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Oddajemy Państwu do rąk 27. już numer Silesii Business & 
Life. W magazynie znajdzie się wiele ciekawych materiałów oraz 
ekskluzywnych wywiadów.

Rok dobiega ku końcowi i jak zawsze następuje jego podsumo-
wanie. Tym samym już po raz trzeci organizujemy galę Silesia 
Business&Life Awards 2016, która będzie właśnie zwieńczeniem 
i możlwością uhonorowania firm, które wg nas odniosły najwięk-
szy sukces. W tym roku gala odbędzie się 25 listopada w nowo 
otwartym hotelu Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej.

Zachęcam do przeczytania wywiadu z Rafałem Brzozowskim, 
artystą, który nieprzerwanie od kilku lat utrzymuje się na topie 
polskiej sceny muzycznej. Przedstawiamy również postać Grze-
gorza Tobiszowskiego – ministra energetyki, człowieka stąd, 
który podjął się ogromnie ciężkiego tematu – ratowania polskie-

go górnictwa. Polecam również eksluzywny materiał z Joanną Brodzik - znaną polską aktorką, 
która aby mieć formę do pracy na planie filmowym czy na deskach teatru, trenuje boks i elektro-
fitness. Zaangażowana jest również w pomoc innym zakładając własną fundację.

Silesia Business&Life to magazyn w którym promujemy również młode talenty, tym razem 
zachęcam do wywiadu z Pamelą Stonę, która mam nadzieję niebawem podbije sceny nie tylko 
polskie, ale i na całym świecie.

Stałym elementem magazynu są również cenne porady prawne kancelarii Duraj&Reck, tym 
razem przeczytamy o nieruchomościach, które mogą stanowić wkład w firmę. 

Wewnątrz numeru dowiecie się rónież o wielu inwestycjach, które powstają w naszym regio-
nie. Jedną z nich jest wspomniany już wcześniej nowoczesny hotel Holiday Inn, który został 
oddany do użytku w Dąbrowie Górnieczej. 

Miasto Chorzów chwali się korzyściami, które powstają w efekcie budżetu obywatelskiego. 
Co raz więcej miast decyduje się na tę formy przeznacznia miejskich środków, a Chorzów był 
jednym z tych pionierów.

Jak w każdym numerze, także i w tym wiele informacji na temat golfa. Tym razem zapraszam 
do lektury obszernego wywiadu z Markiem Michałowskim, prezesem Polskiego Związku Golfo-
wego. Bohaterem działu sportowego jest również człowiek związany z golfem – Adrian Meronk, 
który jako 24-latek zakończył grę jako amatori i ku zaskoczeniu wielu jako pierwszy Polak dostał 
Dziką Kartę na turniej Alfred Dunhill Links Championship. Adrian dwukrotnie również uczest-
niczył w naszym turnieju Silesia Business&Life Golf Cup.

W dziale podróże przestawiam uroki Brazylii, a konkretnie miasta Rio de Janeiro.
Zachęcam do odwiedzania naszych stron www.silesiabl.pl oraz www.silesiaevent.pl, które sta-

ramy 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

SILESIA
BUSINESS & LIFE
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SYLWETKA

Rafał BRZOZOWSKI

Marzyłem o takiej płycie
Rafał Brzozowski dał się poznać jako artysta popowy, ale jego najnowsza płyta ma go pokazać z zupełnie 
innej strony. Stare, piękne piosenki w nowych, bigbandowych wersjach znajdziemy na płycie „Moje serce to 
jest muzyk – czyli polskie standardy…” 

– Czy możemy zacząć nie od muzyki, 
a od sportu?

– Proszę.
– Sport ma jasne zasady, są sędziowie, 

trzeba zdobyć punkty, być najszybszym czy 
najlepszym technicznie. Natomiast muzyka 
opiera się na subiektywnej ocenie odbiorcy. 
To chyba trudniejsza materia, dlaczego to 
w tym kierunku poszedłeś?

– Wiele cech dla muzyki i sportu jest wspól-
nych, ale w przypadku muzyki jest jedna rzecz 
niewymierna i kompletnie nieprzewidywalna. 
To publiczność i akceptacja muzyki czy pro-
jektu. Nie da się tego skalkulować i zamienić 
na pieniądze. W sporcie jest mniej więcej tak, 
że jak się coś wygrywa, albo są jakieś czasy 
do pobicia, czy przeciwnik w walce do zwy-
ciężenia, to nieważne czy jest ktoś fajnym go-
ściem, czy ma kiepski charakter, czy się pró-
buje lansować. W sporcie to jest nie do końca 
ważne w kontekście rezultatu. Wychodzę, 
wygrywam, jestem najlepszy i mam uwielbie-
nie fanów sportu. Natomiast w muzyce jest 
to coś, taki czynnik, który zawsze wpływa na 
to czy dany artysta się przebije, czy uzyska 
swoją grupę odbiorców. Może się wydawać, 
że piosenki będą hitami, a później okazuje się 
że nic z tego nie wyszło. Tak było wielokrot-
nie. Słyszałem w swojej pracy, że już mamy 
hit, że każdy to będzie śpiewał, a później się 
okazywało, że nikt tego nie śpiewał, bo coś 
nie zagrało. Na pewno sport uczy wytrwało-
ści, determinacji i pewne cechy sportowca są 
potrzebne do tego, żeby prowadzić taki tryb 
życia, jaki ja prowadzę. A czy wybrałem trud-
niejszą drogę? Na pewno tak. Zajmowałem się 
sportem, nie tylko zapasami jako zawodnik 
AZS, byłem studentem wychowania fizyczne-
go, wiązałem z tym swoją przyszłość. Praco-

wałem jako trener personalny, mogłem roz-
wijać się jako trener i pracować z młodzieżą. 
Przyszedł moment weryfikacji umiejętności 
i zdolności, tego, jak ta przyszłość może wy-
glądać, do tego dołożyła się kontuzja, która 
w znaczny sposób ograniczyła mój wyczy-
nowy sport. To była trudna decyzja, ale cią-
gnęło mnie do czegoś większego. Szedłem 
za głosem serca i z perspektywy czasu mogę 
powiedzieć, że wybrałem dobrą drogę. To 
jest trudny świat, trudne zasady. Trzeba mieć 
mocny kręgosłup moralny i sportowego du-
cha do tego, żeby przetrwać, nie przejmować 
się złośliwą krytyką czy hejtami. Są sprawy, 
które na pozór wydają się łatwe, publiczność 
widzi wyłącznie artystę, który stoi na scenie, 
śpiewa i jest zadowolony, wypoczęty, nato-
miast publiczność nie wie, jak ciężko jest to 
zdobywać. Artysta przemieszcza się z miej-
sca na miejsce, z wywiadu na wywiad, cały 
czas jest na wysokich obrotach. Trzeba mieć 
pewne predyspozycje do tego, żeby żyć na 
walizkach. 

– Ale chyba zarówno sport, jak i muzy-
ka, zapewniają stały zastrzyk adrenaliny?

– Na pewno w muzyce jest dużo więcej 
stresu. Nie mówię, że stresu w sporcie nie 
ma. Stres sportowy pali sportowca przy star-
cie. Wystarczy przypomnieć ostatnie igrzy-
ska olimpijskie, gdzie nasz młociarz powi-
nien spokojnie zdobyć złoty medal, ale stres 
go spalił totalnie. Podobnie jest z występami 
scenicznymi, natomiast z tym człowiek jest 
w stanie sobie poradzić, bo w tym wypadku 
dochodzi kwestia obycia, ośpiewania. I cho-
ciaż czasem zatyka głos, to jest to bardziej 
pozytywna adrenalina, takie napędzanie się 
przez publiczność, która reaguje na to jak się 
śpiewa i gra. 
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– Który moment był kluczowy, kiedy 
okazało się, że poświęcisz się muzyce a nie 
sportowi?

– Takim momentem przełomowym był 
mój występ w „Szansie na sukces”. Byłem 
wtedy studentem. Śpiewając wylosowaną 
piosenkę, otrzymałem brawa od publiczności 
w studiu i wtedy poczułem, że to mogłaby 
być moja droga, którą chciałbym podążać. 
Decyzję o występie w „Szansie” podjąłem 
spontanicznie, założyłem się z kolegami, że 
tam pójdę i spróbuję swoich sił. Ale to nie jest 
tak, że nie robiłem w muzyce nic wcześniej. 
Grałem dużo na instrumentach, na fortepia-
nie i na gitarze, znałem nuty. Muzyka zawsze 
była obecna w moim życiu. Natomiast to, że 
w międzyczasie poszedłem sportową drogą, 
jest zasługą rodziców, którzy są trenerami, 
nauczycielami, a ojciec jest też zapaśnikiem. 
On wciągnął mnie w to środowisko, z którym 
do dzisiaj utrzymuję kontakty. Był taki mo-
ment, że powiedziałem, że chciałbym spróbo-
wać swoich sił w muzyce i się za to zabrałem 
z zapałem sportowca. Poszedłem na lekcje 
śpiewu, zacząłem ćwiczyć. W międzyczasie 
były kontuzje i różne weryfikacje własnych 
umiejętności sportowych. Nie udało mi się 
pojechać na olimpiadę i okazało się, że za-
paśnik raczej ze mnie nie będzie. Krótko mó-
wiąc, po prostu byłem za słaby. A w muzyce 
widziałem wielkie szanse rozwoju, mogłem 
być gościem, który się wyróżnia z tłumu.

– Rozpoznawalność na większą skalę dał 
ci program „The Voice of Poland”. A co 
działo się przez dziesięć lat między udzia-
łem w „Szansie na sukces”, a „VoP”?

– Po „Szansie” dostałem kilka propozycji 
od różnych zespołów coverowych. Przede 
wszystkim zacząłem się uczyć śpiewu, cho-
dziłem do nauczycieli, ćwiczyłem oddychanie 
i cały aparat mowy. Potem jeden z zespołów 
rockowych – „Emigranci”, wynajął salę prób 
w miejscu, gdzie studiowałem. Poszedłem na 
próbę z polecenia kolegów i zostałem woka-
listą zespołu. Sporo ćwiczyliśmy i graliśmy, 
a w 2006 roku wydaliśmy płytę. To była moja 
pierwsza profesjonalna płyta, którą grałem 
z zespołem, z producentem Rafałem Pacz-
kowskim, który produkował w tym czasie 
Kombii. To on był odpowiedzialny za wiele 
hitów Urszuli, Edyty Górniak, Ryszarda Ryn-
kowskiego. Trafiłem od razu na głęboką wodę 
i tu przydał się sportowy zapał i determinacja. 
Posłuchałem rad i krytyki i po prostu wziąłem 

się do pracy, szukałem kolejnych nauczycie-
li, którzy pomagali mi się rozwijać, bo pracy 
było sporo. Trafiłem do Saszki Katajewa. To 
był taki gość, który uczył mnie nie tylko śpie-
wu, ale mentalnie przestawiał mnie na życie 
wokalisty, a nie sportowca. To on poznał mnie 
z Markiem Kościkiewiczem, z którym szybko 
nawiązałem współpracę jako frontman w jego 
zespole. Jeździliśmy trochę po kraju, trochę 
po świecie, a potem Marek zaprosił mnie 
do Reprezentacji Artystów Polskich ,co też 
zaowocowało nowymi kontaktami i nowym 
artystycznym środowiskiem.

W niedługim czasie koledzy z zespołu De 
Mono zaproponowali mi, żebym został wo-
kalistą nowej grupy, która powstała po po-
dziale tej legendarnej. Przez chwilę lojalnie 
poszedłem za swoimi kolegami – Markiem, 
Robertem Chojnackim i Darkiem Krupi-
czem, nawet zacząłem śpiewać ich piosenki, 
nagrywać nowe, ale spór trafił na drogę są-
dową, w mediach zrobił się szum. Koledzy 
zmienili nazwę na Mono, więc cała idea dalej 
nie miała dla mnie sensu, w niedługim cza-
sie postanowiłem odejść z zespołu i podążać 
własną, solową drogą.

Chłopaki z De Mono grają do dzisiaj z in-
nym wokalistą – Michałem Karpackim, a An-
drzej Krzywy ze swoją ekipą pod tym samym 
szyldem. Niby dużo tego zamieszania, ale 
jednak wyszło mi to na dobre, gdyż w tym 
okresie Marek Kościkiewicz napisał dla mnie 
piosenki „Tak blisko” i „Nie mam nic”, któ-
re wiele lat później stały się przebojami. Po 
rezygnacji z De Mono uznałem, że zacznę 
działać solowo. Miałem trochę problemów 
z wydaniem płyty, dlatego zdecydowałem, 
że wezmę kredyt na sfinansowanie jej pro-
dukcji. 

Okazało się też, że ciężko było znaleźć 
wydawcę, dlatego zdecydowałem się na 
udział w „The Voice of Poland”, żeby, jako 
osoba z programu, mieć większe szanse na 
dobrego wydawcę materiału, który był już 
nagrany. Program okazał się dla mnie takim 
przełomem w życiu. Muszę też przyznać, że 
na początku był trudno. Mimo lat śpiewania 
na scenie, nie wiedziałem wielu rzeczy, mia-
łem techniczne braki, jak na przykład używa-
nie systemów dousznych i innych różnych 
rzeczy, które w telewizji się pojawiają. To 
była dla mnie nowość. W programie dotarłem 
prawie do finału i plan udało się zrealizować, 
ludzie zaczęli mnie rozpoznawać. 

Pod koniec programu przyniosłem przebój, 
który dyrektor muzyczny „The Voice of Po-
land” Krzysiu Pszona przearanżował z wer-
sji, którą nagrał mi Rafał Paczkowski – ten 
sam, z którym nagrywałem pierwszą płytę. 
Piosenka nazywała się „Tak blisko” i szybko 
stała się przebojem, który grała każda stacja 
radiowa w kraju. Właśnie w tym momencie 
moja kariera nabrała tempa. Mógłbym wiele 
opowiedzieć o tym, co działo się później, wy-
stąpiłem w wielu programach rozrywkowych 
i zdobyłem sporo nagród. Był to bardzo inten-
sywny czas pracy, zagrałem masę koncertów, 
poznałem wielu wspaniałych ludzi i spełni-
łem swoje marzenia. Marzyłem o tym, żeby 
być na scenie, więc wszystko to, co się dziś 
dzieje dalej, to są tylko profity ponad to, co 
chciałem osiągnąć. No i takim spełnieniem 
marzeń jest obecna, najnowsza płyta, którą 
skończyłem nagrywać i która niebawem uka-
że się na rynku. 

– Mówimy o projekcie „Polskie stan-
dardy”?

– Tak, dokładnie o tym. Na płycie „Polskie 
standardy” będzie piętnaście utworów. Czter-
naście z nich to wielkie przeboje, takie jak: 
„Tych lat nie odda nikt”, „Zacznij od Bacha”, 
„Medytacje wiejskiego listonosza”, „Gdzie 
się podziały tamte prywatki?”, „Moje serce 
to jest muzyk” itd. To przeboje, które bardzo 
cenię i szanuję, które uwielbiam. Postanowi-
łem sobie kiedyś, że jeżeli będę miał możli-
wość, to nagram płytę z orkiestrą, która za-
gra polskie piosenki w amerykańskim stylu. 
Poprosiłem o pomoc Krzysztofa Herdzina, 
wybitnego pianistę, 
ale też producenta 
oraz aranżera, i oka-
zało się, że on szybko złapał o co mi chodzi. 
Zrozumiał mój pomysł i to, jak chciałbym, 
żeby ta płyta została zrobiona. Bardzo lu-
bię Franka Sinatrę, Michaela Buble, ale nie 
chciałem kopiować standardów amerykań-
skich. Chciałem odnieść tę muzykę, muzy-
kalność, sposób aranżowania piosenek do 
polskich starych przebojów. Te utwory mają 
głębokie treści, fantastyczne teksty, których 
już nie ma w polskiej muzyce. Mają niesamo-
witą harmonię oraz melodię, których też już 
nie ma. Stare piosenki mają coś ponadczaso-
wego, co zostaje. To było moje wielkie ma-
rzenie. Krzysztof Herdzin zrobił fantastyczne 
aranżacje tych piosenek i to dało niesamowi-
ty efekt. Zaprosiliśmy do tego projektu oso-
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by, które wykonywały oryginały niektórych 
z tych szlagierów, jak np. panią Irenę Santor. 
Zaśpiewała ze mną „Tych lat nie odda nikt” 
w zupełnie nowej aranżacji. Tak samo Zbi-
gniew Wodecki wykonał swoją piosenkę „Za-
cznij od Bacha”, a Wojciech Gąsowski „Gdzie 
się podziały tamte prywatki?”. Natomiast do 
projektu dołączyła jeszcze Basia Kurdej-Sza-
tan, moja przyjaciółka, z którą śpiewałem 
w Opolu wiązankę przebojów z dawnych lat, 
np. „Nie dokazuj miła, nie dokazuj” Marka 
Grechuty. Ten utwór również znalazł się na 
wspomnianej płycie. Kolejna osoba to Nata-
lia Szroeder, bardzo młoda wokalistka, która 
ma fenomenalny głos. Kilkakrotnie występo-
waliśmy razem na scenie śpiewając standar-
dy, a w tym projekcie zaśpiewaliśmy utwór 
„Kochać” Piotra Szczepanika.

Sensacją dla mnie był kanadyjski woka-
lista Matt Dusk, który w Polsce jest znany 
dzięki płycie z Margaret. On śpiewa genial-
nie w stylu Sinatry. Zgodził się zaśpiewać 
jeden duet po polsku i to było niesamowite 
wydarzenie artystyczne!

Do tego Simfona Viva i big band Krzysz-
tofa Herdzina sprawiły, że płyta po prostu 
brzmi rewelacyjnie. Całość realizował Rafał 
Smoleń, fantastyczny inżynier dźwięku, który 
zrobił kapitalne mixy. Na tej płycie pojawia 
się również bonus, który również jest polskim 
przebojem, ale z mojego repertuaru. Mowa tu 
oczywiście o „Tak blisko” w zupełnie nowej 
wersji, pasującej do klimatu tej płyty. Album 
ten jest adresowany do nieco starszej publicz-
ności, takiej, która chętnie kupi płytę , ale też 
z ochotą przyjdzie na koncert do teatru. To 

są piosenki z młodości osób, które mają tych 
lat trochę więcej niż ja, ale myślę że zarówno 
moi rówieśnicy, jak i nieco młodsi fani będą 
mieli fantastyczną muzyczną ucztę.

– Kiedy postanowiłeś nagrać taką płytę, 
jednak zupełnie różną od tych dotychcza-
sowych?

– W kierunku swingu ciągnęło mnie już 
od lat. W jednym z programów telewizyj-
nej dwójki – „Superstarcie”, w którym każ-
dy uczestnik był znanym wokalistą i musiał 
zmierzyć się z innym gatunkiem muzycznym 
niż jego pierwotny, wygrałem odcinek śpie-
wając jazz, a konkretnie wykonując utwór 
„Fly me to the moon” Franka Sinatry. Za-
inspirowało mnie to wtedy, żeby pójść w tę 
stylistykę. Zabierałem się za to dosyć długo, 
ponieważ moja kariera popowa rozwijała się 
w dobrą stronę, co też skutkowało tym, że po 
prostu nie było czasu na inne rzeczy. 

Pamiętam jeszcze jedną sytuację, która 
przez długi czas siedziała mi w głowie i nie-
jako zainspirowała do działania. Ponad dwa 
lata temu śpiewałem podczas benefisu pani 
Ireny Santor. Zdarzyło się wtedy niefortunnie, 
że pierwszy raz w swojej karierze muzycznej 
całkowicie zapomniałem tekstu na scenie. 
Totalna pustka, dramat, że u takiej legendy 
na benefisie akurat wtedy przydarzyło mi się 
coś tak słabego. Pani Irena jednak pocieszyła 
mnie i mówiła, żebym się nie martwił, naj-
lepszym podobno się zdarzało, ale jak tu nie 
myśleć? Bardzo długo siedziało to w mojej 
głowie i uznałem, że trzeba się z tą piosenką 
zmierzyć jeszcze raz.

Zapraszając panią Irenę do projektu za-
śpiewaliśmy razem jeszcze raz „Tych lat nie 
odda nikt” i opłaciło się, bo wyszło rewela-
cyjnie. Pani Santor ze swoim głosem stanowi 
dla mnie ogromną wartość, podobnie zresz-
tą jak Zbigniew Wodecki, Wojtek Gąsowski 
i wszyscy, którzy zaśpiewali na tej płycie.

Myślę, że czasami człowiek musi zdać 
sobie sprawę, że często jakaś porażka może 
obrócić się w sukces. Trzeba tylko myśleć 
pozytywnie, pracować i mieć plan na to, jak 
zmienić niepowodzenie w sukces. Nagranie 
tej płyty i to, że ona ukaże się z udziałem ta-
kich gości i orkiestry, to dla mnie spełnienie 
marzeń i osobisty wielki sukces. Czekam 
z utęsknieniem na jej premierę. Mam nadzie-
ję, że słuchacze pokochają piosenki w no-
wych wersjach jeszcze raz. 

– Bardzo sportowe podejście, była poraż-
ka, która zmotywowała cię do działania.
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,,SUSHI IS A FISH IN HAUTE COUTURE”

SUSHI BY SAKANA
 RESTAURACJA & CATERING

www.sakana.pl                                     www.facebook.com/sakanasushibar/

Katowice, ul. Mielęckiego 6
Tel. 32 204 27 70
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– Dokładnie tak jest. Czasem porażka może 
zbudować sukces, ale tylko jeżeli ma się do-
brych doradców, dobrych trenerów, mądre 
osoby wokół i samemu ma się trochę oleju 
w głowie. Trzeba słuchać dobrych rad, sa-
memu wyciągać wnioski, pracować nad sobą 
i wtedy dochodzi się do sukcesu. Ci, którzy 
nie pracują i nie słuchają, robią cały czas te 
same błędy i nie potrafią wznieść się ponad to 
wszystko, co im się tłumaczy, pozostają tam 
gdzie byli i nic ponad to. Starałem się przez 
te lata uczyć się i obserwować co się dzie-
je, szukając też pomysłu na siebie, na dalsze 
lata. Mam świadomość tego, że granie muzy-
ki popularnej ma pewien limit. Jeśli masz hit, 
to jesteś na topie, później znowu to przygasa, 
trochę jak sinusoida. Ale żeby się rozwijać, 
trzeba szukać nowych horyzontów, nowych 
gatunków muzycznych, w których można 
się odnaleźć. Dla mnie to jest właśnie takie 
doświadczenie, taka lekcja, która prowadzi 
mnie w bardzo dobrą stronę. Przynajmniej 
otrze mnie o wielki świat muzyczny, do któ-
rego kiedyś nie miałem wstępu kompletnie. 
Środowisko muzyczne powoli zaczęło mnie 
też akceptować dlatego, że w swoim zakre-
sie osiągnąłem pewien sukces. Natomiast 
zdaję sobie sprawę, że jeszcze może przez 
niektórych jestem traktowany z przymruże-
niem oka, jako ładny chłopiec, który coś tam 
śpiewa. Po tej płycie to spojrzenie, może się 
diametralnie zmienić, ponieważ okaże się, że 
po prostu śpiewam zupełnie inaczej niż do tej 
pory. Myślę, że zaskoczę bardzo wiele osób. 
To jest ważne, żeby mieć czasami jakiegoś 
asa w rękawie, pokazać coś, czego publicz-
ność całkowicie się nie spodziewała.

– To kompletnie inny projekt, coś zupeł-
nie nowego, to zwiastun zmian na stałe?

– To jest spełnienie muzycznych marzeń, 
ale to nie jest tak, że ja zostawiam swoją pra-
cę. Biorę przykład z osób, które osiągnęły 
sukces na świecie. Jeżeli Robbie Williams 
potrafi zrobić koncert na tysiące osób i grać 
swoje hity, a jednocześnie wchodzi do teatru 
i nagrywa kapitalną płytę swingującą, której 
słucha się godzinami, to dlaczego ja mam nie 
spróbować zrobić czegoś takiego w Polsce? 
Potrafię zrobić płytę z kolędami i grać ją 
w kościołach, wystąpić podczas Światowych 
Dni Młodzieży i wykonać pieśni religijne, to 
dlaczego nie spróbować czegoś nowego? To 
jest bardzo odważny i trudny ruch, wypły-

wam na głęboką wodę. Płyta jest ogromnym 
przedsięwzięciem, ale udało się. Powoli staje 
się to wszystko faktem, tak więc mogę śmiało 
powiedzieć, że wszystko jest możliwe. Trze-
ba chcieć i pracować.

– Czyli nie jest wykluczone, że jeszcze 
nas czymś w przyszłości zaskoczysz? 

– Mam taką nadzieję, że tylko pozytywnie. 
Na razie trzeba się skupić na tym, co powstało. 
Nie leży w mojej naturze wchodzenie w pro-
jekty, które nie będą mi przynosiły satysfakcji. 
Można robić coś dla siebie, ale to nie do końca 
tędy droga, trzeba zrobić coś, co publiczność 
pokocha, oczywiście dając jak najwięcej z sie-
bie. Nowy projekt to zawsze wielka niewia-
doma i z tym się wiąże trochę stresu oraz nie-
pokoju. Staram się do tego podchodzić z dużą 
dozą wiary w sukces, ze względu na to, że dużo 
rzeczy w moim życiu wskazuje na to, że to do-
piero początek czegoś większego i muszę tego 
poszukać.

– Mówisz o najnowszej płycie z takim 
zapałem, że aż mam chęć już jej posłu-
chać.

– Bo da się w tym wyczuć ogrom pracy 
i niesamowitej wiedzy, lata doświadczenia 
tych ludzi, z którymi pracowałem przy tym 
projekcie, ale też moje zdobywane doświad-
czenie i naukę. Musiałem nauczyć się wielu 
rzeczy, których nie robiłem wcześniej, ta-
kich jak frazowanie swingowe czy śpiewa-
nie znacznie niżej. Będę śpiewał po męsku 
i bardzo nisko. To jest coś, czego publiczność 
jeszcze nie słyszała w moim wykonaniu. Na-
dal jestem kojarzony ze śpiewaniem lekkim, 
przyjemnym i komercyjnym. Tutaj to się 
zmieni z pewnością.

– Myślisz, że trafiłeś do szufladki „ładny, 
śpiewający chłopiec”?

– Chyba raczej nie, aczkolwiek myślę, że 
takie może być postrzeganie mojej osoby.  
Często ludzie odbierają cię tak, jak cię widzą, 
w związku z tym raczej normalne jest, że ina-
czej ocenia mnie ktoś, kto tylko ogląda klip, 
a inaczej ktoś, kto mnie zobaczy na koncercie 
lub porozmawia ze mną w cztery oczy.

–A w wywiadach często padają pytania 
o twój wygląd?

– W mediach jest większe zainteresowa-
nie tym, jak się ubierasz, niż tym, jaką płytę 
nagrałeś. Chcę troszeczkę powalczyć z tym 
wizerunkiem. Teraz będzie smoking, krawat, 
mucha – zobaczymy (śmiech).

– A reagujesz na plotki na swój temat 
w różnych serwisach plotkarskich?

– Plotki są kreowane przez portale i in-
stytucje, które z tego żyją. Chyba najgorszą 
rzeczą jest z tym walczyć, bo to przynosi tyl-
ko odwrotny skutek. Walczenie z plotkami 
powoduje, że one tylko narastają i jeszcze 
większe głupoty się o sobie czyta. Trze-
ba znaleźć w sobie siłę, żeby wyluzować, 
a jeżeli ktoś naprawdę przesadzi, to wtedy 
można użyć innych środków prawnych do 
dochodzenia swoich racji. Zdarzało mi się 
rozmawiać z dziennikarzami atakującymi 
mnie. Pytałem: Po co piszesz takie rzeczy?, 
a on odpowiada, że: To będzie miało dużą 
„klikalność”. No cóż, ja nie hołduję zasa-
dzie, że nieważne jak mówią, byle mówili. 
To nie jest dobre. To może się sprawdza 
w przypadku celebrytów, osób, które chcą 
po prostu zaistnieć w mediach i być, żeby 
być. Piosenkarz czy wokalista powinien 
wiedzieć czy robi coś dobrze, czy źle, słu-
chać fachowców i osób, które się na tym 
znają, a nie pseudofachowców. To jest róż-
nica. Konstruktywna krytyka daje ogromne 
możliwości rozwoju, a hejtowanie jest niko-
mu niepotrzebne.

