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Oddajemy Państwu do rąk kolejny, 22. już, numer Silesii
Business & Life. Tematem przewodnim w naszym magazynie tym razem jest golf. Sporo dzieje się na wielu polach,
jednak największy event golfowy w Polsce zorganizowaliśmy już po raz piąty w Siemianowicach Śląskich. Obszerna relacja oraz fotogaleria z tego wydarzenia wewnątrz
numeru. Zapraszam również do oglądania filmów z piątego, jak i z poprzednich, eventów na naszej stronie internetowej www.silesiagolf.pl, którą stworzyliśmy specjalnie
z myślą o tym wielkim wydarzeniu. Przygotowaliśmy jak
zwykle wywiady z ciekawymi osobami. Na początek o swojej drodze do osiągnięcia sukcesu opowiada Joanna Krupa – znana i ceniona modelka oraz jurorka popularnego
programu Top Model. W magazynie jak zwykle przedstawiamy miasta metropolii Silesia, tym razem dowiemy się o osiągnięciach i planach
inwestycyjnych Chorzowa. Ostatnio wiele wydarzyło się na lotnisku w Pyrzowicach,
o szczegółach w wywiadzie opowiedział nam Artur Tomasik – prezes GTL SA.
Kolejne dwa ekskluzywne wywiady nasi dziennikarze przeprowadzili z aktorkami
Magdaleną Kumorek i Katarzyną Bujakiewicz.
Śląskie Centrum Zbrojeniowe to firma skupiająca trzy zakłady, przed paroma tygodniami siemianowicka firma Rosomak SA podpisała bardzo korzystny kontrakt na dostawę swoich pojazdów do Słowacji, w magazynie znajdziecie Państwo ciekawy materiał na ten temat.
W dziale Firmy Regionu przedstawiamy dwa prężne przedsiębiorstwa – solvadis polska oraz SerwerSMS.pl.
Z kolei w nowym dodatku EKO-SILESIA poruszamy bardzo ostatnio popularny temat
energii uzyskiwanej z promieni słonecznych. A w dziale Moda firma PAKO LORENTE
przedstawia najnowsze światowe trendy.
Polecam gorąco lekturę działu Podróże, w którym opisuję błękitną Costa Bravę.
Hiszpania to bardzo ciekawe miejsce również do uprawiania golfa, już dziś zapraszam
chętnych do udziału w naszej wyprawie, którą pod koniec roku organizujemy z biurem
podróży TRAVEL ACTION – szczegóły znajdziecie Państwo wewnątrz numeru.
Na koniec jak zawsze sport, tym razem bardzo ciekawy wywiad z Rafałem Sonikiem,
pierwszym Polakiem, który wygrał jeden z najtrudniejszych rajdów świata PARYŻ –
DAKAR.
Zachęcam 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
Project Manager
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Joanna KRUPA
SYLWETKA

Zawsze walczę o marzenia
Na pierwszy rzut oka burza blond włosów, ładna buzia, zgrabne ciało – modelka, chociaż wielu mówiło, że nie
ma warunków do tego zawodu. Ona nie poddała się, pokazała, jak walczy się o marzenia. Dziś znana nie tylko
z sesji zdjęciowych, pokazów i rankingów najpiękniejszych kobiet. Dzieli swój czas między Stany Zjednoczone
i Polskę, udziela się społecznie, kocha zwierzęta, a wśród jej ulubionych potraw są polskie pierogi.
– Czy Joanna Krupa po przebudzeniu wygląda tak świetnie, jak możemy to zobaczyć w telewizji?

które są dla Pani ważne?

– Mam nadzieję, że po latach pracy w show-biznesie zdołałam wypra-

– Myślę, że każdy lubi się podobać

cować sobie opinię profesjonalistki,

– (śmiech) Mam nadzieje, że nikt nie

i czuć się atrakcyjny. Takie tytuły są

z którą dobrze się pracuje. Nie muszę

myśli, że codziennie rano wyglądam

więc na pewno bardzo miłe, ale nie

już tak często jak kiedyś udowadniać,

tak, jak na planie „Top Model”, czy na

definiują mojego poczucia własnej

że jestem jedynie ładna. Zrobiłam wie-

wszystkich sesjach zdjęciowych. Na

wartości. Najważniejsze jest dla mnie

le okładek, filmów, programów w tele-

taki efekt pracuje sztab osób: moja ma-

to, że moja rodzina i przyjaciele wie-

wizji. Samą urodą bym tego nie osią-

kijażystka, fryzjer, styliści. Na co dzień

dzą, że jestem dobrym człowiekiem,

gnęła. Najważniejsza jest pracowitość

jestem zwykłą dziewczyną, która uwiel-

że zawsze mogą na mnie liczyć. To

i umiejętność pracy z ludźmi, a ja to

bia chodzić w jeansach, a gdy wraca do

serce, a nie wygląd zewnętrzny liczą

uwielbiam.

domu przebiera się w dres i związuje

się dla mnie najbardziej!

włosy w koczek. Oczywiście staram

– Jakie to uczucie wiedzieć, że jest

się dbać o sylwetkę i dobry wygląd.

się obiektem westchnień dla męż-

Trzy, cztery razy w tygodniu jestem na

czyzn, a dla kobiet obiektem za-

fitnessie. Przyznaję, że nie jestem wiel-

zdrości?

– A jak wyglądały początki Pani
kariery, co było momentem przełomowym?
– Początek kariery to w moim przypadku trudny do określenia czas. Bar-

ką fanką ćwiczeń, dlatego sama nie

– Mam nadzieję, że nie budzę za-

dzo długo próbowałam się przebić.

mogłabym się zmusić do ćwiczeń na

zdrości innych, ale że jestem inspira-

Chodziłam na castingi, pukałam do

siłowni. Zamiast tego wybieram zorga-

cją w pomaganiu zwierzętom. Tego

różnych drzwi, a wszędzie słyszałam,

nizowane zajęcia w grupie. Tam mam

bym sobie życzyła.

że się nie nadaję. Przełomem było

większą mobilizację, bo przecież nie

– Tytuły najpiękniejszej powinny

spotkanie mojej pierwszej managerki

można się poddawać, kiedy inni ćwi-

wyleczyć każdą kobietę z komplek-

w Stanach. To ona w końcu we mnie

czą i cię obserwują. W codziennej pie-

sów, czy faktycznie tak jest, czy może

uwierzyła i dzięki niej zrobiłam swo-

lęgnacji nie zapominam o nawilżaniu

jednak ma Pani jakieś kompleksy?

ją pierwszą okładkę. Po kilku latach

ciała. Pod oczy stosuję babciny sposób,

– Och, jak każda kobieta! Zły nos,

pracy w Stanach stacja CNN umieściła

czyli zwykłą wazelinę. Nic tak dobrze

brzydkie stopy, za niska. Mam mówić

mnie na liście dziesięciu najbardziej

nie natłuszcza delikatnej skóry. Do cia-

dalej? Nie ma ideałów i każda z nas

wpływowych Polaków. Wtedy zosta-

ła zaś już od lat stosuję kremy z mojej

ma na pewno jakieś kompleksy, ale

łam zaproszona do Polski, gdzie za-

linii Esotiq Formula. Ich zapach jest

najważniejsze to nauczyć się z nimi

częłam współpracę z moją mangerką

uzależniający! Próbowałaś?

żyć i je akceptować. Przecież nie będę

i właścicielką agencji Avant Models

No i ostatnie, choć chyba najważ-

codziennie zamartwiać się tym, że nie

– Gosią Leitner. Wkrótce potem dosta-

niejsze, to zdrowe odżywianie. To, co

mam 180 cm, skoro i tak nie mogę nic

łam propozycję prowadzenia progra-

jemy, wpływa bezpośrednio na nasz

z tym zrobić. Lepiej skoncentrować

mu „Top Model. Zostań modelką”. No

wygląd. Na co dzień rezygnuję z mię-

się na pozytywach! Życie jest zbyt

i ta przygoda trwa do dziś :)

sa, jem dużo ryb i warzyw. Nigdy nie

krótkie, żeby się stresować takimi

paliłam. Moim jedynym uzależnieniem

sprawami!

jest duża kawa latte codziennie rano.
Najlepiej z syropem waniliowym.
– Wielokrotnie była Pani na listach
najpiękniejszych,

6

szych kobiet. Czy to są wyróżnienia,

najseksowniej-

– Mówi się, że ładni mają w życiu

– Mimo trudnych początków nie
poddała się Pani, skąd ta determinacja?

prościej, czy zdarzało się jednak, że

– Początki były bardzo trudne, ale

musiała Pani udowodnić, że uroda

myślę, że żadna droga do sukcesu nie

nie jest Pani jedynym atutem?

jest łatwa. Wciąż słyszałam, że jestem
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JOANNA KRUPA

zbyt niska, zbyt seksowna. Wciąż było

nia na duchu w najgorszych chwilach,

ze mną coś nie tak. Ja jednak się nie

nie dałabym rady.

poddawałam, bo naprawdę marzyłam

– Kiedyś Panią oceniano, teraz to

o zawodzie modelki i wierzyłam w to,

Pani występuje w roli jurora i oce-

że mi się uda. Jeśli naprawdę czegoś

nia kandydatki na modelki, na co

pragniemy w życiu, nie możemy za-

zwraca Pani największą uwagę?

pomnieć o naszym celu. Wytrwałość,

– Ja sama nie jestem modelką high

pracowitość i wiara w siebie zapro-

fashion. Zrobiłam karierę mimo tego,

wadzą nas do niego. Ja miałam oczy-

że na początku nikt we mnie nie wie-

wiście jeszcze to szczęście, że wokół

rzył i nie chciał dać szansy. Dlatego

mnie byli najbliżsi, którzy zawsze

w dziewczynach i chłopakach przy-

mnie wspierali i dopingowali w dzia-

chodzących na castingi szukam nie

łaniu. Myślę, że bez ich po-

tylko typowej „modelowej” urody.

mocy i podtrzy-

Szukam tego „czegoś” czym mnie

mywa-

ujmą, chwycą za serce. Sama doskonale wiem, że w tej branży tak
naprawdę nie tylko wygląd się liczy. Bardzo ważny, jeśli nie
najważniejszy, jest silny
charakter

oraz

Foto: Sesja dla Secret Lashes.
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wspaniała osobowość, która pozwoli
ci się przebić i zostać zauważonym.
Naszym uczestnikom zawsze powtarzam, że muszą najpierw uwierzyć
w siebie. Dopiero jeśli to się uda,
wtedy mają szansę przekonać do siebie innych.
– Jest Pani jedną z tych osób, które popularność starają się przełożyć na działalność społeczną. Skąd
taki pomysł, można przecież „leżeć,
pachnieć i odcinać kupony”?
– Jeśli mogę wykorzystać do czegoś swoją popularność, to czemu nie
do czegoś dobrego? Sama pomagam
zwierzętom od zawsze, więc swoją
pasją dzielę się z innymi. Zwierzęta
nie mają głosu, nie staną w swojej
obronie. Dlatego potrzeba innych,
którzy sprzeciwią się bezsensownej

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Foto: AGENCJA WBF.

przemocy wobec nich. Będę to robić

– Pani życie zawodowe związa-

zawsze i mam nadzieję, że uda mi się

ne jest ze światem mody, ale na

przekonać jak najwięcej osób do po-

ile moda jest ważna również na co

dobnej działalności.

dzień?

z normalnej sieciówki. Ważne, żeby
trafiała w mój gust.
Najdroższą rzeczą w mojej szafie są
buty. To dla mnie inwestycja na lata.

– Znana jest Pani z zaangażo-

– Pracuję w branży związanej

Dbam o nie, bo uważam, że świetne,

wania w działalność na rzecz praw

z modą od lat, ale nie jestem jedną

charakterystyczne buty mogą nadać

zwierząt, wiele osób pamięta głośną

z Fashion Victim :) Najlepszy strój?

całej stylizacji charakteru.

akcję PETA, w której wzięła Pani

Jeansy i bawełniany top! Jednak moja

– Show-biznes rządzi się swoimi

udział. Znana jest też Pani opinia

praca zobowiązuje mnie do dbania

prawami, jednym z nich jest zainte-

o osobach, które noszą naturalne

o wygląd i starannego dobierania sty-

resowanie mediów, Pani jest rozpo-

futra, dlaczego to właśnie prawa

lizacji na wielkie wyjścia. No i znowu,

znawalna, zarówno w Stanach, jak

zwierząt są dla Pani tak ważne?

jak chyba każda dziewczyna, uwiel-

i w Polsce, jak w takich warunkach
dbać o prywatność?

– Od dziecka kocham zwierzęta.

biam te momenty, kiedy mogę zało-

Rodzice wpajali mi, i mojej siostrze,

żyć wysokie szpilki, świetną sukienkę

– Moja praca wymaga współpra-

że trzeba je traktować tak samo jak

i zrobić wieczorowy makijaż. Wtedy

cy z mediami i muszę być gotowa na

ludzi, a nawet lepiej, bo one same nie

czuję się naprawdę kobieco i sexy! Je-

ciągłe ich zainteresowanie. Godzę się

mają głosu i nie potrafią się bronić.

stem osobą szczerą i to dotyczy także

z tym, bo taki zawód wybrałam. Poza

Dlatego walka o ich prawa jest dla

mojego wyglądu. Nie mogłabym za-

tym jestem osobą szczerą i w stu pro-

mnie tak naturalna. Staram się nią za-

łożyć czegoś, w czym źle się czuję lub

centach prawdziwą. Niczego nie udaję

razić innych, pokazać, że każda po-

mi się nie podoba. Strój musi oddawać

w telewizji, jestem taka, jak prywatnie

moc się liczy. Jeśli choć jeden piesek

mój charakter, a czasem też nastrój.

w domu z najbliższymi. Nie mam więc

ze schroniska znajdzie dom dzięki

Zupełnie za to znaczenia nie mają dla

niczego do ukrycia i nie mam nic prze-

moim apelom, to uważam, że warto

mnie marki. Nie jest dla mnie istotne

ciwko spotkaniom z mediami. Przy-

to robić!

czy sukienka jest od projektanta, czy

znaję, że mój mąż Romek na początku

SILESIA BUSINESS & LIFE
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miał wątpliwości czy dobrym krokiem

Święta są dla mojej rodziny bardzo

potem jemy wspólny obiad, wygłupia-

jest pokazywanie swojej prywatności

ważne, bo jest to okazja do wspólne-

my się i omawiamy wszystkie sprawy,

w programie „Real Housewives of

go spędzenia czasu. My z Romainem

które wydarzyły się w czasie, kiedy się

Miami”. Jednak po skończonej serii

mieszkamy na zmianę w Los Ange-

nie widzieliśmy. Wiem, że dla kogoś

przyznał mi rację, że program był dla

les i Miami, moja siostra z chłopa-

może to być nudne, codzienne życie,

nas świetnym doświadczeniem i pa-

kiem w Pensylwanii, tata w Chicago,

ale w naszych szalonych grafikach

radoksalnie obecność kamer zmusiła

a mama z nami w Los Angeles. Wiel-

takie spokojne chwile to prawdziwa

nas do wyjaśnienia pewnych sytuacji

kanoc co roku wygląda inaczej. Raz

rzadkość i radość.

i zbliżyła nas do siebie.

jedziemy do moich kuzynów w Chica-

– Dzielenie czasu między dwa kon-

go, raz do mojej siostry, a czasem to

tynenty wydaje się dość trudne. Jak

my zapraszamy całą rodzinę do siebie.

– Kolejne tygodnie to bardzo inten-

to pogodzić? Czy planuje Pani wró-

Zawsze jednak idziemy wspólnie z ko-

sywny czas, który spędzę na planie

cić do Polski?

szyczkiem do kościoła. Moja mama

„Top Model”. Będziemy jeździć po

bardzo dba o to, żeby święta przebie-

całej Polsce i wymyślać dla naszych

gały tak, jak to pamięta z Polski.

uczestników kolejne testy na drodze

– Polska to ojczyzna moich rodziców oraz moja, zawsze to podkreślam!
Tu się urodziłam i spędziłam pierwsze
pięć lat życia. Potem przez wiele lat
moje życie przeniosło się do Stanów
Zjednoczonych. Tam zaczęłam pra-

– A jakaś polska potrawa jest na
liście Pani ulubionych?
– Uwielbiam pierogi!!! Mogłabym
je jeść cały rok

i prywatne na najbliższy czas?

do zostania prawdziwymi modelkami
i modelami. Program już od września
na antenie TVN, więc zapraszam przed
telewizory!

cę, tam mieszka moja rodzina. Kiedy

– A teraz zapytam o kilka rzeczy,

Po wakacjach wracam do Stanów,

pojawiła się propozycja prowadzenia

które z pewnością chcieliby wiedzieć

gdzie zaczynam kręcić kolejny film.

programu „Top Model”, nie wahałam

fani Joanny Krupy – jakich przy-

Będę w nim grała postać podobną do

się ani chwili. Chociaż wiedziałam,

jemności nie potrafi sobie Pani od-

mnie – obrończynię praw zwierząt. Je-

że ta praca będzie się wiązać z rozłą-

mówić?

stem bardzo podekscytowana tym pro-

ką z rodziną i czasową przeprowadz-

– Och, uwielbiam jeść. Przyjazd do

ką na inny kontynent. Już od ponad

Polski to dla mnie prawdziwa rozpu-

pięciu lat kursuję między Stanami

sta. Jestem tu w najgorszym czasie, bo

W Polsce zaś rozpoczęłam współ-

a Polską. Tutaj spędzam prawie każde

wszędzie jest tyle pyszności, ha, ha, ha.

pracę z marką Secret Lashes, której

wakacje i uwielbiam to. Program dał

Uwielbiam jagody, maliny, poziomki!

pierwsze efekty mogą Państwo obej-

mi niezwykłą szansę na poznanie kra-

No i pierogi z tymi wszystkim owoca-

rzeć na towarzyszącej tej rozmowie

ju moich rodziców, o którym tyle mi

mi. Oczywiście ze śmietaną i cukrem.

sesji.

opowiadali.

jektem, ale póki co nie mogę zdradzać
więcej.

Mogłabym jeść je codziennie. Dobrze,

– Jesteśmy na Śląsku, dlatego nie

– To kiedy myśli Pani „dom”, to...

że nagrania do programu trwają tylko

sposób nie zapytać o to, z czym koja-

– Pod koniec sierpnia zawsze z ra-

dwa miesiące, a potem wracam do Sta-

rzy się Pani ten region?

dością myślę o powrocie do Los Angeles, gdzie spotkam męża, mamę i moją
szaloną gromadkę psów. To tam jest

nów, gdzie nie ma takich pokus!!!
– Jakie cechy ceni Pani u innych,
a jakich nie toleruje?

– Muszę przyznać, że Śląsk to region, który odwiedzam w Polsce chyba najczęściej. Wielokrotnie byłam

mój prawdziwy dom, bo dom jest tam,

– Nie toleruję ludzi, którzy źle trak-

tutaj z programem „Top Model”, jak

gdzie najbliżsi. Jednak w sercu zawsze

tują zwierzęta. Agresja wobec słab-

również na zaproszenie wielu tutej-

mam Polskę.

szych i bezbronnych jest dla mnie nie-

szych firm. Każdą wizytę wspominam

wytłumaczalna i nigdy się na nią nie

bardzo miło, bo dawała mi możliwość

zgodzę.

spotkania wielu fanów. Dwa razy mia-

– Czy po tylu latach spędzonych
za oceanem polskie tradycje jeszcze
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– Jakie ma Pani plany zawodowe

są w Pani domu kultywowane? Czy

– Kiedy ma Pani trochę wolnego

łam okazję być na Śląsku również na

w święta jest choinka, tradycyjna

czasu, to jak najchętniej Pani go

zaproszenie agencji Avant Models,

kolacja, a w Wielkanoc pisanki?

spędza?

która organizowała tutaj castingi dla

– Oczywiście! Moja mama nie wy-

– Moje życie rozciągnięte jest mię-

modelek. Stąd też wiem, że Śląsk to

obraża sobie, żeby nie zorganizować

dzy Los Angeles, Miami i Polskę. Je-

prawdziwe zagłębie piękności! Może

„polskich” świąt! Co roku jeździmy

stem w ciągłej podróży. Dlatego jeśli

właśnie stąd będzie kolejna „Top Mo-

w grudniu w góry, bo mama uwielbia

tylko mam chwilę wolnego, nie pla-

del”? Oglądajcie program już od wrze-

białe Boże Narodzenie. Całą rodziną

nuję nic specjalnego. Najlepszym re-

śnia, żeby się przekonać!

ubieramy choinkę, w dzień jeździmy

laksem i nagrodą jest spędzenie czasu

– Dziękuję za rozmowę.

na nartach i snowboardzie, a wieczo-

z ukochanym mężem i naszymi psami.

– Dziękuję :-)

rem siadamy do kolacji.

Idziemy wtedy na długi spacer w góry,
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Artur TOMASIK
Nowe oblicze
FIRMY REGIONU

O śląskim lotnisku, ostatnich inwestycjach i planach na
najbliższą przyszłość rozmawiamy z Arturem Tomasikiem, prezesem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego
SA w Katowicach.
– Katowickie lotnisko zdaje się
mieć ogromną przewagę nad pozostałymi portami lotniczymi w kraju
– znajduje się w bliskości skrzyżowania dwóch autostrad. To musi być
ogromny handicap.
– To prawda. Położenie Katowice
Aiport to wielki atut. Obsługujemy najlepiej zurbanizowany i uprzemysłowiony region w Polsce, na skrzyżowaniu
dwóch międzynarodowych autostrad
A1 i A4, gdzie mieszka prawie 5 mln.
Od lat jesteśmy największym polskim
regionalnym

portem

obsługującym

ruch czarterowy, w sezonie wakacyjnym oferujemy ponad 60 tras wakacyjnych deklasując inne polskie regionalne
lotniska. Jesteśmy także liderem wśród
portów regionalnych w obsłudze cargo.
Oddalenie lotniska od centrum aglomeracji ma także swoje zalety, ponieważ
Pyrzowice są jednym z nielicznych portów w Polsce, które nie ma ograniczeń
hałasowych i jest otwarte 24h na dobę
365 dni w roku. Bez wątpienia Katowice Airport jest najlepiej skomunikowanym drogowo lotniskiem w kraju, to nasza ogromna przewaga ale niweluje ją
brak połączenia kolejowego z Centrum
Aglomeracji. Aktualnie jesteśmy jedynym polskim portem tej wielkości, które nie dysponuje połączeniem kolejowym. Fakt ten obniża konkurencyjność
naszego lotniska ale i firm na nim funkcjonujących. Wraz ze wzrostem ruchu
i coraz większym zapotrzebowaniem
na często wykwalifikowanych pracowników, kwestia dostępu do lotniska komunikacją publiczną może urosnąć do
sporego problemu.
– Jak do tej pory udało się wykorzystać tak dogodne położenie obiektu?
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– Optymalnie wykorzystujemy po-

runkach. Obecna infrastruktura po roz-

nie użytkowanego i liczy 10 tys. metrów

tencjał Katowice Airport wynikający

budowie daje takie możliwości. Warto

powierzchni magazynowej i 2 tys. me-

z jego położenia. W tym roku po raz

dodać, że dzięki nowej drodze startowej

trów powierzchni biurowej. Większość

pierwszy w historii obsłużymy ponad

już w przyszłym roku będziemy mogli

tej powierzchni została już wynajęta, co

3 mln pasażerów, co jest naprawdę

wprowadzić w Pyrzowicach drugą ka-

warto podkreślić na 9 miesięcy przed

fantastycznym wynikiem. Od lat je-

tegorie operacji lotniczych. Oznacza to,

zakończeniem

steśmy liderem wśród polskich portów

że na naszym lotnisku będzie można lą-

bardzo duże zainteresowanie rozwojem

regionalnych w zakresie obsługi ruchu

dować w dwukrotnie gorszych warun-

rynku cargo na naszym lotnisku. Ale

czarterowego, w tym roku obsłużymy

kach atmosferycznych niż obecnie.

warto dodać, że przez cały okres reali-

ponad 1,1 mln osób w tym segmencie.

inwestycji.

Widzimy

zacji projektu uzyskujemy bardzo dobre

Podobnie jest w ruchu towarowym,

– Pod koniec listopada 2014 roku,

gdzie od lat również jesteśmy regional-

GTL podpisał kontrakt na budowę

nym liderem.

nowego terminalu cargo. Długo planowaliście tę inwestycję?

wyniki finansowe.
– Kiedy możemy spodziewać się oddania nowej hali do użytku?

– W maju nastąpił moment prze-

– Inwestycja ta jest kolejnym, bardzo

– Nowy terminal cargo wraz z infra-

łomowy dla lotniska w Pyrzowicach.

ważnym elementem największego w hi-

strukturą towarzyszącą w postaci par-

Oficjalnie oddano do użytku nowy

storii pyrzowickiego lotniska programu

kingów, systemu dróg technicznych

pas startowy. (proszę o nim krótko

rozbudowy infrastruktury. Realizacja

i drogi dojazdowej do użytku zostanie

opowiedzieć)

całego programu inwestycyjnego zajęła

oddany w drugim kwartale 2016 roku.

– Nowa droga startowa to

nam ponad 7 lat. Wszystkie inwestycje

Według zapewnień wykonawcy inwe-

z pewnością najważniejsza

były precyzyjnie zaplanowane w Pla-

stycja zakończy się w terminie.

inwestycja w historii Kato-

nie Generalnym rozbudowy lotniska

wice Airport. Daje nowe

przyjętym w 2007r., wtedy ustaliliśmy

możliwości rozwoju lot-

parametry każdego z obiektów oraz

– Planujecie być największym portem cargo w Polsce?

niska w przyszłości ale

harmonogram realizacji. W przeciągu

– Najpierw chcielibyśmy stać się por-

co równie ważne znacznie

tego okresu w ramach całego projek-

tem oferującym najlepsza infrastruktu-

podnosi poziom bezpieczeń-

tu przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy

rę do obsługi cargo lotniczego w Pol-

między innymi takie przedsięwzięcia

sce, jesteśmy już blisko osiągnięcia

jak budowę bazy do obsługi technicznej

tego celu. Za tym z pewnością pójdzie

statków powietrznych, rozbudowę pły-

wzrost zainteresowania naszą ofertą, co

stwa operacyjnego.
– Jakie są największe zalety
ukończenia takiej inwestycji?

ty postojowej, modernizację dróg koło-

z pewnością wpłynie na systematyczny

– Nowa droga zwiększyła zdecydo-

wania, nową drogę startową, terminal

rozwój transportu towarów drogą lot-

wanie możliwości operacyjne lotniska.

przylotowy, nową płytę postojową dla

niczą z Pyrzowic. Jednym z naszych

Im dłuższa droga tym większe samolo-

samolotów cargo i nową płytę do odla-

strategicznych celów jest stworzenie

ty mogą z niej wystartować, w najdal-

dzania statków powietrznych.

z Katowice Airport największego portu

sze zakątki Świata. Fakt ten podnosi

cargo w Polsce pod kątem wolumenu

konkurencyjność naszego lotniska.

