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Oddajemy Państwu do rąk kolejny, 23. już, numer Silesii 
Business & Life. Kolejny rok dobiega końca, więc nadszedł 
czas podsumowań. Doskonałym do tego momentem była 
druga już gala Silesia Business & Life Awards 2015, którą 
zorganizowaliśmy w pięciogwiazdkowym hotelu Monopol 
w Katowicach. W spotkaniu udział wzięli wybitni goście, 
gwiazdy oraz ludzie, którzy z nami współpracują. Była to 
doskonała okazja, by wyróżnić najlepszych i wręczyć im 
pamiątkowe patery. Dziękuję w tym miejscu wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji naszych eventów oraz 
tym, którzy widzą w magazynie Silesia Business & Life 
ogromny potencjał i systematycznie goszczą na naszych 
łamach. Obszerna relacja oraz fotogaleria z tego wyda-
rzenia wewnątrz numeru. Natomiast reportaż i jeszcze 

większa galeria dostępne są na naszej stronie internetowej www.silesiaevent.pl.
Przygotowaliśmy w tym wydaniu także wywiady z ciekawymi osobami. Justyny Stecz-
kowskiej nie muszę przedstawiać – to znana i ceniona artystka, która tym razem w eks-
kluzywnym wywiadzie opowiada między innymi o swojej nowej płycie, która właśnie 
trafiła na rynek. W magazynie jak zwykle przedstawiamy firmy, które są siłą naszej 
gospodarki. Z wywiadu z Pawłem Olechnowiczem, prezesem zarządu Grupy LOTOS 
S.A., dowiadujemy się o planach i inwestycjach tej firmy.
Kolejne wywiady nasi dziennikarze przeprowadzili z artystką Ewą Farną, z Michelem 
Moranem – mistrzem kuchni, restauratorem oraz jurorem polskiej edycji MasterChefa, 
oraz z Mariuszem Czerkawskim, który wybrany został przez nasz magazyn, podczas 
gali Silesia Business & Life Awards 2015, Osobowością Roku 2015.

W rubryce EKO-SILESIA poruszamy temat biogazowni – podpowiadamy, jak prze-
prowadzić wszelkie wymagane procedury, aby uruchomić własną biogazownię. Pole-
cam gorąco lekturę działu Podróże, w którym opisuję cudowne plaże Koh Phangan. 

Na koniec jak zawsze sport. Już niebawem w naszym kraju po raz piewrszy w historii 
odbędą się mistrzostwa Europy mężczyzn w piłce ręcznej. Katowicki Spodek będzie jed-
ną z aren tych mistrzostw. To jak zwykle doskonała okazja do promocji naszego regionu. 
Jest to też okazja, aby przybliżyć Państwu sylwetkę Krzysztofa Lijewskiego – jednego 
z filarów naszej reprezentacji piłki ręcznej. Liczymy, że piłkarze, tak jak w ubiegłym 
roku siatkarze, wywalczą złoto i będziemy z nimi świętować ten sukces.

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

Pozdrawiam, życząc przyjemnej lektury
Klaudiusz Sevkovic

Project Manager
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SYLWETKA

Justyna STECZKOWSKA

Każda chwila jest ważna, niech więc trwa! 
Muzyka towarzyszy jej od dziecka. Nie lubi stać w miejscu, dlatego chwyta każdą chwilę i wykorzystuje ją 
najpiękniej jak potrafi. Jej żywioł to występy na scenie, ale dobrze czuje się również za obiektywem aparatu. 
Macierzyństwo ją zmieniło, ale nie na tyle, by nie skusić się na cygańskie wesele. 

– Justyno, z muzyką jesteś związa-
na od dziecka, gdyż pochodzisz z bar-
dzo muzykalnej rodziny. Możesz opo-
wiedzieć o tamtym okresie Twojego 
życia?

– Wychowałam się wśród dźwięków 
i muzykującego rodzeństwa. Tata opo-
wiadał mi, że jak miałam trzy latka to 
zaśpiewałam „O Sole Mio”, którego 
sama nauczyłam się podczas prób chó-
ralnych odbywających się w naszym 
domu. Opowiadał, że schowałam się 
pod fortepianem i tam uczyłam się ra-
zem z jednym z solistów. Był zasko-
czony i dumny ze mnie. Od tego czasu 
„O Sole Mio” stało się moim popiso-
wym numerem, a tata stawiał mnie na 
krześle, żeby publiczność mogła mnie 
zobaczyć (śmiech). Mój pierwszy po-
ważny występ odbył się w Telewizji 
Polskiej podczas słynnych „Spotkań 
Muzykujących Rodzin” prowadzo-
nych przez panią Bożenę Walter we 
Wrocławiu.

– Czy można przyjąć za cezurę 
w Twoim życiu rok 1994? Kiedy to 
z „Boskim Buenos” Maanamu wy-
śpiewałaś sobie „Szansę na sukces”?

– Dziękuję za boskie słowa (uśmiech). 
Myślę, że można przyjąć, że od tego 
wszystko się zaczęło, bo miałam to 
szczęście, że wtedy były tylko dwa pro-
gramy telewizyjne i co najmniej poło-
wa Polski oglądała „Szansę na sukces” 
(śmiech). Niemniej jednak, występując 
w tym programie byłam w pewnym sen-
sie ukształtowaną artystką, która miała 
już za sobą wiele koncertów w całej 
Europie ze swoją rodziną, jak również 
swoje własne piosenki i doświadczenia 

z różnymi zespołami z tamtych cza-
sów, głównie rzeszowskiej nowej fali.

– Retorycznym zatem będzie pyta-
nie: W jak znacznym stopniu „Szan-
sa na sukces” przyczyniła się do 
Twojej kariery muzycznej?

– Myślę, że pojawiła się w moim ży-
ciu w idealnym czasie i idealnym miej-
scu. Cieszę się, że otrzymałam szansę 
i potrafiłam ją właściwie wykorzystać. 
Nigdy nie zastanawiam się nad tym, co 
by było gdyby, bo to po prostu nie ma 
sensu. Ale „Szansa na sukces” na pew-
no otworzyła przede mną nowe drzwi, 
poszerzyła horyzonty, ponieważ dzięki 
temu, że ją zwyciężyłam, mogłam po-
jechać do Opola.

– Dobra passa trwała, bo w tym 
samym roku wygrałaś konkurs de-
biutów Festiwalu Polskiej Piosenki 
w Opolu…

– Tak, to prawda. Chociaż czas, któ-
rym dysponowałam, aby napisać pio-
senkę, to tylko kilka dni. Dochodziły 
emocje, presja czasu, obawa o jakość, 
to nie pomagało. Nikt nie wierzył 
w to, że się uda, ale dzięki mojej de-
terminacji i pomocy przyjaciół stało 
się… Piosenkę „Moja intymność” 
w kilka dni napisali dla mnie bracia 
Pospieszalscy i Wojciech Waglewski. 
Piosenkę niezwykłą i określającą mój 
ówczesny styl.

– Twoja pierwsza płyta o egzotycz-
nym tytule „Dziewczyna Szamana”. 
I od razu spektakularny sukces, pra-
wie 400 tysięcy sprzedanych płyt. Co 
się na niego złożyło?

– Myślę, że przede wszystkim ory-
ginalne piosenki. Fantastyczne teksty 
Grzegorza Ciechowskiego i to, w jaki 
sposób moje kompozycje zostały wy-
produkowane przez niego. Mój debiut 
toczył się wśród największych nazwisk 
w muzycznym świecie. Jestem wdzięcz-
na Piotrowi Kabajowi i Tomkowi Kop-
ciowi z ówczesnego Pomaton EMI, że 
poznali mnie z Grzegorzem Ciechow-
skim. Wspomagali ten projekt od same-
go początku, a co najistotniejsze, wie-
rzyli w niego. To były wspaniałe czasy 
dla muzyki, jej rozwoju i kreatywności.

– Muzyka jest dla Ciebie i profesją, 
i pasją. „Zdradziłaś” ją na chwilę, by 
zagrać rolę Teresy w filmie „Na ko-
niec świata” w reżyserii Magdaleny 
Łazarkiewicz. Czy to tylko przygo-
da, sprawdzenie aktorskich predys-
pozycji?

– I jedno, i drugie. Przede wszystkim 
jestem dumna z tego, że napisałam wraz 
z Antkiem Łazarkiewiczem muzykę do 
tego filmu. Nawet dziś, po tylu latach, 
warto jej posłuchać.

– Wysiadłaś też na Przystanku Wo-
odstock. 

– Na festiwalu Woodstock miałam 
przyjemność grać na wielkiej scenie 
dwa razy i muszę przyznać, że to abso-
lutnie niezwykłe przeżycie. Ogrom lu-
dzi pod sceną, ich siła, energia i miłość 
do muzyki są po prostu zniewalające. 
Poza tym bardzo cenię Jurka Owsiaka 
i szczerze podziwiam za to, jaką posia-
da sposobność łączenia społeczeństwa 
w tak istotnej sprawie, jak pomoc dru-
giemu człowiekowi.

SILESIA BUSINESS & LIFE6
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Foto: Michał Pańszczyk

Justyna Steczkowska, rocznik ’72. Urodzona w Rzeszowie. Pochodzi z wielo-
dzietnej muzycznej rodziny. Uczęszczała do Państwowej Szkoły Muzycznej im. 
I. Paderewskiego w Stalowej Woli. W 1994 r. wygrała „Szansę na sukces” oraz 
koncert debiutów podczas Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. W następnym 
roku wygrała Festiwal Piosenki Krajów Nadbałtyckich w Karlshamn (Szwecja) 
wykonując utwór „Moja intymność”. W tym samym roku reprezentowała Pol-
skę w Konkursie Piosenki Eurowizji w Dublinie z piosenką „Sama”. Jej pierw-
szy album „Dziewczyna Szamana” zyskał miano platynowej płyty oraz został 
wyróżniony nagrodą muzyczną Fryderyk ’96 w pięciu kategoriach. Otrzymała 
statuetkę Wiktor ’96 w kategorii Najlepsza Piosenkarka, Artystka Estrady. Jest 
zdobywczynią dwóch Wiktorów. Zagrała w filmie „Na koniec świata” w reżyserii 
Magdaleny Łazarkiewicz. Zajęła drugie miejsce w „Tańcu z gwiazdami”. Była 
jurorką w programie „The Voice of Poland”. Wydała 16 płyt, w tym tę najnowszą 
„I na co mi to było?”.
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– Życie człowieka składa się 
z chwil. Jaki zakres treści mieści się 
w piosenkach na Twojej płycie „Daj 
mi chwilę”?

– Każda chwila jest ważna, bo naj-
częściej dane jest nam ją przeżyć tyl-
ko raz. Jest jak drobinka pyłku nie-
siona wiatrem. W tym unoszeniu tkwi 
kwintesencja pięknego życia chwili, 
niepowtarzalnych obrazów promieni 
słonecznych rozświetlających o świcie 
poranek. Jak śpiewam na jednej ze swo-
ich płyt: „Dzień, rok, wiek trwa nieod-
wracalny czasu bieg, życie krótko trwa, 
nie urońmy żadnej chwili dnia…”.

– Piosenki z tej płyty zmuszają do 
refleksji nad nieuchronnym prze-
mijaniem czasu, jak chociażby „To 
tylko złudzenie (To nie miłość)” czy 
„Wracam do domu”. Do tej ostatniej 
urzekł mnie teledysk, ale nie ten ofi-
cjalny, lecz ten, którego żadna stacja 
telewizyjna nie chciała wyemitować. 
Możesz o nim opowiedzieć?

– To piękna historia o pojednaniu na-
pisana przez Pawła Deskę. Bardzo waż-
ny teledysk dla wielu ludzi, a przede 
wszystkim dla mniejszości seksual-
nych. Cieszę się, że przynosi ukojenie. 
Sam utwór stał się niezwykle popular-
ny, pomimo tego, że stacje radiowe go 
omijają. Ludzie niezwykle często pro-
szą mnie, żebym zaśpiewała „Wracam 
do domu”. Zawsze tej piosence towa-
rzyszy ogrom wzruszeń i niekończąca 
się burza braw.

– W 2007 roku wystąpiłaś w „Tań-
cu z gwiazdami”, w którym zajęłaś 
drugie miejsce. Widać, że nie chcesz 
się ograniczać tylko do muzyki czy 
filmu. To Twoja nowa pasja?

– Jak większość ludzi, po prostu lubię 
tańczyć, ale taniec nie jest dla mnie tak 
pasjonujący jak muzyka czy fotografia.

– Z parkietu na lód. Byłaś prowa-
dzącą program „Gwiazdy tańczą na 
lodzie”. Dobrze się czułaś w tej roli?

– Mój udział w „Tańcu na lodzie”, to 
był jeden z tych błędów, które czasem 
zdarza nam się popełnić w czasie dłu-
giej drogi zawodowej. To była trudna 

lekcja, ale stała się jednak inspiracją do 
przemyśleń. Nie poszła na marne, a ja 
jestem bogatsza o nowe doświadczenia 
i poznanie siebie w ekstremalnych wa-
runkach (śmiech). 

– Kochasz dzieci. Jeśli poświęcasz 
im czas, znaczy, że kochasz. Jesteś au-
torką „Puchowych kołysanek”. Czyż-
by to zasługa macierzyństwa? 

– Macierzyństwo zmienia każdą ko-
bietę. Dzieci są największym skarbem, 
najlepszym nauczycielem i lustrem, 
w którym odbija się nasz charakter. Nie 
wyobrażam sobie życia bez nich!

– Płyta tak się spodobała słucha-
czom, że nagrałaś „Puchowe kołysan-
ki 2”. Myślałaś może o kolejnej?

– Na razie zajęta jestem promocją 
swojej najnowszej płyty „I na co mi 
to było?”, której premiera odbyła się 
22 października. Trasa koncertowa po-
chłania bez reszty mój czas, wymaga 
olbrzymiej dyscypliny.

– Jako solistka lubisz też duety. 
W jakiej atmosferze rodziła się płyta 
nagrana wspólnie z Maciejem Maleń-
czukiem „Mezalianse”?

– To było piorunująco ciekawe do-
świadczenie. Jesteśmy skrajnie różni 
i pewnie niewielu wierzyło, że to się 
uda. Istotnie, zadziałała magia zasady 
przyciągania przeciwieństw. Udało się! 
Nie od dziś wiadomo też, że utwory 
z „Kabaretu Starszych Panów” to kla-
syka gatunku i śpiewanie ich to wielka 
przyjemność.

– Z jakim artystą jeszcze chciała-
byś nagrać płytę?

– Z kilkoma już mi się udało – To-
masz Stańko, Grzesiu Turnau, Edyta 
Bartosiewicz, Kasia Nosowska, Grze-
gorz Ciechowski. Jest wielu artystów, 
których podziwiam, którzy inspirują. 
Trudno powoływać się na nazwiska, 
by o kimś nie zapomnieć, kogoś nie 
przeoczyć. Wierzę, że przyjdzie jeszcze 
nasz czas.

– Ty lubisz obiektyw. I obiektyw 
lubi Ciebie. Nawiązuję do programu 

„W obiektywie Justyny Steczkow-
skiej” w Polsat Café. Co Twoim zda-
niem było w nim najistotniejsze?

– To, że mogłam sprawić radość ko-
bietom, które w tym programie wystę-
powały, że mogłam pokazać im jakie są 
piękne i jaką siłą jest kobiecość. Uwiel-
białam tworzyć ten program. Uwielbia-
łam możliwość kreacji w nim na wielu 
płaszczyznach. Szczęściem moim było 
być tam. Może kiedyś czas pozwoli na 
to, żeby powrócić do fotografowania 
kobiet.

– Działasz na wielu płaszczyznach. 
Byłaś także jurorką w „The Voice of 
Poland”. Czy tego typu programy 
są potrzebne? Co wnoszą istotnego 
w życie występującego oprócz, często 
chwilowej, popularności?

– Wszystko zależy od tego, jak 
uczestnik tę „błyskotliwą popularność” 
wykorzysta. W programie można na-
uczyć się ważnych rzeczy o tym za-
wodzie, spotkać ciekawych ludzi, wy-
stępować w naprawdę fantastycznych 
warunkach scenicznych, jakie mają 
największe gwiazdy w tym kraju. Jeśli 
nie pozwolisz swoim marzeniom rozbić 
się o ziemię, tylko latać wysoko nad nią 
z prawdziwą wiarą w sercu, że uda się 
je zrealizować, to będziesz robił w życiu 
to, co kochasz. Ale nie jest prawdą, że 
mogą to załatwić za ciebie inni ludzie. 
Mogą ci towarzyszyć w twojej drodze 
przez życie, ale to ty decydujesz czym 
będzie dla ciebie twoje życie.

– Jako znana artystka otrzymujesz 
wiele propozycji udziału w różnych 
akcjach społecznych. Co decyduje 
o tym, że albo się zgadzasz, albo od-
mawiasz?

– Bardzo często, ale wybieram te, 
w które wierzę. Współodczuwanie 
jest naszą naturą, o czym w codzien-
nym biegu warto pamiętać. Angażu-
ję się w działanie całym serduchem 
i zachęcam innych do pomocy. Jestem 
wdzięczna wszystkim tym, którzy 
wsparli i nieustannie wspierają ośrodek 
„Ufność” z Częstochowy (relacje moż-
na zobaczyć na stronie artystki www.
justynasteczkowska.pl, przyp. red.). 

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Foto: Marcin Urbański 
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W imieniu wszystkich tych opuszczo-
nych dzieci dziękuję, dziękuję i raz 
jeszcze dziękuję.

– Pozwolisz zapytać o Twojego 
starszego syna Leona? Prowadzi ku-
linarny kanał w internecie. Z czyich 
genów ukształtowały się takie zainte-
resowania?

– Leon zrobił nam śniadanie kiedy 
miał niecałe cztery lata. I to było na-
prawdę niesamowite i wzruszające. 
Jajecznica była urozmaicona kompo-
zycyjnie: pokrojone pomidory, ogórki 
i wielkie pajdy chleba (śmiech), ładnie 
też udekorował stół! A najważniejsze, 
była smaczna. Gotowanie to jego pa-
sja. Myślę, że ma w tym swój udział 
mój mąż, który zawsze gotował i gotuje 
w weekendy z Leonem. Tylko już teraz 
uczeń przerósł mistrza (śmiech).

– Chłopaki gotują, a Ty jesteś ikoną 
smaku. Dla wielu kobiet jesteś ikoną 
stylu. Ubierania też. Jak do tego pod-
chodzisz?

– Wiesz, miło to słyszeć, ale ja nie 
czuję się ikoną stylu. Moda nie jest 
moim żywiołem. Pieniądze wydaję 
głównie na swoje muzyczne projekty 
i wykształcenie dzieci oraz podróże.

– Wydałaś właśnie album „I na co 
mi to było?” z Bobanem Markovi-
ciem. Więc na co Ci to było?

– Moim założeniem od samego po-
czątku, odkąd w ogóle zaczęłam się 
zajmować muzyką, było rozwijanie się. 
Najważniejsze dla mnie, jako artystki, 
było i będzie szukanie nowych form 
wyrażenia siebie przez muzykę właśnie. 
Jak pewnie zauważyłeś, jeśli trochę śle-
dzisz moje muzyczne dokonania, przez 
20 lat ciągle ewoluuję i ciągle nabieram 
inności. Kształtuję siebie nieustannie. 
Trudno mnie złapać i zakwalifikować 
do jednego gatunku muzyki. Nagrałam 
kiedyś przepiękną płytę „Alkimja”. 
Do tej pory moje płyty zawierały moje 
kompozycje, gdyż sama pisałam teksty, 
przynajmniej w 90 procentach. Jeśli 
chodzi o album „Alkimja”, to nie była 
moja muzyka. Przesłuchałam utwory 

w starych wersjach i zakochałam się 
w nich. A potem, jak Roman Kołakow-
ski dopisał do nich teksty, a Mateusz 
Pospieszalski z Voo Voo napisał na 
nowo aranżacje, to po prostu padłam 
na kolana i powiedziałam, że to jest 
to, co absolutnie chcę zrobić. Byłam 
przeświadczona, że będzie to ważny 
krok dla mnie jako człowieka – artysty. 
Kolejną perełką w działaniu okazał się 
projekt cygański, z którym zgłosił się 
do mnie Grzegorz Brzozowicz, dobry 
duch całego przedsięwzięcia. Dwa lata 
namawiał mnie do tego. Nagrywałam 
w tym czasie „Animę”, byłam jurorką 
w „The Voice of Poland” i dopiero co 
urodziłam córeczkę. Nie sądziłam, że 
znajdę czas. W porywie chwili usia-
dłam, wysłuchałam i pojechałam do 
Serbii poznać tych ludzi, poczuć ten 
klimat. I wpadłam jak śliwka w kompot 
(śmiech). Serbscy Cyganie są bardzo 
serdeczni, zabawni, uroczy. Ta muzyka 
ma taką energię, że niemożliwością jest 
nie wpaść w taneczny szał! Po bardzo 
melancholijnej, wzruszającej „Animie”, 
opowiadającej o człowieku w kontek-
ście wszechświata, potrzebowałam wy-
raźnej zmiany energii, koloru, ruchu, 
tańca! Najważniejsze dla mnie było to, 
aby nadać najtrafniejszy, najzasadniej-
szy, a co za tym idzie najpiękniejszy, 
kształt wymowie. Teraz nie mogę do-
czekać się pierwszego koncertu, który 
już 8 listopada w Krakowie, a następny 
u ciebie Staszku, w Poznaniu.

– Ruszasz właśnie w trasę koncer-
tową po Polsce „Justyna Steczkowska 
& Orkiestra Cygańska”. Opowiedz, 
jak będą wyglądały koncerty.

– To będzie olbrzymi show. Na sce-
nie prawie dwadzieścia osób, cygańska 
orkiestra, tancerze, ja i mój zespół. Do 
tego scenografia: wielki stół, przy któ-
rym odbywa się całe cygańskie wesele. 
Cały koncert to w ogóle takie szalo-
ne wesele, ale też piękne ballady, łzy 
zdradzonej kobiety, a co za tym idzie 
– krwawa zemsta (śmiech). Naprawdę 
warto zobaczyć to na żywo – będzie 
widać potencjał tej muzyki i energii, 
którą ze sobą niesie. Mam nadzieję, że 

koncert zachwyci również poznańską 
publiczność i będzie dla mnie tak przy-
jazna, jak podczas ostatniej trasy z płytą 
„Anima”. Do dziś robi mi się ciepło na 
sercu, gdy wspominam wypełniony po 
brzegi Teatr Wielki w Poznaniu i owacje 
na stojąco. Wielkie dzięki raz jeszcze za 
te miłe chwile spędzone w stolicy Wiel-
kopolski i do zobaczenia na cygańskim 
weselu!

– Niebawem grudzień. To czas, 
kiedy rozbrzmiewają kolędy. Czy bę-
dzie można posłuchać na żywo kolęd 
w Twoim wykonaniu?

– Tak, jest kilka zaplanowanych kon-
certów kolędowych w tym okresie. 
Proszę zaglądać na moją stronę www.
justynasteczkowska.pl, tam można zna-
leźć wszystkie informacje na temat mo-
jej muzyki i koncertowania. Nagrałam 
też świąteczny singiel z Arturem An-
drusem, z którego całkowity dochód ze 
sprzedaży przeznaczony jest na ośrodek 
„Ufność” z Częstochowy, gdzie przeby-
wają malutkie, chore dzieci, najczęściej 
opuszczone przez rodziców. Wspiera 
ten projekt cała moja rodzina. 

– Koniec roku to czas podsumo-
wań, ale także plany na kolejny. Jaki 
był dla Ciebie rok 2015, a co planu-
jesz w 2016?

– To był dobry rok. Cieszę się z życia 
takiego, jakie jest i jestem wdzięczna 
za każdą chwilę w zdrowiu i harmonii 
z rodziną. Wierzę, że następny rok bę-
dzie równie udany albo nawet jeszcze 
lepszy i dla mnie, i dla czytelników 
Silesia Business & Life. A tymczasem, 
jak tylko zawitam do Poznania, skie-
ruję swoje kroki do mojej ulubionej 
restauracji Punkt Sporny znajdującej 
się na Starym Rynku, gdzie gotuje fan-
tastyczny kucharz – artysta Dominik 
Sydow. Zawsze zaskakuje mnie czymś 
nowym i tak smacznym, że z Pozna-
nia wracam dwa kilogramy cięższa 
(śmiech).

– Justyno, bardzo Ci dziękuję za 
miłą rozmowę.

Rozmawiał: Stanisław Furmaniak
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– Akcje LOTOSU zadebiutowa-
ły na warszawskiej giełdzie 10 lat 
temu. Zanim do tego doszło, rozwa-
żano sprzedaż firmy. Co zdecydowa-
ło o wyborze GPW?

– Rafineria Gdańska, kiedy przeją-
łem jej zarządzanie, była niedużą rafi-
nerią z niepewną przyszłością. Kilka-
krotnie próbowali ją kupić tajemniczy 
inwestorzy zagraniczni. Zapewne nie 
po to, żeby rozwijać produkcję. Na-
szym założeniem było stworzenie 
pionowo zintegrowanego koncernu 
paliwowego – LOTOS – który pod 
kątem technologii i zarządzania stał 
się jedną z najnowocześniejszych or-
ganizacji w Europie. Opracowaliśmy 
strategię rozwoju firmy – wieloletni 
program rekonstrukcji wewnętrznej 
Rafinerii Gdańskiej, ekspansji rynko-
wej i ogromny program inwestycyjny. 
Plan działania został zaakceptowany 
przez głównych właścicieli – Naftę 
Polską i Skarb Państwa. Po wdrożeniu 
programu restrukturyzacji pierwszym 
dużym krokiem była udana konsoli-
dacja z Petrobaltikiem i rafineriami 
południowymi, którą rozpoczęliśmy 
w 2005 roku. 9 czerwca tego same-
go roku nasze akcje zadebiutowały 
na GPW. Zebraliśmy ponad 1 mld zł, 
inwestorzy, zarówno instytucjonalni, 
jak i indywidualni, nam zaufali. Gros 
pozyskanych z emisji środków prze-
znaczyliśmy na realizację Programu 
10+ (warta 1,5 mld EUR inwesty-
cja, która m.in. zwiększyła zdolności 
przerobu rafinerii w Gdańsku z 6 do 
10,5 mln ton rocznie – przyp. red.), 
który jest jedną z największych inwe-
stycji przemysłowych współczesnej 
Polski. 
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Grupa LOTOS S.A

Rozwój segmentu wydobywczego
Rozmowa z Pawłem Olechnowiczem, prezesem zarządu Grupy LOTOS S.A. 
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– Najważniejszą inwestycją LO-
TOSU był Program 10+. Co kon-
kretnego dał spółce?

– Przede wszystkim pozwolił zwięk-
szyć przerób ropy naftowej i jedno-
cześnie produkcji wysokomarżowych 
paliw, takich jak benzyny czy olej 
napędowy, na które popyt w Polsce 
stale rośnie. Dzięki instalacjom, wy-
budowanym w ramach Programu 10+, 
jesteśmy w stanie wyprodukować dziś 
znacznie więcej paliw motorowych 
czy paliwa lotniczego. Ma to bezpo-
średni wpływ na kondycję finansową 
spółki. To przede wszystkim dzię-
ki 10+ LOTOS zarządza dziś jedną 
z najnowocześniejszych rafinerii na 
świecie i może pochwalić się rekordo-
wo wysokimi marżami rafineryjnymi. 
Jednak Program 10+ ma też szerszy 
wpływ. Dzięki jego realizacji od 2011 
roku jesteśmy w stanie dostarczyć 
polskiej gospodarce znacznie więcej 
paliw płynnych, zwłaszcza oleju na-
pędowego (wzrost produkcji z ok. 2,5 
mln ton rocznie do ok. 5 mln ton rocz-
nie – przyp. red.), którego nie musimy 
już importować w takich ilościach, jak 
wcześniej. 