– Czy da się dzisiaj wypromować pły-
tę lub inny projekt muzyczny nie odwie-
dzając programów telewizyjnych, stacji 
radiowych? A przy okazji odpowiadać na 
pytanie: co Rafał Brzozowski lubi zjeść 
na śniadanie?

– Takie są jednak realia tej gry. Jednak-
że przy płycie „Polskie standardy” już sam 
fakt, że w projekt zaangażowani są tacy 
ludzie, już na pewno robi spowodował ja-
kiś rozgłos. W branży też się trochę o tym 
mówi. Natomiast absolutnie twierdzę, że 
aby coś wypromować, należy wyjść z tym 
do ludzi i pokazać, że taką płytę się zrobiło. 
Jeśli pojawi się w sklepie, a nie powie się 
o niej nic, to wszystko to przejdzie bez echa. 
Takie są obecnie prawa rynku. 

Czasami przy okazji promocji zdarzają się 
pytania o ulubioną sałatkę i ja to też rozu-
miem, przyzwyczaiłem się, nie mam z tym 
problemu. Uśmiechnę się i mówię, że arty-
sta też musi jeść, żeby śpiewać (śmiech). 

– Dziękuję za rozmowę i trzymam kciu-
ki za nową płytę.

– Dziękuję.
– Rozmawiała M.Z. Fo
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Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze

Katowice Airport w ciągłym ruchu

Pyrzowice start
Nasze regionalne lotnisko w Pyrzowi-

cach pod względem liczby odprawianych 
pasażerów oraz pod względem liczby ope-
racji lotniczych znajduje się na czwartym 
miejscu wśród polskich portów lotniczych 
i stale się rozrasta. Port posiada trzy termi-
nale pasażerskie o łącznej przepustowości 
około 5,5 mln pasażerów rocznie. Obecnie 
linie lotnicze dostępne na katowickim lot-
nisku regularne oferują loty z Katowic do 

35 europejskich kierunków. Najwięcej tras 
obsługuje Wizz Air (27), następnie Ryanair 
(5), PLL LOT (1), Lufthansa (1) i German-
wings (1). Biura podróży z kolei oferują 
czarterowe połączenia lotnicze z Katowic 
do państw położonych w Europie, Azji 
i Afryce. W sumie w ofercie dostępnych 
jest 60 czarterowych połączeń z Katowic.

Już od 31 października polecisz z Pyrzo-
wic do Dubaju 

Wizz Air to największa, węgierska, 
niskokosztowa linia lotnicza w Europie 
Środkowo-Wschodniej, której flota skła-
da się̨ z 67 samolotów typu Airbus A320 

i A321 latających z 25 baz na ponad 420 
trasach łączących 121 lokalizacji w 38 kra-
jach. Wizz Air posiada sześć baz w Polsce 
i mało kto wie, że w Katowicach znajduje 
się główna baza operacyjna. Od 31 paź-
dziernika linie WIZZ będą łączyć Katowi-
ce z Dubajem. Bilety na nowe połączenia 
dostępne są już od 199 złotych na stronie 
przewoźnika. Z pewnością ten kierunek 
podróży ucieszy większość naszych po-
dróżników i biznesmenów, bo Dubaj jest 

bardzo popularnym miejscem, a teraz 
szczególnie, kiedy jest już osiągalny ze 
Śląska. 

Nowe połączenia WizzAir
z Katowic od marca 2017 roku

Także linie lotnicze WizzAir od mar-
ca 2017 roku powiększą swoją ofertę na 
nadchodzącą wiosnę/lato o cztery kolej-
ne, nowe połączenia - do Lizbony (od 26 
marca w środy i niedziele), Reykjaviku (od 
27 marca w poniedziałki i piątki), Katanii 
(od 28 marca we wtorki i soboty, a od 19 
czerwca do 15 września w poniedziałki 
i piątki) i na Maltę (od 27 marca w ponie-

działki i piątki). Dodatkowo linia lotnicza 
będzie mogła pochwalić się już szóstym 
samolotem typu Airbus A320 i załogą po-
nad 200 członków, zawsze gotowych do 
pomocy.

Egzotyka zawsze w cenie

Ponadto już od sezonu zimowego z mię-
dzynarodowego portu lotniczego w Kato-
wicach można latać do wielu egzotycznych 
miejsc takich jak: Zanzibar, Dominikana, 
Wyspy Zielonego Przylądka, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie czy Oman. Dodatkowo 
dostępne będą również Wyspy Kanaryjskie 
(Gran Canaria, Lanzarotte, Fuertaventura, 

SILESIA BUSINESS & LIFE

Nowe trasy, większa baza i coraz więcej pasażerów to tylko niektóre z czynników, 
świadczące o ciągłym rozwoju śląskiego portu lotniczego w Katowicach. Dodatkowo 
planowana jest budowa nowej wieży kontrolnej lotniska, która do użytku operacyj-
nego ma zostać oddana pod koniec 2018 roku.
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Teneryfa), a także Madera oraz Maroko. 
Warto już teraz sprawdzić ceny i zarezer-
wować miejsca. Coraz więcej osób decy-
duje się na spędzenie np. świąt Bożego Na-
rodzenia w ciepłych krajach. To ciekawa 
alternatywa i warto ją rozważyć. Wiadomo 
- im wcześniej, tym lepiej. 

Statystyki w górę

Wrzesień 2016 roku był najlepszym 
dziewiątym miesiącem roku w historii Ka-

towice Airport. Wzrosty zanotowano we 
wszystkich trzech segmentach ruchu 

pasażerskiego. W ruchu całkowi-
tym zostało obsłużonych 392 

211 pasażerów, to o 31525 
więcej (+8,7%) niż w tym 

samym okresie ubiegłego roku. W ramach 
siatki połączeń regularnych z i do Pyrzowic 
podróżowało 197 494 osób o 6 536 więcej 
(+3,3%) niż we wrześniu minionego roku. 
Z kolei w ruchu czarterowym pyrzowickie 
lotnisko obsłużyło 192 597podróżnych, 
o 23488 więcej (+13,9%) w porównaniu 
z wrześniem 2015 roku. Od początku roku 
w Katowice Airport w ruchu całkowitym 
obsłużonych zostało 2 601 160 pasażerów, 
to o 119 936 więcej (+4,8%) niż w okresie 
od stycznia do września 2015 roku.

Więcej cargo 

Na lotnisku w Katowicach także rośnie 
ruch cargo. W okresie od stycznia do końca 

września bieżącego roku na pyrzowickim 
lotnisku obsłużono 13 063 tony frachtu, 
to o 959 ton więcej (+7,9%) niż w tym sa-
mym okresie 2015 roku. Prognozy wska-
zują na to, że ten rok w segmencie cargo, 
będzie najlepszy w historii śląskiego lotni-
ska. W minionym roku w Katowice Airport 
obsłużono 16 119 ton ładunków.

Nowa wieża

W poniedziałek, 17 października lotni-
sko w Pyrzowicach podpisało umowę na 
budowę nowej wieży kontroli. Koniecz-
ność budowy nowej, wyższej wieży w in-
nej lokalizacji, wynika ze zdecydowanej 
zmiany układu pola manewrowego portu 
i płyt postojowych samolotów oraz przesu-

nięcia tej infrastruktury na wschód – czy-
tamy na oficjalnym blogu lotniska. Jak się 
dowiedzieliśmy zmiany nastąpiły w związ-
ku z licznymi inwestycjami, które zostały 
przeprowadzone w ostatnich latach. Po 
pierwsze, wschodnia krawędź nowej drogi 
startowej, względem wschodniej krawę-
dzi starej drogi jest przesunięta na wschód 
o 700 metrów. Po drugie, na wschód została 
rozbudowana płyta postojowa nr 1. Ponad-
to w południowo-wschodniej części portu 
powstały: nowa baza cargo wraz z płytą po-
stojową dla samolotów towarowych i nowa 
płyta do odladzania, a to wszystko połą-
czone nowymi drogami kołowania. W ta-

kim układzie pola manewrowego, na dłuższą 
metę, obecnie używana wieża kontroli lotni-
ska nie spełniałaby wszystkich wymaganych 
od niej funkcji. Obiekt ten do użytku został 
oddany w 2000 roku, z przyczyn niezależ-
nych od inwestora jego wysokość musiała 
zostać ograniczona do 23 metrów. Ponadto 
w tamtym czasie w Pyrzowicach realizowa-
nych było około 8,5 tys. operacji rocznie, 
w 2016 ich liczba zbliży się do około 32 tys. 
i prognozowany jest dalszy wzrost. Potrzeby 
są więc zupełnie inne. 

Najwyższy obiekt w Polsce

Nowa wieża kontroli lotniska KTW 
będzie najwyższym tego typu obiektem 
w Polsce i będzie mierzyć 46 metrów wy-

sokości, z poziomem operacyjnym na wy-
sokości 42 metrów. Jej kubatura wynosić 
będzie 7350 m3. Obiekt będzie liczył 1 832 
m2 powierzchni, na której rozmieszczone 
zostaną pomieszczenie ze stanowiskami 
kontroli wieżowej, kontroli zbliżania, po-
mieszczenia techniczne i garażowe oraz 
zaplecze socjalne. Wokół wieży powstanie 
system dróg wewnętrznych wraz z parkin-
gami. Nowa wieża nie tylko poprawi kom-
fort pracy kontrolerów ruchu lotniczego, 
ale także z czasem stanie się infrastruktu-
ralnym symbolem lotniska w Katowicach, 
podobnie jak jest to w przypadku wielu in-
nych lotnisk na całym świecie.
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www.chorzow.eu

Chorzowianie wskazują inwestycje
Blisko trzy miliony złotych – to część budżetu Chorzowa, o którego przeznaczeniu zdecydowali 
jego mieszkańcy. I to już po raz czwarty z rzędu.

Budżet Obywatelski, zwany również 
partycypacyjnym, jest demokratycznym 
procesem, w ramach którego mieszkańcy 
współdecydują o wydatkach publicznych 
w perspektywie kolejnego roku budżetowe-
go. Miasta przystępują do niego dobrowolnie 
i same decydują o wysokości środków, jakie 
oddadzą w ręce mieszkańców.

Akcja jest skierowana do wszystkich, któ-
rzy mają własny pomysł na wydanie pienię-

– Cieszymy się, że mieszkańcy odpowiedzieli 
na nasz apel i zgłosili wiele innowacyjnych 
i niezwykle pomysłowych projektów – za-
pewnia Kotala. W czwartej edycji Budżetu 
Obywatelskiego zadebiutowały także pro-
gramy społeczne. Mieszkańcy mogli oddać 
głos m.in. na kampanię „Zwierzak w mie-
ście” promującą humanitarne traktowanie 
czworonogów czy edukacyjny projekt „Tra-
dycja i folk” dotyczący wzornictwa ludowe-

zimowych – zapowiada prezydent Andrzej 
Kotala. – Mamy nadzieję, że nowa odsłona 
Budżetu Obywatelskiego przyniesie kolej-
ne ciekawe projekty – dodaje. Głosowanie 
na najlepsze inwestycje trwało od 3 do 14 
października. Osiem zwycięskich projektów 
poznaliśmy 26 października.

Kolejna edycja Budżetu Obywatelskie-
go w Chorzowie to nie tylko większa pula 
pieniędzy (w tym roku wyniosła dokładnie 

dzy lub chcą poprzeć inicjatywę sąsiadów 
z obszaru swojego zamieszkania. W ramach 
procesu uprawnieni mieszkańcy mają pra-
wo zgłaszać projekty zadań publicznych 
dotyczących obszaru ich zameldowania, 
a następnie wybierać w trybie głosowania te 
zadania, które przeszły pozytywnie proces 
weryfikacji. 

Chorzów po raz czwarty
We wrześniu wystartowała czwarta już 

edycja Budżetu Obywatelskiego Chorzo-
wa. Od 1 do 15 września chorzowianie 
składali propozycje inwestycji na przyszły 
rok. – Dzięki poprzedniej edycji w mieście 
powstał m.in. street workout park, w trakcie 
projektowania jest także górka do zjazdów 

2 640 000 zł), ale także nowe narzędzia do 
monitorowania inwestycji. Realizację zwy-
cięskich projektów śledzić będzie można na 
dedykowanej stronie internetowej (www.bo-
.chorzow.eu), na prośbę mieszkańców orga-
nizowane będą także dodatkowe spotkania 
i konsultacyjne z architektami i urzędnika-
mi. – Zmiany mają zwiększyć transparentność 
całej procedury oraz zacieśnić współpracę 
miasta z wnioskodawcami podczas realizacji 
projektów – podkreśla Kotala.

Nowe pomysły
Woonerf, pumptruck czy rolkostrada – to 

tylko część nowości, które po raz pierwszy 
pojawiły się na karcie do głosowania w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego Chorzowa. 

go i archiwalnej fotografii. Obok typowych 
projektów inwestycyjnych, takich jak np. 
remont chodnika, rewitalizacja podwórka 
czy wykonanie ścieżki rowerowej, pojawi-
ły się także pomysły na postawienie stołów 
do piłkarzyków, remontu schronu bojowego 
w Maciejkowicach czy wykonanie murali.

Chorzowianie, tak jak i w poprzednich 
edycjach, mogli głosować tradycyjnie (je-
denaście urn wyborczych na terenie całego 
miasta) lub elektronicznie. Inwestycje, które 
zdobyły najwięcej głosów w każdym z ośmiu 
okręgów, realizowane będą w 2017 roku. 

Czym jest budżet obywatelski?
Budżet obywatelski to inaczej budżet par-

tycypacyjny. Oznacza sposób planowania 

20
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oraz konsultowania zadań finansowanych 
ze środków publicznych, a realizowanych 
przez urząd miasta lub podległe mu jednost-
ki. Jego cechą charakterystyczną jest to, że 
mieszkańcy tworzą, zgłaszają i wybierają 
w głosowaniu projekty związane z funkcjo-
nowaniem swojej dzielnicy lub miasta.

Jak przebiega proces decyzyjny?
1. Projekty zgłaszano od 1 do 15 września.
2. Pomysły przechodziły weryfikację for-
malną od 5 do 29 września.
3. Promocja projektów oraz głosowanie 
trwały od 3 do 14 października.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec 
października. 

Warto głosować!
Jak Chorzów zmienił się dzięki mieszkań-

com? Można się o tym przekonać, sprawdza-
jąc, jak przebiegały trzy poprzednie edycje 
budżetu partycypacyjnego w tym mieście. 
Wybraliśmy kilka inwestycji z ostatnich 
trzech lat, oto one:

Edycja 2013
1. Chorzów Centrum – Rewitalizacja 

Parku Hutników
Inwestycja objęła wykonanie placu oraz 

murków z kostki i płyt granitowych wokół 
fontanny. Prace te zostały zrealizowane 
w 2013 roku. W 2014 roku kontynuowa-
no rewitalizację parku. Wyposażono park 
w elementy małej architektury: ławki, ko-
sze, płotki zabezpieczające zieleń, założono 
trawniki i wykonano nowe nasadzenia.

2. Chorzów Stary – modernizacja Alei 
Wycieczkowej

Inwestycja objęła wyposażenie alei w ele-
menty małej architektury (ławki i kosze na 
śmieci) oraz uporządkowanie terenu, a także 
wykonanie nowej ścieżki rowerowej o dłu-
gości 330 metrów i oświetlenia w technolo-

gii LED. Inwestycję zrealizowano w listo-
padzie 2013 r.

3. Chorzów Batory – utworzenie do-
datkowych miejsc postojowych i parkin-
gowych

W ramach inwestycji wykonano moderni-
zację ulicy Podmiejskiej (nowa nawierzch-
nia jezdni na powierzchni 1100 m2) od ul. 
Leśnej do ul. Odrodzenia wraz z budową 
chodników i miejsc postojowych. Inwesty-
cję zakończono we wrześniu 2013 roku.

Edycja 2014
1. Chorzów II – wybrukowanie placu 

w okolicy kościoła św. Barbary
Inwestycja objęła wybrukowanie placu 

w okolicy kościoła św. Barbary wraz z miej-
scami do parkowania samochodów dla osób 
niepełnosprawnych. Zakres prac obejmował: 
rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej, 
wykonanie nowej nawierzchni z kostki ka-
miennej wokół kościoła wraz z wykonaniem 
miejsc parkingowych dla niepełnospraw-
nych. Zakres rzeczowy obejmował wykona-
nie 387 m2 nawierzchni z kostki granitowej 
wraz z odwodnieniem liniowym ok. 4,0 m.

2. Klimzowiec – siłownia plenerowa
W ramach inwestycji wybudowano si-

łownię plenerową wyposażoną w osiem po-
dwójnych urządzeń do ćwiczeń. Urządzenia 
umieszczono na placach z nawierzchnią wy-
konaną z kostki betonowej. W ramach zada-
nia siłownia została wyposażona w ławki, 
uporządkowano teren w jej otoczeniu, zmo-
dernizowano alejki w pobliżu (wymieniono 
ich nawierzchnię). Inwestycję zakończono 
w grudniu 2014 roku.

3. Chorzów Batory – budowa dodatko-
wych miejsc parkingowych

W ramach inwestycji wykonano nowe 
miejsca postojowe na ul. Jubileuszowej. Za-

kres robót obejmował wykonanie nowej na-
wierzchni, budowę miejsc postojowych oraz 
chodnika, ułożenie krawężników i obrzeży, 
zabudowę dwóch studzienek ściekowych 
oraz montaż ogrodzenia oraz bramy.

Edycja 2015
1. Chorzów Batory I
Modernizacja (rozbudowa) placu zabaw 

wraz z ogrodzeniem z uwzględnieniem 
elementów do jazdy na rolkach przy ulicy 
Długiej. Zadanie obejmuje wszystkie ele-
menty zawarte w tytule inwestycji. Przy 
ul. Długiej 53 powstanie plac zabaw wraz 
z elementami skate parku. Alejki zostaną 
przystosowane do jazdy na rolkach oraz 
łyżworolkach, pojawią się też dwa urządze-
nia siłowni plenerowej. 

2. Chorzów Batory II
Budowa parku do treningu ulicznego (stre-

et workout park). W ramach inwestycji wy-
budowano park do treningu ulicznego z syn-
tetyczną nawierzchnią, placyk wyposażony 
w urządzenia siłowni zewnętrznej, boisko 
do piłki ręcznej z nawierzchnią syntetyczną 
oraz piłkochwytami, alejki z nawierzchnią 
z kostki betonowej, założono trawniki, wy-
konano nowe obsadzenia, wyposażono teren 
w ławki i pojemniki na śmieci. 

3. Maciejkowice
Wydzielenie chodnika oraz ścieżki rowe-

rowej na ulicy Głównej w kierunku Doliny 
Górnika.

4. Klimzowiec 
Przystosowanie części skarpy przy ulicy 

Astrów i Gałeczki do zjazdów zimowych 
dla dzieci. W ramach inwestycji wykonany 
zostanie zjazd zimowy dla dzieci wraz z za-
gospodarowaniem terenu: budową ścieżki 
oraz wyposażeniem terenu w elementy małej 
architektury (ławki, kosze na śmieci itp.). 
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SYLWETKA

Grzegorz TOBISZOWSKI

Konstruktor górniczego cudu

Premier Szydło wiedziała, że skuteczną 
restrukturyzację może przeprowadzić tylko 
człowiek, który będzie w stanie podejmować 
trudne decyzje nie rezygnując ze szczere-
go dialogu z górnikami. Jeśli wierzyć ran-
kingowi przygotowanemu przez Dziennik 
Zachodni Grzegorz Tobiszowski jest dziś 
najbardziej wpływowym politykiem na Ślą-
sku. Na osi wpływu znalazł się zarówno nad 
byłym ministrem sprawiedliwości z Platfor-
my Obywatelskiej – Borysem Budką, byłym 
szefem Parlamentu Europejskiego Jerzym 
Buzkiem jak i przed wszystkimi swoimi ko-

legami partyjnymi. Dziennikarka polityczna 
Agata Pustułka, która wraz z zespołem naj-
większej gazety regionalnej w kraju two-
rzyła zestawienie, podkreśla, że Tobiszow-
ski to dziś polityk numer jeden w regionie 
przynajmniej z kilku powodów: – Ma przed 
sobą z jednej strony najważniejsze, a z dru-
giej najtrudniejsze zadanie. Restrukturyza-
cja górnictwa, którą Grzegorz Tobiszowski 
prowadzi od niemal roku, to praca, która 
będzie decydowała nie tylko o przyszłości 
Śląska, tego rządu i Polski, ale i sytuacji 
branży w Europie. To realna władza, realne 

możliwości, ale i odpowiedzialność, bo na 
restrukturyzacji sektora górniczego łatwo 
wylecieć w kosmos.

Nie mieliśmy pełnej wiedzy
Zaraz po wyborach chyba mało kto wie-

rzył, że gabinet Beaty Szydło na poważnie 
weźmie się za problemy w branży górniczej. 
Zapaść odziedziczona po poprzednikach, mi-
liardowe zadłużenie wszystkich spółek gór-
niczych i strata setek milionów na bieżącej 
działalności sprawiały, że komentatorzy mie-
li Tobiszowskiego za człowieka – kamikadze, 
który dostał za zadanie reanimować trupa.

SILESIA BUSINESS & LIFE

„Trzeba mieć wielkie cele, by nie poddać się przygnębieniu z powodu małych niepowodzeń” – 
to motto, które przez lata towarzyszy Grzegorzowi Tobiszowskiemu. Minister energetyki to czło-
wiek stąd, który doskonale zna specyfikę tego regionu. Ma pomysł jak ratować polskie górnictwo 
i ten pomysł skutecznie wdraża w życie.
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 Zanim powstało Ministerstwo Energii, 
a Tobiszowski był wymieniany jako kandy-
dat na wiceministra w tym resorcie, redaktor 
Aleksandra Gruszczyńska ze zdystansowa-
nej wobec nowego rządu Gazety Wyborczej 
poszła dalej i określiła posła ze Śląska mia-
nem ministra do spraw górniczego cudu.

Od tamtej pory minął rok. Nie wiadomo, 
czy już wydarzył się oczekiwany cud, ale 
górnictwo nie upadło, spółki nie zbankru-
towały, górnicy nie stracili pracy. A i Tobi-
szowski też nie siedzi zamknięty w swoim 
gabinecie przy Placu Trzech Krzyży w War-
szawie. Spotyka się z zarządami spółek, 
rozmawia ze związkowcami, gasi kryzysy 
i kreśli nowe scenariusze dla restrukturyza-
cji górnictwa. Bo zmieniająca się sytuacja 
wymaga bardzo dynamicznych działań.

– Kiedy przejmowaliśmy kontrolę nad 
spółkami górniczymi nie mieliśmy pełnej 
wiedzy od menadżerów na temat ich sytuacji 
finansowej i organizacyjnej – wspomina wi-
ceminister energii. – Przykładem może być 
m.in. Katowicki Holding Węglowy według 
początkowych zapewnień miał potrzebować 
„tylko” 300 mln złotych dokapitalizowania, 
by wyjść na prostą. Dziś wiemy, że chodzi 

o przynajmniej trzy razy większą kwotę. 
I musimy sobie z tym poradzić.

 
Na próg rentowności

Tyle, że Tobiszowski nie zamierza kupo-
wać spokoju społecznego ciągle dosypując 
pieniądzy do nierentowanej branży, o co 
reszta Polski miałaby do niego i do górni-
ków uzasadnione pretensje.

– Naszą ambicją jest zainwestować nawet 
duże pieniądze, nakłonić wierzycieli górni-
czych spółek do jeszcze większej cierpliwo-
ści, ale jednocześnie przeprowadzić mądrą 
i skuteczną restrukturyzację, by wyprowa-
dzić całe polskie górnictwo na próg rentow-
ności – wyjaśnia.

To właśnie Tobiszowski od czasu do cza-
su mocuje się z ministerstwem finansów, by 
ono znalazło kolejne miliardy potrzebne na 
uzdrowienie branży. Zadbał o rekordowe 
osłony socjalne dla górników, którzy chcą 
odejść z sektora i pilnuje prezesów spółek 
węglowych, by restrukturyzacja odbyła się 
bez zwolnień pracowników.

 Na narty, które są jego pasją pewnie tej 
zimy nie pojedzie, bo slalom gigant ma za-
pewniony na miejscu. Czas spędza głównie 

w ministerstwie, w spółkach górniczych na 
naradach z zarządami lub podczas wielogo-
dzinnych spotkań ze związkowcami. Tam 
sielanki nie ma, są emocje, jest krzyk, jest 
podniesiony głos, są zarzuty. Ale Tobiszow-
ski tłumaczy, przekonuje, prosi o wyrozu-
miałość oraz wsparcie w przeprowadzeniu 
najtrudniejszej reformy tego rządu. Na razie 
może liczyć na zaufanie górników, którzy 
wiedzą, że kopalnie mogą przetrwać na rynku 
tylko jeśli przestaną przynosić gigantyczne 
straty. Przykład niekontrolowanego upadku 
górnictwa w Czechach, pokazuje jak wiele 
zależy od dobrej woli i zaangażowania rządu 
oraz zrozumienia ze strony społecznej.

By nigdy nie pomyślały, że zawiodłem
Pytany przez dziennikarzy, czy wierzy 

w reinkarnację uśmiecha się i mówi, że 
to słowo nie mieści się w nauce Kościoła, 
z którą on od „bajtla” stara się żyć w zgodzie. 
Może to wyświechtane i mało oryginalne ale 
dwie najważniejsze dla niego osoby to cór-
ka i żona, bo Tobiszowski to typowy Ślązak 
– = Katolik, dla którego rodzina stała, stoi 
i zawsze będzie stała na najważniejszym 
miejscu.
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– W rodzinie buduje się wartości, funda-
ment postępowania. To właśnie przez moje 
dziewczyny – Dorotę i Monikę, staram się 
pracować tak, by nigdy nie pomyślały, że 
zawiodłem, że nie dałem rady – podkreśla 
Tobiszowski.

A zadanie ma trudne, bo żona wicemini-
stra – Dorota od wielu lat nie tylko pracuje 
w jednej ze śląskich kopalń, ale jest i sa-
morządowcem. Zna materię i jej problemy, 
dlatego jak mało kto potrafi ocenić efekty 
pracy męża.

– Muszę przyznać, że Grzegorz nie ma ze 
mną lekko, bo mnie nie da się zbyć jednym 
czy dwoma gładkimi zdaniami. Często dys-
kutujemy zarówno o branży, jak i o samorzą-
dzie. Nie zawsze się zgadzamy – uśmiecha 
się Dorota Tobiszowska.

 Z samorządu do ministerstwa
Właściwie od zawsze ciągnęło go do 

pracy społecznej, a swoją polityczną drogę 

zaczynał w rudzkim samorządzie jako wice-
prezydent miasta.

– Grzegorzowi ciężko przyjąć taką rzeczy-
wistość, z którą on się nie zgadza. Dlatego 
chce ją zmieniać, ulepszać, pokazywać nowe 
rozwiązania – mówi Witold Bańka, minister 
sportu, który przez wiele lat współpracował 
z Grzegorzem Tobiszowskim. – Jego naturalną 
przestrzenią jest działanie polityczne, bo tylko 
ono daje mu narzędzia do zmiany świata.
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Tyle, że podobno jego charakter przeszka-
dza mu w politycznych układankach. Bo 
według przyjaciół jest zbyt zero-jedynkowy, 
wali prosto z mostu. W 2005 roku, do wy-
borów parlamentarnych wystartował nawet 
z hasłem: „czarno na białym” i z czarno-bia-
łymi plakatami. Bo Tobiszowski uważa, że 
ludzie powinni być czytelni, reprezentować 
stałe poglądy nawet jeśli te w danym mo-
mencie nie gwarantują chwilowego pokla-
sku i akceptacji większości.

Metropolia tylko dla Śląska
Dzięki uporowi regionalnych posłów 

w tym właśnie Grzegorza Tobiszowskiego 
Śląsk wreszcie doczeka się ustawy metro-
politalnej. Przez rok od wyborów przygoto-
wano rozwiązania prawne, które zapewnią 
regionowi narzędzia do rozwoju metropolii.

– Mówimy tu nie tylko o mechanizmach 
pozwalających organizować współpracę 
samorządów na wielu polach, ale też o kon-
kretnych pieniądzach, które będą paliwem 
do działania. Metropolia Śląska będzie za-
silana 250 mln złotych rocznie z centralnego 
budżetu. To  ogromna pomoc dla naszego re-
gionu – podkreśla wiceminister. – Poprzed-
nia wypracowywana przez kilka lat ustawa 
zakładała, że każde większe miasto w Polsce 
może być ośrodkiem metropolitalnym, a to 
przecież nielogiczne i przede wszystkim – 
nieskuteczne. Dlatego dobrze się stało, że 
metropolia będzie dedykowana tylko dla 
Śląska.