– Można się spodziewać, że nowe

przewożonych towarów. Jest to proces

To jest tylko kwestia czasu, gdzie

cargo zwiększy rentowność lotniska?

rozłożony na lata i konsekwentnie dą-

z Pyrzowic pasażerowie będą bez-

– Oddanie obiektu do użytku z pew-

żymy do osiągnięcia tego celu. Mam

pośrednio latać na wakacje na Do-

nością zwiększy przychody lotniska

nadzieję, że nadchodzi czas na dyna-

minikanę, do Tajlandii i na wielu

z wynajmu powierzchni, ponieważ

miczny rozwój także terenów wokół

innych dalekodystansowych kie-

obiekt jest trzykrotnie większy od obec-

lotniska. Chciałbym aby w tym rozwo-
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ju dominowały dwa obszary – logistyka

– Cały czas rozmawiamy z liniami

cji z naszymi klientami jest facebook.

i produkcja związana z elektroniką. To

na temat uruchomienia nowych połą-

Prowadzimy tam oficjalną stronę, która

dwie gałęzie gospodarki, które powinny

czeń regularnych, zapewne pojawią

zgromadziła już ponad 53 tys. fanów

wpłynąć na wzrost wolumenu cargo na

się w rozkładzie wiosna/lato 2016.

i zdaniem ACI Europe (Międzynarodo-

naszym lotnisku. Dzięki rozwojowi in-

W chwili obecnej siatka połączeń Ka-

we Stowarzyszenie Lotnisk) jest najle-

frastruktury region zyskał bardzo ważne

towice Airport obejmuje ponad 90 po-

piej angażującą wśród 289 europejskich,

aktywo i narzędzie do dalszego gospodar-

łączeń. W tym roku zostały otwarte

facebookowych stron prowadzonych

czego rozwoju w przyszłości.

regularne trasy do Bristolu, Belfastu,

przez porty lotnicze. Obecni jesteśmy

– Podobno w najbliższym czasie ma

Larnaki i Bolonii, pojawiły się też nowe

także na Instagramie, Twitterze i You

także ruszyć budowa nowej wieży kon-

kierunki wakacyjne na greckie wyspy

Tubie. Jako jedyny lotnisko w Polsce

troli lotów.

Skiathos i Limnos, do hiszpańskiej Al-

prowadzimy firmowego bloga. Współ-

– Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

merii, egipskiej Marsy Matruh, włoskiej

praca ze środowiskiem spotterów, czy-

planuje budowę nowej wieży kontroli ru-

Katanii, Larnaki na Cyprze i do stolicy

li fanami fotografowania i obserwacji

chu lotniczego w południowo-wschodniej

Albanii – Tirany

statków powietrznych, jest także waż-

części lotniska. Wieża ma być dwukrotnie

nym elementem dialogu który prowa-

wyższa od obecnie istniejącej i ma mie-

– Jesteście obecni na portalach

dzimy z naszymi interesariuszami. Jako

rzyć 47 metrów wysokości. Aktualnie trwa

społeczościowych, organizujecie spo-

jedyne lotnisko w Polsce regularnie od

wybór wykonawcy projektu. Realizacja

tkania dla młodzieży. Wygląda na to,

pięciu lat organizujemy Dni Spottera,

tej inwestycji znacznie poprawi warunki

że staracie się być bardzo otwarci na

czyli wydarzenie, które umożliwia fa-

operacyjne. Chciałbym również aby była

młodzież zainteresowaną lotnictwem,

nom fotografii lotniczej wykonywanie

to architektoniczna wizytówka lotniska.

czy tzw. spotterów.

zdjęć w strefie airside pyrzowickiego

– Jesteśmy bardzo aktywnym uczest-

lotniska. Chcąc ułatwić obserwację i fo-

– Czy w tym roku są planowane

nikiem mediów społecznościowych.

tografię statków powietrznych wybudo-

nowe połączenia z Katowice Airport?

Najważniejszym kanałem komunika-

waliśmy dwie platformy spotterskie.
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Chorzowski Inkubator Przedsiębiorczości
FIRMY REGIONU

Stawiamy na przedsiębiorczość
Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie swoją ofertę kieruje zarówno do osób, które dopiero chcą
rozkręcić swój pierwszy biznes, jak i do tych, którzy na rynku istnieją od dłuższego czasu. O wymaganiach rynku rozmawiamy z Piotrem Małeckim, prezesem Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.
– Działacie od 1997 roku, czy przez
te lata zmieniły się potrzeby rynku?
– Oczywiście, rynek zmienił się, my
również staramy się ewoluować i nadą-

siębiorczości,

posiadając

wieloletnie

doświadczenie w temacie pozyskiwania
funduszy, jest dobrym partnerem, mogącym pomóc w aplikowaniu o te środki.

żać za tymi zmianami. Jestem przekona-

– Młody człowiek, który kończy szko-

ny, że nie zostaliśmy w tyle, w czasach,

łę i chce otworzyć swoją firmę, często

w których rozpoczynaliśmy działalność.

jest zagubiony i potrzebuje wsparcia,

Na bieżąco staramy się szkolić i wzbo-

czy może liczyć na waszą pomoc?

gacać swoją wiedzę, którą możemy
przekazywać przedsiębiorcom.
– Kto może zgłosić się do was po pomoc?

– Tak, co roku organizujemy konkurs
„Chorzowski Przedsiębiorca Jutra” dedykowany młodym ludziom wykazującym
się ponadprzeciętnymi cechami przed-

– Pomagamy sięgnąć po dodatko-

siębiorczymi, którzy dopiero zamierzają,

we środki finansowe na rozwój firmy.

albo stawiają pierwsze kroki w biznesie.

Współpracujemy z Funduszem Górno-

Współpracujemy też z Forum Młodych

śląskim SA i Śląskim Regionalnym Fun-

Regionalnej Izby Gospodarczej i z sze-

duszem Poręczeniowym, prowadzimy

regiem innych organizacji zrzeszających

niową, w tej chwili bardziej skupia się

też własny fundusz poręczeniowy, któ-

młodzież. Posiadamy również szereg

na budowaniu wzajemnych relacji. Wy-

ry pomaga w rozpoczęciu działalności

biur, którymi się opiekujemy, umożliwia-

chodząc naprzeciw tym oczekiwaniom

osobom bezrobotnym. Wtedy udziela-

jąc rozpoczęcie w dobrych warunkach

duży nacisk kładziemy na spotkania

my poręczenia przy otrzymaniu dotacji

swojego biznesu. Oczywiście współpra-

networkingowe, które pozwalają wza-

z urzędu pracy. Taka osoba może liczyć

cujemy też z wieloma specjalistami, któ-

jemnie się poznać, wymienić swoimi

na naszą pomoc, oczywiście w przypad-

rzy pomagają w rozwiązywaniu codzien-

prezentacjami i rozpocząć współpracę.

ku pozytywnej oceny złożonego biz-

nych problemów firmy.

Myślę, że dziś przedsiębiorcy nie sku-

nesplanu. Jeśli pomysł jest dobry, my

– Czy jest coś, co was wyróżnia na tle

piają się już wyłącznie na korzyściach

staramy się pomóc go zrealizować, tak,

innych placówek o podobnym profilu?

czerpanych bezpośrednio, takich jak

aby firma odnalazła się na rynku i miała

– Mamy do dyspozycji strefę targową,

odbycie szkolenia czy otrzymanie do-

swoich odbiorców. Pomoc w poszuki-

myślę, że to nas wyróżnia. Dzięki temu

finansowania. Oczywiście to nadal jest

waniu wsparcia finansowego to jedno,

umożliwiamy przedsiębiorcom organi-

bardzo istotne, ale ważne jest również

a z drugiej strony pomagamy również

zowanie imprez o charakterze targowo-

nawiązywanie bezpośredniego kontak-

już funkcjonującym na rynku przed-

wystawienniczym. Dysponujemy sporą

tu z potencjalnymi partnerami bizneso-

siębiorcom organizując szereg szkoleń

przestrzenią – 4,4 tys m . Nasza siedziba

wymi.

i prelekcji. Co miesiąc odbywają się

mieści się na terenie byłych Międzyna-

spotkania z przedsiębiorcami, a co dwa

rodowych Targów Katowickich, obecnie

tygodnie spotkania związane z fundusza-

jest to Śląskie Centrum Targowe.

2

mi unijnymi. Pomagamy przygotować

– Jakie różnice widzi Pan w oczeki-

pełną dokumentację aplikacyjną osobom

waniach przedsiębiorców przed laty,

ubiegającym się o dotację. Perspektywa

a tymi współczesnymi?

finansowa na lata 2014–2020 daje jesz-

– Kiedyś przedsiębiorca w dużej mie-

cze sporo możliwości, a Centrum Przed-

rze chciał mieć dobrą obsługę szkole-
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Pomysł na business
Tajemnicą poliszynela jest, że pozyskanie pożądanego inwestora w niezbyt dużym mieście wymaga wiele trudu i pomysłowości. W Chorzowie korzystają jednak z metod, które mogą okazać
się trafne i przynieść wiele korzyści.

Już w ostatnim numerze Silesia Bu-

gospodarcza to spore wyzwanie. Sta-

cie przedsiębiorców. Na Śląsku taki

siness & Life pisaliśmy o kampanii

ramy się podejść do przedsiębiorcy

pomysł to nowość, ale chorzowscy

tego śląskiego miasta – ,,Rozegraj biz-

przede wszystkim w sposób profesjo-

urzędnicy nie mają wątpliwości, że

nes w Chorzowie”. Wspominaliśmy

nalny i rzeczowy, ale nie można zapo-

może okazać się trafiony.

o ambitnych planach inwestycyjnych,

minać o marketingu. Nasz study tour

– Nasze doświadczenia mówią, że

urbanistycznych i potencjale Chorzo-

był właśnie połączeniem tych dwóch

na ostateczny sukces, którym jest in-

wa. Jak się okazało, pracownicy magi-

rzeczy – mówi Mariusz Jankowski,

westycja na terenie miasta, trzeba so-

stratu nie próżnują – w czerwcu odbyło

pełnomocnik prezydenta miasta ds.

lidnie zapracować i być wytrwałym.

się kolejne spotkanie dla potencjalnych

obsługi inwestora. Na spotkanie przy-

Dlatego kontynuujemy zapoczątko-

inwestorów skłonnych ulokować swój

jechało dwudziestu przedsiębiorców

wany w 2012 roku program promo-

kapitał w Chorzowie. Oczywiście po

reprezentujących przede wszystkim

cji gospodarczej „Rozegraj biznes

to, by wprawić go w ruch, jak głosi ha-

firmy deweloperskie aktywne w na-

w Chorzowie”. Staramy się realizo-

sło reklamujące miasto.

szym regionie. Tego typu wizyty in-

wać ciekawe inicjatywy, które wyro-

Cała operacja, pomyślana jako stu-

westorskie nie są w Polsce nowością

bią w przedsiębiorcach przekonanie,

dy tour, czyli objazd działek inwesty-

– w przeszłości dochodziło do podob-

że w Chorzowie dużo się dzieje, że

cyjnych, miała na celu zaprezentowa-

nych inicjatyw m.in. na Mazowszu.

to miasto z potencjałem, a inwestor

nie potencjału Chorzowa w terenie,

I, co ważne, nie kończyło się na jed-

znajdzie wśród urzędników profesjo-

a nie, jak to się odbywa zazwyczaj,

nej edycji, a każda kolejna okazywała

nalnych partnerów swojego biznesu

zza urzędniczego biurka. – Promocja

się skuteczną metodą na przyciągnię-

– wyjaśnia Jankowski.
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Study tour to, w dużym skrócie,

gospodarczych. Na spotkaniu, któ-

wyszedł naprzeciw ich oczekiwaniom

prezentacja potencjału inwestycyjne-

re odbyło się w hotelu Gorczowski

– podkreśla Szafranowicz.

go miasta w terenie. Jest spotkaniem

w Chorzowie Batorym, obecni byli

inwestorskim połączonym z objaz-

także z ramienia miasta Jacek Ol-

Przywrócić do życia

dem po terenach inwestycyjnych.

szówka – geodeta miejski oraz Piotr

Władze Chorzowa coraz intensyw-

W przypadku chorzowskiego study

Małecki – prezes Centrum Przed-

niej pracują nad tym, by wprawić

tour, które miało miejsce 24 czerwca

siębiorczości w Chorzowie. Tak

w ruch wymarłe, nieco zapomnia-

br., istotne było spotkanie, na którym

silna reprezentacja świadczy o tym,

ne, tereny mogące na siebie zarobić,

Jerzy Szafranowicz, zastępca pre-

że władzom miasta bardzo zależy

a także dać miejsca pracy. W tym

zydenta miasta ds. gospodarczych –

na tym, by – poza walorem promo-

celu opublikowano folder „Rozegraj

przedstawiał gościom główne akcenty

cyjnym i pokazaniem potencjału

biznes w Chorzowie – play your busi-

polityki rozwoju miasta. Chodziło też

terenów inwestycyjnych będących

ness in Chorzów”. – Pierwsza wersja

o wzajemne poznanie i integrację śro-

w ofercie sprzedażowej miasta –

folderu została wydana w 2012 roku.

dowiska biznesu i administracji. An-

udowodnić, iż inwestorzy mogą być

Na początku marca tego roku zapre-

drzej Kotala – prezydent Chorzowa,

otoczeni w Chorzowie profesjonalną

zentowaliśmy

rozmawiał z biznesmenami podczas

opieką ze strony urzędników. – Je-

z tzw. fiszkami przedstawiającymi je-

obiadu, co było okazją do wymiany

steśmy zadowoleni z efektów naszej

denaście najbardziej atrakcyjnych te-

poglądów i podzielenia się wnioska-

inicjatywy. Pierwszy raz zdecydowa-

renów w ofercie sprzedażowej – mówi

mi po zakończonym objeździe. Pre-

liśmy się grupie inwestorów pokazać

Mariusz Jankowski. – Najważniejszą

zydent przedstawił rolę powołanego

fizycznie działki inwestycyjne. Była

grupą docelową są inwestorzy aktyw-

niedawno pełnomocnika prezydenta

to doskonała okazja do wymiany

ni w regionie, ale nie zapominamy

ds. obsługi inwestora, którego zada-

poglądów „na gorąco”. Trzynaście

o naszym lokalnym biznesie, który też

niem, oprócz szukania nowych inwe-

prezentowanych działek ma różną

często się rozwija i reinwestuje. Wer-

storów, ma być kompleksowa obsługa

charakterystykę.

ciekawi

sje językowe fiszek inwestycyjnych

przedsiębiorcy, który ma często do

opinii naszych klientów i taki sygnał

otwierają również szansę pozyskania

załatwienia wiele spraw w urzędzie

zwrotny otrzymaliśmy. To pomo-

inwestorów zagranicznych – zauwa-

miasta.

że nam w przyszłości jeszcze lepiej

ża.

Pełnomocnik, który być może jest

26

przygotować

Byliśmy

ofertę

teczkę

inwestycyjną

inwestycyjną
Plan długofalowy

zalążkiem biura obsługi inwestora,

miasta – ocenia Jerzy Szafranowicz.

odpowiedzialny jest za zachęcanie

– Te opinie pochodzą od osób za-

Rok 2015, zgodnie z zapowiedzia-

do wykorzystania potencjału inwe-

angażowanych w różne branże. To

mi przedstawicieli magistratu, obfituje

stycyjnego miasta, współpracuje bez-

wzmacnia znaczenie takiej informa-

w rozmaite inwestycje. Podobnie bę-

pośrednio z zastępcą prezydenta ds.

cji. Chodzi nam o to, żeby Chorzów

dzie w najbliższej przyszłości. Miasto
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opracowało plan sprzedaży gruntów i nieruchomości pod inwestycje
na lata 2015–2017. Planowana jest
sprzedaż ponad 70 działek w przedziale trzech kolejnych lat. Co na
nich powstanie? Ich przeznaczenie
zależy od Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego.

W zależności od lokalizacji są to
tereny pod budownictwo mieszkaniowe, ale także na cele usługowe,
magazynowe czy produkcyjne. Na
przeznaczonych pod inwestycje terenach mogą powstawać także centra logistyczne.
Chorzów ma ambitne plany na
przyszłość. Choć trzeba przyznać,
że są dalekosiężne i trudno w tej
chwili dywagować o szczegółach.
Na zagospodarowanie czekają bowiem duże tereny m.in. niegdyś
należące do przemysłu hutniczego
(wzdłuż ulic Metalowców i Katowickiej), a także hałda przy Stacyjnej, Legnickiej i Nowej, dziś
w rękach syndyka huty Kościuszko. Teren przy ul. Metalowców,
ożywiony przez będące w planach
muzeum hutnictwa i połączony
z placem Powstańców, mógłby
pozytywnie wpłynąć na efekt rewitalizacji Chorzowa II. Prawie
45-hektarowy teren hałdy podsuwa
myśl o podjęciu wyzwania, jakim
byłaby... budowa nowej dzielnicy.
Nie ulega wątpliwości, że study
tour jest innowacją w naszym regionie i przedsięwzięciem pełnym rozmachu. Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości zorganizowane
zostaną kolejne tego typu projekty.
Władze śląskiego miasta udowadniają, że profesjonalizują obsługę
inwestorską w swoich szeregach i,
co może okazać się kluczowe, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom
potencjalnych inwestorów.
Maciej Madey
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ŚLĄSKIE CENTRUM ZBROJENIOWE
BUSINESS

Wprowadzamy nowe technologie
– Myślę, że polska zbrojeniówka w niedługim czasie będzie mogła rywalizować z czołowymi firmami, a poziom oferowanych produktów, który już często nie ustępuje tym najlepszym, będzie ciągle
rósł – mówi Adam Janik, prezes Śląskiego Centrum Zbrojeniowego, z którym rozmawiamy
o obecnej sytuacji w spółkach i planach na najbliższą przyszłość.
– Zarządza Pan aktualnie trzema spół-

dobre rozwiązania z Rosomaka zastosować,

to aby uzyskać efekt synergii i optymaliza-

kami. Na brak pracy pewnie nie można

o ile to tylko będzie możliwe, w pozosta-

cję kosztów. Nie ukrywam, że najważniejszą

narzekać?

łych spółkach. Powołałem w tym celu ze-

decyzją był dobór odpowiednich współpra-

– Powierzono mi funkcję prezesa w trzech

społy zadaniowe składające się ze specjali-

cowników, którzy w pełni zaangażują się

śląskich spółkach o dużych tradycjach, któ-

stów trzech firm oraz ekspertów, które nad

w realizację przyjętych celów. Pierwsze

re posiadają potencjał pracowniczy i tech-

tym pracują i niebawem przedstawią mi

efekty pracy powinny być widoczne już

nologiczny, niemniej znajdują się w trudnej

do decyzji propozycje rozwiązań. Chcemy

w drugiej połowie bieżącego roku, na inne

sytuacji. Doświadczenie, jakiego nabyłem

wspólnie pracować nad rozwojem produk-

trzeba będzie czekać dłużej. Liczę także na

podczas dotychczasowej pracy w Rosomak

tów, koordynować prace badawczo-rozwo-

wsparcie ze strony PGZ, MON i innych in-

S.A., pozwalają mi na wyznaczanie nowych

jowe, optymalizować procesy biznesowe,

stytucji rządowych oraz lokalnych – na Ślą-

celów dla pozostałych dwóch spółek. Chcę

logistyczne i marketingowe. Wszystko po

sku, które już uzyskuję.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Urządzeń Mechanicznych
„OBRUM” sp. z o. o.
44-117 Gliwice,
ul. Toszecka 102
Tel. +48 32 3019209
Fax: +48 32 231 58 87
www.obrum.gliwice.pl
e-mail: info@obrum.gliwice.pl
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ROSOMAK Spółka Akcyjna
w Siemianowicach Śląskich
41-100 Siemianowice Śląskie,
ul. Powstańców 5/7
tel. +48 32 228 57 51;
+48 32 228 19 81;
fax +48 32 228 12 52
www.wzms.pl
email:rosomaksa@rosomaksa.pl

Zakłady Mechaniczne
„BUMAR – ŁABĘDY” S.A.
44–109 Gliwice
ul. Mechaników 9
tel. +48 32 734 50 00
fax. +48 32 734 50 02
www.bumar.gliwice.pl
email: bumar@bumar.gliwice.pl
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– Nie jest tajemnicą, że obejmując pre-

OBRUM musi się skupić na pracach rozwojo-

logistyczne i marketingowe. Wszystko po to,

zesurę w Rosomaku Siemianowice Śląskie

wych prowadzonych na rzecz dwóch pozosta-

aby uzyskać efekt synergii i optymalizację

oraz

Badawczo-Rozwojowym

łych spółek, jak i spółek PGZ S.A. Niewyklu-

kosztów. Nie ukrywam, że najważniejszą de-

Urządzeń Mechanicznych podjął się Pan

Ośrodku

czone, że konieczne stanie się w określonej

cyzją był dobór odpowiednich współpracow-

bardzo trudnego wyzwania. Można chyba

perspektywie czasowej przesunięcie zasobów

ników, którzy w pełni zaangażują się w reali-

nawet mówić o próbie wskrzeszenia pod-

kadrowych. Prace te mają prowadzić w konse-

zację przyjętych celów. Pierwsze efekty pracy

upadających spółek...

kwencji do produkcji seryjnej nowych wyro-

powinny być widoczne już w drugiej połowie

bów, a nie na półkę.

bieżącego roku, na inne trzeba będzie czekać

– Innowacyjność – to główne wyzwanie,
gdyż czym byłby nowoczesny wytwórca bez

Wartym podkreślenia jest fakt, że jeszcze

dłużej. Liczę także na wsparcie ze strony PGZ,

kontaktu z nowoczesną technologią. Doświad-

niedawno pozyskiwaliśmy w całości technolo-

MON i innych instytucji rządowych oraz lo-

czenia, które wynikają z eksploatacji pojaz-

gię z zagranicy, a obecnie, dzięki współpracy

kalnych – na Śląsku, które już uzyskuję.

dów w ekstremalnie ciężkim terenie, a przede

ze szkolnictwem wyższym i instytutami nauko-

– W lipcu zakłady Rosomaka odwiedził

wszystkim kontakt z użytkownikiem to cechy

wymi, nie rezygnując z koniecznej współpracy

szef MON Tomasz Siemioniak. Gościliście

najważniejsze. Innowacyjność w wydaniu

z firmami zagranicznymi, jesteśmy w stanie

także premier Ewę Kopacz oraz premiera

spółek to również nowe podejście do biznesu

zaproponować technologię, która w połączeniu

Słowacji Roberta Fico. Dobro zakładów jest

i zarządzania. Te obszary działalności spółki

z naszym doświadczeniem pozwala przekazać

chyba dla rządzących priorytetem?

to nasz priorytet w kreowaniu nowoczesnego

naszemu klientowi produkty konkurencyjne

i profesjonalnego partnerstwa dla armii. Oczy-

technicznie, jak i cenowo oraz jakościowo.

– Rzeczywiście, w ostatnim czasie naszą
spółkę odwiedzili przedstawiciele najwyż-

wiście, w najbliższym czasie najważniejsza

– Można powiedzieć, że osiągacie efekt sy-

szych władz RP, co stanowi dla nas dowód

z mojego punktu widzenia sprawa to ustabi-

nergii. Trzy zintegrowane spółki to przecież

tego, że jesteśmy postrzegani jako firma ważna

lizowanie sytuacji finansowej wdrożenie roz-

szereg procesów produkcyjnych.

dla obronności kraju. Wchodząc do Polskiej

wiązań, które zaproponują zespoły zadaniowe

– Chcemy wspólnie pracować nad rozwojem

Grupy Zbrojeniowej zdawaliśmy sobie spra-

i przedstawienie koncepcji działań w nowych

produktów, koordynować prace badawczo-ro-

wę, że rozpoczynamy nowy rozdział w historii

obszarach, np. modernizacja czołgów Leopard.

zwojowe, optymalizować procesy biznesowe,

polskiego przemysłu zbrojeniowego, a jak to
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nieraz mówili przedstawiciele PGZ S.A. –
Rosomak jest jedną z pereł tej Grupy i z tego
jesteśmy dumni, ale też nie zamierzamy spoczywać na laurach.

– Planujecie ekspansję na rynki zagraniczne?

po to, by osiągnąć maksymalny poziom zaawansowanych technologicznie systemów.

– Prowadzimy od pewnego czasu bardzo

– Chwali się powszechnie, że OBRUM

zaawansowane rozmowy z kilkoma kraja-

i Bumar to kuźnie specjalistów w swoich
dziedzinach.

– Mimo że Bumar i OBRUM znalazły

mi. Oczywiście specyfika naszej branży nie

się w nie najlepszym miejscu w swojej hi-

pozwala mi mówić o terminie podpisania

– Doświadczenie tych spółek, które kilka-

storii, staracie się unikać redukcji etatów,

kontraktu, lecz mogę zapewnić, że wszystko

dziesiąt lat współpracowały z armią, stworzyło

tak powszechnej w podobnych sytuacjach.

zmierza w dobrym kierunku. Pod względem

doskonałe warunki dla specjalistów. Należy

Traktujecie prowadzenie spółek w katego-

marketingowym nasz pojazd nie potrzebuje

również przypomnieć, że w Gliwicach znajdu-

riach interesu społecznego? To nie tylko

reklamy, bo swoje bardzo dobre świadec-

je się Politechnika Śląska, z której wywodzą

miejsca pracy, ale też wpływy do budżetu

two otrzymał podczas misji w Afganista-

się obecni pracownicy, a zakres prowadzonych

państwa...

nie, jednak teraz przyszła pora na rozmowy

prac, np. w OBRUM, to w szczególności pra-

– Wielokrotnie mówiłem że, nie przewiduję

szczegółowe, dotyczące np. zakresu dostaw,

ce konstrukcyjne czy analityczne. Proponując

zwolnień. To najkrótsza droga do szybkiej po-

transferu technologii, finasowania. Myślę,

nowe rozwiązania lub udział w modernizacji

prawy wyników finansowych, niemniej utrzy-

że najbliższy czas przyniesie nam finaliza-

sprzętu wojskowego musimy opierać się o do-

manie nawet kilkuset miejsc pracy w polskich

cję niektórych z tych rozmów. Co ważne, do

świadczenie, ale też pełny profesjonalizm na-

przedsiębiorstwach PPO oraz u kooperantów

naszych rozmówców z zagranicy staramy się

szych specjalistów.

i podwykonawców jest bardzo ważne w pra-

wychodzić z ofertą kompleksową, dotyczącą

widłowo rozumianym interesie społecznym.

całego cyklu życia Rosomaka. Przy okazji

Warto dodać, że ma to przełożenie na docho-

przedstawiamy też ofertę innych produktów

– Zmienia się cały czas, a sam fakt skonso-

dy, jakie trafiają do budżetu państwa. Obecnie

i usług, jakie mają do zaoferowania Bumar

lidowania przemysłu zbrojeniowego sprawił,

przy samym projekcie KTO Rosomak w całym

Łabędy i OBRUM, a także inne firmy sektora

że każda ze spółek wchodząca w skład Gru-

kraju pracuje ponad 3500 osób, a jeżeli poli-

obronnego, które z nami współpracują w ra-

py zyskała na sile. Doskonałym przykładem

czymy kooperantów Bumaru Łabędy i OB-

mach Grupy PGZ

zmian jest Rosomak S.A., przedsiębiorstwo,

RUM to liczba ta będzie znacznie wyższa.
– Państwa sztandarowym „produktem”

– Staracie się pozyskiwać nowe technologie?

