, których 
klienci potrzebują. Zdolność ADS Securi-
ties do inwestowania w technologię i usługi 
zapewnia klientom ceny i wsparcie, które-
go szukają. Jesteśmy regulowani na trzech 
głównych rynkach finansowych i zapew-
niamy płynność i spready, których traderzy 
potrzebują. 

Mamy dwie wyraźnie unikalne zalety. 
(USPs). Po pierwsze, tworzymy długotermi-
nowe relacje z naszymi klientami, partnerami 
i regulatorami. Po drugie, zapewniamy pełen 
zakres płynności, poczynając od płynności dla 
banków, płynność na rynku wtórnym i unikal-
ną płynność dla specjalistów oraz posiadamy 
technologię do agregacji, aby dostarczyć tę 
płynność naszym inwestorom.

– Jak postrzegają Państwo rynek waluto-
wy – rynek Forex na świecie i w Polsce? 

– Polska jest bardzo ważnym rynkiem dla 
nas. Jesteście wyjątkowym państwem w Eu-
ropie, które ma ciekawą historię i możliwości. 
W ostatnich latach wasza gospodarka jest jed-
ną z najdynamiczniej rozwijających się w EU 
– 38-milionowy kraj z rozwijającą się gospo-
darką w prognozie wzrostu 3,3 proc. w 2015 
roku, tworzy dynamiczny i rozwijający się 
rynek. Szacuje się, że w ciągu pięciu lat śred-
nio 20 proc. Polaków będzie dysponowało ma-
jątkiem 1 mln zł. Oznacza to osiem milionów 
potencjalnych klientów.

– Jakie są Państwa założenia działalności 
na świecie i w Polsce?

– Wchodzimy na rynek z produktem o wy-
sokiej jakości i oferujemy doskonałe wsparcie. 
Wiemy, że polscy klienci preferują firmy, które 
są podmiotem ścisłych regulacji, i wierzymy, 
że mając odpowiednią okazję wielu Polaków 
zechce wziąć udział w handlu online w celu 
realizacji zysków finansowych. Rynek polski 
to obecnie około 600 mld zł (161 miliardów 
USD) depozytów bankowych osób prywatnych 

ulokowanych na rachunkach z oprocentowa-
niem poniżej 3 proc. w skali roku. Inwestorzy 
szukają więc sposobów zwiększenia swoich 
zysków i przejmują kontrolę nad swoimi finan-
sami. Chcemy być najlepszą alternatywą dla 
inwestorów rynku walutowego w Polsce.

– Broker walutowy funkcjonuje na rynku 
finansowym, podlega regulacjom. W zależ-
ności od kraju, w jakim jest zarejestrowany 
broker, może być nadzorowany przez różne 
instytucje – jak to wygląda u Państwa? 

– Jesteśmy regulowani przez FCA w Wiel-
kiej Brytanii, więc zapewniamy ochronę 
i bezpieczeństwo, którego inwestorzy ocze-
kują. Oznacza to między innymi segregowane 
fundusze klientów oraz system kompensacji 
klienta, czyli równoważenie jednego działania 
innym działaniem. Dochodzi jeszcze do tego 
silna kondycja finansowa ADS Securities. Gdy 
Szwajcarski Bank Centralny ogłosił, że rezy-
gnuje z utrzymywania parytetu dotyczącego 
kursu franka, zarząd ADS Securities w Lon-
dynie był w stanie natychmiast podwoić kapi-
talizację biura w Wielkiej Brytanii, wykazując 
zobowiązanie na rzecz klientów i ich handlu.

– Gwałtowny rozwój rynku instrumen-
tów pochodnych w ostatnich latach, w tym 
również rynku Forex, przyczynił się do po-
wstania innych form kontraktów – na co 
będą mogli liczyć Państwa klienci – inwe-
storzy? 

– Rynek instrumentów pozagiełdowych 
przeszedł rewolucję. Jako nowy gracz na 
rynku, posiadamy tę zaletę, że oferujemy naj-
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nowszą i sprawdzoną technologię oraz syste-
my. Naszym klientom detalicznym oferujemy 
również rozwiązania MT4 Plus, które zapew-
niają dostęp do ponad 250 różnych produktów 
z pojedynczego konta. Obejmuje to 60 + par 
walutowych; cztery metale szlachetne, 15 
indeksów ścisłej czołówki, m.in. – Dow Jo-
nes 30, FTSE 100, DAX 30, oraz ponad 165 
udziałów CFD z Wielkiej Brytanii i USA. 
Wkrótce zapewnimy również dostęp do naszej 
własnej, aktywnej platformy, która obejmuje 
pełną gamę produktów handlowych, w tym 
kontrakty terminowe forward, opcje i akcje.

Jesteśmy przekonani, że dostarczymy inwe-
storom w Polsce rozwiązań, które mile zasko-
czą nawet najbardziej wymagającego klienta.

– Gdy inwestor zdecydowałby się po-
przez Państwa zainwestować kapitał – co 

powinien zrobić? Gdzie, ewentualnie po-
przez kogo, można się z Państwem skontak-
tować? 

– Otwarcie konta z ADS Securities Londyn 
jest szybkie i łatwe. Najlepiej jest wejść na naszą 
stronę internetową i za pomocą polskiej strony 
zarejestrować się do naszego portalu, który za-
pewnia szybkie otwarcie rachunku. W sytuacji, 
gdy są jakiekolwiek problemy lub szczególne 
wymogi, można zadzwonić do naszej obsługi: 
Dział Wsparcia Klientów, pani Monika Szilagyi 
chętnie pomoże i zapewni wymagane wsparcie. 
Na naszej stronie internetowej oferujemy rów-
nież szczegółowe porady i informacje na temat 
handlu, aby pomóc klientom w pełni zmaksy-
malizować swoje inwestycje. Przygotowujemy 
jeszcze kilka udogodnień, o których na pewno 
w niedalekiej przyszłości poinformujemy zainte-
resowanych.

– Bazując na danych Narodowego Ban-
ku Polskiego średnie dzienne obroty netto 
na krajowym rynku walutowym wyniosły 
w kwietniu 2013 r. 7 564 mln USD, z czego 
5 446 mln USD stanowiły transakcje z udzia-
łem złotego. W jakiej walucie można rozpo-
cząć u Państwa inwestycje?

– Obrót światowego rynku walutowe-
go jest wyceniany na ponad $5.3 biliona 
dziennie, więc możliwości w handlu są duże 
i zróżnicowane. Większość naszych klientów 
handluje co najmniej jedną z par dolarowych, 
które obejmuje EUR-USD, GBP-USD lub 
USD-JPY. Jednak wspieramy ponad 60 par 
walutowych i nasza zdolność do dostępu 
płynności oznacza, że jeżeli chcą Państwo 
handlować USD lub PLN, będziemy zawsze 
dążyć do tego, by uzyskać dla Państwa naj-
lepsze spready.

