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Oddajemy Państwu do rąk 26. już numer Silesii Business
& Life. W magazynie znajdzie się wiele ciekawych materiałów oraz ekskluzywnych wywiadów.
Przed nami największa impreza sportowa – Igrzyska
Olimpijskie w Rio. O udziale w takiej imprezie marzy każdy
sportowiec. Nasze aspiracje medalowe są duże - ostatnie
wyniki lekkoatletów, piłkarzy ręcznych czy siatkarzy pałają pełnym optymizmem. Zachęcam do przeczytania wywiadu z Andrzejem Kraśnickim, prezesem Polskiego Komitetu
Olimpijskiego oraz z Witoldem Bańką - Ministrem Sportu
i Turystyki. Polecam także wywiad z Tałantem Dujszebajewem, szkoleniowcem reprezentacji Polski w piłce ręcznej i
kieleckiego Vive Tauronu, który w rozmowie zdradził nam,
że „życie bez presji nie ma smaku”. Szkoleniowiec, który
po raz pierwszy w historii wygrał z polskim zespołem Ligę Mistrzów, teraz chce sięgnąć
po olimpijski medal.
O swoich planach, pasjach i przyjaźniach oraz „Życiówce”– płycie, która ma się ukazać w przyszłym roku opowie Jacek „Mezo” Mejer. O najnowszym albumie, na którym
obok nowych piosenek znajdą się największe przeboje zespołu Feel w zupełnie nowych
aranżacjach, o eksperymentach muzycznych i okrągłym jubileuszu będzie można przeczytać w rozmowie z Piotrem Kupichą.
W numerze także jako firma z naszego regionu tym razem zaprezentuje się m.in. działająca na polskim rynku już od ponad 20 lat firma Solvadis Polska Sp.zo.o. Jakie są
zasady składania reklamacji przez osoby fizyczne oraz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą? O istotnych zmianach w zakresie udzielania przez sądy informacji
oraz o zbyciu udziału w spadku będzie można dowiedzieć się w poradach prawnych.
W rubryce EKO-SILESIA mowa o tym, czy i w jaki sposób można być eko w transporcie. Jak w każdym numerze, także i w tym wiele informacji na temat golfa. Za nami
już szósta edycja Silesia Business&Life Golf Cup 2016. W magazynie znajdziemy obszerną relację z turniejów eliminacyjnych oraz z finału tego najbardziej prestiżowego
eventu golfowego w Polsce, który kolejny raz odbył się w Siemianowicach Śląskich.
Już dziś zapraszam do udziału w turniejach eliminacyjnych do Silesia Business&Life
Golf Cup 7, które planujemy rozegrać w grudniu na Gran Canarii oraz w styczniu
2017 w Tajladnii.
Czy połączenie turystyki i golfa to dobre rozwiązanie? O walorach z tego płynących
opowie Paweł Muszyński, dyrektor Bura Podróży Komu Group Sp. zo.o. Zachęcam do
odwiedzania naszych stron www.silesiabl.pl oraz www.silesiaevent.pl, które staramy się
na bieżąco aktualizować oraz zmieniać oblicze, 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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Liczymy na dobre igrzyska
Prezes Andrzej Kraśnicki zdradził, że wierzy, że granica dziesięciu medali po trzech igrzyskach z rzędu z tym
dorobkiem – w Atenach, Pekinie i Londynie – wreszcie zostanie przekroczona. – Choć do prognoz zawsze
podchodzę z dużą rezerwą, to przed Rio de Janeiro jestem optymistą!
Zarząd Polskiego Komitetu Olim-

nej i rugby. Z powodu zbyt niskiego

– Na chorążego polskiej reprezen-

pijskiego na posiedzeniu 14 lipca br.

poziomu wyszkolenia, nie ubiegano

tacji na igrzyska w Rio de Janeiro

powołał do ekipy na rozpoczynające

się natomiast o to w pływaniu syn-

został wybrany Karol Bielecki. 34-

się 5 sierpnia igrzyska olimpijskie

chronicznym i golfie. – Chciałbym

letni reprezentant kraju, srebrny

w Rio de Janeiro 243 sportowców

wszystkim pogratulować faktu, że

i dwukrotnie brązowy medalista

w 23 dyscyplinach. Jako ostatnie do

spełnili wymogi danego związku

mistrzostw świata, poprowadzi bia-

biało-czerwonej kadry na podsta-

sportowego. Mam nadzieję, że to wy-

ło-czerwonych podczas ceremonii

wie realokacji miejsc prawo udziału

darzenie dla części z was odbywa się

otwarcia igrzysk. Cieszy Pana ten

w igrzyskach uzyskały tenisistki Mag-

po raz pierwszy, a dla innych miało

fakt?

da Linette (singiel) oraz Paula Kania

to miejsce również wcześniej. To na

– Karol to osoba, która nie tylko

i Klaudia Jans-Ignacik (debel). Jest

pewno bardzo istotny moment w ka-

jest wybitnym sportowcem, ale tak-

to czwarta pod względem liczebności

rierze. Udział w igrzyskach to naj-

że została nagrodzona trofeum Mię-

ekipa w historii występów biało-czer-

ważniejsze wydarzenie w życiu każ-

dzynarodowego Komitetu Fair Play.

wonych w tej imprezie. Najwięcej –

dego sportowca – podkreślił Andrzej

W trakcie uprawiania sportu przeżył

306 sportowców – startowało w 1980

Kraśnicki, prezes Polskiego Komite-

osobistą i ogromną tragedię. Nie pod-

roku w Moskwie. 288 osób pojechało

tu Olimpijskiego.

dał się, podjął ryzyko i w dalszym cią-

do Monachium (1972), a 263 osiem
lat temu do Pekinu.

gu należy do najlepszych na świecie.
Trzeci raz Sawrymowicza
W imieniu sportowców jako pierw-

– Wierzy Pan, że granica dzie-

Oficjalnie biało-czerwoni uczest-

szy przysięgę olimpijską odczytał

sięciu medali po trzech igrzyskach

niczą w letnich igrzyskach od roku

jeden z najbardziej utytułowanych

z rzędu z tym dorobkiem – w Ate-

1924, choć już wcześniej pojawiali

zawodników – Paweł Korzeniowski

nach, Pekinie i Londynie – wreszcie

się w ekipach państw zaborczych.

– a w imieniu misji zrobiła to szefo-

zostanie przekroczona?

Pierwszy medal (srebrny) wywal-

wa Marzena Koszewska. – Życzę by-

– Sukcesy zatrzymały się na pozio-

czyła w roku 1924 czwórka kolarzy

śmy wszyscy wspólnie osiągnęli suk-

mie dziesięciu medali, ale choć do

torowych

Franciszek

ces – powiedział Kraśnicki, a mistrz

prognoz czy spekulacji zawsze pod-

Szymczyk, Jan Łazarski, Józef Lan-

świata na 1500 m stylem dowolnym

chodzę z dużą rezerwą, to przed Rio

ge i Tomasz Stankiewicz. Natomiast

z Melbourne (2007), Mariusz Sawry-

de Janeiro jestem optymistą. Liczę na

pierwszy medal indywidualny zdobył

mowicz, dla którego będzie to trzeci

odbicie w górę, bardzo bym chciał, by

Adam Królikiewicz – brązowy w jeź-

olimpijski występ, przyznał: – Te-

te prognozy wypaliły. To moje marze-

dzieckim konkursie skoków, a pierw-

raz podchodzę do tego spokojniej,

nie, a wierzę, że i jakość medali bę-

szy złoty – dyskobolka Halina Kono-

bardziej dojrzale. Już wiem, z czym

dzie w większości z najcenniejszego

packa w 1928 roku.

to się wszystko wiąże, więc niewiele

kruszcu.

w

składzie:

rzeczy mnie pewnie zaskoczy. Tam
Bez rugby i golfa

będziemy mieli spokój, mniej kontak-

Kwalifikacje olimpijskie nie zostały

tu z rodziną, przyjaciółmi, mediami.

zdobyte w gimnastyce artystycznej,

Cała koncentracja kierowana jest już

hokeju na trawie, jeździectwie, ko-

na występ w igrzyskach.

szykówce, piłce nożnej, piłce wod-
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– W jakich dyscyplinach mamy
największe szanse na podium?
– Optymizmem napawają szczególnie niedawne mistrzostwa Euro-
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Polski
Komitet
Olimpijski
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Andrzej Kraśnicki

Ur. 31 stycznia 1949 w Nidzicy. Od 15
stycznia 2006 jest prezesem Związku
Piłki Ręcznej w Polsce. Od 20 kwietnia
2010 prezesem Polskiego Komitetu
Olimpijskiego.
Ukończył studia w Wyższej Szkole
Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Uprawiał piłkę ręczną w połowie lat 60. Był
zawodnikiem juniorskiej i młodzieżowej
kadry narodowej. Pracował jako trener
tej dyscypliny, a także jako instruktor
narciarstwa i ratownik wodny. Prowadzi
własną działalność gospodarczą w ramach
spółki prawa handlowego. Pełnił funkcję
prezesa klubu Posnania
W latach 2002–2005 był prezesem Polskiej
Konfederacji Sportu. 15 stycznia 2006 objął
stanowisko prezesa Związku Piłki Ręcznej
w Polsce i pierwszego wiceprezesa PKOl.
20 kwietnia 2010 roku, po tragicznej
śmierci w katastrofie samolotowej pod
Smoleńskiem prezesa Piotra Nurowskiego,
objął funkcję prezesa Polskiego Komitetu
Olimpijskiego.
W 2005 roku, za wybitne zasługi dla rozwoju
sportu, prezydent Aleksander Kwaśniewski
odznaczył go Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, a w 2015 roku
prezydent Bronisław Komorowski, za
wybitne zasługi w działalności na rzecz
polskiego ruchu olimpijskiego, nadał mu
Krzyż Komandorski tego orderu.
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py w lekkoatletyce w Amsterdamie,

sce – miliony. To doskonała okazja

gdzie

dwanaście

dla sponsorów i partnerów komitetów

medali. W konkurencjach technicz-

olimpijskich. W czasie igrzysk prawa

nych nie mamy od lat konkurencji, od

do wizerunku sportowca posiada wy-

dawna świętujemy sukcesy. Liczymy

łącznie PKOl. To jest ogromna szansa

na przedstawicieli sportów wodnych,

dla ruchu olimpijskiego. Oczywiście

siatkarzy i piłkarzy ręcznych, jak rów-

ogranicza to sponsorów poszcze-

nież na reprezentantów wielu innych

gólnych dyscyplin nie związanych

dyscyplin.

kwalifikacji

z PKOl. Jednak oni mają mnóstwo

olimpijskiej nie jest przecież dziełem

Zdobycie

czasu przed igrzyskami i po ich za-

przypadku.

kończeniu.
Nagrody dla medalistów są dokład-

– Najważniejszy jest wynik i sukces sportowy?

nie takiej samej wysokości, co cztery

niezwykle ważne. Dbamy o szczegóły.

lata temu w Londynie. 120 tysięcy

Na sport w ostatnich budżetach

– Pewnie tak. Gwarantuje on zainte-

złotych otrzyma w nagrodę od Pol-

przeznaczano więcej pieniędzy niż

resowanie społeczeństwa, które chcą

skiego Komitetu Olimpijskiego spor-

w poprzedniej dekadzie, a środki za-

wykorzystać sponsorzy. Te procesy są

towiec, który wywalczy złoty medal.

pewniały nie tylko PKOl, związki

ze sobą ściśle związane. Dzięki spon-

Za srebrny premia wyniesie 80, a za

i ministerstwo sportu, ale także spółki

sorom dyscyplina może się rozwijać.

brązowy 50 tysięcy złotych. W grach

Skarbu Państwa. To one często przej-

Wsparcie otrzymują związki, zawod-

zespołowych – siatkarze i piłkarze

mowały finansowanie gwiazd. Dzięki

nicy i trenerzy. Igrzyska na świecie

ręczni – premią do podziału będzie 720

temu przygotowania do startu pol-

śledzą miliardy telewidzów, w Pol-

tysięcy złotych za pierwsze miejsce,

skich sportowców w igrzyskach olim-

480 za drugie i 300 tysięcy za trzecie.

pijskich w Rio de Janeiro przebiegały

Nagrody otrzymają także trenerzy.

bez zakłóceń.

Szkoleniowiec mistrza olimpijskiego
może liczyć na 60 tysięcy złotych. Za
srebrny krążek podopiecznego otrzyma 40, a za brązowy 25 tysięcy.

– Były jakieś kłopoty organizacyjne?
– Większych problemów nie było,

Z dzisiejszej perspektywy wygląda

aczkolwiek musieliśmy się zmierzyć

na to, że zrobiliśmy wiele dobrego.

z wieloma wyzwaniami. Musieliśmy

Jeżeli o zwycięstwie nieraz decydują

ubrać, przygotować, przewieźć na-

tysięczne części sekundy, to nie ma

szych olimpijczyków do Brazylii,

wątpliwości, że stworzenie komfor-

a potem muszą oni – mam nadzieję –

towych warunków dla sportowca jest

wrócić bezpiecznie i z sukcesami do
kraju. Wiele problemów, jakie mogą
wystąpić w Rio de Janeiro, było nam
znanych.
– Chociażby słynna przenoszona
przez komary Zika?
– Tak, to między innymi kwestia
chorób związanych z wirusem Zika,
ochroną środowiska, zanieczyszczeniem akwenów wodnych, bezpieczeństwem, logistyką. Takich punktów
było więcej, dlatego przygotowaliśmy
się perfekcyjnie, aby w tym zakresie
nie było problemów. Stworzyliśmy
specjalny portal internetowy związa-
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wywalczyliśmy
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ny ze zdrowiem, tak aby uczestnicy

– Siatkarze polecieli do Brazylii

szereg działań dla popularyzacji piłki

igrzysk mogli się dowiedzieć, jak się

już kilka dni wcześniej, mając w pla-

ręcznej, wprowadzając tę dyscyplinę

zabezpieczyć przed chorobami, jakie

nach tygodniowe zgrupowanie akli-

do 320 szkół. Nie byłoby to możliwe

przyjąć działania w profilaktyce. Za-

matyzacyjne. Dodam, że nie będzie

bez sukcesów naszych zawodników

kupiliśmy środki przeciwko koma-

jednak kolizji terminów rozgrywania

na międzynarodowych arenach, a tak-

rom i lekarstwa w Brazylii, ponieważ

meczów przez polskich piłkarzy ręcz-

że bez wsparcia ministerstwa spor-

lekarstwo lepiej i skuteczniej działa

nych i siatkarzy. Na miejscu będzie

tu i turystyki, czy naszego sponsora

tam, gdzie je wyprodukowano.

pracowało pięć ekip reporterskich

strategicznego – Polskiego Górnictwa

przekazujących newsy. Transmisje,

Naftowego i Gazowego. Cieszymy

– Dla największych sportowców

ze względu na pięciogodzinną różnicę

się, że mamy takich partnerów.

mieliście podobno specjalną ofertę?

czasu, będą się rozpoczynały w TVP

większym

1 i 2 około godz. 13 czasu polskiego

20 lat Green Cross

sportowcom, zwłaszcza siatkarzom,

i kończyły nawet o 4-5 nad ranem.

Prezes Andrzej Kraśnicki ma rów-

piłkarzom ręcznym i lekkoatletom,

O tej bowiem porze, przed północą

nież tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii,

komfortowe warunki podróżowania.

czasu miejscowego, mają się rozpo-

nadany przez jury konkursu „Przyjaź-

Cennik biletów lotów do Brazylii, to

czynać najciekawsze mecze w siat-

ni środowisku”, organizowanego pod

są kosmiczne cyfry. Dlatego przewidu-

kówce plażowej, w których wystąpią

patronatem prezydenta RP Aleksandra

jąc, że awans wywalczą siatkarze i pił-

Polacy.

Kwaśniewskiego. Jest też członkiem

Związek

zapewnił

karze ręczni, dużo wcześniej zarezer-

Narodowej Rady Ekologicznej. Oto

wowaliśmy dla nich bilety lotnicze,

– Ponieważ jest Pan także preze-

co powiedział na łamach specjalnego

a wiedząc, że wielogodzinna po-

sem Związku piłki Ręcznej w Polsce,

dodatku „Wprost” pt. „Dwadzieścia

dróż może być dla nich bardzo

więc naturalnie bardzo bliscy sercu

wizji świata na dwudziestolecie Gre-

męcząca, zapewniliśmy dla

są handballiści, którzy w świetnym

en Cross”:

części ekip miejsca w kla-

stylu awansowali i wywalczyli sobie

sie biznes. Podjęliśmy to

przepustki do Rio de Janeiro.

– Najważniejsze zadanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego to – obok

ryzyko, ale jak widać,

– Ciągle mam przed oczami turniej

zabezpieczania udziału naszych re-

mieliśmy rację. Opłaca-

kwalifikacyjny w Alicante, gdzie na

prezentacji w letnich i zimowych

ło się. Z Polski nie ma

własne życzenie przegraliśmy szansę

igrzyskach olimpijskich – krzewienie

bezpośrednich lotów

na udział w igrzyskach olimpijskich

uniwersalnych wartości ruchu olim-

do Rio de Janeiro,

w Londynie. Cieszę się więc bardzo,

pijskiego,

ale i tu zadziałali-

pielęgnowanie

dorobku

że udało nam się wygrać turniej kwa-

polskiego i światowego sportu, pro-

ograniczając

lifikacyjny w Polsce i w Rio de Jane-

mowanie zasad fair play i umacnia-

liczbę przesiadek

iro nasi piłkarze ręczni zmierzą się

nie kontaktów świata sportu z ludźmi

do

śmy

Dla

z najlepszymi reprezentacjami świata.

kultury i sztuki. Jednocześnie PKOl

wszystkich przy-

Igrzyska są największym i najwspa-

w swojej codziennej pracy kieruje się

gotowaliśmy tak-

nialszym

na

zasadami zrównoważonego rozwoju

że stroje, zarówno

świecie. Wielu chciałoby się na nich

i poszanowania dla środowiska na-

startowe, jak i re-

znaleźć. Eliminacje i kryteria w tej

turalnego, uznając te zagadnienia za

prezentacyjne.

dyscyplinie są bardzo złożoną spra-

trzeci (obok sportu i kultury) wymiar

wą. Tym bardziej jestem zadowolony,

współczesnego olimpizmu. Wychodzę

że biało-czerwonych w Rio de Janeiro

z założenia, że obie sfery życia są wła-

nie zabraknie.

ściwie nierozłączne. Poza sportem to

jednej.

– 29 lipca,
z

udziałem

sportowym

świętem

p re z y d e n t a
Andrzeja

właśnie ochrona środowiska stała się
– Polscy piłkarze ręczni po raz

moją „młodszą”, ale nie mniej ważną

Dudy odbyła

piąty

się w War-

w igrzyskach olimpijskich. Czy mo-

Dlaczego nie połączyć ludzi odda-

w

historii

wezmą

udział

pasją.

szawie główna

żemy żywić nadzieję na drugi w hi-

nych z jednej strony krzewieniu zasad

uroczystość

storii medal, po brązowym krążku

olimpizmu a z drugiej – ekologii przy

ślubowania

w Montrealu w 1976 roku?

tworzeniu warunków do harmonijne-

olimpijskiego.

– W piłce ręcznej różnice między

go i przyjaznego środowisku rozwo-

Nie wzięli w niej

czołowymi zespołami są bardzo nie-

ju naszej cywilizacji? Temu właśnie

m.in.

wielkie. Trudno je nawet określić,

służy fakt powołania w strukturach

siatkarze.Dlacze-

ale uważam, że szanse mamy duże.

PKOl Komisji „Sport i Środowisko”.

Na marginesie dodam, że podjęliśmy

Poprzez jej działania nawiązujemy

udziału
go?
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Polski
Komitet
Olimpijski
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współpracę z instytucjami, uczelnia-

między nami niejednokrotnie obja-

dynamicznie rozwijającą się gospo-

mi, firmami oraz organizacjami poza-

wiała się wspólnym „zarażaniem

darką światową za niezwykle waż-

rządowymi zajmującymi się ekologią.

się” entuzjazmem do działań na rzecz

ny uważam bliski kontakt człowieka

Staramy się wspomagać ich inicjaty-

środowiska.

z naturą, który już dziś w wielu miej-

wy i przedsięwzięcia na rzecz ochrony

Nadrzędnym celem na przyszłość

środowiska, rozwoju sportu i edukacji

wydają się być wszelkie działania

w tym zakresie. Organizatorów im-

zmierzające do zapewnienia ludziom

Zainteresowanie ekologią opiera

prez sportowych i inicjatorów budowy

życia w czystym, zdrowym i bez-

się niekiedy wyłącznie na słowach i…

nowych hal czy stadionów uczulamy

piecznym środowisku. Droga do tego

modzie. Najefektywniejsze w ekologii

na konieczność uwzględnienia w ich

wiedzie przez promowanie postaw

jest jednak stałe, wyważone i prze-

planach szacunku dla środowiska na-

proekologicznych i upowszechnia-

myślane działanie i dlatego szczerze

turalnego. Przykładem organizacji,

nie wśród młodych ludzi aktywności

raduje fakt, że coraz więcej osób ak-

z którą współpracujemy, jest Green

sportowej, wrażliwości na piękno

tywnie włącza się w rozmaite inicja-

Cross, której poczynania z zaintereso-

i wspólne dobro, krzewienie wśród

tywy mające na celu poprawę jakości

waniem śledzę i szczerze doceniam jej

nich świadomości zagrożeń wyni-

naszego otoczenia, naszego życia.

wkład prośrodowiskowy. Współpraca

kających z bezczynności. W ślad za

SILESIA BUSINESS & LIFE

scach wymaga intensywnego odbudowywania.
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Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze
BUSINESS

25-lecie Portu Lotniczego

W 2016 roku Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., firma zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, obchodzi 25-lecie powstania. Spółka została założona w 1991 roku w celu zarządzania cywilną częścią, służącemu wtedy głównie
Wojsku Polskiemu, lotnisku w Pyrzowicach. Przejęcie zarządzania nastąpiło w 1994 roku,
a od 1999 roku port pełni już tylko funkcje cywilne.

18

Dzięki konsekwencji, wiedzy i zaangażo-

powietrzne Wojska Polskiego. W międzyczasie

rzystwo Lotnicze S.A. powstało w celu oży-

waniu, z lotniska wojskowego rodem z czasów

powoli rozwijano tu lotnictwo komunikacyjne.

wienia lotniczego ruchu pasażerskiego i cargo

PRL-u stworzono cywilny port lotniczy z no-

W październiku 1967 roku regularne rejsy na

z ówczesnego województwa katowickiego na

woczesną infrastrukturą i bogatą siatką połą-

trasie Warszawa – Pyrzowice zainaugurował

bazie pyrzowickiego lotniska.

czeń. O skali sukcesu niech świadczy fakt, że

PLL LOT, dwa lata później powstał pierwszy,

od 1994 roku w Katowice Airport obsłużono

niewielki terminal pasażerski. W czasach PRL

Dzięki staraniom GTL S.A. już w marcu

ponad 28 mln pasażerów, a samoloty komu-

-u najdynamiczniej port rozwijał się w latach

1993 roku niemiecka linia lotnicza Lufthansa

nikacyjne wykonały prawie 400 000 startów

siedemdziesiątych, kiedy realizowano stąd rej-

uruchomiła bezpośrednie połączenie z Kato-

i lądowań.

sy czarterowe nad polskie morze, oraz do ku-

wice Airport do Frankfurtu. Dzięki temu naj-

rortów tzw. bratnich krajów socjalistycznych.

bardziej uprzemysłowiony region w Polsce, po

Historia portu w Pyrzowicach sięga czasów

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dzie-

prawie osiemdziesięciu latach, ponownie dys-

II wojny światowej. Pierwszą lotniskową infra-

więćdziesiątych XX wieku, w czasie zmiany

ponował zagranicznym, regularnym połącze-

strukturę wybudowali tu Niemcy. Po wojnie, aż

systemu politycznego w Polsce, cywilna dzia-

niem lotniczym, co ważne – z jednym z naj-

do 1999 roku, port użytkowany był przez siły

łalność lotniska zamarła. Górnośląskie Towa-

większych portów przesiadkowych w Europie
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(ostatnie połączenie międzynarodowe realizo-

roku, linia ulokowała swojego pierwszego

wy powstała także baza do obsługi technicznej

wane jeszcze z Muchowca na trasie Katowi-

180-miejscowego Airbusa A320, zakładając

statków powietrznych oraz najnowocześniej-

ce-Brno-Wiedeń zamknięto 30 kwietnia 1933

pierwszą bazę i właśnie stąd wykonał on swój

szy w Polsce terminal do obsługi cargo lotni-

roku). Bez wątpienia uruchomienie przez

pierwszy rejs w historii – 19 maja 2004 roku

czego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Lufthansę połączenia pomiędzy Frankfurtem

do Londynu Luton. Dzisiaj Wizz Air bazuje

Aktualnie pyrzowickie lotnisko to najwięk-

a Pyrzowicami było ogromnym impulsem dla

w Katowice Airport pięć A320 i oferuje ponad

szy polski port regionalny w zakresie obsługi

rozwoju lotniska. Odważna decyzja niemiec-

30 tras. Kolejnym krokiem milowym w rozwo-

ruchu czarterowego i cargo. W jego obszarze

kiego przewoźnika pokazała, że w regionie

ju Pyrzowic było rozpoczęcie przez GTL S.A.

oddziaływania mieszka 13 mln ludzi, a po za-

drzemie duży potencjał i że warto inwestować

w 2009 roku realizacji największego w historii

kończeniu budowy autostrady A-1, wartość ta

w rozwój cywilnej infrastruktury portu.

portu programu rozbudowy infrastruktury li-

wzrośnie do 15 mln. W ofercie znajduje się po-

Ważnym momentem w historii Pyrzowic

niowej i kubaturowej Katowice Airport, dzię-

nad sto połączeń regularnych i czarterowych.

było także wejście Polski do Unii Europejskiej

ki któremu lotnisko powstało praktycznie na

W zeszłym roku w porcie obsłużono ponad

w 2004 roku, dzięki czemu zaczęły obowiązy-

nowo. W jego ramach powstało serce każdego

16 tys. ton wysoko przetworzonych, bardzo

wać zasady otwartego nieba na polskim ryn-

lotniska, czyli nowa droga startowa o długości

wartościowych produktów, ponieważ głównie

ku przewozów lotniczych, rewolucjonizując

3 200 metrów, rozbudowano i zmodernizowa-

takie wozi się samolotami. W 2015 roku po

podejście do latania. Ta zasada umożliwiła

no płyty postojowe i drogi kołowania, powstał

raz pierwszy w historii lotnisko przekroczy-

wejście na krajowy rynek zagranicznych linii

nowy terminal przylotowy C, całkowicie prze-

ło rekordowe 3 mln pasażerów obsłużonych

niskokosztowych. Pyrzowice stały się kolebką,

budowano także terminal pasażerski A. Inwe-

w ciągu dwunastu miesięcy. W tym roku ten

aktualnie jednego z największych w Europie

stycje w infrastrukturę terminalową sprawiły,

rewelacyjny wynik zostanie poprawiony. Sza-

Środkowej, przewoźników tego typu – Wizz

że roczna przepustowość portu wzrosła do 6

cuje, się że z siatki połączeń Katowice Airport

AirA. Właśnie tu, w pierwszej połowie 2004

mln pasażerów. W ramach programu rozbudo-

skorzysta około 3,3 mln pasażerów.
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AQUA SPRINT
Społeczna odpowiedzialność biznesu
FIRMY REGIONU

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest procesem, w ramach którego przedsiębiorstwa
zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny
wpływ na sukces w działalności gospodarczej.
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Zdaniem Komisji Europejskiej, strategia

i relaksu dla mieszkańców osiedla. Ten mi-

gości z całego świata, należy powiedzieć, iż

społecznej odpowiedzialności biznesu pro-

krokompleks rekreacyjny jest kolejną wspól-

bardzo duża jest zarówno u władz miasta, sa-

wadzi do trwałego sukcesu przedsiębiorstwa

ną inwestycją Siemianowickiej Spółdzielni

mego Prezydenta, jak i miejskiej firmy Aqua-

dzięki prowadzeniu dialogu z otoczeniem,

Mieszkaniowej, Miasta oraz Aqua-Sprint,

Sprint świadomość służby dla mieszkańców

uwzględnianiu ochrony środowiska i bu-

która doprowadziła wodę i zamontowała

Siemianowic Śl. W rozlicznych, wspólnych

dowę kapitału społecznego. Tę koncepcję,

poidełka dla osób ćwiczących na wolnym

działaniach uwidacznia się nie tylko zwykły

dzięki systemowym działaniom Zarządu

powietrzu. Kilka poidełek już funkcjonuje

obowiązek płynący z mandatu społecznego,

i jej pracowników z powodzeniem starają

przy osiedlowych siłowniach pod chmurką.