– Polski przemysł zbrojeniowy znacząco
się zmienił w ostatnich latach?

które jeszcze 10 lat temu było tak naprawdę
zakładem remontowym, obecnie jest firmą

jest Rosomak, który pojechał z naszymi żoł-

– Nowoczesna technologia w naszej bran-

produkcyjną posiadającą możliwości pełnego

nierzami do Afganistanu. Aktualnie pracu-

ży, to absolutna podstawa działania. Sprzęt

zabezpieczenia cyklu życia produktu. Zakup

jecie nad modernizacją czołgów Leopard.

wojskowy, podobnie jak elementy informaty-

przez Siły Zbrojne sprzętu o doskonałej jako-

Pójdą w ślady Rosomaka?

ki czy cyfryzacja, to dziedzina, w której non

ści, a przede wszystkim konkurencja na ryn-

– Program modernizacji czołgów Leopard

stop zachodzą zmiany bardzo często wpływa-

ku, wymuszają na spółkach podejmowanie

będzie realizowany przez spółki PGZ. Nie

jące na konfigurację, np. pojazdu. Biorąc pod

inicjatywy, dzięki której zmienia się np. infra-

ukrywamy, że widzimy się w roli ośrodka za-

uwagę plan modernizacji Sił Zbrojnych RP

struktura czy zdolności produkcyjne. Myślę,

bezpieczenia cyklu życia czołgów Leopard.

w najbliższych latach, każda ze spółek, która

że polska zbrojeniówka w niedługim czasie

Posiadamy kompetencje i doświadczenie

chce oferować swoje produkty, musi wprowa-

będzie mogła rywalizować z czołowymi firma-

w zakresie serwisowania, remontowania,

dzać nowe technologie. Podpisaliśmy poro-

mi, a poziom oferowanych produktów, który

modernizowania oraz produkowania sprzętu

zumienia i umowy z kilkoma zagranicznymi,

już często nie ustępuje tym najlepszym, będzie

wojskowego.

czołowymi w naszej branży, firmami właśnie

ciągle rósł.
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E KO – S i l e s i a
Energia ze słońca
Technologie pozyskiwania energii słonecznej są znane od
wieków. Już człowiek pierwotny wykorzystywał zasoby słońca
do suszenia ryb, mięsa, skór czy glinianych cegieł. Najwięcej
energii słonecznej dociera do Włoch i Hiszpanii. W Polsce zasoby te są umiarkowane. Szacuje się, że w naszym kraju ze
słońca można uzyskać 1,3 proc. energii.
Istnieją pasywne i aktywne metody pozyskiwania energii słonecznej. Systemy

zgromadzonej cieplnej energii promieniowania słonecznego.

Najbardziej znanym sposobem pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca jest

pasywne charakteryzują się tym, że przez

Zgodnie z zobowiązaniami, które wynika-

energetyka prosumencka. Inwestor produ-

elementy ściśle związane z konstrukcją

ją m.in. z pakietu klimatycznego 3 x 20 wy-

kuje w mikroinstalacji (o mocy do 40 kW)

budynku przechwytują i przetwarzają na

nika, że Polska do 2020 roku ma obowiązek

energię elektryczną przy użyciu energii

energię cieplną promieniowanie słoneczne.

uzyskać 15 proc. udział Odnawialnych Źró-

słonecznej na własne potrzeby, stając się

Elementy pozyskujące energię słoneczną

deł Energii (OZE) w ogólnym zużyciu ener-

jednocześnie prosumentem. W rozwiązaniu

w sposób pasywny najczęściej są wbudo-

gii. Gwarancją systematycznego rozwoju

tym wielkość systemu dopasowana jest do

wane w elementy konstrukcyjne budynku.

zwiększania udziału tego typu źródeł energii

zużycia energii, a jego moc nominalna nie

Systemy pozyskujące w aktywny sposób

jest jednak stosowanie odpowiednich mecha-

jest większa niż przydział mocy do danego

energię promieniowania słonecznego, tj.

nizmów wsparcia.

budynku. Formalności są załatwiane w ra-

kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaicz-

Rozwój wytwarzania energii elektrycz-

mach tzw. procedury uproszczonej, nie ma

ne, z powodzeniem mogą być instalowane

nej z odnawialnych źródeł wynika przede

więc koniczności występowania do zakładu

w budynkach istniejących bez przebudowy

wszystkim z potrzeby ochrony środowiska

energetycznego o warunki przyłączeniowe.

konstrukcji budynku. Najbardziej rozwi-

oraz wzmocnienia bezpieczeństwa energe-

Drugim krokiem jest wybranie firmy, która

nięte na świecie aktywne metody pozy-

tycznego. Unia kładzie nacisk zwłaszcza na

zajmie się wykonaniem systemu fotowolta-

skiwania energii słonecznej to produkcja

rozwój w skali regionu oraz lokalnie. Mimo

icznego. Na tym etapie można również zło-

ciepła w kolektorach słonecznych i produk-

wdrażania różnego typu projektów związa-

żyć wniosek o dotację.

cja prądu elektrycznego za pomocą ogniw

nych ze zwiększeniem OZE nadal odnotowu-

fotowoltaicznych. Trzecia możliwość to

jemy niskie zainteresowanie tym tematem.

produkcja pośrednia energii elektrycznej ze

Po zainstalowaniu systemu fotowoltaicznego należy instalację zgłosić do zakładu

Jak się jednak okazuje, elektrownie sło-

energetycznego. Po zweryfikowaniu doku-

neczne (fotowoltaiczne) to nie tyle źródło

mentacji zakład energetyczny na własny

czystej energii, pozwalające ograniczać emi-

koszt dokonuje montażu systemów pomiaro-

sję dwutlenku węgla, co możliwość obniże-

wych oraz zabezpieczających i przygotowuje

nia rachunku za energię lub możliwość ge-

do podpisania odpowiednie umowy.

nerowania dodatkowego zysku ze sprzedaży
energii.
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Zakładając, że w danym momencie
wszystkie urządzenia znajdujące się w bu-

dynku pobierają moc 1000 W (zakładamy

gię konwencjonalną przedsiębiorcy mogą

i kolektorów słonecznych o zainstalowanej

100 proc. zużycia), a nasza instalacja foto-

również uzyskać tzw. zielone certyfikaty za

mocy cieplnej do 300 kWt. Dofinansowa-

woltaiczna generuje w tym samym czasie

produkcję energii (bez znaczenia czy jest

nie dla tych przedsięwzięć do końca 2016 r.

800 W, czyli zużywa 80 proc. energii wy-

ona wykorzystywana tylko i wyłącznie na

wynosi 20 proc. kosztów kwalifikowanych,

tworzonej w systemie OZE, to z sieci pobie-

potrzeby własne, czy też odsprzedawana).

potem zaś – 15 proc.

ramy 200 W, czyli 20 proc. energii, i płaci-

Mówimy więc tutaj o podwójnej korzyści –

NFOŚiGW wprowadził kilka istotnych

my tylko i wyłącznie za tę część zakładowi

oszczędności na energii i zysku z zielonych

modyfikacji w programie PROSUMENT.

energetycznemu. Przykład opisuje jedynie

certyfikatów, która kształtuje się na pozio-

W nowelizacji wprowadzono m.in. niższe

instalację, która zaspokaja potrzeby energe-

mie 0,60 zł netto/kWh.

stawki maksymalnych, jednostkowych kosz-

tyczne danego budynku. Produkowana ener-

W chwili obecnej sprzedaż energii wy-

tów kwalifikacji instalacji. Obniżki dotyczą

gia jest na bieżąco zużywana przez urządze-

produkowanej przez elektrownię fotowol-

kolektorów słonecznych (do 2000 zł/kW)

nia znajdujące się w budynku. W przypadku

taiczną do sieci jest najbardziej popularnym

oraz systemów fotowoltaicznych (do 7000 zł/

wystąpienia nadwyżek, energia ta może zo-

sposobem na zarabianie pieniędzy na energii

kW dla instalacji o mocy do 5 kWp i 6000 zł/

stać odsprzedana do sieci. W przypadku, gdy

słonecznej.

kW – powyżej 5 kWp). Zmieniono również

właścicielem instalacji jest osoba fizyczna

W poszczególnych krajach funkcjonują

niektóre zapisy dotyczące wymagań technicz-

nieposiadająca działalności gospodarczej

gwarantowane ustawowo stawki, tzw. taryfy

nych, m.in. obejmujących kotły na biomasę,

(nie istnieje wtedy obowiązek posiadania

FIT (feed in tariff), po których zakłady ener-

pompy ciepła, układy fotowoltaiczne, a także

koncesji z Urzędu Regulacji Energetycznej

getyczne mają obowiązek skupować energię

osoby uprawnione do projektowania i monta-

na produkcję energii ze źródeł odnawial-

z elektrowni słonecznej. Stawki te gwaran-

żu instalacji. W zmianach w programie doda-

nych), po stawce wynoszącej 80 proc. śred-

towane są na okres kilkunastu lat, tak, aby

no zapis, że w przypadku skorzystania z dofi-

niej ceny za energię elektryczną w roku po-

po 5-8-letnim okresie zwrotu z inwestycji

nansowania NFOŚiGW na instalacje o mocy

przedzającym (obecnie jest to ok. 0,16 zł za

inwestor miał możliwość wygenerowania

0–10 kW beneficjent po 1 stycznia 2016 roku

1 kWh). Niedobór energii elektrycznej jest

zysku. Z punktu widzenia technicznego ca-

nie może korzystać z taryf gwarantowanych,

oczywiście kupowany z sieci po obowiązu-

łość energii wyprodukowanej w elektrowni,

o których jest mowa w Ustawie o odnawial-

jącej stawce z taryfy. W przypadku, gdy wła-

czy też farmie słonecznej, jest sprzedawana

nych źródłach energii.

ścicielem instalacji jest firma (istnieje wtedy

do sieci przez osobny układ pomiarowy.

obowiązek posiadania koncesji z Urzędem

Obniżony został dolny próg inwestycji

Również w Polsce coś ma się zmienić

realizowanych przez jednostki samorzą-

produkcję

w tym zakresie. Nadzieją jest nowa ustawa

du terytorialnego – z 1 mln zł do 200 tys.

energii ze źródeł odnawialnych – koncesja

o Odnawialnych Źródłach Energii, która we-

zł. W bankowej ścieżce programu PRO-

w przypadku mikroinstalacji jest bezpłatna),

szła w życie na początku roku. Jak będzie

SUMENT podniesiono górną granicę puli

po stawce rynkowej. Za każdą wyproduko-

ona funkcjonowała w praktyce, przekonamy

środków na pożyczki z dotacją, o jakie bę-

waną MWh firma otrzymuje również tak

się wkrótce…

dzie mógł się starać bank. Będzie mógł on

Regulacji

Energetycznej

na

zwany zielony certyfikat.

Pamiętać należy również o możliwości ko-

wnioskować o dwukrotnie większą kwotę

Zakładając aktualną cenę energii dla

rzystania z dofinansowania. W chwili obec-

– do 40 mln zł, przy czym kwota minimalna

gospodarstw domowych, która kształtuje

nej osoby fizyczne oraz wspólnoty i spół-

pozostała bez zmian. Zmieniono też zapisy

się na poziomie 0,65 zł/kWh, uwzględnia-

dzielnie mieszkaniowe, a także jednostki

odnośnie maksymalnych opłat i prowizji po-

jąc współczynnik wzrostu cen energii na

samorządu terytorialnego, mogą skorzystać

bieranych przez banki.

poziomie 7,64 proc. (średnia wg GUS na

z programu narodowego Funduszu Ochrony

Zmiany wprowadzono też w przypadku ścież-

lata 2007 – 2012), okres zwrotu inwestycji

Środowiska i Gospodarki Wodnej PROSU-

ki realizowanej przez Wojewódzkie Fundusze

w tego typu elektrownię słoneczną wynosi

MENT. Do końca 2016 roku na inwestycje

Ochrony Środowiska. W przypadku WFOŚiGW

dziewięć lat. Jeżeli uwzględnimy jeszcze

w system fotowoltaiczny, małe elektrownie

dopuszczono udzielanie przez fundusze dofinan-

dotację kształtującą się w chwili obecnej na

wiatrowe i mikrokogenerację o mocy do 40

sowania

poziomie 40 proc., okres ten ulega skróceniu

kWp, można otrzymać dofinansowanie do

jednost-

do pięciu, sześciu lat. Dodatkowym atutem

40 proc. kosztów kwalifikowanych. W na-

kom

przemawiającym na korzyść systemu fo-

stępnych latach pomoc spada do 30 proc.

rządu

towoltaicznego jest to, że nie wymaga on

Do źródeł ciepła objętych finansowaniem

Zmienione zapisy obowiązu-

żadnej obsługi ani nakładów finansowych

preferencyjnym zalicza się zakup i instala-

ją po 31 lipca 2015 roku.

na utrzymanie. Standardowa gwarancja na

cję kotłów opalanych biomasą, pomp ciepła

samoterytorialnego.

Agnieszka Kominek

moduły fotowoltaiczne wynosi 25 lat.
Fotowoltaika opłaca się również firmom.
Oprócz oszczędności na rachunkach za ener-

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Magdalena KUMOREK
SYLWETKA

Naturę mam altruistyczną
Od lat jest uznaną aktorką oraz wokalistką. Nie pozuje na ściankach w błysku fleszy otwarcie
przyznając, że celebrycki świat jest jej kompletnie obcy.
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Magdalena Kumorek została ambasa-

jej komórki. Cząsteczki te, jako Nutrilinum,

oraz partnerami i klientami biznesowymi.

dorką marki kosmetycznej Shedor. To speł-

stają się bazą preparatów kosmetycznych

W centrum zamiłowań firmy zawsze jest

nienie marzenia o kwitnącym i nieprzemi-

i suplementu diety.

kobieta. Kobieta nowoczesna, wymagająca,

jającym pięknie i jednocześnie wyrażenie

Wreszcie spełnia się marzenie obu pań –

uznania dla kobiecej siły, mądrości, pew-

w 2014 roku powstaje Shedor. Kosmetyki

ności siebie. Podążanie za głosem serca

tak skuteczne, że zachwycają każdą kobietę,

pragnąca otoczyć się pięknem i żyć w harmonii ze sobą i światem.

i dążenie do wewnętrznej harmonii. Histo-

która ich używa. Marka, czerpiąca z polskiej

– Uciekła Pani ze stolicy do Wrocła-

ria Shedor rozpoczyna się w latach pięć-

i francuskiej tradycji kosmetycznej, łącząca

wia. I zaznacza, że nie ma zamiaru się

dziesiątych ubiegłego wieku, kiedy Wanda

miłość do piękna i miłość do natury.

przeprowadzać. To pomaga w „higienie
pracy”, podtrzymuje dystans do spraw

Zwoździak wstępuje do Szkoły Medycyny

Shedor jest producentem kosmetyków

Kosmetycznej i pod kierunkiem swej men-

i nutrikosmetyków, oferującym komplek-

torki (i przyjaciółki rodziny), Heleny Ru-

sowe kuracje do pielęgnacji twarzy. Dzięki

– No niestety, ale... nie bardzo. Sprawy

binstein, opracowuje autorski krem prze-

systematycznie prowadzonej działalności

tak się potoczyły, że obecnie pracuję w War-

ciwzmarszczkowy. Recepturę przechowuje

badawczej w obszarze research&develop-

szawie, Wrocławiu, a od sierpnia również

przez kolejnych 40 lat, a krem produkuje

ment, produkty Shedor wyróżnia wysoka

w Gdyni. Ale wyjeżdżając z Warszawy,

metodami domowymi dla siebie i najwier-

innowacyjność

audytem

a to już było 12 lat temu, wyruszałam tak

niejszych klientek (prowadzi salon kosme-

poziomu kreatywności i absorpcji innowa-

naprawdę w podróż w poszukiwaniu siebie

tyczny we Wrocławiu).

(potwierdzona

zawodowych?

cji Parku Naukowo-Technologicznego).

i mojego własnego miejsca na ziemi. Znala-

W roku 2010 dochodzi do niezwykłego

Zespół badawczy Shedor uzyskał niespoty-

złam je pod Wrocławiem, na wsi. Tu żyję, tu

spotkania dwóch kobiet. Wanda Zwoździak

kany dotąd stopień przenikania składników

ładuję akumulatory.

poznaje Żanetę Jurek (prezes Perfect Pharm

aktywnych w głąb skóry właściwej, wyzna-

– Pani ostatni film to „Układ zamknię-

Group, francuskiej marki kosmetyczno-

czając tym samym nowe trendy w zakresie

ty” z 2013 roku. Historia poruszająca

technologicznej), wtedy świeżo upieczoną

pielęgnacji twarzy i ciała.

i przeszywająca – tym bardziej, że oparta
na faktach.

absolwentkę ekonomii, i przygotowuje dla

Shedor opiera swoje działanie na filozofii

niej porcję swojego kremu (Żaneta od wielu

łączącej profesjonalizm z sensualną troską

– Tak, zgadza się. Muszę stwierdzić, że to

lat boryka się z blizną na ramieniu – skut-

o ciało. Jest efektem połączenia osiągnięć

niełatwe kino i liczę, że widzowie się z tym

kiem poparzenia w dzieciństwie). Testy

laboratoriów

związanych

zgodzą. Nie było łatwo o to, żeby dokoń-

kremu wypadają obiecująco, choć receptura

z zaangażowaniem w rozwój kosmetologii

czyć realizację filmu i skierować go do dys-

i technologia wytwarzania wymagają uno-

w Polsce, i aspiracji wellness, która ekspo-

trybucji. Ale cieszę się, że „Układ zamknię-

wocześnienia. – Pani Wanda, która stano-

nowana jest w zapachu, konsystencji oraz

ty”, pomimo wielu przeszkód finansowych,

wi dla mnie inspirację i autorytet, zaraziła

technikach aplikacji. Punktem wyjścia dla

został jednak zrealizowany.

mnie miłością do kosmetyków i marzeniem

powstania marki była myśl przewodnia,

– Miała Pani okazję rozmawiać z oso-

o kremach własnej produkcji. Od pasji do

jaka zawiera się w przekonaniu, że przyjem-

bami, których historie posłużyły do stwo-

realizacji dzieli nas tylko jeden krok. I ja ten

ność zmysłowa wynikająca z codziennej

rzenia scenariusza?

krok zrobiłam – wspomina twórczyni She-

pielęgnacji jest równie ważna, co skład ko-

– Tak, miałam szansę osobiście poznać

dor, Żaneta Jurek. Po czterech latach, wielu

smetyków, a dbanie o siebie to wyjątkowa

jednego z trzech bohaterów tej historii. To

badaniach zespołu chemików (przy udziale

celebracja chwili. Profesjonalizm wynika

było duże przeżycie. Ponadto wielu twórców

prof. Jerzego Zwoździaka, syna Pani Wan-

z wzajemnego szacunku i zaangażowania

tego filmu zostało docenionych i nagrodzo-

dy) i szeregu testów invitro, Perfect Pharm

we wspólne cele. Poprzez przestrzeganie

nych specjalnymi nagrodami Business Cen-

udaje się wykorzystać kwasy roślinne Ome-

odpowiedzialnej polityki pracowniczej, fir-

ter Club – prestiżowego klubu przedsiębior-

ga tak, by docierały do głębszych warstw

ma dba o zapewnianie wysokich standardów

ców i pracodawców. Podczas uroczystości

skóry i bardziej skutecznie regenerowały

postępowania w relacjach z pracownikami

wręczenia tych wyróżnień dowiedziałam

naukowych,
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się, że w Polsce jest około dwóch tysięcy

– Czytając odcinki pierwszej serii, zanim

czuje się Pani nieco zaszufladkowana

przypadków przedsiębiorców w podobnej

jeszcze zdecydowałam się wziąć w tym

jako aktorka telewizyjna? Nie ma żalu,

sytuacji, do tej opowiedzianej w filmie.

serialu udział, miałam silne przeczucie, że

że brakowało do tej pory więcej szans

Oczywiście czasami kaliber tych spraw nie

to świetnie napisana historia. Potem, gdy

kinowych?

jest tak emocjonujący, dramatyczny. Ale

dowiedziałam się szczegółów – jaka będzie

– Nie, żadnego żalu we mnie nie ma.

i tak z całą stanowczością uważam, że to

obsada, zespół realizacyjny i kiedy zoba-

Mam prostą zasadę, którą staram się

przerażające...

czyłam, z jakim zaangażowaniem do pracy

kierować: zawodowo angażuję się tylko

– „Układ zamknięty” doprowadził do

podchodzi cała ekipa pracująca nad seria-

w te projekty, które moim zdaniem są

spotkania na planie z Januszem Gajo-

lem, czułam, że robimy coś wyjątkowego.

ciekawe, różnorodne i mogę się czegoś

sem – absolutną legendą, ikoną polskiego

I faktycznie, serial spotkał się z dużą sym-

przy nich nauczyć. Kocham swój zawód

kina. Traktowała to Pani jako wyjątkowe

patią widzów w Polsce, ale i na świecie.

i świetnie się w nim realizuję. Ale oczy-

przeżycie?

Bo – o czym nie każdy wie – emitowany

wiście, jak to często bywa, stale mam

– Oj tak, z pewnością! Muszę przyznać,

był między innymi w Chinach czy na Wę-

apetyt na więcej. Ostatnie lata były dla

że mam wielkie szczęście do ludzi, których

grzech. To jest uczucie, powiedzmy... doda-

mnie bardzo intensywne. Dużo pracuję

spotykam na swojej zawodowej drodze. To

jące skrzydeł.

bardzo budujące. Ale takie spotkania, jak to

– Spoglądając na Pani filmografię ła-

z panem Gajosem, to coś wyjątkowego. Nie

two spostrzec, że jej bardzo istotnym

zdarza się codziennie i jest wielką sprawą.

elementem stały się właśnie seriale. Nie

– W tym samym czasie zakończono
emisję „Przepisu na życie”. Ten serial
dał Pani ogromną rozpoznawalność, był
wielkim hitem na małym ekranie. Spodziewała się Pani tego jeszcze przed startem pierwszego sezonu?
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w teatrze, koncertuję, a obecnie faktycz-

nie? Uczę się zatem jeździć konno, a nóż się

nie, pracuję na planie kolejnego filmu.

ta umiejętność przyda? (śmiech)

Tak więc, proszę mi wierzyć, naprawdę

– W tym roku mija 15 lat od Pani wygranej w absolutnie wyjątkowym prze-

– Wracając już ściśle do Pani osoby –

glądzie – „Pamiętajmy o Osieckiej”.

zawiesiła Pani, czy też porzuciła, pracę

Z piosenką aktorską związała się Pani na

– Tak czy inaczej – nie ulega wątpliwo-

na planie? Bo i takie opinie pojawiały się

wiele lat.

ści, że w serialu także trzeba potrafić za-

po zakończeniu produkcji „Przepisu na

grać. Wydaje się, że gatunek ten w Polsce

życie”.

nie mam na co narzekać.

– Tak, to gatunek muzyczny, w którym
wokalnie wzrastałam. Od wielu lat zwią-

w ostatnich latach nabrał większej esty-

– Słyszałam już takie głosy, ale to niepo-

zana jestem z Przeglądem Piosenki Aktor-

my, a produkcje powstają na coraz wyż-

rozumienie. Wkradła się w te oceny pomył-

skiej we Wrocławiu. Działam tam czynnie,

szym poziomie, także merytorycznym.

ka, którą chcę sprostować. „Przepis na ży-

biorąc często udział w koncertach podczas

– Praca w serialu paradoksalnie wcale

cie” zakończył się wraz z piątym sezonem

przeglądów lub biernie – oklaskując innych

nie jest łatwiejsza od realizacji fabuły. Tu

tego serialu i nie była to moja decyzja tylko

artystów.

trzeba bardzo mocno panować nad swoimi

producenta. Natomiast wiele lat temu gra-

– W 2014 roku ukazała się płyta

emocjami, by stale móc do nich sięgać pod-

łam główną postać w innym serialu o po-

„Śmiercie”. To z potrzeby samorozwoju

czas ośmiu czy dziewięciu różnorodnych

dobnym tytule – „Samo życie”. I tu faktycz-

czy może spełnienia marzenia, wielolet-

scen realizowanych w ciągu dni i robić

nie, po dwóch latach bardzo intensywnej

niego planu?

to niejako z łatwością. W fabule dziennie

pracy zdecydowałam się odejść z serialu,

– Ta płyta była dla mnie samej niespo-

kręci się od jednej do trzech scen, jest wie-

który był realizowany jeszcze potem beze

dzianką, bo nigdy wcześniej nie czułam

le czasu na duble i zmiany. Można wtedy

mnie przez kilka lat.

w sobie takiej potrzeby. Jakiś czas temu

dopieścić obraz, nad którym się pracuje...

– Możemy za to oglądać Panią na de-

zakochałam się w ukraińskiej muzyce ludo-

W serialu trzeba być bardzo sprawnym, sta-

skach teatru. W jakich przedsięwzięciach

wej. Chodziłam na lekcje czegoś, co okre-

le aktywnym.

wystąpi Pani w najbliższym czasie?

śla się „białym głosem”. Inne określenie to

– W zasadzie każda stacja, mniej-

– Jak wspomniałam wcześniej, pracuję

„śpiewokrzyk”. To technika wokalna typo-

sza czy większa, co sezon rozpoczyna,

obecnie w trzech miastach. We Wrocławiu

wa dla muzyki ludowej – największy nacisk

z mniejszym albo większym rozmachem,

gram gościnnie w Teatrze Muzycznym

kładzie się w niej na natężenie dźwięku,

produkcje nowych, krótkich seriali. To

Capitol. Zapraszam tam na przedstawienie

przenikliwość. Wykorzystuje się maksymal-

chyba moda, która, tak jak większość

w reżyserii Agaty Dudy-Gracz pt. „Ja, Piotr

nie „rezonatory” w ciele, panuje nad dykcją

mód, dotarła do nas z Zachodu? Wystar-

Rivier…”. To poruszająca, dosyć mroczna

i artykulacją. Natomiast w poezji Bolesława

czy spojrzeć na hity w postaci seriali hi-

opowieść. Ale przedstawienie jest piękne

Leśmiana zakochana jestem już od wielu,

storycznych, kryminalnych. Wspomnij-

i mam wrażenie, że traktuje o bardzo waż-

wielu lat. Postanowiłam połączyć te dwie

my „Grę o tron”, „House of cards” czy

nych sprawach. W Warszawie, w Teatrze

miłości i powstała z tego płyta będąca moim

„Wikingów”.

6 Piętro, gram w „Młynarskim Obowiąz-

osobistym ukłonem dla twórczości tego

– Chyba tak jest. Zresztą, przyznam, że

kowo!”, gdzie wraz z kolegami śpiewamy

niezwykłego poety, z nutką polskiej mu-

czekam na polski serial kostiumowy. Myślę,

największe hity autora opowiadając po czę-

zyki ludowej, w której ta poezja jest moim

że zrealizowany z rozmachem mógłby być

ści również historię jego życia. Natomiast

zdaniem mocno osadzona. Ot, taka zabawa,

hitem na miarę „Gry o tron” właśnie. Mamy

z końcem października tego roku odbędzie

która przyniosła mi wiele radości.

za sobą bogatą historię obfitującą w cie-

się premiera w gdyńskim Teatrze Muzycz-

– Zrobić ukłon w stronę muzyki ludo-

kawe sylwetki monarchów, więc dlaczego

nym. Będzie to historia o św. Kumernis,

wej, poezji, chronić swojej prywatności,

gdzie zagram tytułową rolę.

będąc jednocześnie gwiazdą popularnej

Magdalena KUMOREK – polska aktorka filmowa i teatralna,
wokalistka. Przez wiele lat związana ze Śląskiem – na świat
przyszła w Pyskowicach, a wychowywała się w Gliwicach.
Laureatka wielu przeglądów piosenki aktorskiej i poezji
śpiewanej. Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej.
Znana z seriali „Samo życie”, „Hotel 52”, „Przepis na życie”,
„Teraz albo nigdy”, oraz filmów, m. in. „80 milionów”, „Poranek
Kojota”, „Układ zamknięty”. Ambasador marki kosmetyków
Shedor.
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Praca ma dla niej wartość nie tylko
materialną. Lubi uciekać w domowe
pielesze – by być z dala od zawodowego zgiełku w Warszawie, przenosi się do
domu we Wrocławiu. Tam, ogrzewając
się w rodzinnym cieple, ładuje akumulatory, by wypełniać kolejne zawodowe
zobowiązania. Nauczyła się cieszyć każdą chwilą i doceniać smak codziennego
życia. Najlepiej czuje się w gronie najbliższej rodziny – męża Piotra oraz dzieci
– Niny i Franciszka.
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produkcji w komercyjnej telewizji. My-

cy zatrudniający osoby niepełnosprawne.