James Watson posiada ponad 20 lat doświadczenia na wyższych stanowiskach w branży FX, które zdobył pracując w Wielkiej 
Brytanii i USA. Pracę w ADS Securities rozpoczął w październiku 2014 jako Dyrektor Generalny Biura w Londynie. Wcześniej 
był Kierownikiem FX Transakcji na Europę, Bliski Wschód i Afrykę w Thomson Reuters na skutek przeniesienia się do grupy, 
kiedy Reuters przejął FXAll, gdzie był kierownikiem EMEA Nowego Biznesu. Przed FXALL pracował jako Dyrektor Wykonawczy 
(SVP), kierownik sprzedaży i handlu elektronicznego w Morgan Stanley, wcześniej w Société Générale w sekcji Bankowości 
Korporacyjnej i Inwestycyjnej, w Lehman Brothers oraz w grupie GFI. Urodzony w Australii James jest absolwentem Canberra 
Institute of Technology, gdzie studiował na wydziale Biznes Administracja.

Departament Wspomagania Klienta – Polska – Monika Szilagyi: Senior Associate – Sales.
Monika jest specjalistą rynków finansowych, w ostatnich latach skupiająca się na FX. Przed dołączeniem do grupy ADS Securities, 
pracowała dla iFOREX w Budapeszcie i IronFX w Londynie. Pracowała również dla City House Capital rozpowszechniając 
fundusze akcyjne. Monika posiada dyplom z wyróżnieniem z wydziału Biznes Administracja – Ekonomia na Uniwersytecie 
Tennessee w USA.



SILESIA BUSINESS & LIFE74

ŚLĄSKI KLUB GOLFOWY
Siemianowice Śląskie, ul. Sowia 14

www.SKGOLF.pl e-mail: biuro@skgolf.pl
Tel. 32 608 33 71

– 18-dołkowe pole mistrzowskie
– Szkolenia dla początkujących
– Kursy na Zieloną Kartę
– Szkółka golfowa dla dzieci
– Eventy dla firm
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Silesia Business & Life Golf Cup 
Jeszcze większy prestiż

Jubileuszowa edycja wydarzenia, które zapewnia 
uczestnikom w jednym miejscu i jednym czasie nietu-
zinkowe atrakcje i równie nietuzinkową atmosferę. Si-
lesia Business & Life Golf Cup 2015. W tym roku – po 
raz pierwszy – pod honorowym patronatem Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego.

Silesia Business & Life Golf Cup 2015 na 
tle dotychczasowych edycji tego wydarzenia 
z kilku względów będzie jeszcze bardziej wy-
jątkowy. Po pierwsze dlatego, że tegoroczna 
impreza została objęta honorowym patrona-
tem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Stąd 
też ranga turnieju znowu wzrosła. To zapewne 
będzie motywujące dla jego uczestników, ale 
jednocześnie na pewno stanie się większym 

wyzwaniem dla organizatorów. Drugim aspek-
tem wyjątkowości Silesia Business & Life 
Golf Cup 2015 jest fakt, że dyscyplina spor-
towa, jaką jest golf, powróci do łask igrzysk 
olimpijskich – począwszy od Igrzysk Olimpij-
skich 2016, które odbędą się w Rio de Janeiro. 
Warto przy tej okazji zaznaczyć, że ten powrót 
odgrywa istotną rolę w historii tego rodzaju 
sportu w ujęciu olimpijskim. Golf dwukrotnie 
znalazł się w programie igrzysk – w 1900 r., 
podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pary-
żu, i w 1904 r. w trakcie Letnich Igrzysk Olim-
pijskich w Saint Louis. Po trzecie wreszcie, 
Silesia Business & Life Golf Cup 2015 to już 
piąta edycja tego wydarzenia, a więc ma cha-
rakter jubileuszowy. Jest więc z pieczołowito-
ścią przygotowywana, jak i będzie nadzwy-
czajnie obchodzona. 

– Ten jubileusz automatycznie stawia orga-
nizatorom wyższe niż do tej pory wymagania. 
Jednak te okoliczności jeszcze bardziej nas 
motywują. Przygotowania do Silesia Business 
& Life Golf Cup 2015 rozpoczęliśmy właściwie 
zaraz po zakończeniu poprzedniej edycji. Z za-
łożenia ta edycja musi być lepsza i bardziej 
spektakularna. Na pewno wszystkich zaskoczy-
my. Stawiamy sobie wysoko poprzeczkę... I kto 
wie, może nie w tym roku, ale za jakiś czas na 
pewno, będziemy gościć na naszym podwórku 
takie sławy, jak Tiger Woods czy Adam Scott 
– wyjaśnia Klaudiusz Sevkovic, redaktor na-
czelny magazynu Silesia Business & Life.

W tym roku event Silesia Business & Life 
odbędzie się 6 czerwca na polu w Siemiano-
wicach Śląskich. Impreza ta na stałe wpisała 
się w harmonogram, nie tylko sportowych, 
ale też kulturalno-rozrywkowych, wydarzeń 
na Śląsku. Z każdym rokiem coraz częściej 
zaliczana jest także do tych, które cenione 
są w skali ogólnopolskiej. Ponadto rosnący 
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prestiż tego wydarzenia powoduje, że coraz 
częściej Silesia Business & Life Golf Cup jest 
marką rozpoznawalną nie tylko w Polsce, ale 
także za granicą. To impreza sportowo-kultu-
ralna, w której biorą udział golfiści z najwyż-
szej półki, gwiazdy polskiej sceny oraz znani 
sportowcy. Ten wyjątkowy event łączy w spój-
ny sposób świat sportu, sztuki, muzyki, mody 
oraz biznesu. Co roku organizatorzy stawiają 
sobie to samo pytanie: jakie atrakcje zaofero-
wać i w jakiej oprawie, by nie zawieść uczest-
ników i równocześnie nadal budować markę 
tej inicjatywy? 

Tegoroczną gwiazdą wieczoru podczas Golf 
Cup będzie Cezary Pazura, który w minionych 
edycjach turnieju dwukrotnie uczestniczył. Na 
scenie pojawi się również Kasia Popowska 
i Marcin Kindla. Nieodzownym elementem 
tego eventu jest wystawa Andrzeja Styrny, 
człowieka od dawna pochłoniętego pasją two-
rzenia w nurcie surrealistycznym. Artysta spe-
cjalnie na okoliczność Golf Cup 2015 nama-
luje obraz, który tematycznie będzie oddawać 
treść i atmosferę tego wydarzenia. Tradycyj-
nie też efekt jego pracy trafi w ręce jednego 
z uczestników turnieju. W tym roku jednym 
z ważniejszych partnerów będzie marka Audi. 
Co więcej, samochód właśnie tej marki, o war-
tości około 300 000 zł, będzie nagrodą HOLE 
IN ONE! Wydarzenia kulturalno-sportowe 
będą przeplatane degustacją wyrafinowanych 
trunków oraz potraw. W organizację wyda-
rzenia redakcja magazynu zaangażowała już 
wiele renomowanych firm i znanych marek. 
W ramach tej współpracy współorganizatorzy 
imprezy zaprezentują swoją ofertę, w tym rów-
nież zapewnią okazję do bezpośredniego jej 
„przetestowania”. Różnorodność ich propozy-
cji będzie tak duża, że turniej ma szansę odpo-
wiedzieć na równie zróżnicowane oczekiwania 
zaproszonych gości. I będą to atrakcje zarów-
no dla pań, jak i panów. Wyjątkowo w tym 
roku Silesia Business & Life Golf Cup 2015 
zostanie poprzedzony cyklem turniejów elimi-
nacyjnych. Jeden z nich odbędzie się 9 maja 
na 9-dołkowym Polu Golfowym Zawarcie 
w Gorzowie Wielkopolskim. Cały teren został 
zrekultywowany celem stworzenia terenów re-
kreacyjnych z pięknym widokiem na miasto. 
Co ciekawe, obiekt ma charakter publiczny, 
a dzięki temu jego oferta – pod względem ceny 
– wpisuje się w możliwości szerszego grona 
odbiorców. Kolejny turniej eliminacyjny odbę-
dzie się 23 maja – tym razem w Armada Golf 
Club w Bytomiu. Obiekt ten powstał dwa lata 

temu w ramach największego projektu rewita-
lizacji terenu poprzemysłowego w Polsce. Pro-
jekt pola golfowego w Bytomiu przygotował 
Christoph Stadle, który jest doświadczonym 
architektem pól golfowych oraz członkiem 
i Regionalnym Przedstawicielem Europej-
skiego Instytutu Architektów Pól Golfowych. 
Głównym celem cyklu turniejów eliminacyj-
nych jest podwyższenie poprzeczki przed tur-
niejem finałowym. Zwycięzcy trzech kategorii 
będą mieli okazję uczestniczyć w V edycji Si-
lesia Business & Life Golf Cup. 