– Jakie są najważniejsze kierunki 
rozwoju LOTOSU na kolejne lata?

– Opracowaliśmy strategię na lata 
2016–2020, którą teraz czeka proces 
akceptacji. Jej kołem zamachowym 
jest rozwój segmentu wydobywczego, 
którego zadaniem jest z jednej strony 
budowa wartości firmy, a z drugiej 
wzrost bezpieczeństwa energetycz-
nego Polski poprzez dostęp do wła-
snych źródeł ropy naftowej i gazu 
ziemnego. Dziś LOTOS wydobywa 

w Polsce, Norwegii i na Litwie ok. 
500 tys. ton węglowodorów rocznie, 
ale w perspektywie 2020 roku zamie-
rzamy znacznie zwiększyć tę ilość. 
Co ważne, naszym priorytetem pod 
kątem poszukiwań i wydobycia pozo-
staje polski szelf Morza Bałtyckiego. 
Do złoża B3, które eksploatujemy 
już od wielu lat, dołączymy złoże 
B8 (planowane pełne uruchomienie 
produkcji w I połowie 2016 roku; 
docelowo LOTOS planuje pozyski-
wać z tego złoża ok. 250 tys. ton ropy 
naftowej rocznie – przyp. red.). Do-
datkowo planujemy zagospodarować 
złoża gazowe B4/B6, których zasoby 
wydobywalne szacujemy na poziomie 
ok. 4 mld m3. Wraz z PGNiG współ-
pracujemy też przy zagospodarowa-
niu konwencjonalnych złóż lądowych 
zlokalizowanych w północnej Polsce. 
Jednocześnie LOTOS pozostanie 
pionowo zintegrowanym koncernem 
dysponującym jedną z najnowocze-
śniejszych rafinerii na świecie oraz 
siecią sprzedaży detalicznej paliw, 
ale operującą tylko na terenie Pol-
ski. Możliwe również, że będziemy 
inwestować w rozwój petrochemii. 
Ale o szczegółach poinformujemy po 
uzyskaniu stosownych zgód korpora-
cyjnych. 

– Na ile szacowana jest wartość 
kluczowych inwestycji LOTOSU 
na najbliższe lata i czy pozyskali-
ście już na ich realizację odpowied-
nie finansowanie?

– Na trzy kluczowe projekty wyda-
my łącznie kilka miliardów złotych. 
Najbardziej zaawansowany jest Pro-
gram Efektywnej Rafinacji (EFRA), 
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którego głównym zadaniem jest dalszy 
rozwój efektywności technologicznej 
rafinerii w Gdańsku. Pozyskaliśmy 
już dla niego finansowanie. Podpi-
saliśmy również umowę z głównym 
wykonawcą – włoską firmą KT, która 
jest specjalistą w dziedzinie budowy 
instalacji rafineryjnych na świecie. 
Łączny koszt Programu EFRA to ok. 
2,2 mld zł. W ramach inwestycji wy-
budujemy w Gdańsku kolejne insta-
lacje, dzięki którym z tej samej ilości 
surowca wyprodukujemy dodatko-
we ilości benzyn i oleju napędowego 
(+900 tys. ton rocznie – przyp. red.). 
Ponadto znacznie zmniejszymy emi-
sję gazów cieplarnianych do atmos-
fery oraz praktycznie zaprzestaniemy 
produkcji ciężkiego oleju opałowego, 
który, tak jak wszystkie rafinerie na 
świecie, sprzedajemy poniżej kosztu 
zakupu surowca. Szacujemy, że dzięki 
realizacji Programu EFRA nasza mar-
ża rafineryjna wzrośnie o dodatkowe 
dwa dolary na baryłce. Kolejne dwa 
projekty rozwojowe dotyczą segmentu 
wydobywczego i wiążą się z zagospo-
darowaniem wspomnianych wcze-
śniej złóż: B8 (ropa naftowa) 
i B4/B6 (gaz ziemny). 

– Mówi się sporo o wpro-
wadzeniu na GPW spółki 
LOTOS Kolej. Jaki jest po-
mysł zarządu LOTOSU na 
tę spółkę?

– Bardzo prosty. LOTOS 
Kolej to dziś drugi najwięk-
szy przewoźnik towarowy 
na polskich torach. Spółka, 
która jest numerem jeden 
pod kątem przewozów 
materiałów niebezpiecz-
nych oraz przewoźnik, 
dysponujący najnowo-
cześniejszą flotą lokomo-
tyw i cystern kolejowych. 
Chcemy dalej rozwijać 
tę spółkę, z korzyścią 
dla LOTOSU i całego 
rynku kolejowego 
w Polsce. Dlatego 
postanowiliśmy ją 

13
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sprywatyzować poprzez GPW. Pozwo-
li to na pozyskanie przez LOTOS Ko-
lej kapitału potrzebnego do dalszego 
rozwoju. Ochroni spółkę przed ewen-
tualnym wrogim przejęciem. Z kolei 
z punktu widzenia LOTOSU zagwa-
rantuje dalszy bezpieczny transport pa-
liw i innych produktów naftowych. 

– Czy LOTOS bierze pod uwagę 
ewentualny zakup sieci stacji paliw 
w Polsce?

– Rozwój jest wbudowany w naszą 
działalność. Gdyby pojawiła się jakaś 
interesująca oferta, to na pewno byśmy 
ją rozważyli. Jednak obecnie na rynku 
nie ma takiej propozycji.

– Jaki udział chcecie osiągnąć 
w polskim rynku sprzedaży detalicz-
nej paliw?

– Zakładamy, że do końca 2015 roku 
nasz udział w sprzedaży detalicznej pa-
liw sięgnie 10 proc. Do realizacji tego 
celu jest już bardzo blisko, gdyż obec-
nie nasz udział w rynku detalicznym 
wynosi 9,5 proc. Co więcej, posiadamy 
już ponad 450 stacji paliw i nie musi-
my pozyskiwać kolejnych, aby ten cel 
zrealizować. 

– LOTOS coraz więcej pieniędzy 
przeznacza na sponsoring sportowy. 
Jakie dyscypliny wspieracie i dla-
czego?

– Chcemy aby LOTOS kojarzył się 
z pozytywnymi emocjami. To z jednej 
strony wspiera markę oraz sprzedaż 
naszych produktów, z drugiej sprzyja 
rozwojowi narodowego sportu. In-
westujemy przede wszystkim w sport 
wyczynowy. Z tego powodu jesteśmy 
głównym sponsorem polskiej repre-
zentacji w piłce nożnej czy skokach 
narciarskich. Wspieramy również 
aktywność dzieci i młodzieży. Stwo-
rzony przez Polski Związek Narciar-

ski i LOTOS program „Szukamy 
następców mistrza” i towarzyszący 
mu cykl zawodów LOTOS Cup to 
idealny przykład na wzorową współ-
pracę sportu i biznesu. To w trakcie 
turniejów LOTOS Cup w Zakopa-
nem, Wiśle, Szczyrku czy Zagórzu 
swoje umiejętności rozwijali Kamil 
Stoch, Piotr Żyła, Klemens Murańka, 
Jan Ziobro czy Aleksander Zniszczoł. 
Oni wszyscy wchodzą dziś w skład 
kadry A reprezentacji Polski w sko-
kach narciarskich. Lokalnie, w wo-
jewództwie pomorskim, realizujemy 
program „Biało-zielona przyszłość 
z LOTOSEM”, dzięki któremu wraz 
z Akademią Piłkarską Lechii Gdańsk 
zapewniamy młodym zawodnikom 
profesjonalne szkolenia piłkarskie. 
Wspieramy też sporty samochodowe, 
kolarstwo czy golf. Wszystko, co robi-
my, robimy transparentnie i z wyczu-
ciem biznesowym, dobrze rozumiejąc 
rangę społecznej odpowiedzialności 
oraz z dbałością o dobre samopoczu-
cie naszych akcjonariuszy. 

– Na koniec proszę powiedzieć, 
jak to jest zarządzać jedną z naj-
ważniejszych spółek w Polsce?

– Kierowanie firmą jest jak po-
goń za horyzontem. Idziemy na-
przód, a on ciągle jest przed nami. 
Dla mnie to bardziej dopingujące 
niż męczące. Biznes ma w so-
bie coś ze sportu wyczynowego. 
W himalaizmie wytrzymałość 
człowieka na ogromnych wyso-
kościach rośnie wraz z doświad-
czeniem. Z każdą kolejną wyprawą 
jest coraz większa. Dlatego najwięk-
szymi sukcesami mogą pochwalić się 
40– czy 50-latkowie, a nie 20– czy 
30-letni wspinacze. Zarządzanie, tak 
jak sport, to nieustanna rywalizacja, 
pogoń za wynikiem. Nie ma zdefinio-
wanego kresu tej drogi. Tak długo, jak 
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menedżer pracuje, jak zarządza, tak 
długo uczestniczy w wyścigu. Nie ma 
też ściśle określonego wieku, w któ-
rym z bieżni trzeba przesiąść się na 
trybuny. Są wypaleni 40-letni mene-
dżerowie i doskonali prezesi naprawdę 
wielkich i ważnych firm w wieku 60 
czy 70 lat. Biznes jest sztuką walki, ale 
jednocześnie sztuką realizmu. Trzeba 
poznać swoje możliwości i ograni-
czenia, żeby wybrać właściwą dro-
gę. Trzeba umieć motywować ludzi, 
z którymi się pracuje, żeby też znali 
te emocje i czuli przyjemność zwycię-
stwa. Wbrew pozorom te odczucia nie 
są ograniczone tylko do kadry zarzą-
dzającej. Każdy pracownik codziennie 
walczy o dobro firmy i powinien być 
z tego dumny. Najlepsi menedżero-
wie, to tacy, którzy potrafią uświado-
mić pracownikom te życiowe prawdy. 
Największą wartość lidera stanowi do-

świadczenie i mądrość życiowa. Pewne 
kompetencje wynikają nie tylko z cech 
wrodzonych lub wyuczonych, ale wła-
śnie z faktu przejścia pewnej drogi. 
Ukończenie dobrej szkoły, elitarnej 
uczelni czy biegła znajomość języków 
obcych nie oznaczają automatycznie, 
że ktoś nadaje się na prezesa firmy. 
Ktoś, kto chce przewodzić, kierować 
wielkimi zespołami ludzi, musi przede 
wszystkim umieć słuchać. Musi umieć 
wyłapywać sygnały płynące z otocze-
nia i właściwie je interpretować. Nikt 
z nas nie jest samotną wyspą, interak-
cje z innymi osobami w domu, pracy 
czy na boisku to część człowieczeń-
stwa. Trzeba szanować pracowników, 

docenić to, co robią, ale ostateczna 
decyzja dotycząca strategii rozwoju 
zawsze należy do menedżera. To jego 
praca, jego odpowiedzialność. Ja chcę 
mieć wpływ na wszystko, co jest dla 
mojej firmy ważne. Wiem, że jestem 
za nią odpowiedzialny i mam do sie-
bie zaufanie. Wiem też, że warto kon-
trolować przebieg różnych procesów 
czy prac, chociażby dlatego, żeby być 
wsparciem dla tych, którzy je wyko-
nują. Zarzadzanie wielkim biznesem, 
szczególnie zarządzanie wielką, stra-
tegiczną z punktu widzenia państwa 
firmą, jaką jest LOTOS, to nie klub 
dyskusyjny. Wymiana poglądów jest 
dopuszczalna na etapie planowania. 
Kiedy jednak zapadną decyzje, nie-
zależnie od tego czy jest się prezesem 
czy pracownikiem, trzeba zakasać 
rękawy i wziąć się do roboty. Tylko 
w ten sposób odnosi się prawdziwe 
sukcesy.
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Istniejąca ponad pół wieku placówka od 
1997 roku funkcjonuje jako Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Cho-
rzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. 
dr. Edwarda Hankego. Uzyskała w ten sposób 
osobowość prawną i od tego czasu działa na 
zasadach konkurencyjności mogąc prowa-
dzić działalność komercyjną. Tym samym 
nieustannie dba o jak najwyższą jakość usług 
i nowoczesne wyposażenie. Pracownicy szpi-
tala kierują się zasadami „Inwestycje w zdro-
wie na miarę XXI wieku” oraz „Miejski szpi-
tal na europejskim poziomie”. Szpital posiada 
m.in. zespół poradni specjalistycznych dla 

dzieci oraz nowoczesne Laboratorium Bak-
teriologiczne i Analityczno-Hematologiczne. 
Pracownie Audiometryczne, EEG i EKG, 
a także pracownia video EEG działają na 
rzecz pacjentów szpitala i poradni przyszpi-
talnych. 

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkolo-
gii to nowocześnie wyposażony ośrodek po-
siadający rozbudowaną bazę diagnostyczną 
oraz zatrudniający znakomity zespół lekarzy 
specjalistów. W bieżącym magazynie Silesia 
Business & Life chcemy pokazać i podkreślić 
postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach 
w tej placówce. 

Dostosowanie do wymogów
Gruntowna modernizacja szpitala rozpoczę-

ła się w 2008 roku. Wówczas nadbudowano 
jedną z kondygnacji w budynku nr 1, dzięki 
czemu znacznie poprawiły się warunki na kil-
ku oddziałach: chirurgicznym, okulistycznym, 
pediatrycznym dzieci starszych i alergologicz-
nym. Innym efektem rozbudowy szpitala było 
utworzenie komfortowej poczekalni, z przy-
ległą kawiarenką i bufetem, dla pacjentów 
z przyszpitalnych poradni specjalistycznych. 

Niedługo potem rozpoczęto budowę nowe-
go budynku od ulicy Truchana. Otwarto go 
w 2010 roku, lokując w nim na jednej kondy-

www.chorzow.eu

Inwestycje w służbę zdrowia
W Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii powstają nowe gabinety i sale operacyjne, wy-

korzystuje się tam najwyższej jakości sprzęt medyczny. W Zespole Szpitali Miejskich operacje 
mogą się odbywać 24 godziny na dobę – chorzowskie placówki zaprzeczają powszechnej, niepo-
chlebnej opinii o polskiej służbie zdrowia.
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gnacji blok operacyjny obejmujący aż cztery 
sale operacyjne ze specjalistycznym wypo-
sażeniem dla chirurgii dziecięcej, ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu dla dzieci, oku-
listyki dziecięcej, otolaryngologii dziecięcej 
oraz hematoonkologii dla dzieci. Bardzo waż-
nym efektem powstania tego pawilonu było 
otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 
Utworzenie SOR-u zapewniło dostosowanie 
do wymogów, jakim powinny odpowiadać pod 
względem fachowym i sanitarnym pomiesz-
czenia i urządzenia. Powstanie tego budynku 
pozwoliło na znaczące poszerzenie oferty usług 
medycznych przez szpital, poprzez otwarcie 
całkiem nowego Oddziału Ortopedii i Trauma-
tologii Narządu Ruchu dla Dzieci. W projekcie 
budynku uwzględniono także możliwość jego 
dodatkowego wyposażenia. 

Najnowocześniejsi na Śląsku
Tak szybki i sprawny przebieg kolejnych 

modernizacji zachęcił dyrekcję placówki do 
sukcesywnego wprowadzania kolejnych in-
nowacji. W 2012 roku powstał nowy pawilon 
na dziedzińcu szpitala. Budowa pozwoliła na 
powiększenie Oddziału Intensywnej Terapii 
dla Dzieci oraz utworzenie nowych pomiesz-
czeń dla rozbudowanej Pracowni Diagnostyki 
Obrazowej i Izotopowej, która jest jedną z nie-

licznych wykonujących tak szeroki zakres ba-
dań obrazowych. Warto dodać, że od początku 
2010 roku w szpitalu działa już PET-CT, czyli 
urządzenie, które w ponad 95 proc. przypad-
ków pozwala na ustalenie właściwego roz-
poznania i rozpoczęcia właściwego leczenia. 
Ze względu na dużą czułość i swoistość oraz 
możliwość skanowania prawie całego ciała 
pacjenta, obrazowanie PET-CT można uznać 
za przełomowe w onkologicznej praktyce 
klinicznej. Tym samym dzięki Pracowni Dia-
gnostyki Izotopowej Chorzowskie Centrum 
Pediatrii i Onkologii stało się najnowocze-
śniejszym ośrodkiem diagnostyki nuklearnej 
w regionie!

Nowe systemy informatyczne
W 2015 roku w chorzowskim szpitalu po-

jawił się nowoczesny tomograf, otrzymany 
w darze od Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Urządzenie jest niezwykle cenne nie 
tylko ze względu na swą wartość, ale przede 
wszystkim ze względu na posiadane funkcje. 
Tomograf znacząco podnosi jakość i zakres 
udzielanych porad i wykonywanych zabie-
gów, a także podniósł poziom diagnostyki 
obrazowej na wyższy poziom. 

W trakcie ostatnich kilku miesięcy wdro-
żono kilka systemów informatycznych służą-

cych poprawie efektywności procesu obsługi 
pacjenta. Zakupiono, uruchomiono oraz wdro-
żono system informatyki medycznej służący 
do zbierania i archiwizacji danych obrazo-
wych oraz zarządzania informacją w Pracowni 
Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej. Efektem 
wdrożenia systemu radiologicznego jest po-
prawa efektywności całego procesu obsługi 
pacjenta – zaczynając od rejestracji pacjenta 
poprzez wykonanie badania, a kończąc na wy-
niku badania. Dzięki realizacji projektu szpi-
tal został doposażony w nowoczesne zestawy 
komputerowe oraz serwery, a personel prze-
szkolono w zakresie użytkowania oraz admini-
strowania wdrażanymi systemami. 

Zmiany trwają
W 2015 roku rozpoczęto budowę pawilonu 

dla Specjalistycznych Przychodni Przyszpi-
talnych. Nie da się ukryć, że lekarze ChCPiO 
cieszą się doskonałą opinią, a szpital jest no-
wocześnie wyposażony. Tym samym zapisuje 
się do nich coraz więcej pacjentów, stąd częste 
kolejki i brak miejsca dla oczekujących pa-
cjentów. Nie dało się więc uciec od kolejnej 
dużej inwestycji – budowy nowego pawilo-
nu. Wszystko to dla zdrowia pacjentów i ich 
wygody. – Nowy pawilon zdecydowanie po-
prawi tę sytuację. Budujemy go myśląc o ja-
kości świadczonych porad w przyszpitalnych 
przychodniach – podkreśla dyrektor ChCPiO 
dr n. med. Grzegorz Szpyrka. – Inwestycja ta 
jest także naszym przygotowaniem do wejścia 
w życie ustawy o systemie informacji w ochro-
nie zdrowia, jaka zacznie obowiązywać od lip-
ca 2017 roku, a której zapisy sprawią, iż lekarz 
więcej czasu będzie potrzebował na poszcze-
gólne procedury medyczne – dodaje. 

Dzięki tej rozbudowie szpital zyska wię-
cej gabinetów i będzie w stanie skrócić czas 
oczekiwania na pomoc pacjentom. Nowy pa-
wilon zostanie także połączony ze Szpitalnym 
Oddziałem Ratunkowym. – Pozwoli to, w eks-
tremalnych sytuacjach, zwiększyć efektywność 
i operatywność SOR-u, który będzie mógł ko-
rzystać z nowych pomieszczeń i gabinetów – 
mówi Grzegorz Szpyrka. Ukończenie i otwar-
cie zaplanowano na połowę 2016 roku.

Wiele zmian zaszło także w Zespole Szpita-
li Miejskich przy ulicy Strzelców Bytomskich. 
W 2013 roku otwarto nowy, dwukondygnacyj-
ny budynek o powierzchni ponad 200 metrów 
kwadratowych. Pomieszczenie, które wcze-
śniej pełniło funkcję magazynu centralnego, 
przeistoczyło się w szatnie dla ponad trzy-

Zespół Szpitali Miejskich przy ulicy Strzelców 
Bytomskich
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dziestu pracowników technicznych szpi-
tala. W 2014 roku powstały z kolei cztery 
nowe sale operacyjne, otwarto także nową 
centralną sterylizatornię. Dzięki niej udało 
się uzyskać najwyższy europejski standard 
czystości sal operacyjnych, co skutkuje bar-
dzo niskim stopniem zakażenia pooperacyj-
nego. W powstałym budynku znajdują się 
cztery sale operacyjne, w których odbywają 
się operacje z oddziałów: ortopedyczno-chi-
rurgicznego, chirurgii, okulistyki oraz gine-
kologiczno-położniczego. 

Dzięki szeregu modernizacji operacje w Ze-
spole Szpitali Miejskich mogą się odbywać 24 
godziny na dobę. Jest to jeden z nielicznych 
szpitali, który przyjmuje pacjentów nawet 
w nocy, bo pełni dyżury ortopedyczno-chirur-
giczne, chirurgiczne i okulistyczne. W 2014 
roku wykonano w nim 2,5 tys. operacji. To 
świadczy o postępie placówki i dostosowaniu 
do współczesnych wymogów. 

ZSM może poszczycić się także nowocze-
snym tomografem. Pracownia wyposażona jest 
w tomograf komputerowy Bright Speed 16 fir-
my General Electric, nowoczesny, 16-rzędowy 
aparat przeznaczony do wykonywania szero-
kiego zakresu badań obrazowych. Zastosowa-
ne w tym urządzeniu rozwiązania pozwoliły na 
zmniejszenie dawki promieniowania jonizują-
cego otrzymywanej przez pacjentów z popra-
wą jakości obrazów służących do postawienia 
rozpoznania przez lekarza radiologa.

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii
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EKO –Si les ia
Biogazownia – nowa perspektywa OZE

Energia pochodząca ze słońca, wiatru czy wody, to w chwi-
li obecnej najbardziej popularne metody pozyskania zielonej 
energii. Znamy technologie oraz efekty z nich płynące, kon-
kretne sposoby finansowania, jasne i czytelne procedury. Bio-
gazownie to nadal raczkujący „temat”, ale może dlatego wła-
śnie teraz warto się nad nim pochylić bardziej…

Uwarunkowania prawne 
Ustawa, na którą czekali praktycznie wszyscy 

zainteresowani odnawialnymi źródłami energii, 
została uchwalona przez Sejm w pierwszym pół-
roczu 2015 r. Po raz pierwszy w polskim prawo-
dawstwie znalazły się zapisy dotyczące produkcji 
energii i ciepła z alternatywnych źródeł, umożli-
wiające jednocześnie wykorzystanie pozyskanej 
energii na cele komercyjne, a nie tylko dla samej 
idei jej wytworzenia. W Polsce bardzo długo cze-
kaliśmy na rozwiązania prawne – batalia trwała 
kilka lat, a ustawa, w zależności od siły lobbu-
jących przedsiębiorstw, zmieniała swój kształt. 
Czy dokument, który został uchwalony w tym 
roku, jest dobry – pokaże czas i praktyka. Z pew-
nością zrobiliśmy krok do przodu. Odnawialne 
źródła energii wykorzystywane w chwili obecnej 
na „masową” skalę to przede wszystkim słońce, 
woda i wiatr. Mało nadal mówi się o czwartym fi-
larze OZE – biogazie rolniczym, który w Europie 
stał się bardzo popularnym nośnikiem energii.

Kraje europejskie, w których wykorzystuje 
się najwięcej biogazu rolniczego, to: Niemcy, 
Austria, Wielka Brytania i Dania. Zdecydowa-
nym liderem w Europie są jednak Niemcy. Blisko 
sześć tysięcy biogazowni wytwarza prawie 80 
proc. biogazu rolniczego produkowanego w Unii 
Europejskiej. Co ciekawe, 25 proc. tych instalacji 

biu-Zdroju jest to blisko 60 proc., a w Tychach 
ok. 35proc. Mamy więc potencjał, który warto 
wykorzystać.

Przeszkodą z pewnością są skomplikowane 
procedury, które należy spełnić przed rozpoczę-
ciem samej inwestycji. Jednak i tutaj zaszło już 
wiele pozytywnych zmian. Kilka lat temu, kiedy 
biogazownie były pionierskimi technologiami, za-
równo inwestorzy, jak i strona urzędnicza, uczyły 
się na tzw. żywym organizmie. Dzięki biogazo-
wym pionierom dzisiaj jesteśmy w stanie nakre-
ślić ścieżkę, którą należy przejść od momentu po-
wstania idei, aż do momentu pierwszego rozruchu 
instalacji.

Praktyka budowy biogazowni rolniczych 
w Polsce wskazuje, że czas niezbędny na przy-
gotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie 
wszelkich decyzji i zezwoleń, zawarcie umów, 
wynosi średnio dwa lata. Sama budowa, rozruch 
i odbiór to blisko rok. Jednocześnie podczas po-
zyskiwania pozwoleń formalnoprawnych trwa 
proces pozyskiwania finansowania.

Sam proces powstawania biogazowni można 
podzielić na cztery podstawowe etapy:

Etap I: Określenie zakresu projektu, czyli naj-
prościej mówiąc należy sobie odpowiedzieć na 
pytania: co chcemy zrobić, jaka jest wymagana 
technologia, czy mamy dostęp do substratów, jaki 

to małe biogazownie o łącznej mocy zainstalowa-
nej 36 MWel.

Polityka UE zakłada, że do roku 2020 udział 
energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu ener-
gii końcowej powinien zostać zwiększony do 20 
proc., w tym 10 proc. powinny stanowić biopali-
wa. Czy jesteśmy jednak na to przygotowani? Ilość 
biogazowni w Polsce rośnie, jednak nie jest to tem-
po, które zadowala choćby inwestorów. Obecnie 
w naszym kraju mamy zarejestrowanych zaledwie 
57 takich przedsiębiorstw. Plany polskiego rzą-
du zakładają, że do roku 2020 w Polsce powinno 
funkcjonować 2000 takich inwestycji. Zdecydo-
waną przeszkodą są niejasne, długoterminowe 
procedury, brak wsparcia finansowego lub jego 
niezadowalający poziom i najważniejszy czynnik 
– opór społeczny. 

W biurokratycznym gąszczu
Jak wskazują dane statystyczne, Polska jest 

słabo zurbanizowanym krajem na tle Europy. Za-
ledwie 62 proc. mieszkańców naszego kraju za-
mieszkuje miasta, a z roku na rok wskaźnik ten 
znacząco maleje. Ponadto w granicach administra-
cyjnych polskich miast znajduje się wiele terenów 
wiejskich, jedynie formalnie włączonych do gmin 
miejskich. Dla przykładu w Gliwicach użytki rolne 
stanowią 50 proc. powierzchni miasta, w Jastrzę-
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią 
oficjalnego stanowiska organów 

Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

budżet chcemy przeznaczyć na naszą inwestycję; 
ważne są także lokalizacja, wybór odpowiedniej 
działki, infrastruktura, uwarunkowania środowi-
skowe. Wszystko to powinno być bardzo do-
kładnie przemyślane. Już na tym etapie należy 
pomyśleć o społeczeństwie – o ludziach, którzy 
będą zainteresowani naszą inwestycją. Pominię-
cie tego aspektu może tak naprawdę zaważyć na 
tym czy budowa biogazowni dojdzie w ogóle 
do skutku. Niestety, biogazownia kojarzy się 
najczęściej z czymś złym. Ludzie nie znają tej 

ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

Działanie to finansowane jest ze środków 
statutowych Funduszu na podstawie „Listy 
przedsięwzięć priorytetowych planowanych do 
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach”, z priorytetu OA 2.1. 
Wdrażanie programów lub projektów zwiększa-
jących efektywność energetyczną, w tym z za-
stosowaniem odnawialnych lub alternatywnych 
źródeł energii. Beneficjent – by ubiegać się o do-
finansowanie ze środków WFOŚiGW – winien 

czy to, co zostało przez nas zaplanowane, jest 
funkcjonale. 