 Co będzie gdy węgla zabraknie ?
Tobiszowski wie, że oprócz zreformo-

wanego górnictwa jako ważnego sektora 
gospodarczego potrzebne są inne gałęzie. 
dlatego pilotuje projekt ,,Śląskie huty stali” 
i zabiega o inwestycje w przemyśle metalur-

gicznym i energetycznym szczególnie zwią-
zanym z projektem elektromobilności. Wie 
też, że tą przyszłość trzeba projektować już 
teraz, a metropolia otworzy możliwości, któ-
re mają zrekompensować regionowi wyrwę, 
która powstanie. Jednak ustawa wszystkiego 
nie załatwia. Dlatego poseł ze Śląska zabie-
gał w ministerstwie rozwoju, by „Program 
dla Śląska” był załącznikiem, integralną 
częścią tzw. ,,Planu Morawieckiego”. 

– Jestem wielkim zwolennikiem ożywienia 
społeczno-politycznego na Śląsku. Chciał-
bym, żeby ponad podziałami, które są czymś 
naturalnym, na reaktywowanej Wojewódz-
kiej Radzie Dialogu Społecznego rodziły się 
pomysły i inicjatywy, które możnaby propo-
nować rządowi do realizacji – podkreśla. – 
Każdy region, a w szczególności Śląsk po-
winien wychodzić z inicjatywą, z pomysłem 
rozwojowym, bo nikt inny nie zna lepiej pro-
blemów i możliwości województwa śląskie-
go niż jego mieszkańcy.

JSW dziesięć razy droższa
Pewnie liczby nie są w stanie w pełni opi-

sać świata, ale mogą przynajmniej próbować. 
Od czasu kiedy Tobiszowski został wicemi-
nistrem energii akcje restrukturyzowanej 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdrożały nie-
mal dziesięciokrotnie, powstała ratująca 100 
tysięcy miejsc pracy na Śląsku Polska Gru-
pa Górnicza i szereg ustaw pozwalających 
harmonijnie prowadzić proces podnoszenia 
górnictwa z kolan. Dla krytyków Tobiszow-
skiego – to i tak ciągle za mało, ale jak pod-
kreślają eksperci i tak zdecydowanie więcej 
niż wydarzyło się w branży przez 8 wcze-
śniejszych lat. – Krytyka może być również 
twórcza. Motywuje mnie do jeszcze większej 
aktywności zawodowej. 

– Widzę, że restrukturyzacja robiona jest 
z głową – ocenił dla gospodarczego porta-
lu wnp.pl znany ekonomista prof. Andrzej 
Barczak. – Górnicy mają wybór i to bardzo 
dobrze, bo traktuje ich się jak pracowników, 
a nie siłę roboczą.

To podmiotowe, a nie przedmiotowe 
traktowanie górnicy chyba docenili. Bo za-
uważyli, że wreszcie się z nimi rozmawia, 
tłumaczy i dyskutuje. 

Nawet pozostający po drugiej stronie poli-
tycznej barykady, były wiceminister gospo-
darki w rządach lewicowych Jerzy Markow-
ski docenia w wywiadach pracę wykonaną 
przez Tobiszowskiego.

– Trzeba przyznać, że wszystkie spółki wę-
glowe poprawiły swoje wyniki ekonomiczne. 
Jak na razie tylko poprzez zmniejszenie strat. 
Ale jest to sporym osiągnięciem. I autorstwo 
tego osiągnięcia bardziej należy przypisy-
wać właścicielowi i zarządom spółek niż 
niestety kierownictwom kopalń. 

Z ostatnich informacji Grzegorz Tobi-
szowski rozpoczął wizytację po kopalniach. 
Bez aplauzu i kamer odwiedza dyrektorów 
kopalń, chce ich poznać osobiście i prze-
konać do swojego planu rozwoju kopalń i 
śląska. Jak podkreśla Grzegorz Tobiszowski 
z ministrem Krzysztofem Tchórzewskim 
tworzą solidną zgraną parę którą wspiera 
premier Beata Szydło. 

„Trzeba mieć wielkie cele, by nie poddać 
się przygnębieniu z powodu małych niepo-
wodzeń” – to motto, które przez lata towa-
rzyszy Tobiszowskiemu, który w tak trudnej 
materii jaką jest restrukturyzacją górnictwa 
z pewnością będzie miał jeszcze wiele oka-
zji by nie poddać się przygnębieniu.

Krzysztof ZIOŁO
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EKO –Si les ia
Nowa jakość w gospodarce odpadami
Circular economy/zero waste to najczęściej słyszane w ostatnich miesiącach określenia wirujące wo-

kół gospodarki odpadami. Unia Europejska podjęła stanowcze kroki w zakresie uszczelniania syste-
mu odpadowego. Czy jesteśmy gotowi na nowe wyzwania? 

2 grudnia 2015 roku Komisja Europej-
ska przyjęła nowy pakiet gospodarki od-
padami w obiegu zamkniętym. Do roku 
2030 65 procent odpadów komunalnych 
oraz 75 procent odpadów opakowanio-
wych musi być poddawana procesom re-
cyklingu. Zaledwie 10 procent odpadów 
komunalnych będzie mogła być zagospo-
darowana poprzez składowanie. To, co 
dziś wyrzucamy do kosza na odpady jako 
bezużyteczne śmieci, w niedalekiej przy-
szłości ma stać się cennym surowcem. 
Plany niezwykle ambitne. Polska dopiero 
co stara się dostosować prawo oraz działa-
nia do rewolucji odpadowej, która rozpo-
częła się w 2013 roku. Tymczasem Unia 
postanowiła znacznie podnieść poprzecz-
kę. Tak naprawdę bez selektywnej zbiór-
ki, zaangażowania społeczeństwa, a także 
szeroko pojętej edukacji ekologicznej, od-
powiednich rozwiązań technologicznych 
będą to jedynie słowa zapisane na urzędo-
wym papierze…

Prawo odpadowe Bona fide
Polska rewolucję odpadową przecho-

dziła dwukrotnie. Pierwszy raz po roku 
1989 ubiegłego stulecia, kiedy większość 
państwowych firm komunalnych przeszła 
w ręce prywatne, najczęściej z zagranicz-
nym kapitałem. Nikt w tym czasie nie my-
ślał o wprowadzaniu selektywnej zbiórki, 
segregacji czy recyklingu. 97 procent wy-
tworzonych odpadów bez jakiegokolwiek 
przetworzenia trafiało na składowiska od-
padów, które zapełniały się w zastraszają-
cym tempie. 

Wejście w roku 2004 Polski do Unii 
Europejskiej łączyło się przede wszyst-
kim z przyjęciem prawa obowiązującego 
w całej zjednoczonej Europie, również 
w zakresie gospodarki odpadami. Dla 
naszego kraju oznaczało to ni mniej, ni 
więcej, tylko rewolucyjne odwrócenie do 
góry nogami całego systemu odpadowego. 
Chodziło przede wszystkim o zmniejsze-
nie ilości odpadów trafiających na skła-
dowiska, a zwiększenie roli selektywnej 
zbiórki „u źródła” oraz recyklingu. Wtedy 
też nastąpiła druga rewolucja odpadowa. 
Obowiązujące do tej pory prawo w Polsce 
musiało zostać dostosowane do norm obo-
wiązujących w Unii Europejskiej. Inten-
sywne prace nad zmianami zakończyły się 
wprowadzeniem nowego systemu w gospo-
darce odpadami komunalnymi, który zaczął 
obowiązywać 1 lipca 2013 roku. W myśl 
nowych zasad z każdym kolejnym rokiem 
system marnotrawstwa cennych surowców, 
znajdujących się w strumieniu odpadów 
komunalnych, powinien zostać zastąpio-
ny selektywną zbiórką u źródła, a odpady 
powinny trafiać do recyklingu. W perspek-
tywie, w latach 2013–2020 wartość odzy-
skanych w ten sposób surowców wtórnych 
powinna zwiększyć się prawie trzykrotnie. 
W roku 2020 wartość surowców odzyska-
nych ze strumienia odpadów komunalnych 
powinna wynieść aż 50 procent. 

Dobry system gospodarki odpadami to 
nie tylko ustawy i rozporządzenia zapisane 
na papierze. To przede wszystkim szereg 
rozwiązań wprowadzonych na poziomie 

krajowym, gminnym oraz społeczeństwa. 
Z doświadczenia wiemy, że nie ma praw-
dziwej selektywnej zbiórki bez edukacji 
ekologicznej, systemu gospodarki od-
padami na poziomie przede wszystkim 
gminnym. To ciągły proces, budowany 
na doświadczeniach innych krajów oraz 
własnych, stale doskonalony, reagujący na 
zmiany zachodzące w gospodarce krajowej 
oraz świata. Odpady to surowiec, który po-
winien zostać przygotowany w taki sposób, 
aby wykorzystać go ponownie. Do tego 
celu niezbędne są jednak narzędzia w po-
staci rozwiązań technologicznych w posta-
ci Regionalnych Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Technologia szyta na miarę
W myśl definicji RIPOK to zakład za-

gospodarowania odpadów o mocy prze-
robowej wystarczającej do przyjmowania 
i przetwarzania odpadów z obszaru za-
mieszkałego przez co najmniej 120 tys. 
mieszkańców, spełniający wymogi najlep-
szej dostępnej technologii. Tak naprawdę 
chodzi o zakład, który poprzez wprowa-
dzone procesy technologiczne z odpadów, 
które trafiają do zagospodarowania, wy-
korzysta wszystko, co można ponownie 
przerobić lub zamienić na energię. Pozo-
stałości, które nie nadają się do ponowne-
go wykorzystania, neutralne dla środowi-
ska, zostaną zeskładowane. Powstawanie 
tego typu zakładu to proces długofalowy. 
Dobrym przykładem jest tutaj instalacja 
należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w Katowicach. 

28 SILESIA BUSINESS & LIFE
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W Katowicach praca nad nowoczesną technologią zaczęła się tak 
naprawdę w roku 2009. Pierwszy etap obejmował wybudowanie sor-
towni odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych 
wraz z produkcją paliwa RDF (paliwo alternatywne). Na linii me-
chanicznego przetwarzania z odpadów komunalnych zmieszanych 
wydzielane są surowce wtórne oraz frakcja wysokokaloryczna, która 
następnie przetwarzana jest na paliwo RDF. Na linię trafiają również 
odpady zebrane selektywnie. Odpady segregowane są ze względu na 
rodzaje, w tym tworzywa sztuczne, na butelki w odpowiednich kolo-
rach oraz chemię gospodarczą, szkło bezbarwne i kolorowe, papier 
i tekturę opakowaniową. Powstały balast kierowany jest na linię wy-
twarzania paliwa alternatywnego. 

Inwestycja była dofinansowana z programów unijnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego 
na lata 2007–2013. Wartość inwestycji wyniosła 37 mln zł, z czego 14 
mln pochodził z wkładu własnego MPGK.

Drugi etap inwestycji to kompleksowa instalacja do zagospodaro-
wania odpadów biodegradowalnych. Jego budowa zakończyła się we 
wrześniu br. Wartość inwestycji wyniosła ok. 40 mln zł, z czego blisko 
57 procent stanowiła pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Instalacja 
składa się z 24 zadaszonych boksów. Osiem z nich służy do przetwa-
rzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów. Każ-
dy boks to niezależny moduł z własnym systemem napowietrzania, 
systemem ujęcia i zbierania odcieków, sondą pomiaru temperatury 
oraz instalacją zraszania. Łączny teren inwestycji obejmuje blisko 5,4 
ha. Jego budowa trwała zaledwie czternaście miesięcy. Wydajność in-
stalacji wynosi 60 tys. Mg/rok. Pozwoli to na zagospodarowanie odpa-
dów biodegradowalnych pochodzących od ok. 300 tys. mieszkańców. 
Technologia pozwala również na przeprowadzanie w boksach (biore-
aktorach) procesów biosuszenia odpadów i suszenia paliwa RDF.

Kolejny etap kończący całość inwestycji będzie obejmował rozbu-
dowę części mechanicznej instalacji do przygotowania odpadów do 
biologicznego przetwarzania wraz z produkcją paliwa alternatywne-
go. Jest to tak naprawdę rozdzielenie dwóch procesów, które odbywa-
ją się w chwili obecnej w sortowni odpadów komunalnych i selektyw-
nie zebranych. Po przeprowadzeniu modernizacji zmieszane odpady 
komunalne oraz selektywnie zebrane będą trafiały na dwie odrębne 
linie technologiczne. 

Liczy się człowiek
Przykład Katowic pokazuje, że w gospodarce odpadami należy 

przede wszystkim kierować się zdroworozsądkowym podejściem. 
Budowanie systemu to działania długofalowe, przemyślane, „szyte na 
miarę” zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Technologia 
jednak to nie wszystko. Katowicki magistrat wraz z MPGK czynnie 
zachęcają mieszkańców do wspólnego budowania systemu odpado-
wego. Bez społeczeństwa nie ma bowiem możliwości, aby odpady zo-
stały zagospodarowane w odpowiedni sposób. Wszystko zaczyna się 
w naszych domach, to my codziennie dokonujemy wyboru co stanie 
się z odpadem, który wytworzyliśmy. Plastikowa butelka – śmieć, czy 
może cenny surowiec? Tak naprawdę teoria cirkular economy/zero 
waste nie jest nowym odkryciem. Obieg materii znany jest nam od 
zarania dziejów. Wszystko bowiem od zawsze krąży w przyrodzie…

Agnieszka Kominek

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

„Nieruchomość jako wkład w spółkę”
Konkretna suma pieniędzy, ale też np. samochód, 

usługa lub nieruchomość. To wszystko w świetle pra-
wa stanowić może wkład wspólników zakładających 
firmę. Z tą ostatnią jest jednak problem. O co należy 
zadbać, aby nasz wniosek o wpis w księdze wieczy-
stej własności nieruchomości na rzecz nowo założonej 
spółki osobowej był skuteczny, tłumaczą adwokat Da-
niel Reck i radca prawny Joanna Paliwoda z Kancelarii 
Duraj Reck i Partnerzy.

Założenie spółki osobowej jawnej, 
partnerskiej, komandytowej lub ko-
mandytowo-akcyjnej wiąże się z obo-
wiązkiem wniesienia wkładów przez jej 
wspólników. Wkłady mają najczęściej 
charakter pieniężny, nic nie stoi jednak 
na przeszkodzie, aby ich przedmiotem 
były ruchomości, świadczenie pracy czy 
usług, bądź też nieruchomość. W tym 
ostatnim przypadku jeszcze niedawno 
w praktyce pojawiało się wiele wątpli-
wości co do formalności, jakich należa-
ło dochować, aby skutecznie przenieść 
własność nieruchomości ze wspólnika na 
spółkę. 

SPÓŁKA JAWNA I PARTNERSKA. 
TO ICH DOTYCZY PROBLEM
Wątpliwości co do tego jakie czynności 

są konieczne dla skutecznego wniesienia 
do nowo zawiązanej spółki osobowej 
nieruchomości tytułem aportu, dotyczą 
przy tym spółki jawnej i partnerskiej, 
dla których zawiązania ustawodawca 
przewidział formę pisemną pod rygorem 
nieważności.

W przypadku bowiem spółek koman-
dytowej i komandytowo-akcyjnej prze-
niesienie własności nieruchomości na te 
spółki przebiega bez większych kompli-
kacji wobec konieczności zawarcia umo-
wy spółki w formie aktu notarialnego.

DWA POGLĄDY NA PROBLEM
W doktrynie pojawiły się dwa dominu-

jące poglądy dotyczące sposobu przenie-
sienia nieruchomości na rzecz wspólnika 
jako jego wkładu na rzecz spółki jawnej. 

Pierwszy z nich, z uwagi na brzmienie 
art. 158 k.c., postuluje zawarcie umowy 
spółki, w której wspólnik zobowiąże się 
do przeniesienia na spółkę własności nie-
ruchomości w formie aktu notarialnego. 
Późniejsze zarejestrowanie spółki miało-
by przy tym spowodować niejako auto-
matycznie skutek rozporządzający, a więc 
przeniesienie własności nieruchomości 
na nowo zawiązaną spółkę, zaś wspól-
nicy nie byliby zobowiązani do podjęcia 
dodatkowych czynności prawnych.

Drugi pogląd kładzie natomiast na-
cisk na dyspozycję art. 23 i art. 92 k.s.h., 
i w konsekwencji brak potrzeby zawar-
cia umów spółek jawnej lub partner-
skiej w formie aktu notarialnego, za to 
konieczność zawarcia dodatkowej umo-
wy w formie aktu notarialnego już po 
rejestracji spółki, która będzie zawierała 
samo zobowiązanie wspólnika do prze-
niesienia nieruchomości jako wkładu na 
rzecz spółki.

Zawarte więc w umowie zobowiązanie 
do wniesienia wkładu należy, według tej 
drugiej koncepcji, traktować jako zobo-
wiązanie warunkowe, pod warunkiem 
zawieszającym powstania spółki. Zisz-
czenie się tego warunku będzie skutko-
wać natomiast powstaniem zobowiązania 
wspólnika i odpowiadającego mu prawa 
spółki do definitywnego przeniesienia 
prawa własności nieruchomości. 

SĄD NAJWYŻSZY 
ROZSTRZYGA SPRAWĘ

Z uwagi na niejednolitą praktykę są-
dów wieczystoksięgowych, dotychczas 

najbezpieczniejszym, choć niekoniecz-
nie ekonomicznym, rozwiązaniem 
wydawało się zawarcie umowy spółki 
w formie aktu notarialnego, a następ-
nie odwiedzenie notariusza po raz dru-
gi celem zawarcia umowy przenoszącej 
bezwarunkowo własność nieruchomości 
określonej umową spółki.

Postanowieniem z dnia 14 stycznia 
2015 r. Sąd Najwyższy (sygn.: II CSK 
85/14) przychylił się do drugiego poglą-
du, stwierdzając, że „w razie zawarcia 
umowy spółki jawnej w zwykłej formie 
pisemnej, w której wspólnik zobowiązał 
się do wniesienia tytułem wkładu wła-
sności nieruchomości, konieczne jest 
zawarcie – po zarejestrowaniu spółki 
– odrębnej umowy w formie aktu no-
tarialnego, przenoszącej własność tej 
nieruchomości na rzecz spółki”, i prze-
sądzając w ten sposób, że w przypad-
ku spółki jawnej (odpowiednio rów-
nież i partnerskiej) przeniesienie przez 
wspólnika własności nieruchomości na 
tę spółkę nie wymaga modyfikacji zwy-
kłej formy pisemnej zastrzeżonej dla za-
warcia umowy spółki. 

W konsekwencji do wniosku o wpis 
w księdze wieczystej własności nieru-
chomości na rzecz spółki jawnej lub 
partnerskiej konieczne będzie załącze-
nie umowy tej spółki w formie pisemnej, 
w której treści znajdzie się oświadczenie 
wspólnika o wniesieniu nieruchomości 
tytułem wkładu do spółki, oraz umowy 
w formie aktu notarialnego przenoszącej 
własność nieruchomości ze wspólnika 
na rzecz nowo powstałej spółki. 
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Sp. K.

Opodatkowanie: Spółka nie jest podat-
nikiem podatku dochodowego. Podatek 
dochodowy od zysków spółki płacą jedy-
nie wspólnicy, proporcjonalnie do udziału 
w zyskach i stratach.

ZUS: Wspólnicy będący osobami fizycz-
nymi podlegają ubezpieczeniu społeczne-
mu, tak jak indywidualni przedsiębiorcy.

Odpowiedzialność zarządu: Nie doty-
czy – w spółce nie występuje zarząd, a za 
jej zobowiązania bez ograniczeń odpowia-
dają komplementariusze.

Odpowiedzialność na gruncie Or-
dynacji podatkowej za należności po-
datkowe, składki ZUS i niektóre inne 
należności publicznoprawne (zobowią-
zania skarbowe): Komplementariusze 
ponoszą odpowiedzialność całym swoim 
majątkiem za zobowiązania skarbowe 
spółki komandytowej solidarnie między 
sobą i spółką.

Sp. z o.o.

Opodatkowanie: Spółka jest podat-
nikiem podatku dochodowego od osób 
prawnych, a nadto zysk spółki wypłacony 
wspólnikom w postaci dywidendy jest opo-
datkowany odpowiednio podatkiem docho-

dowym od osób fizycznych lub osób praw-
nych (w zależności od tego czy wspólnik 
jest osobą fizyczną, czy prawną).

ZUS: 1. Wspólnicy – ubezpieczeniu spo-
łecznemu podlega tylko jedyny wspólnik 
będący osobą fizyczną. Jeśli wspólników 
jest więcej niż jeden, żaden ze wspólników 
nie podlega ubezpieczeniu społecznemu.

2. Zarząd – podlega ubezpieczeniu spo-
łecznemu jedynie w związku z zawartą 
umową zatrudnienia (umową o pracę lub 
kontraktem).

3. Rada Nadzorcza – jedynie ubezpie-
czenie emerytalno-rentowe w przypadku 
odpłatnego pełnienia funkcji.

Odpowiedzialność zarządu:
Odpowiedzialność członków zarządu 

jest ograniczona – członkowie zarządu 
odpowiadają jedynie w przypadku, gdy 
egzekucja z majątku spółki okaże się bez-
skuteczna. Członkowie zarządu mogą się 
uwolnić od odpowiedzialności, gdy:

1. w terminie złożono wniosek o ogło-
szenie upadłości,

2. niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie 
upadłości nie nastąpiło z winy członka za-
rządu,

3. mimo niezłożenia wniosku o ogłosze-
nie upadłości wierzyciel nie poniósł szkody.

Ponadto członkowie zarządu ponoszą 
odpowiedzialność na zasadzie winy za 
szkodę wyrządzoną niezłożeniem wniosku 
o upadłość w terminie, na podstawie art. 21 
Prawa upadłościowego.

Odpowiedzialność na gruncie Ordyna-
cji podatkowej za należności podatkowe, 
składki ZUS i niektóre inne należności 
publicznoprawne (zobowiązania skar-
bowe): Członkowie zarządu odpowiadają 
całym swoim majątkiem za zobowiązania 
skarbowe, jeśli egzekucja z majątku spół-
ki okaże się bezskuteczna w całości lub 
w części. 

Od odpowiedzialności uwalnia jedynie 
wykazanie złożenia w terminie wniosku 
o ogłoszenie upadłości albo brak winy 
w niezłożeniu tego wniosku lub jego złoże-
niu po terminie, a także wskazanie mienia 
dłużnej spółki, z którego może być prowa-
dzona egzekucja.

Sp. z o.o. Sp. K.

Opodatkowanie: Spółka nie jest podat-
nikiem podatku dochodowego. Podatek 
dochodowy od zysków spółki płacą jedy-
nie wspólnicy, proporcjonalnie do udziału 
w zyskach i stratach. W zależności od tego 
czy wspólnikami są osoby fizyczne, czy 

PORÓWNANIE SPÓŁEK
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osoby prawne, jest to podatek dochodowy 
od osób fizycznych lub od osób prawnych.

ZUS: Wspólnicy będący osobami fizycz-
nymi podlegają ubezpieczeniu społeczne-
mu, tak jak indywidualni przedsiębiorcy.

Odpowiedzialność zarządu: W spółce 
nie występuje zarząd, a za jej zobowią-
zania bez ograniczeń odpowiada komple-
mentariusz, czyli spółka z o.o. Odpowie-
dzialność członków zarządu spółki z o.o. 
za zobowiązania spółki komandytowej 
budzi kontrowersje i wyróżnia się dwa 
przeciwstawne poglądy: zgodnie z pierw-
szym z nich członkowie zarządu spółki 
będącej komplementariuszem nie ponoszą 
odpowiedzialności za zobowiązania spółki 
komandytowej. Drugi pogląd zakłada, że 
członkowie zarządu spółki z o.o. będącej 
komplementariuszem ponoszą odpowie-
dzialność, ale dopiero w przypadku, gdy 
egzekucje ze spółki komandytowej oraz ze 
spółki z o.o. okażą się bezskuteczne. W ta-
kiej sytuacji członkowie zarządu mogą się 
uwolnić od odpowiedzialności, gdy:

1. w terminie złożono wniosek o ogło-
szenie upadłości,

2. niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie 
upadłości nie nastąpiło z winy członka za-
rządu,

3. mimo niezłożenia wniosku o ogłosze-
nie upadłości wierzyciel nie poniósł szkody.

UWAGA: Niezależnie od powyższych za-
sad odpowiedzialności członkowie zarządu 
spółki z o.o. będącej komplementariuszem 
ponoszą odpowiedzialność na zasadzie 
winy za szkodę wyrządzoną niezłożeniem 
wniosku o upadłość w terminie, na podsta-
wie art. 21 Prawa upadłościowego.

Odpowiedzialność na gruncie Ordyna-
cji podatkowej za należności podatkowe, 

składki ZUS i niektóre inne należności 
publicznoprawne (zobowiązania skar-
bowe): Komplementariusz, czyli spółka 
z o.o., ponosi odpowiedzialność całym 
swoim majątkiem za zobowiązania skar-
bowe spółki komandytowej. 

Odpowiedzialność członków zarządu 
spółki z o.o. za zobowiązania skarbowe 
spółki komandytowej budzi kontrowersje 
i wyróżnia się dwa przeciwstawne poglądy: 
zgodnie z pierwszym z nich członkowie za-
rządu spółki będącej komplementariuszem 
nie ponoszą odpowiedzialności za zobowią-
zania skarbowe spółki komandytowej. Dru-
gi pogląd zakłada, że członkowie zarządu 
spółki z o.o. będącej komplementariuszem 
ponoszą odpowiedzialność za zobowiąza-
nia skarbowe, ale dopiero w przypadku, gdy 
egzekucja ze spółki komandytowej oraz ze 
spółki z o.o. okaże się bezskuteczna. W tym 
drugim wypadku od odpowiedzialności 
uwalnia jedynie wykazanie złożenia w ter-
minie wniosku o ogłoszenie upadłości albo 
brak winy w niezłożeniu tego wniosku lub 
jego złożeniu po terminie, a także wskaza-
nie mienia dłużnej spółki, z którego może 
być prowadzona egzekucja.

SA

Opodatkowanie: Spółka jest podat-
nikiem podatku dochodowego od osób 
prawnych, a nadto zysk spółki wypłacony 
akcjonariuszom w postaci dywidendy jest 
opodatkowany odpowiednio podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych lub osób 
prawnych (w zależności od tego czy wspól-
nik jest osobą fizyczną, czy prawną).

ZUS:
1. Akcjonariusze – brak ubezpieczenia 

społecznego.

2. Zarząd – podlega ubezpieczeniu spo-
łecznemu jedynie w związku z zawartą 
umową zatrudnienia (umową o pracę lub 
kontraktem).

3. Rada Nadzorcza – jedynie ubezpie-
czenie emerytalno-rentowe w przypadku 
odpłatnego pełnienia funkcji.

Odpowiedzialność zarządu: Człon-
kowie zarządu ponoszą jedynie odpo-
wiedzialność na zasadzie winy za szkodę 
wyrządzoną niezłożeniem wniosku o upa-
dłość w terminie, na podstawie art. 21 Pra-
wa upadłościowego.

Odpowiedzialność na gruncie Ordyna-
cji podatkowej za należności podatkowe, 
składki ZUS i niektóre inne należności 
publicznoprawne (zobowiązania skar-
bowe): Członkowie zarządu odpowiadają 
całym swoim majątkiem za zobowiązania 
skarbowe, jeśli egzekucja z majątku spół-
ki okaże się bezskuteczna w całości lub 
w części. 

Od odpowiedzialności uwalnia jedynie 
wykazanie złożenia w terminie wniosku 
o ogłoszenie upadłości albo brak winy 
w niezłożeniu tego wniosku lub jego złoże-
niu po terminie, a także wskazanie mienia 
dłużnej spółki, z którego może być prowa-
dzona egzekucja.
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Kulinarne arcydzieło sztuki w industrialnej oprawie.
Pozwól się zaskoczyć na co dzień, i nie tylko.
Planujesz zorganizowanie większej imprezy?

Zostaw to nam.

Rezerwacja – 506 788 775  
 

Nie mamy nic do ukrycia, otwarta kuchnia 
to nasz atut – dowód najwyższej jakości.