Event jak zwykle rozpoczną porannym 
śniadaniem golfiści. W turnieju udział wezmą 
najlepsi polscy golfiści, celebryci, sportowcy, 
jak i zwycięzcy wspomnianych turniejów eli-
minacyjnych. Jednak punktem kulminacyjnym 
w programie tegorocznego Silesia Business & 
Life Golf Cup będzie godzina dwunasta w po-
łudnie, wtedy bowiem rozpocznie się oficjalny 
event i szereg kulturalnych, rozrywkowo-biz-
nesowych i kulinarnych atrakcji. W związku 
z tym, że dla organizatorów promocja turnieju 
jest bardzo ważna, co roku tym wydarzeniem 
interesują się media ogólnopolskie i regionalne. 

W związku tym, że Silesia Business & Life 
Golf Cup 2015 r. jest jubileuszową edycją tego 
wydarzenia, warto przypomnieć jego historię. 
Pomysł zorganizowania wydarzenia kulturalno-
sportowego parę lat temu precedensowo wdro-
żyła redakcja magazynu Silesia Business & Life. 
Głównym jego założeniem była chęć stworze-
nia na Śląsku przedsięwzięcia dużego formatu 
i o oryginalnej treści. Pierwszy Silesia Business 
& Life Golf Cup odbył się 21 maja 2011 r. 

– Już pierwsza edycja utwierdziła nas 
w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku. 
Sprostaliśmy wszelkim wymaganiom, stworzy-
liśmy nietuzinkową imprezę, na którą przybyło 
wielu gości i graczy. Założyliśmy, że na naszej 
imprezie znajdzie się dosłownie wszystko: zdro-
wa rywalizacja, wyśmienite jedzenie, luksus, 
wspaniała atmosfera i emocje. Dzisiaj wiemy 
już, że to osiągnęliśmy. Pierwszy Silesia Busi-
ness & Life Golf Cup był kierowany także do 
tych, którzy nigdy nie trzymali w ręku kija gol-
fowego – każdy mógł spróbować swoich moż-
liwości i przełamać stereotypy. W programie 
znalazła się także wspaniała muzyka i dawka 
dobrego humoru w wykonaniu jednego z naj-
lepszych polskich kabareciarzy i satyryków – 
Marcina Dańca – mówi Klaudiusz Sevkovic.

Od samego początku turniej ten był orga-
nizowany na jednym z najpopularniejszych 
pól golfowych w południowej części Polski, 
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Audi A6 Limousine
z ratą już 1840 zł netto/m-c

Oferta dla biznesu. Prezentowana miesięczna rata to wartość netto raty dla oferty leasingowej Audi Perfect Lease dla nowego Audi A6 2,0 TDI Limousine w cenie 184 000 zł brutto.
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Audi A6 Limousine
z ratą już 1840 zł netto/m-c

Oferta dla biznesu. Prezentowana miesięczna rata to wartość netto raty dla oferty leasingowej Audi Perfect Lease dla nowego Audi A6 2,0 TDI Limousine w cenie 184 000 zł brutto.

czyli w Śląskim Klubie Golfowym w Siemia-
nowicach Śląskich. Wydarzenie od pierwszej 
edycji było wielkim eksperymentem w skali 
Śląska i mimo że gra w golfa od dawna w tym 
regionie skupiała spore grono fanów, to trud-
no było przewidzieć jego efekty. Silesia Busi-
ness & Life Golf Cup zakładał zaoferowanie 
gościom szeregu zróżnicowanych atrakcji, 
które towarzyszą rozgrywkom prowadzonym 
w asyście piłeczki golfowej i kija. Całe przed-
sięwzięcie miało się estetycznie, ekskluzywnie 
i wyrafinowanie wpisywać w oczekiwania jego 
uczestników, którzy wywodzili się z różnych 
środowisk biznesu, kultury, polityki i sportu. 
Na Śląsku takie wydarzenie nie miało swojego 
pierwowzoru. Co więcej, także na tle imprez 
odbywających się w największych metropo-
liach Polski trudno było stworzyć obszerną 
listę eventów, które potencjalnie mogłyby sta-
nowić dla niego punkt odniesienia.

– Startowaliśmy pełni obaw, ale jednocześnie 
byliśmy pewni, co chcemy osiągnąć. Musieli-
śmy pokazać całej Polsce, że na Śląsku również 
można zorganizować event, którego nie powsty-
dzi się nawet stolica. Śląsk to miejsce o wielkim 
potencjale – trzeba go tylko odpowiednio wyko-
rzystać. To region zielony, pełen urokliwych za-
kątków, który coraz rzadziej kojarzy się już dzi-
siaj z brudem, węglem, kopalniami i kominami. 
To miejsce, do którego chętnie przyjeżdża wiele 
znanych i szanowanych osób, a my cieszymy się, 
że możemy się do tego przyczynić – wyjaśnia 
Klaudiusz Sevkovic, redaktor naczelny maga-
zynu Silesia Business & Life.

Druga edycja Silesia Business & Life Golf 
Cup odbyła się pod szyldem profesjonalnego sto-
warzyszenia golfa – PGA Polska. Z kolei przed 
trzecią i czwartą edycją turnieju miały miejsce 
konferencje prasowe otwierające to wydarzenie. 
W ich trakcie zgromadzeni dziennikarze mogli 
poznać największe sławy PGA Polska oraz do-
wiedzieć się, jakie są ich plany i przed jakimi 
wyzwaniami staną w najbliższym czasie.

Wśród uczestników każdej edycji tego wyda-
rzenia można wymienić wielu znanych i uzna-
nych artystów, prezenterów czy osób związa-
nych z szeroko rozumianym show-biznesem. 
W dotychczas zorganizowanych turniejach 
uczestniczyli m.in.: Marcin Daniec, Krzysztof 
Skiba, Magda Steczkowska, Stachurski, Rafał 
Brzozowski, Marcin Kindla, Michał Milowicz, 
Piotr Zelt, Ireneusz Bielenik czy Olivier Janiak. 
Dodatkowo na polu golfowym w czasie czte-
rech edycji tego eventu można było spotkać 
spore grono sportowców, a w tym m.in.: Mariu-

sza Czerkawskiego, Jurka Dudka, Radosława 
Majdana, Tomasza Iwana oraz profesjonalnych 
golfistów z samej czołówki – Petera Bronsona, 
Maxa Sałudę, Briana Messinga i Adriana Me-
ronka. Przyciągającym elementem w programie 
Silesia Business & Life Golf Cup do tej pory 
były też pokazy mody, m.in. Pierre’a Balmaina, 
którego projekty można podziwiać na świato-
wych wybiegach Paryża czy Mediolanu oraz fir-
my Pako Lorente. Ten drugi odbył się w trakcie 
minionej edycji turnieju i został poprowadzony 
przez Oliviera Janiaka, a potem wyemitowany 
w programie TVN „Co za tydzień”.