Doświadczenie = cenna lekcja 
Przykładową biogazownią rolniczą, o której 

wspomina się prawie we wszystkich opracowa-
niach na ten temat, jest inwestycja spod Pszczy-
ny. W roku 2009 w gminie Studzionka urucho-
miono pierwszą biogazownię w skali mikro. 
Inwestycja została zrealizowana przez rolników 
bez większego doświadczenia w tym zakresie, 
często metodą „zrób to sam” przy użyciu kon-
strukcji własnej produkcji. Dzisiaj biogazownia 
w Studzionce traktowana jest jako prototyp mi-

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

technologii, obawiają się przykrych zapachów 
oraz niszczenia infrastruktury drogowej przez 
ciężkie pojazdy, które będą obsługiwać bioga-
zownię i dostarczać do niej substraty. Jak wska-
zują doświadczenia, trzeba rozmawiać z ludźmi 
i przekonywać ich do swoich racji, często nowi 
inwestorzy zabierają mieszkańców do już ist-
niejących zakładów i pokazują, jak to wszystko 
funkcjonuje. Nie można zapomnieć również 
o tym, że część osób, które sprzeciwiają się in-
westycji, tak naprawdę może być naszymi po-
tencjalnymi partnerami, np. poprzez dostarcza-
nie wsadu do biogazowni lub jako konsumenci 
wytwarzanej energii czy ciepła.

Etap II: Uzyskanie niezbędnych pozwoleń 
formalnoprawnych, do których zaliczamy m.in.: 
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 
decyzję na budowę, umowy: na dostawę substra-
tów, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, 
media.

Etap III: Pozyskanie finansowania budowy 
inwestycji. Do tej pory finansowanie było możli-
we ze środków unijnych, ciekawą formą wspar-
cia wydaje się też być program PROSUMENT 
prowadzony przez Narodowy Fundusz Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Nowością na naszym 
rodzimym rynku jest program dedykowany 
biogazowniom wprowadzony przez Wojewódz-

złożyć wniosek o dofinansowanie (na obowią-
zującym wzorze) wraz z wymaganymi załączni-
kami. Należy złożyć dokumenty potwierdzające 
zapewnienie dostaw surowców stanowiących 
wsad do biogazowni, możliwość podłączenia 
obiektu do sieci elektroenergetycznej oraz od-
biór produktów pofermentacyjnych powstałych 
w biogazowni. Dodatkowo we wniosku powinna 
być informacja czy i w jaki sposób będzie wy-
korzystana wytworzona energia cieplna, a także 
powinny być dołączone stosowne dokumenty. 
Fundusz weryfikuje ponadto czy inwestor po-
siada tytuł prawny do nieruchomości będącej 
przedmiotem zadania oraz czy realizacja inwe-
stycji odbywa się zgodnie z wymogami prawa. 
Łączna wysokość dofinansowania wynosi do 80 
proc. kosztów kwalifikowanych, w tym do 30 
proc. w formie dotacji. Nabór wniosków odbywa 
się od 1.07.2015 r. w trybie ciągłym. Szerszych 
informacji na ten temat udzielają pracownicy 
Wojewódzkiego Funduszu.

Etap IV: Budowa, rozruch, odbiór technicz-
ny. Etap kończący proces inwestycyjny i tak 
naprawdę sprawdzający wdrożone przez nas 
technologie. Inwestorzy biogazowni, które już 
funkcjonują na rynku, twierdzą, że jest to drugi 
z najważniejszych etapów inwestycji, tzw. ka-
mień milowy. Dopiero tutaj przekonujemy się, 

krobiogazowni. Instalacja przetwarza rocznie ok. 
690 Mg odchodów kurzych i 320 Mg gnojowicy 
świńskiej, a także 365 Mg kiszonki kukurydzy 
i trawy oraz odpadów organicznych z gospodar-
stwa. Wyprodukowany biogaz przetwarzany jest 
na energię i ciepło, które wykorzystywane są 
w gospodarstwie.

Biogaz nie musi być jednak wykorzystywany 
tylko w rolnictwie. Międzynarodowe firmy, któ-
re charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem 
na energię, coraz częściej stawiają na zielone 
rozwiązania. W listopadzie 2014 roku Micro-
soft otworzył w Cheyenne, w stanie Wyoming, 
pierwsze centrum przetwarzania danych zasilane 
biogazem z lokalnej oczyszczalni ścieków. Cen-
trum danych działa w oparciu o ogniwa paliwowe 
zasilane energią z biogazu, który wytwarzany jest 
w procesie fermentacji w oczyszczalni ścieków. 
Moc 250 kW zasila 200 serwerów komputero-
wych Microsoft, a ok. 100 kW wraca z powrotem 
do oczyszczalni, co pomaga jej m.in. w obniżeniu 
rachunków za prąd. Jak wskazuje firma Micro-
soft, to dopiero początek. Łącznie planują wydać 
w najbliższych latach na rozwój swoich centrów 
danych ok. 274 mln dolarów. Specjaliści z branży 
twierdzą, że rozwiązania wprowadzone w Amery-
ce mogą znaleźć zastosowanie także w Polsce…

Agnieszka Kominek 
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Większy nacisk na rozwój
Wywiad z Grzegorzem Kinelskim, wiceprezesem zarządu ds. handlowych Enei SA.

– Przejęcie Bogdanki przez Eneę to 
najbardziej spektakularna transakcja na 
polskim rynku kapitałowym w ostatnich 
latach. Po raz pierwszy spółka z WIG 20 
przejęła inną z tego indeksu. Dlaczego 
Enea zdecydowała się na taki ambitny 
krok biznesowy?

– Konsekwentnie, od trzech lat, przekształ-
camy Eneę w trzecią co do wielkości grupę 
paliwowo-energetyczną w Polsce. Jest oczy-
wiste, że nowy koncern paliwowo-energe-
tyczny potrzebuje aktywów wydobywczych. 
Opracowaliśmy kilka wariantów zabezpie-
czenia dostaw paliwa. Przejęcie operacyjnej 
kontroli nad Bogdanką było jednym z nich. 
Dzięki niemu, zgodnie z naszą strategią, 
uzupełniamy łańcuch wartości o źródła pa-
liwowe dla naszego wytwarzania i gwaran-
tujemy sobie bezpieczne dostawy paliwa 
po konkurencyjnej cenie. Minimalizujemy 
też ryzyko związane z niepewnością co do 
przyszłości rynku węgla. Przejęcie przez nas 
najlepszego polskiego przedsiębiorstwa gór-
niczego jest świetnym przykładem tego, że 
można połączyć energetykę i górnictwo na 
warunkach w pełni rynkowych. 

– Dlaczego Enea przejęła właśnie Bog-
dankę? Kto zyskał, a kto straci na tej 
transakcji?

– Rozważaliśmy kilka opcji zabezpiecze-
nia dostaw węgla w długofalowej perspek-
tywie. Bogdanka to najlepsza i najbardziej 
efektywna kopalnia w Polsce. Jesteśmy 
glównym odbiorcą węgla z tej kopalni, która 
dodatkowo jest zlokalizowana blisko naszej 
Elektrowni Kozienice. Dlatego jej przejęcie 
jest naturlanym wyborem. Pozyskaliśmy 
w Bogdance nie tylko świetną kopalnię 
i bezpieczeństwo dostaw węgla, ale także 
znakomite kompetencje do zarządzania gór-
nictwem. Jako nowa, wzmocniona grupa 
jesteśmy w stanie wykorzystać je do racjo-
nalnych, opartych na zasadach rynkowych 

dalszych kroków, dotyczących zarówno 
dalszego rozwoju grupy, jak i działań re-
strukturyzacyjnych. Nie jesteśmy jednak 
jedynym beneficjentem tej transakcji. 
Zrobiliśmy to w formie wezwania giełdo-
wego, myśląc o przyszłości kopalni, ale 
także o korzyściach dla naszych akcjona-
riuszy, branży energetycznej i górniczej 
oraz o bezpieczeństwie energetycznym 
państwa. Dla samej Bogdanki przejęcie 
oznacza wzmocnienie jej pozycji w coraz 
trudniejszym otoczeniu rynkowym. Dla jej 
dotychczasowych akcjonariuszy wezwanie 
było dobrą okazją biznesową, którą wyko-
rzystali. 

– Czy to oznacza, że jesteście zwolen-
nikami konsolidacji w energetyce i ma-
riażu energetyki  z górnictwem? Czy to 
jest szansa na rozwój sektora energe-
tycznego i jednocześnie przezwyciężenie 
problemów polskiego górnictwa i, co naj-
ważniejsze, zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego Polski?

– Jesteśmy przekonani, że kluczem do 
wzmacniania bezpieczeństwa energetycz-
nego Polski jest i będzie nowoczesna ener-
getyka oparta na węglu kamiennym. Jej fi-
larami powinny być dobrze zorganizowane 
koncerny paliwowo-energetyczne, zdolne 
konkurować na wolnym rynku dzięki pełnej 
kontroli nad kosztami paliwa, innowacyj-

22 SILESIA BUSINESS & LIFE
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nym, ekologicznym instalacjom wytwór-
czym, ale też, co bardzo istotne, nowocze-
snemu podejściu do Klienta. W naszych 
warunkach konsolidacja jest nie tylko po-
trzebna, ale nieunikniona. Tylko duże kon-
cerny paliwowo-energetyczne będą zdolne 
do wzięcia na siebie odpowiedzialności za 
wybudowanie nowych źródeł energii, za-
pewniających pewność i bezpieczeństwo 
dostaw prądu dla polskich klientów. Nowe 
źródła wytwórcze będą odpowiedzią na 
ryzyko niedoboru mocy związane z ko-
niecznością wyłączenia wielu wyeksplo-
atowanych jednostek w ciągu najbliższych 
kilkunastu lat. Im więcej nowych bloków 
energetycznych na węgiel powstanie, tym 
więcej będziemy potrzebowali polskiego 
paliwa. Taki sposób patrzenia na przy-
szłość sprawia, że konsolidacja górnictwa 
z energetyką jest naturalna i uzasadniona 
biznesowo.

– Jakie są dalsze strategiczne plany 
Enei? Czy przejęcie Bogdanki negatyw-
nie wpłynie na skalę planowanych inwe-
stycji?

– Zgodnie z naszą strategią korporacyj-
ną na lata 2014– 2020 planujemy znaczne 
inwestycje. Do 2020 r. wydamy na nie pra-
wie 17 mld zł. W segmencie wytwarzania 
zamierzamy zainwestować około 3 mld zł. 
Naszą sztandarową inwestycją jest tutaj bu-
dowa bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice, 
która zwiększy nasze moce o 1075 MW. 

Nasze moce chcemy zwiększyć również 
w segmentach źródeł odnawialnych oraz 
kogeneracyjnych i ciepłowniczych. Na 
rozbudowę i modernizację sieci dystry-
bucyjnej będziemy rocznie przeznaczać 
prawie miliard złotych.

– Jak przebiega budowa bloku nr 11 
w Elektrowni Kozienice?

– Zgodnie z harmonogramem. Osią-
gnęliśmy już ok 70 proc. zaawansowania 
realizacji tej inwestycji. Nad horyzontem 
góruje chłodnia kominowa nowego bloku, 
która ma już docelową wysokość 185 m. 
Zainstalowaliśmy już również potężny ge-
nerator, który został przetransportowany 
z Japonii. Jedenastka będzie najnowocze-
śniejszym blokiem na węgiel kamienny 
w Polsce i Europie, wyposażonym w in-
nowacyjne rozwiązania ekologiczne. Blok 
będzie pracował na nadkrytyczne parame-
try pary, co oznacza uzyskanie tej samej 
ilości energii przy znacznie mniejszym 
zużyciu węgla. Jego sprawność wyniesie 
45,59 proc. Ograniczy to emisję zanie-
czyszczeń do środowiska i zagwarantuje 
niskie koszty wytworzenia energii. Blok 
będzie mógł wyprodukować 6,5 TWh 
energii netto rocznie. Będzie to najwięk-
sza i jednocześnie najsprawniejsza jed-
nostka wytwórcza na węgiel kamienny 
w historii krajowej energetyki. Zwiększy 
moce wytwórcze Elektrowni Kozienice 
o 34 proc., do poziomu 4 tys. MW. 

– Jakie inne ważne zmiany dla przyszło-
ści Enei przyniosła nowa strategia? 

– Nie mówimy o zmianie strategii, a o jej 
aktualizacji. Otoczenie rynkowe zmienia się 
dynamicznie, a firmy energetyczne powin-
ny być na to przygotowane. Nowoczesne 
koncerny paliwowo-energetyczne powinny 
już działać jak firmy usługowe. To wymaga 
przekształcenia na wielu poziomach funkcjo-
nowania całej firmy. Nazywamy to zmianą 
DNA organizacji i u nas już to zrobiliśmy. 
Nasza strategia po aktualizacji kładzie więk-
szy nacisk na rozwój i wspieranie innowacyj-
ności. Jesteśmy na to gotowi właśnie dzięki 
zmianie DNA organizacji. Wdrażanie no-
woczesnych rozwiązań to obecnie kluczowy 
impuls rozwojowy dla każdej firmy i jedna 
z najważniejszych dźwigni wspierających 
uzyskanie przewagi konkurencyjnej. 

O innowacjach mówi się od dawna, ale 
bardziej w sferze teorii niż praktyki. U nas 
jest inaczej. Prowadzimy już intensywne pra-
ce analityczne w kilku obszarach, m.in. ener-
getyki rozproszonej i tzw. wirtualnej elek-
trowni. We współpracy z Polskim Komitetem 
Energii Elektrycznej staramy się o utworze-
nie sektorowego programu dla energetyki, 
który mógłby pozyskać środki z Narodowe-
go Centrum Badań i Rozwoju. Pracujemy 
również nad utworzeniem specjalnego fun-
duszu wspierającego wdrażanie ciekawych 
innowacyjnych projektów. Zorganizowali-
śmy konkurs dla innowatorów pod hasłem 
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Budowa nowoczesnego bloku o mocy 1075 MW
w Elektrowni Kozienice
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ENERGIA+Innowacje. Wraz z partnerami 
przeznaczyliśmy okrągły milion na rozwój 
zwycięskiej technologii, która będzie miała 
szansę być testowana w praktyce w naszej 
Grupie. Rozpoczęliśmy też konstruktywną 
debatę o innowacjach w energetyce, jako 
gospodarz międzynarodowego Kongresu 
Energia.21. Chcemy być liderami innowa-
cyjności, a innowacje traktujemy jako jeden 
z fundamentów dalszego rozwoju i umoc-
nienia pozycji rynkowej. 

– Wspomniał Pan, że koncerny ener-
getyczne działają już właściwie jak firmy 
usługowe. Enea inwestuje, chce być inno-
wacyjna, rozwija się na wielu płaszczy-
znach, czy dotyczy to również dziedziny 
najważniejszej z perspektywy przedsię-
biorstwa usługowego – obsługi Klienta? 

– Klient jest najważniejszy i znajduje 
się w centrum naszego zainteresowania. 
O jego potrzebach i oczekiwaniach myśli-
my w każdej minucie naszej działalności. 
Oczekiwania Klienta rosną i jego świado-
mość konsumencka również. To bardzo do-
brze, bo sprzyja to rozwojowi rynku, jego 
dojrzałości i wzrostowi znaczenia mecha-
nizmów konkurencyjności. Jest to również 
dobra wiadomość dla firm energetycznych, 
bo dzięki zmianom rynkowym one również 
się zmieniają. Współczesny odbiorca ener-
gii chce mieć do wyboru atrakcyjną paletę 

produktów, lubi promocje i nowości, ocze-
kuje na rabaty i okazje do korzystniejszych 
zakupów. Chce być obsłużony sprawnie 
i bezproblemowo oraz korzystać z nowo-
czesnych kanałów sprzedaży i komunika-
cji. Dziś nie wystarczy robić tego, co robi 
rynek. Dziś, by spełnić oczekiwania Klien-
ta, trzeba ten rynek wyprzedzać. Jesteśmy 
gotowi do konkurowania o Klienta jakością 
obsługi oraz nowoczesną ofertą.

– Co proponuje Enea swoim obecnym 
i przyszłym Klientom?

– Oferujemy naszym Klientom, zarówno 
indywidualnym, jak i biznesowym, szereg 
produktów, które są dopasowane do ich 
oczekiwań. Są to głównie oferty, które łą-
czą sprzedaż energii z dodatkowymi korzy-
ściami dla Klientów. Naszą najnowszą pro-
pozycją dla biznesu jest Program „Pakiet 
Asystent”. Nasi Klienci, wraz z gwarancją 
stałych cen i stawek za energię elektryczną, 
zyskają dostęp do szerokiego wachlarza 
wspierających biznes usług dodatkowych, 
świadczonych m.in. przez PZU SA, PZU 
Pomoc S.A., ale też innych partnerów pro-
gramu. Dla Klientów indywidualnych też 
przygotowaliśmy Pakiet korzyści. Pod tą 
nazwą kryją się produkty z dodatkowymi, 
konkretnymi korzyściami. ENERGIA+Z-
drowie oferuje dostęp do prywatnej opieki 
medycznej już za 1 zł, ENERGIA+Pew-

na cena to niezmienna cena energii nawet 
przez trzy lata, a ENERGIA+Oszczędności 
daje możliwość oszczędzania na rachun-
kach za prąd i zakupach kartą płatniczą 
z kontem w Getin Banku. By zmienić do-
tychczasową taryfę na jeden z tych produk-
tów, nie trzeba osobistej wizyty w biurze 
obsługi. Uruchomiliśmy bowiem nowy 
kanał sprzedaży dla klientów indywidual-
nych i już dziś można kupować energię od 
nas przez internet. 

Szczególne znaczenie ma dla nas uno-
wocześnienie obsługi Klienta. Podnosimy 
standardy, kładąc coraz większy nacisk 
na rozwój zdalnych kanałów komunikacji 
z Klientem, które zapewniają mu wygodę, 
efektywność i szybkość załatwiania niemal 
wszystkich spraw. Wdrażamy nowoczesny 
system obsługi Klienta i zintegrowany sys-
tem billingowy, który nie tylko zapewnia 
szybkość i wysoką jakość obsługi, ale też 
sprzyja budowaniu dobrych i trwałych re-
lacji z Klientami. Naszym Klientom propo-
nujemy korzystanie z elektronicznego biu-
ra obsługi, w którym załatwią większość 
spraw bez wychodzenia z domu. Na razie 
ta propozycja dotyczy naszych dwóch 
głównych obszarów działania Enei, ale już 
wkrótce wszyscy chętni będą mogli się za-
logować do eBOK i korzystać z tego naj-
wygodniejszego kanału kontaktu z nami. 

Rozmawiała: MZ
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Nowoczesny blok o mocy 1075 MW  
zostanie uruchomiony już w drugiej 
połowie 2017 r.
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Najlepsza Firma Dystrybucyjna:
Rozwiązania Dedykowane

 Rynkowi Walutowemu

SILESIA BUSINESS & LIFE
AWARDS 2015

www.fx1000.eu.com
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Produkt FX1000 – MSA (MODEL STRATEGII ALGORYTMICZNYCH)
Czym jest MSA?
˃ System algorytmów generujący sygnały handlowe dla rynku walutowego działający na parach
    walutowych
˃ Modele różnią się między sobą metodyką działania, stopniem ryzyka i estymowanym zyskiem
˃ Modele są przetestowane i sparametryzowane, mają swoje graniczne „stop los” dopasowane
    do akceptacji ryzyka przez Inwestora

Zasada inwestycji 
˃ Kwota wejścia min. od 10 000 zł
˃ Okres trwania min. 12–24 miesięcy
˃ Otwarcie konta inwestycyjnego (Broker ADS Securities London Limited) regulowany przez FCA) 
˃ Brak kar umownych oraz kosztów stałych za MSA
˃ Opłata autoryzacyjna 5% 
˃ Inwestor co miesiąc otrzymuje raport dotyczący przebiegu inwestycji

Zabezpieczenia
˃ Inwestor wpłaca kapitał na swoje dedykowane konto inwestycyjne w banku, które wskazuje 
    Broker 
˃ Inwestor ma możliwość dostępu do kapitału w sytuacji konieczności może wypłacić środki
˃ Inwestor po wyborze MSA ma ustawiony poziom ochrony kapitału, by w sytuacji straty nie
    przekroczyć ustalonego poziomu
˃ Cały przebieg inwestycji jest regulowany przez FCA oraz FSCS, czyli fundusz odszkodowawczy
    do 85 000 GBP.

Inwestycja na rynku walutowym wiąże się z ryzykiem. Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia tożsamych lub 
podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na specyfikę rynku waluto-
wego, w konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. FX1000 i Międzynarodowy 
Zespół Treaderów nie gwarantują osiągnięcia celów i wyników inwestycyjnych.

MODEL STABILNY ®
Kluczowe wartości:
Poziom ochrony kapitału: 90% (Ryzyko – 10%)
Estymowany zysk w ujęciu rocznym: + 20%
Proponowany okres inwestycji: od 12 miesięcy

MODEL LOKACYJNY ®
Kluczowe wartości:
Poziom ochrony kapitału: 85% (Ryzyko – 15%)
Estymowany zysk w ujęciu rocznym: + 30%
Proponowany okres inwestycji: od 12 miesięcy

MODEL PROGRESYWNY ®
Kluczowe wartości:
Poziom ochrony kapitału: 75% (Ryzyko – 25%)
Estymowany zysk w ujęciu 24 miesięcy: + 50%
Proponowany okres inwestycji: od 24 miesięcy

MODEL DYNAMICZNY®
Kluczowe wartości:
Poziom ochrony kapitału: 60% (Ryzyko – 40%)
Estymowany zysk w ujęciu 24 miesięcy: + 80%
Proponowany okres inwestycji: od 24 miesięcy

Sprawdź nas! Poznaj nasze inne produkty – napisz do nas asystent@fx1000.eu.com

FX1000 – zasługujesz na to co najlepsze!
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Mistrz kuchni, restaurator, juror polskiej edycji MasterChefa. Michel Moran urodził się we 
Francji, ale ma hiszpańskie korzenie. Do Polski przyjechał za pewną piękną kobietą. Prowadzi re-
staurację w Warszawie, gdzie ma swój kawałek Francji w Polsce. Widzowie polubili go za poczucie 
humoru i legendarne już „oddaj fartucha”.

SYLWETKA

Michel MORAN

SILESIA BUSINESS & LIFE

Kucharz jest jak reżyser

28

– Hasło „oddaj fartucha” stało się Pana znakiem 
firmowym i na stałe wpisało się w program Ma-
sterChef. Czy myślał Pan o pójściu za ciosem i np. 
wypuszczeniu kolekcji fartuchów, artykułów ku-
chennych sygnowanych tym hasłem?

– Nie spodziewałem się, że moja gramatyczna 
wpadka, a raczej niewiedza, zdobędzie aż taką po-
pularność. Nigdy nie myślałem o takim projekcie, 
skupiam się raczej na praktyce niż biznesie i dalej 
gotuję. 

– Zdobywał Pan doświadczenie w wielu miej-
scach, gotował Pan pod okiem kulinarnych mi-
strzów, od kogo najwięcej nauczył się Pan o goto-
waniu?

– Na każdym etapie swojej edukacji zdobywałem 
wiedzę proporcjonalnie do miejsca w jakim byłem. 
Zarówno jako uczeń, stażysta, a potem kucharz i szef 
kuchni. Każdej z tych pozycji bardzo wiele zawdzię-
czam i jestem wdzięczny losowi za to, że dał mi szan-
sę i tak pokierował moją drogę zawodową. Dużo też 
zawdzięczam sobie i nie jest to przejaw braku skrom-
ności. Po prostu jako uczeń, stażysta, kucharz czy 
szef wykorzystałem tę szansę poważnie, uczciwie 
i z pokorą podchodząc do tego, co robię.
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– Bardzo szanuje Pan produkty, 
z którymi pracuje, kto Pana tego 
nauczył?

– Pierwszym nauczycielem była 
mama. Wymagano tego również 
w szkole, ale ja już miałem to we 
krwi. No i oczywiście w restauracjach 
także zwracano na to uwagę.

– Pana kulinarna droga biegła 
przez wiele krajów, ostatecznie 
osiadł Pan w Polsce. Jak to się stało?

– Straciłem serce i głowę dla pew-
nej szatynki o imieniu Halina, która 
teraz jest moją żoną. 

– Jaka była pierwsza polska po-
trawa, jaką Pan jadł?

– Powiem tak, pierwsze, co zjadłem 
w Polsce, to kiełbasę z grilla na wian-
kach w Warszawie. 

– Grillowana kiełbasa? To chy-
ba słaba kulinarna wizytówka dla 
kraju (śmiech), miałam nadzieję, że 
może był to dobry rosół. Czy ta kieł-

basa chociaż Panu smakowała?
– A widzi pani, wszystko zale-

ży od okoliczności. Atmosfera 
wtedy była niepowtarzal-

na, a grillowana kiełbasa 
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Michel Moran
Urodził się we Francji, ma hiszpańskie 
korzenie. Gotuje od najmłodszych lat. 
Wykształcenie zdobywał w paryskiej 
szkole hotelarstwa „Jean Doruant”, swo-
je umiejętności szkolił pod okiem mi-
strzów kuchni. Gotował w restauracjach 
we Francji, Niemczech i Luksemburgu. 
To właśnie w Luksemburgu poznał swo-
ją żonę Halinę i przeniósł się do Polski. 
Od 2004 roku jest właścicielem i szefem 
kuchni restauracji Bistro de Paris w War-
szawie, która jest rekomendowana przez 
przewodnik Michelin. W 2006 roku został 
wyróżniony francuskim odznaczeniem 
narodowym „Ordre du Mérite Agricole”, 
przyznawanym przez ministra rolnictwa 
za promowanie produktów rolnych, ryb 
i owoców morza. W 2013 roku wydał 
książkę kucharską „Moje smaki”. Jest 
jurorem polskiej edycji MasterChefa, 
prowadził też program „Doradca sma-
ku”, gdzie prezentował wiele przepisów 
i obalał kulinarne mity.
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w klimacie tej imprezy to był strzał 
w dziesiątkę. Smakowała mi bardzo 
i idealnie oddawała klimat.

– A w Pana restauracji dominuje 
wyłącznie kuchnia francuska, czy 
znajdą się też może dania z innych 
krajów?

– Prowadzę restaurację francu-
ską i taką też kuchnię w niej serwu-
ję. Daleki jestem od wprowadzania 
narodowościowych zmian w mojej 
karcie menu. Wyjątek stanowią je-
dynie święta, wprowadzam wówczas 
delikatne akcenty kuchni polskiej. 
Nie wynika to z niechęci czy braku 
szacunku. Po prostu założenie jest 
takie, iż w Bistro serwujemy kuchnię 
francuską. Prywatnie nie ograniczam 
się i otwarty jestem na wszystko. Jak 
każdy kucharz.

– Pana restauracja znalazła uzna-
nie chociażby w postaci rekomenda-
cji Michelina. Dla kucharza to duże 
wyróżnienie, czy ma Pan inne prio-
rytety?

– Oczywiście. Najważniejsze dla 
mnie to zadowolenie moich gości. 
Wtedy moja praca ma sens. Wyróż-
nienia są miłe, są fantastycznym do-
datkiem i czuję się doceniony. Jednak 
najbardziej doceniam fakt, że moi 
goście wychodzą z restauracji usatys-
fakcjonowani, a potem do niej chęt-
nie wracają. To dla mnie największa 
nagroda.

– A co Pan sądzi o polskiej kuch-
ni? Są potrawy, które z chęcią Pan 
przyrządza i takie, które nie mają 
prawa bytu w Pana kuchni?

– Polska kuchnia, zwłaszcza sta-
ropolska, jest doskonała. To kuchnia 

z ogromną tradycją i jak inne, celebru-
je bogactwa regionalne. Akurat mamy 
sezon na grzyby, a te w polskiej kuch-
ni są doskonałe.

– Jaki produkt ZAWSZE musi 
być w Pana kuchni?

– Ryby.

– A ma Pan jakieś danie popiso-
we, bądź takie, które często serwuje 
Pan bliskim?