– Szkoda... To był niejako powrót do

ślę sobie, że to naprawdę trudne zadanie.

To świetna inicjatywa, która – taką mam

dzieciństwa. Ma Pani przecież za sobą,

I budzi szacunek, bo przecież dziś nastała

nadzieję – otworzy kolejne drzwi dla ludzi

bagatela!, dziewięć lat edukacji muzycz-

era celebryckiego fikania koziołków, ska-

z niepełnosprawnością, którzy często są

nej.

kania do wody i wyciskania ostatnich so-

bardziej kreatywni i zaangażowani w pracę,

ków z kilku chwil popularności...

niż mogłoby się komukolwiek wydawać.

– No tak, choć uczyłam się w klasie fortepianu. Dziś ta umiejętność bardzo mi się

– Dziękuję za komplement! Nie czuję się

– Powiedziała Pani kiedyś, że czuje

przydaje, lubię grać, choć wtedy, w szkole,

celebrytką, choć chyba rzeczywiście mam

„nieustanny głód” i ma apetyt na robie-

nie znosiłam długich, żmudnych godzin

rozpoznawalną twarz. Staram się jednak tę

nie różnych rzeczy. Na co nadszedł czas

ćwiczeń. Dlatego szkołę przerwałam wie-

moją popularność wykorzystać nagłaśnia-

teraz?

dząc, że pianistką nie zostanę. Ale życie nie

jąc ważne sprawy. Dlatego chętnie angażuję

– Teraz przyszedł czas na wakacje! Mam

się we wszelkie akcje chroniące zwierzęta,

za sobą bardzo intensywny sezon, więc te

które uświadamiają ludziom, jak straszne

trzy wolne tygodnie są mi bardzo potrzeb-

– Nadal jest Pani wegetarianką?

jest życie na farmach przemysłowych świń,

ne. Wrócę też do jazdy konnej, którą na czas

– Tak, od jedenastu lat.

krów czy kur. Trudno już tu mówić o hodo-

pracy musiałam zarzucić, by móc wywiązać

– To wybór o podłożu czysto, nazwij-

waniu zwierząt, to raczej produkcja mięsa

się z obowiązków. Czekają też na mnie doj-

my to, dietetycznym czy może ideologicz-

czy jaj. Ludzie patrzą na kawałek kotleta na

rzewające porzeczki, jabłka i śliwki, by do-

nym?

talerzu i nie zdają sobie sprawy ile cierpie-

brać się do nich i zamknąć ich smak i aromat

nia i strachu się w im kryje. Wiem, że nie na-

w słoikach (śmiech). To mało spektakularne

mówię wszystkich do wegetarianizmu, ale

zadanie, ale za to przynosi mi dużo radości!

– Wegetarianizm może być czymś wię-

mam nadzieję, że uda się poprawić jakość

Natomiast odnalazłam ostatnio w garażu

cej niż dietą? Stylem życia, sposobem na

życia tych zwierząt. I sprawić, że hodow-

grającą piłę, którą kupiłam mężowi jakiś

oczyszczenie, nie tylko fizyczne? Pytam

cy będą je bardziej humanitarnie traktować

czas temu. Może podczas tych trzech tygo-

trochę po omacku, bo mnie do porzuce-

za życia, dając wyraz prostej wdzięczności

dni zgłębię tajemnice tego instrumentu?

nia mięsa daleko. Może mnie Pani prze-

za to, że ich ciała żywią ludzi. Oprócz tego

– A jak z nauką gry na wiolonczeli?

znosi próżni i dlatego w to miejsce pojawiła
się miłość do teatru.

– Naturę mam raczej altruistyczną. Nie
mam zamiaru nikogo zjadać!

kona? (śmiech)

jestem tegoroczną ambasadorką konkursu

– Och, niestety, musiałam oddać instru-

– To może spróbuję na podstawie pew-

Lodołamacze na Dolnym Śląsku. W kon-

ment, na którym ćwiczyłam, właścicielce

nego przykładu: mam znajomą, która bar-

kursie tym nagradzane są firmy i pracodaw-

i nauka została przerwana. Szkoda!

dzo kocha zwierzęta. Ma w domu dwa
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psy, koty, rybki i żółwie wodne. Mówi do
nich pieszczotliwie, spędza z nimi dużo
czasu, jeździ do najlepszych weterynarzy, jeżeli jej pupile chorują. Równocześnie je mięso i, tak jak pan, nie
wyobraża sobie życia bez mięsnych
potraw. A ja się zastanawiam czym
różni się taka świnka, której udko
ląduje na jej talerzu, od kota czy
psa, które rozpieszcza. Może
właściwie mogłaby zjeść swojego psa, dlaczego nie? Czym
się różną zwierzęta hodowlane
od naszych domowych? Okej,
w Polsce raczej nie zjada się kotów, to już akurat uwarunkowanie czysto kulturowe. Ale kot czuje tak samo, jak
świnia czy cielę. Tak samo odczuwa ból
i strach. Czy wie pan, że cielęta idące na
rzeź płaczą?
– Nie.

– Tak, jedna z jej siedzib mieści się w Katowicach, druga w Paryżu.
– Co powie Pani o samej linii kosmetyków, ich zaletach?

– Tak, ciekną im łzy! Moim zdaniem jej

– To wspaniała linia kosmetyków opar-

zachowanie to czysta hipokryzja. Nie ma

tych na naturalnych składnikach. Bez kon-

we mnie zgody, by folgując swoim kubkom

serwantów, parabenów, silikonów i całej tej

Shedor to czysta przyjemność i poczucie, że

smakowym świadomie zgadzać się na peł-

chemii, którą wchłaniamy razem z kremami

można dbać o siebie w naturalny sposób.

ne cierpienia życie zwierząt hodowlanych.

do naszych ciał.

– Jakieś plany wakacyjne?

W Internecie można znaleźć pełno filmików

Kremy pachną cudownie, mają aksa-

– Zdecydowanie tak, mam trzy punk-

z ubojni. To nie jest fikcja. To ich życie.

mitną konsystencję, a piękne opakowania

ty, które muszę zrealizować. Po pierwsze

Proszę pooglądać, potem popatrzeć na swój

wzbogacają ich atrakcyjność o walory

i najważniejsze – zwolnić tempo życia. Po

kotlet i zastanowić się czy jest w panu zgo-

wzrokowe. I to, co dla mnie bardzo ważne,

drugie – nacieszyć się czasem z rodziną

da na to.

są w stu procentach wegańskie i nie testo-

bez obowiązków szkolno-zawodowych. No

– Okej, postaram się odrobić zada-

wane na zwierzętach! W skład linii Shedor

a po trzecie, podładować baterie przed nad-

nie. Pochodzimy z tych samych stron,

wchodzi lekki krem na dzień – idealna baza

chodzącym „sezonem”.

bo z Górnego Śląska. Bywa Pani jeszcze

pod makijaż, niezwykle bogaty i odżywczy

– Jest Pani z tych, którzy wypoczywają

w tych rejonach?

krem na noc oraz suplement diety w posta-

aktywnie czy raczej wkłada ciepłe kapcie,

– Tak, bywam, ale bardzo rzadko. Tylko

ci tabletek w formie mikroperełek, które

pije herbatę i nadrabia zaległości filmowe?

wtedy, gdy przyjeżdżam odwiedzić moją

wzmacniają efekty kremów działając od

mamę czy brata, którzy mieszkają w Gli-

wewnątrz.

wicach.
– Zdaje się, że ściśle ze Śląskiem

– Sądziłem, że prawdziwe piękno nie
przemija i nie potrzeba mu kremów?

– To wszystko zależy od intensywności
miesięcy poprzedzających wakacje. Uwielbiam podróżować, odkrywać nowe miejsca,
smakować piękne widoki i nową kuchnię.

związana jest marka kosmetyków, któ-

– Kobiece piękno to naturalność, we-

Jest wiele miejsc, które jeszcze chciałabym

re sygnuje Pani swoim nazwiskiem. Od

wnętrzna radość i poczucie swojej atrakcyj-

zobaczyć. Ale w tym roku, jak już wspomnia-

niedawna jest Pani ambasadorką kosme-

ności. Kobieta spełniona to kobieta piękna –

łam, zaszyję się domu. I dobrze mi z tym!

tyków Shedor.

w moim odczuciu. Ale stosowanie kremów
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FIRMY REGIONU

Najważniejszy jest klient
Firma solvadis polska jest obecna na polskim rynku od przeszło 20 lat. Przez lata wypracowała sobie
mocną pozycję na rynku. Zajmuje się dystrybucją chemikaliów do różnych gałęzi przemysłu. Od 2000
roku prezesem zarządu jest Elisabeth Lürenbaum.
produkty z Ukrainy do Niemiec. Tak powstała
firma solvadis polska. W Polsce byli logisty-

– Jest takie powiedzenie klient nasz pan i to

cy, którzy zajmowali się obsługą transportów

motto staramy się realizować, ale muszę zazna-

przejeżdżających przez kraj. Proszę pamiętać,

czyć, że są firmy, które nie odpowiadają na-

że wtedy czasy było nieco inne, chociaż sama

szym standardom prowadzenia biznesu i z nimi

jeszcze wtedy nie pracowałam w Polsce, to sły-

nie współpracujemy. Taki swoisty fair play

szałam, że czasami pracownik musiał pojechać

we współpracy jest dla nas niezwykle istotny.

i zadbać o to, żeby transport został wpuszczo-

Stawiamy na rzetelnych partnerów, a ci, z któ-

ny do kraju, a nie stał kilka tygodni na granicy,

rymi współpracujemy, to nasza... arystokracja

nieraz oznaczało to prezent dla kogoś, kto mógł

(uśmiech). Szanujemy klientów, pamiętamy

ten wjazd umożliwić. Dziś brzmi to niepraw-

też o dostawcach, zdecydowanie stawiamy na

dopodobnie (śmiech). Na szczęście te czasy są

długoterminowe relacje biznesowe. Warto pod-

już za nami i sytuacja zmieniła się diametralnie.

kreślić, że są firmy, z którymi współpracujemy

Kiedy w 2000 roku zaczęłam pracę w Polsce,

od 1997 roku.

wiedziałam, że jest tu duży potencjał ludzki,
nie brakuje dobrych inżynierów i specjalistów,

– W biznesie taka współpraca nie zdarza
się często, to jak staż małżeński.

a rynek ma potencjał. Stopniowo firma kontro-

– (śmiech) Dokładnie, i to jest najważniejsze

lowana przez Niemców, która zajmowała się

w biznesie, jeśli można go porównać do dobre-

– Firma solvadis jest obecna na polskim

logistyką, a tylko w niewielkim stopniu dystry-

go, zgodnego małżeństwa. Taka relacja pozwa-

rynku już wiele lat, jaka jest recepta na tak

bucją, zmieniła się w dystrybucyjną. Okazało

la rozmawiać o problemach, wypracowywać

długie funkcjonowanie na rynku?

się, że ten ruch przyniósł sukces. Stopniowo

rozwiązania, co przy krótkotrwałych relacjach
często nie jest możliwe.

– W takiej kwestii nie ma idealnego sposobu

rozszerzaliśmy ofertę, pojawiali się klienci,

czy recepty. Oczywiście, że dobrze jest, kiedy

a my mogliśmy zatrudnić kolejnych pracowni-

sprzyja szczęście, ale samo szczęście z pew-

ków. Przez lata zabiegaliśmy o zaufanie klien-

nością nie wystarczy, zwłaszcza w biznesie.

tów, myślę, że dziś już wiedzą, że jesteśmy

Pamiętajmy też, że w biznesie trzeba umieć

partnerem, któremu można zaufać.

słuchać, a nie tylko mówić. Rynek dyktuje potrzeby, a naszym zadaniem jest się do niego do-
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– Jakie jest motto firmy?

– Na jakie problemy narzeka branża chemiczna, a co zmieniło się na lepsze?

– Wiem, że bardzo ważna jest dla Pani
ekologia.
– Tak! Ekologia, moja zielona chemia. To
ważne, że dziś chemiczny produkt można zastąpić jego ekologicznym odpowiednikiem,
który jest obrabiany chemicznie, ale surowiec

stosować. Niestety, zauważam objawy kryzysu,

– Plusem jest fakt, że rynki są bardziej

jest naturalny. Zauważam, że firmy szukają

jednym z nich jest fakt, że głównym kryterium

otwarte na nowe technologie, ludzie chętniej

nowych rozwiązań, chcą zastąpić ropę i gaz

transakcji stała się cena, jakość niestety odeszła

testują nowości, szukają czegoś, co im odpo-

produktami eko. Podam przykład, współpra-

na dalszy plan. Solvadis polska musiał również

wiada. Przed laty sytuacja wyglądała inaczej,

cujemy obecnie z dostawcą, który produkuje

zareagować na nową sytuację wprowadzając na

ludzie byli bardziej przywiązani do dotychcza-

smary oparte całkowicie na oleju rzepakowym,

rynek tańsze, ale przez to gorsze jakościowo,

sowych rozwiązań i nie szukali nowości i ulep-

które są biodegradowalne, nie powodują ska-

produkty. Na szczęście zauważam, że ten trend

szeń. W dzisiejszych czasach klienci otwierają

żenia gleby.

bardzo powoli, ale jednak, przestaje domino-

się na rynki zagraniczne, szukają lepszej jako-

– Jednak produkcja ekologiczna często

wać, sytuacja poprawia się, to mnie cieszy.

ści, są bardziej świadomi i wiedzą, czego chcą.

wiąże się z tym, że ostateczny efekt jest droż-

– Jakie były początki firmy?

Zdecydowanym minusem jest biurokracja,

szy. Czy firmie się to opłaca, czy jest klient
na takie produkty?

– Firma na początku zajmowała się logisty-

która zajmuje dużo czasu, często wymaga za-

ką, była stworzona z myślą o transporcie. Po-

trudnienia dodatkowych osób, niestety, często

czątkowo transportowaliśmy propylen i inne

prowadzi to też do wyższej ceny.
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– Owszem, na początkowym etapie jest drożej, ale z czasem skala produkcji pozwala obni-

żać koszty. Uważam, że kiedy technologia eko-

w firmie ludzie muszą do siebie pasować, bo

– Pieniądze nie są tylko po to, żeby mieć je

logiczna się rozpowszechni, to wtedy również

jeśli tego zabraknie, szybko może dojść do we-

na koncie. Są też po to, by je w mądry i prze-

zaobserwujemy efekt skali. Inżynierowie stale

wnętrznego sporu, a on potrafi być gorszy niż

myślany sposób inwestować, bo tak właśnie

pracują nad nowocześniejszymi technologiami,

zewnętrzne problemy.

traktuję sponsoring. Solvadis polska wspiera

które obniżą koszty. My oferujemy klientowi

– Wachlarz produktów firmy jest szeroki,

eventy sportowe, np. Silesia Golf Cup w Sie-

nowoczesne technologie ekologiczne, ale spora

gdzie przeciętny człowiek ma kontakt z wa-

mianowicach. Jesteśmy również sponsorem

część nie jest zainteresowana zmianami, wte-

szymi produktami?

indywidualnego mistrza świata na żużlu

dy oczywiście dajemy mu prosty, chemiczny

– Podam kilka przykładów: kiedy robimy

Taia Woffindena. Ten chłopak zauroczył

produkt. Jednak pamiętajmy, że zwiększa się

w mieszkaniu remont, to w tynkach, farbach,

mnie swoją historią i odwagą, ale przede

świadomość ludzi, mamy nadzieję, że może

piankach montażowych są surowce, które dys-

wszystkim jest świetną reklamą dla solvadis

taki klient wróci, nie dziś czy jutro, ale może za

trybuuje solvadis polska. Podobnie jest np. na

polska. A prywatnie? Bardzo wierzę, że do-

rok, bo zmieni zdanie, bo taka będzie potrzeba

stacji benzynowej. Jesteśmy obecni w wielu

bro wraca, to jest moje motto życiowe.

rynku. Myślę, że ważne jest młode pokolenie,

miejscach i produktach, bo nasz asortyment

które odbiera ekologię dużo poważniej niż

jest szeroki. Mamy również swoje pierwsze

obecna generacja.

produkty, np. sól drogową w pojemnikach 5 kg

– Jakie są najbliższe plany firmy solvadis polska?
– Niestety, nie mogę zdradzić wszystkie-

– Żeby osiągnąć sukces trzeba mieć zgra-

z dozownikiem.

go, bo z pewnością konkurencja jest czujna.

ny zespół, czym kieruje się Pani przy dobo-

– A nowinki?

Mogę tylko powiedzieć, że pojawił się plan,

– Myślę, że to może państwa zaciekawić,

żeby otworzyć się również na produkcję, wi-

rze współpracowników?
– Udało nam się w solvadis polska zbudo-

bo wśród naszych nowości jest naturalny olej

wać bardzo fajny zespół. To nie było proste

arganowy, który jest ekologiczny, mamy certy-

zadanie, ale dziś mam załogę, z której jestem

fikat, który świadczy o kontroli kolejnych eta-

bardzo dumna. W firmie kładziemy duży nacisk

pów jego wytwarzania. Kolejna rzecz to glinka

na integrację, organizujemy wyjazdy i spotka-

mineralna, która świetnie wyciąga toksyny oraz

nia świąteczne. Ważna jest współpraca, dążenie

czarne mydło, które niektórzy znają z wizyt

do wyznaczonego celu. Pracownicy działają

w hammamie. Wspomnę jeszcze o biodegrado-

w tandemie, dzięki temu uczą się od siebie.

walnym smarze na bazie oleju rzepakowego.

W naszej firmie mamy płaską strukturę, nie

– Interesuje się Pani sportem, czy z tego

praktykujemy wielu stanowisk kierowniczych,

wynika działalność dobroczynna na rzecz

przełożonych, jestem ja i zespół. Uważam, że

sportowców?
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dzę taką potrzebę rynku.
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Platforma SerwerSMS.pl
FIRMY REGIONU

Nowoczesny marketing, mobile i potęga SMS-ów
Znaczna część budżetów marketingowych jest przenoszona obecnie z tradycyjnych działań i mediów do sektora online. Marketing mobilny i kanały komunikacji
SMS, MMS czy VMS stały się w ostatnich latach doskonałym sposobem na dotarcie do klienta oraz pozwalają na usprawnienie wielu procesów biznesowych.
Rynek powiadomień tekstowych wykorzystywanych w celach marketingowych
niemal od trzech lat nieustannie rośnie i jest już wart ponad 60 milionów złotych.
W 2015 roku platforma SerwerSMS.pl prognozuje blisko 25-procentowy wzrost
przychodów. Istniejąca już od 2003 roku firma ze Śląska, dzięki innowacyjnemu
podejściu do biznesu oraz skutecznej obsłudze klienta, systematycznie umacnia
swoją pozycję na rynku masowej wysyłki wiadomości SMS.
Wywiad z Arturem Sadowskim, prezesem Platformy SerwerSMS.pl.
– Zacznijmy może od tego, że w tym
roku popularny SMS obchodził swoje
22. urodziny. W biznesie, a zwłaszcza
w świecie technologii, jest to wieczność.
Skąd bierze się niesłabnąca popularność tej formy komunikacji?
– Z badania „Komunikacja SMS w Polsce” wynika, że blisko 67 proc. Polaków
codziennie wysyła SMS-y, a 31 proc. wysyła ich powyżej 50 tygodniowo. Czterech
na pięciu z nas informowało za pomocą
SMS-a o ważnych wydarzeniu ze swojego życia. Marketing SMS jest coraz częściej wykorzystywany do optymalizacji
działań w e-handlu. Nie ulega wątpliwości to, że SMS-y zmieniły sposób, w jaki
się komunikujemy. Aktualnie dorasta pokolenie, które nie pamięta czasów sprzed
SMS-ów, ba, nie pamięta nawet czasów
sprzed Internetu! SMS-y są na tyle uniwersalne, proste i praktyczne, że nic nie
zapowiada, aby ich czas miał się kończyć.
Poza tym liczby nie kłamią, z raportu Portio Research wynika, że w 2015 roku zostanie wysłanych o blisko 300 mln SMSów więcej niż rok wcześniej.
– Jakie są najczęstsze zastosowania
marketingu SMS-owego?
– Kampanie SMS z powodzeniem wykorzystywane są w szeregu branż, takich
jak np. handel, e-commerce, administra-
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cja publiczna, medycyna, transport czy

– W dobie aplikacji mobilnych

– Konsumenci, szczególnie ci młodzi,

rozrywka. Dzięki krótkim wiadomościom

i dynamicznie rosnącego rynku e-c-

oczekują od firm konkretnych i ukierun-

tekstowym wykorzystywanym w celach

ommerce, SMS-y wydają się dość ar-

kowanych na nich działań. Marketerzy

marketingowych można w znaczny spo-

chaicznym rozwiązaniem, a jednak

wykorzystują wtedy środowisko natu-

sób zwiększyć konkurencyjność oferty,

marketerzy zauważyli potencjał tego

ralne młodych ludzi, czyli social media.

usprawnić kontakt na linii konsument –

narzędzia i chętnie je wykorzystują.

Akcje prowadzone za pośrednictwem

firma, a w przypadku instytucji publicz-

Skąd się to bierze?

portali społecznościowych czy aplika-

nych umożliwiają nawiązanie dialogu

– Wraz z pojawieniem się na rynku

cji mobilnych na stałe wpisały się już

z obywatelami czy pozwalają efektywniej

smartfonów, tabletów czy phabletów

w działanie wielu marek. W przypadku

zarządzać np. wizytami w przychodni.

i rozwojem aplikacji mobilnych, wie-

konsumentów w wieku 40+ należy iść

– Smartfony szturmem zdobywają

lu marketerów zapomina, że w dalszym

tym samym tropem, czyli wykorzy-

serca konsumentów, a działania w mo-

ciągu podstawową funkcją, jaką posiada

stać ich przyzwyczajenia i preferencje

bile’u nikogo już nie dziwią. Jak zapa-

każdy aparat telefoniczny, jest wysyłanie

komunikacyjne. Najszybszym i naj-

truje się Pan na przyszłość komunika-

SMS-ów i MMS-ów. Mimo że na ogół

skuteczniejszym sposobem dotarcia do

cji mobilnej?

kampanie SMS-owe traktowane są jako

klientów, którzy mają powyżej 40 lat,

– Śmiało można powiedzieć, że smart-

narzędzie uzupełniające, to prawie sie-

są zdecydowanie SMS-y. Wynika to

fony zmieniły nasze życie na dobre. Aktu-

dem na dziesięć przedsiębiorstw, które po

z prostej przyczyny – krótkie wiadomo-

alnie już nikt nie zadaje sobie pytania czy

raz pierwszy skorzystały z tego narzędzia,

ści tekstowe są obecne na rynku już od

prowadzić działania w mobile’u? Wszyscy

zadeklarowało, że w przyszłości użyje go

ponad 20 lat i przez ten czas konsumenci

zastanawiają się, jak robić to skutecznie.

ponownie. Blisko 92 proc. przebadanych

zdążyli się do nich przyzwyczaić. Jest

Rozwiązania mobilne są przyszłością nie

firm uznało SMS marketing za skuteczne

to ważne zwłaszcza w kontekście klien-

tylko działań marketingowych, ale przede

rozwiązanie w swojej branży. Konwersję

tów w wieku 40+, którzy niekoniecz-

wszystkim komunikacji. Już blisko 65

sprzedażową powyżej 30 proc. zadekla-

nie muszą być biegli w social mediach

proc. Polaków korzysta z przeglądarek

rowało aż 58,9 proc. spośród badanych

i nowinkach technologicznych. Z badań

internetowych na smartfonach, z aplikacji

przedsiębiorców.

ekspertów wynika, że blisko 96 proc.

mobilnych 46 proc., a 96,3 proc. deklaruje,

– Panie Arturze, dla firm coraz

Polaków korzysta z krótkich wiado-

że SMS-y są najchętniej wykorzystywaną

większym wyzwaniem jest dywersyfi-

mości tekstowych. W nowoczesnej ko-

formą komunikacji. SMS-y, aplikacje mo-

kacja kierunków komunikacji do po-

munikacji biznesowej po prostu nie ma

bilne, geolokalizacja, płatności mobilne –

szczególnych grup konsumentów. Jak

miejsca na pomyłki i nietrafione strzały,

są to narzędzia, które na stałe wpisały się

trafić do nastolatków? Jak do konsu-

a SMS-a czy MMS-a przecież ciężko

w pracę nowoczesnych marketerów i firm.

mentów 40+?

jest nie odebrać.
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dzimego biznesu. Z roku na
rok rozbudowujemy bloki
tematyczne, np. w poprzedniej sporo miejsca

poświęciliśmy
smartfonom i ich
użytkownikom.
W tegorocznym
badaniu, którego premiera już
niebawem, dodaliśmy blok do-

tyczący dynamicznie
rozwijającego się ryn– Wokół kampanii SMS-owych

ku – e-commerce i m-c-

i masowej wysyłki SMS-ów nagroma-

ommerce. Niezwykle istotny jest

dziło się wiele teorii, że są: nieskutecz-

dla nas biznesowy suplement

ne, drogie, nieefektywne, spamerskie.

do badania „Komunikacja SMS

Jak to w końcu jest z tym SMS mar-

rów priorytetem jest optymalizacja dzia-

w Polsce”. Wspólnie z naszymi klienta-

ketingiem?

łań w zakresie obsługi klienta, sprzedaży,

mi oraz przedsiębiorcami korzystającymi

– Wszystko zależy tutaj od jakości bazy

asysty technicznej oraz lepsza komuni-

z narzędzi SMS marketingu analizujemy

danych, jaką posiada klient. Zaletą SMS-

kacja marki z konsumentem. Wszystkie

wykorzystywanie kampanii SMS.

ów jest szybki czas ich dostarczenia oraz

kanały komunikacji powinny być spójne.

– Angażujecie się w różnego rodzaju

to, że są one bezpośrednie. Mają tę prze-

Kampanie social media, kampanie SMS,

akcje społeczne oraz jesteście silnie zwią-

wagę nad mailingiem czy innymi działa-

reklamy typu display i client service – to

zani z regionem, z którego pochodzicie.

niami, że dziewięć na dziesięć osób takie-

tylko kilka elementów tej układanki. Po-

Od lat wspieracie fundację Jurka Owsia-

go SMS-a odbierze i się z nim zapozna.

nad 20 proc. specjalistów ds. marketingu

ka, Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel.
Na czym polega Wasze zaangażowanie?