Co więcej, przedsięwzięcie to promuje 
też samą ideę gry w golfa, bo po każdej jego 
edycji wzrasta liczba miłośników tego sportu. 
Corocznie w Silesia Business & Life Golf Cup 
uczestniczy ponad pięciuset gości – przy czym 
znaczna większość z nich po raz pierwszy 
w życiu testuje w jego trakcie swój sportowy 
potencjał na polu. Jednak wielu z nich potem 
wraca na pole golfowe, a często też zaraża tą 
pasją rodzinę i znajomych. 

W Polsce golf uprawia około 20 tysięcy 
osób. W naszym kraju znajduje się prawie 
70 pól golfowych – w tym osiemnaście pól 
18-dołkowych i trzynaście pól 9-dołkowych, 
kilkanaście akademii golfowych i driving ran-
gów. Spora część polskich graczy legitymuje 
się Zieloną Kartą – czyli tzw. golfowym pra-
wem jazdy. To dokument poświadczający zdo-
byte umiejętności, a tym samym uprawniający 
do gry na polach golfowych w całej Polsce 
i do udziału w turniejach dla początkujących. 
Jednak jej otrzymanie nie jest równoznaczne 
z koniecznością zapisania się do klubu.

Kluczowym wyróżnikiem Silesia Business & 
Life Golf Cup na tle innych tego typu imprez 
jest integrowanie różnych środowisk wokół jed-
nej dziedziny sportu. Ta integracja ma charakter 
towarzysko-zawodowo-biznesowy i następuje 
w okolicznościach bardzo sprzyjających temu 
procesowi. Każda edycja turnieju zaskakuje ilo-
ścią i jakością atrakcji, jak również oprawą ar-
tystyczną i muzyczną. Co roku uczestnicy tego 
eventu konfrontują swoje umiejętności sporto-
we, doskonalą je, a przy tym – co chyba wy-
maga szczególnego podkreślenia – zarażają tym 
zamiłowaniem innych. W skali Śląska Silesia 
Business & Life Golf Cup jest wydarzeniem je-
dynym w swoim rodzaju. W skali Polski turniej 
ten stanowi jeden z najlepszych w tej dziedzi-
nie. W rezultacie Silesia Business & Life Golf 
Cup to marka rozpoznawalna, ceniona i wciąż 
inwestująca w swoją wartość.
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Bieganie, golf, fitness zamiast tradycyjnego leżenia na plaży w czasie wakacji? Ten coraz popular-
niejszy na świecie trend wkracza powoli także do Polski. Travel & Action, zajmujący się do tej pory 
turystyką golfową, wprowadza do swojej oferty zagraniczne wyjazdy fitness, triathlon i jogę. Wy-
cieczki są oferowane w dwóch opcjach: indywidualne oraz obozy sportowe z polskim instruktorem.

PODRÓŻE

Wypoczywaj aktywnie

Skąd pomysł na taką działalność? Jak 
tłumaczy Katarzyna Bobińska, właści-
cielka Travel & Action, decyzja o roz-
szerzeniu oferty na wyjazdy związane 
z nowymi dyscyplinami sportu wy-
nikała z obserwacji rynku i własnych 
zainteresowań. – Zauważyłam, że coraz 
więcej osób szuka ciekawych pomy-
słów na spędzenie wakacji. Wcześniej 
w branży turystycznej obserwowaliśmy 
wzrost zainteresowania niestandardo-
wymi lokalizacjami – Daleki Wschód 
czy Afryka. Obecnie Polacy coraz czę-
ściej decydują się na zakup wycieczek, 
które oferują ciekawą formę spędzania 
wolnego czasu, np. właśnie wyjazdy 
z konkretnym planem treningowym – 
tłumaczy Katarzyna Bobińska.

Golf cieszy się w Polsce coraz więk-
szą popularnością. Travel & Action 
już od 10 lat organizuje wyjazdy dla 
amatorów tego sportu. W ofercie biu-
ra znajdziemy wycieczki indywidual-
ne i grupowe do najlepszych kurortów 
golfowych świata, wyjazdy na turnieje, 
gdzie uczestnicy mają unikalną oka-
zję obserwować najlepszych golfistów 
oraz sami wziąć udział w rozgrywkach. 
Golf low cost to oferta skierowana do 
tych graczy, którzy cenią sobie naj-
wyższą jakość w atrakcyjnych cenach. 
Wyjazd z akademią golfa to propozycja 
dla początkujących golfistów oraz tych, 
którzy chcą rozwijać swoje umiejętno-
ści. – W naszym katalogu każdy klient 
znajdzie coś dla siebie, oferujemy wy-

jazdy na każdą kieszeń oraz do wie-
lu zakątków świata. W naszej ofercie 
znajdują się najlepsze kurorty golfowe, 
a każdy z nich to nowe wyzwania, które 
zadowolą nawet najbardziej doświad-
czonych graczy – mówi Katarzyna Bo-
bińska. 

Wycieczki z praktyką jogi Travel 
& Action wprowadził już w zeszłym 
roku, obecnie ta oferta jest rozwijana. 
Warsztaty trwają tydzień i są przezna-
czone zarówno dla początkujących, 
jak i dla zaawansowanych praktyków. 
W ofercie można znaleźć wycieczki 
organizowane w wyspecjalizowanych 
ośrodkach jogi i ajurwedy na świecie 
czy też wyjazdy organizowane przy 
udziale polskich instruktorów. Sukce-

Travel & Action
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sywnie wprowadzane są nowe resorty. 
Kurorty, otoczone bajkowymi krajo-
brazami, oferują uczestnikom idealną 
możliwość skupienia się na ćwicze-
niach. To świetna oferta dla joginów, 
którzy w czasie urlopu chcą rozwijać 
swoje umiejętności w wykonywaniu 
asanów oraz dla tych, którzy poza cza-
sem wakacyjnym nie mają możliwości 
uczestnictwa w zajęciach. 

Inną ciekawą propozycją agencji 
są wyjazdy fitness. Pierwszy obóz re-
alizowany jest z udziałem popularnej 
trenerki Ady Palki. Uczestnicy mogą 
spodziewać się intensywnych ćwiczeń 
przez cały okres trwania wycieczki. 
W programie znajdziemy m.in. trenin-
gi funkcjonalne, friendstraining, czyli 
ćwiczenia w parach, relaksacje i stret-
ching czy konsultacje motywacyjne. – 
Taki wyjazd może stać się wstępem do 
zmiany trybu życia na nowy: bardziej 
aktywny i zdrowszy – mówi Katarzyna 
Bobińska. – W czasie wyjazdu każda 
osoba nauczy się jak poprawnie plano-
wać treningi i wykonywać ćwiczenia. 
Chcemy, aby wszyscy mogli kontynu-
ować swoją przygodę z fitnessem po 
powrocie do domu. W przygotowaniu 
są kolejne projekty dla całych rodzin. 