ale wola pracy dla tych, którzy władzom i fir-

się realizować Wodociągi Siemianowickie

Wiele radości mieszkańcom Siemianowic

mie tego mandatu udzielili. Prezydent Rafał

Aqua-Sprint. Kiedy w 2008r. firma powsta-

Śl., szczególnie tym najmłodszym, sprawia-

Piech i podległe mu służby Urzędu Miasta

wała, właścicielowi czyli Miastu towarzyszy-

ją kurtyny wodne stawiane przez Wodociągi

oraz Aqua-Sprint konsultują z mieszkańca-

ła jedna główna myśl: aby nowa firma była

w upalne dni w różnych punktach miasta. To

mi ich potrzeby, decydują, a co najważniej-

zbudowana z majątku miasta i działała dla te-

także inicjatywa Wodociągów i Prezydenta

sze sprawnie realizują podjęte inicjatywy.

goż miasta. Chodziło głównie o dystrybucję

Miasta Rafała Piecha, który osobiście anga-

Mamy nadzieję, że wszystkie te działania

wody i odbiór ścieków, oraz o utrzymywanie

żuje się i patronuje wielu poczynaniom Aqu-

i zaangażowanie firmy w ścisłej współpracy

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Miała

a-Sprint. Można tu również wymienić cztery

z Miastem, będą nadal kreować pozytywne

też ściśle współpracować z tym miastem dla

tury darmowego kursu komputerowego dla

praktyki na rzecz środowiska i lokalnej spo-

dobra jego mieszkańców. Brzmi to górnolot-

osób 50+, w którym brało udział ponad 300

łeczności, przez co będą przyczyniać się do

nie, jednak faktycznie działania Aqua-Sprint,

osób w wieku od 50 do 70 lat. Trzeci rok

tworzenia wartości społecznej, która nie jest

jej zaangażowanie w życie Siemianowic Śl.

działalności cieszącego się ogromną popular-

kosztem, a inwestycją przynoszącą wymier-

a przede wszystkim partnerstwo we wspól-

nością Siemianowickiego Uniwersytetu Naj-

ne korzyści i dla niej samej, ale również dla

nych działaniach z Urzędem Miasta są dosko-

młodszych gdzie dla najmłodszych odbywa-

mieszkańców Siemianowic Ślaskich.

nałą realizacją założeń sprzed 8 lat. Remonty

ją się wykłady i warsztaty z zakresu chemii,

nawierzchni będące w gestii Urzędu Miasta

logistyki, kulturoznawstwa, fizyki, biologii,

wykonywane są zawsze przy udziale Aqua-

astronomii, ekonomii i innych dziedzin. Po

Sprint, która najpierw wymienia sieć wodno-

raz czwarty, pod patronatem Prezydenta Ra-

kanalizacyjną na modernizowanych odcin-

fała Piecha odbył się konkurs malarsko-foto-

kach, aby potem nie powodować utrudnień

graficzny „Podróż do źródła”, zorganizowany

w komunikacji. Niedawno, bo 1 sierpnia br.,

przez Aqua-Sprint przy współpracy ze Szko-

Prezydent Miasta Rafał Piech wraz z prze-

łą Podstawową nr 13 oraz Zespołem Szkół

wodniczącym Rady Miasta oraz prezesem

Ponadgimnazjalnych Cogito. W konkur-

Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-

sie bierze udział, każdego roku prawie 150

kaniowej, otwarli kolejną siłownię na wol-

uczestników z siemianowickich przedszkoli,

nym powietrzu oraz skwer rekreacyjno-wy-

szkół podstawowych, gimnazjów i szkół po-

poczynkowy z wodną kaskadą. Oba obiekty

nadgimnazjalnych. Aqua-Sprint wspomaga

powstały na Osiedlu Wróbla Korfantego, nie-

również darmową wodą sportowców biorą-

opodal boiska wielofunkcyjnego. Siłownia to

cych udział w zawodach – trzeba tu wspo-

jeden ze zwycięskich projektów lokalnych

mnieć choćby Bieg Papieski, pielgrzymkę do

ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego,

Krakowa na Światowe Dni Młodzieży oraz

natomiast skwer ze skalniakiem wodnym

uczestników festynów i akcji „Czyste Mia-

- jako dopełnienie pełnego wykorzystania

sto”. Będąc jeszcze na fali ostatnich wyda-

terenu pod kątem zapewnienia odpoczynku

rzeń w Krakowie: wizyty papieża i milionów
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FIRMY REGIONU

Żelazna dama polskiej chemii
Na polskim rynku Solvadis Polska Sp. z o.o. działa od ponad 20 lat. Ten sukces nie byłby jednak możliwy, gdyby nie ona. Elisabeth Lürenbaum piastuje stanowisko prezesa zarządu spółki od 2000 roku.
I chociaż początki do najłatwiejszych nie należały, to dzięki zaangażowaniu i zamiłowaniu do podejmowania wyzwań udało jej się wywalczyć dobrą i stabilną pozycję na rynku. W rozmowie z Silesia Business
& Life Elisabeth Lürenbaum opowiada o tym, dlaczego wybrała właśnie Polskę i jaka przyszłość czeka
branżę dystrybucji surowców i dodatków chemicznych.
w Polsce zdecydowanie bardziej rozwinięty niż

nesowych poznałam osoby pracujące w firmie

w Niemczech.

Kloeckner Chemiehandel GmbH, które zapro-

– Nie było bariery językowej?

ponowały mi współpracę. Z czasem prowadze-

– Moja mama jest Polką, więc trochę wy-

nie firmy na Ukrainie było coraz trudniejsze,

razów w tym języku znałam. Chociaż na po-

w związku z tym zdecydowałam się skorzystać

czątku nie było łatwo, zamieniałam znacze-

z propozycji Kloeckner’a. Trzy lata pracowa-

nie niektórych słów. Miałam też problemy ze

łam w ich siedzibie w Duisburgu, przez ten czas

składnią. Prowadziło to do zabawnych sytuacji.

poznałam dokładnie firmę. W międzyczasie

Pamiętam jak jeden z dyrektorów banku prosił,

okazało się, że w Polsce mają jakieś problemy.

abym pisała do niego wyłącznie po angielsku,

Żaden z mężczyzn nie chciał przenieść się do

gdyż nie był w stanie zrozumieć o co mi chodzi

Polski i podjąć się zadania, więc zrobiłam to ja.

(śmiech). Do dzisiaj zdarza mi się popełniać

Byłam jedną z nielicznych kobiet w zarządzie,

błędy. Na przykład mam „piotra” a nie „pietra”.

uznałam, że Polska to dla mnie duża szansa.

Ale staram się te błędy eliminować. Na pewno
jednak z pisaniem mam większe kłopoty niż
z mową.
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– Dla tak młodej osoby i w dodatku kobiety był to skok na głęboką wodę.
– Zdecydowanie. Pamiętam, że po dwóch la-

– Do Polski trafiła Pani na przełomie 1999

– Nazywana jest Pani w środowisku żela-

tach miałam wątpliwości, chciałam zrezygno-

i 2000 roku. Jak Pani wspomina tamten

zną damą polskiej chemii. Jak w ogóle zna-

wać. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego mając

okres?

lazła się Pani w tej branży?

lepsze ceny i dobrej jakości towar mamy pro-

– To rzeczywiście nie były łatwe czasy. Do

– Całkowicie przypadkowo. W trakcie stu-

blemy na rynku. Musiałam się nauczyć, że ten

Polski przyjechałam, by postawić firmę na

diów otworzyłam firmę w Niemczech. W tam-

rynek jest zupełnie inny, ma swoją specyfikę.

nogi. Biznesu w tamtych czasach nie prowadzi-

tym okresie prowadziłam dużo projektów biz-

Bardzo długo mieliśmy trudności, ale miałam

ło się łatwo, ale były też pewne plusy. Bardzo

nesowych na Ukrainie. Starałam się nauczyć

tak oddanych pracowników, że postanowiłam

szanowałam na przykład to, że sektor usług był

tamtejszego języka. Przy okazji spotkań biz-

walczyć dalej. Załoga całkowicie zaangażo-
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wała się w działalność firmy. Byłam pewna, że

to, jak duże zmiany zachodzą w potrzebach

które eksperymentują. Wciąż jednak duża licz-

z ich pomocą uda nam się wejść na ten rynek.

naszych klientów. Zdecydowanie na przykład,

ba nowoczesnych surowców nie jest produko-

I tak się stało.

rośnie zainteresowanie surowcami i dodatkami

wana w Polsce z różnych względów, a szkoda.

wysokiej jakości, pozwalającymi na wytwarza-

– Czy uważa Pani, że to jedyny problem

– Kobiety nadają się na tak wysokie stanowiska?

nie wartościowych produktów. Dlatego wciąż

branży chemicznej?

Kobiety nie są tak zaborcze, szukają kom-

naszym priorytetem jest wyszukiwanie, ofero-

– Zajmując się od wielu lat dystrybucją su-

promisów. W przypadku dystrybucji chemii

wanie i dostarczanie klientom nowoczesnych,

rowców i dodatków chemicznych do odbior-

bardzo dobrze się z nimi współpracuje, chociaż

innowacyjnych surowców, które pozwolą im

ców z wielu gałęzi przemysłu, mogę śmiało

trzeba przyznać, że w kręgach top managemen-

na produkcję wyrobów klasy premium. Takie

stwierdzić, że w tej branży wciąż nie brakuje

tu jest ich bardzo mało.

produkty są coraz popularniejsze, a co za tym

nieuczciwej konkurencji. Niespójne przepisy

– Wynika to z tego, że jest to ciężka branża?

idzie, także zainteresowanie surowcami wyso-

finansowe, a zwłaszcza te dotyczące podatków

– Zapewne tak. Trzeba wziąć pod uwagę

kiej jakości pozwalającymi na stworzenie wyro-

sprawiają, że wciąż działają na rynku firmy,

to, że branża chemiczna w Polsce jest w dużej

bów o specjalnych parametrach takich jak wy-

które poprzez sprytne stosowanie przepisów

mierze scentralizowana i upaństwowiona. Wła-

trzymałość, jest coraz większe. Nie ukrywam,

podatkowych doprowadziły do destabiliza-

śnie dlatego wszelkie zmiany polityczne, które

że praca z takimi surowcami wymaga wiedzy

cji rynku i postawiły w trudnej sytuacji wielu

zachodzą w Polsce sprawiają, że działalności

i doświadczenia. Niezbędna jest wysoko wy-

uczciwych konkurentów. Mam ogromną na-

gospodarczej towarzyszy pewna nerwowość.

kwalifikowana kadra. Dlatego cały czas dąży-

dzieję, że to wkrótce się zmieni, a pozytywne

Tak też było niedawno. Na szczęście okazało

my do optymalizacji zatrudnienia, inwestujemy

zmiany doprowadzą do uporządkowania sytu-

się, że nic strasznego nie nastąpiło i całą uwagę

w kapitał ludzki. Poszerzamy naszą załogę

acji na rynku i stabilizacji sytuacji podmiotów

mogliśmy poświęcić wyłącznie rozwojowi fir-

o doświadczonych managerów, logistyków czy

gospodarczych. Chcielibyśmy więcej czasu

my. Dzięki temu po raz kolejny zamknęliśmy

pracowników administracji, bo oni są tak na-

i energii poświęcić na prowadzenie działalno-

okres z dobrymi wynikami, a co ważniejsze,

prawdę gwarancją sukcesu. W tym roku zamie-

ści, a nie na walkę z nieuczciwą konkurencją.

w kilku obszarach działalności udało nam się

rzamy wzmocnić personalnie dział dodatków

– Zatem czy nie sądzi Pani, że łatwiej by-

zanotować spektakularny wzrost.

do tworzyw sztucznych. Za cel stawiamy sobie

łoby prowadzić firmę w jednym z krajów

– Jakie to obszary?

zapewnienie naszym klientom specjalistycznej

Europy Zachodniej?

– To branża przetwórstwa tworzyw sztucz-

technicznej pomocy w aplikowaniu naszych

– Może i łatwiej, ale zdecydowanie mniej

nych oraz branża chemii organicznej. Oba te

barwników, pigmentów, środków modyfiku-

ekscytująco (śmiech). W Niemczech wszystko

działy rozwijają się bardzo szybko i niewątpli-

jących itp. Ponadto planujemy zainwestować

jest poukładane, pewne ścieżki są już przetarte.

wie są źródłem naszej satysfakcji. To między

w dział chemii organicznej, a także dział mycia

W Polsce dzieje się więcej. Ludzie są chętni do

innymi dzięki nim nasze działania zauważone

i dezynfekcji w przemyśle spożywczym. Mamy

współpracy i zupełnie inaczej podchodzą do

zostały przez zarząd grupy Solvadis. Docenia-

znakomite, innowacyjne środki używane w tej

innowacji, są otwarci na zmiany i chętnie anga-

jąc znakomite efekty naszej pracy na terenie

branży, wymyślone przez polskich inżynierów.

żują się w nowe pomysły.

Polski, zostaliśmy poproszeni o rozszerzenie

Teraz musimy skutecznie zaprezentować ich

działalności również na teren Wschodnich

unikalne zalety naszym klientom. Jestem prze-

Niemiec. Ta działalność będzie prowadzona

konana, że zostaną one zaakceptowane.

w ścisłej współpracy z naszymi kolegami z nie-

– A jak jest z innowacyjnością? Wiele

mieckich oddziałów firmy. Mam nadzieję, że

mówi się ostatnio o rozwoju i inwestycjach

uda nam się przełożyć dobre wzorce działania

w biotechnologię. To rzeczywiście jest przy-

w Polsce również na rynek niemiecki.

szłość?

– Taki zwrot w rodzinne strony?

– Z pewnością jest to przyszłość przemysłu

– To nie będzie zwrot. Nie rezygnujemy bo-

chemicznego. Jednak na razie tempo rozwoju

wiem z rozwoju firmy w Polsce. Dostrzegamy

nie jest aż tak intensywne. Oczywiście są firmy,
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– Dziękuję za rozmowę.

50-020 Wrocław
ul. Piłsudskiego 74
Tel. +48 (71) 799-55-00
Fax. + 48 (71) 799-55-55
www.solvadis.pl
email: solvadis@solvadis.pl
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E KO – S i l e s i a
Jazda na zielono
Blisko jedna czwarta – tyle gazów cieplarnianych rocznie emituje transport, przyczyniając się tym
samym w znacznym stopniu do globalnego ocieplenia. W okresie od roku 2000 do 2012, branże takie
jak budownictwo czy wytwórcy, zredukowały emisję o ponad 35%, podczas gdy emisje z transportu
wzrosły o blisko 70%.
Negatywne zjawiska zmian klimatycznych są dostrzegane
399 milionów ton emisji równoważnej

również i przez transportowców. Silne wiatry i opady desz-

dwutlenku węgla – tyle w roku 2012 wy-

czu oddziałują na płynność transportu. Niskie temperatury

niosła emisja gazów cieplarnianych w Pol-

niszczą infrastrukturę drogową oraz pojazdy. Dbanie o śro-

sce. Problem zmian klimatycznych dotyka

dowisko naturalne nie jest więc dla przedsiębiorców obojęt-

nas w praktycznie każdej dziedzinie życia.

ne. Coraz więcej firm transportowych stawia na ekologiczne

Gwałtowne wzrosty i spadki temperatur,

rozwiązania jako główny cel strategiczny i szansę na dalszy

ekstremalne zjawiska pogodowe, mutacje

rozwój własnej działalności. Wpływ na podejmowanie de-

wirusów oraz rozwój pasożytów – to tylko

cyzji w sprawie ekologicznego transportu to strategia, któ-

nieliczne konsekwencje tego zjawiska. Zgod-

ra będzie procentować w przyszłości. Do roku 2050 Unia

nie z doniesieniami Ministerstwa Środowiska

Europejska chce obniżyć redukcję dwutlenku w sektorze

w latach 2001–2011 straty wynikające z nie-

transportowym o blisko 60%. Międzynarodowe firmy spe-

korzystnych zjawisk pogodowych w Polsce

dycyjne już odczuwają skutki nowych regulacji. Niemiecki

wyniosły 56 miliardów złotych. Jeżeli w porę

rząd od dawna stosuje zróżnicowane stawki za korzystanie z

nie zaczniemy odpowiednio reagować, kosz-

infrastruktury drogowej. Samochody spełniające ostrzejsze

ty te z pewnością będą się zwiększać. Z za-

normy emisji spalin za każdy przejechany kilometr płacą od

łożeń wynika, że do roku 2020 mają one

0,141 do 0,155 euro. Przejechanie tych samych kilometrów

wzrosnąć do 86 miliardów złotych, a w latach

samochodem niezaliczanym do żadnej klasy emisji spalin

2021–2030 będą wynosić blisko 120 miliar-

kosztuje od 0,274 do 0,288 euro. Różnica jest więc prawie

dów złotych.

dwukrotna. Takie działania mają na celu zachęcenie do ko-

Transport to sektor i działalność, bez którego rozwój gospodarczy jest praktycznie
niemożliwy. Z drugiej zaś strony odpowiedzialny jest za jedną czwartą emisji, a tym
samym w znacznym stopniu przyczynia się
do degradacji środowiska naturalnego. O ile
w dziedzinach takich jak budownictwo i energetyka udało nam się wypracować na szczeblu krajowym oraz regionalnym rozwiązania
zarówno prawne jak i technologiczne, o tyle
transport w całości jako sektor pozostawiono
na bocznym torze. Tymczasem dysponujemy
sztabem wykwalifikowanych fachowców
i ekspertów, którzy potrafią stworzyć systemy
od logistyki po rozwiązania technologiczne,
wspomagające wprowadzenie ekotransportu.
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rzystania z ekologicznych rozwiązań trans-

Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Sosnow-

Firmy coraz częściej inwestują również

portowych.

ca, czy Częstochowy. Wyższy koszt zakupu

w szkolenia kierowców. Montaż systemów

Okazuje się, że bycie eko w transporcie

w perspektywie zwrotu inwestycji w prze-

monitoringu pozwala na sprawdzenie fak-

to nie tylko konieczność, ale duża wygoda

ciągu 6-7 lat przy przeciętnym przebiegu 60

tycznego zużycia paliwa, techniki jazdy kie-

i co najważniejsze, oszczędność. Firmy coraz

000 km rocznie, a także zachęta finansowa

rowcy i wielu innych informacji. W dalszym

częściej prześcigają się w nowych rozwią-

w postaci środków unijnych, są w dzisiej-

etapie kierowcy w celu poprawienia efektyw-

zaniach technologicznych, wpisujących się

szych czasach szansą rozwoju ekologicznego

ności kierowani są na szkolenia z ecodrivin-

w ideę zrównoważonego rozwoju.

transportu publicznego.

gu. Dzięki nabyciu umiejętności ekojazdy

Najwięcej pieniędzy w transporcie traci-

Tabor osobowy napędzany hybrydą rów-

przedsiębiorcy mogą uzyskać oszczędności

my w ruchu miejskim. Z przeprowadzonych

nież odnotowuje znaczny wzrost. Perspek-

w granicach od 3 do 5% kosztów eksploata-

badań firm Deloitte i Targeo.pl wynika, że

tywa spalania średnio 3,4 litrów paliwa na

cji pojazdów. Odpowiednie użytkowanie sa-

dziennie w korkach tracimy ok. 14,6 mln

odcinku 100 km w ruchu miejskim, zachęca

mochodów sprawia, że nie zużywają się tak

zł. Rośnie spalanie paliw kopalnych, a tym

przedsiębiorców do stosowania nowych roz-

szybko, a zatem nie wymagają zbyt częstego

samym emisja gazów cieplarnianych. Fir-

wiązań.

serwisowania. Eksperci zajmujący się szko-

my transportowe działające na rynku regio-

Nowoczesne technologie to jednak nie

leniem kierowców w ekojeździe szacują, że

nalnym czy lokalnym, zajmujące się m.in.

wszystkie z dostępnych rozwiązań. Efek-

„przy 20 firmowych samochodach ze średnim

dostarczaniem towarów w bliskich odległo-

tywność ekologiczna, a przede wszystkim

przebiegiem rocznym 50 000 km, zużywają-

ściach, stawiają dzisiaj na nowe, bardziej

ekonomiczna, to również optymalizacja tras

cych po 8 litrów benzyny na 100 przejecha-

ekologiczne i ekonomiczne technologie. Co-

i skuteczne zarządzanie. Do lamusa trans-

nych kilometrów, tylko o 10% mniejsze zapo-

raz częściej na drogach spotkać więc można

portowego odchodzą tzw. puste przebiegi.

trzebowanie na paliwo (przy średniej cenie

pojazdy z napędem hybrydowym. Zasada ich

W chwili obecnej duże centra logistyczne do

benzyny 4,30 zł za litr) daje roczne oszczęd-

działania opiera się na łączeniu zalet silników

planowania tras używają nowoczesnych sys-

ności na poziomie 34 400 zł”.

spalinowych i elektrycznych. Nowa techno-

temów pozwalających na integrowanie klien-

W ecodrivingu chodzi przede wszystkim

logia hybrydowa pozwala na zaoszczędzenie

tów nawet kilku branż i łączenie wolumenu

o to, żeby energia każdego grama paliwa

nawet 30% paliwa.

dostaw na jednej trasie z zastosowaniem

została spożytkowana w sposób optymalny.

Samochody dostawcze to nie jedyny obszar

współdzielonej powierzchni ładunkowej.

Ekojazda, to „technika to umiejętności, m.in.

rozwoju hybryd. Jako jedna z pierwszych na

W połączeniu z wykorzystaniem pojazdów

szybkiej zmiany biegów, energicznego przy-

naszym rodzimym rynku firma Solaris Bu-

o zaostrzonych normach emisyjnych, takie

spieszania i hamowania silnikiem, a także

s&Coach w roku 2006 zaczęła produkować

rozwiązania dają firmom spedycyjnym oraz

dbanie o kondycję techniczną pojazdu. Do

autobusy z ekonapędem. Początkowo odbior-

ich klientom duże korzyści zarówno ekono-

taktyki należy m.in. uważna obserwacja drogi

cy zainteresowani byli pojedynczymi sztu-

miczne jak i ekologiczne. Dobrym przykła-

i jej otoczenia, w konsekwencji przewidywa-

kami, które były dostarczane poza granice

dem jest tutaj firma Unilever Polska, której

nie zdarzeń mogących nastąpić w ciągu naj-

naszego kraju, głównie do Niemiec, Francji,

dzięki zastosowaniu nowoczesnych proce-

bliższych kilku lub kilkudziesięciu sekund”.

Szwajcarii i Norwegii. Dzisiaj Solaris zmaga

sów logistycznych udało się obniżyć emisję

się z konkurencją w tym zakresie, ponieważ

dwutlenku węgla o 9%. Katowickie centrum

Wdrażanie zasad zrównoważonego roz-

europejscy producenci również dostrzegli za-

logistyczne maksymalizuje wydajność ła-

woju w dziedzinie transportu to długofalowy

lety ekotransportu. Coraz częściej dostrzegają

dunkową wykorzystywanych ciężarówek.

proces doskonalenia rozwiązań oraz myśle-

je również nasi samorządowcy. Hybrydowe

Tym samym pojazdy opuszczają centra pełne

nia proekologicznego. Zmiany klimatyczne,

autobusy jeżdżą już między innymi drogami

towarów, a w drodze powrotnej transportują

postępujące w szybkim tempie, z pewnością

surowce i opakowania. Efektem takiego roz-

przyczyniają się do podejmowania działań

wiązania jest znaczna redukcja kursów cięża-

na szczeblu międzynarodowym, krajowym

rówek, a tym samym zmniejszenie kosztów

czy regionalnym. W chwili obecnej nie ma

utrzymania floty.

dziedziny w życiu społecznym, której problem ten by nie dotyczył. Koszty związane z
globalnym ociepleniem, a tym samym wprowadzeniem szeregu rozwiązań prawnych
czy technologicznych w perspektywie krótkoterminowej mogą sięgnąć w samej tylko
Europie kilku miliardów euro rocznie. Zanim
jednak podejdziemy do tematu sceptycznie,
warto zadać sobie pytanie, ile kosztować będzie nas zaniechanie tego problemu...
Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Reklamacja – komunikacja – spadek
PORADY PRAWNE

Daniel Reck

11 października 2015 roku w życie weszła Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Przepisy niniejszego aktu prawnego określają zasady składania reklamacji przez
osoby fizyczne, także w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, które są klientami instytucji finansowych.
Instytucje te to np. biura usług płatniczych, banki krajowe, banki
zagraniczne, fundusze inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, firmy inwestycyjne, krajowy zakład ubezpieczeń, fundusze emerytalne oraz instytucje pożyczkowe, itd.

Reklamacja: brak odpowiedzi ubezpieczyciela
w ciągu 30 dni oznacza jej
uznanie.
Obecnie każda złożona reklamacja
doczeka się odpowiedzi. – Zgodnie

publicznej – Rzecznik Finansowy, do

udzielanych telefonicznie mogły być

którego wnioski mogą zgłaszać klienci

w szczególności:

poszkodowani przez instytucje rynku fi-

• sygnatura akt sprawy;

nansowego.

• terminy posiedzeń i rozpraw;

Sąd udzieli informacji drogą mailową

czy zapytanie;

z ustawą podmiot rynku finansowego,

W zeszłym roku zaszły istotne zmia-

z którym osoba fizyczna zawarła umo-

ny w zakresie udzielania przez sądy

wę, jest zobligowany do ustosunkowa-

informacji, a w szczególności infor-

nia się i odpowiedzenia w terminie 30

macji o stanie sprawy. Zgodnie z no-

nymi 8 lipca 2015 roku, a utrzyma-

dni, a w uzasadnionych przypadkach

wymi przepisami sądy są zobowiąza-

nymi w nowym Regulaminie urzędo-

w terminie 60 dni od daty wpływu rekla-

ne udzielać odpowiedzi na zapytania

wania sądów powszechnych z dnia 23

macji w jednostce wyżej wymienionego

skierowane drogą mailową. Forma

grudnia 2015, regułą stało się udziela-

podmiotu. W wypadku nierozpatrzenia

elektroniczna stała się w zasadzie

nie informacji o stanie sprawy drogą

reklamacji w terminie, uważa się iż zo-

podstawową formą składania zapy-

elektroniczną. Telefonicznie można

stała ona rozpoznana zgodnie z wolą

tań i udzielania odpowiedzi. Dotych-

uzyskać obecnie wyłącznie następują-

klienta – tłumaczy adwokat Daniel

czas o udzielenie informacji o stanie

ce informacje:

Reck, partner w Kancelarii Duraj Reck

sprawy zwracano się głównie telefo-

i Partnerzy.

nicznie, nierzadko również zapytania
do sądów kierowano na piśmie. Nowe

Odnośnie powyższego, tyczy się rów-

regulacje w końcu uwzględniły moż-

nież Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku

liwość uzyskania informacji drogą

o szczególnych warunkach sprzedaży

mailową.