– Oj tam, zaraz popisowe. Ostatnio 
zrobiłem proste, francuskie danie wy-
wodzące się z gór, które nazywamy 
tartiflette. To taka zapiekanka z ziem-
niaków i boczku z serem reblochon. 
Była uczta na całego, a moja rodzi-
na uwielbia tę potrawę zwłaszcza 
w okresie jesienno-zimowym. 

– Kiedy patrzy Pan na uczest-
ników MasterChefa, to na co Pan 
zwraca uwagę jako juror? A kiedy 
wiadomo, że ten ktoś ma „to coś”?

– Najpierw oceniamy przede 
wszystkim danie: smak, pomysł, wi-
zualizację. W jego wykonanie trzeba 
jednak włożyć serce, to nie gra im-
prowizacyjna, tylko chęć przekazania 
czegoś. Trudno to wytłumaczyć, ale 
dzięki temu z kolei możemy pokrótce 
ocenić samego autora. Tak więc ocenę 
zaczynam od zawartości talerza, który 
z kolei powinien powiedzieć mi coś 
o autorze dania.

– Czy myśli Pan, że dzięki tele-
wizyjnym show kulinarnym Polacy 
chętniej eksperymentują w kuchni, 
szukają nowych pomysłów, cho-
ciażby na schabowego?

– Myślę, że dzięki tym programom 
pasjonaci gotowania mogą wyjść na 

znacznie większe podwórko niż ich 
najbliższe otoczenie. Spróbować swo-
ich sił i sprawdzić się na tle innych. 
I to jest wspaniałe, gdyż, jak się oka-
zuje, talenty są wśród nas, a my może-
my je wydobyć. Współzawodnictwo 
w takich programach zmusza do sta-
wiania sobie poprzeczki coraz wyżej 
i wyżej. Jak w gastronomii. Uważam, 
że eksperymentowanie w kuchni za-
wsze miało miejsce, niezależnie od 
kraju, a kulinarne show dodają więk-
szej odwagi w przeprowadzaniu tych 
eksperymentów.

– A jak przygotowuje się Pan do 
wydania książki kucharskiej, prze-
cież trzeba wybrać jakąś część prze-
pisów, jakim kluczem doboru się 
kierować?

– Gustem, upodobaniami, klimatem, 
dostępnością produktów. Po tylu latach 
spędzonych w Polsce mogę odnieść 
się do tych kategorii. Znam kulinar-
ne gusta i upodobania konsumentów, 
które zgodnie ze zmiennym klimatem 
ulegają sezonowym zmianom i kładę 
ogromny nacisk na sezonowość pro-
duktów, a także dostępność tych spro-
wadzanych do Polski. Poza tym goto-
wanie ma sprawiać przyjemność i nie 
wywoływać złych emocji (śmiech). 

– Kucharz to artysta?
– Oczywiście. Gotowanie jest sztu-

ką i tak jak w przypadku innych za-
wodów, potrzebna jest tu pasja i po-
wołanie. Kucharz, niczym reżyser 
wystawiający kolejne przedstawienia, 
przygotowuje kolejne dania. Tak jak 
mówimy, że spod ręki mistrza wyszedł 
obraz, tak samo możemy powiedzieć, 
że spod ręki mistrza wyszło danie. To 
jest właśnie sens tej pracy. Oczywiście 
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nieodzowne są też umiejęt-
ności techniczne, czyli cały 
zawodowy podkład.

– Dla kogo chciałby 
Pan ugotować?

– Dla moich rodziców, 
ale to już niestety niemoż-
liwe.

– Pana żona jest Polką, 
dlatego mogę zadać to py-
tanie: ładniejsze są Polki 
czy Francuzki i dlaczego 
Polki?

– (śmiech) I co ja mam 
powiedzieć? Wszystkie ko-
biety są piękne, bez wzglę-
du na narodowość. Naj-
piękniejsze w nich jest to, 
że jak nikt potrafią scalać 
rodzinę, poświęcać się dla 
niej, dbać o nią, a wszyst-
ko to bezinteresownie, 
z wrodzoną miłością. 

– Czy w przypadku żony 
sprawdzał Pan zastoso-
wanie przysłowia „przez 
żołądek do serca”?

– Owszem, ale na póź-
niejszym etapie naszej zna-
jomości. Moja żona twardo 
stąpa po ziemi i to przysło-
wie w tym przypadku nie 
sprawdziłoby się. Długo 
musiałem zabiegać o jej 
względy, i za to ją cenię.

– Na zakończenie 
mam pytanie jako po-
czątkujący kucharz: jak 
zrobić ciasto na pierogi 
(śmiech)?

– To proste (śmiech), 
najlepiej zadzwonić do 
babci czy cioci, bo to prze-
ważnie są doświadczone 
pierogowe mistrzynie. I po 
kłopocie (śmiech).

– Dziękuję za rozmowę. 
RM

SILESIA BUSINESS & LIFE



33SILESIA BUSINESS & LIFE 55SILESIA BUSINESS & LIFE



SILESIA BUSINESS & LIFE34

Sześć lat w Katowicach 
FIRMY REGIONU

SAKANA

W trakcie piętnastu lat istnienia 
firmy obserwujemy duży wzrost 
zainteresowania kuchnią japońską. 
Byliśmy pierwszą restauracją sushi 
w Katowicach, dziś już nie jedyną, 
lecz w dalszym ciągu najlepszą, re-
prezentującą najwyższy poziom 
sztuki kulinarnej. Nasz prężnie 
działający i doświadczony zespół su-
shi masterów prezentował ostatnio 
swoje umiejętności na międzyna-
rodowym konkursie „Global Sushi 
Challenge”. 

Wyróżnia nas kreatywność i dba-
łość o szczegóły. Uważnie obserwuje-

34

Sakana miała przyjemność gościć swoich stałych bywalców na imprezie zorganizowanej 
z okazji 6-lecia powstania lokalu w Katowicach. Ogólnopolska sieć restauracji od 15 lat cieszy 
się nieustającą popularnością wśród miłośników i znawców kuchni japońskiej. Świadczy o tym 
także fakt ugruntowanej pozycji oryginalnego konceptu Sakana wśród mieszkańców aglomera-
cji Śląska. 

my oczekiwania naszych gości i dy-
namicznie zmieniające się trendy 
kulinarne, co skutkuje ciągłą mody-
fikacją i ulepszaniem prezentowane-
go przez Sakana Sushi Bar menu.

W naszych restauracjach goście 
mają okazję spróbować nie tylko su-
shi, ale również japońskich specja-
łów przyrządzonych zgodnie z tra-
dycją i recepturą Kraju Kwitnącej 
Wiśni. U nas każdy ma możliwość 
wyboru z wielu gatunków ryb, także 
tych bardziej egzotycznych. Staramy 
się zaskakiwać naszych gości wpro-
wadzając regularnie nowości, często 

oparte na produktach sezonowych. 
Sami przygotowujemy desery, mię-
dzy innymi lody o smaku: sezamu, 
zielonej herbaty, imbiru... Wszyst-
ko to uzupełnia duże portfolio spe-
cjalnie wyselekcjonowanych win 
i szampanów. Od dwóch lat w naszej 
ofercie znajdują się japońskie whi-
sky, zdobywające najwyższe laury 
w międzynarodowych konkursach. 
Serwujemy także tradycyjne sake, 
zarówno na ciepło, jak i na zimno. 

Dbamy o jakość Państwa posiłków 
i dodajemy do nich najwyższej jako-
ści serwis. Przez ostatnie dwa lata 
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mieszkańcy Katowic borykali się 
z problemami związanymi z przebu-
dową centrum miasta, spowodowało 
to konieczność „wyjścia do naszych 
gości” z nową ofertą cateringową, 
realizowaną z dostawą do domu 
i biura. Cieszymy się, że trafiliśmy 
w Państwa gusta i nasza oferta wciąż 
zyskuje na popularności. 

Miarą naszego profesjonalizmu 
jest nie tylko liczba wzorujących się 
na nas restauracji, lecz także, a wła-
ściwie przede wszystkim, zadowolo-
ne grono gości odwiedzających na co 
dzień Sakana Sushi Bar na Mielęc-
kiego. Opinię tę podzielają znamie-
nite gwiazdy z Justyną Steczkowską, 
Anią Dereszowską oraz światowej 
klasy modelką Anią Rubik, która 
na łamach francuskiego magazy-
nu „Madame Figaro” przyznała, iż 
jedna z restauracji Sakana jest jej 
ulubionym punktem kulinarnych 
uniesień. 

Wraz z partnerami naszych szó-
stych urodzin: Lexus Katowice, 
Japońskie Centrum Kultury i Biz-
nesu ICHIGO ,Teatr Śląski, Hotel 
Monopol Katowice, Winkolekcja, 
Moët Hennessy Polska Sp. z o.o. 
chcielibyśmy podziękować Państwu 
za tak liczne przybycie, jednocześnie 
zapraszając do korzystania z naszej 
bogatej oferty. 
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Kiedy kilka lat temu pojawiła się na polskiej scenie muzycznej, była nastolatką, ale jej mocny głos 
zaskoczył wielu. Dziś, po latach, Ewa Farna ma na swoim koncie kilka płyt, wiele hitów, nagród 
i grono wiernych fanów, z którymi chętnie się spotyka. Nowy projekt muzyczny pokazuje jej zu-
pełnie inne oblicze. Ona sama mówi, że chce wypróbować trochę poważniejsze klimaty muzyczne. 
W listopadzie rusza w trasę koncertową, usłyszymy ją również na Śląsku.

SYLWETKA

Ewa FARNA

Chce bardziej pośpiewać, niż krzyczeć

Ewa Farna urodziła się w 1993 
roku w Trzyńcu (Czechy) w pol-
skiej rodzinie. Nagrywa zarówno 
w języku polskim, jak i czeskim. 
Swoje pierwsze kroki na scenie 
stawiała jako mała dziewczynka, 
wygrywała wiele konkursów i prze-
glądów, zdobyła pierwsze miejsce 
na Europejskim Festiwalu Mło-
dzieży w Sosnowcu i w Konkursie 
Piosenki Dziecięcej w Hawierzowie 
na Morawach. Była też najmłodszą 
zwyciężczynią odcinka „Szansy na 
sukces”, śpiewając piosenkę Jacka 
Cygana miała dwanaście lat. Pod-
czas jednego z konkursów zachwy-
ciła znanego producenta, który 
zaproponował jej współpracę. Jej 
pierwsza płyta pojawiła się na cze-
skim rynku w 2006 roku. Album 
został świetnie przyjęty, uzyskał 
podwójną platynę. Kolejna pły-
ta była już rok później i również 
pokryła się platyną. DVD z trasy 
koncertowej Ewy zyskało nagro-
dę najlepiej sprzedawanego DVD 
w Czechach. W Polsce Ewę usłysze-
liśmy w 2007 roku, wtedy pojawiła 
się płyta „Sam na sam”. Kolejny 
album „Cicho” zdobył nagrodę al-
bumu roku na festiwalu Sopot Hit 
Festiwal. W 2010 wydała w Polsce 
trzecią płytę „EWAkuacja”, w li-
stopadzie 2013 roku światło dzien-
ne ujrzała jej najbardziej dojrzała 
płyta „(W)inna”, która już w kilka 
tygodni później pokryła się złotem! 
Utwór „Znak”, pochodzący z ostat-

niej płyty, ma już ponad 9,5 mln 
odtworzeń na YouTube, a kolejne 
utwory z płyty „Ulubiona rzecz” 
i „Tajna misja” mają łącznie około 
7 mln odtworzeń.

Już rok później, w listopadzie 
2014 r., wychodzi na świat czeski 
bliźniak „(W)innej” zatytułowany 
„Leporello” – również w tym przy-
padku Ewa rezygnuje z publishin-
gu na rzecz kompozycji własnych 
i członków zespołu, natomiast w li-
stopadzie tego roku do sprzedaży 
trafi dwupłytowy album „Inna”, 
który zapowiada jesienną trasę 
koncertową. 

Ewa rozpoczęła w 2012 roku stu-
dia prawnicze na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego, jednak po roku zawie-
siła naukę i poświęciła się karierze 
muzycznej.

Ewa Farna kilkakrotnie była ju-
rorem w programach telewizyjnych 
typu talent-show. Jako trener dru-
żyny w „Bitwie na głosy” dotarła 
do finału. W Polsce widzowie oglą-
dali ją też w programie „X Factor”, 
natomiast w Czechach była juror-
ką w programie „Superstar” – od-
powiedniku polskiego „Idola”. 

Ewa ma na swoim koncie wiele 
prestiżowych nagród muzycznych. 
Wśród nich Słowik Publiczno-
ści w Sopocie za utwór „Cicho” 
i nagroda MTV Europe Music 
Awards w kategorii Najlepszy 
Polski Artysta, pierwsza nagroda 

na 51. KFPP w Opolu w kategorii 
SuperAlbum, nagroda główna fe-
stiwalu muzycznego Sopot Fe-
stival – Bursztynowy Słowik 
2014 czy trzy razy z rzędu 
nagroda BRAVOORA 
w kategorii Wokalist-
ka Roku.

Od najmłod-
szych lat Ewa 
uczyła się gry 
na fortepia-
nie, a jej 
d r u g ą 
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pasją przez lata było narciarstwo, 
należała do klubu sportowego SKI 
Beskyd.

W listopadzie Ewa rusza w aku-
styczną trasę koncertową. W Kato-
wicach zagra 29 listopada (Centrum 
Kultury Katowice), dzień później 
usłyszymy ją w Filharmonii w Czę-
stochowie.

– Na scenie jesteś od lat, czy Two-
je preferencje muzyczne zmieniły 
się, dojrzały razem z Tobą? 

– Na pewno przez te lata zmieniło 
się też moje postrzeganie muzyki. 
Jak każda dziewczyna w tym wieku 
dojrzewam, dojrzewają też moje po-
glądy, to naturalne. Zmieniłam się, 
oczywiście w miarę możliwości, ale 
to chyba normalne w tym wieku, nie 
sądzę, że jest to spowodowane tylko 
moją przygodą muzyczną.

– Skąd wziął się pomysł nagrania 
Twoich znanych utworów w zupeł-
nie nowej wersji, chyba delikatniej-
szej?

– Otaczam się klubowymi muzyka-
mi, chłopaki z zespołu grają w prze-
różnych niszowych projektach i ja 
staram się bywać na ich koncertach. 
Coś mnie zainspirowało… Na płycie 
zabrzmi dziewięć utworów, w więk-
szości singli, w nowym ubraniu. Będą 
utwory akustyczne, niektóre jazzowe, 
jest też trochę bluesowo. Te utwory 
możecie znać w wersjach radiowych, 
a ja chciałam pokazać je też w innej 
odsłonie, bez nacisku na czas trwa-
nia do trzech minut, z miejscem na 
solówki, na improwizacje, no i też 
inaczej zagrane… Tak, aby póź-
niejsza trasa koncertowa mogła 
odbyć się w filharmoniach czy 
teatrach.

– Skoro już zaczęłaś temat 
trasy koncertowej, to zapowia-
da się inna, właśnie z powodu 
miejsc, w których możesz poja-
wić się z tym repertuarem.

– Chciałam bardziej pośpie-
wać, niż krzyczeć, pokazać 
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się w jeszcze bardziej muzycznej 
odsłonie, no i wypróbować trochę 
poważniejsze klimaty. To superz-
miana, świetnie się w tym czuję i nie 
mogę się doczekać takiego grania… 
Chociaż większe pole do popisu do-
staną moi muzycy, dzięki ciekawym 
aranżacjom koncert nie powinien tra-
cić energii. Będzie intymniej, bliżej 
słuchaczy, chciałabym, żeby mieli 
uczucie, że śpiewam im do ucha, ale 
będzie też niezły power.

– Na scenie jest z Tobą zespół, 
kim są te osoby, co zrobiły, czym 
Cię zachwyciły, że trafiły do Two-
jego zespołu?

– Te osoby grają ze mną już bardzo 
długo, to mój zespół, który występuje 
ze mną też na scenie mainstreamo-
wej. Dwaj „najstarsi” członkowie są 
ze mną sześć lat. W trasę koncertową 
zabieram również trzech back woka-
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listów oraz gościa od instrumentów 
perkusyjnych.

– Jak widzisz swoją dalszą drogę 
muzyczną, nie pytam o plany na 
emeryturę, ale o najbliższe lata? 
Marzysz o współpracy z kimś kon-
kretnym, duecie?

– Marzyłam już o współpracy na 
tę płytę, jednak nie zgadaliśmy się 
terminowo. Jestem otwarta na współ-
pracę, która mogłaby mnie znowu 
gdzieś dalej popchnąć, pokazać nowe 
obszary muzyki... Takimi osobami 
mogli by być np. Leszek Możdżer, 
Kuba Badach czy Radzimir Dębski. 
Według mnie bardzo bym się wzbo-
gaciła u ich boku. 

– A marzysz o jakimś miejscu, 
w którym chciałabyś wystąpić?

– Warszawska Stodoła. Jednak 
z tym repertuarem wybraliśmy inne 
miejsce. Stodoła jest jakimś takim 
miejscem legendarnym, którego at-
mosferę chciałabym przeżyć.

– Wszyscy znają Cię jako woka-
listkę, ale jesteś też autorką tekstów 
i kompozytorką, czy w tym czujesz 
się równie pewnie, jak na scenie? 

– Absolutnie nie. Ciągle próbuję, 
ale nie sądzę, że jestem w tym dobra. 
Uczę się, nie chcę z tego rezygnować, 
jednak wiem, że są ludzie, którzy 
poświęcają temu całe życie, są fa-
chowcami, a ja lubię współpracować 
z takimi osobami. Nie jestem artystką 
typu Zosia samosia – wszystko sama, 
bo wiem, że nie zrobiłabym tego tak 
dobrze. Jednak zawsze coś ode mnie 
musi w tym utworze być – czy to po-
mysł, czy tekst, czy muza, linia me-
lodyczna.

– Od czego zaczynasz pracę nad 
utworem? 

– Zawsze inaczej, trochę sprawa 
się komplikuje z powodu tego, że 
wszystkie moje płyty są po polsku 
i czesku, a tłumaczenie z jednego 
języka na drugi wcale nie jest tak 
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łatwe, jak mogłoby się wyda-
wać w przypadku słowiańskich 
języków. Po raz pierwszy teraz 
zaczynamy pracę od czeskich 
tekstów, które są trudniejsze, po-
tem przyjdzie muzyka, a później 
tłumaczenie na polski. Najtrud-
niejszym momentem z roku na 
rok staje się szukanie tematów, 
o których chciałabym śpiewać… 
no i jak to ująć.

– Nie mogę pominąć fanów, 
spotykasz się z nimi m.in. pod-
czas Międzynarodowego Zlotu 
Fanów Ewy Farnej. Lubisz ta-
kie dowody sympatii? 

– Taki zlot to superimpreza. 
Będę to na pewno robić dalej, do-
póki ludzie będą chcieli przyjeż-
dżać. Takie dowody sympatii są 
megamiłe… Uwielbiam się spo-
tykać z fanami na koncertach, na 
zlocie, nawet w sieci. I uwielbiam 
to, jak uda mi się kogoś przynaj-
mniej trochę poznać, zaobser-
wować jego zachowanie, sposób 
wyrażania się itp. To przecież do-
kładnie taki człowiek, dla którego 
ja chcę tworzyć muzę. Dzięki ta-
kim spotkaniom i kontaktom jeśli 
coś napiszę, to on to zrozumie 
tak, jak miałam na myśli. To jest 
naprawdę świetne uczucie.

– Fani to osoby, które Ci ki-
bicują, ale jest też jakaś część 
ludzi, którzy śledzą każdy Twój 
ruch z innych powodów, szu-
kają sensacji, komentują Twój 
ubiór, wypowiedzi itd. Przy-
zwyczaiłaś się już, masz na to 
sposób?

– Taaak, spoko. Jeśli nie prze-
kracza to pewnej granicy, to nie 
przeszkadza mi to. Chociaż po-
dziwiam, że w dzisiejszych cza-
sach, kiedy mamy tyle sposobów 
na spędzanie wolnego czasu, są 
osoby, które chcą zatruwać życie 
swoje i innych, np. za pomocą ko-
mentarzy w internecie. To dla mnie 
ciekawe, ale każdy chyba ma swój 
sposób na życie. Śpiewam o tym 
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w utworze „Rutyna”, na określenie 
„fan” trzeba zasłużyć. To nie osoby, 
które mają na celu śledzenie mojego 
życia prywatnego, dla których tylko 
to staje się priorytetem, interesuje ich 
mój chłopak, zastanawiają się jak mie-
wa się moja siostra, co u mojego bra-
ta – czy już się dostał na uczelnię, jak 
tam zdrowie babci, itp. Przepraszam, 
ale co za dużo, to niezdrowo!

– Jak odnajdujesz się w roli 
jurora/trenera w programach 
telewizyjnych? Czy starasz się 
przygotować te osoby do życia 
w show-biznesie, pomóc tym naj-
zdolniejszym?

– To trudna rola, bo dotyczy to też 
psychiki człowieka. Jury podczas ca-
stingu przesłuchuje ponad 150 osób 
dziennie (tak było np. podczas cze-
skiego „Idola”), jednak dla tych 
osób to ten jeden moment i szan-
sa... Kiedy to co zrobił nie jest do-
bre, trzeba o tym powiedzieć, ale 
musi być też trochę zabawnie. 
Jednak absolutnie nie chce-
my się naśmiewać z lu-
dzi. Ludzka psychika 

jest krucha i ktoś bardziej wrażliwy 
może to różnie odebrać. Wiem, że to 
dla ludzi ważny moment, ale jurorzy 
nie mogą wszystkim mówić „tak”. 
Dlatego to jest trochę trudna rola, by 
wyczuć granicę, kiedy kogoś już to 
krzywdzi, a kiedy jest lekko i zabaw-
nie. Ogólnie jednak cieszy mnie to, 
że mogę komuś dać radę, bo wiem, 
że jest dużo rzeczy, których powin-
niśmy się wystrzegać, tylko trzeba 

o tym wiedzieć, wówczas przesko-
czymy pewien etap „amatorki”.

– Nie tak dawno Edyta Górniak 
zaprosiła Cię do współpracy w bar-
dzo nietypowy sposób, to było duże 
zaskoczenie? Odświeżasz teraz czę-
ściej swoje konta na portalach spo-
łecznościowych?

– Śledzę Facebooka, jednak o tym 
dowiedziałam się w taki sposób, że 
moja menedżerka wysłała mi MMS-a: 
patrz na profil Edyty Górniak!!! To 
było zaskoczenie, i to bardzo miłe. 
Cieszę się bardzo na wspólny występ 
podczas koncertu Edyty we Wrocła-
wiu. To dla mnie niesamowite. „To 
nie ja” była jedną z pierwszych piose-
nek, jaką śpiewałam sobie w domu na 
karaoke. A teraz na żywo będę mogła 
z nią to zaśpiewać! Jezuuu, normal-
nie nie mam tremy, ale już o tym nie 
mówmy, bo zaczynam się stresować.

– OK, w takim razie trzymam 
kciuki za ten występ i za trasę kon-
certową. Dziękuję za rozmowę.

–Dziękuję.
RM
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JAGUAR XE zmienia wszystko
Wydaje się, że jeszcze niedawno stawialiśmy swoje pierwsze kroki w branży motoryzacyjnej, 

jednak od tego czasu minęło aż ćwierć wieku. Firma MM Cars obchodzi w tym roku okrągły 
jubileusz. Na rynku jesteśmy już od 25 lat!

MOTORYZACJA
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JAGUAR XE zmienia wszystko Nasza historia zaczęła się w 1990 roku. To wła-
śnie wtedy Piotr Mozdyniewicz – Prezes Zarzą-
du MM Cars założył skromny komis przy ulicy 
Granicznej. Początkowo w ofercie firmy znalazły 
się jedynie samochody używane, jednak już kilka 
lat później staliśmy się wielomarkowym autory-
zowanym dealerem i punktem serwisowym. Na 
tym jednak rozwój MM Cars się nie zakończył. 
Sukcesywnie do oferty salonu dołączały kolejne 
prestiżowe marki, a grono zadowolonych stałych 
klientów wciąż się poszerzało.

Stawiamy na rozwój 
Od lat staraliśmy się dokładać wszelkich sta-

rań, aby spełnić oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających klientów. Właśnie dlate-go pod 
dach naszego salonu postanowiliśmy „przyj-
mować” kolejne marki, a także poszerzać naszą 
ofertę o kolejne punkty dealerskie. I tak Grupa 
MM Cars po inwestycjach na Górnym Śląsku, 
inwestuje w salon we Wrocławiu oraz w Warsza-
wie. Działania te wpisują się w strategię bizneso-
wą rozwoju całej grupy MM Cars. Przypomnij-
my, że grupa na początku roku poszerzyła ofertę 
o nowe marki Hyundai i Mitsubishi wykupując 
udziały w salonie Zięba MM Cars w Katowicach. 
Obecnie do grupy MM Cars dołączył również 
Autoserwis Dolny Śląsk; Autoryzowany salon 
i serwis Opla we Wrocławiu, a w stolicy kraju re-
alizowana jest właśnie kolejna inwestycja, gdzie 
budowany jest nowy obiekt z autoryzacją marki 
Opel. Salon i serwis powstają w Warszawie przy 
al. Jerozolimskich. 

Salon wielokrotnie nagradzany
Nasza wieloletnia praktyka i profesjonalizm 

w branży motoryzacyjnej niejednokrotnie został 
doceniony. Grupa MM Cars wielokrotnie stawa-
ła na podium otrzymując tytuł Lidera Sprzedaży 
marek takich jak Suzuki, Opel, czy Chevrolet. 
W 2014 roku zdobyliśmy możliwie najwięk-
szą ilość punktów w „Wielkim Teście Salonów 
Samochodowych” przygotowanym przez Auto 
Świat, i tym samym znaleźliśmy się w czołówce 
najlepszych salonów samochodowych w Polsce. 
Warto przypomnieć, że przy¬znano nam również 
tytuł Motoryzacyjnego Obiektu Roku, którym 
MM Cars został uho-norowany za projekt i wy-
konanie. Doceniono m.in. najwyższy standard 
wzornictwa salonu oraz jego funkcjonalność. 

Dalej cenimy profesjonalizm 
Od założenia firmy minęło już 25 lat. Lata 

JAGUAR XE
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doświadczeń w branży motoryzacyjnej pozwa-
lają nam dziś w nowoczesnych i profesjonalnie 
wyposażonych salonach gwarantować swoim 
klientom najwyższej klasy obsługę i samochody. 
Obecnie MM Cars jest jednym z największych, 
autoryzowanych Dealerów samochodowych 
w Polsce. Klientom oferujemy takie marki jak: 
Opel, Subaru, Suzuki, Hyundai, Mitsubishi oraz 
Jaguar i Land Rover. Poza naszą główną siedzi-
bą przy ul. Lotnisko 81 znajdujemy się również 
przy ul. Kościuszki 253 w Katowicach. Posia-
damy ponadto salon w Zabrzu przy ul. Wolności 
94, we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 50 oraz 
nowoczesne Centrum Napraw Powypadkowych 
przy ul. Francuskiej 78 w Katowicach. Nieba-
wem do tej listy będziemy mogli dopisać również 
adres warszawski. Od lat świadczymy pełen za-
kres usług od sprzedaży samochodów nowych po 
samochody używane. Posiadamy bogatą ofertę 
finansowania i ubezpieczenia samochodów. Co 
więcej, świadczymy także kompleksowe usługi 
w zakresie mechaniki i napraw powypadkowych. 
Po 25 latach pracy nie zamierzamy osiąść na lau-
rach. Nasze wieloletnie doświadczenie w branży 
wciąż daje nam siłę do tworzenia nowych projek-
tów, dzięki którym nasi Klienci będą mogli zy-
skać jeszcze więcej. 