Wyjazdy dla triathlonistów to praw-
dziwa nowość na polskim rynku. – 
Kluczem w tworzeniu tej oferty było 
wyselekcjonowanie odpowiednich loka-
lizacji, aby móc organizować wycieczki 
przez cały rok – mówi Katarzyna Bo-
bińska. – Obiekt musiał mieć przede 
wszystkim bogate zaplecze sportowe, 
w tym całoroczny podgrzewany basen 
o długości co najmniej semiolimpijskiej 
(25 metrów), serwis rowerowy i wypo-
życzalnię. Ważne również było nawiąza-
nie współpracy z lokalnymi trenerami. 
Dodatkowo obiekt miał być miejscem 
przyjaznym całym rodzinom, gdzie nie-
trenujący partner i dzieci mają zapew-
niony całodzienny program rozrywek. 

Pojawienie się takich ofert na rynku 
potwierdza, że Polacy coraz bardziej 
doceniają aktywny tryb życia i chcą 
odpoczywać uprawiając sport. A Wy? 
Podejmiecie letnie wyzwanie?

Więcej informacji na:
www.travelandaction.pl 
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Jestem z tych, którzy nie wyobrażają 
sobie życia bez podróży. Ciągle mnie 
gdzieś gna, gdzieś niesie, taki ze mnie 
niespokojny duch, dlatego jakże mógł-
bym nie skorzystać z okazji, by nie 
znaleźć się w obecnie najbogatszym 
państwie świata, w Katarze, przy okazji 
niesamowitych Mistrzostw Świata w Pił-
ce Ręcznej.

Decyzja o wyjeździe zapadła bardzo 
szybko i tak oto znalazłem się w Doha, 
stolicy Kataru, leżącej nad Zatoką Per-
ską. Uderzyło mnie ogromne ciepło, nic 
dziwnego, skoro średnia temperatura wy-
nosi 32 ᵒC. Panuje tutaj klimat zwrotni-
kowy. Ha!, właściwie lato jest przez cały 
rok. Jeżeli uwielbiasz słońce i upalne po-
wietrze oraz morską bryzę – to miejsce 
jest dla Ciebie, a przy okazji wiele atrak-
cji i widoki futurystycznej architektury 
czy napawanie się klimatem arabskiego 
miasta, no i smakowanie potraw kuchni 
ze wszystkich niemalże zakątków świata 
Czegóż możesz chcieć więcej…?

Doha to nazwa popularna, bo pełna 
nazwa tego klejnotu Kataru brzmi Ad 
Dauha. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze 
na początku XX wieku była to wioska 
rybacka, w której budynki budowano 
z błota, kamieni i korali. Po tamtych cza-
sach pozostała jedynie wieża wiatrowa.

Jak to się stało, że ze zwykłej wioski 
rybackiej wyrosło tak nowoczesne mia-
sto? Otóż odkrycie i handel perłami, nie-

stety, Japończycy zaczęli hodować perły 
i nastąpił upadek i kryzys.

Kolejne odkrycie, tym razem ropy naf-
towej i gazu, uczyniło z dawnej wioski 
i Kataru najbardziej rozwijające się pań-
stwo świata.

Jestem zdumiony, bowiem przede 
mną wyrastają szklane, niebotyczne wie-
żowce o rozmaitych, futurystycznych 
kształtach. Tutaj mają swoje siedziby 
m.in. firmy wydobywające ropę i gaz – 
największe bogactwo Kataru. To właśnie 
zasób tych surowców uczynił z Kataru 
światową potęgę ekonomiczną. Katar-
czycy zdają sobie sprawę z wyczerpal-
ności tych surowców, dlatego postawili 
także na turystykę.

Doha to centrum biznesowe, ale nie 
tylko. Wspaniałe, na wysokim świato-
wym poziomie, obiekty sportowe sprzy-
jają organizowaniu turniejów i rozgry-
wek z udziałem najlepszych sportowców 
na świecie. Tutaj mają miejsce bardzo 
ważne wydarzenia sportowe: odbywały 
się Halowe Mistrzostwa Świata w Lek-
koatletyce, kobiecy turniej tenisowy 
Qatar Total Open, Mistrzostwa Świata 
w Pływaniu, Mistrzostwa Świata w Wy-
ścigach Łodzi, wspomniane wcześniej 
Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej czy 
mające się odbyć w 2020 roku Mistrzo-
stwa Świata w Piłce Nożnej.

W Doha znajduje się międzynarodo-
wy port lotniczy, tu mają swoją siedzibę 
studia, z których nadawane są serwisy 

informacyjne TV Al-Dżazira. To także 
ważny port morski.

Spacerując ulicami tej niezwykłej sto-
licy, którą zamieszkuje większa część 
ludności Kataru oraz wielu emigran-
tów, zobaczyłem przenikające się dwa 
światy: arabski – z niskimi białymi za-
budowaniami, wąskimi uliczkami, tar-
gami pełnymi rozmaitości, kramami ze 
wszystkim, maleńkimi sklepikami – oraz 
świat zachodni – z meganowoczesnymi 
drapaczami chmur, ogromnymi centra-
mi handlowymi, obiektami sportowymi 
i kulturalnymi na najwyższym poziomie. 
Wszystko to błyszczy w słońcu lub mieni 
się dziesiątkami świateł w nocy.

Tu i ówdzie natkniesz się na współcze-
sne rzeźby usytuowane na różnych pla-
cach, parkach, wśród zieleni.

 Mój wzrok przykuła znajdująca się 
niedaleko morza ogromna muszla, w któ-
rej widniała równie duża, śnieżnobiała 
perła. Wiele słyszałem o poławiaczach 
pereł u wybrzeży Doha.

The Corniche to wspaniałe miejsce na 
spacer właśnie wzdłuż wybrzeża. Znaj-
dziesz tu wiele restauracji serwujących 
potrawy z różnych zakątków świata, ja 
oczywiście musiałem rzucić się na owo-
ce morza, które mógłbym jeść bez końca. 
Przepiękna plaża, interesująca architek-
tura, zaś na brzegu wznosi się imponują-
cy amfiteatr otwarty dla zwiedzających, 
i wreszcie wspaniały widok na Pearl 
Doha.
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Po odpoczynku na plaży, po napawa-
niu się cudownymi widokami, postano-
wiłem udać się do kilku centrów han-
dlowych. Okazało się, że każde z nich 
jest zupełnie inne i ma swój specyficzny 
klimat. Po mieście przemieszczałem się 
taksówką (są niedrogie, tak jak tutejsze 
życie, np. mieszkańcy w ogóle nie płacą 
za energię elektryczną).

Najpierw udałem się do City Center 
Doha. To ogromne centrum handlowe 
przypominające europejskie galerie, wie-
lopiętrowe, z ogromną ilością markowych 
sklepów, restauracji, kawiarni. Miejsce na 
spacer, zakupy, zabawę, rozrywkę. Przed 
centrum można zobaczyć ogromny ko-
szyk sklepowy, zaś w środku… lodowi-
sko. Rzecz zdumiewająca: w upalny dzień 
widzieć obok ludzi robiących zakupy – 
ludzi relaksujących się jazdą na łyżwach. 
Wszędzie mnóstwo światła i iluminacji.