• czynności dotyczące postępowania
międzyinstancyjnego.
Zgodnie ze zmianami wprowadzo-

• informacje tożsame z udostępnianymi na wokandzie sądowej,
• informacje o terminie i sposobie
rozstrzygnięcia sprawy.
Strony,

uczestnicy

postępowania

oraz ich pełnomocnicy i obrońcy mogą

konsumenckiej, według której konsu-

Zmiany w zakresie udzielania infor-

uzyskać inne niż wskazane wyżej in-

ment ma prawo żądania naprawienia

macji są wynikiem dwukrotnej zmiany

formacje o sprawie, przesyłając do

lub wymiany na nowy towar konsump-

Regulaminu urzędowania sądów po-

sądu odpowiednie zapytanie drogą

cyjny, jeśli jest niezgodny z zawartą

wszechnych, spowodowanej wydaniem:

elektroniczną. Istnieją tutaj dwie moż-

umową, na podstawie której został na-

Rozporządzenia Ministra Sprawiedli-

liwości:

byty. – To także ułatwia dochodzenie

wości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regula-

• zapytanie skierowane drogą elek-

swoich praw przez klientów poszkodo-

min urzędowania sądów powszechnych

troniczną, podpisane za pomocą bez-

wanych wadliwym produktem. Również

(wejście w życie: 8 lipca 2015 r.), Roz-

piecznego

ta ustawa przewiduje możliwość uzna-

porządzenia Ministra Sprawiedliwości

weryfikowanego za pomocą ważnego

nia roszczenia klienta w sytuacji, gdy

z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin

kwalifikowanego certyfikatu, albo też

podmiot nie ustosunkował się do jego

urzędowania

poprzez profil zaufany ePUAP;

roszczenia, w terminie 14 dni – tłuma-

(wejście w życie: 1 stycznia 2016 r.).

sądów

powszechnych

podpisu

elektronicznego

• zapytanie przesłane z adresu poczty

Do 7 lipca 2015 roku informacje

elektronicznej, który został uprzednio

Ponadto, zgodnie z przyjętą ustawą,

o stanie sprawy można było uzyskać

wskazany przez osobę składającą zapy-

powstał nowy podmiot administracji

telefonicznie. Przedmiotem informacji

tanie bądź osobiście przed sądem albo

czy mecenas.
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urzędnikiem sądowym jako adres słu-

nym podpisem elektronicznym bądź

żący do otrzymywania informacji jaw-

profilem zaufanym ePUAP mogą kie-

urzędowania

nych o toczących się sprawach, bądź

rować do sądu drogą elektroniczną

wymuszą zmiany w zachowaniu stron

w piśmie procesowym jako adres słu-

wszelkie zapytania, nie tylko te doty-

i ich pełnomocników. W związku

żący do otrzymywania informacji jaw-

czące stanu sprawy. Sąd jest zobowią-

z niemożnością uzyskania telefonicz-

nych o sprawie wskazanej w piśmie.

zany udzielić na nie odpowiedzi drogą

nie wszelkich potrzebnych informa-

elektroniczną, tak jak na zapytanie zło-

cji konieczne stanie się wskazywanie

W związku z tym, że posiadanie
bezpiecznego

podpisu

Wprowadzone zmiany Regulaminu
sądów

powszechnych

elektronicz-

żone drogą pisemną, z podpisem wła-

już w pierwszych pismach w sprawie

nego weryfikowanego przy użyciu

snoręcznym. Należy jednak pamiętać,

właściwego adresu mailowego. Brak

ważnego kwalifikowanego certyfikatu

aby mail z zapytaniem zawierał imię

możliwości

albo profilu zaufanego ePUAP cią-

i nazwisko osoby składającej zapy-

informacji

gle jest rzadkością, dobrym rozwią-

tanie, nazwę sądu oraz sygnaturę akt

niewątpliwie pewnym utrudnieniem,

zaniem jest podanie odpowiedniego

sprawy.

zwłaszcza w początkowym okresie

uzyskania
drogą

potrzebnych

telefoniczną

jest

adresu mailowego już w pierwszym

– Co więcej, w zakresie, w jakim

piśmie w sprawie. Nic jednak nie stoi

sądy udzielają informacji telefonicznie,

– Przez wiele lat strony, ich pełno-

na przeszkodzie, by adres poczty elek-

sąd jest obowiązany do udzielenia od-

mocnicy czy obrońcy dowiadywali się

tronicznej wskazać później: w piśmie

powiedzi również na zapytania skiero-

o stanie sprawy głównie telefonicznie.

skierowanym do sądu, na rozprawie do

wane drogą mailową, opatrzone innym

Wprowadzone regulacje stanowią tak-

protokołu, czy też przed urzędnikiem

rodzajem podpisu elektronicznego. Nie

że wyzwanie dla sądów, które będą się

sądowym.

jest tutaj zatem konieczne posiadanie

musiały dostosować do nowego sposo-

– Mail z zapytaniem powinien zawie-

profilu zaufanego ePUAP, bezpiecznego

bu udzielania informacji i odpowiada-

rać następujące dane: imię i nazwisko

podpisu elektronicznego czy też wysy-

nia na zapytania – podsumowuje Da-

osoby składającej zapytanie, nazwę

łanie zapytania ze wskazanego uprzed-

niel Reck.

sądu oraz sygnaturę akt sprawy. Odpo-

nio adresu poczty elektronicznej. Sąd

wiedzi udziela się również drogą elek-

mailowo udzieli informacji w zakresie

troniczną. Jeżeli udzielenie informacji

tożsamym z informacjami udzielanymi

w tej formie nie jest możliwe, sąd ma

telefonicznie. Natomiast, jeżeli istnieje

tuację:

obowiązek poinformować osobę skła-

pewność co do tożsamości osoby zwra-

o stwierdzeniu nabycia spadku. Je-

dającą zapytanie o tym fakcie – tłuma-

cającej się z zapytaniem z określonego

steśmy jednym z 15 spadkobierców,

czy Klaudia Cholewa, aplikant w Kan-

adresu poczty elektronicznej, to można

nie widać szans na porozumienie się

celarii Duraj Reck i Partnerzy.

jej udzielić również innych informacji

wszystkich spadkobierców co do tego,

– mówi adwokat Daniel Reck.

jak spadek podzielić i zapowiada się

Podmioty posługujące się bezpiecz-
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obowiązywania nowych przepisów.

Zbycie udziału w spadku
Wyobraźmy sobie następującą sysąd

wydaje

postanowienie
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określoną kwotę. Unikniemy konieczności udziału w długim postępowaniu
i natychmiast uzyskamy korzyść majątkową, na którą w innym przypadku
musielibyśmy czekać kilka lat. Z kolei spadkobierca, któremu sprzedamy
nasz udział, może zakupić go za korzystną dla siebie cenę, a jednocześnie
wzmocnić swoją pozycję w postępowaniu – zamiast udziału wynoszącego
15% będzie miał już 20%, być może
dzięki naszym kilku procentom stanie
się nawet największym udziałowcem
i znacznie zwiększy swoje szanse na
przyznanie mu nieruchomości na własność. Oczywiście po zawarciu umowy
zbycia udziału w spadku nasze uczestnictwo w postępowaniu działowym
stanie się zbędne.
długie postępowanie sądowe o dział

CRN 35/84) Sąd Najwyższy wyjaśnił:

Jest to jedna z wielu interesujących

spadku. Nasz udział wynosi 3%.

„Przepisy dotyczące spadkobrania nie

możliwości, jakie daje umowa o zbycie

przewidują

»zrzeczenia

spadku. Jak ją jednak zawrzeć? – W tym

między nimi zgody co do sposobu podzia-

się« spadku czy udziału w nim na ko-

celu należy udać się do notariusza. Nie-

łu, postępowanie sądowe w tym zakresie

rzyść innej osoby, w tym także na ko-

zachowanie formy aktu notarialnego

może toczyć się bardzo długo. Jeśli nasz

rzyść innego spadkobiercy”.

skutkuje nieważnością zbycia spadku;

Gdy spadkobierców jest wielu i brak
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możliwości

udział w spadku jest przy tym niewielki,

Zbliżony efekt można jednak osią-

jest to kolejna przyczyna, dla której tego

może okazać się, iż stawanie w szranki

gnąć w inny sposób. – Przepisy Kodek-

rodzaju czynności nie można dokonać

z resztą spadkobierców w ciągnącym się

su cywilnego przewidują szczególną

przed sądem – wyjaśnia Daniel Reck.

latami postępowaniu jest po prostu grą

drogę, w której możliwe jest zadyspo-

Wysokość opłaty notarialnej jest

niewartą świeczki. Czy w tej sytuacji mo-

nowanie swoim udziałem spadkowym –

uzależniona od wartości zbywanego

żemy „wyłączyć się” od udziału w postę-

jest to tzw. umowa zbycia spadku (art.

udziału. W przypadku niewielkiego

powaniu? Czy pomimo tego mamy moż-

1051 i następne k.c.). W drodze takiej

udziału wysokość ta nie będzie znacz-

liwość zadecydowania, co stanie się

umowy możemy nie tylko darować

na. Zbycie udziału w spadku może

z naszym udziałem w spadku? Jakie kroki

nasz udział innemu spadkobiercy, ale

nastąpić po uprawomocnieniu się po-

podjąć?

również darować go osobie, która nie

stanowienia o stwierdzeniu nabycia

– Załóżmy, iż chcemy po prostu oddać

jest spadkobiercą, a nawet sprzedać.

spadku lub uzyskaniu notarialnego po-

nasz udział w spadku na rzecz konkret-

W wielu przypadkach może się to oka-

świadczenia dziedziczenia (teoretycz-

nego krewnego, gdyż uważamy, że był on

zać bardzo korzystne – mówi adwokat

nie jest to możliwe już od momentu

najbliżej ze spadkodawcą, a kwota i war-

Daniel Reck, partner z Kancelarii Du-

przyjęcia spadku, nawet bez uzyskania

tość naszego udziału i tak są niewielkie.

raj Reck i Partnerzy.

wskazanych dokumentów, rozwiąza-

Jak tego dokonać? Intuicyjnie nasuwa się

Rozważmy przykładowo sytuację,

nie to należy jednak odradzić). Zbycie

tutaj rozwiązanie, w którym po rozpoczę-

gdy do spadku powołanych zostało kil-

udziału w spadku musi nastąpić przed

ciu postępowania o dział spadku udamy

kanaście osób. W skład spadku wchodzi

formalnym podziałem spadku (w przy-

się do sądu i oświadczymy, że przysługują-

nieruchomość, brak możliwości wypra-

padku postępowania sądowego o dział

cy nam udział w spadku chcemy przekazać

cowania wspólnego stanowiska, wia-

spadku – przed jego zakończeniem).

na rzecz wybranego spadkobiercy – i na

domo, że postępowanie sądowe może

tym zakończymy udział w postępowaniu.

potrwać latami. Nasz udział w spadku

Takie działanie nie doprowadzi jednak do

wynosi tylko 5%. Wystarczy teraz,

oczekiwanego przez nas efektu – tłumaczy

że porozumiemy się ze spadkobiercą,

Dominik Hąc, adwokat z Kancelarii Duraj

którego udział w spadku jest większy

Reck i Partnerzy.

(np. 15-%) – w szczególności gdy zale-

W zachowującym aktualność wyro-

ży mu na przejęciu nieruchomości dla

ku z dnia 20 maja 1984 roku (sygn. III

siebie – i sprzedamy mu nasz udział za
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Witold BAŃKA
MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

Polityka, to bieg przez płotki…
Jest taki moment w życiu mężczyzny, kiedy dystans 400 metrów okazuje się zbyt krótki. Wtedy zaczyna się
maraton, wielobój i gra zespołowa w jednym….
Gdy biegał w Bangkoku, gdy zdobywał medale w Belgradzie, czy tak
jak 9 lat temu stawał na starcie stadionu w Osace, pewnie nie przyszło mu
do głowy, że prawie dekadę później,
to on będzie odpowiadał nie tylko za
swój życiowy wynik ale będzie musiał
unieść odpowiedzialność za wyniki
całego polskiego sportu.
9 listopada 2015 roku. Spiker RMF
FM jako jeden z pierwszych podaje
skład nowego rządu: Piotr Gliński,
Anna Zalewska, Witold Bańka …..–
minister sportu i turystyki.
Chwila pauzy bo i zaskoczenie
ogromne. Beata Szydło nie postawiła
na frontowego polityka partii, choć na
giełdzie nazwisk przed ogłoszeniem
składu nowego rządu nie było Bańki.
Był za to Patryk Jaki z Opola, który
dziś jest wiceministrem sprawiedliwości, był dyżurny kandydat na to stanowisko Ryszard Czarnecki – europoseł
PiS, ale Bańka?
– Duży talent. Miał biegać na 800
m, rywalizować z Kszczotem i Lewandowskim. A on w politykę poszedł…
– mówił zaraz po wyborze Witolda
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Bańki na ministra w listopadzie 2015

Bo ten nadal byłby zawodnikiem lub

jutro. Dlatego Ministerstwo Sportu

w sport.tvn24.pl jego były trener Jó-

trenerem. Nie pracowałby dziś przy

i Turystyki wraz z Ministerstwem

zef Lisowski.

Senatorskiej w Warszawie, a nadal

Skarbu opracowało kodeks dobrych

biegał przy Kościuszki w Katowi-

praktyk sponsoringowych. Dokument

cach.

to drogowskaz dla spółek skarbu pań-

W szatni, na stadionie, podczas
rozmów z kolegami z drużyny nie
obnosił się ze swoimi poglądami po-

– Witek Bańka to jeden z najzdol-

stwa, by wiedziały, które projekty

litycznymi. Nie wiadomo było czy

niejszych polityków młodego pokole-

sportowe są wiarygodne, dobrze przy-

konserwatysta, czy liberał. Ale można

nia. – ocenia Grzegorz Tobiszowski,

gotowane, rzetelnie prowadzone i dają

się było domyślać, że polityka nie jest

wiceminister energii. – Etos pracy ty-

nadzieje na sukcesy w przyszłości.

mu obojętna. Przecież nie przez przy-

powy dla Ślązaka i sportowca pomaga

padek studiował politologię. Pewne

mu w realizacji codziennych obowiąz-

świecała,

było za to, że cichy, skromny, choć

ków. Życie ministra to ciągłe podró-

polityki sponsoringowej w zakresie

zdecydowanie najszybszy i najpew-

że, podczas których nie można spać

spółek Skarbu Państwa w kontekście

niejszy w sztafecie 4x400 m repre-

i odpoczywać, tylko trzeba je wypełnić

poszczególnych

zentacji lekkoatletycznej Uniwersyte-

pracą w samochodzie, w samolocie,

wych. Jest sporo dyscyplin, w których

tu Śląskiego.

w pociągu.

dostrzegamy duży potencjał jeśli cho-

- Główną ideą, jaka nam przybyło

usystematyzowanie

dyscyplin

sporto-

– Budowanie składu trener zawsze

Do podróży to akurat 32-letni mi-

dzi o możliwość rozwoju. Są to dyscy-

zaczynał od Witka – wspomina znajo-

nister ze Śląska zdążył się przyzwy-

pliny, co do których używam takiego

my Bańki z reprezentacji UŚ. – I nie

czaić. Cała jego sportowa aktywność

określenia, „medalodajne” ale brakuje

ma się co dziwić. Witek był jedynym

to przecież wyjazdy na zawody, obo-

im wsparcia ze strony spółek Skarbu

profesjonalistą w naszej grupie. To

zy połączone z treningami i startami

Państwa czy innych sponsorów. –

on robił kwalifikacje na Mistrzostwa

o najwyższe stawki. Zmiany stref

podkreślał minister w jednym z wy-

Europy, czy Mistrzostwa Świata. My

czasowych, krajobrazu i klimatu. Od

wiadów. – Stąd zrodziła się potrzeba

chyba nawet o tym nie marzyliśmy,

Bangkoku po Belgrad, od Poznania po

kodeksu dobrych praktyk, który zo-

ale dobrze było mieć tę pewność, że

Osakę.

stał stworzony i wdrożony przez Mi-

w drużynie z tobą biegnie klasowy za-

Jednak celem, o który dziś walczy

nisterstwo Skarbu Państwa na czele

jest rozwój nie własnej kariery ale ca-

z ministrem Dawidem Jackiewiczem,

Dobrze zapowiadającą się, obfitują-

łego polskiego sportu. Bańka trochę

w porozumieniu z naszym resortem.

cą w medale i sukcesy karierę prze-

inaczej niż poprzednicy rozumie misję

Jako Ministerstwo Sportu i Turystyki

rwała kontuzja. U sportowca uraz to

ministra. Ma swoją filozofię rozwoju

mamy być swego rodzaju sportowym

banał i codzienność ale 27 lat to dla

sportu w Polsce. Jako jeden z nielicz-

Think-Tankiem, który będzie opinio-

lekkoatlety nie czas na sportowy epi-

nych, jeśli nie jedyny minister sportu

wał oferty przesłane przez związki

log. Dla Bańki kropka w tym rozdzia-

w ostatnim ćwierćwieczu, robi po-

sportowe.

le życia przyszła bez wątpienia zbyt

rządek z kwestią finansowania sportu

Nie wiadomo, czy to los upodobał

szybko.

wyczynowego i amatorskiego. Wie,

sobie Bańkę, czy też Bańka wydatnie

wodnik.

Ale kto wie? Może bez tej kropki...

że sukcesy w sporcie są wypadkową

pomaga losowi, ale pewne jest, że od

Bez losu, który kazał Bańce dobiec

talentu, ciężkiej pracy i…. pieniędzy

momentu, kiedy objął tekę ministra,

do sportowej mety przed czasem, dziś

od sponsorów, które zwalniają wyczy-

polski sport przeżywa swój trwający

nie byłoby ministra sportu ze Śląska.

nowców ze zmartwień o bezpieczne

od kilku miesięcy złoty wiek. Polscy
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lekkoatleci najlepsi w Amsterdamie,

Igrzyska, które przed nami, będą

ze sceny i wybrać inną drogę rozwoju.

piłkarze o włos od półfinału Euro

pierwsze, na które pojedzie Witold

To była decyzja dotycząca nie tylko

2016, Vive Tauron Kielce z sukcesem

Bańka. Walczył o kwalifikację do

mnie, ale także mojej rodziny. Dziś je-

w Lidze Mistrzów. To robi wrażenie,

Londynu, ale nominację dostał dopie-

stem szczęśliwym człowiekiem, mężem

ale dla Bańki wszystko to pewien etap

ro cztery lata później – do Rio.

i ojcem.

i cegiełka w budowie systemu, który

– Lecę do Rio wspierać naszych

Pozornie długi dystans ze sportu do

w jego ocenie pozwoli mieć nadzieję

olimpijczyków i będę na miejscu przez

polityki pokonał jak na sprintera przy-

na powtarzalności sukcesów z ostat-

pierwszy tydzień. Czuję się w obowiąz-

stało – w rekordowym czasie. Nie jest

nich miesięcy.

ku być tam razem z nimi. Igrzyska to

wprawdzie najmłodszym ministrem

– Rozumiem, że dla ministra sportu

niezwykły czas, nie tylko dla głównych

w historii, ale z pewnością jednym

nie jest honorem przez chwilę ogrzać

bohaterów, jakimi są sportowcy i ich

z najmłodszych. Rok temu, po kilku

się w cieple złotego medalisty, który

trenerzy, ale to także szczególny czas

spotkaniach z przyszłą premier Beatą

swój sukces zawdzięcza tytanicznej

dla mnie. Byłem sportowcem i wiem,

Szydło, padła propozycja z katalogu
tych, których nie sposób odrzucić.

pracy i eksplozji talentu – podkre-

jak ważne jest przygotowanie się do

śla Witold Bańka. – Dla ministra

takiej imprezy – mówił minister spor-

– Wiem o tym, że funkcja którą obją-

sukcesem będzie dopiero stworzenie

tu w wywiadach. – Ze swojej strony

łem potrafi przynosić wiele satysfakcji,

systemu, przygotowanie warunków

i ze strony ministerstwa dołożyliśmy

ale wymaga także odpowiedzialności.

treningowych i socjalnych dla naj-

wszelkich starań, aby sportowcom

Nie może ograniczyć się do ściskania

zdolniejszych sportowców. Za suk-

niczego nie brakowało. Pierwszy raz

dłoni, zakładania medali i składania

ces będzie można uważać stworzenie

w historii wypłaciliśmy już w styczniu

gratulacji. Wiem, że pewnie łatwo się

swoistego inkubatora dla wybitnie

środki na przygotowania do IO. Dzię-

tym zachłysnąć. Ale wiem też, że jeśli

utalentowanych. Wszystko, by meda-

ki temu jestem przekonany, że ze spo-

będzie tego wymagał interes polskiego

le nie brały się pięknych incydentów,

kojną głową, pewni siebie i skupieni

sportu, będę gotów podejmować nie-

ale z przemyślanej i konsekwentnie

tylko na sporcie olimpijczycy, dadzą

popularne decyzje, od których pewnie

realizowanej polityki, której początek

nam powody do radości. Warto będzie

przybędzie mi siwych włosów – mówi

będzie obejmował dzieci i młodzież,

to zobaczyć na arenach w Rio.

Witold Bańka.

a horyzont sport wyczynowy.

Nie tylko teoretycznie, ale i w prak-

Jeden z pierwszych komentarzy

Choć w swojej sportowej biografii

tyce mógłby nadal być czynnym i od-

w intrenecie po jego wyborze na sta-

odnosił sukcesy i nie był anonimo-

noszącym sukcesy lekkoatletą. Dość

nowisko ministra sportu brzmiał tak:

wym zawodnikiem to i on przeko-

powiedzieć, że najstarszy reprezen-

„Wybór jak wybór. Zobaczymy jak

nał się, czym jest zimna woda pod

tant Polski w Rio jest o 8 lat starszy

szybko pobiegnie w tej sztafecie.Tyl-

prysznicem zaraz po styczniowym

od obecnego ministra sportu. Pytany,

ko dystans dłuższy – 4 lata.„

treningu i jak przyjemnie biega się

czy nie żałuje, że kariera sportowca

Od tamtego czasu minęło już pra-

interwały po dziurawym jak sito

skończyła się zbyt szybko, odpowia-

wie 9 miesięcy. Dystans skrócił się do

tartanie. Pewnie dlatego dziś chce

da dziennikarzom bez zawahania.:

3 lat z małym kawałkiem. A Witold

oszczędzić podobnych wrażeń tym,

– Zdecydowała racjonalna analiza

Bańka w tym wyścigu przez płotki

którzy

widzą

tego, na ile jestem w stanie rozwijać

i z zakrętami do pokonania jak na ra-

w sporcie i reprezentowaniu Polski

się jako lekkoatleta. Sportowiec musi

zie biegnie z sukcesami i znów – jak

na świecie.

wiedzieć kiedy odpuścić, kiedy zejść

przed laty – z nadzieją na medal.

swoją

przyszłość

Witold Bańka urodził się 3 października 1984 roku w Tychach. Ukończył politologię na Wydziale
Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Były wielokrotny reprezentant Polski w
lekkoatletyce na dystansie 400 metrów. Dwukrotny srebrny medalista młodzieżowych mistrzostw
Polski w 2005 i 2006 roku. Złoty medalista Lekkoatletycznych Młodzieżowych Mistrzostw Europy w
sztafecie 4x400 metrów w Erfurcie 2005 roku. Złoty i srebrny medalista Letnich Uniwersjad w Bangkoku
i Belgradzie w 2007 i w 2009 roku. W 2007 roku zdobył brązowy medal lekkoatletycznych Mistrzostw
Świata w Osace. W 2008 roku otrzymał nagrodę prezydenta miasta Tychy w dziedzinie kultury i sportu.
W 2009 roku został najmłodszym w historii delegatem na zjazd sprawozdawczo-wyborczy Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki, reprezentując Śląski Związek Lekkiej Atletyki.W 2012 roku oficjalnie zakończył
karierę sportową. Przez ostatnie lata działał w branży public relations, realizując szkolenia z zakresu
relacji z mediami i wizerunku, współpracując z czołowymi polskimi przedsiębiorstwami, tworząc dla nich
produkcje reklamowe i strategie PR-owe.16 listopada 2015 roku został powołany na urząd ministra sportu
i turystyki w rządzie premier Beaty Szydło.Aktywnie spędza wolny czas uprawiając sport, uczestnicząc
także w maratonach.
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International Police Association
IPA KATOWICE
Służyć poprzez przyjaźń – to ich główna dewiza. Dewiza, która przyświeca liczącym blisko 9 000 policjantom, strażnikom
granicznym oraz emerytom i rencistom tych służb w ramach
Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. IPA
mobilizuje swoich członków do aktywności nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale przede wszystkim – pozazawodowej.
Stawiamy na rozwój

okazji otwarcia nowej siedziby zorganizo-

Jej członkowie biorą udział w najróżniej-

waliśmy Dni Otwarte. W ciągu tygodnia

szych akcjach mających na celu zwiększenie

przez nasz pokój przeszło blisko stu intere-

świadomości społecznej w wielu ważnych

santów, co pokazuje, że wciąż dynamicznie

kwestiach – poczynając od bezpieczeństwa

się rozwijamy.

aż po ekologię.
Dzięki stowarzyszeniu i specjalnemu pro-

już największą organizację na świecie.

gramowi w śląskiej grupie wszystkie służby,

– Rzeczywiście International Police As-

które na co dzień działają na rzecz bezpie-

sociation, czyli w skrócie IPA, to organiza-

czeństwa obywateli i kraju, a więc: Służba

cja licząca ponad 400 tys. osób na świecie,

imprez. Oczywiście organizujemy również

Więzienna, Służba Celna, Inspekcja Trans-

do której należą nie tylko policjanci, ale

imprezy integracyjne, przeznaczone dla

portu Drogowego, Straż Miejska i Gminna,

funkcjonariusze również innych formacji

naszych członków i ich rodzin. Do takich

Straż Ochrony Kolei, Biuro Ochrony Rzą-

porządku prawnego. Sama Sekcja Polska,

imprez można zaliczyć chociażby wspólny

du, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrzne-

chociaż bardzo byśmy chcieli, nie jest naj-

bal karnawałowy. Zdajemy sobie sprawę

go, Państwowa Straż Pożarna, Żandarmeria

liczniejszą na świecie, ale wynika to z wielu

z tego, że nie jesteśmy sami. Współpracuje

Wojskowa, Żołnierze Wojska Polskiego

czynników – w tym z naszej krótkiej hi-

z nami kilkanaście innych służb i nie spo-

oraz Ratownicy GOPR, mają szansę prze-

storii niepodległości, nowo tworzących się

sób się od nich oddzielać czy separować.

konać się o tym, że kontakty międzyludzkie

struktur policyjnych po czasach PRL-u, jak

Tak jak nie separujemy się od regionów

dają więcej niż jakiekolwiek międzynarodo-

i znaczącego podziału na wiele formacji.

innych niż Śląsk. Nie zamykamy się w ad-

we porozumienie. A o szczegółach działań

Niemniej Śląska Grupa Wojewódzka IPA to

ministracyjnych granicach województwa.

prowadzonych przez największą na świecie

największa część Sekcji Polskiej IPA.

Można do nas dołączyć mieszkając nawet

– W czym to się wyraża?

na drugim końcu Polski – wystarczy mieć

szeregach funkcjonariuszy z ponad 60 kra-

– Przejawów jest wiele. Po pierwsze od

do pewnych rzeczy podejście nie lokalne,

jów rozmawiamy z Pawłem Pasternakiem

lat jesteśmy najliczniejszą grupą skupiającą

a globalne. Dla kogoś, kto poprzez zaanga-

– prezesem Zarządu Śląskiej Grupy Woje-

blisko 2000 funkcjonariuszy Policji i Straży

żowanie się w działania pewnej organizacji

wódzkiej Polskiej Sekcji Międzynarodowe-

Granicznej. Nasza śląska społeczność IPA

chce poznać nowych znajomych i przyja-

go Stowarzyszenia Policji (IPA).

liczy znacząco ponad 3000 osób skupionych

ciół nie tylko w kraju, ale także za granicą,

w innych programach. Po drugie każdego

dystans wynikający z oddzielających kilo-

policyjną organizację skupiającą w swoich

– Od ostatniej rozmowy minął rok. Co
od tego czasu się zmieniło?
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– To jeszcze możliwe? I tak stanowicie

roku więcej jest organizowanych przez nas

metrów jest nieistotny. Dlatego członkiem

– Można powiedzieć, że zmiany widać

akcji. Pod Śląską Grupę Wojewódzką pod-

Śląskiej Grupy może zostać każdy, kto

gołym okiem. Na początku roku oficjalnie

lega 36 regionów. Każdy region jest autono-

spełni wymogi statutowe i skorzysta z na-

otworzyliśmy nową siedzibę Śląskiej Gru-

miczny jeśli chodzi o inicjowanie działań.

szej platformy internetowej.

py Wojewódzkiej IPA w budynku Komendy

A te działania są przeróżne – poczynając od

– Nowa siedziba i coraz większa liczba

Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Nowa

typowo szkoleniowych takich jak organizo-

imprez organizowanych przez to jedyne

siedziba mieści się na parterze, tuż przy

wanie kursów z nurkowania, skoków spado-

zmiany?

głównym wejściu do budynku, więc zdecy-

chronowych czy kursów detektywa, przez

– Zdecydowanie nie. Statut polskiej sek-

dowanie łatwiej nas odnaleźć w tak dużym

akcje edukacyjne dla dzieci w przedszko-

cji IPA zakłada pięć celów. Te cele były

gmachu. Siedziba, poza oficjalną funkcją

lach polegające na nauce pierwszej pomocy,

tworzone w latach 90., kiedy panowały

biura, jest też miejscem gdzie przechowuje-

przeróżne warsztaty dla młodzieży organi-

inne realia, inne potrzeby i inne możliwo-

my elementy naszej historii – od wyróżnień,

zowane w ramach akcji „Profilaktyka a Ty”,

ści. W międzyczasie wielokrotnie zmieniło

medali i pucharów z wydarzeń sportowych,

kursy samoobrony dla kobiet, aż po Festiwal

się ustawodawstwo. Weszła w życie także

po zdjęcia pamiątkowe i dokumenty. Przy

Jurajski, który stanowi jedną z większych

nowa ustawa o stowarzyszeniach. Właśnie
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dlatego w tym roku chcemy zmienić do-

z bezpieczeństwem i porządkiem prawnym

członków zasłużonych oraz sympatyków

kumenty podstawowe, a zakres działania

w naszym kraju. Mimo tego chętnych do

organizacji, którzy chcą aktywnie uczestni-

zwielokrotnić, tak by kompleksowo po-

zaangażowania się w życie naszej organi-

czyć w naszych projektach prospołecznych

zwalał nam realizować on swoje zadania,

zacji nie brakuje. Śląska społeczność IPA

i edukacyjnych z zakresu rozwoju lokalnych

ale też pozwalał na rozwój.

liczy ponad trzy tysiące osób, w tym blisko

społeczności, bezpieczeństwa publicznego

dwa tysiące funkcjonariuszy Policji i Straży

oraz zdrowia i rozpowszechniania kultury

– Co do tego kto może być członkiem
organizacji zmian jednak nie będzie?