JAGUAR XE ZMIENIA WSZYSTKO
Jaguar XE to najbardziej zaawansowana tech-

nologicznie sportowa limuzyna Jaguara jaką 
kiedykolwiek wyprodukowano. Model ten jest 
pierwszym z całej serii samochodów nowej ge-
neracji. Jego niesamowicie mocna i sztywna kon-
strukcja wykonana z aluminium to nie tylko super 
lekka waga lecz również genialne prowadzenie 
oraz piękny design. XE wszedł do produkcji jako 
samochód wypełniony nowinkami oraz zaprojek-
towany z myślą o najbardziej wyrafinowanych 
kierowcach. 

Jaguar XE wyznacza zupełnie nowy standard 
w swojej klasie. To pierwszy Jaguar z zupełnie 
nowej generacji tworzony w oparciu o zaawanso-
wane struktury służące poprawie trakcji, osiągów 
oraz wszystkich parametrów jezdnych. Przez 
wprowadzenie całkowicie nowego silnika In-
genium, XE gwarantuje wyborne osiągi, bardzo 
niskie zużycie paliwa oraz emisję CO2. Jednostka 
2.0 Litra i4 Diesel może pochwalić się zużyciem 
paliwa już na poziomie 3.8l/100km oraz emisją 
CO2 na poziomie 99g/km (Manual). 

Doskonałość klasy premium rzuca się w oczy 
również po zajrzeniu do wnętrza modelu. XE 
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MM Cars Autoryzowany 
Diler Jaguar

Katowice, ul. Lotnisko 81
tel. 32 787 33 66

www.mmcars.jaguar.pl

posiada najnowocześniejsze systemy służące 
lepszej komunikacji ze światem zewnętrznym. 
Unikalny system All Surface Progress Control 
(ASPC) zapewnia kierowcy dodatkowe po-
czucie pewności i kontroli na bardzo śliskich 
nawierzchniach takich jak śnieg, pokryty lo-
dem skos, czy też mokra trawa gdy holujemy 
przyczepę. System JaguarDrive daje natomiast 
możliwość wyboru jednego z trybów: Standard, 
Eco, Dynamic i Winter. Tryb Dynamic sprawia 
iż skrzynia zmienia biegi szybciej przy wyższych 
obrotach silnika. Tryb Winter znacznie łagodzi 
zachowanie samochodu dla większej stabilności 
na śliskiej nawierzchni.

Jaguar XE jest ponadto jednym z najefektyw-
niejszych samochodów w swojej klasie. 3-letni 
Program Serwisowy zapewnia Klientowi XE 
zakres usług serwisowych przez okres 3 lat bez 
ograniczenia związanego z przebiegiem pojazdu. 
Program Serwisowy obejmuje m.in. koszty robo-
cizny, wymianę oleju silnikowego, płynu hamul-
cowego, filtra oleju, filtra powietrza, filtra paliwa, 
filtra kabinowego, płynu do spryskiwaczy, Ad-
Blue oraz wizualnej kontroli stanu pojazdu. Nie 
wiąże się z żadną dodatkową opłatą i zawsze jest 
uwzględniony w cenie samochodu.

Zapraszamy do salonu MM Cars w Katowi-
cach!
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Dynamiczne zdobywanie rynku
Bezkres oceanu, krystalicznie czysta woda, egzotyczna zatoka, wokół palmy i gwieździste niebo. Krajobraz niczym z bajki. 

Do tego jacht, piękne kobiety, muzyka i szampan. To nie scenariusz filmu Woody’ego Allena, to fakt, który może stać się 
rzeczywistością. TWOJĄ rzeczywistością.

POLSKA W CZOŁÓWCE
Okazuje się, że polscy producenci 

jachtów mają drugie miejsce, zaraz po 
amerykańskich stoczniach, w produk-
cji komponentów lub całych jednostek 

w segmencie jachtów rekreacyjnych. 
Jesteśmy wyjątkowo solidni, tani w po-
równaniu do firm zachodnich i bezkon-
kurencyjni. Nie mamy sobie równych. 
Polskie jachty cenione są na świecie 

BUSINESS

MULTI YACHTS

za jakość, wykorzystanie najnowszych 
technologii i precyzyjne wykończenie. 
– Rynek w Polsce jest obecnie w fazie 
wzrostowej jeśli chodzi o produkcję 
i sprzedaż nowych jednostek w katego-

50
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Dynamiczne zdobywanie rynku
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rii jachtów motorowych – mówi Marcin 
Markiewicz, specjalista ds. rynku jach-
towego i dyrektor firmy Multi Yachts, 
która jest niezależnym dealerem marek 
jachtów motorowych. – Polska jest jed-
nym z wiodących producentów i pod-
wykonawców dla komponentów służą-
cych do budowy jachtów rekreacyjnych. 
Z kolei pozycję lidera mają producenci 
amerykańscy, tam też jest największy 
rynek odbiorców indywidualnych dla 
jachtów motorowych. Natomiast inte-
resującym rynkiem, dotychczas niezbyt 
mocno eksplorowanym przez polskie 
firmy, wydaje się być rynek skandynaw-
ski w Europie. Nasza firma – podkre-
śla Marcin Markiewicz – posiada swój 

oddział w Sztokholmie – Multi Yachts 
Sweden AB, skąd sprzedaje jachty ma-
rek Cobrey i Cranchi na rynek północ-
nej Europy.

COBREY 
– STOCZNIA PRZYSZŁOŚCI

Polska stocznia Cobrey specjalizu-
je się w produkcji luksusowych łodzi 
i jachtów motorowych od 2004 roku. Od 
samego początku firma podjęła współ-
pracę z renomowanymi dostawcami na 
rynku jachtowym, którzy zapewniają 
najwyższą jakość oferowanych produk-
tów. Dzięki nowoczesnemu designowi, 
bogatej gamie wyposażenia dodatko-
wego i swej funkcjonalności stocznia 
spełnia oczekiwania nawet tych naj-

MULTI YACHTS
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MULTI YACHTS
bardziej wymagających klientów. Jed-
nostki Cobrey przyciągają uwagę i są 
idealne do wygodnego i aktywnego 
spędzania czasu, zarówno nad polskimi 
zalewami i jeziorami, jak i na morzach 
i zatokach za granicą. – Doskonałym 
przykładem możliwości Cobrey jest 
jacht motorowy 33 HT, gdyż posiada 
niezwykle innowacyjne i przestronne 
wnętrze – mówi Marcin Markiewicz 
i dodaje – włoski design, najwyższej 
jakości materiały, przestronny salon 
z aneksem kuchennym, komfortowa 
łazienka z oddzielną kabiną prysznico-
wą oraz wygodna sypialnia dla gości 
– to elementy, które zapewnią przyjem-
ność pływania jachtem Cobrey 33 HT. 
Takich perełek, jak 33 HT, w stoczni 
znajduje się znacznie więcej i jeszcze 
więcej z pewnością powstanie. Wkrót-
ce będzie można podziwiać największą 
kreację stoczni Cobrey – 70 SD, jacht 
motorowy o długości 21 metrów i naj-
nowocześniejszej linii projektowej.

CRANCHI – WŁOSKI DESIGN 
I NIEPOWTARZALNY STYL

Wyjątkowe jachty można znaleźć 
nie tylko w Polsce. Nieco dalej, bo we 

Włoszech, znajduje się wysoko cenio-
na i często nagradzana marka Cranchi. 
Stocznia ta funkcjonuje na rynku od 
1870 roku, do dzisiaj jest firmą rodzin-
ną, której serce znajduje się w Piantedo, 
gdzie tworzy się jachty w najnowocze-
śniejszym i ogromnym obiekcie pro-
dukcyjnym. Chociaż w 2006 roku firma 
stała się państwowa, wciąż kieruje nią 
już czwarte pokolenie rodziny Cranchi 
na czele z Aldo Cranchim. Dzisiaj mar-
ka ta stanowi niepowtarzalne połączenie 
tradycji z nowoczesnością, pionierstwa 
z doświadczeniem i jakości z innowa-
cyjną technologią. Stocznia produkuje 
nową łódź średnio co dwie godziny 
i 44 minuty, co bezsprzecznie świadczy 
o tym, że wydajność jest wynikiem in-
westycji i włożonej w nią pracy. 

MULTI YACHTS,
MULTIKORZYŚCI

Multi Yachts jest doświadczonym 
dealerem, autoryzowanym punktem 
sprzedaży marek jachtów motorowych 
Cobrey Yachts oraz Cranchi Yachts 
w Polsce. Firma prowadzi sprzedaż 
nowych jednostek, serwis gwarancyj-
ny oraz pogwarancyjny. – Wyróżniamy 

się przyjazną obsługą, elastycznością 
prowadzonych transakcji (przyjmowa-
ne są w rozliczeniu jachty lub pojaz-
dy), jak również szybkością reakcji na 
zapytania i potrzeby naszych klientów. 
Oferowane przez nas jachty cechują 
się nowoczesnym designem przygoto-
wanym przez włoskie biura projektowe 
oraz stabilnymi i sprawdzonymi roz-
wiązaniami technicznymi – podkreśla 
Marcin Markiewicz, dyrektor firmy 
Multi Yachts. – Marki te zdobywa-
ły nagrody i wyróżnienia na targach 
w kraju, były też pokazywane w ostat-
nim roku na targach europejskich, 
m.in. w Sztokholmie oraz w Duessel-
dorfie. Są znane i cenione w kraju i za 
granicą – dodaje.

NIE TYLKO
DLA MULTIMILIONERÓW

Wiadomo, że jacht to rzecz nie naj-
tańsza. Ale też i nie niemożliwa. Coraz 
częściej firmy oferują różne modele 
i zakres wyposażenia jednostek, co po-
zwala na możliwość manewru portfe-
lem. Górna granica ceny tak naprawdę 
nie istnieje. – Nasi klienci to pasjonaci 
jachtów motorowych, nierzadko rów-

SILESIA BUSINESS & LIFE52



53SILESIA BUSINESS & LIFE

MULTI YACHTS

SALON SPRZEDAŻY
00-764 Warszawa

ul. Sobieskiego 102A
GSM: +48 601 941 638

www.multiyachts.com.pl

nież szybkich samochodów oraz tacy, 
którym kupowanie tych dóbr luksuso-
wych kojarzy się nie tylko z samym ich 
posiadaniem, ale głównie z wyborem 
określonego stylu życia, w tym również 
sposobu na spędzanie wolnego cza-
su – mówi Marcin Markiewicz. – Je-
steśmy obecni na rynku od roku 2009 
jako niezależny dealer marek jachtów 
motorowych. Od dwóch lat prowadzi-
my sprzedaż jako autoryzowany punkt 
sprzedaży. Rozwijamy się bardzo pręż-
nie. Wkrótce chcemy dwukrotnie zwięk-
szyć udziały w rynku w Polsce oraz od-
nieść sukces na rynku skandynawskim. 
W najbliższym czasie planujemy też 
uruchomienie trzeciej marki jachtowej 
do sprzedaży w Polsce. 

Anna Rubaj
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W REGIONIE

„Aficionado” Cigar Club

Z pasji dla pasji
O miejscu, w którym na kilka chwil można przenieść się na Kubę, Dominikanę, opowiada Mar-

cin Dobosz, właściciel „Aficionado” Cigar Club. 

– „Aficionado” brzmi egzotycznie. 
Jak bardzo egzotyczny jest Pana 
klub?

– Może na początek rozszyfruję 
egzotyczną nazwę. Słowo aficionado 
w języku hiszpańskim oznacza miło-
śnika. Nazwa klubu nie jest więc przy-
padkowa. Zapraszamy do niego entu-
zjastów palenia cygar. Jednocześnie 
staramy się swoją ofertą dotrzeć także 
do osób, które dopiero chcą rozpocząć 
tę przygodę. Kultura palenia cygar nie 
jest w Polsce szeroko upowszechniana, 
a więc mamy nadzieję, że nasza inicja-
tywa przyczyni się do powiększenia 
tego grona miłośników.

– Klub cygar w Polsce to rzad-
kość.

– Klasycznych klubów cygar w Pol-
sce jest rzeczywiście niewiele. Istnieją 
co prawda w hotelach miejsca, gdzie 
można zapalić cygaro, jednak nie od-
dają one w pełni swoim wystrojem 
i ofertą klimatu klubu cygar z praw-
dziwego zdarzenia. Często zmieniają 
swój profil czy umożliwiają palenie 
również papierosów… Tym samym 
spójność idei z miejscem znika.

– Jednak „Aficionado” tę spójność 
gwarantuje. Jak to wszystko się za-
częło?

– Klub cygar był moim marzeniem, 
które pojawiło się dziesięć lat temu. 
Jednak jego spełnienie wymagało 
czasu, nakładów pracy i środków fi-
nansowych. Trzy lata temu pomysł 
ten przybrał dosyć konkretną postać, 
ale dopiero w tym roku klub został 

otwarty. Ten długi czas pozwolił 
przemyśleć szczegółowo lokaliza-
cję, wystrój i ofertę. „Aficionado” 
wzorowany jest na typowym klubie 
dżentelmena w angielskim wydaniu. 
Ponadto staraliśmy się uwzględnić 
w jego wystroju aktualne trendy, któ-

re można zaobserwować w zagranicz-
nych klubach cygar. Tak więc wszyst-
kie elementy zostały pieczołowicie 
dobrane, ale wcześniej wymagały 
inspiracji… Klub składa się z kilku 
osobnych przestrzeni, a więc sali klu-
bowej, sali kameralnej, sali VIP-room 
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z przeznaczeniem na indywidualne 
spotkania biznesowe oraz tarasu. Jak 
widać, każda z nich ma nieco inne 
przeznaczenie, ale całość jest utrzy-
mana w podobnym stylu. Obiekt jest 
też wyposażony w odpowiednie kli-
matyzatory, które ograniczają ilość 
dymu unoszącego się w powietrzu 
i tym samym zapewniają komfort. Na 
ścianach w poszczególnych salach 
wiszą obrazy prezentujące fragmenty 
Katowic w przeszłości, co podkreśla 
powiązanie klubu z otoczeniem. Wy-
daje mi się, że zadbaliśmy o każdy 
aspekt, który powinien takie miejsce 
wyróżniać. I to zarówno w zakre-
sie estetycznym, jak i technicznym. 
W naszym klubie obowiązuje strój 
elegancki lub przynajmniej smart 
casual.

– Co klienci mogą w nim zna-
leźć?

– Na pewno nie zawiedziemy go-
ści, którzy oczekują, że spędzą wol-
ny czas w spokojnym i kameralnym 
miejscu. Z pewnością istotnym wy-
znacznikiem w projektowaniu tych 

wnętrz był też aspekt komfortu. Zale-
żało nam na tym, by wyposażenie tej 
przestrzeni skłaniało do wypoczynku, 
a w rezultacie umożliwiało oderwanie 
się od codziennego życia, pracy, obo-
wiązków i stresujących sytuacji. „Afi-
cionado” zlokalizowany jest w starej, 
odrestaurowanej kamienicy w cen-
trum Katowic, która również budu-
je klimat tego miejsca. Przy wejściu 
znajduje się czytnik kart członkow-
skich umożliwiający wstęp do klubu. 
Po przekroczeniu jego progu każdego 
gościa wita stylowa muzyka. W ten 
właśnie sposób nasz klient może stop-
niowo odcinać się od rzeczywistości, 
którą zostawił na zewnątrz.

– Kim jest klient „Aficionado”?
– Chcieliśmy stworzyć klub elitar-

ny, ale w dobrym tego słowa znacze-
niu. Założyliśmy, że w sumie będzie 
to stu klientów posiadających kartę 
klubową. W ten sposób chcemy wy-
różnić naszych klientów. Jesteśmy 
ukierunkowani na wąskie grono osób, 
które z pasji będą odwiedzać to miej-
sce. „Aficionado” to jedyny tak eks-

kluzywny klub, który stara się swoją 
ofertą i klimatem korespondować z hi-
storią cygar. Wśród pierwszych człon-
ków klubu jest wielu obcokrajowców. 
Są to m.in. osoby, które do tej pory 
bywały w klubach cygar w Anglii, 
Australii czy Japonii. Zagraniczni go-
ście mają spore doświadczenie w tym 
zakresie, bo w wymienionych przeze 
mnie krajach kultura palenia cygar 
jest bardzo popularna. Mamy nadzie-
ję, że w gronie naszych klubowiczów 
znajdą się także panie. Zapewne po-
łowę naszych gości stanowić będzie 
grupa osób, które od dawna preferują 
taką formę spędzania wolnego czasu 
czy oderwania się od obowiązków. 
Zapewne drugą część będą tworzyć 
klienci, którzy dopiero rozpoczynają 
swoją przygodę ze światem cygar.

– Co gwarantuje posiadanie kar-
ty klubowicza w „Aficionado”?

– Umożliwia swobodne przeby-
wanie w naszym klubie przez pełne 
dwanaście miesięcy bez ograniczeń, 
w godzinach otwarcia lokalu. Karta 
klubowa pozwala też na zaprosze-
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nie kilku znajomych, z którymi dany 
klient pragnie spędzić czas. Z zało-
żenia klubowicz powinien szanować 
klimat tego miejsca i zasady w nim 
przyjęte, jak i dbać o odpowiednią 
postawę towarzyszących mu osób. 
Będziemy dążyć też do tego, by m.in. 
zapewnić naszym stałym gościom ten 
sam ulubiony stolik i ulubiony zestaw 
cygar. Chcielibyśmy również, aby 
nasi goście swobodnie poruszali się 
po wszystkich wnętrzach, bez pyta-
nia korzystali z udogodnień, a więc 
na przykład, gdy mają taką ochotę, 
osobiście zaparzyli sobie kawę czy 
samodzielnie przygotowali cygaro do 
palenia. Wszyscy powinni się czuć, 
jak w domu, a może nawet lepiej…

 
– Lojalność klienta będzie wyjąt-

kowo ceniona.
– Kluczową kwestią jest dla nas 

kontakt z klientem i jego zadowolenie 
w dłuższej perspektywie czasu. Co 
ważne, nie oczekujemy, że goście za 
każdym razem będą z rozmachem ko-
rzystać z naszej oferty. Każdy klient 
jest traktowany przez nas indywidual-
nie, a jednocześnie posiada pełną swo-
bodę w dysponowaniu swoim czasem 
w „Aficionado”. Jednego dnia może 

wypić tylko kawę, innego spędzić 
czas w naszym klubie tylko na czyta-
niu gazety, a trzeciego dnia skusić się 
na cygaro. Warto też podkreślić, że 
takie miejsca nie powstają pod presją 
finansową, a więc i ceny, które stara-
my się zaproponować klientom, nie 
są nadmiernie wygórowane. Chcemy 
też, by nasi klubowicze byli naszymi 
przyjaciółmi, a więc zakładamy, że te 
relacje będą tworzone na bazie wza-
jemnego zaufania. Mamy nadzieję, że 
każdy klient będzie szanował klimat 
i specyfikę tego miejsca. 

– Główną atrakcją „Aficionado” 
jest…

– Przede wszystkim naszą intencją 
jest to, by nasi goście doświadczyli 
czegoś unikatowego. To odbywać się 
powinno poprzez integrację naszych 
klubowiczów. Obie wskazane kwestie 
można zdefiniować następująco. Po 
pierwsze – dążymy do tego, by zebrać 
miłośników cygar w jednym miejscu, 
a po drugie – by poszerzać ich wiedzę 
w tej dziedzinie w dogodnych oko-
licznościach. Stąd też podczas wizyt 
naszych klubowiczów staramy się 
przedstawiać historię powstania cy-
gar. Ponadto przewidujemy organizo-

wanie cyklicznych spotkań, w czasie 
których będzie prezentowany sposób 
przygotowywania cygar, ich rodzaje 
oraz regiony pochodzenia itp.

– Jakie cygara są w ofercie klubu?
– Współpracujemy z najlepszymi 

dystrybutorami cygar w Polsce. Do 
ich jakości przywiązujemy ogromną 
wagę. Swoim klientom chcemy za-
oferować te, które charakteryzują się 
najlepszą jakością, a więc są spro-
wadzane z Kuby, Hondurasu, Nika-
ragui czy Dominikany. Generalnie 
cygara stanowią naprawdę wysubli-
mowany produkt, który jest wytwa-
rzany w edycjach na dany rok. Jedną 
z uznanych marek są cygara Cohiba, 
które wypromował sam Fidel Castro. 
Służyły one jako prezent dla najbar-
dziej zasłużonych przyjaciół dykta-
tora. To też dowód na to, jak bogata 
i interesująca jest historia cygar, którą 
chcemy naszym gościom przekazy-
wać. Uzupełnieniem tej oferty jest 
szeroka gama alkoholi, najlepszej 
jakości i uznanych marek w Europie 
i na świecie. Alternatywą dla napojów 
alkoholowych może być dobra kawa, 
którą przyrządzamy tak, by zachować 
jej naturalne właściwości. 
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– Cygaro należy do wysublimowa-
nych produktów, a jego palenie nale-
ży do czynności, które wykonuje się 
z pewnym pietyzmem…

– Palenie cygara nie jest formą na-
łogu, zwykle zwolennicy palenia pa-
pierosów nie sięgają po cygara i od-
wrotnie. W związku z tym nie jest też 
czynnością, którą wykonujemy dla 
zabicia czasu czy w pośpiechu mię-
dzy innymi obowiązkami, a co gorsza, 
w trakcie ich wykonywania. Takiej 
pasji oddajemy się na przykład po 
męczącym i stresującym dniu pracy, 
chcąc się oderwać od rzeczywistości 
zawodowej czy prywatnej. Palenie 
cygara to czas relaksu, jak i kontem-
placji. Często jedyny taki moment 
w czasie dnia lub w tygodniu, kiedy 
możemy naprawdę się zatrzymać. Bar-
dzo często mówi się, że jeśli chcemy 
zapalić cygaro, to bezwzględnie zmu-
szeni jesteśmy oddać swój czas. Warto 
pamiętać, że takie zajęcie jest zdecy-
dowanie zdrowsze niż palenie papie-
rosów. Sam Winston Churchill palił 
dziesięć cygar dziennie, praktycznie 
bez przerwy, a dożył sędziwego wieku. 
Podkreślał często, że jego reguły życia 
nakazują z absolutną świętością trak-

tować palenie cygar oraz picie whisky. 
Można też wskazać inne właściwości 
palenia cygar, jak chociażby fakt, że 
ta czynność pobudza nasz mózg do 
kreatywnego myślenia i motywuje do 
działania. Przytoczyłem chyba wystar-
czającą ilość argumentów, by obronić 
swoją tezę. 

– Inwestycja w takie przedsięwzię-
cie, jak klub cygar, jest wyjątkowa 
z jeszcze innego względu…

– Inwestowanie w tego typu przed-
sięwzięcie jest rzadkością, podobnie 
jak np. inwestowanie w klub jachtowy. 
Zasada jest zawsze ta sama. Inwestycja 
tego rodzaju wymaga nakładów, a nie 
przynosi efektów finansowych natych-
miast. Jeśli już do tego dochodzi, to 
zwykle w perspektywie lat. Natomiast 
dzisiaj właściwie każde zainwestowa-
nie środków w budowę lokalu – czy 
to restauracji, czy pubu, ukierunkowa-
ne jest na ilość, ilość klientów, a więc 
zysk. Nasz klub przede wszystkim sku-
pia się na jakości…

– Każde miejsce konsumujemy 
zmysłami. Jak zachęciłby Pan klien-
tów do wizyty w „Aficionado”?

– To miejsce stworzone z pasji dla 
osób z pasją. Klimatu i charakteru klu-
bu nie można oddać na zdjęciach czy 
wyrazić używając słów, nawet bardzo 
wyszukanych. „Aficionado” trzeba po 
prostu odwiedzić. Chyba dobrą analo-
gią do tej sytuacji jest to, że refleksji 
czy uczuć dotyczących danej książki 
doświadczamy dopiero po jej prze-
czytaniu. Jeśli nawet ktoś rekomendu-
je nam konkretną pozycję, to nie jest 
w stanie w pełni przekazać jej treści. 
Tak jak książkę trzeba przeczytać, tak 
i do naszego klubu trzeba wejść, by się 
przekonać…

– Rozmawiała Dominika Tkocz

„Aficionado” Cigar Club
Katowice

ul. Kopernika 4
tel. 48 32 702 22 22

http://cigarclub.com.pl/
email: aficionado@cigarclub.com.pl
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MENU

Jamajka:
Jerk chicken

(pierś z kurczaka na ostro)

USA:
Tex-mex ribs / frites / bourbon

(teksańskie żeberka / frytki / bourbon)

Hawaje:Hawaje:
Haupia

(deser z mleczka kokosowego)

Toast Noworoczny:
Rene Geoffroy Expression Brut Champagne

Francja:
Foie Gras paté

(pasztet z gęsiej wątróbki)

Hiszpania:
Selección de tapas de pescado

(wybór rybnych tapas)

Aperitif:
Prosecco Brut Strada Di Guia 109 Foss Marai

Z owocami leśnymi w galaretce szampańskiej

Australia:
Surf & turf

(wołowina & krewetki)

Malezja:
Bulion dashi / pierożki Wan-Tan

(bulion z suszonego Bonito 
z chińskimi pierożkami Wan-Tan)z chińskimi pierożkami Wan-Tan)

Indie:
Baranina rogan josh / soczewica / mięta
(duszona baranina na ostro z kuminem)

Rosja:
Kawior ossetra na lodzie / czysta wódka 

(Kawior z jesiotra / wódka Potocki)

9-DANIOWA KOLACJA DEGUSTACYJNA

DBL KING SIZE / JUNIOR SUITE / SUPERIOR 
KOLACJA DLA DWÓCH OSÓB 

880 ZŁ BRUTTO/PARA

                                                          
OFERTA ZAWIERA:                      

Kolacja sylwestrowa
nocleg (check- out do godziny 16:00)nocleg (check- out do godziny 16:00)

śniadanie noworoczne z kieliszkiem szampana i truskawkami
bezpłatny Internet WI-FI 

bezpłatny parking
możliwość bezpłatnego skorzystania z Centrum Fitness MONOPOL 

(basen, sauna sucha i łaźnia parowa, siłownia) 
możliwość zamówienia tajskiego masażu wykonywanego przez profesjonalną obsługę ze możliwość zamówienia tajskiego masażu wykonywanego przez profesjonalną obsługę ze 

specjalnym 20% rabatem

W noc sylwestrową czas nabierze w Hotelu Monopol innego wymiaru. 

W ciągu zaledwie kilku godzin odwiedzimy wraz z Państwem niemal 
wszystkie zakątki świata, smakując kuchnię wybranych kontynentów. 
Dopełnieniem tajemniczej podróży będzie autorski pokaz kulinarny 
Szefa Kuchni. Dzięki specjalnemu menu degustacyjnemu, muzyce na 
żywo i odrobinie fantazji zwiedzą Państwo z nami cały świat.  

PrzedłużmyPrzedłużmy klimat tej wyjątkowej podróży aż do śniadania 
noworocznego z kieliszkiem doskonałego szampana.

ul. Dworcowa 5 Katowice, + 48 32 782 82 82,  monopol@hotel.com.pl, www.monopolkatowice.hotel.com.pl

w jedną noc dookoła świata

S y l w e s t e r
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Piękne kobiety, luksusowe samochody, błysk fleszy i czerwony dywan oraz wspaniały występ 
Sarsy – to nie relacja z gali rozdania Oscarów, ale wspomnienie gali Silesia Business & Life Awards 
2015, która odbyła się w katowickim hotelu Monopol. W jednym miejscu zebrali się przedstawi-
ciele firm wyróżniających się w swoich branżach oraz przyjaciele naszego magazynu. 

SILESIA BUSINESS & LIFE
AWARDS 2015

SILESIA
BUSINESS&LIFE
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SILESIA BUSINESS & LIFE
AWARDS 2015

Jak zwykle podczas gali nie zabrakło 
wrażeń, emocji i niespodzianek. Znów 
udowodniliśmy, że Silesia Business & 
Life Awards 2015, organizowana przez 

nasz magazyn, to świetna okazja do 
nawiązania nowych znajomości wśród 
wspaniałych ludzi i w niepowtarzalnej at-
mosferze, a każdy rok wnosi coś nowego. 