Następne centrum handlowe to Villa-
gio. Przypominało, a właściwie było ka-
wałkiem Wenecji. Przestronne, piękne 
wnętrza z weneckim niebem na suficie, 
całość oddająca klimat tego europej-
skiego miasta, a przez jego środek pły-
nie rzeka i gondole! Ten wodny kanał 
biegnie przez całe centrum aż po park 
rozrywki. Widziałem tu również wie-
le markowych sklepów, z cenami jak 
w Europie. W restauracjach zaś – kuch-
nie z całego świata.

Pozostał jeszcze Soug Wagif – miej-
sce wielu sklepów, restauracji, kawiarni. 
Wszystko to umieszczone we wnętrzach 
arabskiego stylu architektonicznego. Tu-
taj można kupić wyśmienite przyprawy.

Czy w Doha są jakieś zabytki? Oczy-
wiście, ale mało. Dlatego polecam od-
wiedzić niezwykłe Muzeum Sztuki 
Islamskiej. W przepięknych wnętrzach 
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znajduje się ogromna kolekcja anty-
ków, samochodów, rzeczy – eksponatów 
z dawnych czasów.

Jako zapalony golfista nie mogłem 
nie trafić do klubu golfowego, a był nim 
Doha Golf Club. To świetne 18-dołkowe 
pole golfowe leży w północnej części 
miasta. Zostało zaprojektowane przez 
Petera Harradine. Jest jednym z pierw-
szych, jakie kiedykolwiek powstały na 
Bliskim Wschodzie. Zbudowane wokół 
ośmiu strategicznie usytuowanych jezior, 
znajduje się tu 65 gigantycznych kaktu-
sów, które zostały przywiezione specjal-
nie z Arizony, 10 000 drzew i krzewów 
oraz liczne wapienne formacje. Tory 
są długie, trasa ciekawa, gdyż pustynia 
kontrastuje z soczystą zielenią.

Ucieszyłem się ogromnie, bo mogłem 
być obecny na turnieju Qatar Masters, 
który był perfekcyjnie przygotowany. 
Jedynym minusem były bardzo wyso-
kie ceny green fee dla przyjezdnych tu-
rystów. Dopiero tutaj poczułem się jak 
w Europie, bo po grze mogłem napić się 
zimnego piwa, co w tym mieście nie jest 
normalnością.

Qatar Golf Academia może się poszczy-
cić jedną z największych naturalnych mu-
raw na Bliskim Wschodzie. Niedawno 
została zaliczona do najlepszych miejsc 
do nauki golfa na europejskim Profesjonal 
Tour. Często nazywana jest „Eldoradem 
dla miłośników golfa”. Pięknie utrzyma-
ny teren, pofałdowany, wspaniała zieleń, 
wszystko tak przygotowane, by móc roz-
wijać wszystkie techniki gry. To po prostu 
prawdziwy raj dla golfistów.

Malownicza architektura, olśniewają-
ce widoki na port, pustynne powietrze, 
dotknięcia luksusu… wrażeń tu bez liku, 
a ja muszę się spakować i odlecieć…

„Podróże mają magiczną moc uzdra-
wiania duszy i zdecydowanie pomagają 
zdystansować się do problemów dnia 
codziennego. Nie rozwiązują ich bezpo-
średnio, jednak pomagają przewartościo-
wać i spojrzeć na nie jakby z drugiego 
brzegu rzeki”.
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Sławomir SZMAL
SPORT

Marzenie o złocie

– Zdaję sobie sprawę, że moja kariera 
nieuchronnie zmierza w kierunku jej za-
kończenia. Powoli w myślach zaczynam 
się oswajać z tym faktem, przygotowy-
wać do tego. Mam już w kolekcji srebro 
i dwa brązowe medale mistrzostw świa-
ta, ale brakuje mi tego najcenniejszego 
medalu – złota. Czasu mam coraz mniej, 
więc trzeba wykorzystywać każdą nada-
rzającą się okazję – mówił po tegorocz-
nych mistrzostwach świata w Katarze 
jeden z najbardziej utytułowanych pol-
skich sportowców, jeden z najlepszych 
zawodników i najlepszy bramkarz 
w niemalże stuletniej historii polskiej 
piłki ręcznej, Sławomir Szmal.

Żądni sukcesów
Co to oznacza? Że choć kapitan re-

prezentacji Polski ma już swoje lata – 
w październiku skończy 37. rok życia 
– to jeszcze na parkiecie nie powiedział 
ostatniego słowa. Jego największymi 
sportowymi marzeniami są awans na 
igrzyska olimpijskie do Rio i medal 
na olimpiadzie – byłby to drugi wy-
stęp „Kasy” na olimpiadzie, w Pekinie 
w 2008 roku zajął z biało-czerwonymi 
piąte miejsce – oraz medal na przy-
szłorocznych mistrzostwach Europy 
w Polsce. Najlepiej z najcenniejszego 
kruszcu, co, po jakże udanym dla nas 
katarskim mundialu, wydaje się realnym 
celem. – W Katarze narodziła się nowa 
drużyna. Nie ma sensu konfrontować jej 
z ekipą, która w 2007 i 2009 roku zdo-
bywała medale mistrzostw świata. Mogę 
stwierdzić, że ten zespół ma perspektywy 
i może grać o najwyższe pozycje w Eu-
ropie i na świecie. To chyba najważniej-

Sławomir Szmal zawsze podkreśla, że najważniejsza jest rodzina. Ona daje 
spokój, wyciszenie po ciężkich treningach, adrenalinie meczowej. – Szczęśliwa 
rodzina, to podstawa – mówi jeden z najlepszych polskich sportowców, kapitan 
reprezentacji piłkarzy ręcznych Sławomir Szmal. 

sze doświadczenie zebrane w Dausze. 
Ci chłopcy chcą ciężko pracować, chcą 
się rozwijać, chcą jeździć na największe 
turnieje świata i chcą zdobywać medale! 
– podkreślał Sławomir Szmal, kapitan 
biało-czerwonych, tuż po zakończonych 
w Katarze XXIV Mistrzostwach Świata 
w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2015.

Nie byle jaka nagroda
Dzieciństwo oraz wczesną młodość 

„Kasa” spędził w Zawadzkiem. Od za-
wsze lubił sport i miał do niego smykał-
kę. Początkowo próbował różnych dys-
cyplin (m.in. przejawiał talent do piłki 
nożnej), ale dość wcześnie postawił na 
piłkę ręczną. Była to niejako rodzinna 
tradycja, bowiem dyscyplinę tę uprawia-
li również jego ojciec (który po zakoń-
czeniu kariery zawodniczej został trene-
rem Stali), matka, stryj, wujek (Andrzej 
Mientus, w latach 80. jeden z bramkarzy 
reprezentacji Polski) i siostra. Przygodę 
z handballem rozpoczął w wieku 11 lat 
w drużynie juniorów Stali Zawadzkie, 
a jego pierwszym szkoleniowcem był 
nieżyjący już Jerzy Piechula, nauczyciel 
wychowania fizycznego. Bram-
karzem został nieco przez 
przypadek, jednak to na 
tej pozycji grał w półfi-
nale mistrzostw Polski 
juniorów, gdzie po raz 
pierwszy zobaczy-
li go opiekunowie 
reprezentacji ju-
niorskiej. Szybko 
dostał powoła-
nie do tej kadry, 
a następnie zade-
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biutował w młodzieżówce. – Nie moż-
na powiedzieć, że w szkole był orłem – 
śmieje się Maria Szmal, mama naszego 
bohatera. – Bardziej od książek intere-
sował go sport i jak tylko mógł, biegł na 
boisko. Ciągle zaganiany, w zdartych 
butach i spodniach. Jak przyszedł ko-
niec roku, to inni chwalili się ocenami, 
a Sławek śmiał się, że to on – mimo nie 
najlepszych ocen – dostał, jako naj-
lepszy sportowiec, plecak ze stelażem. 
W tamtych latach, to nie była byle jaka 
nagroda.