SMS z informacją o promocji czy nowej

wciąż nie wie, jak zdefiniować komplek-

ofercie ulubionej marki zachęciłby blisko

sową obsługę klienta w firmie . Osiągnąć

– Zawsze z chęcią angażujemy się

90 proc. potencjalnych konsumentów do

można to dzięki wdrożeniu nowych tech-

w akcje i kampanie społeczne. Uważa-

wizyty w sklepie. Jeżeli prześledzimy

nologii do przedsiębiorstwa.

my, że społeczna odpowiedzialność biz-

kampanie SMS realizowane przez różne

– Od 2012 roku przeprowadzają

nesu oraz promowanie regionu, z które-

marki, to wyraźnie zauważymy, że sku-

Państwo jedno z największych w Pol-

go się pochodzi, to integralne elementy

teczność kampanii SMS sięga 40 proc.,

sce badań dotyczących komunikacji

funkcjonowania każdego nowoczesnego

co jest bardzo dobrym wynikiem. Rze-

– „Komunikacja SMS w Polsce”. Ba-

przedsiębiorstwa. Co roku zapewniamy

telne firmy nie prowadzą działań spamer-

danie ma dwie odsłony, konsumenc-

system do komunikacji sztabom wo-

skich, mają zweryfikowane bazy danych

ką, która bada preferencje Polaków

lontariuszy podczas finału Wielkiej Or-

i klientów zainteresowanych nowymi in-

względem komunikacji mobilnej, oraz

kiestry Świątecznej Pomocy oraz Przy-

formacjami.

biznesową, która jest kopalnią wiedzy

stanku Woodstock. Od jakiegoś czasu

o SMS marketingu. Czego możemy

współpracujemy także z siatkarskim klu-

spodziewać się po tegorocznej edycji?

bem Jastrzębski Węgiel, który pochodzi

– Panie Arturze, co jest kluczem do
sukcesu w nowoczesnym marketingu?
– Efektywność działań marketingowych

– Nasze badanie rokrocznie spotyka

determinowana jest przede wszystkich ich

się z dużym zainteresowaniem, zarówno

spójnością. Aktualnie dla wielu markete-

wśród przedstawicieli mediów, jak i ro-

z Jastrzębia Zdroju.
– Dziękuję za rozmowę:
Rozmawiała: MZ

O Platformie SerwerSMS.pl
Platforma SerwerSMS.pl należy do firmy Artnet, którą w 2003 roku założył Artur Sadowski. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań informatycznych oraz skutecznej obsłudze klienta Platforma SerwerSMS.pl
jest liderem w swojej branży. Świadczą o tym otrzymane certyfikaty oraz wyróżnienia, m.in. LIDERA RYNKU,
przyznane w 2012 roku oraz ponownie w 2013. Klienci Platformy SerwerSMS.pl mają do dyspozycji szerokie
portfolio usług SMS, MMS, SMS VOICE /VMS/. Obecnie z usług Platformy korzysta ponad 9000 klientów, co
jest dowodem na wciąż rosnące zapotrzebowanie na usługi marketingu mobilnego. Klienci http://www.serwersms.pl generują ruch SMS-owy na poziomie 30 milionów SMS-ów miesięcznie. Od 2008 roku Platforma
SerwerSMS.pl nieprzerwanie uczestniczy w programie Rzetelna Firma (Złoty Certyfikat Rzetelności), a od
2011 roku jest również członkiem Kapituły Złotych Certyfikatów Rzetelności. Ponadto od kwietnia 2012 roku
uczestniczy w programie Firma Wiarygodna Finansowo.
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Katarzyna BUJAKIEWICZ
SYLWETKA

W Poznaniu mam wszystko, czego potrzebuję
Lubi pomagać, ale z głową. Kiedy nie gra w serialu czy teatrze, lubi czynnie spędzać czas, bo tego
nauczył ją tata. Ale znajduje czas na spotkania z przyjaciółkami, by wspólnie wypić kawę. Mówi,
że najtrudniejsza rola w jej życiu to macierzyństwo. Do stolicy jeździ, kiedy ma do zagrania rolę,
ale szybko wraca do Poznania, bo tutaj czuje się najlepiej.
– Pomaganie innym jest czymś deficyto-

agitacji gwiazdy czy celebryty, który sam nie do

maga w promowaniu akcji, wydarzeń. Z mojej

wym w naszych czasach. Ty, jako osoba zna-

końca jest świadomy konsekwencji, to możemy

strony jest to apel do ludzi, aby pomagali z gło-

na, pomagasz. Kilka lat temu zaangażowałaś

odebrać komuś szansę na dalsze życie. Jeżeli za-

wą i świadomie, że za cierpieniem, bólem stoi

się w działania Fundacji im. Anny Wierskiej

dzwoni telefon, to absolutnie, bez względu na to,

prawdziwy, żywy człowiek.

„Dar Szpiku”, w ramach której działa Dru-

jakie mamy plany, rezygnujemy z nich i jedzie-

– Przed urodzeniem Oli chodziłaś odwie-

żyna Szpiku. Dlaczego właśnie ona? Jest

my oddać szpik, by uratować komuś życie. Dla-

dzać dzieci przebywające na oddziale on-

wiele innych organizacji pozarządowych.

tego warto wcześniej pójść na oddział onkolo-

kologicznym. Jak i czy zmieniło się to po jej
urodzeniu?

– Z Drużyną Szpiku jestem związana od po-

giczny i spotkać się z potencjalnym bliźniakiem

nad siedmiu lat. Kawałek mojego życia. Dlacze-

genetycznym, porozmawiać z lekarzami. To jest

– Pamiętam jeszcze przed porodem akcję

go właśnie ona? Gdy pomagam, to chcę to robić

bezcenne. Drużyna Szpiku jeździ po szkołach,

Drużyny Szpiku w szkole. Podczas tego spotka-

z głową, muszę przemyśleć komu pomagam

zakładach pracy, organizuje bardzo dużo akcji,

nia pokazano filmik o Oli (imienniczce mojej

i dlaczego. Owszem, zdarzają się nieprzyjemne

uświadamia i tłumaczy na czym polega prze-

córki), który Drużyna zrealizowała. Owszem,

sytuacje. Na przykład ktoś chce wykorzystać

szczep szpiku.

było smutno. Ale nie było łez. Kiedy po uro-

w złym celu moją znaną twarz, i to jest bardzo
smutne, staram się jednak widzieć te pozytyw-
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– Kasiu, jesteś zapisana w bazie potencjalnych dawców szpiku?

dzeniu dziecka poszłam na kolejną akcję, tym
razem do zakładu pracy, i ponownie puszczono

ne strony pomagania. Od samego początku

– Tak, od ponad dwóch lat. I czekam na te-

ten sam filmik z udziałem Oli, tak się rozpła-

wszystkie działania Drużyny Szpiku bardzo

lefon. Długo nie mogłam się zdecydować, bo

kałam wraz z innymi mamami, że nie byłam

mi się podobają, chociażby biegi, w których

były po drodze różne sprawy, jak chociażby

w stanie nic powiedzieć. Po urodzeniu córki

uczestniczą zawodnicy w charakterystycznych

ciąża. Czekałam na moment, gdy wykarmię

mam zupełnie inną perspektywę patrzenia na

czerwonych koszulkach. Te czerwone koszulki

dziecko, a z moim zdrowiem będzie wszystko

wiele spraw. Moje zdrowe odżywianie jest też

zrobiły tyle pozytywnego zamieszania! Prawie

dobrze. Po rejestracji zostałam zaakceptowana

spowodowane tym, że jestem w świecie matek

w każdym biegu w Polsce można zobaczyć bie-

przez Poltransplant. Cały czas, od ponad dwóch

dzieci chorych. Podziwiam je, muszą być silne,

gaczy z logo Drużyny. Biegną dla idei. I to jest

lat, wisi u mnie na lodówce list, że jestem po-

a każda z nich bardzo przeżywa chorobę swo-

wspaniałe. Zanim postanowiłam zaangażować

tencjalnym dawcą szpiku. Dziś wiem, jakie jest

jego dziecka. Są momenty, że czuję się słabsza

się i wspierać działania Fundacji, zagłębiłam się

to proste, że to nic strasznego, i o tym opowia-

psychicznie i wówczas nie idę na oddział, bo

w to, czym dokładnie się zajmuje. Jaki jest jej

dam ludziom przy różnych akcjach Drużyny

wiem, że później mój stan odbije się na mojej

cel, skąd ona jest, kto w niej działa i jacy są to

Szpiku. Chciałabym zostać dawcą, aby móc

Oli.

ludzie? I stwierdziłam: chcę się w taką funda-

opowiedzieć innym, jak wygląda cały proces.

– Czy pracując na planie serialu „Leka-

cję zaangażować! Bo to jest dobra idea i mądre

Chodzę na dziecięcy oddział onkologiczny i za-

rze” próbowałaś zasugerować producentom,

pomaganie. Sam wiesz, ile dobrych rzeczy robią

wsze powtarzam, że jak komuś jest źle, niech

aby uwzględnili problematykę np. białacz-

ci ludzie, bo oboje działamy w Drużynie Szpi-

się przejdzie z nami, to wówczas jego problemy

ki?

ku. Idea jest taka, by uświadamiać ludzi, chodzi

znikną. Jak mówi moja teściowa, chyba lepiej

– Z „Lekarzami” ułożyło się idealnie, po-

o to, by pomoc była przemyślana. Samo zrobie-

mieć problemy finansowe niż zdrowotne. I coś

nieważ z Poltransplantem robiliśmy dużą akcję

nie wymazu na patyczku nie wystarcza, by zo-

w tym jest.

promowania i popierania transplantologii. Ja

stać prawdziwym dawcą szpiku. Ważne jest, aby

– Wspomniałaś o gwiazdach, celebrytach

sama grałam pielęgniarkę, która jest koordyna-

wcześniej wszystko na spokojnie przemyśleć,

angażujących się w społeczne akcje. Czy

torem transplantologii, więc te wszystkie bli-

a następnie w pełni świadomie pójść do regio-

uważasz, że niektórzy z nich mają właśnie

skie mi tematy mogłam razem z innymi aktora-

nalnego centrum krwiodawstwa lub krwiobusu,

na celu nie pomoc innym, lecz wypromowa-

mi przekazać widzom. I to było bardzo dobre.

oddać krew, przebadać się, żeby wiedzieć, co się

nie siebie?

Szkoda, że serial nie jest kontynuowany, można

z tym wiąże i że nie jest to nic strasznego. Bo je-

– Nie mogę tego wiedzieć na pewno i nie chcę

by takich społecznych kwestii poruszyć więcej.

żeli robimy to tylko pod wpływem impulsu albo

oceniać innych, niewątpliwie znana twarz po-

Był to świetny serial, również w kontekście
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KATARZYNA BUJAKIEWICZ
Rocznik ’72, urodzona w Poznaniu.
Absolwentka Wydziału Aktorskiego
filii krakowskiej PWST we Wrocławiu.
Pierwszą rolę w filmie fabularnym
zagrała u Roberta Glińskiego w „Kochaj
i rób co chcesz”. Później były m.in.
„Zróbmy sobie wnuka”, „Stara baśń”,
„Nigdy w życiu”, „Listy do M.”.
Największą popularność przyniosły jej
role pielęgniarek w serialach „Na dobre
i na złe” i „Lekarze” oraz w serialu
„Magda M.”. Za rolę w „Kochaj i rób co
chcesz” otrzymała nagrodę specjalną
Przeglądu Filmowego „Prowincjonalia”
dla najlepszej aktorki za drugoplanową
rolę Samanti. Zaśpiewała piosenkę
„Szalona gra” na soundtracku do filmu
„Kochaj i rób co chcesz”.
Wystąpiła również w teledyskach
„Aniele” Meza i „Na spidzie” grupy
Ascetoholix. Wraz z Verbą nagrała
piosenkę „Chłodny deszcz”, w której
wystąpiła w refrenie. Ostatnio była
jurorką w programie „Mali giganci”.
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edukacyjnym. To, co w nim pokazywaliśmy,

od siódmego roku życia występuję na scenie,

pracę w Teatrze Nowym w Poznaniu. Taki

niekoniecznie dotyczyło przypadków onkolo-

a był taki zamysł, aby wzięły w nim udział oso-

miałam plan.

gicznych dzieci, ale na pewno transplantologii,

by, które miały do czynienia w dzieciństwie ze

a to dla nas jest bardzo ważne.

sceną, kamerą. Mimo mojego wieloletniego

– Czy na studiach występowałaś w filmach?

– Na konferencjach zapowiadających

doświadczenia było to dla mnie trudne przed-

– W zasadzie nie, wystąpiłam chyba tylko

nowe ramówki TVN-u – czy to wiosenne, czy

sięwzięcie. Przecież nigdy nie byłam jurorem!

w dwóch epizodach u Andrzeja Maleszki.

jesienne – pokazujesz się najczęściej albo

Bardzo trudno ocenia się innych. Zgodziłam się

Był załamany tym, co ze mnie zrobiła szko-

w czerwonej sukience, albo w czerwonej ko-

dlatego, że sama byłam pracującym dzieckiem

ła teatralna. Dopiero po roku od ukończenia

szulce z logo Drużyny Szpiku. Pojawia się

i wiem, jak to jest. Bardzo dobrze rozumiałam

studiów, kiedy zaczęłam pracę w teatrze,

na nich dużo gwiazd i dziennikarzy. Jak ci

te dzieciaki. I mogłam je też bronić przed Kubą

wypracowałam sobie warsztat. Ale już od

wszyscy ludzie na to reagują?

Wojewódzkim (śmiech).

pierwszego roku studiów grałam dużo w Te-

– Miałam bardzo miłą sytuację, kiedy powiedziałam kolegom z planu „Lekarzy”, że podczas

– Czy będzie kontynuacja tego programu
i ponownie zasiądziesz w fotelu jurora?

atrze Polskim we Wrocławiu. Owszem, studia fajne, ale praca na deskach teatru była dla

kręcenia ramówki TVN-u będę miała koszulkę

– Tak, ma być. Ale nigdy nie wiadomo kto

mnie tym czymś istotnym. Na trzecim roku

Drużyny. Podchwycili temat i przygotowano

zasiądzie w jury. O tym czy jest ten sam skład,

chciałam jednak zmiany i poszłam do Eu-

różne koszulki, by każdy mógł pokazać fun-

czy inny, decydują producenci.

geniusza Korina, dyrektora Teatru Nowego

dację, którą wspiera. I jest to efekt domina, bo

– Scena czy kamera nie są Ci obce, gdyż

w Poznaniu, i powiedziałam, że chcę u niego

widzę, że np. Magda Różdżka również promuje

występujesz – jak już wcześniej wspomnia-

pracować. Dobrze trafiłam, bo właśnie kom-

fundacje, w których działa, ubierając się w ko-

łaś – od dziecka. Od czego zaczęła się Twoja

pletował obsadę do spektaklu i szukał śpiewa-

szulki. Często moim warunkiem, kiedy jestem

przygoda z aktorstwem, z którym później

jącej osoby.

zapraszana na wywiady, jest to, że pojawię się

związałaś się zawodowo?

– Ale „zdradziłaś” Teatr Nowy w Poznaniu na inny, tym razem w Szczecinie.

w tej koszulce. Kiedy zostałam zaproszona do

– Wszystko zaczęło się od Andrzeja Ma-

programu Kuby Wojewódzkiego, to poinformo-

leszki, który często pojawiał się w szkołach.

– Miałam wówczas w Szczecinie chłopaka

wałam, że jeżeli nie wyrażą zgody na to, abym

Dopiero co rozpoczęłam naukę w pierwszej

i wszystko się dobrze składało. Dlatego, jak

pojawiła się w czerwonej koszulce Drużyny, to

klasie szkoły podstawowej, a pojawił się

dostałam propozycję z Teatru Współczesne-

się nie zgodzę. Tak było również w programie

Andrzej, który wybierał dzieci do swojego

go w Szczecinie, to ją przyjęłam. Ale mia-

Magdy Mołek „W roli głównej”, zapowiedzia-

klubu Arlekin. I tak wypatrzył mnie w gru-

łam pojechać tylko na zastępstwo. Jednak po

łam, że będę w tej koszulce.

pie uczniów. Od tego momentu zaczęłam się

dyplomie dyrektor artystyczny teatru Anna

– Ale w ostatniej ramówce nie pojawiłaś

bawić w teatr. Tak było przez całą szkołę pod-

Augustynowicz zaprosiła mnie do siebie i po-

się ani w sukience, ani w koszulce Druży-

stawową. Jeździliśmy po Europie na zjazdy

wiedziała, że mam zostać z nimi. I zostałam.

ny…

różnych teatrów dziecięcych, co wówczas nie

Na dziewięć lat.

– Zgadza się. Aby zarówno dziennikarze,

było codziennością. Podczas moich występów

– Musiał być jednak istotny powód, że po

jak i moi znajomi, nie byli znudzeni, że ciągle

na scenie pojawiał się dreszczyk emocji, ale

tylu latach grania w tym teatrze odeszłaś

ubieram się tak samo, chciałam wprowadzić

nie czułam w ogóle stresu. Pamiętam to, jako

z niego?

element zaskoczenia. Dlatego poprosiłam styli-

bardzo fajną przygodę.

– Bardzo często jeździłam do Warszawy,

stę Marcina Kulaka, który ubierał mnie do pro-

– Można zatem powiedzieć, że Andrzej

ponieważ tam zaczęłam sporo grać. Nie chcia-

gramu „Mali giganci”, aby wymyślił coś inne-

Maleszka przyczynił się do tego, co robisz

łam jednak na dobre wiązać się ze stolicą,

go, byle pojawiło się logo Drużyny Szpiku. I on

dzisiaj?

a w Poznaniu miałam babcię, dlatego postano-

wymyślił torebkę, którą wykonały dziewczyny

– Tak, pokazał mi od podstaw warsztat. Kie-

wiłam, że wrócę do swojego rodzinnego mia-

z Agabag. Było z nią jednak sporo zamieszania,

dy poszłam do liceum, to również wstąpiłam

sta, bo z niego będę miała bliżej do Warszawy.

pokazano mi kilka projektów, ale wszystkie od-

do szkolnego teatrzyku. Ci, którzy w nim wy-

Stąd decyzja o opuszczeniu Szczecina.
– Po powrocie do Poznania chciałaś po-

rzucałam. W końcu na całej torebce pojawił się

stępowali, ucieszyli się, gdyż byłam znanym

duży reklamowy napis Drużyny. O tyle jest to

dzieckiem. Grałam w nim różne role, zatem

ważne, bo na tego typu konferencjach pojawia

po części była to kontynuacja tego, co robiłam

– Wiedziałam, że będzie trudno mi do niego

się bardzo dużo dziennikarzy, a później zdjęcia

w szkole podstawowej. Ale miałam też plan B,

wrócić, a poza tym nie wiedziałam czy chcę

zrobione podczas takich wydarzeń zamieszcza-

na wypadek, gdybym nie dostała się do szkoły

znowu w nim pracować. I trafiłam do Teatru

ne są wszędzie.

teatralnej. Na całe szczęście się dostałam, bo

Polskiego. Ale to dzięki dobrej rekomendacji

nie wyobrażam sobie, abym mogła robić coś

Ani Augustynowicz. I byłam w nim również

innego.

dziewięć lat.

– Wspomniałaś o „Małych gigantach”. To
był projekt, w którym wzięłaś udział jako
jurorka. Niektórzy aktorzy, artyści nie chcą
zasiadać w tego typu programach. Dlaczego
Ty się zgodziłaś?

– Po liceum miałaś dylemat, jaką uczelnię
wybrać?
– Nie. Od razu wiedziałam, że będzie to

nownie występować w Teatrze Nowym?

– Zatem przyszedł czas, że teatr dzieliłaś
razem z filmem.
– Tak. W tym czasie grałam bardzo dużo.

– Akurat w tym programie zabroniono mi się

Wydział Aktorski filii krakowskiej PWST we

Między innymi wystąpiłam w „Stacji” Piotra

ubrać w koszulkę Drużyny Szpiku (śmiech).

Wrocławiu, bo najbliżej Poznania. Zależało

Wereśniaka i „Kochaj i rób co chcesz” w re-

Zostałam zaproszona do tego projektu, gdyż

mi, aby jak najszybciej ją skończyć i zacząć

żyserii Roberta Glińskiego.
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– Później przyszły kolejne filmy, jak cho-

pracę. Rola Marty, którą grałam, przyniosła

zmat tego, że mogą mi umknąć jakieś role. Jeżeli

ciażby „Zróbmy sobie wnuka”. Uważam, że

jeszcze jedno, kiedy grałam w teatrze, to

ktoś będzie mnie potrzebował do roli lub chciał,

rola Krysi Tuchałowej idealnie do Ciebie pa-

przychodzili ludzie, którzy wcześniej do nie-

abym przyjechała na casting, to nie ma z tym pro-

sowała.

go nie zaglądali, ale pojawiali się, aby mnie

blemu. Lubię pojechać do Warszawy, zrobić swoje

– Absolutnie się zgadzam. Ale to też duża

zobaczyć. Z tym była też związana zabawna

i wrócić do swojego rodzinnego miasta. Mogę się

zasługa Piotra Wereśniaka, który chciał, abym

historia. Kiedy serial stał się bardzo popular-

tutaj zająć sobą, rodziną, pójść z koleżankami na

w tym filmie zagrała. Wiedział, na co mnie stać,

ny, to dyrektor teatru zaprosił mnie do siebie

kawę. W Poznaniu mam wszystko, czego potrze-

ponieważ wcześniej już razem pracowaliśmy

i powiedział, że dostaję podwyżkę, ponieważ

buję. Nie ma też tego pędu, który jest w Warsza-

w „Na dobre i na złe”. Scenariusz był tak świet-

dzięki mnie przychodzi więcej widzów.

wie.

nie napisany, że w ogóle nie zastanawiałam się

– Wspomniałaś o wybitnym reżyserze

– Obsadzono Cię dwukrotnie w roli pielę-

czy przyjąć tę rolę. Poza tym ten scenariusz jest

Jerzym Hoffmanie, który zaproponował Ci

gniarki. Przypadek czy świadoma decyzja

teatralny. Sztuka została przełożona na film.

rolę w „Starej Baśni”. Podobno nie chcia-

producentów?

Dialogi świetnie napisane. I rewelacyjna obsa-

łaś jej przyjąć?

– Producenci serialu „Lekarze” pomyśleli,

da. Co ciekawe, po premierze tego filmu poja-

– To prawda, ja nawet na casting nie chcia-

że skoro sprawdziłam się wcześniej w tej roli,

wiły się negatywne recenzje, a dzisiaj ten film

łam pojechać. Uważałam, że nie mam szans.

to mogę ją kontynuować. Sprytnie to sobie wy-

jest już prawie kultowy, do tego często emito-

Ale poddałam się, kiedy dowiedziałam się, że

myślili (śmiech). Ale jak producentka serialu

wany w telewizji.

sam Jerzy Hoffman chciał, bym w tym filmie

zadzwoniła do mnie z propozycją, abym zagrała

– Zagrałaś w wielu filmach i wystąpiłaś na

zagrała. Podczas spotkania usłyszałam od

pielęgniarkę, byłam zaskoczona i w pierwszej

deskach kilku teatrów. Byłaś już znaną ak-

pana Jerzego, że on od początku chciał mnie

chwili chciałam odmówić. „Znowu” pomyśla-

torką. Jednak to rola Marty w serialu „Na

do roli Mili. Ale ja o tym nie wiedziałam. Nie

łam. Poprosiła mnie, abym przeczytała scena-

dobre i na złe” przyniosła Ci największą po-

miałam zatem innego wyjścia, jak tylko przy-

riusz dotyczący tej postaci. Rola była trafiona.

pularność.

jąć tę propozycję (śmiech).

Dlatego zmieniłam zdanie i się zgodziłam.

– Nie był to żaden przełom, jeżeli chodzi

– Dlaczego nie chciałaś przeprowadzić

– Filmy, seriale, w których zagrałaś, prze-

o aktorstwo, gdyż była to mała rola, ale w kate-

się do Warszawy? Zdecydowana większość

ważnie stawały się hitami. Tak było też

gorii popularności tak. Aktorzy zostali świetnie

aktorów tak robi. Dzięki temu zapewne

z „Magdą M.”.

dobrani, a serial był chętnie oglądany. Z ma-

miałabyś więcej propozycji i możliwości

– Czasami mówię żartobliwie, że gram tyl-

łej rólki powstawały role i postacie, z którymi

zawodowych. Ty jednak zdecydowałaś się

ko w samych hitach telewizji TVN. Wcześniej

widzowie chcieli się identyfikować. Do dzisiaj

pozostać w Poznaniu.

w Polsce nie było takiego serialu, jak „Magda

pamiętamy Mareczka, Bożenkę, Kubę, Zosię.

– Bardzo lubię Poznań, tutaj się urodziłam

M.”. To było zupełnie coś nowego i innego. Sce-

Kiedy grałam w serialu, zauważyli mnie m.in.

i wychowałam. Tu mam rodzinę i przyjaciół.

nariusz był świetnie napisany, dobrze dobrani

Piotr Wereśniak, Maciej Dejczer czy Jerzy Hof-

Nie wyobrażam sobie, bym miała zmienić

aktorzy i jeszcze kilka innych elementów, które

fman, którzy zaproponowali mi później współ-

miejsce zamieszkania. Nie patrzę przez pry-

przełożyły się na sukces tego serialu. Bardzo
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dobrze mi się grało z Pawłem Małaszyńskim
i Bartkiem Kasprzykowskim. Kiedy wchodziliśmy na plan, to wiedzieliśmy, że będzie sprawnie i szybko. Lubię być przygotowana, zrobić
swoje i jechać do domu. Oni podobnie. Cała
nasza trójka ukończyła studia we Wrocławiu.
Tam nas tego nauczono.
– Bardzo rzadko można Cię spotkać na
różnych wydarzeniach, eventach. Wolisz
spędzić ten czas z rodziną?
– Bywam tylko na tych premierach czy wydarzeniach, na których muszę być. Nie interesują mnie natomiast imprezy, których głównym
punktem jest pozowanie na tzw. ściance. To mi
w ogóle nie odpowiada. Kiedyś było zupełnie
inaczej i tego mi brakuje. Ale cóż, takie mamy
czasy. Jeżeli ktoś to lubi, proszę bardzo, ja wolę
w tym czasie być z moją córką.
– Przed urodzeniem dziecka miałaś więcej
czasu, by grać w serialach, teatrze, jeździć
na castingi. A jak to było po urodzeniu Oli?
Pytam dlatego, ponieważ niektóre aktorki
już kilka tygodni po urodzeniu wracają na
plan zdjęciowy.
– Był taki okres, że grałam bardzo dużo, zarówno w filmach, jak i w teatrze. Musiałam
zrobić sobie przerwę, mimo że otrzymywałam
kolejne propozycje. W międzyczasie zaszłam
w ciążę. Już po krótkim czasie, kiedy urodziłam
Olę, zaczęłam otrzymywać telefony, że powinnam wrócić na plan, bo jest dla mnie rola. Ale ja
zupełnie nie miałam na to ciśnienia. Jeżeli nie ta

– Jak to się zwykło mawiać, córeczki są

zajmował. Kiedy gdzieś wyjeżdżaliśmy, to

rola, to będzie inna. Ja przecież gram od siódme-

tatusia. Czy tak jest w Waszym przypadku,

rozwieszaliśmy siatkę pomiędzy drzewami

go roku życia i przerwa na wychowanie dziecka

że Piotr pozwala Oli na więcej niż Ty?

i graliśmy w badmintona, pływaliśmy, były

mi się należy. Jeżeli chodzi o moje koleżanki ak-

– U nas nie ma czegoś takiego, że zaraz

także kajaki, łódki, rower. Od dziecka byłam

torki, to jest to bardzo indywidualna sprawa. Nie-

wejdzie tata lub mama i zrobi porządek. Tak

tak wychowana i zostało mi to do dzisiaj.

które z nich mają wysokie kredyty do spłacenia

nie jest. Ola zupełnie co innego robi z tatą,

A z Piotrem, który jest po szkole sportowej,

lub inne zobowiązania i muszą wrócić do pracy,

a co innego ze mną. Np. z tatą fajnie się idzie

bardzo dobrze się dobraliśmy. Wspólnie biega-

inne zwyczajnie chcą. Ja mogłam na szczęście

na basen, jeździ na nartach, uprawia inne spor-

my i lubimy czynnie spędzać czas. Ola czerpie

dokonać wyboru bez zewnętrznych nacisków.

ty. Doskonale się uzupełniamy.

od nas dobre wzorce, jak widzi, że biegamy,

– Czy rola mamy była dla Ciebie najtrudniejsza?

interesowania?

to ona razem z nami. Jest przyzwyczajona do
tego, że tata ćwiczy, jeździ na snowboardzie,

– Zdecydowanie tak. Po 38 latach wolnego

– Zdecydowanie lubi biegać. I jak na swój

życia, nagle po urodzeniu dziecka każdy dzień

wiek – ma pięć lat – biega bardzo szybko.