Granicznej. W całej Polsce jest ich dziewięć

fizycznej, sportu i turystyki. Każdy z na-

– Należy mieć na uwadze to, że IPA jest

tysięcy. To oznacza, że na Śląsku skupia się

szych członków do takiego programu może

specyficznym stowarzyszeniem. Jej założy-

1/3 z nich, a to daje nam ogromny potencjał,

zgłosić maksymalnie pięć osób.

cielem jest już nieżyjący Arthur Troop. Był

który zresztą my staramy się wykorzystać.

– A dlaczego tak naprawdę warto wstą-

to sierżant brytyjskiej policji i on dedykował

– W jaki sposób?

tę organizację wyłącznie policjantom. Trze-

– Najstarszy projekt, jaki funkcjonuje

– Jeżeli ktokolwiek ma jakąś swoją pa-

ba jednak zwrócić uwagę na przemiany, któ-

u nas do dzisiaj, to własna sieć telefonii

sję – od zbierania etykiet, przez skakanie

re cały czas zachodzą. Jeszcze parę lat temu

komórkowej IPA Mobile. W tej chwili li-

ze spadochronem aż po chęć odbycia wy-

w Polsce niektóre służby były obecne. Dziś

czy ona blisko 2 700 numerów. To dostęp-

cieczki dookoła świata bądź też chce się

ich nie ma. Mamy także do czynienia z sy-

ne jest wyłącznie dla naszych członków.

czegoś nauczyć i podnieść kwalifikacje, to

tuacją odwrotną – pojawiają się służby, któ-

Mamy też projekt pod nazwą IPA Spokojna

nasze stowarzyszenie jest dla niego. Kilka

rych wcześniej nie było. Za chwilę te służby

Przyszłość. Jest on dedykowany emerytom

lat temu prowadziliśmy szkolenie z języ-

mogą zniknąć, bądź też połączyć się z inny-

i rencistom służb mundurowych, bo będąc

ków obcych. Wymyśliliśmy także zajęcia

mi. Właśnie ze względu na takie przypadki

w takiej sytuacji traci się prawo do ubezpie-

pod nazwą 40+, polegające na reedukacji

trzeba mieć moim zdaniem zdecydowanie

czenia po odejściu ze służby. IPA Security

funkcjonariuszy, którzy od wielu lat są

szersze horyzonty. Mimo takiego podejścia

to akurat raczkujący projekt. Wiąże się on

w służbie, ale mają słabsze podejście do

nie chcemy jednak zrezygnować z utrzyma-

z pomocą prawną i techniczną dla naszych

mediów, komputerów i innych nowych roz-

nia szczególnego charakteru policyjnej or-

członków i ich rodzin. Niezwykle waż-

wiązań. IPA jest rodzajem parasola, który

ganizacji. To oznacza, że przynależeć do nas

ny jest także dla nas program IPA Family.

potrafi przykryć każdą lokalną grupę ludzi

mogą jedynie osoby związane bezpośrednio

Skierowany jest on do rodzin członków,

swoją pomocą merytoryczną.
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– Ale Wasze działania nie ograniczają
się tylko do szkoleń i warsztatów?
– Oczywiście, że nie. Ostatnio wspieraliśmy SOF Delta Cup, czyli turniej „specjalsów”. Jest on dedykowany żołnierzom
i funkcjonariuszom specjalnych jednostek

ku ze służbami bezpośrednio. Oczywiście

Roman Polko. To świadczy o tym, że nie

żyjemy w symbiozie, niemniej jednak nie

jesteśmy na uboczu i jesteśmy rozpozna-

działa to na takiej zasadzie, że po wstąpie-

walni.

niu do organizacji na przykład łatwiej się

– Jaki ma cel angażowanie się w takie
akcje?

awansuje. Uczestniczymy natomiast we
wspólnych przedsięwzięciach, szkoleniach.

służb mundurowych. Oni rywalizują ze

– Edukacja, rywalizacja, wzajemne po-

Współorganizujemy cyklicznie konkursy

sobą na najwyższym, światowym poziomie.

znanie się. Warto pamiętać o tym, że na

ruchu drogowego dla Województwa Ślą-

Startują tam przedstawiciele Jednostki Woj-

przykład polscy antyterroryści trenują

skiego. Ostatnio wystartowały 33 ekipy.

skowej AGAT, Jednostki Wojskowej Ko-

z wojskiem. Każda z tych grup przyno-

Ale IPA to także lokalne, regionalne i mię-

mandosów z Lublińca, Jednostki Wojsko-

si techniki z zewnątrz, bo często szkoli

dzynarodowe zawodowe imprezy na wszyst-

wej NIL z Krakowa, Jednostki Wojskowej

się poza granicami kraju. I chociaż każda

kich kontynentach. Jako organizacja fundu-

FORMOZA i GROM-u. Nie ma jednostek

z tego rodzaju służb ma inne cele, to po-

jemy stypendia zagraniczne będące świetną

o wyższym statusie jeśli chodzi o siły spe-

dejście taktyczne czy sposoby użycia broni

szansą dla pogłębienia i uzupełnienia kwa-

cjalne w tym kraju. Należy przy tym pa-

to elementy, którymi warto się wymieniać.

lifikacji zawodowych. Ponadto członkostwo

miętać o tym, że nasi specjaliści są bardzo

Jeżeli się zobaczy coś nowego, to zawsze

umożliwia korzystanie z niedrogich domów

wysoko notowani na świecie. My współor-

warto to wykorzystać w naszej służbie, ale

wczasowych, krajowych i zagranicznych

ganizowaliśmy te zmagania. Współorgani-

to działa też odwrotnie. Piknik był połą-

oraz wymianę doświadczeń zawodowych,

zowaliśmy także piknik, którego głównym

czeniem ekstremalnego wydarzenia spor-

niesie pomoc dla policjantów i ich rodzin,

organizatorem była Jednostka Wojskowa

towego z dobrą zabawą. Nasi członkowie,

gdy znajdą się w ciężkiej sytuacji życiowej.

AGAT, która w ten sposób świętowała swo-

pochodzący bądź co bądź spoza głównego

je pięciolecie. Przy okazji organizowaliśmy

nurtu wojskowego, mieli okazję się spraw-

bieg Masters’ Killer. To jest impreza bardzo

dzić i samemu pokonać ekstremalną, bar-

– Zdecydowanie tak. Jak na organizację trze-

wymagająca dla biegaczy. Nawet uczestni-

dzo wymagającą trasę. Zresztą Masters’

ciego sektora robimy bardzo dużo, ale wynika

cy biegów ekstremalnych często wycofują

Killer był imprezą otwartą dla każdego,

to z troski o naszych członków. Chcemy, by or-

się na trasie. Powodem jest nie tylko pogo-

więc była to też świetna okazja dla wszyst-

ganizacja jak najbardziej pomagała im w życiu.

da, która w tym roku ze względu na upały

kich, by zmierzyć się z przedstawicielami

dodatkowo dała się we znaki uczestnikom,

służb mundurowych.

ale także fakt, że biegnie się nie w obuwiu
sportowym a w pełnym umundurowaniu.

36

Gościem honorowym imprezy był generał

– Na co jeszcze mogą liczyć członkowie
stowarzyszenia?

– Można zatem powiedzieć, że działacie kompleksowo.

– Dziękuję za rozmowę. A Państwa
zachęcamy do odwiedzenia oficjalnego
serwisu internetowego Śląskiej Grupy
Wojewódzkiej IPA, który znajduje się

Do pokonania jest 21-kilometrowa trasa

– Przede wszystkim należy pamiętać

pod adresem ipa-katowice.org a także

biegnąca przez las, w którym nie brakuje

o tym, że my jesteśmy organizacją pożytku

stron organizacji w serwisach społeczno-

wody, piasku i szeregu innych przeszkód.

publicznego, a zatem nie mamy punktu sty-

ściowych #SlaskaIPA.
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FIRMY REGIONU

Największy salon w Polsce już otwarty!

Otwarcie Audi Centrum Gliwice – najwięk-

Wyjątkowość zobowiązuje, dlatego Audi

przepiękny widok na cały salon Audi Centrum

szego salonu tej marki w Polsce za nami. Przez

Centrum Gliwice zaproponowało zupełnie

Gliwice. Na co dzień w całości przeznaczone

dwa tygodnie rozpoczęcia na gości czekało

inną koncepcję otwarcia nowego salonu. Świę-

na ekspozycję modeli serii S i RS – czyli naj-

wiele atrakcji rozmieszczonych na pięciu po-

towanie trwało dwa tygodnie. Towarzyszyły

bardziej sportowych wersji Audi, jakie istnieją

ziomach budynku przy ulicy Portowej 2 w Gli-

mu atrakcje, które porwały zarówno dorosłych

w seryjnej sprzedaży. Podczas otwarcia można

wicach.

jak i ich pociechy.

było w tym miejscu podziwiać szybkie pojazPoziom – 1

Z zewnątrz może niepozorny, w środku zachwyca wielkością. Na budowę największego

Miejsce spoczynku i odpoczynku samocho-

w Polsce salonu Audi Centrum Gliwice zużyto

dów Audi, czekających na swojego właściciela

ok. 3200 ton betonu, ok. 250 ton stali oraz 500

lub na odbiór po naprawie serwisowej.

m2 szkła. Nic dziwnego, skoro podczas konstru-

słodki poczęstunek.
Poziom 2 – Audi Select: plus
– czyli używane Audi z gwarancją
Jeszcze nie tak dawno piętro było zaaranżo-

owania architekci mieli za zadanie stworzenie

To właśnie tutaj rozpoczynała się podróż.

wane na centrum wyścigowe o nazwie LEL-

przestrzeni ekspozycyjnej dla 150 wspaniałych

Czerwony dywan i lampka szampana połączo-

LEK Racing – przeznaczone specjalnie dla

samochodów Audi. Dziś można powiedzieć, że

ne ze spacerem po największym z poziomów

fanów sportów samochodowych, chętnych do

cel został osiągnięty i to ze świetnym skutkiem!

Audi Centrum Gliwice – miejscem ekspozycji

wypróbowania swoich sił na torze dla zdalnie

Budowa rozpoczęła się w lipcu 2015 roku,

najnowszych modeli Audi. Tutaj na gości cze-

sterowanych samochodów. To wszystko w to-

a ostatnie szlify zdawały się nie mieć końca…

kało również unikatowe 313-konne Audi A1

warzystwie rajdowych filmów i dynamicznej

aż nadszedł 1 czerwca 2016 roku. Dla Grupy

Quattro z silnikiem 2,0 l TFSI w limitowanej

muzyki. Swoich sił można też było spróbować

LELLEK i Gliwic dzień otwarcia największego

wersji, jedno z 333 wyprodukowanych egzem-

ścigając się na płaskim ekranie za pomocą Play

salonu marki Audi w Polsce.

plarzy na świecie.

Station. Emocje krążyły w powietrzu!

Jedyny w swoim rodzaju
– ma aż pięć poziomów!
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Poziom 0 – Salon

dy. Tej chwili towarzyszyły dobra kawa oraz

Poziom 1 – Antresola
Miejsce wyjątkowe, z którego roztacza się
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Poziom 3 – Panorama we włoskim stylu
Dlaczego w stylu włoskim? Ponieważ

wspaniałe widoki potrzebują znakomitego
smaku, a kuchnia włoska idealnie wpasowała się w klimat najwyższego poziomu salonu.
Zaaranżowany na chill’out lounge dach był
znakomitym miejscem na chwilowy odpoczynek. Można było tam również nacieszyć oko
zabytkowymi Audi 100, które czekają na swoje drugie życie.
Najlepsze zawsze zostawia się na koniec,
dlatego największa niespodzianka była ostatnim punktem programu zwiedzania Audi Centrum Gliwice. To jazda próbna z trzykrotnym
mistrzem Polski w rajdach samochodowych
Waldemarem Doskoczem, modelami Audi
RS6 lub RS7. Ciekawostka – rozpoczynała się
ona w towarzystwie widoku panoramy miasta.
W ten sposób przejechaliśmy prawie 10 000
km, spalając ponad 2000 litrów paliwa.
Te wszystkie atrakcje towarzyszyły 964
osobom odwiedzającym salon w trakcie dwutygodniowych Dni Otwartych. Wszystkie były
realizowane z wielkim zapałem dzięki 20 osobom dbającym o pozytywną atmosferę podczas
eventu. Teraz do dyspozycji pozostaje zwarta
i gotowa załoga nowego Terminalu Audi, która
zawsze służy pomocą i radą.
Audi Centrum Gliwice ma wszystko, czego
klient może chcieć. W jednym miejscu można wycenić samochód używany, zostawić go
w rozliczeniu, kupić nowy lub używany, sfinansować zakup, ubezpieczyć i serwisować,
korzystając z szerokiej gamy samochodów zastępczych. Warto odwiedzić to miejsce.
Audi Centrum Gliwice – fakty
Audi Centrum Gliwice jest szesnastym salonem LELLEK Group. Wyjątkowe pod względem wielkości – pięć pięter, oraz wolumenu
ekspozycyjnego – aż 150 samochodów. Jest największym salonem marki Audi w Polsce. Bryła
budynku oraz jego wewnętrzna architektura są
stworzone według nowoczesnej wizji salonów
marki Audi AG o nazwie Terminal. Innowacyjne wnętrze zapewnia odpowiednią ekspozycję
wyjątkowych samochodów z czterema ringami
na masce, a największa na Śląsku gama modeli
testowych pozwoli na sprawdzenie zdolności
konstruktorów niemieckiej marki.
Salon Audi Centrum Gliwice jest usytuowany pośrodku największego kompleksu
motoryzacyjnego na Śląsku – przy ulicy Por-

AUDI CENTRUM GLIWICE

towej 2 w Gliwicach, w sąsiedztwie Drogo-

ul. Portowa 2, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 335-92-40
e-mail: info.gliwice@lellek.com.pl
www.audicentrumgliwice.pl

wej Trasy Średnicowej. Dogodna lokalizacja
obiektu, zapewnia wygodny dojazd do siedziby oraz pozwala na poznanie walorów jazdy
nowoczesnymi samochodami Audi.
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Jacek „Mezo” MEJER
SYLWETKA

Brakuje mi jeszcze syna
Od dawna w swoim środowisku hiphopowym czuje się persona non grata. Jednak mu to nie przeszkadza. Jest
otwarty na damskie głosy. Jego pasją jest sport. Biega po poligonie i w lesie. Przyjaźni się z poznańskimi artystami. Niektórych zaprasza do wspólnego śpiewania, innych do gry w tenisa. Ma szczęśliwą rodzinę. Jego skryte marzenie to mieć syna. Ale obecnie myśli o „Życiówce” – płycie, która ma się ukazać w przyszłym roku.
– Mezo, minęło wiele lat od naszego

kie mają nastolatkowie w szkole. Zacząłem

wzięcie na koncertach. Zaprosiłem ją do

ostatniego wywiadu. Wiele też się u Ciebie

też nagrywać piosenki z kolegami. Po kilku

współpracy. I od razu przystała na moją pro-

zmieniło. Nie tylko zawodowo…

latach, kiedy byłem już w liceum, połączy-

pozycję. Historyczne jest to, że minęło 13 lat,

– Zgadza się, chociażby to, że postarzałem

łem pasję muzyczną ze sportową, grałem

a my nadal jesteśmy dobrymi znajomymi,

się o dziesięć lat (śmiech). Pamiętam, jak

wówczas w piłkę nożną. Marzeniem moim

uczestniczymy w różnych prospołecznych

mając dwadzieścia kilka lat, dostawałem py-

było zostać piłkarzem. Po jakimś czasie

przedsięwzięciach, bierzemy udział w bie-

tania, czy wyobrażam sobie siebie na scenie

zrezygnowałem z piłki i w stu procentach

gach i po prostu bardzo się lubimy.

jako rapera w wieku trzydziestu kilku lat. No

postawiłem na muzykę. Nagrałem trzy de-

– Masz chyba słabość do imienia Kasia,

i doczekałem się! Jak widzisz nieustannie na-

mówki, które dały mi lokalny rozgłos i krok

ponieważ na Twoich płytach pojawiła się

grywam płyty, koncertuję, udzielam wywia-

po kroku doprowadziły mnie do 2003 roku,

Kasia. Kasia Wilk.

dów. I sprawia mi to nieukrywaną satysfak-

w którym nagrałem swoją pierwszą profe-

cję. Skończyłem niedawno 34 lata i czuję się

sjonalną płytę.

nadal młodo i na siłach. Muzyka hip-hopowa

– To był przełom w Twojej karierze

Ale wiadomo, Kasia Wilk jest naczelną wo-

jest nadal na czasie. Może nie jestem już ido-

muzycznej. Płyta „Mezokracja” odniosła

kalistką, z którą nagrałem wiele piosenek. Te

lem nastolatków, ale ta muzyka przetrwała

komercyjny sukces. A Ty stałeś się w Pol-

najbardziej znane to „Sacrum” i „Ważne”,

próbę czasu. Dokonało się też wiele zmian

sce znany i rozpoznawalny. Pamiętasz

takie szlagiery, które są moją wizytówką.

w moim życiu prywatnym, jestem mężem

proces jej powstawania?

Nie jestem raperem twardogłowym, który

i ojcem jedenastoletniej córki.
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– Możesz dodać również Kasię Skrzynecką, z którą miałem przyjemność nagrywać.

– Pamiętam to doskonale. Kiedy zacząłem

bałby się związków wokalnych z artystka-

– Wróćmy jednak do początku Twojej

ją nagrywać wiedziałem, że będzie wydana

mi, z różnymi głosami, refrenem, po prostu

kariery muzycznej. Zaczynałeś w połowie

przez profesjonalną wytwórnię muzyczną

ja to lubię. Rap jest trochę siermiężną for-

lat dziewięćdziesiątych w amatorskim ze-

i znajdzie się na półkach sklepów muzycz-

mą. Epatuje słuchacza nadmiarem treści. By

spole Jurki. Opowiedz o początkach tej

nych. Nie sądziłem jednak, że będzie takim

zaciekawić i dać trochę wytchnienia, stąd

muzycznej przygody.

strzałem w dziesiątkę. Dwa miesiące po

pomysł na uatrakcyjnienie refrenu, i oto

– Nazwa jest zupełnie nieistotna (śmiech).

wydaniu płyty ruszyłem w trasę. Dostałem

zrodziła się współpraca z wokalistkami. To

Wymyśliliśmy ją będąc jeszcze w szkole pod-

propozycję wielu koncertów, przez dzie-

jest tylko kwestia rozpoznania ludzi, którzy

stawowej. Niektórzy mają marzenie aby zo-

sięć dni grałem je codziennie, ale podczas

są podobni do siebie i w pewnym momen-

stać piłkarzem, rajdowcem, strażakiem, a ja

siódmego straciłem głos, co było dla mnie

cie ich losy się łączą. Wówczas tworzy się

w wieku 12-13 lat usłyszałem muzykę hip-

też czymś nowym, gdyż nigdy wcześniej

muzykę na dłużej, niż tylko jednosezonowy

hopową i chciałem ją grać. Nie zastanawia-

nie grałem tylu koncertów pod rząd. Wiele

przebój. Dodam jeszcze, że na moich płytach

łem się czy ta muzyka ma sens i przyszłość.

fajnych rzeczy się w tym czasie wydarzyło.

pojawili się także m.in. Hania Stach, Liber,

Po prostu pociągało mnie to na tyle, że

I to był faktycznie przełom w mojej karierze

Mietek Szcześniak.

chciałem to robić. Nie myślałem czy w pol-

muzycznej.

– Do tych nazwisk warto też dodać Tab-

skim języku ten gatunek muzyczny ma rację

– W jednym z teledysków do piosenki

ba, również dzięki niemu Twoja dobra

bytu, gdyż nikt nie rapował w naszym języ-

„Aniele”, właśnie z płyty „Mezokracja”,

passa trwała dalej. W 2005 roku nagrałeś

ku. Owszem, pojawiały się różne postacie,

pojawiła się Kasia Bujakiewicz. Znaliście

płytę „Wyjście z bloków”, a rok później

jak chociażby Liroy. Ale to były początki.

się wcześniej?

„Eudaimonię”, która pokryła się złotem.

Chwyciłem wówczas za długopis i w godzi-

– Kasię poznałem w lecie, a jesienią na-

– Tabb praktycznie „maczał palce” przy

nę napisałem tekst, trochę infantylny, jednak

grywałem teledysk do tej piosenki, która już

każdej mojej płycie w mniejszym lub więk-

ważny, bowiem traktował o problemach, ja-

krążyła w rozgłośniach radiowych i miała

szym stopniu. Płyta, o której wspomniałeś
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zyskała miano złotej płyty, mimo że wcze-

publikę masową. Tak na marginesie, od kil-

śniejsza „Mezokracja” sprzedała się lepiej,

kunastu lat jestem wierny tej samej wytwór-

to jednak „Eudaimonia” pokryła się złotem,

ni muzycznej MyMusic, której szefem jest

takie wówczas były limity sprzedażowe na

Remigiusz Łupicki. Bardzo nam się dobrze

złotą płytę. Tabb jest bardzo ważną postacią,

współpracuje. To też jest jeden z ważnych

jeżeli chodzi o muzyczną stronę. Cieszę się,

elementów odniesienia sukcesu. Niektórzy

że do dzisiaj odnajduje się na rynku, ponie-

artyści się kłócą z wytwórniami, rozchodzą

waż poznałem go stricte jako producenta

się w gniewie. A nam cały czas współpracuje

hip-hopowego. Przez wiele lat tworzył mu-

się bardzo dobrze. I niech tak będzie przez

zykę tylko dla raperów, a dzisiaj jest chyba –

kolejne lata.
– Właśnie, inni się kłócą, a Ty przyjaź-

ośmielę się to powiedzieć – numerem jeden,

nisz się z poznańskimi artystami, współ-

jeżeli chodzi o muzykę pop.
– Płyta „Wyjście z bloków” ukazała się

pracujecie razem. Jak chociażby z Libe-

w lutym 2005 roku. W tym samym roku

rem. Nie ma między Wami rywalizacji?

miało miejsce jej wznowienie i właśnie na

– Nie ma i nie będzie. Kiedyś nagrywali-

niej znalazł się wspomniany przez Ciebie
wcześniej utwór „Ważne”. A ważny w nim
udział miała Kasia Wilk. Ty byłeś autorem
tekstu do tej piosenki?
– Zawsze byłem odpowiedzialny za teksty
do piosenek, również i do „Ważne”. Z Kasią pracowaliśmy tak, że ja pisałem teksty
w formie rapowanej, również refreny, ale
prosiłem ją, by to ubarwiła melodycznie.
Album „Wyjście z bloków” wydany został
w lutym, znalazło się na nim kilka utworów z udziałem Kasi, ale nie było piosenki „Ważne”. Pojawiła się dopiero na
wznowionym wydaniu płyty. W kwietniu odbywały się zgłoszenia na festiwal
w Opolu i otrzymałem propozycję, aby
napisać piosenkę, ale powiedziałem, że
dopiero wydałem płytę i że jest na niej
kilka utworów, z których mogę wybrać
jeden i go wykonać. Jednak zasada regulaminowa festiwalu opolskiego jest taka, że piosenka nie
może się wcześniej nigdzie
ukazać, ma to być premiera.
Utwór „Ważne” powstał
szybko i spontanicznie, tekst pisałem na
ostatnią chwilę. Kasia
piosenkę nagrywała też
w ostatnim momencie, jednak oboje byliśmy w dobrej
formie, twórczy, kreatywni
i pozytywnie nastawieni. Piosenka ta stała się z tygodnia na
tydzień ogólnopolskim hitem. W OpoFoto: Agencja WBF

lu zajęliśmy drugie miejsce, wygrała z nami
Monika Brodka. Wspomnę tylko, że mimo
tego, iż „Mezokracja” odniosła duży sukces, to dopiero płyta „Wyjście z bloków”
stała się przestrzenią do otworzenia się na
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padku, zaczynałem studia z myślą o dzienni-

co przesadzać z tą częstotliwością tłuczenia

karstwie, ale wówczas na politologii nie było

rapu, dlatego od kilku lat nic wspólnie nie

tylu specjalności, jakie są dzisiaj. Jestem

nagraliśmy. Obecnie wolimy współpracę

aktywnym uczestnikiem życia społecznego

z wokalistkami. Niedawno dzwoniłem do

i interesuję się wieloma sprawami.

MEZO

śmy razem więcej, ale uznaliśmy, że nie ma

Libera, zapraszałem go na turniej tenisowy

– Nie chciałeś startować np. do Sejmiku

artystów, ponieważ gram intensywnie w te-

Województwa Wielkopolskiego, jak Kasia

nisa, a i Liber czasami lubi uderzyć piłkę

Bujakiewicz?

rakietą. Jest dla mnie kimś bardzo bliskim.

– Kasia chyba nie do końca wiedziała w co

Był na moim ślubie, ja niestety u niego nie,

wchodzi. Dobrze, że się z tego wycofała. Po-

gdyż wziął go z Sylwią Grzeszczak, po ci-

lityka to jest taka droga w jedną stronę.

chu. Ta przyjaźń się już chyba nie skończy,

Jeżeli już na nią wejdziesz, to chyba

skoro przetrwała tyle lat.

nie będziesz wiarygodny jako arty-

– Obaj macie rękę i szczęście do arty-

stek.

sta lub w innej dziedzinie, którą się
zajmujesz. Wydaje mi się,

– No tak. Ogromny sukces Sylwii Grzesz-

że to się mocno wyklu-

czak, z którą Liber jest związany węzłem
małżeńskim. Pamiętam Sylwię jak miała
około 14-15 lat kiedy zaczynała śpiewać.
Liber ją przechwycił po jakimś konkursie
w Radiu Merkurym. Dzisiaj Sylwia jest jedną z mocniejszych wokalistek w Polsce.
– Może włożę kij w mrowisko, ale

chcę Ciebie o to zapytać. Od dawna jesteś uważany przez niektórych ludzi
z Twojej branży za artystę, który
się skomercjalizował. Jak Ty to
odbierasz?
– Owszem, przypięto mi taką

łatkę. Myślę jednak, że hip-hop jest
takim zamkniętym, hermetycznym środowiskiem, do którego faktycznie nie należę.
To był ten moment, kiedy w 2003 roku wydałem swoją pierwszą płytę. Wcześniej byłem takim stricte środowiskowym raperem.
Nagle wyskoczyłem do szerszej publiczności. I środowisko tego nie zaakceptowało.
Kiedyś wąskie grono słuchało Meza, teraz
słucha go przysłowiowa pani z warzywniaka. Lubię swoją muzykę, z refrenami
śpiewanymi przez kobiety. I nie chcę tego
zmieniać.
– Zmieńmy na chwilę temat z muzycz-

Jacek MEZO Mejer, rocznik ’82, urodził
się w Poznaniu. Ukończył politologię na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Wydana w 2006 roku płyta
„Eudaimonia” pokryła się złotem.
Poza solową działalnością chętnie
współpracuje z innym artystami, m.in.
Kasią Wilk, Tabbem, Liberem. Laureat
nagród Eska Music, VIVA Comet
i Superjedynki. Dwukrotnie nominowany
do nagrody przemysłu fonograficznego
Fryderyka. Podczas Krajowego Festiwalu
Piosenki Polskiej Opole w 2005 roku zajął
drugie miejsce w Premierach z piosenką
„Ważne”. W 2012 roku wziął udział
w programie „Bitwa na głosy”. Jest
czynnym uczestnikiem maratonów.

nego na polityczny. Znaczna część
ludzi w Polsce zna Ciebie
jako rapera, ale nie wie, że
z wykształcenia jesteś politologiem. Co Ci jest
bliższe – rap czy polityka?
– Nie mogę powiedzieć, aby polityka
zagrażała mojej pasji
muzycznej.