Na dobrych genach
Rodzina Szmalów była niezwykle 

usportowiona. Praktycznie każdy grał 
w piłkę ręczną. Tata Kazimierz przyje-
chał do Zawadzkiego w 1964 roku i od 
razu zaczął trenować piłkę ręczną. Rów-
nież mama Maria, choć mieszkała na 
gospodarstwie, zajmowała się sportem. 
– Wciągnąłem też do piłki ręcznej brata 
żony (Andrzeja Mientusa), który potem 
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został znanym zawodnikiem, 
był uznawany za najlepszego 
polskiego bramkarza w naszej 
dyscyplinie. Trenowała też 

nasza córka, choć krótko, 
bo sekcja piłki ręcznej 
kobiet w Zawadzkiem 
istniała bardzo krótko – 
opowiada tata Kazimierz. 

– To były jednak inne czasy. 
Wówczas każda wioska mia-

ła swoją drużynę piłki ręcznej. 
Odbywały się regularne zawody 

między miejscowościami. Grało 
się w jedenastoosobowym składzie, 

więc graliśmy na boiskach do piłki noż-
nej. Jak zmieniły się przepisy i zespoły 
miały po siedmiu zawodników, wszystko 
zaczęło marnieć. Potrzebne były osobne 
boiska, hale, a tych brakowało. Na przy-
kład w Zawadzkiem nie było hali sporto-
wej, więc musieliśmy jeździć do Otmętu, 
gdy tamta hala była wolna. A Sławek od 
dzieciństwa żył sportem i miał szczęście, 
bo dostał dobre geny. Na treningach za-
wsze był pierwszy i czekał aż reszta do-
biegnie. Z Zawadzkiego wyjechał tuż po 
szkole, bo nie mógł znaleźć tutaj pracy. 

Propozycja z Bundesligi
Urodzony w Strzelcach Opol-

skich reprezentacyjny bramkarz 
karierę zaczynał w drugoligowej 
Stali Zawadzkie. Potem w kraju 

bronił jeszcze barw WKW Opole, 
Hutnika Kraków, Warszawianki i Wisły 
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Płock, ale nigdy nie ukrywał, że jego 
marzeniem jest gra w Bundeslidze. – 
Dlatego, gdy pojawiła się propozycja 
z drugiej Bundesligi, nie wahałem się 
ani chwili. Wiedziałem, że tylko w nie-
mieckiej, najsilniejszej na świecie lidze 
zrobię postęp. Rozwinę się – mówił nam 
w jednym z wywiadów.

W Niemczech „Kasa” szybko awan-
sował do Bundesligi z klubem TuS N-
Luebbeke, a stamtąd przeszedł do ekipy 
„Lwów” z Rhein-Neckar, gdzie występo-
wał razem z Karolem Bieleckim i Grze-
gorzem Tkaczykiem. W reprezentacji 
Polski też zaczynał od dalszych miejsc 
na mistrzowskich turniejach i „rósł” też 
z naszą kadrą od pamiętnych dla nas mi-
strzostw świata w 2007 roku. W Niem-
czech świętowaliśmy największy sukces 
na mundialu, a wicemistrzostwo świata 
było w dużej mierze zasługą fenome-
nalnie usposobionego Szmala, który na 
przykład w meczu przeciwko Rosji obro-
nił cztery rzuty karne, a w całym turnie-
ju zatrzymał aż 111 piłek! W nagrodę za 
drugiej miejsce został odznaczony przez 
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
Złotym Krzyżem Zasługi. 

Od zera do bohatera
Kolejny sukces świętował „Kasa” 

w Chorwacji. To była droga od zera 
do bohatera – dosłownie, bo z takim 
dorobkiem wyszliśmy z grupy, a na ko-
niec stawaliśmy na najniższym stopniu 
podium. Na trzeci swój medal, kapitan 
już wtedy biało-czerwonych, czekał 
„aż” sześć lat, choć nie próżnował. 
Oczekiwanie na kolejny krążek skrócił 
sobie tytułem najlepszego bramkarza 
mistrzostw Europy w Austrii (Polska 
była czwarta) i miejscem w „drużynie 
gwiazd”. Nasz MVP w tym samym 
roku w plebiscycie Międzynarodowej 
Federacji (IHF) został wybrany na naj-
lepszego piłkarza ręcznego świata 2009 
roku, zostawiając w pokonanym polu 
dwie gwiazdy światowego formatu – 
chorwackiego obrotowego Igora Vori 
oraz fenomenalnego rozgrywającego 
Francji Nikolę Karabaticia. 

Po ośmiu latach gry u naszych za-
chodnich sąsiadów „Kasa” zdecydował 

się wrócić do Polski. – To nie była łatwa 
decyzja – przyznaje Szmal. – W końcu 
tyle lat grałem za granicą, w dobrym 
klubie i silnej lidze. Trzeba było roz-
ważyć wszystkie za i przeciw. Wiele 
czynników miało na to wpływ, ale dziś 
jestem przekonany, że podjąłem dobrą 
decyzję. 

Rodzina najważniejsza
Kapitan biało-czerwonych zawsze 

podkreśla, że najważniejsza jest rodzina. 
Ona daje spokój, wyciszenie po adrena-
linie meczowej. – Szczęśliwa rodzina, to 
podstawa – mówi „Kasa” przyznając, że 
jego najwierniejszym kibicem jest żona. 
– Z Anetą poznaliśmy się, gdy miałem 
16 lat i już kilkanaście lat jesteśmy ze 
sobą. Pierwszy raz zobaczyliśmy się, gdy 
trenowaliśmy w Zawadzkiem. Aneta też 
grała w piłkę ręczną w Stali Zawadzkie, 
a jej tata był trenerem, bo piłka ręczna 
jest taką naszą rodzinną dyscypliną. 
Mieszkamy z synem Filipem poza Kiel-
cami, w Bilczy. Jest sympatycznie, miło, 
cicho, spokojnie. Z dala od miejskiego 
zgiełku. To nam najbardziej odpowiada. 
W Niemczech też mieszkaliśmy w małej 
miejscowości, gdzie można było pojeź-
dzić na rowerze czy po prostu pospa-
cerować. W wolnych chwilach lubię 
pograć w bilard lub w tenisa, co mnie 
świetnie relaksuje. Lubimy też z Anetą 
zwiedzać okolice, na przykład bardzo 
podoba nam się klasztor na Karczówce, 
wrażenie robi Święty Krzyż.