Jedyny taki wieczór
Gala Silesia Business & Life Awards 

2015 odbyła się w zabytkowym budyn-
ku pięciogwiazdkowego hotelu Mono-
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pol przy ulicy Dworcowej 5 w Katowicach. Nie zabrakło 
szyku, elegancji i wytworności. Wszystko odbyło się na 
jak najwyższym poziomie. – Za każdym razem staramy się 
organizować naszą galę z jeszcze większym rozmachem. To 
ważne, bo chcemy, żeby wszyscy poczuli się docenieni. Pie-
czołowicie planujemy każdy szczegół podczas tego wydarzenia 
– mówi project manager magazynu Silesia Business & Life 
Klaudiusz Sevković. – Najważniejsze jest to, że po gali każdy 
wynosi jakąś wartość dodaną: nowe znajomości, nowe plany, 
nowe sukcesy. To początek nowego, lepszego jutra. Cieszymy 
się, że to my możemy stać się jego częścią. Ta gala to wyraz po-
dziękowania dla naszych współpracowników i partnerów oraz 
zaproszenie do dalszej współpracy. Z każdym rokiem się rozwi-
jamy i pragniemy zacieśniać kontakty, a takie wydarzenie jest 
świetną ku temu okazją – dodaje.

Zwycięzcy
Już sama obecność na gali Silesia Business & Life 

Awards 2015 to wyróżnienie, bo nie każdy może wziąć 
w niej udział. To wydarzenie elitarne dla najlepszych ludzi 
sukcesu – ze Śląska i z całej Polski, którzy wytrwale reali-
zują swoje cele. Są zdeterminowani i z roku na rok ambit-
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nie budują swoją markę. W tym roku 
także takich osób nie zabrakło. W loży 
wygranych znalazły się następujące 
firmy i osoby:

1. Firma Roku w branży przemysłu 
meblarskiego za najlepszą dynamikę 
eksportu: STEINHOFF INTERNA-
TIONAL SOURCING AND LOGI-
STICS POLAND

2. Firma Roku w branży motoryza-
cja: MM CARS GROUP

3. Firma Roku w branży chemicz-
nej: SOLVADIS POLSKA

4. Firma Roku w branży banko-
wość: NOBLE BANK

5. Firma Roku w branży muzycz-
nej: REGIO RECORDS

6. Wydawnictwo płytowe 2015 roku: 
UNIVERSAL MUSIC

7. Firma Roku w branży hotelar-
skiej: HOTEL MONOPOL

8. Firma Roku w branży logistycz-
nej: GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZY-
STWO LOTNICZE

9. Firma Roku w branży medycz-
nej: BETAMED

10. Firma Roku w branży komuni-
kacja mobilna: SERWER SMS

11. Firma Roku w branży trans-
port, spedycja, logistyka: GEODIS 
POLSKA

12. Firma Roku w branży energety-
ka: TAURON WYTWARZANIE

13. Firma Roku w branży rynek wa-
lutowy: FX 1000

14. Osobowość Roku 2015: Mariusz 
Czerkawski

Nagrody wręczali project manager 
magazynu Silesia Business & Life Klau-
diusz Sevković i poseł Tomasz Tomczy-
kiewicz. Tak naprawdę podczas gali 
każdy mógł się poczuć zwycięzcą, bo 
pięke hostessy rozlosowały wśród obec-
nych także wspaniałe i cenne nagrody 
rzeczowe. A wydarzenie, jak co roku, 
poprowadził niezawodny Adam Giza. 

Gwóźdź programu
Premium Night Silesia Business & 

Life to wieczór pełen doznań, poczy-
nając od tych estetycznych, po wizual-
ne, słuchowe i kulinarne: furorę wśród 
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Winiarnia Burgundia zrodziła się z pasji do wina oraz potrzeby rynku na tego typu miejsce w Katowicach. Na-
sza winiarnia tworzy ciepły, nastrojowy i niepowtarzalny klimat, miejsce, do którego chce się wracać. To kunsztownie 
odtworzone, oryginalne wnętrze starej winiarni pozwala zapomnieć o codzienności w blasku świec przy lampce dobrego 
wina. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Gości organizujemy również wszelkiego rodzaju przyjęcia okolicznościowe, 
jubileusze i bankiety firmowe, a także inne imprezy zamknięte. Szef kuchni zadba o najbardziej wybredne podniebienia, 
a na specjalne okazje otwarty jest na wszelkie sugestie. Poprzez rozmowy, degustacje i szkolenia chce opowiedzieć histo-
rię wina na nowo – udostępnić ten niezwykły świat wszystkim w sposób atrakcyjny, ale zrozumiały i przystępny. Pokazać, 
że specjalistyczny sklep winiarski może być miejscem przyjaznym, które uczy i wspiera w wyborach wina. Wino to nasza 
pasja i nasz biznes. Importujemy wino z całego świata, pomagamy w doborze wina do okazji  i dostarczamy je tam, gdzie 
jest potrzebne. Doradzamy, szkolimy i tworzymy karty wina w restauracjach. Prowadzimy degustacje i szkolenia o tema-
tyce winiarskiej dla klientów indywidualnych i firmowych. Prowadzimy sprzedaż detaliczną poprzez sklep internetowy 
oraz poprzez własne sklepy w Katowicach. Nasza winiarnia oferuje sprzedaż klientom biznesowym i korporacyjnym 
wina oraz zestawów upominkowych na każdą okazję. Zapraszamy, Winiarnia Burgundia. 

Winiarnia Burgundia, Katowice, ul. 3 Maja 23, tel. 32 253 75 19
Winiarnia Burgundia, Katowice, ul. Uniwersytecka 13 (budynek Altus), tel. 32 603-01-37

www.burgundia.com.pl

gości zrobiła przystawka do kolacji przygotowana 
przez Sakana Sushi. Największym zaskoczeniem 
okazał się występ Marty Markiewicz, czyli Sarsy, 
która w 2015 r. wydała swój debiutancki singel „Na-
ucz mnie”, zajmujący przez sześć tygodni pierwsze 
miejsce na liście AirPlay – najczęściej granych utwo-
rów w polskich rozgłośniach radiowych. Teledysk do 
tej piosenki po dwóch miesiącach od premiery obej-
rzano w serwisie YouTube ponad 15 milionów razy. 
Co ciekawe, jest to więcej niż opublikowany miesiąc 
wcześniej teledysk Madonny do utworu „Ghost-
town”. – Staramy się promować młodych wykonaw-
ców, tych, którzy mają przed nami jeszcze wiele do od-
krycia. Sarsa, dzięki swojej ciężkiej pracy i sukcesom, 
pokazała, że można osiągnąć wszystko. Jesteśmy pod 
wielkim wrażeniem i dlatego też postanowiliśmy za-
prosić ją do nas – wyznaje Klaudiusz Sevković.

Widzimy się za rok
– Gala udała się znakomicie. Jak co roku jestem 

pod ogromnym wrażeniem tego, co tu się dzieje. Za 
każdym razem podnosicie sobie poprzeczkę. Cieszę 
się bardzo, że zostałem tutaj zaproszony i choć w tym 
roku nie udało mi się nic wygrać, na pewno zawalczę 
o to w przyszłym roku – wyznaje Tomasz Czypion-
ka, właściciel firmy UMAMI SUSHI, laureat ubie-
głorocznej nagrody Silesia Business & Life Awards 
2014 w branży gastronomicznej. 

– Wszystkim tegorocznym zwycięzcom gratulujemy, 
dziękujemy za przybycie i życzymy dalszych sukcesów. 
Dzięki takim imprezom, jak ta, nasi goście i zwycięzcy 
mają okazję zaprezentować się szerszej publiczności, 
nawiązać nowe kontakty i zmieniać oblicze Śląska. 
Jesteśmy po piątej edycji Silesia Business & Life Golf 
Cup, która była jeszcze lepsza od poprzedniej. To wy-
darzenie jest podsumowaniem tego roku i wstępem do 
kolejnego, miejmy nadzieję – wypełnionego jeszcze 
większymi sukcesami – tak podsumował galę project 
manager magazynu Silesia Business & Life Klau-
diusz Sevković. 

Wyjdź przed tłum
Jesteśmy otwarci na nowe doświadczenia, nowe 

znajomości i nowe projekty. Chętnie nawiążemy 
nowe, interesujące kontakty. Jeżeli zatem i ty widzisz, 
że twoja firma dynamicznie się rozwija i chcesz do 
nas dołączyć, nie pozostaje ci nic innego, jak skon-
taktować się z naszą redakcją – my pomożemy ci 
poszerzać horyzonty. Na takich imprezach nigdy nie 
wiadomo kogo poznamy, a nuż znajomości te okażą 
się krokiem milowym w naszej karierze? 

Zachęcamy do odwiedzania naszych stron inter-
netowych, gdzie można znaleźć wiele zdjęć oraz re-
portaż z tegorocznej Silesia Business & Life Awards 
2015 oraz poprzednich naszych eventów.

Anna Rubaj
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SYLWETKA

Mariusz CZERKAWSKI

Podczas ostatniej Gali Silesia Business & Life Awards 2015 Mariusz Czerkawski odebrał tytuł „Oso-
bowość Roku” przyznany po raz pierwszy przez nasz magazyn. Mariusz Czerkawski ogólnie znany 
jako twarz polskiego hokeja. Swoją karierę zaczynał w GKS Tychy, w kolejnych latach był zawod-
nikiem czołowych klubów ligi NHL. Brał udział w meczu gwiazd NHL w 2000 roku w Toronto. Za 
osiągnięcia i zasługi dla rozwoju hokeja został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Wielokrotnie wyróżniany w plebiscytach sportowych, za całokształt osiągnięć sportowych ode-
brał tytuł „Superchampiona” w Plebiscycie Przeglądu Sportowego. Po zakończeniu czynnej kariery 
zawodowej zaangażował się w promowanie hokeja wśród dzieci i młodzieży, założył Stowarzyszenie 
Sport7, wspiera kampanie społeczne, a wolne chwile spędza na polu golfowym. 

Osobowość Roku 2015 Silesia Business & Life

– Jak to się stało, że zamienił Pan kij ho-
kejowy na kij golfowy?

– Tak wyszło (śmiech). Niestety, nie moż-
na do końca życia grać w hokeja, zwłaszcza 
zawodowo. Kiedy dochodzi się do czter-
dziestki to trzeba przejść na tzw. sportową 
emeryturę. Tak się złożyło, że miałem trochę 
więcej wolnego czasu, zostałem namówiony 
przez jednego z kolegów do tego, żeby wziąć 
udział w kursie na zieloną kartę, czyli takie 
golfowe prawo jazdy. Oczywiście wzbrania-
łem się przed tym, bo moją drugą ulubioną 
dyscypliną sportową był tenis. To jemu po-
święcałem sporo czasu, grałem praktycznie 
codziennie. Ale dałem się namówić również 
dlatego, że kiedy grałem w hokeja w Szwe-
cji, to tam praktycznie wszyscy grali w golfa. 
Podobnie było w Kanadzie i Stanach Zjedno-
czonych, prawie wszyscy moi koledzy grali 
w golfa, przeważnie było nas trzech lub czte-
rech, którzy nie grali. Najczęściej był to jakiś 
Słowak, Rosjanin no i ja (śmiech). Golf ma 
bardzo wielu fanów i grywa w niego dużo 
osób, począwszy od Michaela Jordana po 
Rafaela Nadala czy Rogera Federera. Uzna-
łem, że coś w tym musi być, chociaż nie cią-
gnęło mnie. Ale gdy poszedłem zagrać raz, 
drugi, trzeci, zobaczyłem jak trzeba te piłki 
wbijać, zaczęło mnie to wciągać. Po jakimś 
czasie udało mi się zdobyć zieloną kartę, 
poznać techniki golfowe i przepisy. Po kilku 
miesiącach pierwszy raz pojechałem na pole, 
to było sześć lat temu i tak już zostało. Nie-
stety, rakieta tenisowa wylądowała w szafie 
i się kurzy, a za to kije golfowe praktycznie 
zawsze mam w bagażniku (śmiech).

– Mecz hokeja to widowisko, cały czas 
coś się dzieje, jest szybko i dynamicznie, 
a patrząc na golfa... jest ciut wolniej. Nie 
nudzi się Panu (śmiech)?

– (Śmiech) To jest zupełnie inny sport. 
Oczywiście większość ludzi uważa, że to za-
bawa dla starszych osób, ale powiem szcze-
rze, że nie jest tak do końca. W golfie są 
emocje, jak oddawać strzały, jak daleko jest 
flaga, jak uderzyć piłkę, jakim kijem, gdzie 
są niebezpieczeństwa, gdzie jest woda, gdzie 
jest bunkier (bunkier to piach, do którego nie 
chcemy wpaść), jak ukształtowane jest podło-
że. O tym wszystkim trzeba myśleć w czasie 
gry. Oprócz tego jest dużo taktyki, techniki, 
często jest tak, że to jedno jedyne uderzenie 
może zaważyć na tym czy jesteśmy zadowo-
leni, czy wygrywamy turniej. Porównując 
golfa do tenisa można powiedzieć, że jedno 
uderzenie w golfie budzi takie emocje, jak 
serwis w tie breaku, który decyduje o punk-
cie w tenisie. To sprawia, że emocje są za-
równo dla grających golfistów, jak dla tych, 
którzy oglądają i rozumieją tę dyscyplinę. 
Emocje są, sięgają zenitu, aczkolwiek ciężko 
to wytłumaczyć np. kibicom siatkówki czy 
piłki nożnej, gdzie podczas jednego meczu 
co chwilę ktoś podaje, strzela, są ataki i obro-
ny, widowiskowe gole. Tutaj jest zupełnie 
inaczej, jednak coś musi w tym golfie być, 
skoro tyle osób na świecie go lubi. Chociaż 
oczywiście mam świadomość, że nie wyglą-
da to na emocjonujące widowisko.

– Czyli nie obraża się Pan na komenta-
rze i pytania, dlaczego wybrał Pan teraz 
taki mało widowiskowy sport?

– (Śmiech) Kiedy nie grałem w golfa też 
dziwiłem się kolegom, którzy potrafili wsta-
wać rano, żeby pojechać zagrać i ekscyto-
wali się po rundzie golfowej. Podchodziłem 
do tego jak większość ludzi , którzy spotkali 
się pierwszy raz z tym sportem. Wydawało 
mi się, że to nie ma sensu i nie wiedziałem 
czym oni się tak ekscytują.

– Zakończył Pan już czynną 
karierę hokeisty, jednak w świa-
domości wielu osób nadal jest 
Pan twarzą polskiego hokeja 
i pewnie jeszcze przez długi 
czas będzie. 

– Mam nadzieję, że tak 
zostanie, bo hokej to moja 
pierwsza miłość, nadal jest 
obecny w moim życiu, 
chociażby ze wzglę-
du na stowarzyszenie 
Sport7. Sezon hoke-
jowy już się zaczął, 
więc znowu w moim 
życiu jest więcej ho-
keja, a mniej golfa.

– Czym zajmuje 
się stowarzysze-
nie Sport7? Skąd 
wziął się pomysł, 
żeby zaangażo-
wać się w taką 
działalność?

– Chciałem 
dać coś od 
siebie, pro-
pagować mój 70
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Mariusz CZERKAWSKI ukochany sport, zwłaszcza wśród najmłodszych. 
Marzyło mi się aktywizowanie dzieci i młodzie-
ży. Jako stowarzyszenie działamy, rozwijamy 
się, w tym roku będziemy jeszcze organizować 
szkolenia dla instruktorów, którzy poprowadzą 
później zajęcia dla dzieciaków na małych, sezo-
nowych lodowiskach. Tworzymy też sztafetę. 
Kiedy ja byłem mały i chodziłem do podstawów-
ki, to mieliśmy taką sztafetę o złoty krążek. Teraz 
my to nazywamy sztafetą o mistrzostwo białego 

71
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orlika. Szkoły konkurują w obrębie wojewódz-
twa, finaliści będą zapraszani do Warszawy na 
Stadion Narodowy. Oprócz tego jest jeszcze 
Czerkawski Cup, gdzie gramy w minihokeja, są 
kwalifikacje, a zwycięzcy pojadą do Warszawy 
na wielki finał.

–Szuka Pan swojego następcy na lodzie, 
żeby znowu było głośno o polskim hoke-
iście?

– Fajnie by było, jasne, że marzę o czymś 
takim. Mam nadzieję, że dzieciaki chcą się 
rozwijać, pokochają tę dyscyplinę, będą robić 
wszystko, żeby grać w najlepszych ligach, jak 
najlepiej reprezentować nasz kraj. To jest oczy-
wiście złożony temat. Oni są młodzi, ale ja też 
tak kiedyś zaczynałem, marzyłem o coraz lep-
szych wynikach. To wspaniałe, że to wszystko 
jeszcze przed nimi. Mam nadzieję, że takie wła-
śnie turnieje będą dla nich natchnieniem i poka-
żą, że ważne jest zaangażowanie, determinacja 
i trening. 

– Ma Pan na swoim koncie występ na 
olimpiadzie, ale jest też inne wyróżnienie, 
w 2012 roku niósł Pan znicz olimpijski. To 
piękne wspomnienia dla sportowca.

– Cieszę się, że niosłem znicz olimpijski, że 
mogłem w ten sposób reprezentować Polskę. 
Ale powiem szczerze, że było to inne uczu-
cie, bo nie byłem już wtedy czynnym 
sportowcem. Jednak to przeżycie z 1992 
roku, kiedy brałem udział w olimpia-
dzie jako sportowiec, było niesamowi-
tym przeżyciem. Tym bardziej, że miałem 
wtedy 20 lat i nie myślałem, że to będzie 
moja pierwsza i ostatnia olimpiada. Polscy 
hokeiści nie byli już później w pierwszej 
dwunastce na świecie. Miałem wtedy 
nadzieję, że będę mógł jeszcze wystą-
pić w czterech, a może nawet pięciu 
olimpiadach, okazało się, że to była 
pierwsza i ostatnia. 

– Do działalności sportowej, cho-
ciażby w stowarzyszeniu Sport7, 
należy dołożyć jeszcze liczne kam-
panie społeczne, które Pan 
wspiera. Skąd taka potrzeba 
udzielania się na rzecz innych?

– Nie jestem w stanie 
wszystkiego wesprzeć, oczy-
wiście nie o to chodzi, ale 
staram się wspierać te ak-
cje, które najbardziej czu-
ję. Obserwowałem przez 
lata na Zachodzie, jak 

sportowcy an-
gażują się w takie 

rzeczy, uważam 
to za bardzo słusz-
ne. Cieszę się, że 
inni sportowcy też 
czują taką potrze-
bę, wspierają poży-
teczne inicjatywy. 

– A jak Pan 
odbiera swoje wy-
różnienie od Silesia 
Business & Life i tytuł 
Osobowości Roku?

– Jest to bardzo miłe, że ludzie 
mnie doceniają, pamiętają o mnie. Cieszę 
się z tytułu Osobowość Roku, zwłaszcza 
dlatego, że to wyróżnienie było przyznawa-
ne po raz pierwszy. Życzę magazynowi ko-
lejnych sukcesów, bo widzę jak się rozwija.

– Jeszcze raz gratuluję nagrody i dzię-
kuję za rozmowę.

–Dziękuję.
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FIRMY REGIONU

Beata DRZAZGA

BETAMED bez konkurencji
Na organizowanej gali Silesia Business&Life Awards 2015 w dziedzinie medycyna nagrodę z rąk Tomasza 
Tomczykiewicza i Klaudiusza Sevkovica odebrała Beata Drzazga – prezes BetaMed SA. O tym jak osiągnąć 
sukces w tak ciężkiej branży jaką jest służba zdrowia zapytaliśmy zwyciężczyni

– Pani Beato, została Pani wyróżnio-
na wieloma nagrodami, m.in. Cezarem 
Śląskiego Biznesu, a ostatnio Portretem 
Polskiej Medycyny oraz nagrodą Firma 
Roku w branży medycznej. Są to nagro-
dy dla ludzi przedsiębiorczych, którzy 
jednocześnie niosą pomoc innym. Czy 
tak właśnie można określić Pani działal-
ność – businesswoman z otwartym ser-
cem? 

– Miło mi, że moja praca jest zauważana 
i doceniana. W tych nagrodach mieści się 
również wysiłek moich pracowników na 
rzecz firmy i społeczeństwa. Warto pod-
kreślić tutaj, że moja działalność dotyczy 
bardzo ważnej i jednocześnie delikatnej 
sprawy, jaką jest ludzkie zdrowie i niesie-
nie pomocy osobom potrzebującym. Gdyby 
moje serce nie było otwarte na potrzeby in-
nych ludzi, myślę, że nie byłabym teraz w 
tym miejscu, w którym się aktualnie znaj-
duję. 

– Co było najtrudniejsze na wczesnym 
etapie funkcjonowania firmy?

– Początki oczywiście nie były łatwe, ale 
postawiłam wszystko na jedną kartę i zdecy-
dowałam, że spróbuję. Po wielu latach pra-
cy w publicznej służbie zdrowia postanowi-
łam zrobić coś na własną rękę. Nie miałam 
swojego mentora, sama poznawałam tajniki 
biznesu w praktyce, prowadząc moją firmę. 
Na początku jej funkcjonowania mogłam li-
czyć przede wszystkim na siebie i chyba to 
było najtrudniejsze, ale jednocześnie wiele 
mnie nauczyło. Obecnie BetaMed istnieje 
na rynku od prawie 15 lat. Przez ten czas 
stał się największą firmą w Polsce zajmują-
cą się opieką długoterminową nad osobami 
przewlekle chorymi i starszymi, realizowa-
ną w warunkach domowych. Zatrudniamy 
blisko trzy tysiące osób, świadczymy nasze 
usługi w 11 województwach w ramach 79 

filii, obejmując opieką około pięć tysię-
cy pacjentów w zakresie pielęgniarskiej 
opieki długoterminowej i wentylacji me-
chanicznej. Są to usługi realizowane w 
ramach kontraktów z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia. Obszar naszej działalności 
był oczywiście rozszerzany stopniowo, 
zaczynaliśmy w województwie śląskim, a 
dziś niesiemy pomoc naszym pacjentom w 
kilkunastu województwach. W lipcu 2014 
roku uruchomiliśmy pierwszą część naszej 
Cliniki BetaMed Medical Active Care w 
Chorzowie, dzięki której możemy zaofe-
rować pacjentom jeszcze szerszy wachlarz 
usług, który oczywiście będzie się sukce-
sywnie powiększał w miarę rozbudowy 
tego miejsca. Staramy się w Clinice wpro-
wadzać dużo innowacji i pokazywać nowy 
styl życia dla osób w różnym wieku. 

– Jak powstała idea założenia Cliniki 
BetaMed Medical Active Care? 

– Moją motywacją była przede wszyst-
kim chęć wprowadzenia na rynek czegoś 
nowego, czegoś na miarę naszego wieku. 
Duży nacisk kładę na podejście do pacjenta 
i zmianę mentalności ludzi. W mojej dzia-
łalności podkreślam, że na każdym etapie 
życia mogą oni się nim cieszyć, mieć cie-
kawe zainteresowania, pasje, spotykać się 
z rówieśnikami, i nie tylko (łączymy poko-
lenia). Taka zmiana myślenia jest według 
mnie podstawą do tego, by jakość życia, 
przede wszystkim osób starszych, była na 
lepszym poziomie. Stąd pomysł na Clini-
kę BetaMed Medical Active Care, gdzie 
seniorzy oraz ludzie w średnim wieku i 
dzieci pod jednym dachem mogą znaleźć 
wszystko, a ja z moimi pracownikami re-
alizuję moje założenia i pomysły. 

– Pani Clinika różni się od innych pla-
cówek tego rodzaju. Co jest jej najwięk-
szym atutem?

– W mojej Clinice stawiamy przede 
wszystkim na dobre serce i podejście do 
pacjenta, kompleksowość, innowacyjność 
i ofertę dopasowaną do potrzeb różnych 
osób oraz holistyczne podejście do lecze-
nia. Przede wszystkim odnosimy się do 
tego, co nam komunikuje rynek i odpowia-
damy na potrzeby pacjenta. Wykorzystu-
jemy również wieloletnie doświadczenie, 
jakie posiadamy w opiece nad pacjentem 
przewlekle chorym i wymagającym wenty-
lacji mechanicznej za pomocą respiratora. 
Naszym hasłem przewodnim jest aktywna 
opieka nad całą rodziną i w tym kierunku 
będziemy zmierzać, jak tylko projekt zo-
stanie ukończony i wszystkie części Clini-
ki zostaną otwarte. Chcę, aby była to wzor-
cowa placówka, świadcząca kompleksowe 
usługi, z najnowocześniejszym sprzętem 
i wysokiej klasy specjalistami. Już nie-
długo będziemy oferować kompleksową 
obsługę: lekarzy rodzinnych, wszystkich 
specjalistów, pełną diagnostykę. Nie trze-
ba kierować się do szpitala, tylko można 
w jednym miejscu ambulatoryjnie zbadać 
się u każdego lekarza. Jeśli lekarz rodzin-
ny skieruje do specjalisty czy specjalistów, 
nie trzeba się zastanawiać, gdzie ich zna-
leźć. Wszystkie konsultacje będą odbywać 
się w jednej placówce. Pacjent czuje wte-
dy, że się nim w pełni i szybko zaopieko-
waliśmy. Już teraz, w ramach umów z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia, BetaMed 
S.A. proponuje swoim pacjentom kilka 
form opieki w Clinice BetaMed MAC w 
Chorzowie. Pierwszą z nich jest Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy, czyli świadcze-
nia z zakresu pielęgnacji, rehabilitacji 
i terapii zajęciowej oraz psychoterapii, 
gdzie trafiają pacjenci przewlekle chorzy, 
wymagający całodobowej opieki. Drugą 
stanowi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
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dla Dzieci i Młodzieży Wentylowanych 
Mechanicznie, gdzie opiekujemy się pa-
cjentami wymagającymi wsparcia odde-
chu za pomocą respiratora, koncentratora 
tlenu itp. Kolejną formę pomocy stanowi 
poradnia rehabilitacyjna oraz fizjoterapia 
ambulatoryjna, w ramach której oferuje-
my szeroki wachlarz zabiegów w zakresie 
fizykoterapii, kinezyterapii, krioterapii i 
hydroterapii. Proponujemy też prywatny 
oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej i 
wentylacji mechanicznej, poradnię reha-
bilitacji ambulatoryjnej oraz prywatne po-
byty całodobowe i dzienne. 

tym bardziej, że jest to osoba, którą dotyka 
jakaś choroba. W takiej właśnie sytuacji 
człowiek oczekuje najwięcej zrozumie-
nia od drugiej osoby, otoczenia go troską 
i zapewnienia, że jest w dobrych rękach i 
że wszystko będzie dobrze. Jest to już na 
początku klucz całego sukcesu w procesie 
zdrowienia, gdyż pacjent na wstępie czu-
je się bezpiecznie, że trafił pod właściwy 
adres, gdzie można ulżyć mu w jego cier-
pieniach i rozpocząć proces leczenia. Efek-
ty leczenia, rehabilitacji lub opieki zależą 
właśnie od prawidłowego pierwszego kon-

– Co najbardziej lubi Pani w swojej 
pracy?