Wszystkie dania są opracowane przez naszego szefa 
kuchni Dawida Golca.

U nas nie tylko zjesz, ale miło spędzisz z nami czas.
Zapraszamy!

 Katowice, ul. Chorzowska 109
Godziny otwarcia 11-22
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– Pani Joanno, szkoła podstawowa 
w Lubsku, liceum w Zielonej Górze, na-
tomiast studia w Warszawie. Który z tych 
okresów wspomina Pani najlepiej?

– Każdy z tych rozdziałów życia był 
innym etapem mojej drogi, który mnie 
prowadził z miasteczka, w którym się uro-
dziłam, czyli Lubska, do moich marzeń. 
Trudno dzisiaj z perspektywy lat ocenić, 
który z nich był najfajniejszy, dlatego, że 
każdy był ważny, ważny inaczej.

– Aktorstwo to był przypadek, świa-
doma decyzja „zaszczepiona” przez na-
uczycieli w szkole, a może coś innego?

– Jak się ma 19 lat, to chyba niewielu 
z nas podejmuje bardziej wyważone, trafne 
decyzje. W moim przypadku była to droga 
intuicyjna. Bardzo chciałam się dostać na 
Akademię Teatralną, więc solidnie przy-
gotowywałam się już wcześniej z języka 
polskiego i literatury. Dzięki temu, że osią-

gnęłam wysokie miejsce w olimpiadzie, 
miałam otwartą drogę na wszystkie 

kierunki humanistyczne. Zapisa-
łam się więc na psychologię 

w Krakowie, prawo w War-
szawie i zdawałam na moją 
wymarzoną Akademię Te-
atralną. Z uwagi na to, że 
miałam „luźną gumkę”, 
dostałam się na akade-
mię za pierwszym razem. 
Gdybym się wówczas 
nie dostała, to zapewne 

dzisiaj byłabym w innym miejscu. Może 
poszłabym na prawo, i zamiast grać praw-
niczkę, byłabym w życiu zawodowym 
prawnikiem?

– Jak dzisiaj, z perspektywy czasu, 
wspomina Pani swoje początki pracy 
w tym zawodzie? 

– W większości przypadków początki 
pracy są trudne, również i moje nie były 
łatwe. Zdarzało mi się długi czas czekać 
na propozycje. Ale to chyba dobrze, gdyż 
zbyt łatwo przychodzące rozwiązania nie 
obfitują w sukcesy, usypiają czujność. I na 
pewnym etapie życia nie pozwalają roz-
wijać się w różnych kierunkach, również 
w tych, które uzbrajają nas w narzędzia, 
jak i radzić sobie wtedy, kiedy dzieje 
się zawodowo gorzej. Kiedy nie miałam 
pracy stricte w zawodzie, robiłam różne 
rzeczy: od klejenia kopert przez pilno-
wanie dzieci po pracę w charakterze kel-
nerki. Te wszystkie działania zarobkowe 
składają się na to, kim jestem dzisiaj. 
Kocham swoją pracę, ale bardzo szanuję 
i doceniam każdą inną, bo wiem, jak bolą 
kelnerkę nogi po wielu godzinach pracy, 
ile musi się napracować, by otrzymać na-
piwek. Jednak warto zebrać na początku 
swojej drogi taki kapitał, by później z nie-
go czerpać.

– Czy widzi Pani różnicę pomiędzy 
dzisiejszymi castingami, ubieganiem się 
o rolę, a tym, co było w latach dziewięć-
dziesiątych?

– Dzisiaj wiele rzeczy dzieje się przez 
sieć, on-line. Jest to trochę prostsze i mniej 
stresujące. Można być w domu i nie lecieć 
na casting, np. do Londynu czy Nowego 
Jorku. I dzięki temu możliwości jest wię-
cej. Minusem jest zdecydowanie mniejszy 
bezpośredni kontakt z człowiekiem. I mam 
takie poczucie, że ucieka nam to, co było 
powszechne w latach dziewięćdziesiątych: 
spotkania z człowiekiem bezpośrednio 
przed kamerą. Dla mnie, jako artystki, jest 
to ważne i trochę tego żałuję. Zaczynam 
rozumieć, co mieli na myśli amerykańscy 
aktorzy, ci, którzy w wywiadach jeszcze 
dwadzieścia lata temu mówili, jak cenią 
sobie kino artystyczne. Dzisiaj machina 
medialna, która również dotarła do nas, 
pokazuje, że tamte czasy minęły chyba 
bezpowrotnie. Myślę jednak, że warto ce-
nić i pielęgnować tamte wartości, nie zapo-
minać o nich.

– Czy kobietom aktorkom, jak to bywa 
w codziennym życiu, trudniej jest otrzy-
mać rolę, niż mężczyznom aktorom?

– Nie wiem, bo nigdy nie byłam męż-
czyzną aktorem (śmiech). Trudno mi odpo-
wiedzieć czy jest łatwiej, czy gorzej. Mam 
szczęście, że gram główne role i że gram 
rzeczy, które są wynikiem nie tylko otrzy-
mywanych propozycji, ale również moich 
wyborów. Nie byłabym tutaj obiektywna. 
Bycie niespełnionym mężczyzną aktorem 
jest chyba bardziej frustrujące niż bycie 
niespełnioną aktorką, gdyż kobiety mają 
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SYLWETKA

Joanna BRODZIK

Byłabym bardzo dobrą poznanianką
Widzowie pokochali ją za Kasię w serialu „Kasia i Tomek”. Dla niej jednak ważne było zagranie Sygity w filmie 
,,Jasne błękitne okna”, wyreżyserowanym przez Bogusława Lindę. Aby mieć formę do pracy na planie filmowym 
czy na deskach teatru, trenuje boks i elektrofitness. Joga natomiast ją wycisza. Dla niej piękno to przede wszystkim 
wnętrze drugiego człowieka. Założyła fundację, by pomagać jeszcze bardziej. Nie czeka, co przyniesie jej kolejny 
dzień, tylko konsekwentnie realizuje swoje plany. Jej kolejne wyzwanie to zajęcie się produkcją telewizyjną. 
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szerszą możliwość spełniania się na innych 
polach, a u mężczyzn ambicja jest istotnym 
elementem postrzegania siebie jako kogoś, 
kto musi odnieść sukces.

– Jest Pani znana widzom głównie 
z seriali. Czy zgodzi się Pani z opinią, że 
„Kasia i Tomek” to taki punkt zwrotny 
w Pani karierze?

– Nie nazwałabym go zwrotnym, a raczej 
katapultą. Takim momentem, w którym zo-
stałam wyposażona przez los, a szczególnie 
reżysera, który po ponad dwudziestu latach 
wrócił do Polski z doświadczeniami reży-
serskimi. To on wyposażył mnie w bardzo 
dobre narzędzia, które pomogły mi jeszcze 
lepiej wykonywać ten zawód. Jurek Bogaje-
wicz bezkarnie wykorzystywał ten potencjał, 
nie oglądał się za siebie. On nauczył się tego 
wszystkiego od Amerykanów, a ja nauczy-
łam się od niego. I to jest kapitał, którego 
nikt nigdy mi nie odbierze. Praca nad seria-
lem „Kasia i Tomek” pozwoliła mi spojrzeć 
na moją pracę z zupełnie innej perspektywy.

– Zostając jeszcze na chwilę przy tym 
serialu. Paweł Wilczak, życiowy partner. 
Od lat. Łatwiej się współpracuje z oso-
bą, z którą przebywa się na co dzień?

– To wszystko zależy od tego czy ma się 
dobre, czy złe dni (śmiech). Jest to chyba 
najpełniejsza i najuczciwsza odpowiedź. 
Jeżeli chodzi o dalszą współpracę, jest 
tyle niewiadomych w naszym życiu zawo-
dowym, że każda odpowiedź, której bym 
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udzieliła, mogłaby być myląca. Nie wiem 
co przyniesie przyszłość. Czas pokaże.

– „Magda M.” to serial, który do dzi-
siaj uważany jest przez wielu jako naj-
lepszy. Czy po przeczytaniu scenariusza 
sądziła Pani, że widzowie tak bardzo go 
polubią?

– Najlepsi to są „Czterej pancerni 
i pies”, „Dom” (śmiech). Mamy bardzo 
dużo fajnych seriali. Kocham np. „Wojnę 
domową”, uważam, że to najfajniejszy ko-
mediowy polski serial. „Magda M.” z ko-
lei to scenariusz oryginalny, powstający 
z niczego, nie opierający się na żadnym 
formacie, a tylko na pewnym intuicyjnym 
myśleniu o tym, co mogłoby być piękną 
bajką do opowiedzenia młodym ludziom 
– szczególnie kobietom, chociaż z cza-
sem również mężczyznom. Serial ten był 
wynikiem dwuletniej pracy. To nie było 
tak, że przez noc przeczytałam scenariusz 
i było OK. „Magda M.” była też trochę 
dzieckiem mojej wyobraźni. Myślę, że to 
później przełożyło się na granie w serialu, 
a jak my to mówimy w branży – przerzu-
ciło się przez szkiełko. Mocno się z tym 
projektem utożsamiłam, bo czułam, że jest 
to kawałek czegoś istotnego, czego po-
trzeba dziewczynom i chłopakom. Zawsze 
będę o tym myślała w ten sposób, że był 
to bardzo dobry projekt i miałam szczęście 
wziąć w nim udział.

– Zapewne każdy aktor ma taki okres, 
w którym telefon dzwoni nieustannie 
z propozycjami, a później milknie na 
jakiś czas. Czy Panią również to spo-
tkało?

– To jest naturalna kolej rzeczy. Wiem, 
że niektórzy boją się takich momentów, pa-
nikują, różnie się zachowują. Ja natomiast 
mam taką naturę, że jeżeli się coś takiego 
dzieje i mam mniej pracy, wykorzystuję to 
na ładowanie energii i siły, na przygoto-
wywanie się na to, co nastąpi. Nie jestem 
typem człowieka, który boi się milczącego 
telefonu, zawsze mam alternatywy, które 
staram się realizować.

– Zawód aktora uważany jest przez 
niektórych za niepewny. Sami aktorzy 
o tym mówią. I mają w zapasie plan B. 
Czy Pani również ma taki plan B? 

– Może zostałabym szefem kuchni 
(śmiech)? Mam takie marzenie, że jak moje 
dzieci pójdą na studia, zafunduję sobie pół-
roczny kurs, na którym będę uczyła się, jak 
najbardziej precyzyjnie i perfekcyjnie kro-
ić cebulę, przy okazji nauczę się nowych 
rzeczy z dziedziny kulinariów, choć sporo 
już o tym wiem.

– Widzowie oglądając komedię śmieją 
się, ale nie wiedzą, że granie w niej nie 
jest już takie śmieszne i proste. Praca na 
planie komedii jest łatwa i przyjemna 
czy wręcz odwrotnie?

– Nie mam narzędzi do pracy nad czystą 
farsą. Bardzo cenię ludzi, którzy umieją 
grać stricte komediowo. Od dłuższego już 
czasu staram się poruszać w przestrzeni, 
która jest dla mnie najbardziej atrakcyj-
na, czyli komediodramatu. Lubię chodzić 
po słonecznej stronie życia, ale też bardzo 
wiele rzeczy mnie dotyka i wzrusza. I po-
trafię to wzruszenie, jak widać po reakcjach 
widzów w teatrze – przekazywać, aby oni 
też je poczuli i mogli przeżyć coś dla siebie 
– pośmiać się, ale też i popłakać. Lubię ro-
bić w drobnych emocjach, które wzbudzają 
w ludziach wzruszenie.

– W 2003 roku doceniono Pani pracę – 
nagroda dla najlepszej aktorki komedio-
wej na IV Festiwalu Dobrego Humoru 
w Trójmieście, a rok później „Wiktor” 
dla najlepszej aktorki za rolę w seria-
lu „Kasia i Tomek”. Natomiast w 2007 
roku została Pani nagrodzona Teleka-
merą w kategorii najlepsza aktorka. Czy 
takie nagrody są dla Pani istotne?

– Nagrody są istotne, bo nie tylko łechcą 
naszą próżność, dowodzą, że jest się doce-
nionym, ale przede wszystkim są wymier-
nym znakiem, że jakieś przedsięwzięcie 

zostaje zauważone. Ja sobie niezwykle 
cenię każdą nagrodę, bo ona jest wyrazem 
tego, że moja praca znalazła uznanie, zro-
zumienie i szacunek u widzów, a przecież 
ten zawód wykonujemy właśnie dla nich.

– Uroda to sprawa subiektywna, jed-
nak w zawodzie aktora dość istotna. Czy 
ułatwia otrzymanie danej roli, a może 
dla Pani ważniejszy jest warsztat?

– Jestem w dobrym momencie życia, aby 
zweryfikować to pytanie (śmiech). Otóż 
wydaje mi się, że etap, w którym moja ze-
wnętrzność była elementem dominującym 
i często utrudniającym mi zaprezentowanie 
wszelkich walorów dotyczących warsztatu 
i intelektu, mam już za sobą. Szczęśliwie, 
bądź nie, będę mogła teraz uzewnętrznić 
resztę mojego warsztatu, więc nie bardzo 
martwię się tym, że uroda przemija.

– Zapytałem o urodę, gdyż w 2007 
roku otrzymała Pani tytuł „Najpiękniej-
sza 2006” przyznany przez dwutygodnik 
„Viva!” oraz „Kobieta Roku Glamour 
2006” w pierwszej polskiej edycji kon-
kursu na „Kobietę Glamour” organizo-
wanym przez miesięcznik „Glamour”. 
Tego typu rankingi są bardziej miłym 
dodatkiem do tego, co robi artysta, czy 
mają większe znaczenie?

– Podchodzę do nich trochę inaczej, gdyż 
nie są to stricte nagrody, które wynikają 
z konkretnej pracy na planie filmowym, 
za role, które gram. Ale darzę je sympatią, 
gdyż wiem, że głosują czytelnicy, którzy są 
też widzami. Mam ten przywilej, że jestem 
rozpoznawalna i na ulicy ludzie częściej 
się do mnie uśmiechają. To jest taki miły 
dodatek do pracy, którą wykonuję. Taka 
pozakonkursowa nagroda.

– W 2006 roku zagrała Pani rolę Sy-
gity w filmie „Jasne błękitne okna”, któ-
rego reżyserem był Bogusław Linda. Ta 
rola była ważna? Pytam, bo została za-
uważona i doceniona za granicą.

– Ta rola była dla mnie istotna z wielu 
względów, przede wszystkim dlatego, że 
była spełnieniem przyjacielskiego obo-
wiązku Beaty Kawki, która ten film wypro-
dukowała z miłości do swojej nieżyjącej 
już wtedy przyjaciółki. Beata spróbowała 
opowiedzieć ludziom, jak trudno jest po-
godzić się z tym, że ktoś bliski odchodzi 
z powodu raka, jak poradzić sobie z utra-
tą kogoś bliskiego. Ta rola była też ważna 
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szacunku, prawdy, przyjaźni, uczciwości, 
poczucia humoru i dystansu wobec swoich 
słabości. Przez 18 lat, rok po roku, spędza-
łam z moimi rosnącymi, zmieniającymi się 
przyjaciółmi, ich rodzicami, z całym poko-
leniem wolontariuszy, którzy przy festiwa-
lu dorośli, cudowne chwile. Ponad półtora 
roku temu uświadomiłam sobie, że jestem 
gotowa i odpowiedzialna, by wziąć się za 
rozwój festiwalu. Przez ten czas zdobyłam 
doświadczenie w tym obszarze i dalej je 
rozwijam. W związku z tym założyłam fun-
dację „Opiekun serca”, która ma w swoim 
statutowym działaniu za zadanie nie tylko 
pomaganie osobom niepełnosprawnym, ale 
też pomaganie i szkolenie opiekunów, któ-
rzy szczególnie powinni być wyposażeni 
w narzędzia emocjonalne, rozumieć, jakie są 
najbardziej palące potrzeby osoby, nie tylko 
niepełnosprawnej, bycia otwartym, szcze-
rym. W naszym założeniu jest też pomoc 
rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy 
borykają się z chorobą swojego dziecka, ale 
również stresem, który towarzyszy im lata-
mi. Jesteśmy po to, aby ich trochę odciążyć, 
dać im możliwość odpoczynku i zajęcia 
się chociaż przez moment sobą. I tym się 
głównie zajmujemy. Pracujemy teraz nad 
25-leciem festiwalu oraz nad różnymi pro-
jektami. Zatem wiele zadań przed nami.

– Kunszt piękna uderza nas z każdej 
strony. Wiele kobiet, choć nie tylko, pró-
buje przybliżyć się do ideału, który wi-
dzą na okładkach gazet, w telewizji. To 
prawda?

– Każdy z nas chce się czuć atrakcyjny. 
Każdy z nas pragnie akceptacji. Nie ma 
w tym nic nadzwyczajnego. Natomiast jak 
w każdym działaniu, skrajności prowadzą 
do nadużycia, zaburzenia równowagi i nie-
szczęść. Dbając o swoją zewnętrzność war-
to zachować umiar i umieć to wypośrodko-
wać. Proszę sobie przypomnieć Małgosię 
Braunek, Basię Brylską czy przecudną Da-
nutę Szaflarską. To jest prawdziwe piękno, 
które wynika ze środka. I to piękno nie ma 
wieku.

– Polacy masowo polubili rower, bie-
ganie. A jak znana piękna aktorka dba 
o formę?

– Regularnie dwa, trzy razy w tygodniu 
trenuję boks i elektrofitness, oprócz tego 
prowadzę aktywny tryb życia, to znaczy 
gram dużo w teatrze, gdzie biegam, ska-
czę, a jest to znaczny wysiłek fizyczny, bo 

jestem w stanie zrzucić podczas spektaklu 
półtora kilograma. Taka intensywność ru-
chu jest dobrym balastem pomiędzy wysił-
kiem a jogą, którą traktuję jak zabieg higie-
niczny. Ciało jest moim warsztatem, więc 
musi pozostawać w dobrej formie. A ja 
muszę być w kontakcie ze swoim ciałem, 
bym mogła nim pracować.

– Gwiazdy lubią różne nowinki ży-
wieniowe. Panią też dopada taka moda, 
czy jeżeli chodzi o jedzenie ma Pani swój 
wypracowany sposób?

– Staram się odżywiać według zasady 
mojej babci, aby zapewnić sobie wszystko 
to, co najlepsze i najmniej przetworzone, 
czyli np. najlepszą oliwę z oliwek, naj-
prawdziwsze pieczywo, wędlinę, sery… 
Myślę, że jest to zdrowa zasada. 

– Siedzi przede mną mama dwóch 
synów. Dziś trudno o wzorce, gdyż dla 
młodych nie zawsze są to rodzice, ale 
często koledzy lub to, co widzą w wirtu-
alnym świecie. Udało się sprawić np., że 
synowie czytają książki, mają szacunek 
do osób starszych, segregują śmieci?

– Takie drobne rzeczy, ale jakże istot-
ne w codziennym życiu. Chociaż moje 
chłopaki, jak większość innych chłopców, 
mają swoich idoli. Kiedyś byli to np. Zor-
ro, Winnetou, a dzisiaj jest to Spider-Man. 
Każdy chłopiec potrzebuje bohatera, ale 
starsi chyba też. Porównywanie się do ko-
goś, kto może wszystko.

– Jednak dzisiaj trudno przychodzi 
ludziom, nie tylko młodzieży, powiedze-

dla mnie dlatego, że w moje ręce Beata 
włożyła zagranie roli, w której kobieta 
walczy z chorobą i przegrywa. Musiałam 
zmierzyć się z tą przestrzenią. Aby zagrać 
wiarygodnie, musiałam zrobić to uczciwie 
i przepuścić przez siebie, że tak się dzieje 
faktycznie ze mną, z moim ciałem, z moją 
psychiką. Ta rola mnie zmieniła, ale też 
zmieniła mój stosunek do postrzegania lu-
dzi, którzy borykają się z chorobą – swoją 
lub bliskich.

– Osoby znane publicznie wykorzy-
stują swój wizerunek również w celach 
charytatywnych. Pani już po raz drugi 
wsparła w Poznaniu działania Drużyny 
Szpiku. Co Panią przekonało, aby się za-
angażować?

– Nie trzeba było mnie specjalnie jakoś 
przekonywać. Tak się składa, że moja przy-
jaciółka Marzena Rogalska ma bliskich zna-
jomych w Poznaniu, o których wiedziała, że 
angażują się w działania Drużyny Szpiku. 
Że nie jest to oparte na promowaniu siebie 
czy czerpaniu profitów, a jest to działa-
nie czysto bezinteresowne, mające pomóc 
dzieciom chorym onkologicznie. Dla mnie 
to, aby wesprzeć Drużynę Szpiku, było tyl-
ko kwestią techniczną – znalezienia czasu 
i przyjechania do Poznania, co dla Druży-
ny Szpiku uczyniłam dwukrotnie, będąc 
w czerwcu i pomagając podczas licytacji 
różnych przedmiotów oraz we wrześniu, 
podczas Klubu Starego Browaru w Blow 
Up Hall 5050 Hotel, organizowanego przez 
Stary Browar. I tak trafiłam w jej szeregi, 
by pomagać tym, którzy tej pomocy naj-
bardziej potrzebują. Mam w sobie naddatek 
tego dobrego, które do mnie przyszło i chcę 
się nim dzielić. Czuję się w obowiązku, aby 
tę pozytywną energię przekazywać innym.

– Skoro jesteśmy już przy działaniach 
prospołecznych. Została Pani prezesem 
fundacji „Opiekun serca”. Proszę przy-
bliżyć ideę tej działalności.

– Przez całe moje dorosłe życie, czyli 
od 18 lat, jeżdżę co roku na Festiwal Dzie-
ci i Młodzieży Specjalnej Troski do mia-
steczka, w którym się urodziłam, czyli do 
Lubska. Festiwal ten stworzył 25 lat temu 
szef Lubskiego Domu Kultury Lech Kry-
chowski. Po raz pierwszy zaprosił mnie, 
kiedy byłam świeżo po studiach, nie wie-
dząc prawie nic o pracy z osobami niepeł-
nosprawnymi. Kiedy się pojawiłam, dosta-
łam piękną, ale intensywną lekcję pokory, 
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nie dziękuję, przepraszam, ustąpienie 
w autobusie miejsca osobie starszej czy 
niewyrzucanie śmieci na chodnik...

– Ubolewam nad tym, ponieważ kin-
dersztubę wynosi się z domu. Ludzi, którzy 
używają takich słów jak dziękuję, przepra-
szam, jest niewielu. Mam jednak nadzieję, 
że będzie ich coraz więcej. Natomiast ja 
obracam się w środowisku, w którym jest 
to naturalne. Staram się również te dobre 
nawyki przekazywać swoim dzieciom.

– Co obecnie dzieje się w Pani zawo-
dowym życiu?

– Intensywnie pracuję, ale nie jako ak-
torka, lecz producent. Mam nadzieję, że 
w przyszłym roku widzowie będą mogli 
zobaczyć efekt mojej pracy. Jest to dla 
mnie nowy etap, który zaprojektowałam 
sobie jako następny rozdział w moim ży-
ciu zawodowym. Jestem gotowa do tego, 
aby wykorzystać moje dwudziestoletnie 
doświadczenie w zawodzie, a piętnasto-
letnie, jeżeli chodzi o seriale. Jestem fan-
ką produkcji telewizyjnych, uwielbiam to, 
co dzieje się na świecie w obszarze tzw. 
wielkoformatowej telewizji. Cieszę się, że 
w Polsce pojawiają się nowe przestrzenie, 
które dają taką możliwość, żeby taki rodzaj 
produkcji tworzyć.

– Zapytam o Poznań, bo tutaj rozma-
wiamy. Z czym głównie się Pani kojarzy?

– Usłyszałam kiedyś takie sformuło-
wanie, które mnie bardzo rozbawiło, że 
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Poznań to miasto doznań. Wydaje mi się 
ono trochę nie pasować do Poznania. Dla 
mnie to miasto jest taką ostoją, miarą aku-
ratności, skrupulatności, odpowiedzialno-
ści, solidności, w najlepszym tego słowa 
znaczeniu. Ponieważ mam taką naturę, że 
zawsze jestem na czas i dotrzymuję słowa, 
to w Poznaniu czuję ulgę, bo w większości 
jego mieszkańcy traktują te przymioty jako 
naturalne. Myślę, że byłabym bardzo dobrą 
poznanianką. Poza tym mieszkają tutaj oso-
by, z którymi grałam, np. z Kasią Bujakie-
wicz, którą uwielbiam. Marzę o tym, aby 
nasze drogi zawodowe się jeszcze spotkały. 
Kasia jest nie tylko fantastyczną przyjaciół-
ką, dobrą kompanką w pracy, ale jest też 
bardzo utalentowaną aktorką. Jeszcze przed 
nią jest ta katapulta, w postaci wymarzonej 
roli, na którą zasługuje. A ja cały czas inten-
sywnie myślę o tym, byśmy mogły wspól-
nie spotkać się na planie zdjęciowym.

– Święta Bożego Narodzenia to dla 
Pani…

– To dla mnie i mojej rodziny najwspa-
nialszy czas w roku. Zachwyca mnie atmos-
fera świąt Bożego Narodzenia. Najlepiej 
o tym wiedzą moje dzieci, które są zmu-
szone do słuchania piosenek świątecznych 
już od początku… listopada (śmiech). Dla 
mnie święta zaczynają się, gdy chowamy 
dynię i wracamy z grobów naszych najbliż-
szych. Wtedy zaczynają się przygotowania 
do świąt, robienie ciasta na piernik. To 
świętowanie zaczynam wcześniej, niż wy-
nika to z kalendarza. To czas na przedświą-
teczne spotkania z przyjaciółmi. Myślę, że 
cieszenie się z tego okresu i przedłużanie 
go jest czymś fantastycznym i dobrze wy-
korzystanym dla bliskich. 

– A Nowy Rok, ma Pani jakieś posta-
nowienia noworoczne?

– Głośno nie wypowiadam, bo jak się 
rozmyślę, albo coś pójdzie nie tak, to wolę, 
aby nikt inny o tym nie wiedział. Lubię 
latynoskie podejście do Nowego Roku, 
ponieważ przejście w kolejny rok jest trak-
towane przez nich nie tak powierzchow-
nie, lecz tak, jak w Ameryce Południowej, 
związane jest z pewnym rodzajem refleksji 
na temat upływającego czasu. Aby dostrze-
gać, że pewne rzeczy się kończą, a inne za-
czynają. I czerpać z każdego okresu życia 
jak najwięcej radości.

– Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Stanisław Furmaniak 
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– Skąd decyzja o otwarciu hotelu w No-
wym Targu? 

– Louvre Hotels Group, właściciel marki 
Campanile, oraz prywatny inwestor dostrze-
gli potencjał Nowego Targu, niedużej co 
prawda miejscowości, ale słynącej z tradycji 
podhalańskiej i wielu atrakcji turystycznych. 
Przez miasto i w jego bliskiej okolicy prze-
biegają bowiem trasy piesze, rowerowe, nor-
dic walking, wspinaczkowe oraz narciarskie 
trasy biegowe. Miasto stanowi też doskonałą 
bazę wypadową w Tatry, nad Morskie Oko, 
w Pieniny, na masyw Babiej Góry, nad Je-
zioro Czorsztyńskie lub do zamku w Nie-
dzicy. Można stąd także szybko dojechać 
do Zakopanego. Wierzymy, że nasza oferta 
zainteresuje zarówno gości prywatnych, jak 
i biznesowych. 

– Czym hotel chce się wyróżnić spośród 
innych obiektów w regionie?

– Po pierwsze, będziemy pierwszym 
międzynarodowym hotelem sieciowym 
w Nowym Targu, którego wysoki standard 
obsługi i świadczonych usług zagwarantu-
je marka Campanile. Wyróżnimy się także 
jednym z największych w regionie centrum 
konferencyjno-bankietowym, umożliwia-
jącym organizację eventów do 110 osób 
oraz dwupoziomową restauracją zlokalizo-
waną na ostatnich dwóch piętrach budynku 
z panoramicznym widokiem na Tatry oraz 
otwartym tarasem.

– Jakie eventy będzie można zorganizo-
wać w Państwa hotelu?

– System mobilnych ścian i sąsiadujące 
z salami tarasy umożliwią aranżację prze-
strzeni zgodnie z charakterem niemal każ-
dego eventu organizowanego wewnątrz 
budynku: konferencji, bankietu, wesela, 
imprezy integracyjnej oraz innych. Do dys-
pozycji gości będzie sześć przestronnych, 
klimatyzowanych sal, z pełnym zapleczem 
gastronomicznym. 