Syn Filip chodzi do szkoły w Bilczy, 
jest bardzo uzdolniony sportowo, ale 
na razie nie zapowiada się, by poszedł 
w ślady ojca. – Filip ma 10 lat, ale 
jest takim bystrzakiem o stuprocento-
wej adrenalinie, który non stop na coś 
naciąga rodziców, że praktycznie cały 
czas musimy go pilnować. Nie może-
my go na chwilę spuścić z oka. Ale ja 
w jego wieku byłem taki sam, też mia-
łem masę energii. Na razie chodzi do 
szkółki piłkarskiej, bo chcemy z żoną, 
żeby się ruszał, żeby coś robił. Ale na 
pewno nie narzucimy mu niczego, nie 
każemy chodzić na piłkę ręczna. Niech 
sam wybiera, co będzie chciał robić 
w przyszłości. 
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Syprzak robi postępy
Nasz reprezentacyjny golkiper skoń-

czył Wyższą Szkołę Trenerów w War-
szawie, ma licencjat, a wkrótce będzie 
magistrem. W przyszłości chciałby 
szkolić swoich następców, ale nie tyl-
ko tych grających w bramce. – Nie 
ukrywam, że wielką frajdę sprawia mi 
praca z młodzieżą, dzieciakami. Koń-
czę magisterkę na wrocławskim AWF-
ie. Trochę mi się ta nauka przedłużyła 
z dwóch na trzy lata, bo trudno jest 
pogodzić grę w klubie i reprezentacji 
ze studiowaniem, na szczęście uczelnia 
idzie mi na rękę i jestem jej wdzięczny 
za to – dodaje przypominając, że musi 
myśleć o przyszłości, bo od jakiegoś 
czasu główną rolę w kadrze przejmują 
zawodnicy, którzy w 2007 roku, gdy 
zdobywaliśmy wicemistrzostwo świa-
ta, byli tak naprawdę zmiennikami. To 

przełom w reprezentacji. – Z roku na rok 
ubywa doświadczonych zawodników, 
w ich miejsce pojawiają się młodzi. Ale 
to dobra sytuacja, bo obawialiśmy się, 
że po latach sukcesów w drużynie na-
rodowej powstanie dziura po mistrzach 
– przyznaje Szmal. – Taki syndrom ob-
serwowaliśmy w Rosji, Szwecji czy teraz 
w Niemczech. U nas na szczęście udało 
się tego uniknąć. Przykładem może być 
Kamil Syprzak. „Sypa” jest zawodni-
kiem, który z młodych zrobił najwięk-
sze postępy, rozwija się w oczach. Gra 
w dobrym polskim klubie, robi furorę 
w Lidze Mistrzów, wkrótce przeniesie 
się do Barcelony. On już jest wybitnym 
obrotowym, a będzie grał jeszcze lepiej.

Będą liderami
– Generalnie młodsi koledzy z kadry 

mają papiery na granie, skoro dostają 

od trenera tak wiele szans na tym eta-
pie rywalizacji. Nie mam wątpliwości, 
że będą w przyszłości liderami tej dru-
żyny. Z każdym rokiem, z każdą taką 
imprezą będą nabywali bezcennego 
doświadczenie. Widać u nich olbrzy-
mią charyzmę. Wchodzą na boisko, 
zostawiają na nim serducho i wypeł-
niają świetnie zadania. To już nie są 
tylko zmiennicy, a pełnowartościowi 
gracze. Trzymają samodyscyplinę, 
mają aspiracje. Każdy, kto dostaje po-
wołanie do kadry, coś do niej wnosi. 
Zaczyna też ciągnąć ten reprezenta-
cyjny wózek. Obecna reprezentacja 
ma też grono starszych zawodników, 
którzy powoli zbliżają się do końca 
kariery. Jednak wszyscy doskonale się 
uzupełniamy i takie pomieszanie ruty-
ny z młodością ma swoje dobre strony. 
Reszta należy już do trenera Michaela 
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Bieglera. W jego gestii jest tak pokie-
rować zawodnikami, by reprezentacja 
miała coraz lepsze wyniki. I o to w tym 
wszystkim chodzi, bo wyniki są prze-
cież najważniejsze. Z takim podejściem 
można w niedalekiej perspektywie ma-
rzyć o kolejnych sukcesach – twierdzi 
Szmal.

Zmienić przepisy
Jednocześnie „Kasa” ma swoje prze-

myślenia na temat... przyszłości dys-
cypliny i przepisów gry w piłkę ręcz-
ną. – Jeśli piłka ręczna chce się dalej 
rozwijać, to konieczna jest rewolucja 
w przepisach. A potrzebą chwili jest 
wprowadzenie, na wzór tenisa ziem-
nego czy siatkówki, challenge’u, czyli 
wideo-weryfikacji – tłumaczy Szmal. 
– Długo nie mogłem spać po meczu 
z Katarem. Wiele różnych myśli przy-
chodziło mi wtedy do głowy. Oczywiście 
nie dotyczyły one mojej gry w reprezen-
tacji Kataru. Choćby mi nie wiem ile 
zer dopisywali w kontrakcie, to w Ka-
tarze nie zagram. Już mi to nie grozi 
(śmiech). Natomiast główna myśl była 

taka, że media po jednym dniu zapomną 
o okolicznościach naszej przegranej, 
a my, zawodnicy, zostaniemy sam na 
sam z traumą takiej porażki na bardzo 
długo. Dlatego, jeśli piłka ręczna my-
śli o postępie, to światowa federacja 
musi koniecznie zmienić przepisy, także 
w interesie arbitrów, które w ten sposób 
pozwolą ograniczyć do minimum liczbę 
błędów popełnianych przez sędziów. 
Mam na myśli m.in. monitorowanie me-
czu, by w razie wątpliwości można było 
sprawdzić daną akcję poprzez zapis wi-
deo. Siatkówka już bardzo zyskała na 
takiej możliwości, a przecież jest dużo 
łatwiejszą dyscypliną do prowadzenia 
niż piłka ręczna. Handball jest bardzo 
dynamiczną grą, a wszystkim zależy na 
tym, by była jeszcze szybsza, a co za 
tym idzie, atrakcyjniejsza dla kibiców. 
System ten mógłby na przykład wyłapy-
wać czy zawodnik nie wpadł z piłką do 
koła i rzucił bramkę z sześciu metrów. 
Pozwoliłby na optymalne rozstrzygnię-
cie czy było wejście w ataku, czy raczej 
był to faul w obronie. Jestem też za kon-
kretnym ograniczeniem czasu w rozgry-

waniu piłki. Z Katarem mieliśmy różne 
interpretacje – my mieliśmy dużo mniej 
czasu na rozgrywanie piłki niż gospo-
darze, zanim sędziowie zasygnalizowali 
grę pasywną Katarowi, to my musieli-
śmy rozegrać trzy akcje. Dlatego bez 
tych zmian nadal tak łatwo w naszej 
dyscyplinie będzie można wypaczyć wy-
nik meczu.

Prawy człowiek
Kasa jest multimedialistą sporto-

wym i prawym człowiekiem, wzorem 
dla młodzieży. Takie bycie ikoną pol-
skiej piłki ręcznej, bycie autorytetem 
dla młodych zawodników i kibiców 
sprawia, że trzeba radzić sobie z pre-
sją popularności. – Po części ja sam na 
sobie wywołuję presję, z drugiej strony 
doskonale zdaję sobie sprawę, że nie ma 
ludzi niezastąpionych. Nie będzie Kasy 
w reprezentacji, będą inni. Najważniej-
sze, żeby polska reprezentacja wciąż 
wygrywała, a nam dopisywało zdrowie 
i szczęście bliskich, bo to jest w życiu 
najważniejsze.

Zbigniew Cieńciała
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