– Na zakończenie naszej rozmowy –

wygląda tak samo. Karmienie, przewijanie, usy-

Śmiejemy się, że jakiś nasz przodek pochodził

mamy drugą połowę roku, jakie plany za-

pianie. I przeważnie brak snu. Przez prawie dwa

chyba z Kenii (śmiech). Chodzimy z nią na

wodowe?

lata niedosypiałam. Dla mnie było dużą atrak-

Olimpię na Golęcinie. Trenerzy już nam mó-

– Nie mam planów. W naszym zawodzie

cją wyjście na spacer na Cytadelę i spotkanie

wią, że jeżeli Ola ma predyspozycje do biega-

jest różnie. To nie Hollywood, gdzie wiadomo,

się z przyjaciółkami. Ale mimo kolek dziecka,

nia, to powinniśmy je rozwijać. Zobaczymy,

że za pół roku zaczyna się udział w zdjęciach

nieprzespanych nocy, gdyby zadzwonił do mnie

co będzie.

do filmu. Zupełnie nie wiem, co się będzie

na nartach i dla niej jest to naturalne.

wówczas sam Andrzej Wajda z propozycją głów-

– Chyba ma to jednak po Was. Ty rów-

działo za chwilę. Do czasu, aż dostanę jakieś

nej roli, to odmówiłabym. Bo chciałam być jak

nież biegasz i jesteś aktywna sportowo. Tak

ciekawe propozycje, zostaję w domu i zajmuję

najdłużej przy swoim dziecku. I to mi się udało.

samo Piotr.

się rodziną.

Ola miała rok i dwa miesiące, kiedy zdecydowałam się wejść na plan serialu „Lekarze”.
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– Ola przejawia już jakieś konkretne za-

– Od dzieciństwa spędzałam czas na wyścigach motorowodnych, bo mój tata się tym
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– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Stanisław Furmaniak
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Jazz Art Fashion Festival
W REGIONIE

Potrójna wariacja na temat piękna
Czy można znaleźć takie płaszczyzny, które będą się wzajemnie uzupełniały i choć z pozoru bardzo odmienne, będą dotykały
tak naprawdę podobnego tematu? Można, ale mało tego – jest już miejsce, gdzie to połączone jest z powodzeniem w doskonały
sposób. Tym, co spaja, jest piękno Jazz Art Fashion Festival i Młyn Jazz Festival. Miejscem – Hotel & Spa Młyn Jacka****
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One Media Group oraz Hotel & Spa

gościom festiwalu. Dziesięć najnowszych

LAUDIA nagrodzona przez Vanity Fair –

Młyn Jacka**** od kilku lat budują co-

modeli marki, a w tym, po raz pierwszy

Claudia Adaszewska, zwycięzca programu

raz mocniejszą pozycję na polskiej scenie

w Polsce, Klasa GLE.

Project Runway Jakub „Jacob” Bartnik

wydarzeń kulturalnych. A jeśli patrzeć

Idąc chronologicznie, nie można po-

oraz Tomasz Olejniczak, twórca marki

tylko przez pryzmat muzyki i mody – to

minąć wydarzeń na głównej scenie.

TOMAOTOMO, zachwycili nas swoimi

z pewnością można zaliczyć je do ścisłej

Wystąpili

Borzym,

wizjonerskimi kreacjami. Każdy z poka-

czołówki.

Kuba Badach, Włodek Pawlik, a na finał

zów cieszył się wielkim zainteresowaniem,

Jedna sztuka, jedna moda.

prawdziwą ekstazę wśród uczestników

a chętnych było tylu, że niektórzy musieli

I cały ten jazz!

wywołał Richard Bona z Anną Marią Jo-

się zadowolić miejscami stojącymi. Pokaz

artyści:

Monika

Inspirujące i tajemnicze obrazy autor-

pek. Każdy występ stał na najwyższym

umiliły nam swoimi występami Angeli-

stwa Marioli Jaśko, Mariusza Krawczyka

poziomie i spełnił nasze oczekiwania –

ka Kiepura, Klaudia Kulawik oraz Grupa

i Roberta Szczebiota, jakie Galeria DAG-

w końcu, gdy zbiera się grono takich pro-

Taneczna ATELIE, a całość była zgrabnie

MA ART zaprezentowała w Strefie Art,

fesjonalistów... Warto wspomnieć o do-

wkomponowana w licytację przeróżnych

przyciągnęły uwagę wielu uczestników

datkowej atrakcji – w trakcie występów

przedmiotów przekazanych przez artystów

i pozwoliły na chwilę refleksji. Niemałą

muzyków gość specjalny JazzArtFashon-

i sponsorów, prowadzoną przez Annę Wen-

atrakcją była także wystawa kalendarzy

Festival – malarz Robert Bubel, tworzył

dzikowską. Twórcy festiwalu od zawsze

Festiwalu ZoomArt, ze specjalnym poka-

na żywo obraz inspirowany dźwiękami,

cenili działalność filantropijną, dlatego do-

zem kalendarza Pirelli, który, mimo wy-

jakie dobywały się ze sceny.

chód z licytacji jest przeznaczany na cele

woływania wielu skrajnych emocji, cieszył

Punktem kulminacyjnym całego wyda-

charytatywne. W tym roku zasilił konto

się jednak niesłabnącą popularnością. Na

rzenia był pokaz mody połączony z aukcją

fundacji piłkarza Kuby Błaszczykowskie-

dziedzińcu hotelu na uwagę zasłużyła flota

charytatywną. I tak debiutująca projek-

go Ludzki Gest. Kuba oraz prezes fundacji

Mercedesa, jaka została zaprezentowana

tantka, autorka bloga SPLENDORbyC-

Małgorzata Domagalik postanowili wes-

SILESIA BUSINESS
& LIFE
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przeć leczenie Zuzi Machety, chorej na
EB ośmiolatki. Goście festiwalu licytowali
chętnie, a ponadto zadeklarowali dobrowolne wpłaty. W designerskiej strefie VIP
poczęstunek serwował osobiście finalista
programu kulinarnego Top Chef.
To tylko ułamek tego wspaniałego wydarzenia, w jakim przyszło nam uczestniczyć. Ułamek najłatwiejszy do opisania,
choć i tak zabrakło miejsca, by wymienić
i opisać wszystkie atrakcje i udogodnienia. Jazz Art Fashion Festival to festiwal
piękna i dobrego smaku, podczas którego
nie sposób nie znaleźć swojej niszy. Jak
powiedział organizator i producent wydarzenia Piotr Chodak, to „trzy niezależne
płaszczyzny, połączone więzami wspól-

doświadczenie na rynku komunikacji zin-

czyk Trio, Big Band Małopolski, Kuba

nych zainteresowań”. Każdy szczegół

tegrowanej dla marek. Przez ten czas zdą-

Badach oraz Monika Borzym. Festiwal

zasługuje na najwyższe uznanie. Nie po-

żyła zdobyć zaufanie takich podmiotów,

trwa dwa dni i odbywa się w Wadowic-

zostaje nic innego, jak przekonać się na

jak: ING Bank Śląski, Mercedes, Volvo,

kim Centrum Kultury oraz w pięknych

własnej skórze, czym dla twórców festi-

Döllken, Oriflame, Best Film, Cinema

wnętrzach i otoczeniu Hotel & Spa Młyn

walu jest jedna sztuka, jedna moda. I cały

City czy Agata Meble. Od początku dzia-

Jacka****, gdzie zadomowił się właśnie

ten jazz! – www.lovefestival.pl.

łalności agencja www.1mg.pl komplekso-

Jazz Art Fashion Festival. Połączenie

Organizatorem wydarzenia jest One

wo obsługiwała kilkadziesiąt wydarzeń,

tych dwóch wydarzeń oznacza tylko jed-

Media Group – jedna z wiodących agencji

a także wprowadziła kilkanaście marek na

no – jeszcze więcej jazzu na światowym

full-service, zdobywająca od ponad 15 lat

rynek, zaprojektowała systemy identyfi-

poziomie!

kacji wizualnej i strony internetowe, zadbała o obsługę graficzną i marketingową,
realizowała transmisje telewizyjne oraz
konferencje prasowe.
Fundacja Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski powstała pod koniec czerwca, a już
zaczęła prężnie działać na rzecz swoich
celów statutowych. Kuba, przez wzgląd
na swoje trudne dzieciństwo, zapragnął
wspomóc tych najbardziej potrzebujących najmłodszych. Jego przedsięwzięcie
aktywnie wsparli m.in. Małgorzata Bela,
Zbigniew Wodecki czy Małgorzata Domagalik, która została jednocześnie prezesem Fundacji.
Imprezą partnerską Jazz Art Fashion
Festival był odbywający się równolegle
Młyn Jazz Festival. W ramach tego wydarzenia zagrali: Włodek Pawlik Trio, Wojtek Mazolewski Quintet, Darek Dobrosz-

ORGANIZATORZY

SILESIA BUSINESS & LIFE

57

58

SILESIA BUSINESS & LIFE

SILESIA BUSINESS & LIFE

59

60

SILESIA BUSINESS & LIFE

SILESIA BUSINESS & LIFE

61

SARSA

62

SILESIA BUSINESS & LIFE

NAUCZ MNIE
Artysta jest tylko bodźcem
Przyrównywana do takich wokalistek, jak Dolores O’Riordan z The Cranberries, Florence
Welch z Florence And The Machine, Sia czy CocoRosie. Łącząca w muzyce nurt alternatywny ze
szlachetnym popem. Zawsze dążąca do tego, by poruszyć…

Eksperymentowała z różnymi ga-

dla mnie najważniejsze. Chciałam

jej twórczości po wiele różnych

tunkami, począwszy od jazzu, poezji

kogoś poruszyć moją twórczością.

gatunków muzycznych. Faktycznie

śpiewanej, alternatywnego rocka,

W tym przypadku to się udało.

muzyka, którą tworzę – już parę lat

a skończywszy na muzyce elektronicznej. Dzisiaj charakteryzuje
się indywidualnie ukształtowanym
stylem muzycznym, który scala al-

temu – została zdefiniowana jako
– Jaki przekaz płynie z tego
utworu?

alternatywna. Obecnie moje utwory
określa się jako połączenie muzyki

– Utwór został tak napisany, by

alternatywnej ze szlachetnym po-

ternatywne dźwięki ze szlachetnym

każdy

odszukać

pem. Jeżeli ktoś dąży do tego, by

i tanecznym popem. Zadebiutowała

w nim coś istotnego dla siebie, kie-

uporządkować moją twórczość we-

w rozgłośniach radiowych utworem

rując się oczywiście swoją indy-

dług takich kryteriów, to jest to dla

,,Naucz mnie”, trafiając w ten sposób

widualną wrażliwością. W moim

mnie trafiona „szuflada muzyczna”.

na szczyty list przebojów. Teledysk

przekonaniu

Choć niewykluczone, że za rok ina-

do tej piosenki w ciągu miesiąca

i muzyki należy do słuchacza. Nie

stał się najczęściej udostępnianym

jesteśmy zmuszeni w odbiorze mu-

klipem w Polsce. O intencji zawar-

zyki – jak to się odbywa np. podczas

– Już niedługo publiczność bę-

tej w muzyce, doświadczeniach

analizy wiersza w czasie lekcji ję-

dzie mogła posłuchać Pani pierw-

z udziału w muzycznych projektach,

zyka polskiego – do odczytywania

szego

muzykoterapii, twórczym rozwoju

intencji autora w ten sam sposób.

przygotowania do tego wydarze-

i o tym, jak postrzega swoją arty-

Artysta jest tylko bodźcem do tego,

nia?

styczną misję opowiada Marta Mar-

by odbiorca kreatywnie dopowie-

– Prace nad płytą już się zakoń-

kiewicz.

dział sobie sam… czym jutro chce

czyły. Znalazły się na niej piosenki,

latać…

które wykonywałam w przeszłości

odbiorca

mógł

interpretacja

tekstu

– Debiutancki singiel „Naucz

czej zostanę zaklasyfikowana.

albumu.

Jak

wyglądają

oraz zupełnie nowe melodie, napi-

mnie” to najchętniej słuchana

– Odbiorca może swobodnie

sane zimą 2014 r. Premiera tej płyty

piosenka w Polsce – jak do tego

interpretować przekaz, ale Pani

będzie miała miejsce 28 sierpnia.

doszło?

tak dużej swobody mieć chyba nie

Album został zatytułowany… Już

może? W ramach swojego stylu

mogę zdradzić: ,,Zapomnij mi”.

muzycznego jest Pani wierna…

Jego wydanie było sporym wyzwa-

– Na to nie ma recepty… Po prostu pomysł trafia do ludzkich serc
albo nie. Tworząc singiel ,,Naucz

– Jestem wierna tylko swojej

mnie” myślałam tylko o tym, co przy

wrażliwości

komponowaniu każdego utworu jest

pory miałam okazję sięgać w swo-

muzycznej.

Do

tej
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niem, ale również kolejną lekcją
muzyki w moim życiu.
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– Jaki jest klimat premierowej
płyty?
– Generalnie swoją twórczość

i może przyczynić się do pozytyw-

że spełnienie zapewni mi możliwość

nych zmian czy też wzbudzić równie

tworzenia muzyki dla kogoś, a więc

pozytywne odczucia.

szansa na podzielenie się radością

określam jako nostalgiczną, co oczy-

płynącą z tej sfery życia. W sposób

wiście jest subiektywnym stwier-

– Równie pozytywną rolę może

prosty w wyjaśnieniu, a trudny w re-

dzeniem. Ta płyta, mimo że

odegrać własna twórczość, do któ-

alizowaniu, mogę dać siebie innym.

aranżacyjnie jest bardzo

rej zachęca Pani uczestników swo-

Rozmawiała Dominika Tkocz

różnorodna, to jej „krę-

ich warsztatów muzycznych…

gosłup” jest dosyć na-

– Bycie twórczym w różnych

Sarsa – Marta Markiewicz, au-

strojowy. Sam tytuł

aspektach życia jest bardzo ważne

torka muzyki i tekstów, grająca na

już to sygnalizuje.

dla każdego człowieka. Jako peda-

pianinie i ukulele, laureatka wie-

gog staram się do tego zawsze nakła-

lu konkursów muzycznych, w tym

– Angażowała się Pani

niać. Niestety, kiedyś praktykowa-

dwukrotnie Skoda Auto Muzyka,

w różne projekty muzycz-

łam błędne podejście w edukacji do

Bałtyk Festiwal i Niemen Non Stop.

ne. Wymagało to zapewne kom-

schematu myślenia według klucza

Początki jej przygody z muzyką

promisu, który czasem może ozna-

odpowiedzi. Stąd też dzisiaj tak sil-

związane są z zespołem FLUKTUA

czać rezygnację z własnej wizji…

nie podkreślam znaczenie kreatyw-

(grającym alternatywnego rocka),

– Zawsze włączałam się w projekty

nego myślenia, które oczywiście

który potem przerodził się w Sarsa

będąc przy tym niezależną artystką.

należy nieustannie ćwiczyć. Każdy

Parilla. W 2013 roku artystka wyko-

Na potrzeby konkretnego z nich sta-

z nas może żyć tak twórczo, jak tyl-

nała emocjonalny utwór pt. ,,Chill”,

wałam się bardziej poetycka, rocko-

ko jest w stanie sobie to wyobrazić.

który stanowił zapowiedź dalszych

wa lub taneczna. Jednak za każdym

solowych sukcesów. Aktywnie za-

razem byłam sobą. Teraz również,

– Pani twórczy stosunek do róż-

angażowała się również w projekt

niezależnie od tego, że nagrywam

nych sfer życia objawia się też

muzyczny pn. „TAKLoopNIE”, któ-

solowy album, chętnie angażuję się

w projektowaniu ubrań. Muzyka

rego rezultatem było wydanie płyty

w tego typu przedsięwzięcia. Takim

w tej dziedzinie może inspirować?

pt. ,,Człowiek w Zielonym Koryta-

przykładem jest ostatni mój duet

– Właśnie z muzyki, a więc z po-

rzu” – krążek obejmuje utwory Sar-

z Krzysztofem Kiljańskim, a w jego

szczególnych dźwięków, wibracji

sy w duecie z Igorem Herbutem zna-

ramach wykonanie utworu pt. ,,Ktoś

i częstotliwości, czerpię inspirację

nym z zespołu LemON. Rok 2014

między nami”. To było piękne mu-

do tworzenia projektów ubrań. Po-

w życiorysie artystki zapisał się pod

zyczne przeżycie!

mysł na projektowanie strojów jako

znakiem współpracy z Krzyszto-

SARSA for EVC DSGN wynikał

fem Kiljańskim, z którym wykonała

– Spełnia się Pani w dwóch ro-

z tego, że chciałam wykorzystać je

utwór „Ktoś między nami”. Piosen-

lach. Z jednej strony jako artyst-

podczas swoich występów. Miłym

ka ta znalazła się na płycie muzyka,

ka, z drugiej pracuje Pani w swoim

zaskoczeniem było zainteresowanie

będąc jednocześnie pierwszym sin-

wyuczonym zawodzie muzykote-

ze strony różnych ludzi moimi mo-

glem ją promującym. Przez pewien

rapeuty. Dwa światy czasem trud-

dowymi propozycjami, w tym szcze-

okres swojej kariery artystka mu-

no połączyć?

gólnie bluzami z flamingami czy

zycznie była związana z zespołem

– Zawsze brakuje czasu na wyko-

geometrią. W rezultacie postanowi-

Ostprausters. Interesującym etapem

nanie pewnych zadań czy planów

łam udostępnić te projekty szersze-

jej rozwoju w sferze muzyki była też

w jednej, jak i drugiej rzeczywisto-

mu gronu użytkowników.

polsko-fińska kooperacja, która wy-

ści. Natomiast bardzo istotne jest to,

promowała utwór pt. „eMMa nuci

że to ten sam świat, świat muzyki.

– „Oprócz tego, że się spełniam

Śpiewając na scenie oraz prowa-

jako artystka, chciałabym także

kamertonową

poprzez mój śpiew nieść radość

wpłynąć

na

drugiemu człowiekowi”. Jak udaje

sferę umysłu człowieka,

się taką misję realizować w prak-

dząc

terapię

staram

się

a w konsekwencji roz-

tyce?

Organic” (nagrodzony przez radiową Trójkę).
Ważniejsze wydarzenia muzyczne
z życia artystki:
• w 2011 konkurs Niemen Non
Stop – I nagroda w kategorii „Twór-

luźnić jego ciało i po-

– Życie jest wartościowe, gdy żyje-

czość Własna” za utwór ,,Come clo-

ruszyć serce. Muzyka

my dla innych. Kiedyś myślałam, że

ser” oraz dodatkowe wyróżnienie za

może odegrać bardzo

pełnię szczęścia uzyskam śpiewając

interpretację kompozycji Czesława

pozytywną rolę w życiu

na scenie. Teraz jestem przekonana,

Niemena;
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FOTO: Agencja Fotograficzna WBF

• w 2012 roku Ogólnopolski Fe-

• w 2014 roku II edycja ogólnopol-

styczno-wibracyjnej. Aktualnie pro-

stiwal Bałtyk Festiwal Media i Sztu-

skiego konkursu Skoda Auto Muzyka

wadzi badania w celu uruchomienia

ka – I miejsce, Bursztynowy Mikro-

(organizowanego przez radiową Trój-

przewodu doktorskiego z zakresu mu-

fon za projekt TAKLoopNIE (utwór

kę) – główna nagroda za utwór pt.

zykoterapii.

,,Ciągle mało”), II Nagroda Dzien-

,,eMMa nuci Organic”, utwory Sarsy

nikarzy Radiowych oraz Nagroda

i dziewięciu innych laureatów znala-

łalnością

kamertonoterapii,

Publiczności za autorski utwór ,,23

zły się na składance radiowej Trójki.

kierowana

jest

dualnych.

Regularnie

takie lata” z zespołem FLUKTUA;
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Poza karierą muzyczną istotnym ele-

Artystka zajmuje się też dziado

osób

która
indywi-

uczestniczy

• w 2013 roku konkurs radiowej

mentem jej życia jest praca zawodowa.

w warsztatach muzycznych, w trak-

Trójki – Skoda Auto Muzyka – Sar-

Z wykształcenia jest muzykoterapeutą,

cie których próbuje zachęcać mło-

sa z zespołem FLUKTUA została

pracuje z dziećmi upośledzonymi czy

dych ludzi do własnej twórczości.

dodana do ulubionych utworów

relaksuje pacjentów u stomatologa

Artystka wykreowała też własną li-

przez jurorów konkursu;

m.in. autorską techniką terapii aku-

nię ubrań SARSA for EVC DSGN.
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PODRÓŻE
KLAUDIUSZ SEVKOVIC

„Uwielbiam podróże! Wówczas nic nie należy do
ciebie poza najważniejszym – powietrzem, snem,
marzeniami, morzem i niebem…”

COSTA
BRAVA
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Analizując kolejny projekt, biegając

a granicą z Francją. To część Hiszpanii

na różne biznesowe spotkania, załatwia-

należąca do Katalonii, jakże ciekawej

jąc mnóstwo spraw, rodził się w mojej

pod wieloma względami. Często nazy-

głowie pomysł na podróż, pragnienie

wana jest „największym kąpieliskiem

wszechogarniającego słońca i błękitu,

Europy”. Sam się możesz przekonać,

stąd też, nie namyślając się długo, wy-

gdy tylko znajdziesz się tam, wśród ludzi

brałem… przelot samolotem na Costa

spragnionych słońca i kąpieli. Nieważne

Brava!

ile masz lat, w tym zakątku świata znaj-

Na pewno się bardzo zdziwiłeś, że

dziesz coś dla siebie i w pełni się zrelak-

tym razem tak blisko, ale Hiszpania

sujesz wybierając z wachlarza propozy-

znów zaczęła mnie pociągać, a właści-

cji sposób i formę wypoczynku. Przede

wie przyciągać.

wszystkim otoczenie, krajobrazy, pejzaż

Costa Brava obejmuje fragment wy-

zapadną głęboko w pamięć. Liczne za-

brzeża śródziemnomorskiego między

toki, zakończone urwistymi klifami, bu-

Blanes

dzą zachwyt każdego turysty. Miejsce
to rzeczywiście cieszy oczy
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– przepiękne widoki, błękit wymieszany

kość czystości wody i bezpieczeństwa.

Wprawdzie lubię wygrzewać się na

ze złotem słońca, idealny klimat na od-

Ale nie brakuje tu też dzikich plaż ukry-

słońcu i zażywać kąpieli, ale jestem nie-

poczynek i pełny relaks.

tych w rozgrzanych słońcem lazuro-

spokojnym duchem i oprócz opalania

Fantastyczna pogoda towarzyszyła mi

wych zatoczkach. Wiele tych turystycz-

wybierałem wciąż nowe trasy do wędró-

podczas całego mojego pobytu, wszak

nych kurortów słynie także z licznych

wek i poznawania wybrzeża. Zwłaszcza

Costa Brava leży w strefie klimatu śród-

klubów i rozbudowanej infrastruktury

wtedy, gdy chciałem na chwilę oddalić

ziemnomorskiego, umiarkowanego, co

rozrywkowej, przypada więc do gustu

się od gwaru miasteczka. Jest tutaj wie-

gwarantuje ponad 300 słonecznych dni

miłośnikom życia nocnego. Usłyszeć

le szlaków turystycznych, dróg i ście-

w roku, gorące dni i przyjemne, letnie

możesz muzykę z całego świata, mnie

żek biegnących wokół plaż, zatoczek

noce. Temperatura niejednokrotnie prze-

najbardziej do gustu przypadła ta rdzen-

i w głąb lądu. Możesz zobaczyć niebo-

kraczała 30°C. Nie spędzałem czasu

na, tutejsza, rytmiczna, żywiołowa, peł-

tyczne góry, tajemnicze lasy, mokradła,

w jednym miejscu, poruszałem się po

na temperamentu i ognia, która sprawia,

malownicze parki botaniczne, migocą-

całym wybrzeżu wynajętym samocho-

że człowiek zapomina o swoich troskach

ce w słońcu rzeki i ciemnozieloną taflę

dem, co pozwalało mi na komfortowe,

oraz problemach i daje się porwać bez-

jeziora. Ale często twój wzrok będzie

bezproblemowe przemieszczanie się to

trosce i radości życia. Wszystko jest tutaj

biegł w kierunku błękitnego morza.

tu, to tam, bez większego uderzenia po

podporządkowane i przygotowane dla

I oto znów z ochotą wracam do mia-

kieszeni.

każdego odwiedzającego ten teren. Ho-

steczka, do cywilizacji, do tego wszyst-

Cosa Brava to istny raj dla chcących

tele, hoteliki, pensjonaty, apartamenty

kiego, co lubię… czyli do restauracji

wypocząć – piaszczyste plaże, mor-

są fantastycznie wkomponowane w cały

z przepysznym jedzeniem. Jest ich tutaj

ska bryza, ciepłe morze i oczywiście

krajobraz, ich różnorodność i standard

mnóstwo i oferują przebogate menu.

wyśmienita kuchnia, a nocą zabawa

usług mogą zadowolić każdego. Prawie

Wszystko jest tutaj najwyższej jakości.

w klubach czy na wolnym powietrzu

wszystkie okna pokoi są skierowane na

Region ten szczyci się najlepszymi tra-

przy zapalonych pochodniach. Po pro-

morze, co pozwala na cudowne wprost

dycjami kulinarnymi i kucharzami obda-

stu nieustająca fiesta. Są tu świetne wa-

doświadczenie przestrzeni i „kosztowa-

rzonymi niezwykłą kreatywnością, do-

runki do uprawiania sportów wodnych,

nie błękitu”.