– Jak zamierzają Państwo wykorzy-
stać restaurację i bar z widokiem na pa-
noramę Tatr? 

– Na co dzień restauracja będzie ofero-
wała swoje usługi gościom naszego hotelu 
oraz gościom nie nocującym w naszym 
obiekcie. Będzie tu także możliwe zorgani-
zowanie bankietu, wesela lub innego przy-
jęcia okolicznościowego. Jesteśmy otwarci 

na różne warianty i potrzeby naszych gości. 
Pragnę równocześnie nadmienić, że od kilku 
tygodni nasz szef kuchni opracowuje menu, 
które, podobnie jak piękna panorama Tatr 
za oknami, ma zachwycić gości restauracji 
od pierwszego dnia jej funkcjonowania.

– A jak wygląda kwestia dojazdu do 
hotelu? 

– Nasz hotel jest bardzo dobrze zloka-
lizowany. Znajduje się w centrum Nowe-
go Targu, tuż obok Galerii Nowotarskiej, 
w pobliżu tras łączących Zakopane z Kra-
kowem oraz ze Słowacją. Ponadto budynek 
stoi na wzniesieniu, dzięki czemu jest do-
brze widoczny z okolicy. Goście nie będą 
więc mieli problemu z dotarciem do niego. 
Zapraszamy. 

– Dziękujemy za rozmowę.

FIRMY REGIONU

CAMPANILE NOWY TARG – ZAKOPANE
Już wkrótce otwarcie hotelu w Nowym Targu

Rozmowa z Anną Kowalską, dyrektor hotelu Campanile 
Nowy Targ - Zakopane.

Hotel Campanile Nowy Targ – Zakopane to jedenasty ho-
tel tej marki w Polsce. Powstaje z funduszy prywatnego in-
westora, a zarządzany będzie przez właściciela marki – sieć 
Louvre Hotels Group. Obiekt posiadać będzie 76 klimatyzo-
wanych 1- i 2-osobowych pokoi, restaurację i bar ze wspa-
niałym widokiem na panoramę Tatr oraz sześć klimatyzo-
wanych sal konferencyjnych o łącznej powierzchni 407 m2. 
Jego otwarcie planowane jest na listopad tego roku.
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– Zdradzi nam Pan jakieś szczegóły 
dotyczące samego projektu?

– Od września nad przebiegiem prac 
projektowych czuwa Konior Studio, 
uznana pracownia architektoniczna spe-
cjalizująca się m.in. w realizacji budyn-
ków użyteczności publicznej. Do jej 
najważniejszych osiągnięć należą m.in. 
Akademia Muzyczna w Katowicach, Sąd 
Rejonowy w Rzeszowie, przebudowa 
Biblioteki Narodowej w Warszawie czy 
obsypana nagrodami siedziba NOSPR 
w Katowicach. Nowa inwestycja będzie 
pełnić funkcję hotelową, usługową oraz 
konferencyjną. Zgodnie z koncepcją, bu-
dynek będzie liczył pięć kondygnacji na-
ziemnych i jedną podziemną. Docelowo 
zostanie on funkcjonalnie połączony ze 
znajdującym się przy ulicy Dworcowej 9 
Hotelem Diament Plaza Katowice, który 
obecnie oferuje gościom 45 pokoi. Reali-
zacja koncepcji sprawi, że w tej lokaliza-
cji będziemy mieli do zaoferowania na-
szym klientom ponad 150 pokoi. Projekt 
pozwoli także rozwinąć portfolio cztero-
gwiazdkowych obiektów spółki.

– Na kiedy planowane jest zakończe-
nie prac budowlanych?

– Etap projektowy ma zostać zakończo-
ny w pierwszym kwartale 2017 r. Następ-
nie rozpoczną się prace budowlane. Ich 
zakończenie planowane jest na przełom 
2017 i 2018 roku.

– Czym wyróżnia się sieć Hotele Dia-
ment na tle konkurencji? 

Rozmowa z Andrzejem Kłapytą, wiceprezesem Zarządu Spółki Hotele Diament S.A.

FIRMY REGIONU

– Jak na przestrzeni ostatnich lat 
zmieniają się Katowice? Jak by Pan 
nazwał profil miasta z punktu widzenia 
branży hotelarskiej? To miejsce godne 
nowych projektów?

– Katowice są miastem zmian i są to 
z pewnością zmiany na lepsze. Obecnie 
miasto dosłownie pulsuje aktywnością. 
Pojawiają się nowe projekty, nowe obiek-
ty spotkań i coraz więcej wartościowych 
wydarzeń dla biznesu. Cała aglomeracja 
śląska ma w sobie dobrą energię. Tu war-
to być, tworzyć, warto się spotykać, a już 
na pewno warto tu robić biznes. Pod tym 
względem Śląsk ma nieprawdopodobny 
potencjał. Z perspektywy branży, którą re-
prezentuję, to miejsce jest magnesem, ma 
też niesamowitą „siłę napędową”. 

– Państwa sieć hotelowa planuje nową 
inwestycję w Katowicach. Jak będzie 
ona wyglądać? W jakim miejscu zosta-
nie wybudowany nowy hotel?

– Nowy Hotel Diament powstanie 
w bardzo ważnym miejscu na mapie Ka-
towic – przy ulicy Dworcowej, tuż obok 
istniejącego Hotelu Diament Plaza Kato-
wice. Wybraliśmy ten punkt ze względu 
na jego kluczową lokalizację. To strate-
giczne miejsce nie tylko z perspektywy 
branży hotelarskiej, ale też ruchu tury-
stycznego w Katowicach. W najbliż-
szych latach ulica Dworcowa przejdzie 
gruntowną rewitalizację. Naszą nową 
inwestycją chcemy się do tej rewitalizacji 
przyczynić.

– Tym, co wyróżnia naszą sieć, jest 
kompleksowość oferowanych usług, ich 
wysoka jakość oraz lokalizacja. Jesteśmy 
obecnie największą polską siecią hotelar-
ską. Mamy czternaście hoteli w siedmiu 
miastach na południu Polski. Katowice, 
Wrocław, Ustroń, Zabrze, Gliwice, Sie-
mianowice Śląskie – to liczące się ośrodki 
gospodarcze, centra przemysłowe i tury-
styczne oraz miejsca ważnych wydarzeń 
kulturalnych i biznesowych. Jeśli chodzi 
o Śląsk – zarówno Górny, jak i Dolny – 
jesteśmy na wyciągnięcie ręki i to nas 
wyróżnia. Hotelarskie doświadczenie 
zdobywamy od przeszło dwóch dekad, 
dokładamy starań, by odpowiadać na 
potrzeby naszych klientów i dostosowy-
wać się do aktualnych trendów. Jesteśmy 
zgranym zespołem, cechuje nas profesjo-
nalizm i prawdziwe zaangażowanie. Co-
raz szersze grono stałych klientów oraz 
rosnąca liczba osób należących do klu-
bu lojalnościowego Diamentowa Karta, 
utwierdzają nas w przekonaniu, że nasze 
działania idą w dobrym kierunku. 

– Spółka Hotele Diament SA naby-
ła w 2014 roku wszystkie udziały sieci 
Stylehotels. Jak dzięki temu zmienił się 
potencjał spółki?

– To była największa na polskim rynku 
hotelarskim transakcja przejęcia. Zakoń-
czyliśmy ją dokładnie w pierwszej poło-
wie 2015 roku, zwiększając tym samym 
potencjał miejsc noclegowych o blisko 
40 proc. Spółka stała się właścicielem 

W Katowicach drzemie ogromny potencjał
HOTELE DIAMENT S.A. są największą siecią hotelarską na południu Polski. Ta dynamicz-

nie rozwijająca się spółka posiada blisko 20-letnie doświadczenie i działa wyłącznie w oparciu 
o polski kapitał. Atutem sieci jest między innymi jakość świadczonych usług oraz umiejscowienie 
hoteli. Tworzy ją aktualnie czternaście obiektów o standardzie czterech i trzech gwiazdek, zloka-
lizowanych w sześciu liczących się ośrodkach gospodarczych: Chorzowie, Gliwicach, Katowicach, 
Siemianowicach Śląskich, Wrocławiu i Zabrzu oraz typowo wypoczynkowym ośrodku górskim – 
Ustroniu. Sieć oferuje gościom ponad dwa tysiące miejsc noclegowych w blisko tysiącu pokojach, 
prawie 3000 m2 powierzchni profesjonalnie wyposażonych sal konferencyjnych i pełną obsługę 
gastronomiczną. Z usług sieci Hotele Diament miesięcznie korzysta ponad 25 tysięcy osób.
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dodatkowych trzech i długoterminowym 
najemcą dwóch niezwykle atrakcyjnie 
położonych obiektów na terenie Górnego 
Śląska. W momencie przejęcia Styleho-
tels, pełniąc funkcję wiceprezesa Spółki 
Hotele Diament, zostałem dodatkowo 
powołany na stanowisko prezesa Spół-
ki Stylehotels. Piastowanie tych dwóch 
stanowisk dało mi możliwość szybkiego 
ujednolicenia kanałów dystrybucji naszej 
oferty, procedur, standardów, a także za-
jęcia się rebrandingiem, na który złożyły 
się przede wszystkim zmiany nazw, sze-
roko zakrojone działania wizerunkowe, 
kampanie informacyjne oraz wdrożenie 
efektywnego systemu zarządzania i ko-
munikacji marketingowej. Przekształcona 
została również struktura organizacyjna 
przejętych hoteli. Dzięki temu przejęciu 
wzbogaciliśmy nasze zasoby personalne 
o kolejnych, wysoko wykwalifikowanych 
pracowników. Uważam, że największym 
sukcesem jest to, że dzisiaj jesteśmy 
prawdziwie jednorodną organizacją a oso-
by, które wcześniej konkurowały ze sobą 
na rynku, są teraz zgranym zespołem. 

– Jaką pozycję w Polsce mają hotele 
sieciowe? Są lepsze od tych, które nie 
działają w ramach zorganizowanej gru-
py sprzedaży?

– Bycie „w sieci” ma wiele zalet. Ho-
tele sieciowe są średnio ponad 3,5 razy 
większe od hoteli niesieciowych i gene-
ralnie osiągają lepsze wyniki. Zgłasza się 
do nas wielu właścicieli obiektów, którzy 
rozpatrują dołączenie do sieci Hotele Dia-
ment, w związku z tym przygotowujemy 
formułę umożliwiającą współpracę z na-
szą siecią czy to w formie franczyzy, czy 

zarządzania operacyjnego. Nasza spółka 
ma do zaoferowania ogromne wsparcie 
sprzedażowe, operacyjne i proceduralne. 
Myślę, że dla wielu hoteli jest to opcja, za 
pośrednictwem której mogłyby zaistnieć 
czy polepszyć swoje wyniki na rynku.

– Jacy są goście sieci Hoteli Diament? 
To turyści, biznesmeni? 

– Zdecydowana większość naszych 
klientów to przedstawiciele klasy biznes, 
którzy korzystają z usług Hoteli Diament 
w podróżach służbowych. Goście bizneso-
wi to wymagająca grupa odwiedzających. 
Wyniki naszych badań wskazują, że naj-
istotniejszym kryterium, jakim posługują 
się nasi goście przy doborze hotelu w po-
dróży służbowej, jest lokalizacja i jakość 
świadczonych usług. To naturalne. Gość 
biznesowy jest wymagający, mobilny 
i ma ograniczone zasoby czasowe. Musi 
przede wszystkim szybko i bezproblemo-
wo docierać do ważnych, biznesowych 
punktów na mapie miasta. 

W dobie idei work-life balance, goście 
biznesowi, których wizyty w hotelach są 
najczęściej jedno- lub kilkudniowe, cenią 
także to, że dzięki odpowiedniemu usy-
tuowaniu hotelu mogą wykorzystać czas 
wolny zapoznając się z charakterem i ofer-
tą kulturalną odwiedzanego miasta. Dyna-
micznie rośnie również grupa klientów 
indywidualnych. Polacy coraz częściej 
korzystają z hoteli, a rosnąca atrakcyjność 
miejscowości, w których usytuowane są 
hotele naszej sieci, sprawia, że przyjeżdża 
do nas coraz więcej gości indywidual-
nych. Osobną kategorię w portfolio sieci 
Hotele Diament stanowią nasze wypo-
czynkowe hotele ustrońskie. W przypadku 

W Katowicach drzemie ogromny potencjał

tych obiektów klienci indywidualni stano-
wią główną grupę i są to przede wszyst-
kim rodziny z dziećmi. Do popularności 
tych obiektów wśród tej grupy klientów 
przyczyniło się, oprócz oczywistych zalet 
wynikających z lokalizacji i charakteru, 
wiele nagród i wyróżnień, między innymi 
Certyfikat Hotel Przyjazny Rodzinie.

– Spółka stawia na podnoszenie ja-
kości zasobów, którymi obecnie dyspo-
nuje, czy też ekspansję w nowych miej-
scach?

– A czy jedno wyklucza drugie? Te 
działania prowadzimy równolegle. Nie-
ustannie szkolimy naszą kadrę, regularnie 
prowadzimy wewnętrzne audyty jakościo-
we, inwestujemy w infrastrukturę naszych 
hoteli, a obecnie realizujemy duży projekt 
dotyczący implementacji nowego opro-
gramowania hotelowego. Pracę i energię 
wkładamy we wszystkie obszary naszej 
działalności, i to przynosi nam oczekiwa-
ne wyniki.

– Jakie spółka ma plany na przy-
szłość?

– Rozwój, rozwój i doskonalenie się. 
Nasze plany inwestycyjne, prócz moder-
nizacji obiektów na Górnym i Dolnym 
Śląsku, dotyczą Warszawy i innych naj-
większych miast w Polsce. Myślimy też 
o ekspansji sieci za granicą, ale nie za-
pominamy o tym, co dzieje się tu i teraz. 
Koncentrujemy się zarówno na doskona-
leniu hoteli już istniejących, jak i na dal-
szym rozwoju sieci. Jesteśmy otwarci na 
wszelkie sugestie naszych gości, bacznie 
obserwujemy rynkowe trendy i ciągle 
podnosimy jakość i zakres naszych usług.

– Dziękuję za rozmowę.
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Firma BetaMed SA od 15 lat oferuje kompleksowe usługi medyczne w domu pacjenta oraz 
w swojej placówce stacjonarnej. Podstawą działalności są najwyższa jakość i troska o pacjenta. 
Firma zapracowała na zaufanie pacjentów, a wysoka jakość usług została już wielokrotnie wy-
różniona nagrodami branżowymi.

FIRMY REGIONU

BetaMed SA – z troską o pacjenta

BetaMed SA to nowoczesne centrum 
medyczne, które oferuje kompleksowe 
usługi medyczne w domu pacjenta w licz-
nych filiach na terenie całego kraju i w 
stacjonarnej placówce BetaMed Medical 
Active Care w Chorzowie. Firma istnieje 
już od 15 lat, w tym czasie dynamicznie 
się rozwijała, zdobywała doświadczenie, 
rozszerzała swoją działalność o kolejne 
usługi i otwierała nowe oddziały. W tej 
chwili BetaMed SA zatrudnia blisko 3000 
osób w 84 filiach, a swoim działaniem 
objęła już kilka tysięcy pacjentów w 11 
województwach.

Początkowo firma proponowała pacjen-
tom opiekę lekarską w ramach wielu spe-
cjalności, z czasem BetaMed SA skupił 

się na świadczeniu usług pielęgniarskich 
w domu pacjenta. Obecnie pod opieką 
specjalistów BetaMed SA jest kilka ty-
sięcy pacjentów przewlekle chorych oraz 
osób starszych wentylowanych mecha-
nicznie w warunkach domowych. 

W 2014 roku powstała stacjonarna pla-
cówka BetaMed Medical Active Care w 
Chorzowie. Placówka skupia się na trzech 
obszarach działalności. Pierwszy to re-
habilitacja osób w każdym wieku, gdzie 
oferowane są zabiegi w zakresie fizyko-
terapii, kinezyterapii, krioterapii i hydro-
terapii. BetaMed MAC wyposażone jest 
w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i re-
habilitacyjny, który umożliwia dobranie 
indywidualnych metod leczenia dla każ-

dego pacjenta. Drugi aspekt działalności 
Medical Active Care to Zakład opiekuń-
czo-leczniczy dla pacjentów przewlekle 
chorych, wymagających całodobowej 
opieki, w tym dla dorosłych,  dzieci i 
młodzieży wentylowanych mechanicz-
nie. Dodatkowo opieką objęta zostaje 
też rodzina pacjenta, dzięki wsparciu 
fachowców dowiadują się jak poradzić 
sobie ze stresem z powodu przewlekłej 
choroby bliskiego, a także jak się nim 
opiekować. Natomiast trzeci obszar dzia-
łalności to opieka nad seniorami, zarów-
no w formie pobytów długoterminowych 
jak i krótkoterminowych.

BetaMed SA stawia na wykwalifiko-
waną kadrę medyczną, ale przede wszyst-
kim na ludzi z sercem, empatią, potrafią-
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BetaMed SA – z troską o pacjenta

cych z troską i szacunkiem opiekować się 
drugim człowiekiem. 

Od początku swojej działalności Beta-
Med SA stawia na wysoką jakość swoich 
usług, co potwierdzają liczne nagrody i 
wyróżnienia. Nagradzana jest zarówno 
jakość usług centrum medycznego jak i 
umiejętności zarządcze właścicielki fir-
my prezes Beaty Drzazgi. W październi-
ku firma została po raz drugi nagrodzona 
Godłem Teraz Polska i może posługiwać 
się nim w zakresie usług kompleksowej 
opieki medycznej stacjonarnej i domo-
wej. Również  w październiku BetaMed 
SA została wyróżniona nagrodą Superme-
dicus w branży medycznej. Celem nagro-
dy jest  rozpowszechnianie zasad etyki i 
rzetelnego wykonywania działalności go-
spodarczej oraz wspieranie przedsiębior-
czości i inicjatyw gospodarczych. Nagro-
da przyznawana jest przez Warszawską 
Izbę Przedsiębiorców. Warto dodać, że 
podczas uroczystej gali Supermedicus 
odbyła się licytacja obrazu na rzecz Fun-

dacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. 
Zbigniewa Religii. Licytację wygrała pre-
zes BetaMed SA. Beata Drzazga, tym sa-
mym wspierając leczenie dzieci z wadami 
serca. We wrześniu tego roku podczas VI 
Konferencji Bezpieczeństwa Narodowe-
go prezes otrzymała buławę hetmańską, 
a firma tytuł Lider Bezpieczeństwa Naro-
dowego w dowód uznania szczególnych 
zasług na rzecz bezpieczeństwa państwa. 
Firma może się też pochwalić Złotym Cer-
tyfikatem Rzetelna Firma, który jest przy-
znawany za szerzenie etycznych zasad w 
prowadzeniu działalności gospodarczej. 
BetaMed SA uzyskała również nomina-
cję do Godła Liderów Jakości Centrów 
Medycznych w Polsce, jest laureatem 
Godła Centrum Medyczne Roku 2015, 
została też odznaczona Złotą Odznaką 
Honorową za zasługi dla województwa 
śląskiego. Regionalna Izba Gospodarcza 
w Katowicach przyznała w maju tego 
roku certyfikat „Stawiamy na jakość w 
służbie zdrowia”. Śląskie Stowarzyszenie 
Menedżerów w lutym tego roku przyzna-

ło firmie BetaMed tytuł Firmy Roku 2015 
na Śląsku. Natomiast Krajowe Stowarzy-
szenie Ochrony Informacji Niejawnych w 
maju tego roku przyznało Szablę Oficer-
ską oraz tytuł „Lidera Ochrony Informa-
cji Niejawnych Biznesowych i Danych 
Osobowych”.

Dodatkowo prezes firmy Beata Drza-
zga była również wielokrotnie nagra-
dzana za swoje zdolności menedżerskie. 
Świadczą o tym chociażby Złoty Laur 
Umiejętności i Kompetencji w kategorii 
„Kobieta Przedsiębiorcza”, nagroda jest 
przyznawana przez Regionalną Izbę Go-
spodarczą od 1992 roku. Laury trafiają do 
osób, firm, organizacji i instytucji, które 
wyróżniają się dzięki wysokim stan-
dardom i stanowią wizytówkę regionu.  
Kolejne wyróżnienia to tytuł Menadżera 
Rynku Zdrowia, Cezar Śląskiego Biznesu 
czy Medal Europejski „Kobieta Humani-
tas”. Natomiast czytelnicy „Dziennika 
Zachodniego” przyznali 1. miejsce w 
plebiscycie „50 najbardziej wpływowych 
kobiet woj. Śląskiego”.
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Nieodłącznym towarzyszem tych prze-
mian staje się wino. Porównując wybór 
dostępnych alkoholi na polskim rynku 
widać, że stajemy się „winnym społeczeń-
stwem”. 

Jednym z ważniejszych kierunków są 
Włochy. W tym kraju w 2015 roku wy-
produkowano prawie 50 milionów hekto-
litrów wina. To znaczy, że rocznie każdy 
mieszkaniec ziemi mógłby wypić jedną 
butelkę włoskiego wina. 

Niemal każdy z nas wie co to Chianti, 
a Prosseco jest dostępne już w każdym 
sklepie. Jednak poza Toskanią czy Pie-
montem, Włochy kryją ogrom innych 
ciekawych regionów i uprawianych tam 
szczepów winorośli.

Jednym z nich jest Kampania. Bliskość 
Neapolu oraz Pompei przyciąga wielu tu-
rystów, ale winni smakosze również mogą 
coś dla siebie znaleźć. W regionie pro-
dukowane są dwa wina zaliczane do naj-
wyższej apelacji DOCG oraz osiemnaście 
z niższej – DOC.

Najpopularniejszym winem jest białe 
„Greco di Tufo DOCG”. Bogate i aroma-
tyczne, ze szczepu Greco, który uprawiany 
jest tam 2500 lat. Guru włoskiego świata 
wina Luca Maroni wybrał najlepsze Greco 
di Tufo z winnicy Agricola Bellaria. „Oltre”, 
bo tak nazwano wino, jest również unikal-
ne jeśli chodzi o proces produkcji. Jak wy-
jaśnia enolog winnicy Raffaele Noviello, 
zastosowano metodę „SUR LIE”, czyli po-
zwala się winu leżakować przez sześć mie-
sięcy na osadzie drożdżowym, nadając mu 
niepowtarzalny charakter. Wino to zostało 
również uznane przez jedną z najważniej-
szych osób na świecie – papież Franciszek 
pija je w trakcie lotów po świecie.

Agricola Bellaria to duch regionu popar-
ty nowoczesnymi technikami.

DLA KONESERÓW

ITALIA 

Od kilku lat w Polsce przeżywamy rozkwit kultury dobrego smaku. Stajemy się bardziej świadomi tego, co 
jemy i co pijemy.

Kampania – kraina dobrego smaku
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Oferta winnicy jest szeroka, produku-
je się tutaj metodą tradycyjną musujące 
Greco, nazwane „Carmen”, które śmiało 
może konkurować z elitarnymi szampa-
nami; czerwone Campi Taurasini DOCG 
„Core”, czyli taniczną bombę z kilkuna-
stoletnim potencjałem starzenia; Fiano di 
Avellino, pochlebnie opisane przez maga-
zyn Wine Enthusiast: An intense and ple-
asant aroma with a fresh and harmonious 
flavour make Fiano di Avellino a perfect 
wine to pair with fish, shellfish, prawns, 
non-seasoned cheeses and white meat; jak 
również Falanghinę, która kwasowością 
i aromatem nie odstaje od legendarnych 
Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii.

Ogromnym atutem włoskiego winiar-
stwa jest fakt, że ich regionalne szczepy po 
prostu nie znoszą innej ziemi i klimatu. 

Ciężko jest znaleźć nieprzeciętne San-
giovese z Francji, Nebiollo z Chile lub 
australijskie Montepulciano. Jednak po-
chodzące z Burgundii Chardonnay to 
jedno z najczęściej uprawianych białych 
szczepów w Toskanii, a Merlot i Cabernet 
Sauvignon dają wybitne „supertoskany”. 
Producent wina Sassicaia już na najbliż-
szych dziesięć lat ma zarezerwowaną 
sprzedaż, a Masseto według Roberta Par-
kera stawiane jest na równi z osławionym 
Petrusem, mimo dwukrotnie niższej ceny.

W październiku, jako redakcja maga-
zynu Silesia Business & Life, gościliśmy 
w winnicach Bellaria. Śmiało możemy 
powiedzieć, iż jest to wymarzony teren do 
uprawy winorośli. Ciepły, górzysty klimat 
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sprzyja uzyskiwaniu niepowtarzalnych 
smaków. Mieliśmy okazję obserwować, 
jak dokonuje się zbiorów. Niektóre szcze-
py są zbierane w trzech różnych termi-
nach, ostatni zbiór odbywa się wtedy, gdy 
winorośle przebywały już w ujemnej tem-
peraturze, co powoduje, iż słodkość uzy-
skana z takich owoców jest największa, 

a wino uzyskane jest najlepszej jakości.
Właściciele winnicy stawiają na ciągły 

rozwój, obecnie mają dziewięć pól rozlo-
kowanych w różnych terenach Kampanii, 
co powoduje, iż mogą pochwalić się sze-
roką gamą smaków. W najbliższym cza-
sie powstaną dwie nowe plantacje. Pierw-
sze wina z nich będzie można uzyskać za 
trzy, cztery lata. Z jednego pola uzyskuje 

się średnio 30 tysięcy butelek wina rocz-
nie. Firma Bellaria planuje docelowo za 
dwa, trzy lata produkować rocznie 500 
000 butelek rocznie. Sukcesem firmy jest 
również doskonały marketing, na który 
właściciele kładą ogromny nacisk. Wy-
dają parojęzyczne foldery, często bywają 
na różnych targach win. Ich wina w po-
szczególnych kategoriach zdobywają me-
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dale. Wina z winnicy Bellaria docierają 
do coraz odleglejszych zakątków świata. 
Właściciele widzą ogromny potencjał 
w naszym rynku, gdyż, jak już wspomi-
naliśmy, Polacy coraz częściej doceniają 
walory win.

Szczerze zachęcam do odkrywania wło-
skich smaków, szczególnie tych winnych, 
bo poza popularnym Primitivo, ten wspa-
niały kraj ma jeszcze wiele do zaprezen-
towania.

Wojtek Gniadzik

Wojtek Gniadzik – ambasador Winnicy Bellaria 
Agricola, współwłaściciel firmy importerskiej Wina 
Winieckich, od 2013 roku sommelier w sopockim 
Grand Hotelu*****. Absolwent londyńskiej szkoły 
Wine And Spirits Education Trust, na poziomie 
International Higher. Wojtek@winawinieckich.pl
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Nowa rzeczywistość 
Na kilka minut przed meczem kibic włącza 

odpowiednią stację radiową, słucha relacji, by 
następnego dnia kupić gazetę, w której prze-
czyta krótkie sprawozdanie. O jakichkolwiek 
materiałach wideo czy galerii z wydarzenia 
nawet nie śni – taka rzeczywistość dawno 
odeszła już w zapomnienie. Dziś stacje telewi-
zyjne i agencje fotograficzne pokazują wielki 
świat sportu „od kuchni”. I robią to w niesa-
mowitym tempie. Pierwsze zdjęcia z meczu 
fotoreporterzy dostarczają klientowi już kilka 
minut po pierwszym gwizdku sędziego. 

Jedną z głównych przyczyn rewolucji 
w branży jest wielofunkcyjność sportowych 
mediów. Agencje fotograficzne oferują nie tyl-
ko zdjęcia z wydarzeń sportowych. Wykonuje 

W ostatnich latach sposób pokazywania sportu w mediach 
bardzo się zmienia. Dzięki internetowej rewolucji i techno-
logicznemu postępowi kibic dostaje produkt, o jakim jeszcze 
kilka lat wcześniej mógł tylko pomarzyć. Coraz lepszy sprzęt 
fotograficzny, „spidercamy” czy drony sprawiają, że jesteśmy 
w stanie dostrzec nowy wymiar sportu. Także w Polsce, bo spe-
cjaliści z naszego kraju równają pod tym względem do najlep-
szych na świecie. 