Politologia

była trochę dziełem przyFot. Andrzej Jenek
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cza. Jestem jeszcze za młody na polityka, a poza tym zauważam

– Aby pomagać innym trzeba mieć

zbyt wiele negatywnych emocji w polityce. Chociaż powiem, że

również zdrowie. Ty od wielu lat czynnie

dostawałem propozycje startowania w wybo-

uprawiasz różne sporty.

rach do Sejmu. Może bym się do niego

– Sport był i jest dla mnie bardzo ważny.

dostał, z uwagi bardziej na swoją po-

Mam takie hasło: „Muzyka, sport, motywa-

pularność, niż na merytoryczne przy-

cja”. Nagrałem nawet piosenkę dla biegaczy.

gotowanie, bo jak wiadomo dostawali

Myślę, że muzyka i sport, a szczególnie bie-

się do Sejmu różni ludzie. Chociaż ja

ganie są dla mnie na takim samym poziomie

jakieś przygotowanie mam, ponieważ

zaangażowania. Muzyka jest dla mnie pracą,

jestem magistrem politologii. Na obec-

z niej się utrzymuję, ale codziennie znajduję

nym etapie życia nie chcę się w politykę

czas na trening, gdyż mam ambicję, aby po-

zagłębiać.

prawiać swoje wyniki i być coraz lepszym.

– Z tego, co pamiętam, to dałeś się namówić

To też buduje mój wizerunek, jako osoby,

i byłeś jedną z twarzy podczas kampanii prezy-

która promuje aktywny styl życia. Zawsze

denckiej w 2005 roku Marka Borow-

na koncertach o tym mówię. Jak widzisz, ta

skiego.
– Zgadza się, miałem taki
jeden epizod i to mnie skłoni-

dusza sportowca pozostała we mnie do dzisiaj, bo przecież jako dzieciak grałem w piłkę nożną.

ło do wycofania się z polity-

– Brałeś też udział w triathlonie. To już

ki. Ale się tego nie wstydzę.

wymaga bardzo dużego wysiłku, samody-

W 2005 roku odezwał się do

scypliny i pełnego zaangażowania.

mnie Marek Borowski, które-

– Triathlon to był epizod w moim sporto-

go bardzo szanuję jako człowieka

wym życiu. Przygotowywałem się do niego

i polityka. Kilka lat wcześniej byłem

pół roku. Fajne było to, że został zorgani-

w Sejmie i tam poznałem pana marszałka. Po kilku

zowany w Poznaniu. Popływałem w Mal-

latach skontaktował się ze mną i zapytał, czy nie

cie, pojeździłem na rowerze i pobiegałem.

mógłbym go wspierać podczas kampanii prezydenckiej.

Ale ostatecznie wybrałem biegi. I w nich

I się zgodziłem. Te kilka miesięcy współpracy pokazały mi, jak

uczestniczę do dzisiaj, ponieważ sprawiają

ludzie na to patrzą. Podchodzili do mnie przeciwnicy pana Marka

mi bardzo dużo satysfakcji. Cały czas śledzę

i mówili, że do tej pory słuchali mojej muzyki, ale skoro się za-

triathlon i jestem pod wrażeniem jego ciągle

angażowałem w politykę i popieram Marka Borowskiego, to oni

rosnącej popularności. To są takie pozytyw-

przestają jej słuchać. To dało mi do myślenia, że popełniłem błąd

ne uzależnienia, które wszystkim polecam.

określając się po konkretnej stronie politycznej. Wydawało mi się

– Ważnym pod względem muzycznym

jednak, że artyści też mają prawo do poglądów politycznych, ale

był też Twój udział w programie „Bitwa

jak widać, ludzie niezbyt to tolerują. I od tego czasu jestem całko-

na głosy”. Czy tego typu talent show wnosi

wicie poza polityką. To daje mi komfort.

coś istotnego do świata muzycznego, poza

– Nie angażujesz się już w politykę, ale angażujesz w działania społeczne. Jesteś jednym z ambasadorów Drużyny Szpiku.

chwilową rozpoznawalnością osób w nim
występujących?

– To już trwa tyle lat, że nawet zapomniałem, kiedy się zaczęło.

– Nie mnie to oceniać, tak globalnie, po-

Czynnie uprawiam sport, biegam w maratonach i dla mnie wielką

nieważ podobnych programów jest bardzo

przyjemnością jest bieganie w charakterystycznej czerwonej ko-

dużo. Na początku wzbraniałem się, aby

szulce Drużyny Szpiku. Chodzę również z Drużyną do dziecia-

wziąć w nim udział. Miałem być kapitanem

ków, które leżą na onkologii w Szpitalu Klinicznym im. Karola

drużyny, takim szefem od wokalu. Obawia-

Jonschera w Poznaniu. I to jest dla mnie wartością, dokładam małą

łem się tego, bo ja tych młodych ludzi nie na-

cegiełkę do dobrych uczynków. Naturalne powinno być to, że oso-

uczyłbym śpiewać, gdyż sam nie śpiewam.

ba publiczna daje coś od siebie innym. Wielu artystów wspiera

Z perspektywy czasu uważam, że dobrze

różne fundacje, angażuje się w kampanie społeczne. Robię to

zrobiłem, ponieważ z połową ludzi z mojego

i ja. I nie ma co się tym chwalić, tylko robić swoje i pomagać

teamu się przyjaźnię, wielu z nich występuje

słabszym. Owszem, dostaję dużo próśb o pomoc czy darmowe

podczas moich koncertów. Na stałe w moim

występy. Muszę to jednak filtrować. Na pierwszym miejscu jest

zespole jest Kasia Rościńska, John James,

angażowanie się w działania Drużyny Szpiku. Na dziesięć koncer-

który jeździ ze mną na większość koncertów,

tów jeden zagram charytatywnie. Czasami ujmie mnie jakiś otrzy-

tak samo Witold „Vito WS” Ostynowicz.

many e-mail i też pomogę. Nie jestem jednak w stanie pomóc

Był to też program dla mnie przełomowy,

wszystkim, dlatego wolę się skupić i pomagać jednej

jeżeli chodzi o życie osobiste, gdyż pozna-

czy dwóm fundacjom.
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łem wokalistkę z zespołu Kamila Bednarka,
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związanych: Małgorzacie Ostrowskiej, Kasi
Bujakiewicz, Kasi Wilk, Sylwii Grzeszczak,
Liberze, Bohdanie Smoleniu i miło mi, że
w tym zacnym gronie wymieniają również
mnie. Nie wyobrażam sobie mieszkania
w Warszawie nie dlatego, że nie lubię tego
miasta, spędzam w nim sporo czasu, jeżdżąc
na koncerty lub wywiady, ale po nich lubię
od razu wracać do domu. Mieszkając z dala
od stolicy ma to również przełożenie na to,
że nie bywam na wielu wydarzeniach, nie
uczestniczę w bankietach, nie pokazuję się
na słynnej już „ściance”, przez co może jestem trochę mniej rozpoznawalny, ale mi to
nie przeszkadza. Tak jak powiedział kiedyś
nasz słynny poznański były piłkarz Piotr Reiss, że nie wyobraża sobie przejścia do Legii
Warszawa, to ja też mogę śmiało powiedzieć,
że nigdy nie przeprowadzę się do Warszawy.
To tutaj jest moje miejsce.
– Mamy czas wakacji, wiele gwiazd wyjeżdża w dalekie zakątki świata. A gdzie
Ty wypoczywasz, regenerujesz siły?
– Mieszkam w Suchym Lesie, jest to bardzo fajne miejsce do wypoczynku. Biegam
na pobliskim poligonie, tudzież w pobliskim
lesie na Morasku, biegam też nad Rusałką,
na Strzeszynie. To są moje ulubione miejsca
na aktywny wypoczynek. Niedawno wróciłem z dłuższego urlopu we Włoszech.
– Ostatnią płytę wydałeś w 2014 roku.
Twoje plany muzyczne na najbliższy okres?
– Moja kolejna płyta ukaże się wiosną
przyszłego roku. Będzie zatytułowana, na
Foto: Agencja WBF

ten moment, „Życiówka”. I będzie to połączenie moich refleksji życiowych z życiówkami sportowymi. Jak dążyć do przełamywania granic w sporcie. Sądzę, że będzie to
najbardziej tematyczna płyta, z tych które
dotąd nagrałem.
która została moją żoną. Żałuję tylko, że nie

jach. I tam się świetnie uzupełniamy, gdyż

– Na zakończenie naszej rozmowy, po-

wygrałem „Bitwy na głosy”, ponieważ głów-

Liber jest bardzo dobrym napastnikiem. Na-

wiem Ci Mezo, że po tych dziesięciu latach

ną nagrodę – 100 tysięcy złotych – chciałem

tomiast z Kasią też się czasami spotykam,

od naszego ostatniego wywiadu, widzę

przekazać Drużynie Szpiku.

jak wiadomo, ona również często i chętnie

przed sobą szczęśliwego człowieka. Bra-

bierze udział w biegach.

kuje Ci czegoś jeszcze?

– Jesteś na co dzień bardzo zajęty. Znajdujesz jeszcze czas, aby pograć z Liberem

– Nie myślałeś, kiedy odniosłeś komer-

– Jestem szczęśliwy. Wybudowałem dom,

w tenisa lub pobiegać z Kasią Bujakiewicz?

cyjny sukces i byłeś na tzw. topie, aby

posadziłem kilka drzew, a przede wszystkim

przeprowadzić się do Warszawy?

mam rodzinę – żonę i córkę. Brakuje jeszcze

– Liber ostatnio się chyba wstydzi ze mną
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grać, bo nie ukrywam, że gram dobrze i jesz-

– Początkowo może i myślałem, ale prze-

syna. Myślę, że się doczekam (śmiech). Mu-

cze nie może mi podołać (śmiech). Wygląda

stałem całkowicie to rozważać w 2008 roku,

szę się jednak spieszyć, córka ma jedenaście

to tak, że ja go zapraszam na tenisa, a on

kiedy to wybudowałem dom w Suchym

lat, a czas leci.

odmawia, on mnie zaprasza na ryby, a ja od-

Lesie, o którym w tym miejscu marzyłem.

– Pozostaje mi tylko życzyć Tobie i żo-

mawiam. Jego pasją jest wędkowanie i jest

Bardzo się cieszę, że zostałem w Poznaniu,

nie wymarzonego syna. Bardzo dziękuję

w tym naprawdę dobry. Ale spotykamy się na

bo teraz Poznań mi to wynagradza. Ludzie

za spotkanie i rozmowę.

boisku piłkarskim i gramy w różnych turnie-

gdy myślą o Poznaniu to i o artystach z nim
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Rozmawiał: Stanisław Furmaniak

)BSDFS[Z8S[FǴOJB,BUPXJDF
FNBJMQPD[UB!BSUNFOVQM
"35.&/61-

SILESIA BUSINESS & LIFE

45

Pokonaj ból! Żyj pełnią życia
BetaMed S.A. to nowoczesne centrum medyczne oferujące kompleksowe usługi w domu pacjenta
i w stacjonarnej Clinice BetaMed Medical Active Care w Chorzowie.
Wśród szerokiej oferty usług, jedną
z propozycji firmy jest kompleksowa
rehabilitacja, oparta na światowych
standardach.
jest

• z problemami ortopedycznymi, zarówno przed, jak i pooperacyjnymi

W BetaMed MAC fizjoterapia prowadzona

• w stanach uszkodzenia narządu
ruchu

przez

doświadczony

• którym towarzyszy ból i dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu

weryfikacji skuteczności leczenia. Mając do dyspozycji sprzęt specjalistyczny, możliwe jest uzyskanie wyników

Strefa treningu
Tu pod okiem specjalistów oferowane są kompleksowe ćwiczenia,

Clinica BetaMed MAC posiada trzy
strefy rehabilitacji:

Strefa fizjoterapii leczniczej

śniową czy redukować poziom tkanki
tłuszczowej.
Podczas treningu organizm poddawany jest stopniowo rosnącym ob-

Ma ona na celu przywrócenie

ciążeniom, w wyniku czego następuje

Dzięki kompleksowej ofercie Beta-

pełnej lub możliwej do osiągnięcia

adaptacja i wzrost poziomu poszcze-

Med Medical Active Care jest w stanie

sprawności fizycznej i psychicznej,

gólnych cech motorycznych.

pomóc pacjentom:

zdolności do pracy oraz poprawę ży-

oczekiwanych przez pacjentów.

• z różnymi schorzeniami, związanymi zarówno ze świeżymi jak i przewlekłymi bólami
• w chorobach reumatologicznych
i zwyrodnieniowych
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i mających problemy bólowe.

które pozwalają zwiększać masę mię-

i profesjonalny zespół fizjoterapeutów,
a działania oparte są na obiektywnej

cierpiących na przewlekłe schorzenia

cia.

Strefę treningu poleca się osobom
w różnym wieku, aktywnym, dbają-

Oferta fizjoterapii leczniczej skie-

cym o swoje zdrowie i ciało. Jest to

rowana jest do osób w różnym wie-

oferta skierowana również do spor-

ku, w tym zawodowych sportowców,

towców, którzy pragną poprawić swo-

pacjentów po urazach, pacjentów

ją kondycję fizyczną.
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Strefa regeneracji i relaksu
Regeneracja jest integralną częścią
procesu leczenia oraz treningu. Pozwala rozluźnić wszystkie mięśnie,
niesie wiele korzyści dla zdrowia oraz
poprawia samopoczucie.
Dzięki niej można się zrelaksować
i odprężyć po ciężkim dniu. Można
nabrać nowych sił do działania, dodać
sobie energii do życia.
Strefa ta polecana jest osobom
w różnym wieku, w tym zawodowym
sportowcom, pacjentom po urazach,
pacjentom cierpiącym na przewlekłe
schorzenia, mającym problemy bólowe oraz osobom potrzebującym odprężenia i relaksu.
Sprzęt rehabilitacyjny, który wyróżnia BetaMed S.A. na rynku medycznym, to między innymi:
PLATFORMA

STABILOME-

TRYCZNA ALFA – nowoczesne
urządzenie, które służy do oceny sylwetki oraz treningu równowagi na stabilnym podłożu.
PLATFORMA

DYNAMICZNA

BIO DEX BALANCE SYSTEM –
bardzo skuteczne urządzenie wykorzystywane do oceny i treningu równowagi. Diagnozuje ona dysproporcję
pomiędzy

kończynami,

umożliwia

wykonanie testów z Zakresu Granic
Stabilności, Klinicznego Testu Integracji Sensomotorycznej i Równowagi CTSIB oraz Testu Ryzyka Upadku.
URZĄDZENIE KEISER FUNCTIONAL TRAINER – wielofunkcyjna stacja umożliwiająca kompleksowy
trening funkcjonalny całego ciała.
LEVITAS PRO – innowacyjny system służący terapii w podwieszeniu
częściowym lub całkowitym pacjenta.
Daje możliwość eliminacji kompresji
w stawach, gwarantując całkowitą stabilizację pacjenta podczas wykonywanych ćwiczeń.
KRIOKOMORA – metoda stosowana jest w leczeniu reumatyzmu
oraz chorób układu ruchu, obrzęków,
urazowi oparzeń. Gwarantuje szybkie
działanie przeciwbólowe.

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Naszym zadaniem jest zadbać
o Twoje zdrowie, żebyś mógł
odnosić sukcesy.
Jeśli zauważyłeś u siebie objawy “łokcia golfisty”: ból podczas wykonywania ruchów, a także
w stanie spoczynku, ucisk po przyśrodkowej stronie łokcia nasilający dolegliwości czy osłabienie siły mięśniowej i sztywność w łokciu, posiadamy w ofercie pakiet zabiegów dla golfisty!

10-dniowy pakiet obejmuje:
krioterapię miejscową • ultradźwięki z lekarstwem (ultrafonoforeza) • laseroterapię
• wirówkę kończyn górnych • w stanach przewlekłych terapię • falą uderzeniową

Cena za pakiet 999 zł
S

BetMed Medical Active Care
ul. Racławicka 20A, 41-500 Chorzów
poniedziałek-piątek 8:00-18:00
Tel: 32 4202900, Kom: 519308200
ILESIA BUSINESS & LIFE
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Piotr KUPICHA
SYLWETKA

Feel the Best
W maju 2006 roku zagrali swój pierwszy koncert. To wydarzenie zapoczątkowało muzyczną przygodę zespołu Feel. Przygodę, która trwa już okrągłe 10 lat. By uczcić tę rocznicę formacja planuje wydać jeszcze w tym roku nowy album. Jego tytuł to „Feel the Best”.
Na płycie znaleźć mają się największe przeboje zespołu w zupełnie nowych aranżacjach
oraz kilka nowych piosenek. I właśnie o tym albumie, ale także o eksperymentach muzycznych i okrągłym jubileuszu rozmawialiśmy z liderem zespołu Feel – Piotrem Kupichą.
Zespół
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został

już jest ciemno”). Pod koniec kwiet-

tualnie grupa pracuje nad krążkiem

w maju 2005 roku przez Piotra Ku-

Feel

założony

nia zespół wzbogacił się o kolejne

„Feel The Best” podsumowującym

pichę. Jako pierwszy do składu do-

nagrody – wgrał bowiem w katego-

10-lecie jej działalności.

łączył basista Michał Nowak. Duet

riach Zespół Roku Polska, Album

ten funkcjonował pod nazwą Q2.

Roku Polska (Feel), Hit Roku Polska

– Zacznijmy od pytania, które

Później skład zespołu uzupełnili Łu-

(„A gdy jest już ciemno”) oraz Vi-

nurtuje większość. Co w końcu

kasz Kożuch oraz Michał Opaliński,

deo Roku Eska.pl („Pokaż na co Cię

z obiecaną płytą? Bo mówiło się

a sama formacja zmieniała szyld ko-

stać”) na Eska Music Awards. Także

o jesieni zeszłego roku, a wtedy

lejno na Q3, Q4 oraz Kupicha Band.

w tym miesiącu ukazał się teledysk

żadna nowa płyta się nie ukazała.

Zespół nagrywał piosenki, ale nie

do trzeciego singla „Jak anioła głos”.

– To nie miała być ta jesień, to

wydał żadnego singla i albumu.

W czerwcu Feel wywalczył kolejne,

miała być jesień 2016 roku (śmiech).

Przełom nastąpił w roku 2007.

cenne na polskim rynku muzycznym

A tak zupełnie na poważnie – płyta

Pod koniec maja Feel w katowickim

nagrody. Podczas XLV Krajowego

jest przygotowywana. Znajdzie się na

klubie Dekadencja nakręcił teledysk

Festiwalu Piosenki Polskiej w Opo-

niej około 16 numerów. Kilka z nich

do pierwszego singla „A gdy jest już

lu, zespół otrzymał trzy Superjedyn-

to będą znane już szerokiej publicz-

ciemno”. Wystąpiła w nim znana

ki. Wyróżniony został w kategoriach

ności utwory, ale w zupełnie nowej

z udziału w „Tańcu z gwiazdami”

Zespół Roku, Płyta Roku (Feel) oraz

odsłonie. O tę nową odsłonę zadba

Aneta Piotrowska. Sukces przyszedł

za Superwystęp podczas festiwalo-

zaproszony przez nas do współpracy

błyskawicznie. Podczas 44. Sopot

wego koncertu.

kwartet smyczkowy Silesian Art Col-

Festival właśnie za ten utwór grupa

Rok 2009 dla zespołu także roz-

lective z Katowic. O jeszcze jednym

została nagrodzona Bursztynowym

począł się szczęśliwie. W lutym Feel

mogę zapewnić – piosenka „Swoje

Słowikiem oraz Słowikiem Publicz-

uzyskał kolejne trzy nominacje do

szczęście znam” na pewno na nowej

ności. Pierwszy album – o nazwie

Fryderyków, w kategoriach: Grupa

płycie się znajdzie (uśmiech).

Feel – ukazał się 26 października.

Roku, Wokalista Roku oraz Piosen-

Tego samego dnia zyskał on status

ka Roku („Jak anioła głos”). W tym

złotej płyty. Pod koniec października

samym miesiącu grupa po raz drugi

premierę miał również drugi singiel

otrzymała Telekamerę w kategorii:

– Zespół zadebiutował 10 lat temu

z płyty, „No pokaż na co cię stać”.

– Motyw wykorzystywania orkiestry jest dość modny ostatnio.

Muzyka, natomiast w kwietniu, na

i w trakcie tego okresu wydał kilka

W 2008 roku grupa otrzymała Te-

Eska Music Awards, ponownie zwy-

płyt oraz stworzył kilka hitów. Jako

lekamerę w kategorii Muzyka. Dwa

ciężyła w kategorii Zespół Roku Pol-

Feel wpisaliśmy się już w historię

miesiące później zespół został wy-

ska.

polskiej muzyki, ale nasze

różniony Nagrodą Muzyczną Fry-

W czerwcu 2009 roku ukazała się

deryk w kategorii: Nowa Twarz Fo-

kolejna Płyta zespołu – Feel 2, zaś

ciągle żywe. Mają one

nografii. Feel nominowany był także

w październiku 2011 roku – Feel 3.

co prawda swój zapis

w kategoriach: Album Roku Pop (za

W 2014 roku na festiwalu piosenki

w nutach pozwa-

album Feel), Grupa Roku, Wokalista

w Opolu Feel uhonorowano Super-

lający nam na

Roku oraz Piosenka Roku („A gdy

jedynką w kategorii SuperShow. Ak-

odtworzenie
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piosenki to twory, które są
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ich chociażby na koncertach, ale ten

– Kiedyś powiedziałeś, że masz

zykę. Szukamy różnych rozwiązań.

można zmienić i uzyskać zupełnie

patent na to, jak robić numery ła-

Na przykład wybiegamy poza sferę

inny efekt. Właśnie tego postano-

two zapadające w pamięć. Istnieje

popu z akordami. Nie zawsze jednak

wiliśmy się podjąć. Dla nas stwo-

taka złota recepta na hity?

te rozwiązania są trafne. Tak było

rzenie nowych aranżacji jest formą

– Jest paru muzyków, którzy piszą

w przypadku utworu „Twoje włosy

odkurzenia znanych już szerokiej

w sposób „chwytliwy”, przy czym ja

rozwiał wiatr”. Przyznaję się do tego,

publiczności numerów, przy czym to

jestem zdania, że z tym się trzeba uro-

że byłem absolutnym zwolennikiem

odkurzenie ma przywrócić im blask.

dzić. Dla nas kropką nad i jest „Swo-

zmiany harmonii w tym numerze, ale

Chcemy to osiągnąć poprzez zastoso-

je szczęście znam”. Po dziesięciu la-

pewnego dnia od kogoś związanego

wanie bardziej koncertowej formuły.

tach spędzonych wspólnie na scenie

z branżą usłyszałem, że przesadziłem

Wielokrotnie stykaliśmy się z opinia-

bardzo się cieszymy z tego, że mamy

ze zmianą tonacji i dla odbiorców

mi mówiącymi, że płyta zupełnie nie

fajną piosenkę, która została bardzo

może to być niezrozumiałe.

oddaje tego jak gramy w rzeczywi-

ciepło przyjęta przez słuchaczy. Jest

stości na koncertach. Postanowiliśmy

to wisienka na torcie w przypadku

– Ale takie przypadki Was znie-

to zmienić. A użycie orkiestry to nie

płyty, która ma połączyć to co stare,

chęcają do eksperymentowania, czy

jest żadne odkrycie. Wynika ono wy-

z tym co nowe.

jednak na przekór dalej lubicie się
bawić pewnymi rozwiązaniami?

łącznie z tego, że chcemy nadać swoim piosenkom odrobinę inny sznyt,

– To utwór „Twoje włosy rozwiał

– Oczywiście, że lubimy się bawić.

a wszystko to po to, by osoby, które

wiatr” miał być tym promującym

Mamy studio, w którym możemy ro-

mają teraz kilkanaście lat, również

nowy krążek, ale dzisiaj o tej pio-

bić cuda…

mogły zapoznać się z naszą twórczo-

sence nie wspominasz.

ścią.

– Piosenka „Twoje włosy rozwiał
wiatr” była punktem zwrotnym dla

– Pytanie tylko brzmi, jak te cuda
zniesie publiczność…

– Nie boicie się tego, że ktoś za-

naszego zespołu. Postawiliśmy na

– Dokładnie tak. W tym przypadku

rzuci Wam brak pomysłów na

zupełnie nowe brzmienie. Chcieliśmy

publiczność powiedziała „my w te

nowe piosenki? Że padnie stwier-

sprawdzić, czy taka aranżacja może

cuda nie wierzymy”. Ale to nie ozna-

dzenie mówiące o odgrzewaniu sta-

być ciekawa dla słuchaczy. Okazało

cza, że nie warto eksperymentować.

rych hitów?

się, że ciekawa jest, ale nie na tak sze-

Każde ryzyko jest obarczone błędem,

roką skalę o jakiej marzyliśmy pisząc

ale też bez popełniania błędów nie

ten numer. Dopiero piosenka „Swoje

osiąga się sukcesu.

– Już nam tyle rzeczy zarzucano, że
i z tym sobie poradzimy (śmiech).

szczęście znam” okazała się być dla
– Czyli to taki ukłon w stronę odbiorców?

– Bardzo przejęliście się opinią

nie tylko dla nas, bo utwór ten przy-

publiczności, aż rodzi się pytanie –

– Można to tak ująć. Jest dużo osób,

padł do gustu także publiczności,

tworzycie dla siebie, czy dla kogoś?

które pamiętają boom na zespół Feel.

a to w dużej mierze zawdzięczamy

– Tworzymy dla siebie. Najzwy-

Są też takie, które go nie pamiętają,

rozgłośniom radiowym. Mamy świa-

czajniej w świecie to lubimy. Zresztą

bo w tym czasie na przykład dopie-

domość tego, że gdyby nie one, to

trzeba pamiętać o tym, że Feel to ze-

ro co przychodziły na świat. To jest

tylko my czulibyśmy wyjątkowość

spół, który wychował się na prostym

ukłon między innymi właśnie w stro-

tego numeru, a nie byłoby nam dane

graniu. Na koncerty jeździliśmy sta-

nę tego młodszego pokolenia. Chce-

przeżywać tego z publicznością.

rym polonezem truckiem – załado-

my, aby ono także miało okazję lepiej
nas poznać.
– Tego boomu zatem Twoim zdaniem już nie ma?
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nas strzałem w dziesiątkę. Zresztą

– To jak to u Was jest z eksperymentami muzycznymi?

wanym po sam sufit. Podróżowaliśmy
na pace i co ciekawe, zupełnie inaczej

– To wszystko uzależnione jest od

ładowaliśmy sprzęt. Wszystko po to,

tego, gdzie w danej sekundzie jeste-

by wygospodarować jeszcze miejsce

śmy. Pomysły są różne, przy czym

na siedzenie i na imprezę. Nie jeden

– Jesteśmy zespołem, który cały

nie zawsze się one sprawdzają. Moż-

raz okazywało się wtedy, że wzmac-

czas koncertuje, więc ciężko powie-

na to porównać do sytuacji, w której

niacz świetnie się sprawdza jako ław-

dzieć, że zupełnie go nie ma. Na

szukasz swojego miejsca do życia

ka (śmiech). To były zupełnie inne

scenie muzycznej jesteśmy obecni

i postanawiasz wybudować dom

czasy, bardziej beztroskie. Ale prawdą

już od 10 lat, a wszystko to dzięki

w górach, ale później do tego domu

jest też to, że bez publiczności nie by-

zaangażowaniu muzyków i jakości

nie jeździsz, bo na dłuższą metę nie

łoby nas tam, gdzie jesteśmy, dlatego

granych koncertów. To jest dla mnie

czujesz się tam dobrze. Podobnie

liczymy się z jej zdaniem.

najważniejsze.

my zachowujemy się tworząc mu-
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– Teraz wydajecie płytę podsu-

tworzy bardzo fajną atmosferę, którą

się, że mamy wokół siebie takich lu-

mowującą te dziesięć lat spędzone

czuć w relacjach na żywo. Właśnie

dzi i chcemy im podziękować, ale też

na scenie. Zbiera Wam się już na

dlatego uwielbiamy wspólne wystę-

zbliżyć się do naszych słuchaczy.

takie podsumowania i sentymen-

py na koncertach.

talne wspominki?
– Zbiera nam się na emocjonal-

– Czego zatem życzyć Wam
– Inspiracji też nie brakuje?

ne myślenie i czujemy w sobie siłę.