świadczeniem i pasją gotowania. Chyba

a w szczególności nurkowania, surfin-

Spośród rozsianych wzdłuż wybrzeża

nie bez znaczenia jest fakt, że natkniesz

gu i żeglarstwa. Wynajęliśmy z kolegą

miasteczek każde ma swój znak rozpo-

się na restauracje, którym przyznano

łódź, by popłynąć wzdłuż wybrzeża

znawczy i nieco odmienny charakter.

gwiazdki Michelin. Jedna z nich – El

i z bliska przyjrzeć się wypiętrzonym

Wyjątkowo urzekające są dawne osady

Celler de Can Roca, znajduje się w miej-

skałom, górom schodzącym prosto do

rybackie z jasną zabudową, łódkami

scowości Girona (w 2013 roku została

morza, jaskiniom czy zalesionym gdzie-

przycumowanymi w zatoce i złotymi

uznana za najlepszą restaurację na świe-

niegdzie zatoczkom. Wówczas jasnym

plażami w kształcie księżyca. Gdzie

cie!). Cała magia i sekret posiłków tkwią

się stało, dlaczego to miejsce nazywane

indziej z piasku wyrasta samotna żółta

w ich przyrządzaniu i doprawianiu, czyli

jest „dzikim wybrzeżem”. Linia brzego-

skała, a opalających się od lądu osłania-

w niezwykłych recepturach. Jakże warto

wa odsłania dwa oblicza – dziką północ

ją wzgórza porośnięte soczyście zielo-

spróbować rozmaitych potraw regional-

i łagodne południe. Część wybrzeża na-

nym lasem sosnowym. Nie brakuje też

nych z udziałem produktów lokalnych,

zywana Costa del Maresme to odcinek,

architektonicznych perełek, które nie są

między innymi ryb, mięsa, oliwek,

który pokrywa prawie pięćdziesięcio-

przecież oczywistym skojarzeniem, jeśli

które można kupić na tutejszych

kilometrowa piaszczysta plaża. Wzdłuż

mowa o urlopie nad morzem. Przykła-

targach. Będziesz rozkoszował

niej biegnie kolejka i nadmorska prome-

dowo w jednej z najpiękniejszych miej-

się przebogatym wachlarzem

nada łącząca turystyczne miejscowości:

scowości regionu – Tossa de Mar – tuż

smaków. Moje ulubione owo-

Lloret de Mar, Santa Susana, Malgrat

za plecami plażowiczów rozciągają się

ce morza przyrządzane tu są

de Mar i Calellę. Na pewno słyszałeś te

obwarowania średniowiecznej twierdzy.

po mistrzowsku! Jakże nie wspo-

nazwy. Piękne szerokie plaże są wizy-

Stolicą regionu jest położona w głębi

mnieć o wybornych winach

tówką tej części Costa Brava. W Lloret

lądu Girona. Warto odwiedzić ją dla śre-

z tutejszych winnic, to

de Mar można wybrać popularne plaże

dniowiecznej architektury, łaźni miej-

właśnie Costa Brava jest

z rozbudowaną infrastrukturą i centrami

skich i spaceru po labiryncie wąskich,

nazywana „krainą wina

sportów wodnych lub te bardziej kame-

kamienistych uliczek. Miłośnicy ma-

i słońca”, zaś schłodzone

ralne i ustronne. Warto odwiedzić plażę

larstwa mogą pójść nawet o krok dalej

katalońskie

Fenals odznaczoną certyfikatem Błękit-

i zwiedzić położony nieopodal zamko-

wino cava znakomi-

na Flaga, gwarantującym najwyższą ja-

wy dom malarza Salvadora Dali.
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cie

musujące
ugasi

pragnienie. Jako jedyne spośród win

udawałem się w znacznie odleglejsze

oraz spędzenie wolnego czasu na zielo-

musujących zostało wyróżnione katego-

zakątki świata. A tak blisko nas znajdu-

nej trawie.

rią DO. Warto przywieźć to wino jako

je się wiele atrakcyjnych pól golfowych

Nie przypuszczałem, że Hiszpania

prezent dla przyjaciół z hiszpańskich

dla graczy o różnym stopniu zaawanso-

znów mnie tak zachwyci. I przypo-

wojaży. Najbardziej cenione cavy to to

wania. Są one świetnie utrzymane i za-

mniały mi się słowa J. I. Sztaudyngera:

wytrawne, czyli typu BRUT.

dbane, oferują fantastyczny wypoczynek

Niewiele do szczęścia potrzeba – trochę
piasku, morza, nieba...

Rewelacyjna kąpiel w morzu, słoneczne leniuchowanie, wyśmienita kuchnia,
wędrówki w nieznane… to jeszcze za
mało, by zakończyć opowieść o Costa
Brava.
Dlaczego? – spytasz. Otóż brakuje
jednej rzeczy, tej, która ostatnio mnie
bardzo fascynuje i pochłania.
Zwłaszcza wtedy, gdy muszę
się odstresować. A jest nią
golf.
Czy znajdę pole golfowe na
Costa Brava? Oczywiście!
Przekonałem się, że to idealne miejsce dla pasjonatów
gry w golfa. Okazało się,
że pola golfowe są czynne cały rok, więc będę tu
mógł wrócić być może
zimą. Do tej pory,
by zagrać w golfa

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Fot. Kacper Kowalski

Sierra Apartments

Live
&Play

1-, 2- & 3-pokojowe apartamenty / 37-90 m kw. /
w pełni umeblowane / Miejsca w garażu
lub na parkingu / Ogrody na parterze

Inwestycja
z gwarancją zysku przez 5 lat.
Gwarancja zysku z wynajmu
Gwarantujemy wynajem zakupionego
przez Ciebie apartamentu w okresie
5 lat od daty zakupu.

Dużo, dużo gry w golfa
Pakiet Gold dla właściciela i osoby
towarzyszącej, uprawniającej do gry
w Sierra Golf Club przez 1 rok.
oferta obowiązuje od 19.08.2014

Informacje i sprzedaż:

Kamila Pieper, Apartment Manager
Mobile: +48 605 050 831, e-mail: kamila.pieper@sierragolf.pl
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Ceremonia wręczenia nagród za rywalizację w turnieju Pro-Am zakończyła pierwszą część
LOTOS Polish Open 2015. Zwyciężyła drużyna w składzie: Valentino Campione (Pro), Paulina Roszkowska, Paweł Osiak, Kuba Urbański. Po emocjonującym weekendzie rozpoczęła się
sportowa część turnieju – Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski Mężczyzn, w których
rywalizować będą profesjonalni zawodnicy ligi Pro Golf Tour z całej Europy.

74

Golfowe święto w kaszubskich Pętkowicach

bezkonkurencyjna okazała się Joanna

teusz Ligocki. Podczas Gali Open, która

zostało zainaugurowane w piątek, 24 lipca

Kłos, która z wynikiem 40 stableford

odbyła się w piątkowy wieczór, wszyscy

2015 r. Rywalizacji o Puchar Prezesa Grupy

netto zajęła pierwszą pozycję. Za nią

zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody.

LOTOS S.A. towarzyszyła piękna, golfowa

uplasowały się Małgorzata Brodowska

Uroczystość uświetnił występ zespołu So-

pogoda. Wśród graczy można było spotkać

(39 stableford netto) oraz Danuta Zieliń-

und’n’Grace.

wiele znanych osób, które są pasjonatami i pro-

ska (38 stableford netto). W klasyfikacji

Turniej Pro-Am, odbywający się w sobo-

motorami golfa: Krzysztofa Maternę, Mariusza

mężczyzn z HCP do 18 zwyciężył Tomasz

tę, 25 lipca, był okazją do zweryfikowania

Czerkawskiego, Tomasza Iwana, Jerzego Dud-

Wolf, który uzyskał wynik 39 stableford

umiejętności graczy-amatorów w obliczu

ka, Klaudiusza Sevkovica oraz Mateusza i Mi-

netto. Zaraz za nim znaleźli się: Mirosław

wiedzy i doświadczenia profesjonalistów.

chała Ligockich. O miejsce na podium walczył

Rejnowicz i Mariusz Czerkawski. Wśród

Mieszane drużyny, składające się z przed-

także ambasador turnieju LOTOS Polish Open

mężczyzn z HCP powyżej 18 najlepszy

stawicieli obu grup, walczyły o miejsce na

2015 – Mateusz Kusznierewicz.

był Wojciech Piskorz (44 stableford net-

podium do późnego popołudnia. Gra była

W turnieju o Puchar Prezesa Zarządu

to). Miejsca na podium w tej kategorii wy-

niezwykle emocjonująca i oprócz trudno-

Grupy LOTOS S.A. w kategorii kobiet

walczyli także Remigiusz Czerniej i Ma-

ści pola zawodnicy musieli się także zmie-
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rzyć z kapryśną pogodą i silnym wiatrem.

Na gości weekendowej części turnie-

– Cieszę się, że grono chętnych do ry-

W obliczu tak wymagających warunków

ju czekał szeroki wachlarz dodatkowych

walizacji o Puchar Prezesa rośnie z roku

atmosferycznych najlepiej poradziła sobie

atrakcji. Największą z nich było niewątpli-

na rok. Już od poniedziałku na polu Sierra

drużyna w składzie: Valentino Campione

wie spotkanie z Robertem Kubicą, który

Golf Club będziemy mogli podziwiać gol-

(Pro), Paulina Roszkowska, Paweł Osiak

uświetnił turniej na specjalne zaproszenie

fa na najwyższym europejskim poziomie

i Kuba Urbański. Drugie miejsce dla ekipy

Grupy LOTOS. Grać jeszcze nie gra, ale

z udziałem polskich i zagranicznych zawo-

Antoine Schwartza nie było niespodzian-

być może to kwestia czasu. Zgromadzeni

dowców – komentuje Paweł Olechnowicz,

ką, Francuz jest 7. w bieżącej klasyfika-

goście mieli także możliwość rozmowy

prezes zarządu Grupy LOTOS S.A.

cji Pro Golf Tour 2015 – ligi zawodowej,

o kulisach pokazu modowego w Paryżu

27 lipca rozpoczęła się sportowa część

w której trzeci rok polski turniej jest zna-

z Ewą Minge – jedną z najbardziej rozpo-

wydarzenia, w ramach której rywalizu-

czącym przystankiem. Trzecie miejsce

znawalnych polskich projektantek mody.

ją profesjonalni golfiści. 25 spośród 93

zajęła drużyna Berniego Reitera, który rok

Chętni mogli także uczestniczyć w za-

zawodników reprezentuje barwy biało-

temu efektownie wygrał LOTOS Polish

jęciach golfowej akademii prowadzonej

czerwone. Trzymamy kciuki i życzymy

Open 2014.

przez trenerów z PGA Polska.

powodzenia.
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Binów czeka na finalistów 16. edycji WAGC i DCT
GOLF

Czas na wielkie
granie
Przed nami 16. turniej World Amateurs
Golfers Championship i Diners Club Trophy, największa impreza golfowa dla amatorów w Polsce. Wydaje się, że ten ubiegłoroczny był całkiem niedawno, a jednak to już
historia.
Jakże miło go wspominamy – wysoki poziom
sportowy, niecodzienne przygody Krzysztofa
Materny, któremu „odjechał” wózek na śliskim
zboczu, czy wieczorny koncert Piotra „Gąsa” Gąsowskiego przy akompaniamencie akordeonu.

Jest co wspominać

76
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tów zimowych często pokazywali „Boży

Akurat z turnieju celebrytów jest co

dar” do golfa. A tym, który stworzył turniej

wspominać, bo pierwszy raz wystartowali

WAGC przed 21 laty, był hokeista – Sven

w nim nasi czołowi snowboardziści – Mi-

„Thumba” Johansson, czterokrotny mistrz

chał i Mateusz Ligoccy, i w tej kolejności

świata i dwukrotny medalista igrzysk olim-

zakończyli imprezę bijąc rywali,

pijskich z reprezentacją Szwecji. Sam chyba

którzy do Binowa przyjeż-

nie przypuszczał, że jego idea golfa – jako

dżają od lat. Przypadek?

sportu nie tylko dla zamożnych – rozszerzy

Niekoniecznie, bo prze-

się tak bardzo, że turnieje odbywać się będą

cież przedstawiciele spor-

w 40 krajach, co ma miejsce obecnie.
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Może już niedługo będziemy się chwalić, że Michał Ligocki karierę golfową zaczynał właśnie w Binowie, bo najwyraźniej
połknął golfowego bakcyla i zaczyna być
gościem

międzynarodowych

turniejów.

W lipcu tego roku wziął udział w turnieju
dla uczestników sportów akcji na polu Faldo Golf Course w Berlinie.
Nietaktem byłoby nieprzypomnienie pozostałych zwycięzców ubiegłorocznego finału WAGC w poszczególnych kategoriach
handicapowych. Zostali nimi: Jan Piętka,
Paweł Wyrzykowski, Lesław Górski, Cezary Trustowski, Grzegorz Łuczak i Michał
Pfliger.
W Binowie zjawią się najlepsi

grodę główną – udział w turnieju świato-

Strzelecki, a Piotr Gąsowski przyjedzie,

wym WAGC. Tak wysoka stawka sprawia,

żeby grać dobrze w golfa, a nie tylko na

że konkurs, w którym każdy odda jedno

akordeonie. Możliwe, że po raz pierwszy

16. turniej finałowy WAGCiDT, który

uderzenie z około 90 metrów, odbędzie

wystąpi również prezes PZPN Zbigniew

zacznie się w Binowie 26 sierpnia, zapo-

się przed wieczorem sponsorskim. W razie

Boniek. Chwila relaksu i łyk świeżego po-

wiada się jeszcze bardziej atrakcyjnie.

niepowodzeń nie będzie tłumaczeń, że ktoś

wietrza mogą mu się przydać na kilka dni

Wyłonieni w 15 eliminacjach będą

podczas wieczornej imprezy dostał do picia

przed niezwykle ważnym

nie to, co zamawiał.

meczem naszej reprezentacji

walczyć o prawo reprezentowania Polski w światowym finale

Wiadomo już, że nikt z celebrytów

WAGC, w tureckim kurorcie

nie porzucił gry w golfa i zoba-

Belek. Finał Diners Trophy

czymy w Binowie zarówno

Club International Pro-Am, któ-

Jerzy Chwałek

braci Ligockich, jak

ry z roku na rok zyskuje na prestiżu, odbę-

i piłkarski duet Je-

dzie się w Abu-Dhabi.

rzy Dudek – Tomasz

Nowością, która uatrakcyjni imprezę

z Niemcami.

Iwan. Wysoką formę

w Binowie, będzie wyjątkowy konkurs

na finał szykują Mariusz

„Nearest the Pin 4MOVE”. Zwycięzcy kla-

Czerkawski,

syfikacji końcowej we wszystkich sześciu

Materna,

grupach handicapowych zostaną nomino-

bert Rozmus

wani do startu w wielkim konkursie o na-

i Andrzej

Krzysztof
Ro-

SILESIA BUSINESS & LIFE

77

78

SILESIA BUSINESS & LIFE

SILESIA BUSINESS & LIFE

79

Silesia Business & Life Golf Cup 2015
GOLF

ELIMINACJE

V

ZAWARCIE

GOLF CUP
BUSINESS&LIFE

Ranga tej imprezy jest coraz większa, a ona sama coraz częściej jest bardzo wysoko oceniana. Pojawiają się w Polsce głosy, że to najlepsza impreza golfowo-towarzyska.
Wychodząc naprzeciw golfistom, po raz pierwszy zorganizowaliśmy turnieje eliminacyjne. Pierwszy z nich odbył się w Zawarciu i cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Tegoroczny Golf Cup był też wy-

80

– Turniej eliminacyjny odbił się
echem

wśród

atrakcyjne. Dlatego też organizacja

jątkowy ze względu na to, że został

wielkim

golfistów

tak prestiżowego turnieju na naszym

poprzedzony dwoma turniejami eli-

w zachodniej Polsce. Gościliśmy za-

polu golfowym sprawiła, że byliśmy

minacyjnymi. 9 maja miał miejsce

wodników ze Szczecina, Choszczna,

na ustach wielu uczestników. Mamy

pierwszy z nich na polu golfowym

Poznania, Zielonej Góry i wielu in-

też nadzieję, że w przyszłym roku

Zawarcie w Gorzowie Wielkopol-

nych miast. To duży sukces organi-

frekwencja będzie jeszcze wyższa

skim. Do Silesia Business & Life

zacyjny magazynu Silesia Business

i znów ten turniej pojawi się w na-

Golf Cup 2015 został zakwalifiko-

& Life, jak i marketingowy nasze-

szym kalendarzu wydarzeń – mówił

wany Leszek Sykut oraz Ryszard

go pola golfowego. Wielu golfistów

Robert Woźniak, manager pola gol-

Zborowski.

uważa, że pola 9-dołkowe są mało

fowego Zawarcie

SILESIA BUSINESS & LIFE

Silesia Business & Life oraz Pole Golfo
zapraszaj¹ na Turniej Eliminacy
V Edycji Silesia Business
& Life G
Wyniki:
V

GOLF CUP

BUSINESS&LIFE

Kategoria HCP 0 – 15
I miejsce – Leszek Sykut
II miejsce – Sylwester Stefański
III miejsce – Mariusz Leszko
Kategoria HCP 15,1 – 30
I miejsce – Ryszard Zborowski
II miejsce – Bartosz Wichowski
III miejsce – Krzysztof Zienkiewicz

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Silesia Business & Life Golf Cup 2015
GOLF

ELIMINACJE

BYTOM

V

GOLF CUP
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Kolejny turniej eliminacyjny odbył się 23 maja na polu golfowym Armada Golf Club
w Bytomiu. Zwycięzcami tego turnieju zostali Henryk Gwiżdż i Tomasz Gdynia – obydwaj wzięli udział w Silesia Business & Life Golf Cup 2015.
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– Turniej został rozegrany na bardzo
wysokim poziomie, o czym świadczy wyrównanie rekordu pola przez Piotra Ludygę. Walka o kwalifikację do turnieju
finałowego była zacięta do samego końca,
o czym może świadczyć fakt, że o kolejnych
miejscach na podium decydował countback. Cieszymy się, że mogliśmy rozegrać
tak dobre zawody na naszym polu – ocenił
Jakub Gustaw, manager pola golfowego
Armada Golf Club w Bytomiu.
Rosnący prestiż Silesia Business & Life
Golf Cup powoduje, że coraz częściej śląski Golf Cup jest marką rozpoznawalną
nie tylko w Polsce, ale także za granicą.
To impreza sportowo-kulturalna, w której
biorą udział golfiści z najwyższej półki,
gwiazdy polskiej sceny oraz znani sportowcy. Ten wyjątkowy event łączy w spójny sposób świat sportu, sztuki, muzyki,
mody oraz biznesu. Co roku organizatorzy stawiają sobie to samo pytanie: jakie
atrakcje zaoferować, i w jakiej oprawie,
by nie zawieść uczestników i równocześnie nadal budować markę tej inicjatywy?

V

GOLF CUP
BUSINESS&LIFE

Wyniki:
Kategoria HCP 0 – 15
I miejsce – Henryk Gwiżdż
II miejsce – Piotr Ludyga
III miejsce – Piotr Kopiec
Kategoria HCP 15,1 – 30
I miejsce – Tomasz Gdynia
II miejsce – Michał Ligocki
III miejsce – Łukasz Pawłowski

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Silesia Business & Life
Golf Cup 5

V
GOLF CUP
BUSINESS&LIFE

Patronat nad turniejem objął POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
oraz prezydenci Chorzowa i Siemianowic Śląskich
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Najlepsi golfiści, gwiazdy muzyki,
sportu i show businessu.
Ekskluzywne samochody, cenne nagrody, wspaniali goście, czyli

Silesia Business & Life Golf Cup 2015
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Wyjątkowo, atrakcyjnie, różnorod-

sowaniem. To przykład imprezy, która

torzy stawiają sobie to samo pytanie:

nie – to najczęstsze słowa, które można

w urozmaicony sposób integruje różne

jakie atrakcje zaoferować, i w jakiej

było usłyszeć z ust uczestników Silesia

sfery życia. Łączy przyjemne z poży-

oprawie, by nie zawieść uczestników

Business & Life Golf Cup 2015. Wy-

tecznym. W trakcie eventu można się

i równocześnie nadal budować markę

jątkowo dlatego, że była to V, a więc

spotkać, porozmawiać, posłuchać do-

tej inicjatywy? Tegoroczny turniej od-

jubileuszowa edycja tego wydarzenia.

brej muzyki na żywo, a przy tym trochę

był się 6 czerwca, tradycyjnie już na

Wyjątkowo także z tego względu, że

zmęczyć podczas gry w golfa – wyja-

polu golfowym Śląskiego Klubu Gol-

tegoroczny turniej został objęty hono-

śniała Patrycja Tomaszczyk-Kindla,

fowego w Siemianowicach Śląskich.

rowym patronatem Polskiego Komitetu

która prowadziła cały event.

Bardzo ważnym aspektem tegoroczne-

Olimpijskiego. Atrakcyjnie, bo w czę-

Rosnący prestiż Silesia Business

go Golf Cup był fakt objęcia nad nim

ści rozrywkowo-kulturalnej Golf Cup

& Life Golf Cup powoduje, że coraz

honorowego patronatu przez Polski

na scenie pojawili się artyści dużego

częściej śląski Golf Cup jest marką

Komitet Olimpijski, co w zdecydowa-

formatu, a na polu golfowym śmietan-

rozpoznawalną nie tylko w Polsce, ale

ny sposób podniosło jego rangę. Pod-

ka utalentowanych golfistów. I wresz-

także za granicą. To impreza sporto-

czas eventu został odczytany list gra-

cie różnorodnie z uwagi na bogaty

wo-kulturalna, w której biorą udział

tulacyjny prezesa Komitetu, który nie

program wydarzenia łączący w sobie

golfiści z najwyższej półki, gwiazdy

mógł uczestniczyć w nim ze wzglę-

sport, rozrywkę, kulturę i biznes.

polskiej sceny oraz znani sportowcy.

du na trwające w tym samym czasie

Ten wyjątkowy event łączy w spójny

Igrzyska Europejskie w Baku.

– To już piąta edycja tego eventu, któ-

sposób świat sportu, sztuki, muzyki,

– Cieszy nas, że w tym roku turniej

ry cieszy się coraz większym zaintere-

mody oraz biznesu. Co roku organiza-

został zorganizowany przy wsparciu

SILESIA BUSINESS & LIFE

V

GOLF CUP
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tak ważnej instytucji w świecie sportu, jaką jest Polski Komitet Olimpijski. To dowód na to, że
gra w golfa staje się coraz bardziej
popularna i że dzięki Golf Cup
możliwa jest jeszcze szersza
promocja tej dyscypliny sportu
– mówił Klaudiusz Sevkovic,
redaktor naczelny magazynu
Silesia Business & Life.
Na podium tegorocznego Silesia Business & Life Golf Cup
w kategorii profesjonalistów stanął
Maksymilian Sałuda, a swoje zwycięstwo zawdzięcza tylko 72 uderzeniom piłeczki golfowej.
Ponadto – jak co roku – patronat
nad Golf Cup 2015 objęli prezydenci
Chorzowa i Siemianowic Śląskich.
– Cieszę się, że to właśnie Siemianowice Śląskie wybrane zostały jako
miejsce imprezy organizowanej z takim rozmachem i odwiedzanej przez
tyle osobowości z kręgu sportu
oraz

kultury.

niam,

że

pole

golfowe

Zapew-

piękne

to nie jedyne
miejsce w Siemianowicach
Śląskich

warte

odwiedzenia.

Na

SILESIA BUSINESS & LIFE
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W części rozrywkowej eventu odbyła się prezentacja luksusowych samochodów marki AUDI (NOMA 2)
oraz oferty firmy ADS SECURITIES
LONDON LIMITED. Goście turnieju
mieli możliwość zasmakowania potraw różnych kuchni świata, które były
przygotowywane na żywo, jak również
kuchni japońskiej w wykonaniu Umami Sushi Take Away. Ponadto w programie wydarzenia znalazła się degustacja urozmaiconych trunków, takich
jak: Glenmorangie Single Malt Scotch
Whisky, Hennessy Fine De Cognac,
Belvedere Vodka oraz win włoskich
i win z Nowego Świata.
– W tym roku zaprosiliśmy do współpracy jeszcze więcej firm i dzięki temu
bardziej wzbogaciliśmy program eventu. Na liście partnerów pojawiły się
ich terenie zlokalizowana jest cho-

Praca, w wyniku losowania odbywa-

marki, które uczestniczyły w pierwszej

ciażby strzelnica myśliwska czy piękny

jącego się w czasie turnieju, trafiła

edycji Golf Cup i teraz wróciły, np.

i klimatyczny Park Tradycji – jeden

w ręce Roberta Woźniaka, managera

firma solvadis polska czy Wojskowe

z obiektów Śląskiego Szlaku Zabytków

pola golfowego Zawarcie.

Zakłady Mechaniczne w Siemia-

– komentował Rafał Piech, prezydent

– Praca wprost odnosi się do tematy-

nowicach Śląskich. Większe grono

ki tego eventu, a więc przedstawia pę-

partnerów to też więcej atrakcyjnych

Dodatkową atrakcją tegorocznego

dzącą i podświetloną piłeczkę golfową.

nagród dla uczestników turnieju –

turnieju był konkurs „Hole In One”,

Ze względu na jej specyfikę, dla kogoś,

tłumaczył Krzysztof Zioło, orga-

w którym główną nagrodą był samo-

kogo nie interesuje ten sport, zapewne

nizator Silesia Business & Life

chód marki Audi o wartości 250 tys.

obraz nie byłby taką wartością. Stąd też

Golf Cup.

złotych. W części artystycznej eventu

cieszy mnie fakt, że obraz trafił w ręce

wystąpili: Cezary Pazura, Kasia Popo-

golfisty – wyjaśniał Andrzej Styrna.

Siemianowic Śląskich:

wska, Sarsa i Marcin Kindla.
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Cup,

podczas

trwania

całego eventu począt-

– Od kilku lat współpracuję z redak-

Golf Cup 2015 rozpoczął się rano

cją magazynu Silesia Business & Life

turniejem golfowym z udziałem naj-

przy organizowaniu tego eventu. Jest

lepszych polskich golfistów i zaproszo-

to szczególnie związane z tworzeniem

nych gości. Wzięli w nim udział m.in.:

programu artystycznego tego wydarze-

Mariusz Czerkawski, Jurek Dudek,

nia. Staram się co roku zapraszać na

Mateusz Ligocki, Tomek Iwan, Michał

nie swoich przyjaciół z branży muzycz-

Wójcik, Robert Woźniak, Peter Bron-

nej. W tym roku udało się nam zachęcić

son, Brian Messing, Max Sałuda oraz

do udziału wyjątkową liczbę artystów.

zwycięzcy turniejów eliminacyjnych,

Choć nie było to łatwe, bo V edycja

które odbyły się w Gorzowie Wielko-

Golf Cup odbyła się między dwoma

polskim i Bytomiu, a także pasjonaci

wielkimi festiwalami muzycznymi –

golfa.

mówił Marcin Kindla.

Tradycyjnie już dla Golf

– Nie mogłem odmówić udziału

Równolegle do części artystycznej

w turnieju organizatorom Golf Cup.

goście uczestniczący w evencie mieli

Bardzo lubię ten turniej, który charak-

okazję zapoznać się z obrazami An-

teryzuje się specyficzną atmosferą. Są

drzeja Styrny, artysty, miłośnika sur-

emocje, jest rywalizacja, a przy tym

realizmu na płótnie, który swoje prace

pewna swoboda. To wydarzenie potrafi

prezentuje podczas każdej edycji. Co

skupić ciekawych ludzi wokół wspólnej

więcej, również i w tym roku przygo-

pasji – tak komentował turniej Mariusz

tował obraz specjalnie na tę okazję.