FIRMY REGIONU

Jakość w obiektywie 

się także między innymi pamiątkowe albu-
my, materiały wideo czy sesje fotograficzne. 
Cieszyć może fakt, że pod względem jakości 
pokazywania sportu Polska idzie krok w krok 
z najlepszymi na świecie. Kibic znad Wisły 
dostaje produkt równie wysokiej jakości, jak 
fan z Anglii, Hiszpanii czy Francji. Nasuwa 
się pytanie: co należy zrobić, by nasza oferta 
spełniała najwyższe standardy? O to zapy-
taliśmy przedstawicieli firmy Press Focus – 
jednej z najlepszych polskich agencji, która 
specjalizuje się w fotografii sportowej. 

„Jesteśmy wszędzie” 

Jeden z kluczowych aspektów stanowi 
bogactwo oferty. – Jesteśmy obecni prak-
tycznie na wszystkich spotkaniach LOTTO 

Ekstraklasy i reprezentacji Polski w piłce 
nożnej. Mamy największą bazę zdjęć z piłki 
ręcznej i siatkówki. Obsługujemy prawie 
wszystkie dyscypliny, od futbolu amerykań-
skiego po żużel. Współpracujemy z zagra-
nicznymi agencjami, dzięki czemu w naszej 
bazie można znaleźć zdjęcia Arkadiusza 
Milika z Napoli, Grzegorza Krychowiaka 
z PSG czy Roberta Lewandowskiego z Bay-
ernu. Dzięki owocnej współpracy nasze 
zdjęcia pojawiają się nie tylko w Polsce, 
ale i w zagranicznych tytułach – tłumaczy 
Łukasz Laskowski, współwłaściciel agen-
cji Press Focus. 

Wszystko zaczęło się w 2009 roku pod-
czas meczu eliminacji Ligi Mistrzów po-
między Wisłą Kraków a Levadią Tallin. 
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Jakość w obiektywie 

Choć wielu kibiców o tamtym spotkaniu 
wolałoby zapomnieć, niewielu wie, że 
wspomniane starcie jest bardzo ważne 
w historii... rozwoju fotografii sportowej 
w naszym kraju. Właśnie wtedy Norbert 
Barczyk i Łukasz Laskowski, wykonujący 
zdjęcia dla „Przeglądu Sportowego” i ka-
towickiego „Sportu”, wpadli na pomysł 
założenia agencji. Jak to często bywa, 
w przypadku działalności firmy, początki 
nie należały do najłatwiejszych, ale Press 
Focus szybko zyskał zaufanie klientów 
i stał się na rynku bardzo poważnym gra-
czem. Dziś do tego, że agencja jest świet-
ną marką, nie trzeba nikogo przekonywać. 
Press Focus współpracuje nie tylko z gaze-
tami, serwisami internetowymi i wydaw-

nictwami, ale też z klubami piłkarskimi 
czy Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce. 

Kreatywność zawsze w cenie 

W dobie gwałtownego rozwoju sporto-
wych mediów dostarczanie zdjęć z bieżą-
cych wydarzeń sportowych już nie wystar-
cza. Jak podkreśla współwłaściciel Norbert 
Barczyk, warto pomyśleć o produktach, 
które po pierwsze – mogą stać się jednym 
ze znaków rozpoznawczych firmy, po dru-
gie – zwiększają grono klientów. W przy-
padku Press Focus przełomowym wyda-
rzeniem były mistrzostwa świata siatkarzy 
2014, na których biało-czerwoni zdobyli 
złoty medal. Agencja wydała okazjonalny 
album z imprezy, co okazało się strzałem 
w dziesiątkę. 

– W tym roku po raz trzeci wydamy al-
bum, który podsumowuje sukcesy polskich 
sportowców. Pierwsza edycja powstała 
w 2014 roku i mamy nadzieję, że za parę 
lat kolekcja naszych albumów będzie faj-
ną pamiątka dla kibiców sportu. Albumy 
wydajemy na zlecenie firm, które później 
mają ciekawy prezent dla swoich klientów 
i partnerów biznesowych – mówi Norbert 
Barczyk. 

Kolejnym, równie ważnym, składnikiem 
oferty są produkcje wideo. Na tej płaszczyź-
nie Press Focus również znalazł receptę na 
to, jak się wyróżnić i dostarczyć produkt 
najwyższej jakości. Agencja korzysta mię-
dzy innymi z drona. Dzięki tym wielowir-
nikowym maszynom można tworzyć zapie-
rające dech w piersiach ujęcia, których na 
co dzień się nie ogląda. Nic dziwnego, że 
cieszą się one ogromną popularnością. 

Każdy klient jest ważny 

Do przepisu na sukces Laskowski i Bar-
czyk dorzucają jeszcze jeden składnik 
– podejście do klienta. Sportowiec, który 
odnalazł swoje zdjęcia w agencyjnej bazie, 
może po skontaktowaniu się z Press Focus 
liczyć na utworzenie specjalnego dostępu 
do fotografii. Firma dysponuje również 
profesjonalnym, mobilnym studiem foto-
graficznym. 

– Sesje studyjne możemy wykonać 
u klienta w domu, zachowując efekt stu-
dia stacjonarnego. Obsługujemy cały kraj. 
Oferujemy również albumy fotograficzne 
personalizowane, które mogą być ideal-
nym prezentem lub pamiątką dla każdego 
sportowca czy kibica – tłumaczy Barczyk, 
przekonując, że indywidualne podejście do 
klienta nie jest w tym przypadku pustym 
frazesem, tylko strategią firmy. 

Najpiękniejsza w sporcie jest nieprze-
widywalność. Nawet najwięksi optymiści 
wiedzą, że po serii zwycięstw w końcu 
przyjdzie porażka. W fotografii sportowej 
sytuacja jest inna – na tym polu „wygry-
wamy” od wielu lat. Między innymi dzięki 
firmie Press Focus. 

Dariusz Faron
Onet / Przegląd Sportowy

Press Focus Spółka Jawna
ul. Armii Krajowej 9 a

41-506 Chorzów
www.pressfocus.pl

norbert@pressfocus.pl
tel. +48 508 339 208
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Siłownia – trenerzy personalni,
zajęcia fitness – basen i sauny,

masaże – rehabilitacje.

Centrum Fitness Monopol – pasaż Hotelu Monopol
Katowice / ul. Dyrekcyjna 2 / tel. 32 782 81 00

email: info@fitnessmonopol.pl

Przyjdź i poczuj różnicę
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Przed nami 
bardzo gorący 
okres, czas przy-
gotowań do Świąt 
Bożego Narodze-
nia. Zazwyczaj 
wygląda to tak, 

że uprawiamy jogging po galeriach handlo-
wych, skłony, przysiady są nieodzownymi 
ćwiczeniami przy półkach sklepowych. 
Bicepsy, mięśnie barków czy klatki pier-
siowej eksploatujemy podczas porządków 
domowych. Jednak nie zapominajmy w tym 
czasie o sobie. Pamiętajmy o zajęciach gru-
powych, które pozwolą nabrać kondycji, da-
dzą ukojenie w gorącym przedświątecznym 
maratonie oraz pozwolą ubrać wymarzoną 
sukienkę na bal sylwestrowy.

Zastanówmy się, które z zajęć będą nam 
odpowiadały w przedświątecznym czasie, 
a które pomogą nam spełnić noworoczne 
postanowienia.

Zdrowy kręgosłup – trening statyczny, 
stabilizacyjny. Zajęcia dla osób, które chcą 
wzmocnić mięśnie przy kręgosłupie w celu 
jego odciążenia. Dzięki tym ćwiczeniom 
mięśnie będą silniej podtrzymywać kręgo-
słup, co ułatwi prawidłową i wyprostowaną 
postawę.

Pilates – zajęcia kształtujące mięśnie 
posturalne, głębokie (np. grzbietu). Połą-
czenie jogi, baletu, ćwiczeń izometrycz-
nych i wzmacniających. Podczas treningu 
koncentrujemy się na oddechu, aby zsyn-
chronizować go z ruchem ciała (napię-
ciem i rozluźnieniem mięśni). Celem jest 
zwiększenie elastyczności mięśni oraz siły, 
kształtowanie prawidłowej postawy. Zaję-
cia odbywają się w takt spokojnej muzyki, 
która odpręża psychicznie.

Joga – pozwala lepiej żyć, wzmacnia 
koncentrację, dzięki jodze można uzyskać 
lepszą sywletkę, być zdrowszym i ładniej-
szym. Ludzie poddani na co dzień działa-
niu stresu i skutków coraz szybszego trybu 
życia szukają metod odprężenia. Takie od-
prężenie można osiągnąć poprzez wyko-
nywanie ćwiczeń jogi. Joga jest dla wielu 
atrakcyjna, ponieważ stanowi rozluźniającą 

formę gimnastyki, prowadzącą do poprawy 
samopoczucia i poprawy stanu zdrowia. 
Część ludzi szuka w jodze również osobi-
stego spokoju wewnętrznego.

Port De Bras – to zajęcia łączące 
w sobie elementy baletu, jogi, pilatesu 
i innych form typu body & mind. Poprzez 
odpowiedni oddech i ruchy, wykonywa-
ne w rytm wolnej, odprężającej muzyki, 
poprawiamy posturę naszego ciała, ko-
ordynację oraz panowanie nad nim. Wy-
korzystując specjalne sekwencje ruchów, 
w dynamiczny sposób uczymy się kontroli 
nad własnym ciałem.

Stretch (ang. rozciąganie) – zestaw ćwi-
czeń fizycznych polegający na rozciąganiu 
mięśni celem ich uelastycznienia, a także 
poprawy ukrwienia układu motoryczne-
go, powodujący jego rozruszanie. Idealne 
zajęcia po treningu na siłowni i dla tych, 
którzy szukają odprężenia i poprawy gib-
kości ciała.

Aqua – trening aerobowy (tlenowy) 
w wodzie, polecany wszystkim, niezależnie 
od wieku oraz kondycji fizycznej. Ćwicze-
nia są bezpieczne dla kręgosłupa i stawów, 
a podczas wysiłku pracują wszystkie partie 
mięśniowe, w wyniku czego trening jest 
bardzo efektywny. Są to zajęcia wzmacnia-
jące przy wykorzystaniu oporu w wodzie.

Dance BASIC – porywające zajęcia 
choreograficzne bazujące na metodyce 
i krokach dance-areobiku z elementami 
hip-hopu, jazzu, latino i innych stylów 
tanecznych. Całość tworzy niesamowitą 
mieszankę, przy której będziesz się przede 
wszystkim świetnie bawić, ale również po-
prawisz swoją koordynację ruchową i spa-
lisz zbędne kilogramy.

Deep work – trening funkcjonalny, łą-
czy napięcie i rozluźnienie mięśni oraz 
ćwiczenia oddechowe. Początek to spo-
kojna rozgrzewka, a następnie stopniowe 
przyspieszenie, w trakcie którego uaktyw-
niane są różne grupy mięśniowe. Zawiera 
dynamiczne kombinacje ćwiczeń, dodaje 
energii.

Cardio Workout – trening całego cia-
ła. Skupia się na wszystkich partiach ciała, 

poprawia kondycję i wydolność. Ćwicze-
nia cardio powodują szybkie spalanie tkan-
ki tłuszczowej. Charakteryzują się dużą 
liczbą powtórzeń ćwiczeń z małym obcią-
żeniem, dzięki czemu następuje podnie-
sienie siły mięśniowej, wysmuklenie oraz 
ujędrnienie całego ciała.

TBC (Total Body Conditioning) – za-
jęcia wzmacniające wszystkie partie ciała, 
często z wykorzystaniem różnych przy-
rządów, takich jak: step, hantle itp. Ideal-
ne, jeśli chcesz poprawić swoją kondycję, 
wymodelować ciało oraz spalić zbędne 
kalorie.

Core 30’ – są to półgodzinne zajęcia 
wzmacniające mięśnie brzucha i prostow-
niki grzbietu. Idealne dla zabieganych 
i wszystkich tych, którzy chcą poprawić 
swoją postawę.

PUMP IT – zajęcia z wykorzystaniem 
sztang, małych hantli, stepów. Wzmac-
niające wszystkie grupy mięśniowe, po-
cząwszy od nóg, a skończywszy na ramio-
nach. Ciekawa alternatywa dla treningu 
na siłowni, na zajęciach tych poprawiamy 
przede wszystkim wytrzymałość mięśnio-
wą, kondycję, rzeźbimy ciało i skutecznie 
spalamy kalorie.

Cycling – trening na rowerkach stacjo-
narnych imitujący prawdziwą jazdę w te-
renie, np. najpierw jedziemy po płaskim 
terenie, a za chwilę pokonujemy stromy 
podjazd i szybko zjeżdżamy. Nie ma tu 
miejsca na nudę. Podczas godzinnej sesji 
treningowej spalasz ok. 700 kcal. Nastę-
puje spadek masy ciała, kształtują się uda 
i pośladki.

Macie już swój plan treningowy? Zatem 
zapraszam do Centrum Fitness Monopol, 
do miejsca, które cechuje spokój, wyso-
ki poziom usług oraz rodzinna atmosfera. 
Urzekające wnętrza siłowni wyposażonej 
w maszyny Life Fitness, basen oraz sauny 
czekają na Was, a wyszkolona kadra in-
struktorów i trenerów personalnych zadba 
o realizację Waszych celów, dobre samo-
poczucie oraz bezpieczeństwo.

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego 
Roku.

Zimowy pomysł na siebie

Katarzyna Kucz
Manager
Centrum Fitness Monopol
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SYLWETKA

Pamela STONE
Utalentowana dziewczyna z Florydy
Mówi, że chce być inspiracją dla innych i wzorem do naśladowania. Pamela to 17-letnia, niezwykle 
sympatyczna dziewczyna z Florydy, polskiego pochodzenia. Właśnie próbuje swoich sił w przemy-
śle muzycznym. Współpracowała z takimi gwiazdami, jak Margaret czy Rafał Brzozowski. Z pew-
nością jeszcze o niej usłyszymy.

– Kilka dni temu przyleciałaś do 
Polski. Z czym jest to związane?

– Tak, to prawda. Przyleciałam na tra-
sę radiową zawiązaną z wydaniem mo-
jego nowego singla pt. „Miłość nie jest 
prosta”. Bardzo mi się podoba udziela-
nie wywiadów i poznawanie nowych 
ludzi. Świetnie się z tym czuję i powoli 
coraz bardziej się rozkręcam. 

– Bo na stałe mieszkasz w Stanach, 
długo już?

– Urodziłam się w Nowym Jorku, tak 
więc w Stanach Zjednoczonych miesz-
kam praktycznie od urodzenia. Moi 
rodzice pochodzą z Polski, a ja bardzo 
lubię tu wracać do rodziny i przyjaciół. 
Jestem tu przynajmniej raz do roku, cho-
ciaż teraz coraz częściej i jest to związa-
ne właśnie z muzyką. 

– Z językiem polskim dajesz sobie 
radę?

– Z językiem polskim mam niestety 
niewielki problem, bo prawdę mówiąc, 
jestem przyzwyczajona do amerykań-
skiego. Zdarza mi się na przykład prze-
kręcić jakieś słowo albo czasem mi bra-
kuje jakiegoś wyrażenia po polsku, ale 
pracuję nad tym cały czas. Przyznam, że 
mnie to trochę stresuje, ale powoli radzę 
sobie z tym coraz lepiej. 

– Mówisz lepiej niż Joanna Krupa, 
więc się nie przejmuj. A czujesz się 
bardziej Polką czy Amerykanką?

– Szczerze mówiąc, nie czuję żadnej 
różnicy. Myślę, że jestem stuprocentową 
Polką i stuprocentową Amerykanką. Taki 
mix, chociaż przyznam, że bardziej mnie 
ciągnie do Polski. To jest mój drugi dom. 
Tak jak wspomniałam, mam tu rodzinę, 
znajomych, przyjaciół. Tylko szkoda, że 
tak daleko.

– Niestety, dzieli Cię od nas spora 
odległość. Ale w dzisiejszych czasach 
można sobie z nią bez problemu po-
radzić. Co Ci się podoba w Polsce?

– Dużo rzeczy. Kocham obecną porę 
roku, czyli jesień. Na Florydzie nie 
widać tak bardzo zmieniających się 
pór roku jak tutaj. Jest inaczej, trochę 
chłodniej, pełno kolorowych liści, moż-
na ubrać kurtkę i ciepłe buty.

– A lubisz pierogi?
– Tak, bardzo [śmiech – przyp. red.]. 

Babcia robi najlepsze. 
– Prawdopodobnie jesteś wscho-

dzącą gwiazdą muzyki pop. Jak się 
czujesz z takim określeniem?

– Bardzo dobrze. Kocham ten gatu-
nek muzyczny. Uwielbiam pop i mam 
nadzieję, że zrobię w tym karierę. 

– A skąd te plany? Masz już do-
kładnie przemyślane to, kim chcesz 
być?

– Od dzieciństwa bardzo lubiłam 
śpiewać. Jak tylko zaczęłam mówić, to 
recytowałam wierszyki i od razu zaczę-
łam śpiewać dla rodziny i znajomych. 
Muzyka od zawsze była moją pasją. 
Cieszyła mnie. Od kiedy pamiętam, 
było to moje marzenie. Ale tak bardziej 
profesjonalnie zaczęłam myśleć o tym 
od gimnazjum. Zaczęłam więcej wystę-
pować publicznie, nagrywać piosenki 
i tak naprawdę wchodzić w tę branżę. 

– A myślisz o tym, że jeżeli kiedyś 
Ci nie wyjdzie, to co będzie? Masz ja-
kiś plan B?

– Muzyka na pewno musi być 
w moim życiu. Nie wiem jeszcze jak 
dokładnie, ale na pewno będę robić coś, 
co będzie z nią związane. Być może bę-
dzie to biznes międzynarodowy, rów-

nież mam tu na myśli muzyczny biznes 
międzynarodowy oczywiście. 

– Kto jest Twoim autorytetem?
– W tej chwili jest to Tailor Swift. By-

łam jej fanką od małego, kiedy zaczyna-
ła swą karierę i śpiewała country. Bardzo 
mi się podobają jej piosenki, teksty, jej 
przekaz i to, co sobą reprezentuje. Ona 
w swych piosenkach potrafi się bardzo 
mądrze wypowiadać, a oprócz tego robi 
świetny show i daje z siebie wszystko. 
Chciałabym kiedyś być taka jak ona.

– No właśnie, odnośnie przekazu 
– niedawno nagrałaś swój nowy klip 
do wspomnianej piosenki „Miłość nie 
jest prosta”. Jaki on ma przekaz?

– Tę piosenkę, a właściwie jej tekst, 
napisałam sama najpierw po angielsku. 
To moja pierwsza własna piosenka. Po 
przetłumaczeniu jej na język polski 
tekst się nieznacznie zmienił, bo wia-
domo, że nigdy nie można tekstu 
przetłumaczyć dosłownie. Ale sens 
i przekaz pozostał ten sam. Lubię 
wersję polską i angielską. Tak praw-
dę mówiąc, to najpierw dostałam mu-
zykę do tej piosenki. Refren kojarzył 
mi się z miłością, i tak już zostało.

– Ale Ty jesteś przecież młodziut-
ka. Wiesz już coś o miłości?

– Szczerze powiedziawszy, jesz-
cze nie przeżyłam w swoim życiu 
wielkiej miłości, ale dużo widzia-
łam i przeżyłam z moimi kole-
żankami. W ogóle całe życie 
jest wypełnione miłością 
i dlatego zdecydowałam 
się napisać o tym, że 
nie jest prosta, że nie 
da się jej znaleźć i za-
trzymać.
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– Dobrze się bawiłaś na planie kli-
pu? Jak to wspominasz?

– Nagranie klipu trwało cały dzień. 
Nagrywaliśmy go w jednym z parków 
rozrywki w Polsce. Bardzo się na to 
cieszyłam, bo moje koleżanki z Polski 
zawsze mi mówiły, że muszę ten park 
zobaczyć, bo jest świetny. I wtedy po-
myślałam o klipie.

– Można powiedzieć, że upiekłaś 
dwie pieczenie na jednym ogniu?

– Tak, chciałam nagrać klip, gdzie 
wszyscy się dobrze bawią, jest świet-
na energia i wspaniała atmosfera. Park 
rozrywki w sam raz się do tego nada-
wał. Oprócz tego w klipie występuje też 
mój brat i kuzynka. Było naprawdę miło 
i rodzinnie. 

– Tańczysz?
– Bardzo lubię tańczyć i uczę się 

tego. Niestety, nie mam na to zbyt wie-
le czasu. Moja mama od zawsze lubiła 
tańczyć i chyba ona mnie tym zaraziła. 
Odziedziczyłam po niej tę zdolność. Ale 
przyznam, że chciałabym więcej czasu 
poświęcić tańcowi. Chciałabym się go 
lepiej nauczyć. Bardzo to lubię i wyko-
rzystam w moich klipach.

– Jakiej muzyki słuchasz?
– Przeważnie słucham popu. Z reguły 

jest to wspomniana Tailor Swift, Selena 
Gomez, Justin Bieber… Chociaż moje 
koleżanki mnie wciągają w rap. 

– O, proszę. Widzisz siebie w tym 
klimacie?

– Na razie jeszcze nie do końca. Moż-
na powiedzieć, że dotykam go jedną 
nogą [śmiech – przyp. red.].

– A jak patrzysz na te artystki, któ-
re zaczynały w takim wieku jak Ty, na 
przykład Miley Cyrus, Britney Spears, 
to nie myślisz, że najpierw były takie 
grzeczne i poprawne, a później nagle 
zmieniły się o sto osiemdziesiąt stopni? 
Też Cię to spotka?

– Mam nadzieję, że nie. Cały czas 
powtarzam mojej rodzinie, koleżankom 
i kolegom, że jeżeli zobaczą, że zbaczam 
na złą drogę, to żeby mnie uświadamiali 
i od tego odciągali. Bo ja też byłam fan-
ką Miley Cyrus i innych artystek, któ-
re potem się zmieniły, co nie do końca 
mi się podoba. Dzieci z nimi dorastają 

i potem zaczynają naśladować. Ja nato-
miast chciałabym mieć dobry wpływ na 
innych ludzi. To moja misja. Chcę być 
inspiracją. 

– Taką jak na przykład Tailor 
Swift?

– Tak, ona ma swoje zdanie i potrafi je 
wyrazić. Jest też pewna siebie i przede 
wszystkim pozostaje sobą. Selena Go-
mez również.

– A jeżeli chodzi o wygląd fizyczny 
współczesnych wokalistek – nie ukry-
wajmy, że sporo sobie poprawiają. Ty 
też w przyszłości coś planujesz? Masz 
w ogóle jakieś kompleksy?

– Moje koleżanki zawsze mi mówią, 
że nie lubię swojej twarzy, bo zawsze, jak 
wysyłam wiadomości na Snapchacie, to 
widać tylko pół mojej twarzy [śmiech – 
przyp. red.]. I wtedy mi mówią: „Pamela, 
jesteś ładna, nie musisz się tak chować”. 
Od dziecka byłam pączusiem i trochę mi 
to zostało na twarzy. Ale myślę, że z tego 
wyrastam. Inni mówią, że to jest urocze, 
ja nie wiem [śmiech – przyp. red.]. A je-
żeli chodzi o poprawianie się, to raczej 
nie. Wolę być naturalna. Nie przeszkadza 
mi moje ciało. Lubię siebie i dobrze się 
z sobą czuję. 

– A skąd się wziął Twój przydomek 
artystyczny – Stone? Z czego to wy-
nika, bo Ty naprawdę nazywasz się 
inaczej…

– Tak. Nazywam się Kurpiewski. Ale 
jako że zaczęłam karierę w Stanach, 
i postanowiłam zająć się tutaj muzy-
ką profesjonalnie, z moim nazwiskiem 
były problemy. Amerykanie dziwnie je 
wymawiali, w ogóle nie potrafili tego ro-
bić ani nauczyciele, ani moje koleżanki. 
Dla nich jestem albo Pamela „K.”, albo 
„Kurpeski”. W pewnym momencie zde-
cydowałam, że wymyślę coś prostego. 
Coś, z czym nie będą mieć problemów. 

– I wtedy wpadłaś na Stone, czyli po 
polsku kamień?

– Tak, mój nauczyciel nazywał się 
Stone. To on mnie wprowadził w świat 
muzyki, wspierał mnie, namawiał do 
tego, żeby próbować, występować na 
scenie, wierzył we mnie. Długo się za-
stanawiałam nad przydomkiem. Ktoś 
powiedział Queens, bo tam się urodzi-

łam. Ale do mnie to jakoś nie pasowało. 
I tak zostało Stone.

– Można powiedzieć, że oddałaś 
cześć swojemu nauczycielowi. Na 
pewno jest mu miło z tego powodu.

– Tak, mam nadzieję [śmiech – przyp. 
red.].

– Muzykę do Twojej piosenki skom-
ponował Marcin Kindla. Skąd się 
wzięła Wasza współpraca i jak ona 
przebiegała?

– Poznaliśmy się podczas nagrywania 
płyty charytatywnej ze Stowarzysze-
nia Siemacha. Byłam tam gościem. To 
był też mój pierwszy tego typu projekt 
w Polsce i Marcin Kindla był jego pro-
ducentem. Zaczęliśmy rozmawiać, za-
stanawiać się nad nowymi pomysłami... 
Bardzo się cieszę, że się poznaliśmy, bo 
Marcin jest świetny i lubię z nim pra-
cować. Podczas tej współpracy pozna-
łam wielu wspaniałych ludzi, artystów 
i wiele się od nich nauczyłam. Miałam 
też okazję występować z niektórymi 
w programach telewizyjnych. 

– Co uważasz za Twoje największe 
osiągnięcie?

– W tej chwili moim największym 
osiągnięciem jest podpisanie współpra-
cy z Magic Records. Zaczynam teraz 
obierać swój kierunek, uczę się jako 
artystka, cały czas pojawiają się jakieś 
nowe okazje i możliwości. Czuję się 
jeszcze bardzo świeżą artystką, ale po-
woli zaczynam określać swoją drogę 
i to, czego chcę.

– Chodzisz cały czas na zajęcia wo-
kalne?

– Wcześniej tak, sporo chodziłam. Te-
raz, z racji braku czasu, chodzę mniej. 
Wkrótce idę też na studia i muszę się 
do tego przygotować. Ćwiczę cały czas, 
mam do tego specjalne aplikacje i robię 
to sama. Ale jeżeli muszę się do czegoś 
przygotować, to dzwonię do nauczyciel-
ki przez Skype’a, rozmawiamy, ona mi 
radzi i w ten sposób mi pomaga. Mam 
swój własny sposób na muzykę i dalsze 
doskonalenie się.

– Czyli dajesz radę ze szkołą?
– Tak, bez problemu. Moja szkoła 

bardzo mnie wspiera w tym, co robię. 
Normalnie nauczyciele nie pozwoliliby 
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mi opuszczać tylu zajęć, ale ja z nimi 
rozmawiam, tłumaczę czym się zajmuję 
i oni mnie wspierają. Zawsze odrabiam 
prace domowe, jestem pilna i nie mam 
z tym problemu. Mama mówi, że jak nie 
ma ocen, to nie ma muzyki [śmiech – 
przyp. red.]. Dlatego żeby była muzyka, 
szkoła jest obowiązkowa.

– Jak wspomniałaś, masz przed 
sobą ważny wybór studiów. Nad czym 
się zastanawiasz?

– Zawsze marzyłam o tym, żeby stu-
diować w Kalifornii, ale mama mnie 
przekonuje do Florydy. Może Miami, 
bo tam też jest dużo muzyki… Ale przy-
znam, że myślałam też o Polsce, bo tu 
również mogłabym rozwijać się mu-
zycznie i studiować. 

– A kierunek?
– Raczej zdecyduję się na biznes mię-

dzynarodowy. 
– Co jest Twoją motywacją do dal-

szej pracy muzycznej? Sukcesy?
– Przede wszystkim to, gdy widzę, 

że coś dzieje się powoli. Słysza-
łam, że na przykład taki słynny 
zespół jak Backstreet Boys na 
początku miał duże problemy 
z tym, żeby się przebić. Pró-
bowali kilkadziesiąt razy 
bez skutku. 

– Aż w końcu się udało. 
– Tak. Jeżeli ma się jakąś 

pasję, to trzeba próbować. 
Trzeba dążyć do celu i się 
nie poddawać. Ja już za-
częłam próbować 
i będę to robić 
dalej, bo nie 
chcę żałować 
za kilka lat. 
Nie musi 
to być 
w c a l e 
na wiel-
ką skalę, nie 
muszę być nową Tailor Swift, ale chcia-
łabym mieć kiedyś własnych fanów, 
żeby ktoś mógł przyjść na mój koncert 
i posłuchać mojej muzyki. Chciałabym 
się tą muzyką z kimś podzielić.