– Dla mnie inspiracja to stan ducha.

– Tego, żeby nadal granie sprawia-

Czujemy, że jesteśmy świetnie zgra-

Piosenka „Swoje szczęście znam”

ło nam tyle radości i żeby ten rock

nym, starym małżeństwem. Przede

powstała w hotelu w Koszalinie na

and roll wciąż nam w duszy grał.

wszystkim jednak po tych dziesięciu

godzinę przed koncertem. Przyjecha-

latach razem dobrze wciąż bawimy

łem, zadzwoniłem do kumpla żeby

się tym, co robimy. To jest dla nas

przyniósł mi gitarę i tak powstała

z jednej strony podsumowanie tego

zwrotka, później refren. To napraw-

co było, ale także okres niecierpliwe-

dę nie trwało dłużej niż 20 minut.

go oczekiwania na to, co jeszcze się
wydarzy. A zdecydowanie chcemy

– Siła tkwi w prostocie?

więcej – cokolwiek by to nie było.

– Według mnie siła tkwi w tym,
aby bawić się tym co się robi i robić

– Mówisz o małżeństwie, ale

rzeczy dobrze. Dopóki te warunki są

gdzieś wśród muzyków często zda-

spełniane, to warto grać i angażować

rza się, że następuje taki moment,

się.

kiedy każdy chce iść w swoją stronę, myśli o solowej karierze, czy

– Mówiłeś, że uwielbiacie wspól-

też zaangażowaniu się w zupełnie

ne występy na koncertach. Kiedy

nowe projekty. W Feelu żaden

zatem będzie można zobaczyć na

z muzyków takiego pomysłu nie

Śląsku zespół Feel w akcji?

miał?
– Mam tę ogromną przyjemność,

– 8 października zagramy duży
koncert w sercu województwa

że członkami mojego zespołu są nie-

śląskiego. Jego współorgani-

zwykle mądrzy i inteligentni muzy-

zatorem jest miasto Katowi-

cy, którzy bardzo cenią sobie pracę

ce, a odbędzie się on na Placu

w zespole i co istotne – bez pro-

Sejmu Śląskiego. To będzie

blemów realizują plan wytyczony

wydarzenie mające na celu

przez lidera. Nie mamy do czynienia

uczczenie tego wyjątkowego,

z kilkoma osobowościami – tak jak

okrągłego jubileuszu. Bę-

było chociażby w przypadku Richie-

dzie tort i trochę podzięko-

go Sambory i Jona Bon Joviego czy

wań. To jest inicjatywa de-

Bono i The Edge. U nas sytuacja jest

dykowana właśnie naszym

jasna i klarowna. Na przestrzeni cza-

fanom.

su bardzo się z tego cieszę, że każdy

to, że wiele osób

w naszym zespole doskonale zdaje

przyjeżdża

sobie sprawę z tego, jaka rola jest mu

nasze koncerty.

przypisana i swoje zadania wykonu-

Mieliśmy

je w sposób celujący.

wet fankę, która
razem

– Czyli można stwierdzić, że stanowicie zespół idealny?
– Tak. Właśnie przez to zespół Feel

Doceniamy

z

na
nanami

przemierzała 23
tysiące
trów.

kilomeCieszymy

na żywo to jest coś, co warto zobaczyć. Jestem pewny za chłopaków
i za to, co mogę zrobić na scenie, a to
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z okazji jubileuszu 10 lat?
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– Tego zatem życzę i dziękuję za
rozmowę.
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Perła Szampanii
DLA KONESERÓW

Na świecie jest wiele rodzajów win musujących, jednak szampan pochodzi wyłącznie z Szampanii, regionu
położonego na północny wschód od Paryża. Jest to najbardziej na północ wysunięty region winiarski Francji,
o trudnym klimacie i specyficznej kredowo-wapiennej glebie.
Te czynniki, w połączeniu ze specyficz-

Historię Champagne Jacquart od 1964

ustalana na podstawie warunków atmos-

ną metodą wytwarzania szampana, po-

r. tworzą ludzie z powołaniem: hodowcy

ferycznych. Pogoda w Szampanii, najda-

wodują że jego smak wyróżnia się na tle

winorośli oraz pasjonaci produkcji wina.

lej na północ położonym regionie winiar-

innych win musujących, ma też on wiele

A także… miłośnicy szampana, którzy

skim Francji, jest kapryśna – obfite opady

korzystnych dla organizmu człowieka

lubią uczcić piękne chwile kieliszkiem

i niskie temperatury są zmorą hodowców.

właściwości.

pysznych bąbelków. Ten dom szampań-

W Szampanii wszystko ma swoją regu-

ski wyróżnia jasny i świeży styl.

lację – sposób sadzenia winorośli, cena

Szampan jest produktem całkowicie
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skupu winogron, moment, w którym

naturalnym, którego tworzenie określają

Rolnicy uprawiający winorośle prze-

jasne reguły, w zasadzie niezmienne od

znaczone na Champagne Jacquart są

połowy XVII wieku, kiedy to trunek ten

zrzeszeni w kooperatywie i współpracu-

Tak jak w XVII wieku, winogrona są

został wynaleziony w bardzo zbliżonej do

ją z firmą od wielu lat, wkładając pasję,

zbierane ręcznie. Wybiera się wyłącznie

obecnej postaci. W XVIII wieku szampan

dzieląc się swoją wiedzą, hodując wi-

idealne, nienaruszone kiście. 120 tysięcy

zaczął zdobywać międzynarodowe uzna-

nogrona, z których są naprawdę dumni.

zbieraczy, pracując w 4-osobowych gru-

nie i szybko stał się obiektem pożądania

Kooperatywa ma działki we wszystkich

pach – jedna na hektar – w ciągu trzech

smakoszy na całym świecie. W procesie

regionach Szampanii, z czego dużą część

tygodni musi zebrać całą Szampanię.

tworzenia szampana miesza się ze sobą

na najlepszych jej terenach (premier

odmienne wina, które następnie podlegają

cru).

można przystąpić do zbiorów.

Winogrona użyte do produkcji szampanów Jacquart pochodzą z mozaiki

fermentacji w butelce (metoda szampań-

Winorośle są uprawiane organicznie,

parcel ulokowanych na ponad 350 hek-

ska, zwana również tradycyjną). Szampan

przy jak najmniejszej interwencji w win-

tarach najlepszych winnic w Szampanii,

jest jedynym na świecie winem, przy pro-

nicę, tak aby zachować bioróżnorodność.

co oddaje pełny potencjał aromatów tego

dukcji którego można mieszać wino białe

Najlepsze z tych winogron trafiają do

zróżnicowanego regionu.

z czerwonym, aby stworzyć szampana

Champagne Jacquart, pozostałe są sprze-

rosé.

dawane innym producentom.

„Długie dojrzewanie na osadzie pozwala uzyskać szampana o wyjątkowym

W Szampanii istnieje niewiele ponad

Klasyczne odmiany szampańskich wi-

300 domów szampańskich, z których każ-

nogron to Chardonnay, Pinot Noir i Pinot

dy produkuje wino o unikalnym stylu, bę-

Meunier. Ich zbiór zaczyna się najczęściej

W Champagne Jacquart wino dojrzewa

dące sumą doświadczeń jego twórców.

w połowie września, a dokładna data jest

na osadzie wyjątkowo długo: trzy lata dla
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smaku – eleganckim, orzeźwiającym,
idealnie zbalansowanym”.

Brut Mosaïque i od pięciu do sześciu lat

wanie pięknego dnia, jest przyjemnością

dla Prestige Cuvée ALPHA (regulacja

którą warto sprawiać sobie częściej.

Jako rozpoznawalna i lubiana przez
golfistów marka, Champagne Jacquart

w Szampanii wyznacza odpowiednio 15

Z miłości do golfa Champagne Jacquart

i 36 miesięcy – oznacza to, że nasz Brut

został partnerem PGA Polska dla cyklu

Mosaïque NV dojrzewa tak długo, jak

LOTOS PGA Polska Tour – mamy przy-

Champagne Jacquart jest również do-

szampany rocznikowe innych marek!).
Do produkcji Champagne Jacquart
używamy wyłącznie winogron z pierwszego tłoczenia.
Jacquart

jemność częstować uczestników wszyst-

stępny w wybranych restauracjach, gdzie

kich turniejów ProAm, a nasze szampany

troska szefa kuchni i sommeliera o ideal-

są zawsze nagrodami dla zwycięzców.

ne połączenie smaków nie uznaje kom-

Mieliśmy również zaszczyt towarzyMosaïque,

bowych w Polsce.

promisów.

flagowy

szyć sportowym emocjom podczas 1st

Wyłącznym partnerem na Polskę jest

szampan domu, to idealny towarzysz do-

PZPN Golf Invitational. Dla wszystkich

firma Universal Spirits. Wszelkie dodat-

znań kulinarnych. Powstaje z mieszanki

uczestników przygotowaliśmy degusta-

kowe informacje, w tym o zakupie oraz

klasycznych szampańskich winogron:

cję, a dla zwycięzców szampany Jacquart

prezentach korporacyjnych: biuro@ja-

Chardonnay, Pinot Noir i Pinot Meunier.

w rozmiarze Magnum.

cquart.pl

Przewaga

Brut

jest obecny w najlepszych Domach Klu-

Chardonnay,

umiarkowany

dosage i długie dojrzewanie pozwalają
uzyskać harmonijnego szampana o eleganckich bąbelkach.
Marka rozwija się w Polsce od 2016
roku. Plany rozwoju związane są z dotarciem do osób aktywnych, lubiących
nowe doznania, otwartych na to, co wykracza poza oczywiste i masowe. Zbieranie nowych doświadczeń, poszukiwanie
tego co naprawdę dobre, radość z życia
– to cechy miłośnika Jacquarta.
Przyjęliśmy punkt widzenia, że każda
chwila może być wyjątkowa – szczególnie ta, której towarzyszą emocje. Dlatego
z otwarciem butelki szampana nie trzeba
czekać na sylwestra – lampka bąbelków
w towarzystwie przyjaciół, jako ukorono-
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Silesia B&L Golf Cup 2016 - Zawarcie
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Powyższa data rozpoczyna polski cykl turniejów eliminacyjnych do wielkiego finału Silesia Business & Life Golf Cup. Zespół pola golfowego Zawarcie przyjął nas z otwartymi ramionami, a zawodnicy zapisali się co do ostatniego miejsca już tydzień przed turniejem.
Było nam niezmiernie miło, iż w tych

stanęło 64 zawodników, nie tylko z oko-

morskiego rywalizowali pomiędzy sobą,

okolicach nasze wydarzenie cieszy się tak

lic Gorzowa Wielkopolskiego, ale z całej

ale też zmierzyli się z polem golfowym,

ogromnym zainteresowaniem. 9-dołkowe

Polski. Reprezentanci Zawarcia, Binowa,

które wcale do najłatwiejszych nie nale-

pole golfowe powstało w wyniku rekul-

Kalinowa, Modrego Lasu i Kamienia Po-

ży. Warunki atmosferyczne również nie

tywacji składowiska. Tereny rekreacyjne
stanowią wspaniałe miejsce wypoczynku
dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego oraz przybyłych gości. Tereny pola
golfowego to także Driving Range z zadaszonymi i oświetlonymi stanowiskami,
putt & chip area, oraz budynek klubowy.
Obiekt pełni również funkcję ośrodka
szkoleniowego, dzięki utworzeniu Akademii Golfa dla dzieci i młodzieży. Wspaniała organizacja pracy kadry zarządzającej polem oraz niesamowita chęć siania
idei gry w golfa wpłynęła na naszą decyzję, aby po raz drugi zorganizować na tym
polu jeden z naszych kluczowych turniejów. Do walki o możliwość gry w turnieju głównym w Siemianowicach Śląskich
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były sprzyjające. Dodatkowym utrudnieniem był silny wiatr, który sprawiał,
że osiągnięcie dobrego wyniku było nie
lada wyczynem. Jednak dla golfistów nie
ma wymówek i wszyscy z uśmiechami na
twarzach zakończyli zmagania. Zawodnicy rywalizowali w trzech kategoriach:
Strokeplay brutto, Stableford netto w kat.
HCP 0-15,0 oraz Stableford netto w kat.
HCP 15,1-30,0. Wyniki uplasowały się
następująco:
STROKEPLAY brutto
I – Kiejrys Jakub
II – Follendorf Andrzej
III – Jarosz Dariusz
STABLEFORD netto w kat. HCP 0-15,0
I – Żdan Andrzej
II – Ostałowski Mariusz
III – Ceglewski Kazimierz
STABLEFORD netto w kat. HCP 15,130,0
I – Korniejczuk Jakub
II – Rzeźniewski Romuald
III – Muchajer Michał
Główne nagrody oraz vouchery umożliwiające start w turnieju finałowym wręczali Klaudiusz Sevkovic – organizator
turnieju, Robert Woźniak – manager Pola
Golfowego Zawarcie oraz reprezentujący
Urząd Miasta wiceprezydent Łukasz Marcinkiewicz.
Nagrody o jakie współzawodniczyli golfiści to: cenne puchary, torby golfowe, kije
golfowe, piłki golfowe i vouchery umożliwiające udział w finale. Wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatora pamiątkowe
czapeczki golfowe z turniejowym logo,
piłeczki golfowe i pamiątkową przypinkę.
Atrakcją turnieju był konkurs Hole in
one – tygodniowy golfowy wyjazd na
Gran Canarię ufundowany przez firmę
Komu Group, jednakże nikomu w tym
turnieju nie udało się wygrać tego dodatkowego zadania. Osoby odczuwające niedosyt rywalizacji miały możliwość udziału
w kolejnych turniejach eliminacyjnych cyklu Silesia Business & life Golf Cup 2016.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w kolejnych turniejach.
Anna Kubalska
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Silesia B&L Golf Cup 2016 – Sierra Golf Club
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Turnieje Silesia Business & Life Golf Cup to nie tylko południowa Polska, ale także jej
część północna. Dzięki współpracy z Sierra Golf Club w Pętkowicach oraz prezesem Sebastianem Magrian, po raz pierwszy mieliśmy zaszczyt zorganizować nasz turniej na jednym
z najpiękniejszych pól golfowych w kraju.
Sierra Golf Club to nowoczesny i profe-

z licznymi stawami i strumykami. Dzięki

były się na nim najważniejsze wydarzenia

sjonalny obiekt sportowy z 18-dołkowym

ogromnej pracy i staraniom najlepszych

golfowe:

polem golfowym klasy mistrzowskiej (72

greenkiperów Sierra Golf Club jest polem

par) oraz Akademia Golfa, na którą składa

golfowym na światowym poziomie. Od-

się 9 treningowych dołków oraz driving
range (26 osłoniętych od deszczu stanowisk), putting, chipping i pitching green.
Parkowy charakter pola zachwyca każdego swoim pięknem i feerią barw o każdej porze roku. Wjeżdżając na teren pola
można odnieść wrażenie, że wkracza się
na plan filmowy hollywoodzkiej produkcji: aleja wspaniałych drzew, apartamenty, a w oddali wspaniały domek clubowy. Perfekcyjna i profesjonalna obsługa
nadaje temu miejscu status mistrzowski
w relacjach z gośćmi. Golfiści natomiast
doceniają trudny charakter pola z szybkimi greenami, zróżnicowanym terenem,
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Kwalifikacje do Omega Golf Tournament

European Senior Men’s Team Championship by BMW 2014
European Senior Women’s Team Championship 2016
Profesional League pro Golf Tour LOTOS Polish Open 2015
Obecnie do tych wydarzeń dołączył
nasz turniej Silesia Business & Life Golf

turniej został rozegrany w trzech katego-

STABLEFORD netto w kat. HCP 0-15,0

riach: Strokeplay brutto, Stableford netto

I – Bobiński Dariusz

w kat. HCP 0-15,0 oraz Stableford netto

II – Szumański Mariusz

w kat. HCP 15,1-30,0. Zwycięzcy grup

III – Shevchenko Olesia

Stableford wyjadą z nami w grudniu na
Gran Canarię.
Wyniki dwudniowego turnieju:
STROKEPLAY brutto

STABLEFORD netto w kat. HCP
15,1-30,0
I – Juszczyński Adam
II – Zabłocka Anna

Cup. Aby zapewnić uczestnikom moc

I – Bigus Bogdan

III – Smolsky Mihail

atrakcji i podnieść temperaturę rywalizacji

II – Ostaszewski Piotr

Gratulujemy zwycięzcom!

pomiędzy zawodnikami, turniej rozgry-

III – Łabas Jan

Anna Kubalska

wano przez dwa dni. Wzięło w nim udział
93 zawodników z całego kraju, jak również z Rosji z obwodu kaliningradzkiego,
z Czech, Słowacji oraz z Finlandii. Wszyscy zawodnicy otrzymali od organizatora
turnieju pamiątkowe czapeczki golfowe
z turniejowym logo, piłeczki golfowe
oraz pamiątkową przypinkę. Wspaniała pogoda sprzyjała nam pierwszego jak
i drugiego dnia zmagań. Dla uczestników
organizator turnieju wraz z zespołem Sierra Golf Club przygotował wieczorną niespodziankę w postaci degustacji wyśmienitych trunków oraz dyskoteki na tarasie
klubowym. Atrakcją dla wszystkich było
wykonanie na żywo kilku piosenek przez
jedną z zawodniczek. Zabawa trwała do
późnych godzin wieczornych, pomimo
nadchodzącego drugiego dnia zmagań.
Dzień ten przywitał nas błękitem nieba
i promieniami słońca smagającymi nasze
twarze. Świadomość zbliżającej się ceremonii rozdania nagród i możliwość zdobycia trofeum, które drugi dzień zdobiły
domek klubowy, podsycały atmosferę rywalizacji. Dla zawodników zostało przygotowanych wiele fascynujących nagród
takich jak: cenne puchary, tygodniowe
golfowe wyjazdy na Gran Canarię, torby
golfowe, kije golfowe, produkty marki
Chervo i vouchery umożliwiające udział
w turnieju finałowym Silesia Business &
Life Golf Cup. Dodatkowo przygotowaliśmy konkursy Hole in one z nagrodą
sponsorowaną przez Komu Group, Longest drive i Nearest to the pin, gdzie nagrodami były cenne nagrody. Dla zawodników, którzy w kategoriach golfowych
nie wygrali żadnej konkurencji, przygotowaliśmy tzw. lucky loosers i losowaliśmy
dla nich ciekawe upominki. Dwudniowy
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Nasz ostatni turniej eliminacyjny cyklu Silesia Business & Life Golf Cup został rozegrany na
bliskim nam i dobrze znanym polu golfowym w Bytomiu. Zespół tego pola po raz drugi współpracował z nami przy organizacji ww. turnieju.
Obecnie pole to stanowi 9 dołków,

nowych pól golfowych jak i renowacją

na pole golfowe w Bytomiu od początku

natomiast stale jest rozbudowywane. Po-

oraz przebudową już istniejących. Ich

spodobał się Stadlerowi. Bogactwo zie-

wstaje ono na terenie byłej kopalni KWK

projekty były realizowane m.in. w takich

leni, stawy oraz ptactwo zainspirowały

Szombierki. Jest to największy projekt

krajach jak: Holandia, Belgia, Niemcy,

projektanta do stworzenia wyjątkowej

rewitalizacji

poprzemysłowe-

Szwajcaria, Austria, Szwecja, Czechy

oazy w centrum miasta. Rozwój pola

go w Polsce. Teren poprzemysłowy, na

i Polska. Pomysł oraz teren przeznaczony

i infrastruktury wokół niego sprawia, że

terenu

którym działalność kopalni została zakończona kilkanaście lat temu, w ciągu
tego okresu zyskał nowe walory krajobrazowo-przyrodnicze.

Zróżnicowana

topografia terenu, stawy pokopalniane,
bogata flora i fauna predestynują ten obszar do zagospodarowania go funkcjami
rekreacyjnymi. Opracowaniem projektu pola golfowego w Bytomiu zajął się
doświadczony architekt pól golfowych
oraz członek i regionalny przedstawiciel
Europejskiego Instytutu Architektów Pól
Golfowych z Niemiec – Christoph Stadler (Stadler Golf Courses). Pracownia
zajmuje się zarówno projektowaniem
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wracając w to miejsce co kilka miesięcy
odnosi się wrażenie jakby się było w tej
okolicy po raz pierwszy. Tym samym zainspirowało nas to do realizacji trzeciego
w Polsce turnieju eliminacyjnego naszego cyklu. Harmonia fauny i flory, ciągła
zmiana i rozbudowa terenów oraz cenne
nagrody w turnieju Silesia Business &
Life Golf Cup przyciągnęły wielu wspaniałych zawodników z różnych regionów
kraju. Dodatkowym atutem była piękna,
słoneczna pogoda, która towarzyszyła
nam cały dzień. Golfistów przywitaliśmy wspólnym śniadaniem, a każdy
z nich otrzymał upominki w postaci:
pamiątkowych

czapeczek

golfowych

z turniejowym logo, piłeczki golfowe
i pamiątkową przypinkę. Zawodnicy
rywalizowali w trzech głównych kategoriach: Strokeplay brutto, Stableford netto
w kat. HCP 0-15,0 oraz Stableford netto
w kat. HCP 15,1-30,0. Przygotowaliśmy
również wiele dodatkowych konkursów,
jak np. Hole in one z nagrodą w postaci tygodniowego golfowego wyjazdu na
Gran Canarię, Longest drive, Nearest to
the pin z nagrodami w postaci kijów golfowych. Ciekawymi konkursami w tym
turnieju był najkrótszy drive oraz najwięcej uderzeń w turnieju – wygrani byli
mile zaskoczeni. Dla zwycięzców głównych kategorii przygotowaliśmy nagrody: cenne puchary, vouchery umożliwiające udział w finale Silesia Business &
Life golf Cup, torby golfowe, kije oraz
piłeczki golfowe. Zwycięzcami zostali:
STROKEPLAY brutto
I – Marek Kantor
II – Bogdan Maciończyk
III – Marek Zdziebczok
STABLEFORD netto w kat. HCP
0-15,0
I – Łukasz Dołhan
II – Sham Cader
III – Piotr Skotarski
STABLEFORD netto w kat. HCP
15,1-30,0
I – Arkadiusz Mojżesz
II – Michał Ligocki
III – Piotr Stanek
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Anna Kubalska
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S M 6 W E D G E S.

P R O G R E S Y W N A KO N S T R U KC J A .
NIEZWYKŁA PRECYZJA.

NISKO POŁOŻONY ŚRODEK
CIĘŻKOŚCI: 46°–52°

CENTRALNIE POŁOŻONY ŚRODEK
CIĘŻKOŚCI: 54° i 56°

WYSOKO POŁOŻONY ŚRODEK
CIĘŻKOŚCI: 58°–62°

PROGRESYWNY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI ZAPEWNIA LEPSZĄ
KONTROLĘ ODLEGŁOŚCI I LEPSZE CZUCIE PIŁKI.
Precyzja podczas gry wedge’ami jest możliwa wyłącznie dzięki zastosowaniu
precyzyjnej technologii. Nowe wedge Vokey SM6 mają innowacyjny, progresywny
środek ciężkości położony optymalnie w przypadku różnych kątów nachylenia główki,
aby zapewnić powtarzalną odległość uderzeń, kontrolę trajektorii lotu i lepsze czucie
piłki. Dowiedz się więcej na temat nowych wedge’ów SM6 na stronie Vokey.com
46 – 08
52 – 08
56 – 10
60 – 04

JORDAN SPIETH

F Grind
F Grind
S Grind
L Grind

52 – 12 F Grind
56 – 14 F Grind
60 – 12 K Grind

JASON DUFNER

SILESIA BUSINESS & LIFE

48 – 08 F Grind
54 – 08 M Grind
60 – 04 L Grind

JIMMY WALKER
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Nastąpił dzień, na który czekaliśmy i przygotowywaliśmy się do niego ponad pół roku temu. Za
nami dwa turnieje eliminacyjne poza granicami kraju – Alicante i Gran Canaria, po nich trzy
turnieje eliminacyjne w Polsce – Gorzów Wielkopolski, Pętkowice, Bytom. I ostatni turniej cyklu
Silesia Business & Life Golf Cup połączony z eventem w Siemianowicach Śląskich.
Tak jak w poprzednich latach posta-

xon, piłeczki golfowe, zawieszka na

nowiliśmy turniej finałowy zorgani-

torbę golfową, przypinka do odzieży

zować na polu, które jest nam bliskie

i wiele innych oraz spotkanie w gro-

pod każdym względem. Golfiści przy-

nie bliższych i dalszych znajomych,

bywali do nas dzień przed turniejem,

wprawiły zawodników w dobry na-

Czekaliśmy z niecierpliwością na

aby móc rozegrać rundę treningową

strój. A najlepszym dowodem na to

wiadomość z pola, że padła wygrana

i zapoznać się z polem bądź przypo-

była diametralna zmiana pogody na

któregoś z konkursów Hole in one,

mnieć rozmieszczenie po-szczegól-

naj-lepszą jaką mogliśmy sobie wy-

niestety nikomu w tej edycji nie udało

nych tee. Natomiast przygotowaniom

marzyć – słoneczną i bezchmurną.

się tego osiągnąć.

ze strony organizatora jak i sponsorów

Dziewiąta rano – shot gun – a na polu

W czasie kiedy zawodnicy rywali-

wydarzenia nie było końca. Wczesny

na golfistów czekało mnóstwo nagród

zowali w kilku kategoriach: Stroke-

ranek dnia turniejowego przyniósł

do wygrania w dodatkowych konkur-

play brutto PRO, Stroke-play brutto

nam niemiłą niespodziankę – poranny

sach:

amatorzy, Stableford netto w kat. HCP

Med fundatorem nagrody.
Dołek nr 18 – Longest drive – Glenmorangie fundatorem nagrody.

deszcz i burzę. Pomimo słabo zapo-

Dołek nr 2 – Hole in one – sprzęt

0-15,0 oraz Stableford netto w kat.

wiadającej się pogody przybyli wszy-

marki Srixon ufundowany przez firmę

HCP 15,1-30,0, rozpoczęła się część

scy golfiści. Wśród nich byli znani

Golf Team.

artystyczna wydarzenia dla zapro-

polscy sportowcy: Jurek Dudek, Mariusz Czerkawski, Mateusz Ligocki,

Dołek nr 3 – Longest drive – Pako
Lorente fundatorem nagrody.

szonych gości. Przygotowaliśmy dla
nich we współpracy ze sponsorami

aktor Krzysztof Materna, Wojciech

Dołek nr 5 – Hole in one – Melex

i partnerami wspaniałe atrakcje oraz

Witczak z zespołu Afromental a także

wartości 25000 zł ufundowany przez

mnóstwo cennych nagród w loteriach

zawodowcy golfowi: Mark Bednar-

Silesia Business & Life.

wizytówkowych.

Przybyłych

gości

czyk, Peter Bronson, Adrian Kaczała,

Dołek nr 8 – Hole in one – golfowy

powitaliśmy muzyką graną przez DJ-a

Jan Lubieniecki, Max Sałuda, Robert

wyjazd na wyspę Gran Canaria ufun-

z katowickiego klubu Prime. Konfe-

Woźniak i Maciej Zakrzewski. Pierw-

dowany przez Komu Group.

ransjerem tegorocznego eventu został

szy raz w turnieju zagrali Krassimir
Balakov –

bułgarski piłkarz oraz

Thomas Sobotzik – piłkarz niemiecki
polskiego pochodzenia, obaj grający
w Bundeslidze. Pośród zawodników
byli również tacy, którzy systematycznie biorą udział w wydarzeniach
organizowanych przez naszą redakcję.
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Dołek nr 17 – Longest drive – Beta-

Dołek nr 9 – Longest drive – Solvadis Polska fundatorem nagrody.
Dołek nr 11 – Nearest to the pin –
Nespresso fundatorem nagrody.
Dołek nr 12 – Longest drive – SPAR
fundatorem nagrody.
Dołek nr 14 – Longest drive – Sportofino fundatorem nagrody.