– Największą satysfakcję z pracy dają 
mi pacjenci, ich radość, uśmiech na twa-
rzy, wdzięczność, serdeczne słowa i to, że 
nawet pracując w biznesie, to tak napraw-
dę niesiemy pomoc ludziom, którzy jej 
potrzebują. Misja mojej firmy realizowana 
jest poprzez zapewnienie indywidualnego 
podejścia do pacjenta, poprzez miły, em-
patyczny i kochający personel, otaczający 
ludzi troskliwością, cierpliwością i odda-
niem. Bardzo dużą rolę w jakości usług 
odgrywają nie tylko piękne wyposażenie 
czy budynek, ale właśnie sam człowiek! 
Stawiamy na jakość personelu, pokazuje-
my, że należy traktować człowieka z więk-
szą uwagą, okazując mu ciepło i uśmiech, 

taktu z pacjentem. Jeśli pacjent czu-
je się bezpiecznie, to otwiera się na 
leczenie, można uzyskać dużo lep-
sze rezultaty. Nie wspominając już 
o satysfakcji ludzi, że mogą być w 
ten sposób leczeni, mieć kontakt z 
miłą obsługą i placówką stawiającą 
na dobrą jakość usług.

– Czy Pani zdaniem samody-
scyplina jest kluczem do sukce-
su? Co jest jeszcze istotne?

– Przede wszystkim trzeba 
mieć wizję i cel. Z pewnością li-
czy się też nastawienie na cięż-
ką pracę, która musi być połą-
czona z pasją. Bez tego nie ma 
mowy o powodzeniu w pracy. 
Liczy się też wytrwałość w dą-
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żeniu do celu, elastyczność, umiejętność 
dostosowywania się do zmian i odpowie-
dzialność oraz bycie otwartym na potrzeby 
innych ludzi, co z pewnością nadaje sens i 
daje radość.

Rozmawiała: MZ
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Koh Phangan

Samo dotarcie na wyspę nie obyło 
się bez kilku przesiadek. Gdy już zna-
lazłem się w Bangkoku, byłem o krok 
od celu. Krajowymi liniami lotniczy-
mi dotarłem na Koh Samui, a potem 
już tylko 40-minutowa podróż drogą 
morską do rajskiego miejsca na ziemi, 
jakim jest niewielka wyspa Koh Phan-
gan. Koh Phangan to eksplozja zieleni 
z milionami palm kokosowych oraz 
otaczającymi ją dziesiątkami pięk-
nych plaż. Hotel, w którym spędzam 

czas, został cudownie wkomponowa-
ny w tutejszą florę i jest położony nad 
samym brzegiem morza w zatoce Ao 
Thong Nai Pan Noi.

Pierwszego dnia zwiedzam oko-
lice hotelu, znajdujące się przy naj-
ładniejszej plaży, która w połowie 
października jest praktycznie pusta. 
Sezon turystyczny na Koh Phangan 
rozpoczyna się dopiero w grudniu. 
Jednakże nie wpływa to na poznanie 
tutejszej kultury, obyczajów i bar-

Postanowilem po raz kolejny udać się 
do Tajlandii, tym razem w planie miałem 
zwiedzenie jednej z wysp tego kraju – 
rajskiej wyspy Koh Phangan. 

dzo dobrego jedzenia. Wzdłuż plaży 
znajdują się hotelowe oraz prywatne 
lokale gastronomiczne, jak również 
miejsca, gdzie można skorzystać z... 
masażu. Odwiedzam jedno z nich 
i korzystam z masażu tajskiego – go-
dzina kosztuje 300 baht. Klimat tego 
miejsca zachęca mnie do przedłuże-
nia tej chwili i wybieram dodatkowy 
relaks – masaż stóp. 

Po półtorej godzinie „zapomnienia” 
idę dalej. Przy plaży znajduje się kul-
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towy Beach Bar Buri Rasa, w którym 
oprócz napojów, koktajli i tradycyjnej 
kuchni tajskiej można zjeść klasyki 
kuchni europejskiej (sałatki, steki). 
Jest to także jedno z niewielu miejsc 
o tej porze roku, gdzie można zjeść 
świeżo złowioną rybę, podawaną 
na lodzie. Są to m.in.: barakuda, red 
snaper, white snaper, krewetki tygry-
sie czy lobster. Średni koszt ryby to 
około 400 baht, a zestaw dla dwojga 
z trzema rodzajami ryb, krewetkami 

i kalmarem oraz butelka wina to koszt 
około 2000 baht. Szczególnie miło 
czas można spędzić wieczorami przy 
pięknie przystrojonej plaży, w blasku 
świec i przy muzyce na żywo.

Obok Beach Baru dostrzegam dro-
gę, która prowadzi w głąb miasteczka. 
Po każdej stronie mieszczą się małe 
lokalne sklepy oraz restauracje prowa-
dzone przez całe rodziny. Zatrzymuję 
się przy jednej z nich i menu zapiera 
mi dech w piersiach, więc postana-

wiam spróbować tutejszych specja-
łów. Zamawiam zupę z krewetkami 
i mlekiem kokosowym (90 baht ) oraz 
Phan Tan – smażony makaron z kur-
czakiem i wieloma aromatycznymi 
dodatkami (80 baht). Spożywając tak 
dobry posiłek, mój wzrok przykuwa 
ojciec rodziny, który prowadzi tę re-
staurację. Ze zdumieniem patrzę, jak 
na przerobionej beczce grilluje ryby, 
wieprzowinę i kurczaki. Postanawiam, 
że jeszcze do nich wrócę. 
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Ruszam dalej i kolejne miejsce, 
obok którego nie mogę przejść obo-
jętnie, to stoisko z owocami. Moż-
na tu kupić owoce (melony, mango, 
pitaję oraz langsat, które z zewnątrz 
wyglądają, jak małe ziemniaki na ga-
łązkach, a pod skórką jak liczi), jak 
również soki owocowe. Ze względu 
na pogodę, która skłania do uzupeł-
niania napojów, oraz lekko pikantne 

posiłki, zamawiam sok limonko-
wo-pomarańczowy, który 

smakuje bosko i jest 
o rzeźwia jący, 

a na drogę zamawiam sok z pitai, któ-
ry w Tajlandi zachwyca swym lekko 
słodkawym smakiem. Spacerując 
wzdłuż ulicy jestem zapraszany na ma-
saże oraz do różnych restauracji. Moja 
wędrówka nie trwa długo, bowiem 
miasteczko, w którym jestem, ma dłu-
gość drogi około dwóch kilometrów, 
wobec tego pełen wrażeń i nowych 
doświadczeń wracam do hotelu.

Nastaje kolejny dzień, a ja budzę się 
z ogromną chęcią poznania nowych 
miejsc. Najlepszym sposobem na 
zwiedzenie wyspy jest wypożyczenie 
skutera. Taka usługa na cały dzień to 

koszt zaledwie 200 baht, czyli oko-
ło 20 złotych. Trzeba tylko w zastaw 
pozostawić paszport i wypełnić doku-
ment użyczenia.Tak więc wyruszyłem, 
by poznać zakątki tej pięknej wyspy. 

Wzdłuż drogi rosną wysokie drzewa 
palmowe pełne owoców kokosowych, 
a pozyskane z nich mleko jest najlep-
sze w całej Tajlandii. Przemieszczając 
się z północy na południe w pewnym 
momencie droga betonowa zakończy-
ła się i wjechałem na piaszczyste pod-
łoże. Jakież było moje zdziwienie, gdy 
zobaczyłem ogromne słonie indyjskie. 
Okazało się, że natrafiłem na Baan Tai 
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Elephant Trekking. Zatrzymałem się, 
a swój pojazd mechaniczny zamieni-
łem na żywy. Półgodzinna przejażdż-
ka na słoniu po lesie tropikalnym na 
długo pozostanie w mojej pamięci, 
tym bardziej, że słonie były przyjaź-
nie nastawione do ludzi i pozwalały 
się przytulać. 

Po tej małej niespodziewanej przy-
godzie ponownie ruszyłem dalej. By-
łem 13,5 km od hotelu i dotarłem do 
Baan Tai Village. Jadąc wzdłuż zatoki 
Ao Baan Tai znalazłem się w innym 
miasteczku – Thongsala. Jest to naj-
większa miejscowość na wyspie, to tu 
znajduje się jedyny posterunek policji 
oraz poczta. Natomiast punkty wy-
miany pieniędzy są w wielu miejscach 
na wyspie i co ciekawe, nawet w skle-
pach spożywczych czy z pamiątkami.

 Zachodnią częścią wyspy wyru-
szyłem na północ, by zobaczyć słyn-
ne plaże, jednakże najpierw trafiłem 
na jezioro Laem Son. Było to miejsce 
ekstremalnej rozrywki na wodzie The 
Challenge Phantagon. Z ciekawości 

sam spróbowałem swych sił 
w rozgrywkach z tu-

bylcami i w kilku etapach byłem na-
prawdę dobry. Po chwilach zabawy 
znów wyruszyłem dalej, tym razem 
dotarłem do plaży Haad Son. Jest 
to krótka plaża położona w bardzo 
malowniczym miejscu, połączona 
z restauracją, której część usytuowa-
na jest na pomoście, gdzie goście 
mogą nurkować i oglądać najbliższą 
rafę koralową.

Kolejnym celem była bajeczna 
plaża Haad Salad, miejsce będące 
oazą spokoju, gdzie można oddać 
się w ręce tajskich masażystek. Tra-
dycyjny masaż oraz szum morza 
sprzyjają relaksowi. Po wspaniałej 
godzinie „zapomnienia” udaję się 
dalej. Docieram na kolejną plażę – 
Haad Mae Haad. To miejsce zapiera 
mi dech w piersiach, a wąski skrawek 
plaży prowadzi na maleńką dziką wy-
spę Koh Ma. Kierując się na wschód 
wyspy oglądam największą zatokę 
Ao Chaloklum i najpiękniejsze miej-
sce do nurkowania.

Korzystając z nadarzającej się oka-
zji wypożyczam sprzęt do nurkowania 
i zanurzam się w bajecznie błękitnej 
wodzie. Kolory ryb i rafy koralowej 
są niebiańskie. Po tak wspaniałym 
dniu pełnym wyrażeń postanawiam 
wrócić do hotelu, jednakże doskwie-
ra mi głód. Dobrze, że w każdym 
miejscu, gdzie mieszkają ludzie, na 
wyspie można zjeść oryginalne taj-
skie dania.

Zatrzymuję się więc przy jednej 
z tutejszych restauracji, zamawiam 
Green curry, zupę Tom Yum i świe-
ży sok limonkowy, a ceny są jeszcze 
niższe niż w regionie, w którym no-
cuję – zupa kosztuje 50 baht, a sok 
30. Była to rozkosz dla podniebienia. 
Pełen wyśmienitych wrażeń szybko 
wracam na swoją część wyspy, gdyż 
główna droga pozbawiona jest jakie-
gokolwiek oświetlenia, a w tutejszych 
lasach poza dzikimi psami można na-
potkać jaszczurki, nietoperze i milio-
ny moskitów.
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Salon masażu tajskiego
www.thaisabai.pl

https://www.facebook.com/THAISABAIKATOWICE
Silesia City Center, 1 piętro, ul. Chorzowska 107, 40-401 Katowice
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Rozpoczynam kolejny dzień 
zwiedzania wyspy, gdyż pozosta-
ła mi jeszcze do obejrzenia część 
południowo-zachodnia. Z samego 
rana wypożyczam znowu skuter 
i ruszam w kierunku Baan Tai. Tym 
razem zajmuje mi to mniej czasu, 
ponieważ znam już drogę.

Dojeżdżając do miasteczka kieru-
ję się dość ruchliwą, jak na to miej-
sce, drogą na wschód. Nie może się 
oczywiście obyć bez kilku postoi, 
zawsze znajdzie się coś, co mnie 
zaintryguje. Najpierw mój wzrok 
przykuwa plaża leżąca w zatoce Ao 
Baan Kai. Wraz z plażą zatoki Ao 
Baan Tai i Ao Baan Charu tworzą 
najdłuższą plażę na wyspie. W tych 
okolicach można spotkać najwięcej 
turystów z całego świata. Po chwi-
lach zachwytu nad tak pięknym 
miejscem ruszam w kierunku pół-
wyspu Laem Haad Rin. 

To tam, na plaży Haad Rin, od-
bywa się co miesiąc największa 
impreza Full Moon Party ściąga-
jąca turystów z całej wyspy, jak 
i z okolic Koh Samui i Koh Tao. 
Impreza ta jest tradycją tego miej-
sca począwszy od 1985 roku. Po-
czątkowo brało w niej udział 20–30 
turystów, obecnie liczba ta sięga 
nawet 30 tysięcy! 

Do hotelu chciałem wrócić 
wschodnią stroną wyspy, ale jest 
to ta część lądu, na której nie ma 
żadnych dróg. W związku z tym tą 
samą trasą, którą przybyłem, wra-
cam z powrotem.

Kolejne dni wypoczynku spę-
dzam w okolicach hotelu. Każde-
go dnia degustuję tutejsze potrawy 
i korzystam z tradycyjnego masażu. 
Czas jednak płynie nieubłaganie, 
pora wracać do domu. W pamięci 
i w sercu pozostają przepiękne kra-
jobrazy, zapachy, smaki, dźwięki 
tej pełnej czaru Tajlandii, do której 
na pewno wrócę...

Salon masażu tajskiego
www.thaisabai.pl

https://www.facebook.com/THAISABAIKATOWICE
Silesia City Center, 1 piętro, ul. Chorzowska 107, 40-401 Katowice 81SILESIA BUSINESS & LIFE

„Tajlandia to raj znajdujący się na 
wyciągnięcie ręki – oddalony tylko 
o kilkanaście godzin lotu. Czym jest 
raj? Miejscem stworzonym z twoich 

snów. Nie znaczy to jednak, że raj jest 
miejscem nierealnym. Nieprzystające 
do rzeczywistości są tylko marzenia, 
które pryskają w zetknięciu z nią”.
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Five-star
Golfing

Sierra Golf Club

Sierra Golf Club 
Pętkowice, 84-200 Wejherowo
tel. +48 58 778 49 00, fax: +48 58 778 49 01
e-mail: sierragolf@sierragolf.pl

www.sierragolf.pl

18 Hole
PAR 72

�e club house is said to be  
the most beautiful in all of Poland. 
For friends and business acquaint-
ances with mutual passions,  
Sierra is the place to meet.

State-of-the-art facilities boast 
a driving range, putting green, 
chipping area and GPS-equipped 
golf carts for world-class playing. 

Golf and business go hand in hand. 
Corporate meetings, private tourna-
ments, parties... Name your wish - 
and our professional, attentive  
sta� takes care of the rest.

TriCity Landscape Park 
sits nearby, a dense 
wooded area, rich in the 
glory of old-growth trees, 
crisscrossed by hiking 
and cycling trails.  
�e park, a protected 
area of nearly 200 square 
kilometers, is host to 10 
separate nature reserves.

Tournaments held at Sierra 
include the most important  
of international championships 
such as EPD and Omega  
Mission Hills. 

“�e course is very exciting
for advanced players 
but, at the same time, it is 
quite forgiving to the novice.”

Head Pro, Sierra Golf Club
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Five-star
Golfing

Sierra Golf Club

Sierra Golf Club 
Pętkowice, 84-200 Wejherowo
tel. +48 58 778 49 00, fax: +48 58 778 49 01
e-mail: sierragolf@sierragolf.pl

www.sierragolf.pl

18 Hole
PAR 72

�e club house is said to be  
the most beautiful in all of Poland. 
For friends and business acquaint-
ances with mutual passions,  
Sierra is the place to meet.

State-of-the-art facilities boast 
a driving range, putting green, 
chipping area and GPS-equipped 
golf carts for world-class playing. 

Golf and business go hand in hand. 
Corporate meetings, private tourna-
ments, parties... Name your wish - 
and our professional, attentive  
sta� takes care of the rest.

TriCity Landscape Park 
sits nearby, a dense 
wooded area, rich in the 
glory of old-growth trees, 
crisscrossed by hiking 
and cycling trails.  
�e park, a protected 
area of nearly 200 square 
kilometers, is host to 10 
separate nature reserves.

Tournaments held at Sierra 
include the most important  
of international championships 
such as EPD and Omega  
Mission Hills. 

“�e course is very exciting
for advanced players 
but, at the same time, it is 
quite forgiving to the novice.”

Head Pro, Sierra Golf Club
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Zapraszamy na wyjątkowy wyjazd na pierwsze eliminacje w roku 2016:
World Amateur Golfers Championship i Diners Club Trophy. Poznamy pierwszych kwalifikantów do polskiego finału, 
który odbędzie się w ostatni weekend sierpnia 2016 r.
Odbędą się również turnieje sponsorów tej golfowej podróży. Ta rywalizacja będzie zorganizowana w przyjaznej formule 
zarówno indywidualnej, jak i drużynowej.
Gwarantujemy profesjonalną organizację oraz fantastyczną atmosferę.
Tym razem również zapraszamy Państwa do wyjazdu w marcu. Miesiąc ten jest najwyższym sezonem golfowym w Andaluzji.
Przeciętne temperatury powietrza to 22–25 stopni C.

H10 Andalucia Plaza Peurto Banus
https://www.h10hotels.com/es/hoteles-costa-del-sol/h10-andalucia-plaza
Golfista – cena od osoby w pokoju 2-osobowym: 1345 EUR
Nie golfista – cena od osoby w pokoju 2-osobowym: 1099 EUR
Golfista / nie golfista – dopłata do pokoju 1-osobowego: 273 EUR
Cena obowiązuje dla zgłoszeń do 30.10.2015 (uzależniona jest od kosztu biletu lotniczego)
Bagaż golfowy płatny dodatkowo – koszt Easyjet – 80 EUR, Norwegian 65 EUR – koszt w dwie strony
Zgłoszenia przyjmujemy pod p.muszynski@komugroup.eu lub biuro@komugroup.eu oraz telefonicznie pod numerem: 519 854 196.
Liczba uczestników ograniczona, zapraszamy do szybkich zapisów.

World Amateur Golfers Championship 2016
Diners Club Trophy 2016

Pierwszy turniej eliminacyjny 11–18.03.2016 r.
Marbella / Puerto Banus, Andaluzja, Hiszpania
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Spółka Komu Group powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie wy-
jazdami najwyższej jakości. Główny nacisk kładziemy na organizację wyjazdów 
golfowych – zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. Firmę tworzy zespół 
osób związanych z rynkiem turystycznym od wielu lat, pasjonaci golfa, pasjo-
naci sportów zarówno letnich, jak i zimowych, doświadczeni piloci i przewod-
nicy, osoby koordynujące projekty.
Spółka kładzie duży nacisk na częste szkolenia swojego zespołu, poprzez 
udział w wielu różnych wydarzeniach, takich jak targi branżowe, wyjazdy stu-
dyjne, wyjazdy inspekcyjne. Wieloletnie doświadczenie w rynku turystycznym, 

podtrzymywanie relacji z naszymi dostawcami, takimi jak obiekty hotelowe, restauracje, przewoźnicy, zarówno lotniczy, 
jak i lądowi, sprawiają, że wszystkie nasze projekty cieszą się bardzo dużym uznaniem wśród naszych klientów.
Golf to sport mający stale rosnącą grupę fanów. To doskonały sposób na zachowanie formy fizycznej i relaks na łonie 
przyrody. Chcemy wprowadzić Państwa w ten pozytywnie uzależniający świat, a tym, którzy mieli już okazję go zasma-
kować, pokazać w nim to, co najlepsze.
Specjalizujemy się również w incentive travel i turystyce luksusowej. 
Spółka Komu Group jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Ma-
zowieckiego o numerze 1429. Posiada także gwarancję ubezpieczeniową TU Europa S.A. o numerze GT 45/2013, ważną 
od 4.04.2015 do 3.04.2016.

Przedstawiamy poniżej ramowy program i kilka szczegółów:
11.03 – wylot z Warszawy i Berlina do Malagi. Przylot i transfer (ok. 30 minut) do hotelu H10 Andalucia Plaza 4**** Sup. Przyjazd do 
hotelu. Zakwaterowanie. Dla grupy z Berlina możliwa runda golfa na polu Flamingos.
12.03 – śniadanie w hotelu. Sponsor Golf Cup La Quinta/ Los Naranjos. Wieczorem koktajl powitalny z tapas oraz winem
13.03 – śniadanie w hotelu. Sponsor Golf Cup na polu La Quinta/ Los Naranjos.
14.03 – śniadanie w hotelu. Sponsor Golf Cup drużynowej na polu Los Naranjos.
15.03 – śniadanie w hotelu. Diners Club Trophy na polu La Quinta.
16.03 – śniadanie w hotelu. World Golfers Championship na La Quinta. Wieczorem ceremonia wręczenia nagród oraz wspólna kolacja 
i zabawa do rana.
17.03 – śniadanie w hotelu – dzień wolny, możliwość dodatkowej rundy golfa na wybranym polu – do ustalenia na miejscu.
18.03 – śniadanie w hotelu, czas wolny, wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot do Warszawy/Berlina.
Świadczenia zawarte w cenie:
*przelot bezpośredni z Warszawy (linie Norwegian) oraz z Berlina (linie Easyjet) do Malagi
*1 bagaż rejestrowany (maks. 20 kg) oraz podręczny (maks. 10 kg)
*zakwaterowanie w hotelu (7 nocy)
*7 śniadań
*transfery lotniskowe: lotnisko – hotel – lotnisko z bagażem golfowym
*5 rund golfa – zgodnie z ramowym programem pobytu (rundy treningowe oraz rundy turniejowe)
*koktajl powitalny z przekąskami oraz napojami: wino białe/czerwone
*kolacja pożegnalna wraz napojami (wino białe/czerwone, soki, woda) oraz ceremonia wręczenia nagród
*meleks każdego dnia (dla dwóch osób) podczas pięciu rund golfa zawartych w ofercie
*żetony na driving range (jeden na osobę w dniach golfowych)
*opieka koordynatora z ramienia organizatora Komu Group
*ubezpieczenie KL i NNW, TU Europa S.A.
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 Chleb – Mięso – Wino 
  Katowice, ul. Chorzowska 109

  tel. 506 788 775
facebook.com/sztolnia
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PIŁKA RĘCZNA

Mistrzostwa Europy

7 października to magiczna data. Do Men’s EHF Euro 2016 pozostało dokładnie sto dni. 
Z tej okazji Związek Piłki Ręcznej w Polsce, w miastach gospodarzach oraz Warszawie 
zorganizował konferencje prasowe. Zaprezentowano ambasadorów krajowych imprezy. 

Coraz bliżej do Euro

Siedem osób to idealna drużyna piłki ręcznej
Są wśród nich ludzie ściśle związani z naszą 

dyscypliną, jak trenerzy: Janusz Czerwiński, Stani-
sław Majorek i Bogdan Wenta, ale także dwukrotny 
medalista mistrzostw świata, olimpijczyk z Pekinu 
Marcin Lijewski, są też przedstawiciele kultury 
w osobach Miki Urbaniak i Rafała Brzozowskiego, 
jest także multimedalistka najważniejszych imprez 
światowych w pływaniu Otylia Jędrzejczak.

Nowa pula biletów
1 października rozpoczęła się kolejna faza dystry-

bucji biletów na mecze Mistrzostw Europy w Piłce 
Ręcznej Mężczyzn Polska 2016, które w styczniu 
przyszłego roku odbędą się w Gdańsku, Katowi-
cach, Krakowie oraz we Wrocławiu. Do sprzedaży 
trafiły wejściówki na wszystkie dni meczowe we 
wszystkich arenach, w których odbędzie się EURO 
2016. 

Bilety są dzienne, tzn. uprawniają do oglądania 
wszystkich spotkań rozgrywanych tego samego 
dnia. Największą pulę będzie stanowiła transza na 
spotkania w Tauron Arena Kraków, w której grać bę-
dzie Reprezentacja Polski. Ceny na mecze z udzia-
łem Polaków zaczynają się od 99 złotych, natomiast 
na spotkania w Spodku, ERGO ARENIE oraz Hali 
Stulecia – od 39 zł. 

– Sprzedaż biletów na EURO 2016 nabiera tem-
pa, obserwujemy ogromne zainteresowanie z całej 
Europy, do tej pory po bilety zgłosili się kibice z 14 
krajów uczestniczących w mistrzostwach Europy. 
Federacje ze Szwecji, Niemiec i Słowenii zamówiły 
pełne przysługujące im kontyngenty, zapotrzebowa-
nie zagranicznych kibiców z każdym dniem rośnie, 
a największego zainteresowania spodziewamy się 
w najbliższych tygodniach – powiedział wiceprezes 
ZPRP ds. rozwoju Marcin Herra.

Sprzedaż kolejnej puli biletów dostępna jest za 
pośrednictwem portalu ebilet.pl, który jest Oficjal-
nym Partnerem Biletowym ME 2016. Każda osoba 
może nabyć maksymalnie sześć sztuk. 

SILESIA BUSINESS & LIFE88
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Mistrzostwa Europy
Marcin Herra: – Miasta gospodarze Men’s EHF Euro 

2016, czyli Gdańsk, Katowice, Kraków i Wroclaw, oraz 
Region Małopolska mają duże doświadczenie w organi-
zowaniu dużych imprez. Między nami układa się dobra 
współpraca, choć są to bardzo wymagający partnerzy. To 
jest to, czego od siebie oczekujemy, aby w okresie przy-
gotowawczym jak najlepiej wszystko dobrze wykonać. 
Wtedy turniej będzie wielkim świętem nie tylko dla osób, 
które były w to zaangażowane, ale przede wszystkim dla 
uczestniczących drużyn i kibiców. 

100 dni do Euro to intensywny czas. W Krakowie nie 
będzie problemu z zapełnieniem trybun. W innych mia-

stach pokażmy jako kibice, jako Polacy, że licznie po-
trafimy dopingować inne najlepsze europejskie zespoły. 
Moim marzeniem jest, aby ceremonia otwarcia turnieju 
okazała się niezapomnianym wydarzeniem. Chciałbym, 
aby mistrzostwa były szczególne pod każdym względem, 
w tym sportowym i organizacyjnym.

Wyjątkowo ważny będzie pierwszy mecz z Serbią. My-
ślę, że od wyniku tego spotkania będzie bardzo dużo za-
leżało. Trzymajmy kciuki cały czas. Nie wyobrażam sobie 
innego wariantu niż Polacy wygrywający pierwsze spo-
tkanie i otwierający sobie drogę do kolejnych sukcesów 
na tych mistrzostwach.

FEEL THE EM
OTIONS

T
M
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Już od 15 stycznia 2015 roku zegar na fasadzie kamienicy przy ulicy Rynek 13 z dokładnością co do 
sekundy odlicza czas pozostały do dźwięku pierwszego gwizdka rozpoczynającego Mistrzostwa Europy 
w Piłce Ręcznej Mężczyzn Men’s EHF Euro 2016! 

To właśnie w Katowicach odbędzie się pierwszy mecz mistrzostw Europy, w którym zmierzą się utytu-
łowani Chorwaci z walecznymi Białorusinami.

W drugim tego dnia spotkaniu w katowickim Spodku rywalizować będą ze sobą potomkowie Wikin-
gów – groźni Norwegowie oraz wojowniczy wyspiarze z Islandii.

Katowicką rundę wstępną mistrzostw z uwagą obserwować będą reprezentanci Polski, ponieważ wyło-
ni ona przeciwników, z którymi biało-czerwoni zmierzą się w rundzie głównej w Krakowie.

Mistrzostwa odbędą w najlepiej rozpozna-
walnym obiekcie na Śląsku, który wabi nie 
tylko wyglądem przypominającym UFO, ale 
prestiżem odbywających się wydarzeń. W ka-
towickim Spodku oprócz koncertów i zawodów 
sportowych odbywały się już widowiska opero-
we, pokazy cyrkowe i rewie na lodzie. Spodek 
to gospodarz wielu europejskich i światowych 
imprez sportowych, m.in. mistrzostw świata 
w siatkówce mężczyzn w roku 2014. Kato-
wicka runda wstępna mistrzostw Europy to 
sportowe emocje na najwyższym poziomie 
oraz miejsce spotkań śląskiego biznesu. Spe-
cjalnie przygotowane strefy VIP i Hospitality 
dla ponad 600 osób kuszą swoją ekskluzywną 
atmosferą, dedykowanym serwisem, wysokiej 
jakości cateringiem oraz najlepszymi miejsca-
mi pierwszej kategorii.