– A oprócz tego interesujesz się 
modą?

Pamela Stone – nastoletnia, wschodząca gwiazda 
muzyki pop polskiego pochodzenia. Na co dzień 
mieszka z rodzicami i bratem na Florydzie. Już od 
najmłodszych lat śpiewa, interesuje się muzyką, któ-
ra jest jej największą pasją. Ponadto uwielbia taniec 
oraz teatr. Często angażuje się w przedstawienia or-
ganizowane w szkole. Swoje pierwsze doświadczenie 
zdobyła w szkolnej edycji „Tiger Idol”, w którym zajęła 
pierwsze miejsce. W swoim dorobku ma także udział 
w nagraniu płyty oraz koncercie charytatywnym „Sie-
macha po kolędzie”. Jako jedna z nielicznych może 
pochwalić się występem z takimi gwiazdami, jak Mar-
garet czy Rafał Brzozowski. Jej największym marze-
niem jest występowanie na największych scenach 
świata przed dużą publicznością oraz przekazywanie 
ludziom swoich emocji, zarażanie ich swoją pozytyw-
ną energią, a także dzielenie się swoim szczęściem 
płynącym wprost z muzyki. Pamela wierzy, że dzię-
ki ciężkiej pracy można dotrzeć na szczyt i spełnić 
największe marzenia. Niedawno wydała swój singiel 
„Miłość nie jest prosta”, do którego muzykę skompo-
nował Marcin Kindla. Pamela niesie ze sobą przekaz 
skierowany do młodych ludzi.
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– Tak. Z mamą ciągle próbujemy cze-
goś nowego. Szukamy swojego stylu, 
eksperymentujemy, choć czasem się 
trochę różnimy. Moja mama ubiera się 
raczej klasycznie, a ja bardziej szaleję. 
Lubię ciuchy, i być może nawet kie-
dyś stworzę swoją własną linię ubrań. 
W mojej rodzinie wiele osób interesuje 
się modą.

– Twoje pierwsze zwycięstwo to 
Tiger Idol. Powiedz coś więcej o tym 
konkursie.

– Było to moje pierwsze zwycięstwo. 
Konkurs odbywał się na Florydzie, co 
tydzień uczyłam się nowej piosenki 
i prezentowałam ją przed publiczno-
ścią. Przebierałam się, robiłam show, 
przychodzili wszyscy ludzie z miasta, 
żeby to oglądać i było to bardzo fajne 
doświadczenie. Byłam wtedy w gimna-
zjum i to w tym okresie pan Stone nama-
wiał mnie do występowania i śpiewania. 
Nie było to przeprowadzone na wielką 
skalę, nie było też telewizji, ale dla mnie 
wiele znaczyło. Wtedy zdecydowałam, 
że chcę to robić.

– Później nagrałaś swój pierwszy 
cover, album demo…

– Tak, próbowałam i w Ameryce, 
i w Polsce. W końcu przyjechałam 
do Polski na wakacje i chodziłam po 
różnych wytwórniach, próbowałam. 
Wreszcie znalazła się Magic Records 
i zaczęliśmy współpracę tutaj.

– Czyli teraz już pracujesz nad 
całą płytą?

– Tak, powolutku. Nie mamy jesz-
cze jakiejś konkretnej daty, ale już parę 
piosenek jest i próbujemy coś z tego 
zrobić. Musimy się jeszcze zdecydo-
wać, jaki dokładnie będzie styl tej no-
wej płyty.

– Masz też swój kanał na YouTube. 
– Zgadza się. Cały czas staram się coś 

tam robić. Ostatnio co prawda sporo się 
działo i nie miałam specjalnie czasu, 
żeby coś wrzucać. Ale na pewno nadro-
bię zaległości.

– Współpracowałaś z takimi gwiaz-
dami, jak Margaret czy Rafał Brzo-
zowski. Jak to wspominasz?

– Bardzo dobrze. Wiele się od nich 
nauczyłam. Z Margaret śpiewałam 

duet w programie telewizyjnym „Santa 
Claus is coming to town”, miałam oka-
zję zaśpiewać na żywo i pozytywnie to 
wspominam. Było to naturalne i myślę, 
że dobrze wyszło. 

– Jak wygląda teraz Twój normalny 
dzień?

– Jak jestem w Stanach, to mam dużo 
szkoły i zajęć. Często też występuję 
z zespołem po szkole. Jeździmy po Flo-
rydzie i śpiewamy nasze covery, wymy-
ślamy różne rzeczy. Lubimy, jak ciągle 
coś się dzieje.

– Największe wyzwanie?
– Jest to chyba czas. Nie mam czasu 

[śmiech – przyp. red.]. Jeżeli nie zajmu-
ję się muzyką, to zapisałam się na piłkę 
nożną, bo właśnie w piłkę gra mój brat. 
Chciałam spróbować czegoś nowego 
i byłam w szoku, że dostałam się do dru-
żyny szkolnej. Poza tym jestem wolon-
tariuszką, pomagam dzieciom, uczę ich 
różnych rzeczy w przedszkolu. Czasem 
przesadzam z zajęciami pozaszkolnymi, 
bo potem nie mam nawet czasu żeby 
odpocząć. 

– Rodzice Cię wspierają?
– Tak, bardzo. Oboje. Mama mnie 

kieruje bardziej w stronę muzyki, a tata 
z kolei w stronę piłki nożnej, tak jak 
brata. Mama zawsze jest ze mną, wspie-
ra mnie i poświęca dużo czasu. Bierze 
dużo wolnego, żeby ze mną jeździć, 
próbować, dodaje mi odwagi. Wymie-
niamy się różnymi pomysłami i bardzo 
się z tego cieszę. Tata również się cieszy 
z każdego mojego sukcesu. Ale wspie-
rają mnie nie tylko rodzice, także cała 
rodzina z Polski i ze Stanów.

– A Twój brat, jakie ma plany na 
przyszłość?

– Mój brat jest ode mnie dwa lata 
młodszy. Uwielbia grać w piłkę nożną 
i myślę, że tym właśnie chciałby się za-
jąć w przyszłości. Dużo trenuje. Wstaje 
o siódmej rano i już jest na boisku. Gra 
z trzema różnymi klubami, uwielbia Ro-
berta Lewandowskiego i chciałby być 
taki jak on. Chodzę na jego mecze, a on 
na moje koncerty.

– Masz w tej chwili kogoś na uwa-
dze, z kim chciałabyś nagrać pio-
senkę?

– Co prawda nagrałam już właśnie 
świąteczną piosenkę z Margaret, ale 
chciałabym nagrać coś nowoczesnego. 
Fajnie też byłoby stworzyć coś z Ant-
kiem Smykiewiczem, bo jest wspaniałą 
osobą.

– Twoja dotychczasowa największa 
porażka lub co mogłoby nią być?

– Zdecydowanie jeżeli coś by się stało 
z moją rodziną. Jestem bardzo uczucio-
wa i gdyby coś im się stało, to byłoby 
to moją największą porażką. Emocjo-
nalnie bym nie wytrzymała. To, co dla 
mnie najważniejsze, to rodzina.

– Marzenie?
– Wsparcie w postaci fanów. Chcia-

łabym tworzyć swoją muzykę i żeby 
byli ludzie, którzy chcieliby tej muzyki 
słuchać. 

– Kończąc, jakie są Twoje plany na 
najbliższych kilka lat?

– Nie wiem co się stanie, bo nie spo-
sób wszystkiego przewidzieć. Chcę 
tworzyć muzykę. Mam nadzieję, że 
będę miała już na koncie ze dwa, trzy 
albumy i że muzyka zawsze będzie mi 
w życiu towarzyszyć.

– Z całego serca Ci 
tego życzę i dziękuję za 
rozmowę.

– Dziękuję.

64 SILESIA BUSINESS & LIFE



65SILESIA BUSINESS & LIFE

– Tak. Z mamą ciągle próbujemy cze-
goś nowego. Szukamy swojego stylu, 
eksperymentujemy, choć czasem się 
trochę różnimy. Moja mama ubiera się 
raczej klasycznie, a ja bardziej szaleję. 
Lubię ciuchy, i być może nawet kie-
dyś stworzę swoją własną linię ubrań. 
W mojej rodzinie wiele osób interesuje 
się modą.

– Twoje pierwsze zwycięstwo to 
Tiger Idol. Powiedz coś więcej o tym 
konkursie.

– Było to moje pierwsze zwycięstwo. 
Konkurs odbywał się na Florydzie, co 
tydzień uczyłam się nowej piosenki 
i prezentowałam ją przed publiczno-
ścią. Przebierałam się, robiłam show, 
przychodzili wszyscy ludzie z miasta, 
żeby to oglądać i było to bardzo fajne 
doświadczenie. Byłam wtedy w gimna-
zjum i to w tym okresie pan Stone nama-
wiał mnie do występowania i śpiewania. 
Nie było to przeprowadzone na wielką 
skalę, nie było też telewizji, ale dla mnie 
wiele znaczyło. Wtedy zdecydowałam, 
że chcę to robić.

– Później nagrałaś swój pierwszy 
cover, album demo…

– Tak, próbowałam i w Ameryce, 
i w Polsce. W końcu przyjechałam 
do Polski na wakacje i chodziłam po 
różnych wytwórniach, próbowałam. 
Wreszcie znalazła się Magic Records 
i zaczęliśmy współpracę tutaj.

– Czyli teraz już pracujesz nad 
całą płytą?

– Tak, powolutku. Nie mamy jesz-
cze jakiejś konkretnej daty, ale już parę 
piosenek jest i próbujemy coś z tego 
zrobić. Musimy się jeszcze zdecydo-
wać, jaki dokładnie będzie styl tej no-
wej płyty.

– Masz też swój kanał na YouTube. 
– Zgadza się. Cały czas staram się coś 

tam robić. Ostatnio co prawda sporo się 
działo i nie miałam specjalnie czasu, 
żeby coś wrzucać. Ale na pewno nadro-
bię zaległości.

– Współpracowałaś z takimi gwiaz-
dami, jak Margaret czy Rafał Brzo-
zowski. Jak to wspominasz?

– Bardzo dobrze. Wiele się od nich 
nauczyłam. Z Margaret śpiewałam 

duet w programie telewizyjnym „Santa 
Claus is coming to town”, miałam oka-
zję zaśpiewać na żywo i pozytywnie to 
wspominam. Było to naturalne i myślę, 
że dobrze wyszło. 

– Jak wygląda teraz Twój normalny 
dzień?

– Jak jestem w Stanach, to mam dużo 
szkoły i zajęć. Często też występuję 
z zespołem po szkole. Jeździmy po Flo-
rydzie i śpiewamy nasze covery, wymy-
ślamy różne rzeczy. Lubimy, jak ciągle 
coś się dzieje.

– Największe wyzwanie?
– Jest to chyba czas. Nie mam czasu 

[śmiech – przyp. red.]. Jeżeli nie zajmu-
ję się muzyką, to zapisałam się na piłkę 
nożną, bo właśnie w piłkę gra mój brat. 
Chciałam spróbować czegoś nowego 
i byłam w szoku, że dostałam się do dru-
żyny szkolnej. Poza tym jestem wolon-
tariuszką, pomagam dzieciom, uczę ich 
różnych rzeczy w przedszkolu. Czasem 
przesadzam z zajęciami pozaszkolnymi, 
bo potem nie mam nawet czasu żeby 
odpocząć. 

– Rodzice Cię wspierają?
– Tak, bardzo. Oboje. Mama mnie 

kieruje bardziej w stronę muzyki, a tata 
z kolei w stronę piłki nożnej, tak jak 
brata. Mama zawsze jest ze mną, wspie-
ra mnie i poświęca dużo czasu. Bierze 
dużo wolnego, żeby ze mną jeździć, 
próbować, dodaje mi odwagi. Wymie-
niamy się różnymi pomysłami i bardzo 
się z tego cieszę. Tata również się cieszy 
z każdego mojego sukcesu. Ale wspie-
rają mnie nie tylko rodzice, także cała 
rodzina z Polski i ze Stanów.

– A Twój brat, jakie ma plany na 
przyszłość?

– Mój brat jest ode mnie dwa lata 
młodszy. Uwielbia grać w piłkę nożną 
i myślę, że tym właśnie chciałby się za-
jąć w przyszłości. Dużo trenuje. Wstaje 
o siódmej rano i już jest na boisku. Gra 
z trzema różnymi klubami, uwielbia Ro-
berta Lewandowskiego i chciałby być 
taki jak on. Chodzę na jego mecze, a on 
na moje koncerty.

– Masz w tej chwili kogoś na uwa-
dze, z kim chciałabyś nagrać pio-
senkę?

– Co prawda nagrałam już właśnie 
świąteczną piosenkę z Margaret, ale 
chciałabym nagrać coś nowoczesnego. 
Fajnie też byłoby stworzyć coś z Ant-
kiem Smykiewiczem, bo jest wspaniałą 
osobą.

– Twoja dotychczasowa największa 
porażka lub co mogłoby nią być?

– Zdecydowanie jeżeli coś by się stało 
z moją rodziną. Jestem bardzo uczucio-
wa i gdyby coś im się stało, to byłoby 
to moją największą porażką. Emocjo-
nalnie bym nie wytrzymała. To, co dla 
mnie najważniejsze, to rodzina.

– Marzenie?
– Wsparcie w postaci fanów. Chcia-

łabym tworzyć swoją muzykę i żeby 
byli ludzie, którzy chcieliby tej muzyki 
słuchać. 

– Kończąc, jakie są Twoje plany na 
najbliższych kilka lat?

– Nie wiem co się stanie, bo nie spo-
sób wszystkiego przewidzieć. Chcę 
tworzyć muzykę. Mam nadzieję, że 
będę miała już na koncie ze dwa, trzy 
albumy i że muzyka zawsze będzie mi 
w życiu towarzyszyć.

– Z całego serca Ci 
tego życzę i dziękuję za 
rozmowę.

– Dziękuję.
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Silesia Business & Life
AWARDS 2016

Jak co roku, powoli zbliżamy się do jednego z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu ma-
gazynu Silesia Business & Life. Impreza na najwyższym poziomie, wyśmienity wieczór okra-
szony luksusem, prestiżem i magią, zmysłowe doznania i wiele różnych nagród, to tylko czubek 
góry lodowej tegorocznych atrakcji przygotowanych przez nasz magazyn.

JEDYNY TAKI EVENT W ROKU
Już pod koniec listopada, w piątek, 25, 

odbędzie się wyczekiwana Premium Ni-
ght, zorganizowana przez redakcję nasze-
go magazynu. – Jak zwykle nie zabraknie 
wrażeń, wspaniałej atmosfery, dobrej mu-
zyki i różnego rodzaju doznań – zapewnia 
Klaudiusz Sevkowić, organizator gali i re-
daktor naczelny magazynu Silesia Business 
& Life. – Jesteśmy zaszczyceni, że po raz 
kolejny możemy zorganizować to wydarze-
nie. Z roku na rok przybywa nam coraz wię-
cej partnerów i nasza rodzina się rozrasta 
w niewyobrażalnym tempie. Jesteśmy pod-
ekscytowani i już nie możemy się doczekać 
– dodaje. Bo to niezwykły wieczór. Na tę 
jedną noc Gala Silesia Business & Life staje 
się centrum Śląska. 

BO WAŻNE JEST MIEJSCE
W tym roku, po raz pierwszy w historii 

Silesii Business & Life, gala odbędzie się 
w nowo wybudowanym czterogwiazdko-
wym hotelu Holiday Inn w Dąbrowie Gór-
niczej. – Zdecydowaliśmy się na tę zmianę, 
bo wspieramy ciekawe inwestycje na Śląsku. 
Jest to nowy obiekt, jedyny w swoim rodzaju, 
gdyż posiada bezpośrednie połączenie z par-
kiem wodnym – podkreśla redaktor naczel-
ny Klaudiusz Sevković. Niedawno otwarty 
hotel Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej 
posiada m.in. 160 klimatyzowanych pokoi, 
siłownię, bar i parking. Część restauracyjna 
z kolei jest doskonałym miejscem na bizne-
sowy lunch, uroczystą kolację czy niedziel-
ny brunch w gronie przyjaciół i rodziny. 
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ZASŁUŻENI
Kolejny raz wyróżnimy nagrodami tych, 

którzy wykazali się ponadprzeciętną dzia-
łalnością w 2016 roku. Już sama obecność 
na Gali Silesia Business & Life Awards 
to niezwykłe wyróżnienie, bo nie każdy 
może wziąć w niej udział. To wydarzenie 
elitarne, dla najlepszych ludzi sukcesu – ze 
Śląska i z całej Polski, którzy wytrwale re-
alizują swoje cele. Ale nasza Gala Business 
& Life to nie tylko nagrody i wyróżnienia. 
Można tutaj świetnie się bawić i poznać 
wielu ciekawych ludzi. – To dla nas bar-
dzo ważne wydarzenie, w którym możemy 
docenić naszych wieloletnich partnerów 
i współpracowników – mówi Klaudiusz 
Sevković. – Trzymamy bardzo wysoki po-
ziom. Z roku na rok jesteśmy coraz lepsi. Za 
każdym razem staramy się organizować na-
szą galę z jeszcze większym rozmachem niż 
w poprzednim roku. To ważne, bo chcemy, 
żeby wszyscy poczuli się docenieni. Pieczo-
łowicie planujemy każdy szczegół tego wy-
darzenia – dodaje. 

PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM
Nasza doroczna gala to nie tylko dobrze 

spędzony czas, ale przede wszystkim moż-
liwość nawiązania nowych, ciekawych zna-
jomości. Nigdy nie wiadomo, co może oka-
zać się krokiem milowym w karierze danej 
firmy, a ludzie to podstawa. W gali uczest-
niczyć będą najznakomitsze osobistości ze 
świata biznesu, polityki i rozrywki. To dobry 
moment na podzielenie się z innymi własny-
mi doświadczeniami czy wysłuchanie rad 

dotyczących biznesu. Trzeba być otwartym 
na nowe doświadczenia i umieć wykorzy-
stać każdy moment dla swojej firmy – nasza 
gala jest do tego idealna. – Najważniejsze 
jest to, że po gali każdy wynosi jakąś war-
tość dodaną: nowe znajomości, nowe plany, 
nowe sukcesy. To początek nowego, lepszego 
jutra. Cieszymy się, że to my możemy stać się 
jego częścią – podkreśla Sevković.

WISIENKA NA TORCIE
Nasi goście zawsze w szczególności 

czekają na wrażenia i występy artystyczne. 
W tym roku również im nie pozostaniemy 
dłużni i przygotujemy coś specjalnego. Bę-
dzie to niespodzianka i liczymy na to, że 
wszystkim się spodoba. Zawsze stawiamy 
na młodych, utalentowanych wykonawców. 
Takich, którzy osiągnęli już sukces, ale mają 
nam jeszcze wiele do zaoferowania. Cieszy-
my się, że możemy ich wspierać. 

WPADNIJ DO NAS
Jeżeli Twoja firma ma wysokie aspiracje 

i dynamicznie się rozwija, skontaktuj się 
z nami, nawiążemy współpracę. Jesteśmy 
otwarci na nowe projekty i chętni do za-
warcia nowych znajomości. Z roku na rok 
prężnie się rozwijamy i stajemy się dobrze 
rozpoznawalną marką na Śląsku i w Polsce. 
Nasza działalność obejmuje wiele aspek-
tów, zachęcamy do zapoznania się z naszą 
stroną internetową www.silesiabl.pl oraz 
www.silesiaevent.pl 

Moc możliwości i wrażeń Gali Silesii Bu-
siness & Life czeka także na Ciebie i Twoją 
firmę!
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KLAUDIUSZ SEVKOVIC

PODRÓŻE
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Zabieram Was tym razem w po-
dróż do jednego z najpiękniejszych 
miejsc na ziemi, jakim jest Rio de 
Janeiro. Miasto, które już sześć lat 
temu, kiedy to byłem w nim pierwszy 
raz, zachwyciło mnie swoim położe-
niem wśród malowniczych terenów, 
pięknymi plażami, kolorowymi fa-
welami i egzotycznymi daniami. Rio 
przyciąga miliony turystów z całego 

świata, gwarantując niesamowite 
wspomnienia. 

Planując wyjazd w to wspaniałe 
miejsce, postanowiłem zapoznać się 
z jego historią, mając nadzieję na 
uzyskanie interesujących informacji. 
Tereny, na których obecnie znajduje 
się miasto, zostały odkryte 1 stycznia 
1502 roku przez Portugalczyków pod 
komendą Gaspara de Lemos. Wpły-

Brazylia – RIO

SILESIA BUSINESS & LIFE
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wając do zatoki (obecna nazwa zato-
ka Guanabara), Portugalczycy uznali 
ją za szerokie ujście rzeki, które na-
zwali „Rzeka Styczniowa – Rio de 
Janeiro”. Dopiero ponad 60 lat póź-
niej założono w tym miejscu miasto, 
które w XVII wieku zyskało na sła-
wie jako jeden z większych w tym re-
gionie portów handlowych. Miejsce 
to było także głównym ośrodkiem 
handlu cukrem, a w XVIII wieku 
odkryto na jego terenach złoża złota. 
W 1807 roku Rio de Janeiro zosta-
ło ogłoszone stolicą Zjednoczonego 
Królestwa Portugalii, Brazylii i Al-
gavre. W ten sposób miasto stało się 
jedyną stolicą państwa europejskiego 

leżącą w Ameryce Południowej. Kil-
kanaście lat później ogłoszono nie-
podległość Brazylii, a miasto zyska-
ło status stolicy Cesarstwa Brazylii, 
a później stolicy Republiki Brazylii, 
aż do 1960 roku, kiedy to stolicę 
przeniesiono do Brasilii.

Rio de Janeiro ma wiele do zaofe-
rowania przybywającym do niego 
turystom. Są to atrakcje, o których 
można przeczytać w każdym prze-
wodniku i które należy koniecznie 
zobaczyć. Pierwszą z nich, którą 
ponownie odwiedziłem, był pomnik 
Chrystusa Zbawiciela na wzgórzu 
Corcovado, który jest odwiedzany 
przez miliony turystów rocznie. Ten 

38-metrowy pomnik jest symbolem 
Brazylii, powstał na pamiątkę setnej 
rocznicy uzyskania niepodległości. 
Został zaprojektowany przez Paula 
Landowskiego, francuskiego rzeźbia-
rza o polskich korzeniach. Od roku 
2007 uznaje się to miejsce za jeden 
z nowych cudów świata. Na wzgórze 
można dostać się wybierając jeden 
z dwóch środków transportu – samo-
chód lub kolejkę torową. Po dotarciu 
na wzgórze nie obyło się oczywiście 
bez zrobienia najbardziej popularnej 
fotografii na świecie – na tle pomnika. 
Z drugiej strony figury znajduje się 
niewielka kapliczka, w której mogą 
się pomodlić przybywający pielgrzy-
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mi. Dowiedziałem się, że w pomnik 
z niezwykłą częstotliwością uderzają 
pioruny, a w wyniku jednego takiego 
zdarzenia dłoń figury została pozba-
wiona palca, który oczywiście został 
zrekonstruowany. 

Podziwiając z tego miejsca rozpo-
ścierającą się panoramę, nietrudno 
zauważyć drugie popularne wzgórze 
tego miasta – „Głowę Cukru”. Pão de 
Açúcar to najsłynniejszy i najchętniej 
odwiedzany szczyt w Rio de Janeiro. 
Góra ta, o charakterystycznym wy-
glądzie, została udostępniona zwie-
dzającym dzięki kolejce linowej pro-
wadzącej na szczyt. Wjazd kolejką 
odbywa się w dwóch etapach: pierw-
szy prowadzi do platformy widokowej 
w połowie wzgórza, a drugi na sam 
szczyt, gdzie widoki zapierają dech 
w piersiach. Rozglądając się po cu-
downej okolicy, nietrudno zauważyć 
mnóstwa malowniczych plaż, bujnej 
zieleni Parku Narodowego oraz kolo-
rowych budynków. 

Kolejne dni 
mojego pobytu 
postanowi-
łem spę-

dzić rozkoszując się klimatem tutej-
szych plaż. Rio de Janeiro słynie na 
ze swoich plaż i nie ma w tym cienia 
przesady. Najsłynniejsza z nich to 
Copacabana, plaża jest często nazy-
wana Princesinha do Mar – Morska 
Księżniczka. To tutaj koncentruje się 
życie rozrywkowe całego miasta. Pla-
ża ciągnie się przez ponad cztery ki-
lometry, jest ona piaszczysta, szeroka 
i zadbana, z prysznicami, boiskami 
do gry w piłkę na każdym kroku, pro-
menadą z licznymi barami i restaura-
cjami oraz bardzo ekskluzywnymi 
hotelami. Brazylijczycy uwielbiają 
grać w piłkę nożną, siatkówkę plażo-
wą czy wymyśloną przez nich dyscy-
plinę „futvolei” (połączenie siatków-
ki i piłki nożnej). Na plaży można 
też kupić pamiątki, ubrania, słynne 
brazylijskie bikini czy tzw. canga 
(kolorowe pareo, które używane jest 
zamiast ręczników plażowych). 

Równie znana, trochę bardziej 
ekskluzywna i ciut mniej zatłoczo-
na będzie sąsiadująca z Copacabaną, 

Ipanema. Opalając się tu można po-
dziwiać wszechobecnych surferów 
oraz górujące nad plażą dwie impo-
nujące góry – Dois Irmãos (Dwóch 
Braci). Mniej znaną, ale również 
wartą odwiedzin, jest plaża Botafo-
go. Rio de Janeiro to obfitość plaż 
nad oceanem i nad zatoką, których 
nie sposób zobaczyć wszystkich pod-
czas dwutygodniowego pobytu. 

Obserwując życie Brazylijczyków 
i ich sportowe zacięcie do gier ze-
społowych nie dziwi mnie, dlaczego 
tak wielu mistrzów pochodzi z tego 
kraju. Ciekawostką tego miasta, 
o której warto wspomnieć, jest cza-
sowe zamykanie wybranych ulic dla 
zmotoryzowanych i udostępnianie 
ich pieszym. W niedzielę od rana do 
wieczora w ten sposób można się po-
ruszać po Avenida Atlantica, Avenida 
Vieira Souto i Avenida Delfim More-
ira – jest to około ośmiokilometrowy 
ciąg ulic wzdłuż najsłynniejszych 
plaż – Ipanemy i Copacabany. Z tej 
opcji korzystają po prostu tłumy. Bie-

gnąc między nimi ma się wra-
żenie udziału w jakimś 

wielkim sponta-
nicznym ma-
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ratonie piechurów, biegaczy, rolkarzy 
i rowerzystów. Na deptakach wzdłuż 
plaż rozmieszczone są małe lokalne 
budki gastronomiczne, gdzie można 
zakupić Caipirinha – koktajl robiony 
na bazie cachaçy, wódki z trzciny cu-
krowej, z dodatkiem limonki, cukru 
z trzciny cukrowej i kruszonego lodu. 
Koktajl ten jest jednym z najbardziej 
znanych i dostępnych we wszystkich 
najlepszych koktajlbarach na świecie, 
jednak najlepiej smakuje w miejscu 
swego pochodzenia. Najnowszym 
hitem, z jakim się spotkałem, była 
mieszanka Caipirinha z owocem ma-
rakuji – rewelacja! 

W lokalach tych można zakupić 
wodę kokosową prosto z orzecha, 
która swą delikatną słodyczą i lekko-
ścią przyjemnie zaspokaja pragnie-
nie. Na lunch polecam dumę Brazylii 
– acai, najlepiej posypane granolą. Są 
to jagody palmy brazylijskiej z Ama-
zonii, ugniecione w formę masy i tak 
zamrożone. Uznane za doskonały 
owoc natury, znany jest Brazylijczy-
kom już od tysięcy lat dzięki swoim 
właściwościom leczniczym i odżyw-
czym. Miłośnikom przekąsek 
słonych polecam smażony 
w głębokim 

tłuszczu „pastel” z topionym serem 
i „salgados” (bułeczki z różnego ro-
dzaju nadzieniem), jak również owo-
ce morza. 