Adam Giza, który pracuje m.in. jako
prezenter TVS. Wśród zaproszonych
artystów, którzy przygotowali występy dla publiczności byli: Marcin
Kindla, Beata Fesser, Kinga Roch, Michał Milowicz i Pamela. Goście mogli
korzystać z dodatkowych atrakcji jak
m.in. przygotowana dla nich Akade-

Wspólne śniadanie, serwowany Moet

Dołek nr 16 – Hole in one – Audi A1

mia Golfa mająca na celu przekazanie

& Chandon oraz wspaniałe upomin-

wartości 110 tyś zł ufundowany przez

podstaw gry oraz nauka uderzania w

ki dla graczy: pamiątkowa koszulka

Lellek Group oraz Silesia Business &

piłeczkę golfową, prowadzona przez

Pako Lorente, czapeczka golfowa Sri-

Life.

instruktorów Śląskiego Klubu Gol-
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prezentację swoich pojazdów wraz z
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możliwością jazdy próbnej, z której
wiele osób z przyjemnością korzy-
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stało. Sieć sklepów Sportofino przekazała vouchery do rozlosowania w
ramach loterii wizytówkowej. Marka
Nespresso zaoferowała gościom dwa
bary kawowe z nielimitowanym dostępem do degustacji kawy, jak również
ekspresy Nespresso w ramach dodatkowych konkursów. Wiele firm przygotowało stanowiska umożliwiające
poprzez kontakt z reprezentantami na
poznanie asortymentu, zakresu usług
bądź historii przedsiębiorstwa, a byli
nimi BetaMed, Pako Lorente, Lellek
Group, Glenmorangie & Hennessy,
Belveder, Ko-mu Group, Miasto Siemianowice Śląskie. Aby czas spędzony z nami pozostał na długo w pamięci
przybyłych osób, firma Pako Lorente
przygotowała pokaz mody skierowany zarówno do kobiet jak i mężczyzn.
Kolekcja Pako Lorente Woman to połączenie damskiej garderoby z elementami zapożyczonymi z męskiej szafy.
Wzornictwo kolekcji charakteryzuje
minimalizm, proste, klasyczne kroje
w nowoczesnym wydaniu oraz dobrej
jakości tkaniny. Mężczyźni wybierający Pako Lorente mają do wyboru
stylizacje na każdą okazję, zaczynając od klasycznych, biznesowych, po
casualowe, wyróżniające się na tle
zachowawczej mody męskiej. Różnorodność fasonów i dbałość o detale
oraz ciekawa kolorystyka asortymentu
z kolekcji Pako Lorente są wizytówką
marki. Kolekcje ubrań uzupełnione są
dodatkami i akcesoriami które dopełniają stylizacje. Dla miłośników sztuki
został przygotowany wernisaż artysty
malarza surrealisty Andrzeja Styrny,
który jak przy poprzednich edycjach
Silesia Business & Life Golf Cup,
przekazał jedno ze swych wspaniałych
dzieł jako nagrodę dla szczęśliwca.
Natomiast dla miłośników sztuki kulinarnej przygotowane zostało menu
degustacyjne kuchni japońskiej, śródziemnomorskiej i polskiej z elementami new age. Do wczesnych godzin
popołudniowych wszyscy bawili się
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wyśmienicie. Potem nadszedł moment
lekkiego zdenerwowania, gdyż w dniu
tym odbywał się mecz mistrzostw Europy Polska – Szwajcaria. Jednak na tę
ewentualność byliśmy przygotowani
i nasi goście oraz golfiści, którzy w
międzyczasie zakończyli swoje zmagania i zeszli z pola, mogli oglądać
mecz w przygotowanych strefach kibica. Emocje były podwójne – związane z meczem i wynikami turnieju.
Mecz zakończył się zwycięstwem
Polaków, a my dla pełnych euforii gości przygotowaliśmy koncert głównej
gwiazdy eventu. Wystąpił Piotr Kupicha – zespół Feel. Radości nie było
końca, tym bardziej, że zbliżał się najbardziej oczekiwany czas przez golfistów, a mianowicie rozdanie nagród.
Dla

zwycięzców

przygotowaliśmy,

we współpracy ze sponsorami i partnerami mnóstwo cennych nagród. Zawodowcy grali o nagrody finansowe,
a kolejne miejsca zajęli:
STROKEPLAY brutto PRO
I – Bronson Peter
II – Lubieniecki Jan
III – Kaczała Adrian
III – Bednarczyk Marek
Amatorzy rywalizowali o puchary i
nagrody rzeczowe. Dla miejsc pierwszych firma Komu Group ufundowała
tygodniowe golfowe wyjazdy na Gran
Canarię. Zwycięzcy otrzymali także
cenne puchary, torby golfowe, kije
golfowe, piłeczki golfowe, vouchery Sportofino, vouchery BoConcept,
ekspresy Nespresso, telewizor ufundowany przez firmę Solvadis Polska i
odkurzacz Miele.
Wyniki wśród amatorów plasują się
następująco:
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STROKEPLAY brutto
I – Ludyga Piotr
II – Szyja Jakub
III – Balakov Krassimir
IV – Skotarski Piotr
V – Bigus Bogdan
STABLEFORD netto w kat. HCP
0-15,0
I – Skotarski Piotr
II – Cader Sham
III – Dudak Jacek
IV – Królikowski Marek
V – Kotlarek Sławomir
STABLEFORD netto w kat. HCP
15,1-30,0
I – Ligocki Mateusz
II – Zygalski Krzysztof
III – Michałowski Michał
IV – Wadowski Adam
V – Wadowski Alan
Najlepsza

kobieta

w

kategorii

STROKEPLAY brutto to Ewa Ludyga.
W konkursach dodatkowych Longest
drive najlepsi byli Jurek Dudek, Jakub
Szyja, Sham Cader, Artur Muś. Nikomu z zawodników nie udało się wygrać
konkursu Hole in one, a pierwszy raz
mieliśmy dla graczy aż cztery dodatkowe możliwości. Mamy nadzieję, że
siódma edycja Silesia Business & Life
Golf Cup, przyniesie więcej rozdanych
nagród dla golfistów.
Pamiętając o naszych gościach rozlosowaliśmy wśród nich wiele wspaniałych nagród: vouchery na tradycyjny
masaż tajski ThaiSabai, vouchery Sportofino, personalizowane koszule Pako
Lorente, ekspresy Nespresso, vouchery
BoConcept, Glenmorangie, Henessy.
Natomiast dla naszych znakomitych
sponsorów i partnerów przygotowaliśmy pamiątkowe patery, wyrażające
wdzięczność za pomoc i zaangażowanie
przy organizacji VI edycji cyklu Silesia
Business & Life Golf Cup. Wspaniale
było gościć także aktorkę Oliwię Angerstein, zespół Ich Troje, piłkarza Radosława Gilewicza oraz wszystkich gości,
których obecność sprawiła nam ogromną radość. Dziękujemy serdecznie za
czas spędzony z nami, zwycięzcom gratulujemy wygranych i zapraszamy od
udziału w VII edycji Silesia Business &
Life Golf Cup 2017.
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Anna Kubalska
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Obierz kurs na pola golfowe
Golf to sport mający stale rosnącą grupę fanów. To doskonały sposób na zachowanie formy fizycznej i relaks na łonie przyrody. Ze względu na nasz klimat ciężko uprawiać ten sport przez cały rok.
Z myślą o tych, którzy chcą połączyć szlifowanie swoich umiejętności gry w golfa z wypoczynkiem i
zwiedzaniem powstała Spółka Komu Group. O tym dlaczego połączenie turystyki i gry golfa to świetne rozwiązanie, opowiedział nam Paweł Muszyński, dyrektor Biura Podróży Komu Group Sp. z o.o.
– Niewiele jest biur podróży, które
mają tak sprecyzowaną działalność. Jak
narodził się pomysł, by organizować wyjazdy stricte dla golfistów?
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– Golf w Polsce nie jest dyscypliną
wiodącą. Nie obawialiście się?
– Spółka Komu Group powstała
w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowa-

skich w Rio de Janeiro, gdzie golf wraca
po ponad 100-letniej przerwie będziemy
przeżywali boom na tę dyscyplinę.
– Gdzie zatem można wybrać się, by
pograć w golfa?

– Ten pomysł narodził się zupełnie na-

nie wyjazdami najwyższej jakości. Po-

turalnie. Powstał w wyniku rozmów, które

stanowiliśmy kłaść nacisk na organizację

– Zajmujemy się przede wszystkim

przeprowadzałem z moim ówczesnym ko-

wyjazdów golfowych, bo chociaż środo-

wyjazdami zagranicznymi. Organizowa-

legą a obecnie partnerem biznesowym. On

wisko golfistów jest niewielkie, to jest

ne są one w okresie, w którym w Polsce

był i jest właśnie golfistą, miał duże poję-

to dyscyplina bardzo prężnie rozwijająca

w zasadzie grać w golfa nie można, czyli

cie o tej dyscyplinie, natomiast ja posiada-

się. My także spotykamy się z coraz więk-

od końcówki października do początku

łem wieloletnie doświadczenie w branży

szą liczbą osób, które zaczynają swoją

kwietnia. W naszej firmie obraliśmy so-

turystycznej, więc uznaliśmy, że można

przygodę z golfem. Ci, którzy już złapali

bie zarówno kierunki stosunkowo bliskie,

nasze pasje i doświadczenia połączyć. I tak

bakcyla, często przyprowadzają swoich

takie jak Hiszpania, gdzie w grę wchodzą

w 2012 roku powstała nasza firma specja-

kolegów, żony czy nawet dzieci i starają

zarówno Wyspy Kanaryjskie jak i okolice

lizująca się w wyjazdach golfowych, in-

się ich zarazić sympatią do golfa. Kto wie,

Costa del Sol, Portugalia czy Turcja ze

centive travel oraz turystyce luksusowej.

być może po Letnich Igrzyskach Olimpij-

swoją mekką golfową – miastem Belek.
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Nie zamykamy się jednak wyłącznie na

– W trakcie takich wyjazdów każdy

w Polsce. Chcemy promować golf w Pol-

Europę i staramy się także organizować

gra indywidualnie, czy też organizowa-

sce, bo jest to rywalizacja, która pielęgnuje

wyjazdy w dalsze zakątki świata. W tym

ne są turnieje?

przyjaźnie i biznes.

roku proponujemy wyjazd do Tajlandii

– Oczywiście organizujemy turnieje,

– Organizowane przez Państwa wy-

oraz do Wietnamu, gdzie golf chociaż jest

w których udział biorą uczestnicy wy-

jazdy nie są przeznaczone wyłącznie dla

sportem elitarnym, bije rekordy popular-

jazdu. Stanowią one dodatkowy bodziec

tych, którzy już potrafią grać w golfa?

ności. Taki wyjazd to nie tylko okazja, by

mobilizujący. Zresztą jak powszechnie

– Oczywiście, że nie. Skierowane są one

zagrać w golfa, ale także możliwość od-

wiadomo, rywalizacja jest także najlepszą

do wszystkich – nawet do tych, którzy nie-

wiedzenia kilku naprawdę niezwykłych

formą nauki. Właśnie dlatego zdecydowa-

dawno uzyskali Zieloną Kartę i dopiero

miejsc – takich jak chociażby zatoka

liśmy się zostać partnerem i sponsorem

szlifują swoje umiejętności. Zdajemy sobie

Ha Long, która jest w naszym progra-

World Amateur Golfers Championship,

sprawę z tego, że każda runda golfa to jest

mie zwiedzania. To świetne rozwiązanie

w ramach których odbywa się 15 elimi-

trening i do takiego treningu zapraszamy

dla par, w których tylko jedna osoba gra

nacyjnych turniejów w Polsce. Jesteśmy

także na wyjazdy, gdzie pod okiem profe-

w golfa. Posiadamy bowiem alternatyw-

również partnerem i sponsorem cyklu tur-

sjonalnego trenera można wkroczyć w świat

ny program dla osób, które w golfa nie

niejów Silesia Business & Life Golf Cup

golfa.

grają.

i kilku jeszcze innych odbywających się
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– Dziękuję za rozmowę.
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Hotel Hilton Hua Hin Resort & Spa *****
17-28 STYCZNIA 2017 – Lufthansa z Katowic

Silesia Business & Life we współpracy z hotelem Hilton Hua Hin Resort & SPA oraz Komu Group serdecznie
zapraszają na II wyjazd eliminacyjny do krajowego finału Silesia Business & Life Golf Cup 2017. Tym razem
zapraszamy Państwa do cudownej i egzotycznej Tajlandii. Proponujemy Państwu bardzo dogodny przelot
liniami Lufthansa z wylotem z Katowic z krótkim oczekiwaniem we Frankfurcie i komfortowym lotem do
Bangkoku. Luksusowy Hotel – Wspaniałą atmosferę – 6 x Golf – Najlepsze pola golfowe w Tajlandii

KOMU Group Sp. z o.o., 01-682 Warszawa, ul. Kiwerska 2
tel.+48 22 354-60-82
kom. +48 519-854-196
80
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SILESIA BUSINESS & LIFE GOLF CUP 2017 – ELIMINACJE ZAGRANICZNA

TAJLANDIA Hua Hin

11 dni / 9 nocy - Zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym z widokiem na Ocean ( pokoje są bardzo duże – około 43 m2) – pokój
Deluxe Ocean View z balkonem – od 8 do 11 piętra.
Codzienne śniadania X 9 – Kolacja z rozdaniem nagród (bez napojów) – Tajskie przywitanie na lotnisku
Transfery lotniskowe – Wszystkie transfery na pola golfowe
6 rund golfa na polach wymienionych w ramowym programie (Banyan oraz Black Mountain – Top pola w Tajlandii oraz w trójce
najlepszych pól w całej Azji na każdej rundzie caddy wliczeni
Gwarantowane tee time (9:00 – 10:00) – Ubezpieczenie KL/ NW- TU Europa SA – Opieka koordynatora z ramienia Komu Group.
CENY: Osoba w pokoju 2 osobowym Deluxe Ocean View: 1665 EUR
Dopłata do pokoju 1 osobowego Deluxe Ocean View: 460 EUR
Możliwość zakwaterowania w pokoju: Executive Ocean View – dopłata: 185 EUR/ cały pobyt
(piętra od 12 do 16) goście zakwaterowani w tych pokojach mają dostęp do prywatnego Resort Longue – śniadanie specjalne,
drinki przed kolacja, wieczorne przekąski, całodzienny dostęp do soft drinków, kawa / herbata, bezpłatny internet
Dopłata do pokoju 1 osobowego Executive Ocean View: 830 EUR
Bilet lotniczy płatny dodatkowo: 3400 PLN ( cena wraz z bagażem rejestrowanym do 23 kg oraz podręcznym)
Przelot linie Lufthansa: Katowice - Frankfurt – Bangkok – Frankfurt- Katowice
Koszt transportu kijów golfowych + 100 EUR/ za jedną stronę płatne na lotnisku przy odprawie.

SILESIA BUSINESS & LIFE
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PODRÓŻE
KLAUDIUSZ SEVKOVIC

Portugalia – Nazare

84

Początek sezonu urlopowego w Pol-

su w małym miasteczku z widokiem

sce skłonił mnie do odbycia krótkiego

na ocean i o wspaniałym klimacie.

wyjazdu wypoczynkowego, a skoro

Zdecydowałem, że miejscem doce-

uchodzę za „obieżyświata”, to znów

lowym kilkudniowego pobytu będzie

opuściłem nasz kraj, by tym razem

miasteczko Nazare, którego nazwę

obrać kierunek na południe, a właści-

skojarzyłem z biblijnym Nazaretem.

wie na kraniec kontynentu europej-

Wiele się nie pomyliłem, gdyż według

skiego. Wybrałem Portugalię.

legendy, owo miasteczko – niemalże

Uwielbiam duże metropolie, ale

wioska rybacka, wywodzi swoją na-

tym razem po intensywnych miesią-

zwę od niewielkiej figury Matki Bo-

cach pracy marzyłem o spędzeniu cza-

skiej, Czarnej Madonny, przyniesionej
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przez mnicha w IV wieku z Nazaretu

trudną, prawie górską, ścieżkę. Dziś

nazwa pochodzi od arabskiego słowa

do klasztoru w pobliżu Méridy, a spro-

dla wygody mieszkańców i turystów z

Al-zulayi „małe kamyczki”, bo przez

wadzonej do Nazaré w 711 roku przez

dołu do góry kursuje od rana do póź-

Maurów zostały tutaj sprowadzone”.

mnicha Romano. Miasteczko położo-

nych godzin nocnych winda linowa.

Praia da Nazaré (plaża w Nazaré)

ne jest na północ od Lizbony. Poko-

Największą budowlą miasteczka jest

to szeroki pas złocistego piasku. Pa-

nanie tego odcinka drogi autokarem

piękny kościół. Na uboczu, tuż nad

nują tu doskonałe warunki do kąpieli

zajęło mi około dwie godziny. Wybra-

urwiskiem, stoi mała kaplica Matki

w oceanie. Jest to strzeżona plaża, są

łem ten środek transportu, abym mógł

Boskiej z Nazare. Na jej ścianie wid-

tu prysznice oraz można wynająć so-

podziwiać malowniczą okolicę. Naza-

nieje biało-niebieskie arcydzieło stwo-

bie namiot plażowy chroniący przed

ré leży między skalistym Cabo Carvo-

rzone z małych ceramicznych płytek,

zbyt silnym słońcem. Na plaży można

eiro i Cabo Mondego, ma ledwie 85

zwane azulejos. Z tych właśnie błękit-

spotkać rybaków w kraciastych koszu-

km i składa się z trzech części – Praia

no-białych płytek słynie Portugalia.

lach i kobiety noszące jednocześnie

wzdłuż plaży, Sítio, starej wioski po-

„ Azulejos: biel i błękit. Potrafią wyra-

siedem spódnic. Kiedyś wysiadywały

łożonej na klifie oraz Pederneiry, któ-

zić wyjątkowo wiele, być może prawie

na brzegu czekając na mężczyzn i na-

ra to część ulokowana jest na wzgórzu

wszystko. Opowiadają o wyprawie

kładając codziennie kolejną spódnicę,

otaczającym wioskę. Wioska Sitio zo-

Vasco da Gamy i o losach dziewczy-

aż do momentu, gdy łódź męża poja-

stała zbudowana bardzo dawno temu.

ny, o głodzie, o tęsknocie, o miłości.

wiała się horyzoncie. Obecnie kobiety

Kiedyś, aby dotrzeć do niej z piasz-

Sławią życie. Tandetne i oryginalne

w kolorowych spódnicach sprzedają

czystej plaży, trzeba było pokonywać

jednocześnie, fajansowe kafelki... Ich

suszone owoce, pestki, orzechy na
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centralnym placu Nazaré. Mnóstwo

butikowym hotelu. Wewnątrz nowo-

głości od brzegu dno opada tworząc

rozmaitych egzotycznych przypraw

czesność

i elegancja, na zewnątrz

tzw. kanion Nazaré o głębokości 5

znajduje się

w ogromnych worach

tradycyjna, regionalna budowla. By-

km i szerokości 230 km. Dzięki wła-

jak na targu w Maroku. Wokół roz-

łem pod wrażeniem tego miejsca.

śnie takiemu ukształtowaniu dna tu-

nosi się niewyobrażalny zapach mie-

Restauracje zachwycały bogactwem

tejsze fale są dodatkowo spiętrzane

szanki tych wszystkich specjałów.

ryb i owoców morza, którym ciężko

osiągając monstrualne rozmiary i są

Na plaży porozkładane są siatki, na

było się oprzeć. Wspaniałe kraby,

jednymi z największych na świecie.

których suszą się sardynki i dorsze.

lobstery – uwielbiam je... Dzięki mo-

Najlepszy czas na podziwianie bądź

Tutejsze kobiety sprzedają te suszo-

jemu zamiłowaniu do dobrej kuchni

zdobywanie fal to okres jesienny.

ne ryby. To miasteczko, w którym

poznałem pewnego rybaka, który z

W listopadzie 2011 r., hawajski sur-

chyba jak nigdzie indziej, znaleźć

przyjemnością opowiedział mi o mia-

fer Garrett McNamara surfował po

jeszcze można żywe ślady dawnych

steczku. Ciekawostką była dla mnie

rekordowej fali 23,8 m, a 28 stycznia

tradycji. Tuż przy plaży rozciąga się

informacja, że w okolicy występują

2013 r., McNamara pobił ten rekord.

pas niskich, białych domów z charak-

gigantyczne fale. Praia do Norte po-

W tym samym roku Brazylijczykowi

terystycznymi ceglastymi dachami.

łożona niedaleko Nazaré, to idealne

Carlosowi Burle udało się utrzymać

To głównie hotele i restauracje oraz

miejsce do uprawiania surfingu, ale

na mierzącej ponad 100 stóp, czyli

bary. Zatrzymałem się w pięknym

ekstremalnego. W niedużej odle-

ponad 30,5 metra fali.
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Ze wzgórza patrzyłem na zapiera-

której ojczyzną jest właśnie Portuga-

Czas spędzony pomiędzy plażowa-

jący dech w piersiach krajobraz. Eks-

lia. Przypatrywałem się temu wszyst-

niem a wyśmienitym, regionalnym

pansja bieli i błekitu, niewyobrażalna

kiemu wokół i wydawało mi się, że

jedzeniem, odpoczynkiem i sportem,

przestrzeń i potęga oceanu. Wszech-

czas się tutaj zatrzymał.

poznawaniem nowych ludzi i relak-

obecne słońce i szum fal, które co jakiś

Nazare to także miejsce pielgrzy-

sem w samotności, spędziłem cudow-

czas z ogromną siłą uderzają o brzeg.

mek. Sanktuarium w Nazare nie jest

nie. Polecam to miejsce miłośnikom

Spacerowałem po wąskich uliczkach,

duże, a bardzo malowniczo położone.

małych, portugalskich miasteczek tuż

zaglądałem do małych sklepików

Głównym miejscem sanktuarium jest

nad oceanem, które zachwycają pięk-

z pamiątkami. Wiele było tu wyrobów

barokowy kościół, który powstał na

nym położeniem wśród nieskażonej

wykonywanych ręcznie, spotykałem

miejscu gotyckiej budowli wzniesio-

przyrody oraz pełnią słońca i błękitu

uśmiechających się do mnie tubylców,

nej w 1377 roku, aby obsłużyć coraz

oraz obecnością przyjaznych, otwar-

a z przemiłymi staruszkami w regio-

większy ruch pielgrzymkowy w to

tych, serdecznych ludzi.

nalnych strojach ucinaliśmy sobie po-

miejsce. Obecny kościół to budowla

Niezwykłe dźwięki, zapachy, wra-

gawędki. Okazuje się, że chodzą na co

jednonawowa z kopułą, zwieńczona

żenia... Coś nieuchwytnie pięknego

dzień tak ubrani, pielęgnując tradycje.

latarnią oraz dwiema dzwonnicami,

wokół napełniło mnie radością i pozy-

To tu, to tam, dobiegała do mych uszu

a w ołtarzu głównym znajduje się cu-

tywną energią.

jedyna w swoim rodzaju muzyka fado,

downa figurka.
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IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
RIO DE JANERIO
5-21.08.2016

Zdawać by się mogło, że po Euro 2016

wiosce mieści się 31 budynków miesz-

Bogini Nike, Akropol i Stadion Pana-

sportowe emocje mamy już za sobą. Nic

kalnych, w których łącznie znajdują

teński. Rewers ozdobiony został logiem

bardziej mylnego – przed nami bowiem

się 3604 apartamenty. Docelowo stano-

igrzysk oraz ich symbolem – wieńcem

XXXI Letnie Igrzyska Olimpijskie. Igrzy-

wić będą one lokum dla ponad 10 000

laurowym. Ten tworzy charakterystycz-

ska odbędą się w dniach 5-21 sierpnia

uczestników igrzysk. Same budynki są

ne linie, które stanowią nawiązania do

w Rio de Janeiro w Brazylii. Po raz

rozmieszczone na powierzchni liczącej

idei olimpizmu oraz sił natury. Co cie-

pierwszy najwięksi sportowcy będą

ponad 200 tysięcy m kw. Dostosowane

kawe, medale olimpijskie są w pewnej

gościć w Ameryce Południowej. W

są one do potrzeb osób niepełnospraw-

mierze ekologiczne. Te złote i srebrne

Letnich

Olimpijskich

nych. Ponadto posiadają takie udogod-

zawierają bowiem po 30% surowców

o medale walczyć będzie ponad 10 500

nienia jak: instalacje ekologiczne, pane-

wtórnych. Ponadto do produkcji wstęg,

sportowców z 206 Narodowych Komi-

le słoneczne i urządzenia do recyklingu

na których zawisły medale, użyto ma-

tetów Olimpijskich. W trwającej 16 dni

wody użytkowej.

teriałów w połowie pochodzących z

Igrzyskach

imprezie nie zabraknie nowych dyscyplin sportowych i innych niespodzianek.
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przerobionych plastikowych butelek.
Medale, którymi nagradzani będą

Etui na medale powstało z surowców

najlepsi sportowcy świata, zostały za-

naturalnych. Do jego produkcji uży-

prezentowane publiczności na 52 dni

to drewna typu freijo – pochodzącego

Wioska olimpijska otwarta zosta-

przed rozpoczęciem Igrzysk XXXI

wyłącznie z certyfikowanych upraw. A

ła 50 dni przed rozpoczęciem Igrzysk

Olimpiady Rio 2016. Ich wygląd sta-

ile medali wyprodukowano? Mennica

XXXI Olimpiady w Rio 2016. Znajduje

nowi odzwierciedlenie ścisłego związ-

Brazylii stworzyła ich dokładnie 2488,

się ona w dzielnicy Barra da Tijuca, na

ku, jaki istnieje między siłami natury

w tym: 812 medali złotych, tyle samo

zachodzie Rio, nieopodal Parku Olim-

a sportem. Jeśli chodzi o awers meda-

medali srebrnych i 864 brązowe.

pijskiego, skąd jest już bardzo blisko

lu – to tu obyło się bez niespodzianek.

do większości obiektów sportowych. W

Zgodnie z tradycją znajduje się na nim:
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KADRA POLSKI

Reprezentacja Polski na XXXI Letnie

judo, kajakarstwo górskie i klasycz-

łowy, triatlon, wioślarstwo, zapasy, że-

Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro

ne, kolarstwo szosowe i torowe, MTB,

glarstwo, siatkówka i piłka ręczna. Do

liczyć będzie 240 sportowców. Znalazło

lekkoatletyka,

pięciobój

najliczniejszej grupy należą lekkoatleci.

się w niej 100 kobiet i 140 mężczyzn.

nowoczesny, pływanie, podnoszenie cię-

W skład ich grupy wchodzi obecnie 71

Są to reprezentanci 27 dyscyplin spor-

żarów, siatkówka plażowa, strzelectwo,

osób. Z trzech ostatnich igrzysk olim-

towych. O medale Polacy walczyć będą

szermierka, taekwondo, tenis, tenis sto-

pijskich, które odbywały się w Atenach,

łucznictwo,

w takich dyscyplinach jak: badminton,
boks, gimnastyka sportowa, jeździectwo,
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Pekinie i Londynie nasi reprezentanci

skie jedynki i osady łącznie mają szansę

trudno. Co prawda Agnieszka Radwań-

przywieźli każdorazowo po dziesięć me-

zgarnąć sześć krążków. Te mają paść

ska cztery lata temu na igrzyskach nie

dali. Zdaniem analityków i ekspertów –

łupem:

kajakarki Marty Walczykie-

spisała się najlepiej, jednak w Rio ma

w Rio de Janeiro biało-czerwoni mogą

wicz (200 m) oraz wioślarskiej dwójki

szansę się zrehabilitować. Eksperci ty-

się zdecydowanie poprawić. Szacuje się

podwójnej – Magdaleny Fularczyk-Ko-

pują, że Radwańska znajdzie się w fi-

bowiem, że reprezentanci i reprezen-

złowskiej i Natalii Madaj a także Ewe-

nale.

tantki Polski w sumie mogą zdobyć na-

liny Wojnarowskiej, dwójki Karolina

W sportach drużynowych na olimpij-

wet 18 olimpijskich krążków. A kto ma

Naja/Beata Mikołajczyk oraz kobiecej

ski medal szansę, zdaniem analityków,

największe szanse na medal?

czwórki w kajakach na dystansie 50

mają siatkarze oraz piłkarze ręczni.

metrów i kobiecej czwórki podwójnej.