Katowice to nowoczesne miasto, które jest 
jednym z najszybciej rozwijających się miast 
w Polsce. Śląski design to śmiałe realizacje 
architektoniczne, m.in. szeroko zakrojona 
rozbudowa Strefy Kultury, tj. nowej siedziby 
Muzeum Śląskiego zbudowanej na terenie 
byłej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice. 
Nowoczesna siedziba Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia oraz budynek 
Międzynarodowego Centrum Kongresowego 
mają charakter ponadlokalny, pobudzający 
cały Śląsk, który z impetem wkracza w no-
woczesną erę. Nowoczesna stolica Śląska to 
również bardzo ważne ogniwo rozwoju piłki 

ręcznej w Polsce. Pierwszym pięciokrotnym 
mistrzem Polski była Sparta Katowice, klub 
sportowy, którego powstanie datuje się na 
rok 1924. 

„Katowice. Dla odmiany” stają się łakomym 
kąskiem dla turystów z Europy i ze świata!

SPODEK – Katowice
Pojemność: 11 500
Dni meczowych: 3
Grupa: B. Faza Grupowa: Białoruś, Chorwacja, Islandia, Norwegia

RUNDA WSTĘPNA KATOWICE GRUPA B
Day 1
15-01 
16:00

CRO-BLR
(Mecz 1)

18:15
ISL-NOR
(Mecz 3)

Day 3
17-01 
16:00

BLR-ISL
(Mecz 9)

18:15
NOR-CRO
(Mecz 10)

Day 5
19-01 
18:15

BLR-NOR
(Mecz 18

20:30
CRO-ISL
(Mecz 20)

90
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Krzysztof LIJEWSKI
SPORT

Po złoto dla Polski
Krzysztof Lijewski, reprezentant Polski w piłce ręcznej, opo-
wiada o swojej życiowej filozofii, pasjach, rodzinie i planach

Warto w życiu ryzykować
Krzysztof Lijewski mówi przełomowych mo-

mentach swojej kariery. Pierwszym była chwila, 
kiedy… podjął decyzję, że będzie grał w piłkę 
ręczną, a nie w koszykówkę. Drugi to przepro-
wadzka z Ostrowa Wielkopolskiego do Wrocła-
wia. Trzeci to pierwszy medal mistrzostw świa-
ta, zdobyty w 2007 r. – Zrobiłem w życiu kilka 
ryzykownych kroków, ale potem okazywało się, 
że wybierałem dobrze – mówi „Lijek”.

32-letni dziś Krzysiek pochodzi z takiej 
rodziny, że nie miał wyjścia, musiał zająć się 
sportem. Jego mama grała w koszykówkę, oj-
ciec był zawodnikiem, a jest trenerem piłki 
ręcznej. Mały Krzyś był pod wpływem brata, 
który fascynował się basketem, ale w końcu 
wybrał handball. – Zadecydowały sportowe 
geny. Mnie i Marcina filmy nie interesowały. 
Tylko sport! – mówi Krzysiek. 

Kiedyś zagrasz w Bundeslidze
Wpływ na decyzje obu braci miał tato Eu-

geniusz, który wyperswadował im, że w pił-
ce ręcznej będą mieli większą szansę zrobić 
karierę niż w koszykówce. – Pamiętam, jak 
siedziałem u ojca na kolanach, a w telewizji le-
ciał mecz Bundesligi w piłce ręcznej. „Kiedyś 
tam zagrasz, Krzysiu” mówił mi – wspomina 
Krzysztof. – Tata powtarzał: „Zagraj, spróbuj, 
gwarantuję ci, że będziesz dobrym piłkarzem 
ręcznym”. Do dziś zastanawiam się, skąd on to 
mógł wiedzieć, skoro ja miałem 10 lat?

Treningi zaczął w czwartej klasie podstawów-
ki. – Zaczął wcześnie. Drogę wskazał mu Mar-
cin. Krzysiu trafił do klasy sportowej o profilu 
piłki ręcznej, byłem jego nauczycielem i trene-
rem w klubie – opowiada Eugeniusz Lijewski.

– Na początku to była zabawa, a potem jeden 
wygrany turniej, drugi, trzeci… W całej szkole 
podstawowej w cztery lata przegraliśmy jeden 

mecz! To był finał mistrzostw Polski z Kwidzy-
nem, a przegraliśmy dlatego, że myśmy byli nie-
wielcy, a ci z Kwidzyna to były już dwumetrowe 
King-Kongi. Zapamiętam ten mecz do końca ży-
cia, ale utwierdził mnie w przekonaniu, że mogę 
iść w tym kierunku, co potwierdziły również suk-
cesy w szkole średniej – pokreśla Krzysztof.

W Ostrovii zadebiutował w zespole seniorów, 
występującym w drugiej lidze, w wieku 17 lat. 
– Ale więcej by się tu już nie nauczył. Wiedzia-
łem, że musi iść dalej, że ma talent i charakter, 
że sobie poradzi – mówi Eugeniusz Lijewski. 
– W sobotę grałem w drużynie seniorów, w nie-
dzielę w juniorach, a między tymi meczami jesz-
cze znalazłem czas, żeby z chłopakami z osiedla 
porzucać do kosza – mówi Krzysiek.

Byli dość żywymi dziećmi
– Obaj synowie byli dziećmi dość żywymi. To, 

że byli w klasie sportowej, mieli dużo treningów, 
sprawiało, że w domu byli trochę spokojniejsi – 
śmieje się mama sportowców Łucja Lijewska. 
– Mnie zależało, żeby grali w koszykówkę, ale 
profesja męża przesądziła. Zresztą obaj mieli 
predyspozycje do gier drużynowych, grali bardzo 
dobrze zarówno w koszykówkę i piłkę ręczną, 
jak i w piłkę nożną. Jeśli chodzi o koszykówkę, 
to Krzysiek świetnie kozłował, dryblował i trafiał 
„za trzy”. Kiedy grał w Śląsku Wrocław, przyjeż-
dżał do domu i grał z kolegami w koszykówkę. 
Myślę, że gdyby poświęcił się tej dyscyplinie, też 
odniósłby sukces – dodaje mama sportowców.

Nocne oglądanie NBA
– Kiedy byłem mały, w polskiej telewizji po-

jawiły się pierwsze nocne transmisje z meczów 
NBA. Michael Jordan, Scottie Pippen, to działa-
ło na wyobraźnię. Potem ich zagrywki próbowa-
łem powtarzać na osiedlowym boisku. Nieważ-
ne, że trzeba było wstać o siódmej rano do szkoły 
i szło się z podkrążonymi oczami. W „nogę” też 

się grało, jeśli koledzy potrzebowali napadziora, 
to też dawałem radę – wspomina Krzysztof.

Bardziej do koszykówki niż do piłki ręcznej 
predestynowała go również postura. Dzisiaj przy 
wzroście 199 centymetrów waży 97 kilogramów, 
co jak na piłkarza ręcznego nie jest sylwetką 
szczególnie atletyczną. A kiedyś ważył o kilka-
naście kilogramów mniej, skóra i kości. – Byłem 
takim patyczakiem, łatwo mnie było przewrócić. 
Nadrabiałem szybkością – mówi Krzysiek.

– Jeśli chodzi o obu synów, to stosowaliśmy 
„zimny wychów”. Kiedy któryś skręcił nogę py-
taliśmy: „Boli? Musi boleć”. Okręcaliśmy nogę 
bandażem i grali albo trenowali dalej. Nie było 
rozpieszczania czy rozczulania się. A jak rano 
noga puchła i bolała, to kule do ręki i do szkoły 
– śmieje się mama zawodników.

– Do dziś przy mojej budowie strach z domu 
wyjść, bo krzywo stanę albo spadnę z krawężni-
ka i noga skręcona – śmieje Krzysiek. – Dlate-
go często chodzę w stabilizatorach, specjalnych 
okładzinach chroniących stawy. Lata gry zosta-
wiają ślady – dodaje.

W piłce ręcznej początkowo na pewno wzoro-
wał się na starszym o sześć lat Marcinie. Potem 
wypracował swój własny styl, choć nie mógł 
uniknąć porównań, choćby z tego względu, że 
obaj są leworęczni i grali na tej samej pozycji. 
Później Krzysiek był zmiennikiem Marcina 
w reprezentacji Bogdana Wenty, w końcu obaj 
spotkali się w jednym klubie, HSV Hamburg.

Ale zanim do tego doszło, Krzysiek odnosił 
sukcesy w kategoriach młodzieżowych. W jego 
roczniku grało w Ostrovii Ostrów Wielkopolski 
kilku niezwykle uzdolnionych chłopaków, jak 
choćby Bartłomiej Jaszka, również późniejszy 
reprezentant Polski. – Wcale nie byłem w tej 
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grupie najlepszy. Było kilku chłopaków, którzy 
jeśli by postawili na handball, osiągnęliby wiele. 
Ale wybrali inaczej, poszli w innych kierunkach 
– mówi zawodnik.

Jeden ze złotego pokolenia
Z Ostrovią zdobył mistrzostwo Polski junio-

rów. Zdał maturę i stanął przed dylematem: co 
dalej? Trafił do młodzieżówki, której trenerem 
był Wojciech Nowiński, dziś ekspert „Polsatu 
Sport”. Było w niej kilku zawodników, którzy 
zrobili wielkie kariery w piłce ręcznej, byli pod-
stawą kadry Wenty, a potem Michaela Bieglera: 
Karol Bielecki, Piotr Grabarczyk, Patryk Kuch-
czyński czy Mariusz Jurkiewicz. W 2002 roku 
w Gdańsku wywalczyli młodzieżowe mistrzo-
stwo Europy, do dziś jedyny złoty medal wiel-
kiej imprezy zdobyty w polskiej piłce ręcznej. 

Krzysiek jesienią tego roku był już zawod-
nikiem wrocławskiego Śląska. Miał do wyboru 
ten klub i Vive Kielce. – Pamiętam, że podczas 
rozgrywanych w Kielcach mistrzostw Polski ju-
niorów podszedł do mnie prezes Bertus Servaas 
i powiedział, że widziałby mnie w swoim klubie. 
Ale ja już wtedy wiedziałem, że będę grał w Ślą-
sku, a potem przejdę do niemieckiego HSV Ham-
burg. A w Kielcach chcieli podpisać wieloletni 
kontrakt – mówi Krzysztof.

Przeprowadzka do Wrocławia była dla niego 
sporym szokiem. – Zobaczyłem tramwaje i nie 
wiedziałem, jak między nimi jeździć samocho-
dem – śmieje się Krzysiek. W drużynie z Wro-
cławia grał przez trzy sezony i zdobył dwa brą-
zowe medale mistrzostw Polski. 

Drogę do domu znasz
W 2005 roku obrał kierunek na Hamburg. – 

Kilka osób mówiło: „Gdzie ty idziesz, tam grają 
takie zwierzaki, a ty taki szczypiorek, zabiją cię 
tam!”. A tato powiedział: „Synu, jedź! W razie 
czego drogę do domu znasz”. To był ważny krok. 
Pomijając to, że poziom sportowy drużyny był 
niebotyczny, to musiałem się szybko wiele na-
uczyć. Człowiek wszystkiego się nauczy, jeżeli 
musi. A jeżeli jeszcze chce, to idzie łatwiej. Pa-
miętam, że pisałem nazwy po niemiecku na kar-
teczkach i przyklejałem je na domowych sprzę-
tach, żeby zapamiętać, jak się nazywają. Po 
kilku dniach miałem całe mieszkanie w żółtych 
karteczkach – śmieje się Lijewski. – Ale w Niem-
czech czułem się dobrze, szybko łapałem kontakt, 
uczyłem się języka, po dwóch miesiącach dałem 
wywiad do gazety po niemiecku. Dużo wychodzi-
łem z domu, często chodziłem do kina, nawet jak 
nie wszystko rozumiałem, to szukałem kontaktu 
z tym językiem.

Niemcy były dla niego kolejnym szokiem, 
klub stał na zupełnie innym poziomie sportowym 
i organizacyjnym. – Bundesliga ma to do siebie, 
że nawet jak jesteś pierwszy w tabeli i jedziesz 
do ostatniej drużyny, to musisz uważać, bo jak 
się nie sprężysz, to możesz dostać lanie. Wstrząs 
przeżyłem już na pierwszym treningu. Wchodzę 
do szatni HSV, a tam czeka na mnie pięć toreb 
z moim numerem. W każdej inne ubrania – na 
trening, meczowe, na wyjście, kurtki, kilka par 
butów… To, że wybrałem niemiecki kierunek, 
miało też na pewno znaczenie dla tego, jaką rolę 
później odgrywałem w kadrze. Wiem, że gdybym 
nie grał w Bundeslidze, to bym się nie rozwinął 
i pewnie nie byłbym w reprezentacji, albo trafił-
bym tam później. Myślę, że tak było z wszystkimi 
kolegami, którzy zdo-
bywali medale 
mis t r zos tw 
świata dla 
Polski – 
gdyby nie 
wy jecha -
li grać 
w najmoc-
nie j szych 
ligach, nie 
m i e l i b y ś m y 
tak mocnej ka-
dry – analizuje 
„Lijek”.
Wygrał prawie 

wszystko
W HSV grał, 

jak na razie, najdłu-
żej, bo przez sześć 
sezonów (2005–2011). 
Wygrał wszystkie najważ-
niejsze tytuły w najmocniej-
szej lidze świata – mistrzo-
stwo Niemiec (2011), trzykrotnie 
wicemistrzostwo Niemiec (2007, 
2009, 2010) i trzecie miejsce (2008), 
dwa razy Puchar Niemiec (2006, 2010) 
i trzy razy Superpuchar. Grał w jednej dru-
żynie z czołowymi wtedy zawodnikami świata 
– braćmi Gille’ami, Pascalem Hensem, Igorem 
Ławrowem, Torstenem Jansenem. Innych wiel-
kich spotykał po drugiej stronie parkietu. – Gra 
z ludźmi, których się do tej pory widziało tylko 
w telewizji, dawała takiego kopa, że to ludzkie 
pojęcie przechodzi. W tamtym czasie samo tre-
nowanie w Niemczech dawało mi więcej niż gra 
w jakiejkolwiek polskiej drużynie. Teraz to się 

oczywiście zmieniło, poziom u nas się podniósł 
– mówi Krzysiek.

Po sześciu latach zdecydował się odejść 
z Hamburga. – Wpłynęło na to kilka spraw. 
Pierwsza, to nie odpowiadała mi długość nowe-
go kontraktu, druga – to sprawy finansowe. Ale 
od początku do końca byłem fair z HSV, dopóki 
nie dostałem sygnału, że nie mogą spełnić moich 
warunków, to nie prowadziłem rozmów z innymi 
klubami. Zdecydowałem się na zmianę i trafiłem 
do Rhein-Neckar Loewen, gdzie grał też Karol 
Bielecki, a świeżo odeszli stamtąd Grzesiek Tka-
czyk i Sławek Szmal. Mimo że byłem tam tylko 
rok, już po kilku miesiącach wiadomo było, że 
dłużej miejsca nie zagrzeję i mój czteroletni 
kontrakt, z powodu kłopotów finansowych klu-
bu, nie zostanie wypełniony, to nie żałuję tego 
kroku. Bo zmiana środowiska zawsze wpływa na 
człowieka mobilizująco, chce się bardziej. Masz 
nowego trenera, nowych kolegów w zespole i tak 
naprawdę startujesz od zera, musisz od nowa 
udowodnić ile jesteś wart. Jestem wdzięczny 
ówczesnemu trenerowi „Lwów” Gudmundurowi 
Gudmundssonowi, że stawiał na mnie do końca 
sezonu, grałem po 50–55 minut w meczu, mimo 
że od dawna było wiadomo, że odejdę – mówi.

– Z HSV wygrałem wszystko oprócz Ligi Mi-
strzów najważniejszego trofeum, którego braku-
je mi w CV. Ale ma je Marcin, bardzo się z tego 
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zentację w mistrzostwach świata w 2007 roku 
(srebrny) oraz w 2009 i 2015 (brązowe). 

– Zdecydowanie najwyżej cenię ten pierwszy. 
Nawet nie dlatego, że jest z najcenniejszego me-
talu i nie dlatego, że był pierwszy. Dlatego, że je-
chaliśmy do Niemiec jako drużyna, na którą nikt 
nie stawiał i nikt na nas nie liczył. Nawet my sami 
nie spodziewaliśmy się, że możemy coś osiągnąć. 
Plan był taki, żeby jakoś przebrnąć przez grupę. 
Czyli pewnie „w plecy” z Niemcami, potem wy-
grać z Brazylią oraz Argentyną i kombinować 
dalej. A nuż trafi się na kogoś słabszego, uda 
się prześliznąć do następnej rundy, zająć jakieś 
wysokie miejsce. A my tam jedziemy i na dzień 
dobry ogrywamy gospodarzy, czyli Niemców. 
I z każdym kolejnym wygranym meczem nakręca-
my się coraz bardziej i coraz mocniej wierzymy 
w siebie. I wychodzi z tego srebrny medal, który 
odbija się wielkim echem i jest przełomowy dla 
polskiej piłki ręcznej, będącej do tej pory dyscy-
pliną trochę zaściankową. Nic tak nie nakręca 
koniunktury dla jakiejś dyscypliny sportu, jak 
sukces reprezentacji. Sukcesy klubowe są fajne, 
ale jednak regionalne, a z sukcesem kadry identy-
fikuje się każdy Polak – mówi Krzysiek.

Kibice najbardziej 
zasłużyli na te mistrzostwa

Lijewski cieszy się, że w styczniu w Polsce 
będą mistrzostwa Europy i już nie może się ich 
doczekać. – Każdy sportowiec marzy, żeby za-

grać na igrzyskach olimpijskich, zdobywać me-
dale wielkich imprez, ale również, żeby zagrać 
na takim turnieju we własnym kraju, przed 
swoją widownią. Wielkim krokiem dla polskie-
go sportu były piłkarskie mistrzostwa Europy 
w Polsce w 2012 roku, które pokazały, że Polak 
potrafi, zrobiliśmy wielką imprezę ze wspaniałą 
atmosferą. Świat zobaczył, że Polska ma hale, 
ma kibiców, ma ludzi do organizacji, hotele, 
lotniska, drogi i wszystko, co jest potrzebne. 
Wiadomo, że impreza u siebie ma też negatyw-
ne strony. Balonik będzie dmuchany, im bliżej 
mistrzostw, tym więcej będzie pytań dzienni-
karzy typu: „A w Katarze był brązowy medal, 
a teraz impreza u siebie, to jaki kolor medalu 
sobie wybieracie?” i tak dalej… Na szczęście 
jestem na to przygotowany, wiem, jak sobie 
z tym radzić. Bo jak będzie szło, będziemy wy-
grywać, to wszystko będzie świetnie i sami się 
będziemy nakręcać. A jak nie będzie szło? Nie 
mamy jeszcze na koncie medalu mistrzostw Eu-
ropy, które są przecież najtrudniejszym turnie-
jem piłki ręcznej, trudniejszym niż mistrzostwa 
świata i igrzyska, mamy tylko czwarte miejsce 
z 2010 roku. Dlatego fajnie by było wykorzy-
stać tę szansę, którą daje nam turniej u siebie. 
Jeździliśmy grać mistrzostwa po całym świecie 
i wszędzie widzieliśmy, że gospodarzom gra 
się łatwiej, bo mają ogromne wsparcie. A nasi 
kibice bardziej zasłużyli na taką imprezę pił-

cieszę i szczerze zazdroszczę. To ukoronowanie 
kariery piłkarza ręcznego. Ale wszystko przede 
mną, mam jeszcze szansę.

W końcu i tak trafił do Kielc
Co nie udało się w 2002 roku, stało się 10 lat 

później. W 2012 roku, razem z Karolem Bielec-
kim, trafił do Kielc. – O ile o powrocie Karola 
do Polski od jakiegoś czasu się mówiło, to mój 
powrót był w pewnym sensie niespodzianką, 
nawet dla mnie. Bo mogłem na przykład iść do 
THW Kiel. Ale wizja rozwoju zespołu, plany, 
które przedstawił mi prezes Vive Bertus Servaas 
sprawiły, że mu uwierzyłem. Powiedział: „Chcę 
ciebie w drużynie, podoba mi się twój styl gry, 
jestem pewny, że sobie poradzisz, spróbujmy!”. 
Po paru godzinach, po rozmowie z ojcem i bra-
tem, doszedłem do wniosku, że to jest kierunek, 
który mogę obrać. Jak na razie wszystko, o czym 
mi wtedy mówił Bert, się sprawdziło. Na pewno 
nie były to bajki opowiadane mi po to, żeby mnie 
omamić i sprowadzić do Kielc, tylko plany mają-
ce solidne podstawy i konsekwentnie realizowa-
ne – mówi Lijewski.

Pierwsze srebro najważniejsze
Trudno bez „Lijka” wyobrazić sobie repre-

zentację Polski. W 2003 roku, w wieku 20 lat, 
zadebiutował w kadrze seniorów. Potem stał się 
jednym z tych, bez których trener Bogdan Wenta 
nie wyobrażał sobie drużyny. Krzysiek zdobył 
wszystkie trzy medale wywalczone przez repre-
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ki ręcznej w Polsce niż my. Cieszymy 
się, że przez te kilka lat wytworzyła się 
duża grupa fanów, którzy wszędzie za nami 
jeżdżą, byli na igrzyskach w Pekinie, byli 
na mistrzostwach świata w Katarze. Obrazki 
biało-czerwonych kibiców, którzy są z nami po 
zwycięstwach, ale i po porażkach, zapamiętamy 
na zawsze. W piosence „Polacy, gramy u siebie” 
nie ma grama przesady, bo nasi kibice wszędzie 
są u siebie. I są najlepsi na świecie, przekonałem 
się o tym wiele razy – mówi Lijewski.

Żona z tego samego przedszkola
2015 rok jest dla Krzysztofa w pewnym sen-

sie przełomowy, ożenił się. – Chodziliśmy do 
jednej klasy w szkole, a wcześniej do przedszko-
la w Ostrowie. Tata Krzyśka żartuje, że mamy 
większy staż niż on z żoną – z uśmiechem mówi 
Joanna Lijewska, która również była związana 
ze sportem, trenowała kiedyś koszykówkę. 

Z Krzyśkiem znają się bardzo długo, ale po 
skończeniu szkoły stracili kontakt. – Nie mieli-
śmy kontaktu przez kilkanaście lat, ale niedawno 
nasze drogi znowu się zeszły. Było spotkanie kla-
sowe. Zaczęliśmy rozmawiać, potem jeden tele-
fon, drugi, trzeci i tak się zaczęło. Już ponad rok 
jesteśmy razem – dodaje żona szczypiornisty. 

Latem tego roku odbył się ich ślub, a potem 
wesele w dworku pod Kaliszem, na którym nie 
zabrakło oczywiście piłkarzy ręcznych, a także 
często goszczącego na meczach szczypiornistów 
Andrzeja „Piaska” Piasecznego.

W podróż poślubną państwo Lijewscy wy-
ruszyli na Bali. – Krajobrazy bajeczne. Zazwy-
czaj takie obrazki ogląda się w telewizji, ale to 
i tak nie oddaje tego, co jest w realu. Trzeba to 
zobaczyć na własne oczy. Zupełnie inny klimat, 
inni ludzie, kultura, jedzenie. Jednym słowem 
– inna bajka. To na pewno był jeden z lepszych 
wyjazdów w życiu. Byliśmy na snorkelingu, żeby 
zobaczyć rafy koralowe. Asia zawsze chciała po-
pływać z delfinami, jej marzenie udało się tam 
spełnić. Wrażenia niesamowite – opowiada re-
prezentant Polski.

Żona szczypiornisty w Kielcach mieszka 
od września ubiegłego roku. – Miałam pracę 
w Ostrowie, musiałam pozamykać sprawy za-
wodowe – wyjaśna. Po przeprowadzce stała 
się wiernym kibicem drużyny Vive Tauronu. 
– Gorąco kibicuję Krzyśkowi i jego drużynie. 
Wszystkie mecze staram się oglądać. Jeśli nie 
ma transmisji w telewizji, to szukam w Interne-
cie i zazwyczaj udaje mi się znaleźć – mówi.

Krzysztof Lijewski wcześniej, gdy w Kiel-
cach nie było z nim jeszcze jego sympatii, często 
wędkował. Teraz też, jeśli jest taka możliwość, 
to z kolegą z drużyny Grzegorzem Tkaczykiem 
jeździ na ryby. – Dosyć często w ostatnim czasie 
mieliśmy okazję powędkować, wyciszyć się. Taki 
pobyt na łonie natury jest dla naszego zdrowia, 
dla naszej psychiki potrzebny. To jest pozytywne 
przeżycie – mówi Krzysztof. 

Wakacje często spędza również w sporto-
wym gronie na Mazurach. Razem z bratem 
Marcinem, Grzegorzem Tkaczykiem i byłym 
siatkarzem Łukaszem Kadziewiczem żeglują, 
wędkują i pływają na skuterach wodnych. Poza 
tym od czasu do czasu Krzysiek lubi pojeździć 
na gokartach. – Jeśli jest chwila i dobra pogo-
da, to jest odskocznia od codzienności. Można 
się pościgać, jest odrobina adrenaliny. Chyba 
każdy facet to lubi – mówi Krzysiek, fan grupy 
Depeche Mode. – Udało mi się być na koncer-
cie „Depeszów” w Łodzi, ogromne przeżycie. 
Chciałbym też na żywo zobaczyć U2 – mówi 

wielbiciel polskich komedii, z „Killerem” na 
czele, amator żurku, krewetek i hiszpańskich 
tapas.

Wszystkie kroki robiłem 
w dobrym kierunku

– Patrząc na to z perspektywy czwartego 
roku, kiedy tu jestem, wiem, że zrobiłem dobrze. 

Wszystkie kroki, które stawiałem w życiu, 
okazywały się potem krokami w dobrym 
kierunku, mimo że kilka z nich było na za-
sadzie „zobaczymy jak będzie”, były zro-
bione w nieznane. Myślałem: „Może się 
sparzę, ale zawsze się czegoś nauczę”. 
Czyli jednak warto w życiu ryzykować… 

Jeszcze nikt tu w Kielcach nie powie-
dział do mnie „scyzoryku”, ale staram się 

na to zapracować – śmieje się Krzysiek. – Pla-
nujemy tu osiąść na stałe, tak jak kilku innych 
kolegów z drużyny. Czujemy się tu dobrze, bu-
dujemy dom pod Kielcami. Mój czas w kadrze, 
w Vive kiedyś się skończy. To jest brutalne 
w sporcie, że nikt nie ma stałego miejsca w re-
prezentacji. Ktoś zadzwoni i powie: „Krzysiek, 
dziękujemy, szanujemy to, co zrobiłeś, ale już 
dosyć”. Dużo lepiej jest, gdy powie to sobie sam 
zawodnik. Często o tym myślę, rozmawiam z naj-
bliższymi. Kiedyś ten czas przyjdzie, jeszcze nie 
wiem kiedy. Rano wstaję z łóżka, jak mnie nic nie 
boli to jestem zdziwiony. Nie wiem czy będę całe 
życie związany ze sportem. Tylko pan Bóg wie, 
jakie będą moje ścieżki. Mogę sobie coś plano-
wać, starać się być na wszystko przygotowanym, 
a plany weryfikuje życie. W tym roku otworzyłem 
biznes, studio rekreacji ruchowej, którym na ra-
zie bardziej zajmuje się Asia. Ale fajnie patrzeć, 
jak coś, co wymyśliłeś od zera, nabiera rozpędu, 
fajnie jest szukać pomysłów na rozwój. Mam już 
papiery trenera, robię magisterkę na Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, będę 
bronił pracy latem przyszłego roku. A mam 
nadzieję, że nie będę jej bronił, bo będę wtedy 
w Rio de Janeiro…
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