Czerkawski.
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kujący lub jeszcze nie-
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Na podium podczas tegorocznego Silesia business & life Golf Cup – w kategorii profesjonalistów – stanął Maksymilian Sałuda, a swoje zwycięstwo zawdzięcza tylko 72 uderzeniom .
Wyniki Silesia Business & life Golf Cup 2015:
Kategoria strokeplay brutto
profesjonalistów
I miejsce – Maksymilian Sałuda 72 uderzenia
II miejsce – Peter Bronson 74 uderzenia
III miejsce – Brian Messing 75 uderzeń
Kategoria strokeplay amatorów
I miejsce – Piotr Ludyga 73 uderzenia
II miejsce – Łukasz Szumański 79 uderzeń
III miejsce – Mariusz Czerkawski 82 uderzenia
Kategoria Stableford netto grupa HCP 0,0-15,0
I miejsce – Jacek Dudak 40 pkt
II miejsce – Marek Królikowski 37 pkt
III miejsce – Adam Deja 36 pkt
Kategoria Stableford netto grupa HCP 15,1-30,0
I miejsce – Karol Pazera 41 pkt
II miejsce – Tomasz Gdynia 39 pkt
III miejsce – Leszek Bać 37 pkt
Nearest To The Pin ,,2” – 1 uncja złota – Łukasz
Szumański – 3 metry
Nearest To The Pin ,,5” – markowy wedge – Waldemar Brzeziński – 4,08 metra
Nearest To The Pin ,,8” – telewizor ufundowany
przez firmę Solvadis – Jacek Wrona – 1,81
Nearest To The Pin ,,11” – odkurzacz firmy Miele
– Piotr Dziubałtowski – 4,39 metra
Longest Drive ,,9” – markowy driver – Zofia Paradysz
Longest Drive ,,18” – markowy driver – Mariusz
Czerkawski
Longest Drive ,,3 – butelka 1,5 l Glenmorange
Single Malt – Sham Cader

SILESIA BUSINESS & LIFE
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przekonani do golfa uczestnicy próbowali swoich sił w Akademii Golfa pod
okiem profesjonalnych golfistów.
– Przyznaję, że jakiś czas temu obiecałem sobie, że poświęcę więcej czasu na grę w golfa. Niestety, nie udało
się… I dlatego w tegorocznym turnieju nie wziąłem udziału. Poćwiczyłem
trochę na driving range swing i uderzenie. Golf jest walką z samym
sobą. Jednak trzeba rozpocząć tę przygodę
od

dobrej

lekcji techniki gry –
wyjaśniał
Piotr Zelt
W Golf Cup
2015 uczestniczyło
wielu znanych i uznanych artystów, prezenterów, sportowców czy osób
związanych z szeroko rozumianym show-biznesem.
– Cały event jest organizowany na
wysokim poziomie. Dlatego też na piątą edycję turnieju zaprosiłem dwóch
znajomych z Portugalii, by mogli
przekonać się, jak interesujące wydarzenia

sportowo-rozrywkowe

odbywają się w Polsce. Mam nadzieję, że za rok cała nasza trójka zagra w turnieju – komentował Radosław Gilewicz
Ten rok z perspektywy
Golf Cup będzie wyjątkowy z jeszcze jednego
powodu. W listopadzie
bieżącego roku odbędzie
się pierwsza edycja turnie-
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ju w Hiszpanii. Jest to efekt współpracy redakcji magazynu Silesia
Business & Life z firmą Travel&Action – biurem podróży posiadającym 10-letnie doświadczenie w tworzeniu unikatowej oferty
turystycznej w powiązaniu z grą w golfa. Pomysł na zorganizowanie turnieju w tak nietypowym miejscu, czyli w słonecznym Alicante, wynika z tego, że w okresie jesienno-zimowym grę w golfa na polskich polach utrudniają deszcz i niskie temperatury. Co
więcej, zainteresowanie tym sportem rośnie i coraz częściej wiąże
się z bardziej wyrafinowanymi oczekiwaniami graczy w zakresie
lokalizacji pól golfowych.
– Jesień w Hiszpanii, ze średnią temperaturą około 20 stopni
Celsjusza i dłuższym dniem, jest wyjątkowo przyjazna golfistom.
Uczestnicy wyjazdu będą mieszkać w hotelu Bonalba Golf 4* położonym bezpośrednio na polu golfowym. W promieniu 20 km od niego
znajduje się
kolejnych
k i l k a
ciekawych
p ó l
golfowych.
Podc z a s
tygodniowego pobytu zostanie rozegranych pięć
rund golfa, z czego trzy najlepsze wyniki liczyć się będą do klasyfikacji w systemie stableford. Do udziału w wyjeździe zachęcamy wszystkich
miłośników gry na zielonej trawce, zarówno osoby na
początku swej przygody z golfem, jak i graczy z długoletnim stażem – mówiła Katarzyna Bobińska z Travel&Action
Redakcja czasopisma ma nadzieję, że hiszpańska edycja turnieju
na stałe wpisze się w kalendarz imprez golfowych. Potwierdzeniem
słuszności rozwijania pomysłu, jakim jest Golf Cup, są opinie wielokrotnych uczestników tego turnieju. Choć, jak sami przyznają, to
pasja, która nie jest pozbawiona wyrzeczeń.
– Dlaczego golf, a nie inna dyscyplina sportu? Chcąc uprawiać
ten sport trzeba mu poświęcić wiele energii i uwagi. Golf wymaga cierpliwości, bo efekty przychodzą po długim czasie. Nawet
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V
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po roku gry trudno przecież zagrać na
polu 9-dołkowym – wyjaśniał podczas
V edycji Golf Cup Cezary Pazura
Silesia Business & Life Golf Cup na
stałe wpisał się w harmonogram nie
tylko sportowych, ale też kulturalnorozrywkowych wydarzeń na Śląsku.
– Pojawiają się głosy w Polsce, że to
najlepsza impreza golfowo-towarzyska.
Chyba każdy uczestnik Golf Cup czuje
zadowolenie będąc w tym miejscu. Dla
mnie jest to też okazja, by spotkać wielu
znajomych, których nie widziałem od
wielu miesięcy. A może nawet od roku,
czyli podczas zeszłorocznego turnieju –
komentował Tomasz Iwan
Z każdym rokiem coraz częściej zaliczany jest do tych, które cenione są
w skali ogólnopolskiej. Kluczowym
wyróżnikiem Silesia Business & Life
Golf Cup na tle innych tego typu imprez jest integrowanie różnych środowisk wokół jednej dziedziny sportu.
Ta integracja ma charakter towarzysko-zawodowo-biznesowy i następuje
w okolicznościach bardzo sprzyjających temu procesowi. Każda edycja
turnieju zaskakuje ilością i jakością
atrakcji, jak również oprawą artystyczną i muzyczną. Co roku uczestnicy tego
eventu konfrontują swoje umiejętności
sportowe, doskonalą je, a przy tym, co
chyba wymaga szczególnego podkreślenia, inspirują do tego innych.
Event z pola golfowego przeniósł się
wieczorem do nowo powstałego klubu
PRIME w Katowicach, w którym odbyło się after party. Jak zwykle zabawa
była przednia i trwała do białego rana.
Obsługę medialną całego turnieju
zapewniła stacja telewizyjna TVN oraz
TVN METEO ACTIV. Relacja z turnieju pojawiła się w programie „Co za
Tydzień” w TVN.
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NOWY HOTEL W GDYNI
200 KOMFORTOWYCH POKOI
POKOJE PREMIUM I BUSINESS Z WIDOKIEM NA MORZE
NOWOCZESNE CENTRUM KONFERENCYJNE
SALA BALOWA Z TARASEM WIDOKOWYM
GåRD - RESTAURACJA SKANDYNAWSKA
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ul. Jerzego Waszyngtona 19; Gdynia
+48 58 743 07 00; hotel@courtyardgdynia.com
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Rafał SONIK
SPORT

Dakar, to życie, życie to Dakar...
Spełnił się bajkowy scenariusz. Bo najpierw była porażka, następnie miałem wypadek, a potem było trzecie miejsce, drugie miejsce i wreszcie wygrałem! Taki Dakar jest. Uczy pokory,
ale i wynagradza cierpliwość.
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W czwartek, 30 lipca, wraz z pierw-

Z Rafałem Sonikiem spotkaliśmy się

budowaliśmy centrum handlowe Gemini

szymi promieniami słońca Rafał Sonik

na trasie, w stolicy Górnego Śląska. Spy-

Park, a wkrótce takie centrum handlowe

wyruszył w quadowy rajd z dawnego

taliśmy skąd pomysł na taki rajd.

powstanie w Tychach.

przejścia granicznego na Łysej Polanie

– Wyruszyliśmy w taką podróż pierw-

– Wspominał Pan kiedyś, że udało

do Kostrzyna nad Odrą, gdzie odbywał

szy raz. Udawaliśmy się na Woodstock

się Panu wdrożyć i przyspieszyć nawet

się 21. Przystanek Woodstock. Droga

w charytatywnym, filantropijnym celu.

restrukturyzację Huty Katowice!

wiodła z jednego krańca Polski na drugi,

Był to dla nas swoisty test. To taki ko-

– I to w czasach, gdy ta miała mocno

przez rodzinny Kraków, Olkusz, Kato-

lejny życiowy Dakar, ponieważ serducho

pod górę, gdy trzeba było ograniczać

wice, Opole, Wrocław, Lubin, Zieloną

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

prąd, wodę, dosłownie wszystko. Kupi-

Górę aż do celu.

mam na kasku, na daszku. Ono jechało

liśmy też w samym centrum Dąbrowy

To kolejny z wielu wspaniałych, sza-

ze mną przez cały ubiegłoroczny Rajd

Górniczej część Huty Bankowej, dawną

lonych pomysłów ubiegłorocznego zwy-

Dakar, w dniu przerwy kwestowaliśmy

Hutę Dzierżyńskiego, starszą niż samo

cięzcy Dakaru. Tym razem Rafał Sonik

na WOŚP. Uczyliśmy się jednak teraz

miasto, i postawiliśmy tam Galerię Pogo-

wraz z towarzyszącymi mu osobami po-

czegoś ciekawego, zdobywaliśmy nowe

ria. Uczestniczyliśmy w projektowaniu

konał 700-kilometrową trasę w szczyt-

doświadczenia, bo jeśli akcja wypali, to

Drogowej Trasy Średnicowej, podpo-

nym celu. Ten swoisty rajd dedykowany

w przyszłym roku zrobimy coś zdecydo-

wiadając ówczesnym włodarzom wiele

był Łukaszowi Berezkowi – najdziel-

wanie większego. Wrażenia mam jednak

nowatorskich

niejszemu z wolontariuszy Wielkiej

fantastyczne. To było wspaniałe przeży-

jest logistycznie podobna do Śląska, na

Orkiestry Świątecznej Pomocy, zmaga-

cie oglądać na żywo Woodstock.

tym przykładzie widać tę synergię obu

rozwiązań.

Małopolska

jącemu się z nieuleczalną chorobą Le-

– Patrząc na Pana zainteresowania,

śniowskiego-Crohna. W ubiegłym roku

mnogość przedsięwzięć, w jakich Pan

jego historia poruszyła całą Polskę, 10-

uczestniczy i osiąga sukcesy, na wspa-

letni wówczas Łukasz zbierał pieniądze

niałe dokonania w sporcie i jeszcze

– Tym quadem, na którym jechałem

na wyposażenie dziecięcych oddziałów

ma Pan czas dla innych, to bez cienia

przez Polskę na Woodstock. Było na nim

ratunkowych, dzielny malec przekazał

przesady można stwierdzić, że jest

jeszcze argentyńskie błoto, to pierwszy

też wówczas wszystkie oszczędności ze

Pan człowiekiem renesansowym w tym

quad zwycięzca spoza Ameryki Połu-

swojej skarbonki.

zwariowanym XXI wieku. Jak jeden

dniowej. Nikt nie wygrał jeszcze na takim

gość może podołać tak wielu wyzwa-

sprzęcie Dakaru, choć ostatnio startowa-

niom?

ło 30 lokalnych załóg ze swoimi serwi-

regionów.
– Swego dopiął Pan także w Rajdzie
Dakar!

– Najważniejsza jest dobra organiza-

smenami, serwisami, którym dosłownie

cja. To podstawa. Bez niej nic nie było-

niczego nie brakowało. Teraz ten zwycię-

by możliwe. Ludzie muszą wiedzieć co

ski quad trafi na licytację, z której dochód

mają robić, jak mają robić. Muszą mieć

pójdzie na budowę domu dziecka.

przeświadczenie, że cel, wyzwanie ma
sens. Proszę zauważyć, że w drodze na

– Jak Pan rozprawił się z tą południowoamerykańską koalicją?

Woodstock towarzyszyła mi stosunkowo

– Po prostu ich rozkminiłem! Krok

niewielka grupa, a już w trakcie naszej

po kroku mentalnie ich objechałem. Po-

rozmowy przeglądnięto mi quad, uzupeł-

łudniowcy słyną z gorącej krwi. Gdy

niono płyny w bidonie.
– Pochodzi Pan z Małopolski, ale
i nie ukrywa swojej dużej sympatii dla
Śląska.
– No tak. Zawsze tak było. W Gliwicach wraz ze wspólnikiem postawiliśmy
jedną z pierwszych stacji BP w Polsce.
Tę inwestycję kupiliśmy w trakcie budowy, ale kolejne już sami od zera bupostawiliśmy 38 stacji BP! Generalnie na
Śląsku i w Bielsku-Białej wybudowaliśmy ponad 40 stacji BP. W Katowicach
wybudowaliśmy jednego z pierwszych
McDonalds’ów. W Bielsku-Białej wy-
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dowaliśmy. W 1998 roku w 12 miesięcy
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jest cały czas cool, cool, to ich akcje idą

poczekać, aż będę w pełni gotowy na ten

że czasami nawet spać się nie chce. Wy-

w górę. Są wtedy trudni do pokonania.

sukces. Popełnię mniej błędów.

czerpanie jest maksymalne, skłonność do

– Tak było w istocie?

popełniania błędów drastycznie rośnie.

znajdą się pod presją. Wtedy zaczynają

– Patrząc na to retrospektywnie, to nie

Po prostu mózg inaczej reaguje, więc ry-

się denerwować, tracą grunt pod nogami.

mogło mnie nic lepszego spotkać. Speł-

zyko strat czasowych jest maksymalne.

– Dakar rozgrywa się w głowach za-

nił się bajkowy scenariusz. Bo najpierw

Dlatego moje nowe marzenie-wyzwanie

była porażka, następnie miałem wypa-

jest tak szalenie ambitne.

Sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy

wodników, w sferze mentalnej?
– Dakar, to czysta psychologia. Jeśli

dek, a potem było trzecie miejsce, drugie

kilkudziesięciu zawodników prezentuje

miejsce i wreszcie wygrałem! Taki Dakar

podobne umiejętności, nie robi błędów

jest. Uczy pokory, ale i wynagradza cier-

na trasie, a sprzęt jest podobnej jakości,

pliwość.

– Kolejny Dakar zaczyna się w dniu,
gdy poprzedni się kończy. Tak więc przy-

nawigacja jest ok, to wygrywa ten, kto

– Skoro już Pan osiągnął cel, wygrał

gotowania rozpoczęliśmy już z końcem

jest silniejszy mentalnie. Argentyńczycy,

Dakar, to gdzie teraz przesunie Pan

stycznia, choć naturalnie ich intensyw-

Boliwijczycy,

swoją granicę marzeń?

ność wzrosła na przełomie lipca, sierpnia.

Chilijczycy,

Peruwiań-

czycy to świetni sportowcy, ale nie są to

– Nie chcę być arogantem, który powie

Zaczęliśmy przygotowywać maszyny,

chłodni, wykalkulowani Niemcy, Norwe-

„byłem najlepszy, już wszystko w życiu

kompletujemy załogę, analizujemy trasę.

gowie. Południowcy zawsze są w gorącz-

wygrałem, osiągnąłem”. Mam swoje ko-

ce, emocje w nich wybuchają i właśnie

lejne cele, marzenia... W 2014 roku by-

ten poziom eskalacji emocji ich gubi. Ja

łem drugi przegrywając pierwsze miejsce

– Za trzy tygodnie jedziemy do Chile,

ten mechanizm rozczytałem i wykorzy-

o półtorej godziny, ale błędów popełniłem

25 sierpnia wystartujemy w 5. rundzie

stałem. Byłem głęboko przekonany, że

na 3,5 godziny. Z kolei wygrywając Da-

Pucharu Świata. Następnie w Peru wy-

jeśli na półmetku będzie dobrze, będę

kar w 2015 roku o trzy godziny, popeł-

startujemy w rajdzie Desafio Inca, który

miał przewagę, to moja szansa na zwy-

niłem błędów na 1,5 godziny. Więc teraz

odbywa się na terenach, gdzie prowadziła

cięstwo zostanie zwielokrotniona. I tak

zawiesiłem sobie wyżej poprzeczkę – na

trasa Dakaru, w 2014 roku był tam roz-

się w końcu stało!

60 godzin odcinków specjalnych chcę

grywany odcinek specjalny. Później na

zejść poniżej godziny błędów.

dwa miesiące przeniesiemy się do Emira-

– Dość długo dochodził Pan do
szczytu. Cierpliwości czasami nie brakowało? Nie było momentów zwątpienia?

– W planach przygotowań są jakieś
starty?

– Realne marzenie?

tów Arabskich, Dubaju, Omanu, gdzie są

– Tak, ale i ekstremalne, ponieważ kil-

doskonałe warunki do treningów, a jesie-

ka odcinków będzie się odbywało w Boli-

nią szlifować formę będziemy w Polsce,

– Może trochę... Na początku. Myśla-

wii, Andach, na wysokościach 3000–5000

na Pustyni Błędowskiej. To jedyna pusty-

łem sobie wtedy – „kurcze, dlaczego nie

tysięcy metrów nad poziomem morza. Na

nia w Europie. Niewielka, ale można na

wygrałem?”. Potem z kolei przyszła re-

tej wysokości organizm się powoli rege-

niej potrenować.

fleksja, że Dakar nie jest grą przypadku,

neruje, jeśli w ogóle. Nie można zasnąć,

więc może jeszcze nie dojrzałem mental-

odpoczywać, wysokie ciśnienie sprawia,

nie do zwycięstwa. Może lepiej jeszcze

Foto: Mateusz Szelc
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– Rozpoczął Pan już przygotowania
do kolejnego Dakaru?
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Zbigniew Cieńciała

Nie samą pracą Sonik żyje...
Elefant był pierwszy
Krakowski

przedsiębiorca

zawsze

koncernu British Petroleum – aktualnie

tworzeniu, rozwoju i pracy z ludźmi oraz

jednego z liderów branży.

dla ludzi. Dlatego uważa, że lepszym

umiejętnie łączył pasję i życie zawodo-

Na ścieżce zawodowej przyszedł w koń-

we. Od najmłodszych lat był zapalonym

cu czas na zbudowanie okrętu flagowego,

narciarzem i stałym gościem na Kaspro-

którym stała się spółka Gemini Holding.

W budowaniu swoich firm krakowia-

wym Wierchu. W wieku 16 lat swoje za-

Firma zajmuje się budową i zarządzaniem

nin ma pełną świadomość siły drzemią-

miłowania postanowił przekuć w sposób

wielkimi centrami handlowymi (Gemi-

cej w potencjale ludzi, z którymi pracuje.

na życie, handlując sprzętem sportowym.

ni Jasna Park w Tarnowie i Gemini Park

Dlatego nie tylko starannie dobiera swoją

Kolejnym, naturalnym, krokiem okazało

w Bielsku-Białej). Stając za sterami tego

kadrę, ale również nieustannie motywu-

się otwarcie jednego z pierwszych domów

znaczącego przedsięwzięcia nie zaprze-

je swoich pracowników do podnoszenia

handlowych w Krakowie. Elefant – pierw-

stał jednocześnie działania w innych bran-

kwalifikacji. Przekłada się to na staż pracy

sza firma Sonika – zaczęła swoje życie,

żach, jak IT, farmaceutyczna, księgarska

w jego spółkach, który w niektórych przy-

kiedy jej właściciel studiował na drugim

czy deweloperska.

padkach przekroczył już 20 lat.

roku handlu zagranicznego na Akademii

określeniem jest „organiczny przedsiębiorca”.

Rafał Sonik uważa, że na sukces skła-

Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Eko-

Organiczny przedsiębiorca

da się 20 procent talentu i 10 procent

nomiczny). Firma prężnie działa do dziś,

nie biznesmen

szczęścia. Pozostała część to pilność

a dom handlowy stał się dla krakowian

Rafał Sonik nie lubi jednak nazywać

i pracowitość. Aby skutecznie prowadzić

punktem orientacyjnym na mapie ścisłego

siebie biznesmenem. Jego zdaniem słowo

jakąkolwiek działalność potrzebna jest

centrum.

„biznes” niesie ze sobą negatywne skoja-

umiejętność podejmowania decyzji i kon-

Rafał Sonik skierował również do swo-

rzenia – oznacza działalność nakierowaną

sekwencja w ich realizacji.

jego rodzinnego miasta powiew z Zacho-

przede wszystkim na zysk. Tymczasem

du w postaci pierwszej restauracji McDo-

działalność zawodowa prezesa Gemini

nald’s (potem były kolejne w Zakopanem

Holding opiera się przede wszystkim na

i Bielsku-Białej). To on miał również olbrzymi wkład w sprowadzenie do Polski

Życiowa filozofia
„Pieniądze to środek, nie cel”.
„Kreacja jest istotą mojego zawodowego życia”.
„Przyjaźń to osnowa życia, to gotowość,
żeby być dla kogoś, kiedy jesteś potrzebny”.
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Wygrywając Dakar rozkminiłem koalicję
południowoamerykańską!
Krok po kroku mentalnie
ich objechałem.

Prawdziwa miłość

i motocrossie. Największe sukcesy od-

wciąż nie przeszkadza mu to wygrywać

Trawestując znane powiedzenie „nie

niósł jednak na arenie międzynarodo-

z o połowę młodszymi konkurentami.

samą pracą Sonik żyje”, ten niezwykle

wej. W 2009 roku, jako pierwszy Polak

Rafał Sonik jest założycielem, funda-

poukładany i wymagający, w stosunku do

w trzydziestoletniej historii Rajdu Da-

torem i byłym prezesem Polskiego Stowa-

siebie i swoich pracowników, człowiek

kar, wywalczył miejsce na jego podium.

rzyszenia Czterokołowców ATV Polska.

od zawsze wysoko zawieszał sobie po-

Osiągnięcie powtórzył w 2013 roku, by

W 2012 roku, wraz z Piotrem Baupre, we

przeczkę. Jego miłość do podejmowania

12 miesięcy później wspiąć się szczebel

współpracy z Polskim Związkiem Moto-

kolejnych wyzwań miała i ma swoje od-

wyżej i zdobyć dakarowe srebro. Aby

rowym powołał do życia Poland National

zwierciedlenie również w sporcie. Krako-

zbierać kolejne cenne doświadczenia,

Team – reprezentację Polski w rajdach

wianin poza narciarstwem próbował teni-

podjął starty w cyklu Pucharu Świata

terenowych, w której od początku dzia-

sa, windsurfingu, lotnictwa i wielu innych

motocyklowej federacji FIM. W latach

łalności (grudzień 2012) pełni funkcję

dyscyplin, ale te wszystkie aktywności

2010, 2013, 2014 był bezkonkurencyjny,

kapitana. W ten sposób udało się zinte-

zeszły na drugi plan, kiedy w życiu Rafała

sięgając po to cenne trofeum, a w 2012

grować wszystkich zawodników startują-

Sonika pojawił się quad. Jego prawdziwą

roku uplasował się na drugiej pozycji.

cych w Rajdzie Dakar i pokazać, że nawet

miłością stały się właśnie quady i rajdy

Wreszcie w 2015 roku został pierwszym

w tak indywidualnym sporcie, opartym

cross-country. Jak to zwykle bywa, był to

polskim kierowcą, który stanął na naj-

na zespołach sponsorskich, jest możliwa

przypadek. Podczas wypoczynku na połu-

wyższym stopniu podium legendarnego

współpraca i jedność.

dniu Francji, na początku lat 90., brak wia-

Rajdu Dakar!
Rajdy terenowe to dla niego szkoła

surfowanie. Postanowił więc dla zabicia

charakteru. Liczne kontuzje, które często

Sukcesy sportowe niosą ze sobą rów-

czasu pojeździć na czterokołowych moto-

towarzyszą tak ekstremalnemu sportowi,

nież odpowiedzialność. Rafał Sonik wraz

cyklach. Kilka lat później, w 2001 roku,

traktuje jak drogę do wzmocnienia. Kie-

z Ministerstwem Środowiska promuje ha-

zainicjował

stowarzyszenia

dy w 2006 roku w wyniku wypadku nie-

sło „Daj przyQuad, nie niszcz lasu”. Jego

ATV Polska, przez długi czas pozostając

malże stracił rękę, po kilku operacjach

nagłaśnianie ma służyć z jednej strony

jego prezesem.

i mozolnej rehabilitacji ponownie wsiadł

budowaniu świadomości użytkowników

na quada. Nie złamały go również po-

quadów i motocykli w zakresie dbałości

powstanie

Szkoła charakteru
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„Daj przyQuad”

tru uniemożliwił młodemu przedsiębiorcy

ważne wypadki w Rajdzie Dakar w 2013

o środowisko naturalne, z drugiej zaś za-

Na polskiej scenie sześciokrotnie

roku oraz w Abu Dhabi Desert Challen-

sygnalizować władzom lokalnym potrze-

sięgał po mistrzostwo kraju w enduro

ge w 2012 roku. W ręce ma 28 śrub, ale

bę wyznaczania miejsc, gdzie miłośnicy
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sportów motorowych mogliby bez prze-

znaczne fundusze na pomoc innym. Po-

akcje związane z działalnością społeczną,

szkód realizować swoją pasję.

maga i dofinansowuje od lat nowatorskie

kulturową i ekologiczną w polskich Ta-

Swoim autorytetem wspiera inicjatywę

i prężne stowarzyszenie „Siemacha” dzia-

trach, głównie skupione wokół kultowe-

„Szybcy na torze – bezpieczni na drodze”.

łające na rzecz dzieci i młodzieży pozba-

go Kasprowego Wierchu. Jest prezesem

Jest również ambasadorem programu FIA

wionej równych szans w rozwoju eduka-

stowarzyszenia „Czysta Polska”, które

Golden Rules, zrzeszającej najlepszych

cyjnym i społecznym. Inicjuje i wspiera

co roku organizuje wielką akcję sprząta-

rajdowych kierowców w Polsce. W ra-

nia naszych najwyższych gór pod hasłem

mach tej kampanii, promującej podstawo-

„Czyste Tatry”. Jest także pomysłodaw-

we zasady bezpieczeństwa w ruchu drogo-

cą strony internetowej naszkasprowy.pl

wym, patronuje zasadzie jazdy w kasku.

oraz organizatorem inicjatyw związanych
z ochroną środowiska.

Czysta Polska, szczęśliwie dzieci
Rafał Sonik jest odpowiedzialnym
przedsiębiorcą, dla którego pieniądze nie
niosą wartości samej w sobie, ale stanowią środek do osiągania celu. Kocha pracować z ludźmi i dla ludzi. Poza realizacją
własnych pasji sportowych przeznacza

Foto: Mateusz Szelc

Lata Dakaru
1977 – Thierry Sabine zgubił się na pustyni Libii w czasie rajdu Abidżan – Nice.
Francuz urzeczony pięknem Sahary dwa
lata później zorganizował samochodowe ściganie po bezdrożach.
1979 – w tym roku zaczęła się jego historia. Rywalizowano na trasie Paryż – Senegal.
1986 – pomysłodawca i organizator rajdu ginie w katastrofie helikoptera.
1987 – w rajdzie startują pierwsi Polacy, prowadzący ciężarówki Jelcz.
2001 – Jutta Kleinschmidt jest pierwszą kobietą, która wygrała rajd.
2003 – wybucha mina pod jedną z ciężarówek.
2008 – z powodu zagrożenia terrorystycznego rywalizacja zostaje odwołana.
2009 – rajd zostaje przeniesiony do Ameryki Południowej, na bezdroża Argentyny i Chile.
2009 – debiut quadów i Rafała Sonika, który wywalczył 3. miejsce, stając jako pierwszy Polak
na podium.
2015 – po siedmiu latach startów Rafał Sonik wygrywa. Jest pierwszym Polakiem, który sięgnął po
indywidualne zwycięstwo.
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MKS ZAGŁĘBIE LUBIN S.A.
ul. Odrodzenia 28B, 59-300 Lubin
tel. +48 76 756 11 15 · tel. +48 76 756 11 14 · biuro@zaglebie.lubin.pl

zaglebie.lubin.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy
z wielokrotnym medalistą Mistrzostw
Polski w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn MKS Zagłębiem Lubin S.A.
Dotychczasowe działania pokazują,
że realizowane przez nas umowy
sponsorskie są wysoko oceniane,
a marki produktów lub samych ﬁrm
są wyraźnie obecne w świadomości
klientów biznesowych jak i kibiców.

Prezes MKS Zagłębie Lubin S.A.

KOBIETY
Mistrzostwo Polski (1x): 2010/11
Wicemistrzostwo Polski (9x): 1994/95,
1999/00, 2001/02, 2005/06, 2008/09,
2009/2010, 2011/2012, 2012/2013,
2013/14
Puchar Polski (3x): 2008/09, 2010/2011,
2012/2013
MĘŻCZYŹNI
Mistrzostwo Polski (1x): 2006/07
Wicemistrzostwo Polski (2x): 2004/05,
2007/08
Puchar Polski (1x): 1992/93

DOŁĄCZ DO NAS!
TWOJE
MIEJSCE