Typuje się, że sięgną oni po olimpijskie

Domeną Polaków ma być królowa
sportów. Eksperci oceniają, że w tej

Igrzyska Olimpijskie w Rio de Ja-

dyscyplinie w sumie uda nam się zdo-

neiro mają być także czasem dla od lat

Widoki na medal ma także kolarz

być pięć medali. Te z najcenniejszego

plasującego się w światowej czołówce

Michał Kwiatkowski. Chociaż konku-

kruszcu zawisnąć mają na szyi Anity

kajakarza z Limanowej – Mateusza Po-

rencja jest duża, to Polak zdaniem wie-

Włodarczyk, Pawła Fajdka (oboje rzut

laczyka. Eksperci szacują, że może on

lu, ma niezbędne doświadczenie.

młotem) i Piotra Małachowskiego (rzut

nawet zdobyć złoty medal.

Ostatnim kandydatem do zdobycia

dyskiem). Szansa na medal przypisy-

Swoją obecność w Brazylii mają

medalu wymienianym przez świato-

wana jest także Kamili Lićwinko (skok

także zaznaczyć nasi żeglarze. W Rio

wych ekspertów jest Radosław Kawęc-

wzwyż) i Adamowi Kszczotowi (bieg na

reprezentować nas będą Piotr Myszka

ki. Chociaż na basenie 25-metrowym

800 m).

i Małgorzata Białecka – szacuje się, że

nie ma on sobie równych, to szacuje się,

oboje wywalczą medale.

że także na 50-metrowym uda mu się

Zwycięsko z walki o medale mają
wyjść także nasi kajakarze i wioślarze.

W przypadku tenisa zgadnąć, kto

Tu prognozy należą do optymistycz-

z Polaków ma szansę na medal, nie-

nych – według analityków bowiem pol-
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srebro.
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stanąć na podium.

ARENY OLIMPIJSKIE
Olimpijskie obiekty, na których będą

igrzysk olimpijskich. Walka o meda-

jący się z kilku pawilonów. O medale

rywalizowali sportowcy w trakcie XXXI

le w „królowej sportu” odbędzie się

walczyć będą tu przedstawiciele takich

Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de

bowiem na Stadionie Olimpijskim.

dyscyplin sportowych jak: boks, pod-

Janeiro, podzielone zostały na cztery

Ten obiekt jest w stanie pomieścić 60

noszenie ciężarów, badminton czy te-

strefy: Barra, Copacabana, Maracanã

tysięcy widzów. Oprócz konkurencji

nis stołowy.

i Deodoro. Jak nie trudno się domy-

lekkoatletycznych rozegrana zostanie

Oprócz aren sportowych to właśnie

ślić, sercem igrzysk będzie legendarna

na nim faza grupowa turnieju piłki

w tej strefie znajduje się Wioska Olim-

Maracanã. To właśnie tam zainaugu-

nożnej.

pijska i centrum prasowe.

rowane zostaną Igrzyska XXXI Olim-

W strefie Barra znajduje się naj-

Deodoro to drugie największe skupi-

piady Rio 2016. Brazylijska świątynia

większa koncentracja aren sporto-

sko konkurencji sportowych podczas

futbolu została w pełni zmodernizowa-

wych podczas igrzysk olimpijskich.

Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio

na w 2014 roku. Uczyniono to na po-

W sumie na 15 sportowych arenach

de Janeiro. Wszystkich aren w sumie

trzeby organizowanego w tym miejscu

znajdujących się w tej strefie rozegra-

w tej strefie jest dziewięć, a rozgry-

Mundialu. Aktualnie obiekt pomieści

ne zostaną 23 konkurencje olimpijskie.

wanych będzie na nich 11 konkuren-

ponad 78 tysięcy kibiców. Arena w trak-

To tutaj mieszczą się dwa olbrzymie

cji. W Deodoro Olympic Park wal-

cie igrzysk będzie miejscem finałowych

kompleksy sportowe – Carioca Arena

czyć będą między innymi koszykarze,

zmagań piłkarzy. 21 sierpnia natomiast

oraz Riocentro. Ten pierwszy obiekt,

jeźdźcy, rugbiści i kolarze górscy.

to właśnie na niej zgaśnie znicz olimpij-

czyli Carioca Arena 1, został stwo-

Na koniec nie sposób nie wspomnieć

ski.

rzony specjalnie na potrzeby Igrzysk

o legendarnej Copacabanie. Jest to jed-

Ciekawostkę stanowi fakt, że po

XXXI Olimpiady Rio 2016. Tutaj wal-

na z najbardziej znanych dzielnic Rio de

raz pierwszy od ponad 100 lat – a do-

kę toczyć będą przedstawiciele takich

Janeiro, określona przez czterokilome-

kładniej od 1900 roku – lekkoatle-

dyscyplin sportowych jak: koszyków-

trową plażę w kształcie półksiężyca. To

ci nie wystąpią na obiekcie, który

ka, szermierka i taekwondo, zapasy

tutaj rywalizować będą między innymi

będzie areną otwarcia i zamknięcia

i judo. Riocentro to kompleks składa-

wioślarze, kajakarze i siatkarze plażowi.
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Tałant Dujszebajew
SPORT

Życie bez presji nie ma smaku
Tałant Dujszebajew, 48-letni szkoleniowiec reprezentacji Polski w piłce ręcznej i kieleckiego
Vive Tauronu, to wielka osobowość światowego hand-ballu, człowiek, który w tej dyscyplinie
sportu osiągnął wszystko. Ostatnio po raz pierwszy w historii wygrał z polskim zespołem Ligę
Mistrzów. Teraz chce z biało-czerwonymi zdobyć w Rio de Janeiro olimpijski medal.
nie wyobraża życia bez tej drugiej osoby. O zaskoczeniu też nie ma mowy.
– A synowie sami wybrali piłkę
ręczną, czy ich Pan namawiał?
– To wyszło naturalnie. Zawsze dla
synów starałem się być nie tylko ojcem, ale i przyjacielem. Zawsze dawałem rady, a oni sami decydowali. Piłkę
ręczną też wybrali sami, choć pewnie
miało na to wpływ to, że z tym sportem mieli kontakt od zawsze. Kiedy
byli mali, chodzili ze mną na treningi.
Potem sami zaczęli trenować. Jestem
szczęśliwy, że mam taki dobry kontakt
z synami, rozmawiamy ze sobą przez
telefon codziennie przez 30-40 minut.
Ale o sporcie rozmawiamy najmniej.
– Za rok Pana starszy syn Alex
trafi do klubu z Kielc. Będzie Pan od
niego wymagał więcej niż od innych,
czy może będzie mógł liczyć na taryko żona i synowie, wszyscy moi przy-

wiek-piłka ręczna”. Myśli Pan o niej

jaciele są z nim związani. Wszystko co

24 godziny na dobę, przeżywa jeszcze

mam, zawdzięczam temu sportowi.

fę ulgową?
– Ani mniej, ani więcej. Alex będzie
takim samym zawodnikiem, jak inni.

raz mecze, analizuje, ogląda powtór-

– Żona, była reprezentantka Związ-

Kiedy zasłuży dostanie reprymendę,

ki meczów, czy raczej wycisza i stara

ku Radzieckiego i Rosji, bramkarka,

kiedy zagra dobrze – pochwalę go. Nie

się myśleć o czymś innym?

jest Pana krytykiem, potrafi Panu

będę miał z tym żadnych problemów.

– Powiedzieć, że myślę o piłce ręcznej 24 godziny na dobę, to przesada.

powiedzieć, że coś Pan źle zrobił, czy
ra-czej wspiera w każdej sytuacji?

– Na ławce trenerskiej bywa Pan
bardzo impulsywny, zdarzało się, że

Ale bardzo to lubię, oglądam dużo

– Żona podchodzi do mojej pracy

był Pan za to karany, jak za starcie

meczów, analizuję. Teraz w domu nie

obiektywnie, wyraża swoją opinię, po-

z trenerem Orlenu Wisły Płock, Ma-

ma już dzieci, poświęcam handballowi

trafi doradzić, ale zawsze decyzję po-

nolo Cadensaem. A w domu jest Pan

więcej czasu. Kiedyś rodzina to było

dejmuję ja. Czasem popełniam błędy,

potulnym barankiem?

moje główne zajęcie. Trudno jednak

ale wtedy wiem, że decyzja była moja i

w domu uniknąć tego tematu, skoro

błąd jest na moje konto.

żona jest byłą piłkarką ręczną, a obaj
synowie, wprawdzie nie mieszkający w
Kielcach, też grają w handball. Nie tyl-

– Jesteście 25 lat po ślubie, potraficie się jeszcze czymś zaskoczyć?
– Po takim czasie człowiek już sobie
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– Ktoś powiedział o Panu „czło-

– W życiu prywatnym jestem inną
osobą, choć nie mogę powiedzieć, że
mam zimną krew (śmiech). Na boisku
jako zawodnik byłem impulsywny,
jako trener też tak reaguję. Taki mam
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charakter. Gdybym był inny, pewnie

– Niech się Pan nie obrazi, ale czło-

do tego jest poznanie języka. Przez

nie osiągnąłbym tego, czego dokona-

wiek pochodzący z byłego Związku

pierwsze dwa lata pobytu w Kielcach

łem. Jeśli chcesz wygrywać, musisz

Radzieckiego kojarzy się raczej z

mieliśmy z żoną lekcje, teraz już ich

żyć tym, co robisz.

piciem wódki. A Pan jest podobno

nie potrzebujemy, mówimy swobodnie

znawcą win?

po polsku.

– Skąd się Pan wziął w piłce ręcznej? Kirgistan absolutnie się z nią

– Często lata Pan do Kirgistanu?

pokochałem wino. Mam jeden ulu-

Ma Pan tam jeszcze rodzinę, znajo-

– To był trochę przypadek. Moja

biony gatunek hiszpańskiego wina,

mych?

rodzina przeprowadziła się do miesz-

ale niestety ciężko je kupić w Polsce.

– Mam brata, jego rodzinę, ciocię,

kania na nowym osiedlu, na którym

Dlatego zaopatrują mnie mieszkający

mieszkają tam moi najlepsi przyjacie-

zbudowano szkołę z piękną salą gim-

w Hiszpanii przyjaciele, albo kupuję je

le. Moi rodzice już nie żyją. Jeśli raz

nastyczną. Kiedy było ciepło, grałem

gdy tam jestem. Piję dwa, trzy razy w

w roku nie pojadę do Kirgistanu, nie

z kolegami w piłkę nożną na boisku,

tygodniu po jednej lampce, wieczorem

odwiedzę cmentarza, nie posiedzę przy

a jak robiło się bardzo zimno, ucieka-

w domu z żoną. Czasem zdarzy mi się

grobie i z nimi nie „pogadam”, czuję

liśmy do hali i graliśmy w handball.

wypić piwo, głównie w szatni po me-

się bardzo źle.

Miałem wtedy 12 lat.

czach. To z kolei zwyczaj, który wy-

nie kojarzy.

– Czyli zaczął Pan grać w piłkę

niosłem z czasów gry w Niemczech.

– Co było dla Pana najtrudniejsze
w Polsce?

– I podobno jest Pan strasznym

– Czułem się głupio, że przyjeżdża-

– Można tak powiedzieć (śmiech).

śpiochem. Wiem, żeby nie dzwonić

jąc do Polski niewiele o niej wiedzia-

Być może z tego wynikała również

do Pana przed południem, bo zwykle

łem. Pierwszymi problemami były

moja przeprowadzka do Hiszpanii i to,

Pan śpi.

język i adaptacja. Ale jeśli pracuje się

ręczną, bo lubił Pan ciepło?

– (śmiech). To też prawda, i to też

w takim klubie jak Vive Tauron Kiel-

– A jak Pan trafił do Moskwy?

zwyczaj południowców. Przespanie 12

ce, który jest perfekcyjnie zorganizo-

– Grałem coraz lepiej i kiedy miałem

czy 14 godzin nie jet dla mnie żadnym

wany, grają w nim świetni zawodnicy,

17 lat, było już wiele propozycji z róż-

problemem. Ale zdarzało się i 16. Tak

jeśli dookoła jest dużo życzliwych lu-

nych klubów. Rok później trzeba było

najlepiej odpoczywam.

dzi, to po dwóch miesiącach człowiek

że mieszkałem tam ponad 20 lat.

iść do wojska. CSKA Moskwa, woj-

– Ale nadal dużo się Pan rusza.

czuje się jak w domu. Jestem bardzo

skowy klub, był wtedy najlepszy nie

Często bierze Pan czynny udział w

zadowolony, że tu jestem i gdybym

tylko w Związku Radzieckim, ale i w

tre-ningach, poza tym biega Pan,

podejmował jeszcze raz tę decyzję,

Europie. Miałem szczęście, że mnie

jeździ na rowerze...

byłaby taka sama. Obejrzałem już kil-

chcieli, trafić do tego klubu to był za-

– Jeśli coś się robiło przez 30 lat, to

ka polskich miast – Kraków, Gdańsk,

trudno to rzucić z dnia na dzień. Przez

Wrocław, Sandomierz i kiedy jadę za

– Przez kilka lat grał Pan w woj-

tyle lat człowiek wyrobił w sobie na-

granicę, do Hiszpanii czy Kirgistanu,

skowym klubie, również w reprezen-

turalną potrzebę ruchu. Jeśli nie poru-

to jestem taką trochę reklamą Polski,

tacji Związku Radzieckiego, znanej

szam się godzinę dziennie, po prostu

zawsze chwalę wasz kraj.

z tego, że była przez trenerów pro-

źle się czuję.

szczyt.

wadzona silną ręką. Ceni Pan wojskowy reżim w sporcie?
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– Tak, nie lubię wódki, w Hiszpanii

– A co się Panu u nas podoba?

– Biegle mówi Pan po rosyjsku,

– Polska jest bardzo ładnie położona

hiszpańsku, niemiecku, angielsku

– na północy morze, na południu gó-

– Bardzo. Piłka ręczna to sport dru-

i kirgisku. Przez półtora roku pracy

ry, a między nimi dużo lasów, jeziora,

żynowy, a armia to taka duża drużyna.

na Węgrzech nauczył się Pan rów-

dużo zabytkowych miast. Pamiętam

Ale to nie chodzi tylko o reżim woj-

nież nieco węgierskiego. Coraz lepiej

swój pierwszy mecz w Polsce, który

skowy, ale w ogóle o sportowy. Sport

posługuje się Pan językiem polskim.

graliśmy w Lublinie. To był luty, śnież-

uczy życia.

Ma Pan zdolności językowe?

na zima. Jechałem autokarem i patrzy-

– Pokochał Pan zupełnie inny kraj,

– Nie jakieś wybitne. Uważam, że

łem przez szybę na metrowy śnieg. I

Hiszpanię, gdzie mieszkał Pan przez

jeśli ktoś chce się nauczyć języka,

przez chwilę pomyślałem: „Tałant,

21 lat.

to się nauczy. Receptą jest po prostu

gdzie ty trafiłeś?”. Ale potem przyszła

– Tak, traktuję Hiszpanię jako mój

systematyczna praca. A języków uczę

wiosna, która jest w Polsce bardzo

dom. Mieszkałem tam od 1992 roku.

się po pierwsze z szacunku do swojej

piękna. Podobają mi się ludzie. Może

Moi synowie tam się urodzili i czują

pracy i kraju, w którym pracuję. Nie

nie są tak wyluzowani jak Hiszpanie,

się Hiszpanami. Ale moja ojczyzna to

wyobrażam sobie, żebym rozmawiał z

ale są serdeczni, gościnni. Lubię polską

jest Związek Radziecki. Ja tak samo

zawodnikami polskiej drużyny po an-

kuchnię, szczególnie żeberka, żurek i

dobrze czuję się w Rosji, na Białoru-

gielsku czy hiszpańsku, to byłoby nie-

ogórkową, w Polsce bardzo smacznie

si czy w Kirgistanie. A dom jest tam,

poważne. Bardzo lubię poznawać kul-

podaje się kaczkę.

gdzie jest moja rodzina.

tury różnych krajów, a najlepszą drogą
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– Podobno jest Pan człowiekiem

Tałant Dujszebajew

Foto: pressfocus

Urodził się 2 czerwca 1968
roku we Frunze w Kirgistanie,
ma
obywatelstwa
rosyjskie
i hiszpańskie. W Vive Tauronie
Kielce pojawił się na początku
2014,
zastępując
Bogdana
Wentę. Był jednym z najlepszych
piłkarzy ręcznych w historii.
W 1994 i 1996 roku był uznawany
za najlepszego szczypiornistę
świata.
Jako
reprezentant
Wspólnoty
Niepodległych
Państw, Rosji i Hiszpanii był
mistrzem olimpijskim (1992),
dwukrotnie mistrzem świata (1993
i 2005), dwukrotnym brązowym
medalistą olimpijskim i trzykrotnym medalistą mistrzostw
Europy. Wygrał Ligę Mistrzów.
Również ja-ko trener dwukrotnie
(2008 i 2009) z hiszpańskim
Ciudad Real wygrywał Ligę
Mistrzów, w 2016 roku zrobił to
również z drużyną z Kielc. Żona
Olga, synowie Alex (23 lata) piłkarz ręczny Vardaru Skopje,
Daniel (18) - szczypiornista FC
Barcelony.
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bardzo wymagającym od innych, ale
najwięcej wymaga Pan od siebie?

Skończyło się jedzenie fast foodów,
zawodnicy mają indywidualne die-

– Nauczyli mnie tego rodzice i trzej

strzów prowadząc hiszpańskie Ciudad

ty, badania, drużyna ma kucharza.

starsi bracia. Byłem najmłodszy z ro-

Real, czy wcześniej jako jego zawod-

Skąd takie przywiązywanie wagi do

dzeństwa, więc oni byli dla mnie au-

nik, to nie była żadna niespodzianka.

tego?

torytetami.

Oczywiście, udźwignięcie roli fawo-

– Dla mnie każdy element przygo-

– Ci zawodnicy reprezentacji Pol-

ryta, kiedy wszyscy mówią „musisz!”

towania jest ważny, również dieta.

ski, którzy nie pracują z Panem na

nie jest łatwe. A Vive Tauron nie było

Człowiek jest tym, co je. Cieszę się,

co dzień w Kielcach, byli po pierw-

w tym roku faworytem turnieju w Ko-

że udało mi się zmienić co innego. Nie

szych zajęciach zaskoczeni tym, jak

lonii. I może dlatego się udało. Zespół

ma już w drużynie grup, które tu zasta-

prowadzi Pan treningi.

z Kielc grał w Final Four trzeci raz

łem, podziału na Bałkańców, Polaków

– Mam swoją filozofię piłki ręcznej

w ciągu czterech lat, grali praktycznie

i innych. Chodzimy razem na kolacje,

i uważam, że bardzo ważne są szcze-

ci sami zawodnicy. Przez poprzednie

między żonami zawodników jest wię-

gó-ły. W tej dyscyplinie często de-

dwa lata drużyna zbierała doświadcze-

cej komunikacji.

cyduje jeden błąd, jedna akcja, jeden

nie, które wykorzystała w decydują-

rzut, czy jedna interwencja bramkarza.

cych momentach meczów z drużynami

Sztuka polega na tym, żeby to nie mój

z Paryża i Veszprem.

– Czy wprowadza Pan te zwyczaje
w reprezentacji Polski?
– Oczywiście. Zawsze łatwiej osią-

zawodnik zrobił ten decydujący błąd.

– W finale na 14 minut przed koń-

A żeby tak się stało, trzeba zrobić swo-

cem meczu przegrywaliście dzie-

– Sam Pan chciał, żeby kontrakt

je na treningu. Dlatego zawodnicy byli

więcioma bramkami, a mimo to do-

na prowadzenie kadry obowiązywał

zdziwieni, że zwracam uwagę, aby na

prowadziliście do dogrywki i potem

tylko do września.

treningach odpowiednio stawiali sto-

wygraliście w karnych. Zdarzył się

py, czy poruszali się bardzo dokładnie

Panu wcześniej taki mecz?

wzdłuż określonej linii.

– Nie i pewnie się już nie zdarzy!

gnąć cel, gdy jest dobra atmosfera.

– Tak, jesienią zmieni się zarząd
związku. Obojętnie, czy przyjdzie
nowy trener, czy ja zostanę, związek

– Był Pan jednym z najlepszych

Oczywiście, były różne sytuacje na

piłkarzy ręcznych w historii tego

boisku, dramatyczne dogrywki i karne,

– Podobno w negocjacjach temat

sportu. Który ze swoich sukcesów

ale takiego zwariowanego meczu nie

Pana zarobków był marginalny. Nie

ceni Pan sobie najwyżej?

było. Kiedy przegrywaliśmy dziewię-

chce Pan dobrze zarabiać?

będzie miał komfort.

– Na pewno medal olimpijski w Bar-

cioma bramkami, pomyślałem: „Ta-

– Pieniądze nie były dla mnie naj-

celonie w 1992 roku. Bo był złoty

łant, ale spieprzyłeś sprawę” i chcia-

ważniejsze. Będziemy o nich roz-

i pierwszy.

łem już tylko przegrać jak najniżej,

mawiali po igrzyskach. Jeśli będzie

żeby nie było wstydu. Powiedziałem

wynik, powinna być nagroda. Teraz

zawodnikom, żeby grali to, co umieją

najważniejsza jest praca i tylko o niej
myślę.

– Trudniej być wybitnym zawodnikiem czy trenerem?
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– Każde z tych zwycięstw smakowało inaczej. Gdy wygrywałem Ligę Mi-

Odpowiem na to pytanie, jak się

najlepiej. I oni zagrali! To pokazuje, że

się spotkamy za kilkanaście lat, kiedy

czasem warto zaufać drużynie, dać jej

– Objął Pan zespół na miesiąc

skończę karierę trenerską (śmiech).

pójść na żywioł. Ale pokazuje też, jak

przed kwalifikacjami olimpijskimi

Pewnie trenerem, bo kiedy sam

piękny i nieprzewidywalny może być

i miesiąc po mistrzostwach Europy,

grasz, to wszystko zależy od ciebie,

sport. Na pewno zapamiętam te chwile

w których nie osiągnęliśmy sukcesu.

odpowiadasz za wszystko, co robisz.

do końca życia. Również dlatego, że

Oczekiwania będą duże. To dla Pana

Kiedy odpowiadasz za grupę ludzi,

mecz został w Kielcach tak niesamo-

dodatkowa presja?

nie do końca masz wpływ na to, co

wicie przyjęty. Na rynek przyszło 10

– Na pewno, ale to nie jest dla mnie

zrobią. A zawodnicy są różni. Jedni

tysięcy ludzi, którzy śpiewali i tańczy-

problem. Życie bez presji jest nudne.

lubią być dokładnie prowadzeni, dru-

li. To niezwykłe sprawić ludziom taką

To jak zupa bez soli. Lubię trudne za-

dzy wolą, jak się im zaufa i da swo-

radość. Ale kieleccy kibice na to za-

dania.

bodę.

służyli, bo kiedy kilka miesięcy wcze-

– Co Pan chce zmienić w grze re-

– Pod koniec maja, wygrywając

śniej przegraliśmy mecz w Macedonii

Ligę Mistrzów, osiągnął Pan z Vive

różnicą dziesięciu bramek, to na nasz

– Niedużo. Chcę mieć więcej alter-

Tauronem Kielce największy suk-

trening przyszła duża grupa fanów, od

natyw w obronie. Polacy od dawna

ces w historii polskiej klubowej pił-

których dostaliśmy wielkie wsparcie.

grają tylko obroną 6-0, a ja chcę wpro-

ki ręcznej. Ale wcześniej wygrywał

To się nie zdarza gdzie indziej.

wadzić systemy 5-1 i 3-2-1. W ataku

prezentacji?

Pan Ligę Mistrzów zarówno jako

– Kiedy trafił Pan do Kielc, jed-

nie trzeba dużo zmieniać, ale drużyna

zawodnik jak i trener. Jak Pan ceni

ną z pierwszych rzeczy, które zmie-

musi wiedzieć, jak reagować na grę ry-

ten sukces z zespołem z Kielc?

nił Pan w drużynie, było żywienie.

wala podwyższoną obroną.
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– Przeciwnicy Pana wyboru mówią, że trener drużyny z Kielc będzie
fa-woryzował zawodników Vive Tauronu. Co im Pan odpowie?
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– Czuje Pan presję zdobycia medalu w Rio?

które mogą zdobyć medal, ale równie
dobrze możemy skończyć turniej poza

– Dużo się o tym mówi. Rozumiem,

podium. To zależy od bardzo wielu

z czego ta presja wynika. W reprezen-

czynników. Na szczęście nie mamy w

– Co bym nie zrobił i tak będzie po 50

tacji Polski kończy się era pewnego

zespole kontuzji, choć trzeba pamiętać,

procent zwolenników i przeciwni-ków.

pokolenia, które od 2007 roku osiąga-

że w ciągu dwóch lat wyeliminowały

Nie jestem głupi i nie jestem masochi-

ło sukcesy. Być może przez kilka czy

one szereg zawodników występujących

stą, żeby brać do kadry słabych zawod-

kilkanaście lat nie będzie w kadrze za-

na środku rozegrania – Tkaczyka, Ro-

ników i przegrywać. Biorę najlepszych.

wodników tego formatu co Szmal, Li-

sińskiego, Jaszkę, Jurkiewicza, który

– Załóżmy, że osiąga Pan cel, czyli

jewski czy Bielecki. Ale to nie znaczy,

dopiero dochodzi do siebie. Ale Niem-

zajmuje Pan miejsce między pierw-

że nie możemy mieć zespołu. Trzeba

cy na ostatnich mistrzostwach Europy

szym a szóstym na igrzyskach. Nowy

tylko znaleźć do niego odpowiednich

pokazali, że nie liczą się kontuzje, liczy

zarząd przedłuża z Panem umowę.

zawodników. Oni są albo wkrótce będą,

się zespół. Ja taki zespół chcę stwo-

Ma Pan już wizję zespołu na dalszą

trzeba ich tylko nauczyć grać w kadrze.

rzyć. I chcę, żeby drużyna nie myślała

przyszłość?

Wracając do oczekiwań względem

o medalu, tylko o wygrywaniu każdego

– Oczywiście. Mam już wizję zespołu

Rio. Kandydatów do medali jest kilku.

kolejnego spotkania. Jednego jestem

po tym, jak odejdzie generacja starszych

Niemcy, Duńczycy, Francuzi czy Chor-

pewny: czekają nas bardzo ciężkie

zawodników, takich jak Sławek Szmal,

waci zdobywają medale na niemal każ-

igrzyska. Spodziewam się ciekawe-

Karol Bielecki, czy Adam Wiśniewski.

dej imprezie. Na pewno pojawi się ja-

go, najlepszego turnieju piłki ręcznej

Ale najpierw zagrajmy w Rio de Jane-

kaś niespodzianka. Na pewno jesteśmy

w olimpijskiej historii.

iro.

w gronie sześciu czy siedmiu drużyn,
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MOSTOSTAL BĘDZIN
PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-BUDOWLANE sp. z o.o.

Razem w zespole, każdy osiąga więcej
Waldemar Uberna

Z przyjemnością wyrażamy swój akces współpracy z Państwem w zakresie robót inwestycyjnych,
modernizacyjnych, remontowych i serwisowych w następujących branżach:
• projektowej – wszystkich specjalności,
• budowlanej – wszystkich specjalności,
• urządzeń technologicznych i ochrony środowiska,
• instalacji i urządzeń energetycznych,
• prac antykorozyjnych.
Polecamy nasze usługi jako przedsiębiorstwo specjalistyczne, realizujące kompleksowo obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej w generalnym wykonawstwie wraz z fundamentami, posadzkami,
instalacjami elektrycznymi i wodno-kanalizacyjnymi. Zapewniamy szybkie, sprawne i wysokiej jakości wykonawstwo naszych robót.
Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną, jak również wyspecjalizowanych pracowników montażowych. Roboty montażowe wykonujemy przy pomocy wysoko sprawnego i nowoczesnego sprzętu, stosując specjalistyczne technologie montażu.

PP-B MOSTOSTAL BĘDZIN sp. z o.o. przygotowane jest przede wszystkim do prac projektowych, wykonywania
konstrukcji stalowych oraz do prowadzenia nawet bardzo skomplikowanych montaży konstrukcji stalowych i wszelkiego rodzaju urządzeń, a także prac remontowych.
Posiadamy własną pracownię projektową, własne biuro generalnego wykonawcy z wyspecjalizowanym nadzorem
w poszczególnych branżach, w tym budowlano-montażowej, elektroenergetycznej i innych.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

MOSTOSTAL BĘDZIN

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane sp. z o.o.
42-500 BĘDZIN, ul. Zagórska 35
tel. 32 267-64-73
tel. 32 761-56-32 ÷ 31
fax 32 761-56-30
biuro@mostostalbedzin.com.pl
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