Kontynuując klimat wspaniałych 
dań, powracam pamięcią do dwóch 
lokali. Pierwszy to „Churrascaria 
Palace”, znajdujący się przy Copaca-
banie, gdzie serwują cudowne owoce 
morza, sushi oraz mięso podawane 
prosto ze szpad na talerz, tzw. chur-
rascaria. Drugi lokal to „Fogo de 
Chao” w dzielnicy Botafogo – bra-
zylijski steckhouse, mający swoje 
filie w Miami i Los Angeles. Można 
tam zjeść wszystkie rodzaje steków – 
prawdziwa uczta dla koneserów.

Po całodziennym zwiedzaniu Rio 
jedną z wieczornych atrakcji może 
być miejsce Santo Scenarium. Jest 
to lokal utworzony w kolonialnym 
stylu, mieszczący się na trzech pię-
trach zabytkowego budynku, gdzie 
na każdym piętrze jest inny rodzaj 

muzyki i występują artyści brazylij-
scy. W przewodnikach można zna-
leźć ten lokal jako jeden z dziesięciu 
najlepszych na świecie. Według mo-
jej opinii opis tego lokalu jest zawy-
żony, jednakże warto go zobaczyć 
i osobiście stwierdzić oraz ustosun-
kować się do opinii innych osób. Na 
tej samej ulicy znajdują się dziesiątki 
lokali, gdzie można bardzo dobrze 
zjeść i wypić rewelacyjne koktajle. 

Oczywiście nie byłbym sobą, gdy-
bym podczas tego pobytu nie od-
wiedził znajdujących się w Rio pól 
golfowych i nie zagrał na jednym 
z nich. Najstarszym polem golfo-
wym jest Gávea Golf & Country 
Club. Pole powstało w 1921 roku, 
zaprojektowane przez Arthura Mor-
gana Davidsona. Bliskość gór, morza 
i niesamowitej roślinności sprawiają, 
że Gávea Golf & Country Club jest 
jednym z najpiękniejszych pól golfo-
wych na świecie z domkiem klubo-
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wym w stylu kolonialnym. Położone 
między Pedra da Gavea i Tijuca Fo-
rest jest to najbardziej centralne pole 
golfowe w mieście – kilka metrów od 
plaży w Sao Conrado. Drugim polem 
jest Itanhangá Golf Club powstałe 
w 1933 roku, zaprojektowane przez 
Stanleya Thompsona. Wybrane jako 

ulubione przez prezydenta Getúlio 
Vargasa, który grał w golfa na tym 
polu w latach 30. XX wieku.Itanhan-
ga jest jednym z najlepszych pól gol-
fowych w Brazylii. Według amery-
kańskiego magazynu Golf Digest jest 
wśród stu najlepszych pól golfowych 
na świecie poza USA. Jest to również 
jedyne pole z 27 dołkami w Rio de 
Janeiro. W Rio zostało także zbudo-
wane nowe pole golfowe, przygoto-
wane specjalnie na olimpiadę w 2016 
roku, które zostało sfinansowane 
z prywatnych funduszy sponsorów, 
z zastrzeżeniem w umowie, iż zosta-
nie po olimpiadzie oddane do użytku 
publicznego przez najbliższe 20 lat. 

Czas pobytu w Rio to także czas 
olimpiady 2016, kiedy to po 112 la-

tach golf powrócił jako dyscyplina 
olimpijska. Będąc tutaj zaplanowa-
łem, że zobaczę cztery dni turniejo-
we. Dzięki temu miałem możliwość 
poznać największe gwiazdy świato-
wego golfa i porozmawiać z nimi. 
Każda z gwiazd była na wyciągnięcie 
ręki i z każdą można było zrobić so-
bie pamiątkowe zdjęcie. Największą 
furorę, wśród oglądających zmagania 
olimpijskich golfistów, robiła świato-
wa ikona golfa – Garry Player, który 
pomimo swojego sędziwego wieku 
cały czas tryskał dużą energią i pro-
mował golf. 

Uwielbiam takie wyjazdy, pełne 
atrakcji i wspaniałego klimatu. Rio 
polecam wszystkim czytelnikom Si-
lesia Business & Life.
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SYLWETKA

First Warsaw Golf

– We see many changes on golf co-
urse. What exactly has changed?

– I simple needed to awake Cinderella 
– says Mr. Tavi.

– First Warsaw has all the ingredients 
to be one of the top golf courses in Eu-
rope. Its design and surrounding nature 
that are playing a role in each shot is an 
element one cannot buy.

– The walking up of Cinderella, as Mr. 
tavi puts it, entails the total renovation of 
the course. 100% of the bunkers and se-
veral fairway layouts were changed. The 
highest specification of the PGA Tour 
and USGA were applied in the redesign.

– To many First Warsaw Golf is the 
best course in the country and was voted 
as TOP 3 in CEE. Mr. Tavi sees it diffe-
rently. In his opinion the course at this 
stage is at 5 out of the scale of 10. Its true 

Nimrod TAVI

SILESIA BUSINESS & LIFE

– Na polu golfowym zauważa się wiele 
zmian. Możesz podać jakiś przykład?

– Musiałem jedynie obudzić Śpiącą Kró-
lewnę – stwierdził Pan Tavi.

– Po pierwsze, Warszawa ma wszelkie 
predyspozycje, by stać się jednym z czo-
łowych pól golfowych w Europie. Sposób 
w jaki zaprojektowano tutejsze pole oraz 
otaczająca je przyroda odgrywają niebaga-
telną rolę w grze, a to jest atut, którego nie 
można kupić.

– Proces budzenia Śpiącej Królewny, za-
wiera w sobie całkowitą renowację pola. Prze-
budowano wszystkie bunkry oraz zmieniono 
ułożenie kilku z fairwayów. W nowym pro-
jekcie uwzględniono najbardziej restrykcyjne 
specyfikacje techniczne określone przez PGA 
Tour oraz USGA.

– Dla wielu graczy First Warsaw Golf jest 
najlepszym polem golfowym w kraju. Pole 
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that the superior design and the new renovation brings it closer to 
being good, but great is yet to come says Mr. Tavi.

– Once First Warsaw will have the quality of green keeping, in 
other words „course condition” such as in Rosa or Sierra, First 
Warsaw will become a truly a legendary course.

– We have purchased equipment for millions of zlotes yet equ-
ipment cannot do the work, people do. I intend to educate the 
staff and bring the best people available to lead this task. 

– The Greens at First Warsaw are the fastest in the country. 
According to the PZG Masters officials the reading was higher 
than 12 on the Stimpmeter. 

– How you managed this task as First Warsaw was never 
known for its best greens?

– Mr. Tavi replies with a smile: with hard work. In fact he con-
tinues: at the beginning of the year I was alarmed by the gre-
ens condition. This led me to seek professional advise from my 
friends that are well connected in the golfing world. This includes 
conversation with Roddy Carr which is now the Senior Interna-
tional Representative of Nicklaus Design team. His Father, Joe 
Carr, is the legendary R&A President of St. Andrews. 

– Roddy came for a visit to First Warsaw and I registered each 
word. I also invited a former St. Andrews green keeper as well as 
took notes from the head green keepers at the TPC. It helps when 
your friends have good friends, Tavi says.

– I practically changed all the greens care taking. We took care 
of the greens for a change. What players rarely understand is that 

to zostało także wybrane jednym z trzech najlepszych obiektów 
Europy Środkowo-Wschodniej. Pan Tavi postrzega jednak całą 
sytuację nieco inaczej. Uważa, że na tym etapie pole otrzymać 
może jedynie ocenę 5 w skali dziesięciostopniowej. To prawda, 
że doskonały projekt połączony ze świetną lokalizacją pozwala 
polu zbliżyć się do oceny dobrej, niemniej najlepsze dopiero przed 
nami. 

– Z chwilą, kiedy First Warsaw zdoła osiągnąć poziom utrzy-
mania green, czyli innymi słowy „kondycji pola”, porównywalny 
do takich pól, jak Rosa lub Sierra, First Warsaw zasłuży na miano 
pola legendy.

– Wydaliśmy miliony złotych na sprzęt. Niestety, sam sprzęt nie 
wykona całej niezbędnej pracy. Potrzebujemy ludzi. Zamierzam 
przeszkolić personel i sprowadzić najlepszych fachowców, którym 
powierzy się realizację naszego projektu. 

– Greeny na polu First Warsaw są najszybsze w całym kraju. 
Według przedstawicieli PZG Masters odczyt na Stimpmeter prze-
kroczył poziom 12. 

– Jak udało się to osiągnąć, skoro First Warsaw nie słynęło 
raczej nigdy ze swoich greenów?

– Wszystko zawdzięczamy ciężkiej pracy – Mr. Tavi odpowiada 
z uśmiechem: – I dodaje: na początku roku zaniepokoił mnie stan 
greenów. Zdecydowałem się zwrócić do zaprzyjaźnionych profe-
sjonalistów o szerokich kontaktach w świecie golfowym z prośbą 
o wsparcie. Odbyłem szereg rozmów, między innymi z Roddy 
Carr, który obecnie piastuje stanowisko Senior International Re-
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the greens will be great above ground only if blow 
ground they are healthy. Roots are deep and pro-
per areation applies. The process took few months 
but result was shown after the first month. Some 
guests and members complained but to my surpri-
se most understood what needed to be done and 
were supportive. I‘m proud of those members.

– We now have greens that are rolling at the 
speed of 12 and providing a true accurate read.

– We intend for the entire course to perform as 
well as the greens. This means mainly Tee boxes, 
fairways, semi rough etc. Frankly just about each 
area will be professionally dealt with, but this 
time not by me, he loughs.

– Any future plans?
– Naturally. To start with I am revolutionising 

the entire course maintenance department. We 
now have the best equipment in the market. Next 
we will train the staff how to use the machines how 
to become a green keepers and not green cutters. I 
regret saying it but only in few courses in Poland I 
find the quality and understanding of professional 
educated agronomist and green keepers. I am the 
first one to say that with all the good intentions 
First Warsaw was missing in this front. 

– In addition to all what I mentioned, I intend 
to bring the water back into our lakes and ponds 
by doing so it will create some fantastic attrac-
tions that will keep as my surprise. I also intend to 
bring the road and with the sponsorship of Lafar-
ge, the largest concrete company in Europe, I will 
bring an entrance gate and path ways.

– When I finish, which will take more than a 
year, First Warsaw will be one of the best golf co-
urse in Europe with its own resort hotel and priva-
te apartments. A true paradise.

presentative w zespole Nicklaus Design. Jego ojciec, Joe Carr, to legendarny Pre-
zes Klubu R&A z St. Andrews. 

– Roddy odwiedził First Warsaw, a ja skrupulatnie zanotowałem każde z jego 
słów. Ponadto zaprosiłem również fachowca, który zajmował się w przeszłości 
greenami St. Andrews, a także konsultowałem się z profesjonalistami pracującymi 
dla TPC. To zawsze pomaga, kiedy twoi przyjaciele mają innych dobrych przyja-
ciół, – stwierdził Pan Tavi.

– Praktycznie zmieniłem całkowicie sposób utrzymania greenów. Pielęgno-
waliśmy je na zmianę. Gracze rzadko rozumieją, że greeny będą miały świetną 
powierzchnię tylko wtedy, kiedy ich część podziemna będzie zdrowa. Chodzi tu 
o głębokie korzenie i właściwe napowietrzenie. Cały proces trwał kilka miesięcy, 
ale pierwsze rezultaty widoczne były już po miesiącu. Niektórzy z gości i członków 
narzekali, ale ku mojemu zdziwieniu większość zdała sobie sprawę z konieczności 
wykonania pewnych prac i wykazała się dużym zrozumieniem. Z takich członków 
klubu jestem naprawdę dumny.

– Dysponujemy obecnie greenami, które osiągają wskaźnik 12 i dają dokładny 
odczyt.

– Zamierzamy doprowadzić całe pole do stanu porównywalnego z kondycją na-
szych greenów. Dotyczy to przede wszystkim tee boxów, fairwayów, semi rough, 
itd. Krótko mówiąc, zajmiemy się profesjonalnie każdym obszarem naszego pola, 
choć tym razem bez mojego udziału – śmieje się.

– A jakie plany na przyszłość?
– Naturalnie, na początek wprowadzam całkowitą rewolucję działu utrzyma-

nia pola. Mamy obecnie najlepszy sprzęt dostępny na rynku. Następnie zajmę się 
przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi maszyn i urządzeń, co umożliwi im 
uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego koszenia trawy i utrzymania 
jej w odpowiedniej kondycji. Z przykrością muszę stwierdzić, iż w Polsce niestety 
jedynie kilka pól dysponuje odpowiednio przygotowanymi zawodowo pracowni-
kami o takich kwalifikacjach. Byłem pierwszą osobą, która publicznie stwierdziła, 
że pomimo swoich dobrych chęci First Warsaw nie należy do tej grupy. 

– Ponadto zamierzam ponownie zapełnić nasze jeziorka i stawy wodą, co samo 
w sobie stanie się niesamowitą atrakcją. Zamierzam również zapewnić drogę 
i dzięki wsparciu finansowemu Lafarge, największej wytwórni betonu w Europie, 
postawimy bramę wjazdową i zbudujemy ścieżki.

– Po zakończeniu robót, które zaplanowano na ponad rok, First Warsaw stanie 
się jednym z najlepszych pól golfowych w Europie. Dodatkowo własny hotel wy-
sokiej klasy oraz prywatne apartamenty wzbogacą ofertę tego raju z prawdziwego 
zdarzenia.
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Hotel Hilton Hua Hin Resort & Spa *****
17-28 STYCZNIA 2017 – Lufthansa z Katowic

GOLF CUP

BUSINESS&LIFE

VII
SILESIA

Silesia Business & Life, we współpracy z hotelem Hilton Hua Hin Resort & SPA oraz Komu Group, 
serdecznie zaprasza na II wyjazd eliminacyjny do krajowego finału Silesia Business & Life Golf Cup 2017. 

Tym razem zapraszamy 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

SILESIA BUSINESS & LIFE GOLF CUP 2017

TAJLANDIA Hua Hin

SILESIA
BUSINESS & LIFE
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SYLWETKA

Marek MICHAŁOWSKI

Rok 2016 jest dla golfa przełomowy. Po 112 latach dyscyplina ta wróciła na igrzyska olimpijskie, 
ale to nie jedyny powód do świętowania. Polak – Adrian Meronk, najlepszy polski golfista amator 
przeszedł na zawodowstwo i zadebiutował w European Tour, zaś na polach golfowych pojawia się 
coraz więcej osób, które odkrywają w tym sporcie swoją pasję. O tym, czym żyją miłośnicy golfa 
w Polsce, rozmawialiśmy z Markiem Michałowskim, prezesem Zarządu Polskiego Związku Golfa.

Są powody do golfowego świętowania

86

– Za nami najważniejsza impreza 
sportowa na świecie – igrzyska olim-
pijskie. Dla entuzjastów golfa miały 
one szczególny wymiar – po wielu la-
tach bowiem ta dyscyplina wróciła do 
programu tej imprezy. Jak wrażenia 
z tego, co się wydarzało?

– Nie ukrywam, że jestem bardzo za-
dowolony z faktu, iż golf po tak długiej 

„żyjącej golfem” muszę podkreślić, że 
towarzyszyły mi także mieszane uczucia. 
Były one wywołane między innymi tym, 
że jednak wielu z czołowych golfistów, 
z różnych powodów, nie wzięło udziału 
w tych zmaganiach. Ponadto w Polsce 
ciężko było znaleźć obszerne relacje 
z pól golfowych, więc poza pasjonatami, 
którzy wiedzieli gdzie szukać relacji, to 

przewie wrócił na tak ważną i prestiżową 
imprezę, jaką są igrzyska olimpijskie. 
W naszym kraju jest to bardzo młoda 
dyscyplina. Ma dopiero 23 lata i jej pro-
mocja jest bardzo potrzebna. Pojawienie 
się zmagań golfowych w rywalizacji 
olimpijskiej niewątpliwie było dużym 
krokiem w kierunku popularyzacji tego 
sportu. Jednak z perspektywy osoby 
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Marek MICHAŁOWSKI
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niestety golf wśród dużej części widzów 
przeszedł zupełnie niezauważony. Z pew-
nością na większe zainteresowanie olim-
pijskimi zmaganiami golfowymi wśród 
Polaków wpłynąłby udział reprezentanta 
naszego kraju. Tegoroczne igrzyska na 
pewno pobudziły apetyt i z dużą nadzieją 
czekamy na Tokio 2020.

– Jest szansa na to, abyśmy na na-
stępnych igrzyskach mieli swojego re-
prezentanta?

– Myślę, że absolutnie tak. Zawodową 
karierę rozpoczął Adrian Meronk – nasz 
najlepszy zawodnik, i to zaczął z bardzo 
wysokiego C. Za rewelacyjny wynik pod-
czas Drużynowych Mistrzostw Świata 
Amatorów w Meksyku, gdzie w klasyfi-
kacji indywidualnej zajął trzecie miejsce, 
otrzymał zaproszenie na prestiżowy Al-
fred Dunhill Links Championship w ra-
mach cyklu European Tour. Był to jego 
pierwszy turniej jako zawodowca i to od 
razu w pierwszej golfowej lidze Starego 
Kontynentu. Co prawda nie przeszedł 
CUT’a, ale w towarzyszącym turnieju 
drużynowym pro–am zajął drugie miejsce 
i zarobił swoje pierwsze pieniądze. Jest to 
zawodnik z ogromnym potencjałem. Jeśli 
w kolejnym sezonie awansuje do Europe-
an Tour, to rozpocznie proces zbierania 
punktów w Światowym Rankingu. Ozna-
cza to, że powinien bez problemu zakwa-
lifikować się na letnie igrzyska w Tokio. 

Należy pamiętać o tym, że ma na to cztery 
lata. Mamy także nadzieję, że za rok jego 
drogą podąży Mateusz Gradecki. Jeśli 
on będzie się golfowo rozwijał podobnie 
jak Adrian, to może się okazać, że nawet 
dwóch naszych reprezentantów wystąpi 
na najważniejszej sportowej imprezie na 
świecie. Trochę gorzej wygląda sytuacja 
u naszych pań. Jedyną polską zawodową 
golfistką jest Martyna Mierzwa. Co praw-
da w tym roku nie udało jej się zakwalifi-
kować do najwyższej ligi kobiecej, ale nie 
daje za wygraną. Cały czas trenuje i star-
tuje w zawodach. Trzymamy kciuki za to, 
aby jej także się udało.

– Wspomniał Pan o przechodzeniu 
na zawodowstwo. Jak wygląda golf za-
wodowy w Polsce?

– Jeśli chodzi o golf zawodowy, to on 
w Polsce raczkuje. Wśród kobiet, jak już 
wspomniałem, mamy jedną zawodnicz-
kę – Martynę Mierzwę. Wśród mężczyzn 
dwóch, trzech zawodników próbuje swoich 
sił w zawodowych zmaganiach. Pozostali 
to pro uczący i grający, czyli ludzie, któ-
rzy zarabiają na życie ucząc, a startują, gdy 
mają trochę czasu. W ich przypadku priory-
tetem jest rola trenera. Tych, dla których gra 
jest na pierwszym miejscu, jest mało, a jeśli 
do tego weźmiemy prawdziwe rezultaty, to 
mamy na razie tylko Adriana Meronka.

– Skąd bierze się problem z przecho-
dzeniem na zawodowstwo?

– Do przejścia na zawodowstwo po-
trzebne jest spore zaplecze finansowe. 
To jest wyjazd za wyjazdem, gra, wal-
ka, przebijanie się. Podróżowanie po 
całej Europie i startowanie w turniejach 
trzecioligowych wymaga sporych na-
kładów finansowych, a dopiero później 
jest Challange Tour i European Tour. 
Nie każdego stać na to, aby ponosić 
wszelkie koszty związane ze startem, 
a następnie zajmować miejsce w którejś 
dziesiątce zawodów i nie dostawać za to 
ani grosza. To mocno zniechęca i w du-
żej mierze przyczyniło się do tego, że 
Adrian jest pierwszym zawodnikiem, 
którego mamy na tak wysokim pozio-
mie. Jest tak też dlatego, że za poważ-
ne szkolenie zawodników zabraliśmy 
się tak naprawdę kilkanaście lat temu, 
kiedy powstawała prawdziwa kadra na-
rodowa z trenerem na czele. Wtedy Ad-
rian Meronk miał dziesięć lat i zaczynał 
naukę jako junior. Dziś, po ponad deka-
dzie ciężkiej pracy, treningach, udziale 
w licznych zawodach, to wszystko za-
czyna przynosić efekty.
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– To też dowód na to, że Narodowy 
Program Rozwoju Juniorów przynosi 
efekty?

– Jak najbardziej. Już w tej chwi-
li widzimy, że coś się zmienia. Obecnie 
w Polskim Związku Golfa jest zareje-
strowanych 486 juniorów. W 2015 roku 
było ich 236, czyli jest ich teraz dwa razy 
więcej. To pokazuje, że ten program się 
rozkręca i daje nadzieję na to, że z każ-
dym sezonem zawodników będzie coraz 
więcej. Do tej pory na czele stawki stawał 
Adrian Meronk, później gonił go Mate-
usz Gradecki i Jan Szmidt, a następnie 
była długa przerwa. Teraz mamy Jakuba 
Dymeckiego, Alejandro Pedryca, Dorotę 
Zalewską i wielu innych młodych ludzi, 
którzy dzisiaj mają po 14–15 lat. Dużo 
ćwiczą i mają wyniki nie gorsze od tych, 
które miał Adrian będąc w ich wieku. Jest 
zatem ogromna szansa na to, że kiedy oni 
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na kolejnym etapie zapisanie się do klu-
bu. Ten rok można uznać za przełomo-
wy, bo w ciągu pierwszego półrocza już 
odnotowaliśmy wzrost liczby amatorów 
o 10 procent, a obecnie wynosi 16 pro-
cent. Rozmawiam często z właściciela-
mi pól i wszyscy podkreślają, że osób 
pojawiających się tam, korzystających 
z usług trenerów i stawiających pierw-
sze kroki, jest zdecydowanie więcej. 
Także po okresie stagnacji golf staje się 
coraz bardziej popularny, a tempo wzro-
stu zaczyna się niemalże podwajać.

– Z czego to może wynikać?
– Jest to efekt kilku czynników. Po 

pierwsze rośnie liczba osób z tak zwa-
nej klasy średniej, która na całym świe-
cie stanowi bazę golfistów amatorów. 
Ponadto istnieje coraz większa świado-
mość profilaktyki zdrowotnej w społe-

przekonać kilka stacji telewizyjnych do 
transmitowania zmagań golfistów. Mamy 
sygnały od tych nadawców, że cieszą się 
one coraz większą popularnością wśród 
widzów. Jedna ze stacji była ogromnie 
zdziwiona tym, że kiedy postanowiła za-
mienić koszykarskie zmagania w NBA 
na golfa, to oglądalność wzrosła. Warto 
też zauważyć, że w środowisku wciąż 
żywa jest idea uruchomienia kanału gol-
fowego, podobnie jak ma to miejsce cho-
ciażby w Czechach.

– Jakość infrastruktury w Polsce 
też jest chyba coraz lepsza? Powstają 
nowe pola golfowe.

– Rzeczywiście, jest tak, że każdego 
roku w którejś części Polski powstaje 
nowy obiekt golfowy. Z resztą u nas jesz-
cze jest stosunkowo łatwo nauczyć się 
grać w golfa. W innych krajach trzeba 
mieć zarezerwowany tee time, idzie fli-
ght za flightem – dla początkujących jest 
to ogromny stres. W Polsce pola golfo-
we nie są jeszcze tak mocno obłożone. 

wejdą w wiek dorosły, będą już świado-
mymi golfistami o zawodowych aspira-
cjach.

– Powiedzieliśmy jak wygląda w Pol-
sce świat golfa z perspektywy profesjo-
nalistów, a jak jest z amatorami?

– W tej chwili w Polsce amatorsko gra 
w golfa ponad 4,5 tys. osób. Te cyfry 
mniej więcej rocznie rosły o 7–9 procent. 
Cały czas przybywa osób grających, które 
decydują się na kurs na Zieloną Kartę oraz 

czeństwie. Uprawianie golfa nie tylko 
zmniejsza ryzyko chorób układu krąże-
nia, oddechowego, kostnego i nowotwo-
rów, ale również korzystnie wpływa na 
urodę i poprawę kondycji. Ma także zna-
komity wpływ na zdrowie psychiczne 
i relacje rodzinne. Jako Polski Związek 
Golfa uruchomiliśmy kilka programów 
mających na celu popularyzację tego 
sportu i myślę, że to też przynosi pew-
ne efekty. Z drugiej strony udało się też 

Można, szczególnie w trakcie tygodnia, 
iść i spokojnie ćwiczyć. Baza golfowa 
w przeliczeniu na liczbę grających w Pol-
sce jest zapewne wciąż jedną z najlepszych 
na świecie. Nawet w Czechach – chociaż 
pól mają trzy razy więcej niż my, to gra-
czy jest jedenaście razy więcej – więc ten 
współczynnik jest zdecydowanie gorszy. 
Naszym największym problemem jest 
brak pól komunalnych, czyli tanich pól, 
na których można rozpocząć naukę gry 

SILESIA BUSINESS & LIFE
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w golfa. Mamy 18 pięknych, prywatnych 
pól, z których niejedno może startować 
o miano jednego z najlepszych w Europie, 
ale z reguły są to pola trochę droższe. Jeśli 
chodzi o pola publiczne, to u nas dopiero 
takie powstają. Najlepszymi przykładami 
są Gorzów Wielkopolski, Siemianowice 
Śląskie czy Mikołów nieopodal Tychów. 
Bez takich obiektów jednak ten dyna-
miczny rozwój może zostać zablokowa-
ny. W większości krajów proporcje pól 
prywatnych do państwowych działają na 
korzyść pól państwowych stosunkiem 
60 : 40 proc., a czasem nawet 70 : 30 proc. 
U nas ten stosunek jest bardzo mocno 
zachwiany – wynosi 18:1 dla pól prywat-
nych. I warto byłoby to zmienić.

– A jak to wygląda jeśli chodzi o tur-
nieje?

– Turnieje stały się tak popularne, że 
w weekendy trudno znaleźć w Polsce 

pole, na którym w sobotę nie odbywają 
się jakieś zawody. My sami, jako Polski 
Związek Golfa, w ciągu roku organizu-
jemy koło dwunastu turniejów: dla ama-
torów, seniorów, juniorów, kobiet, męż-
czyzn oraz rozgrywek drużynowych. Jest 
też cała masa turniejów klubowych czy 
prywatnych. W tym roku zostało zorgani-
zowanych ich już ponad osiemset. Część 
z tych turniejów ma duże zacięcie spor-
towe, inne są bardziej nastawione na po-
pularyzację tego sportu czy też konkret-
nej marki. Każdy, kto chce grać w golfa, 
z pewnością znajdzie coś dla siebie.

– Niemniej jednak golf nadal jest ści-
śle związany ze światem biznesu.

– Tak, chociaż nie jest to aż tak silne 
jak niegdyś. Przede wszystkim młod-
niejemy – średnia wieku golfisty z kartą 
handicapową wynosiła dotychczas ponad 
50 lat, a w tej chwili jest to ok. 48 lat. 

Oznacza to, że już nie tylko biznesmeni 
po pięćdziesiątce, którzy powoli myślą 
o emeryturze, ale coraz więcej młodych 
ludzi pojawia się na polach golfowych. 

– To chyba także jeden z celów Pol-
skiego Związku Golfa – popularyzacja 
tego sportu i przyciąganie do niego 
młodych.

– Jak najbardziej. Od pięciu lat organizu-
jemy Ogólnopolski Dzień Golfa, w trakcie 
którego większość obiektów golfowych 
w kraju jest otwartych dla wszystkich. Pod 
okiem trenerów organizowane są bezpłat-
ne lekcje, treningi, konkursy oraz zabawy 
dla najmłodszych. Wydarzenie z roku na 
rok jest coraz bardziej popularne i przy-
ciąga całe rodziny. Uczestnicy sami mogą 
się przekonać, że golf to bardzo atrakcyj-
na forma spędzenia czasu dla wszystkich 
– od dzieci aż po osoby starsze.

– Dziękuję bardzo za rozmowę.

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Ciężka praca, konsekwentność, cierpliwość 
Dopiero się rozkręca. Niedawno przeszedł na zawodowstwo, a już ma za sobą wiele sukcesów. 24-latek jest 
obecnie najlepszym polskim golfistą i zdobywcą wielu nagród. Nam zdradził swoje najbliższe plany.

– Kończysz amatorską karierę na ósmym miejscu 
w rankingu WAGR. Jak byś podsumował ten amatorski 
etap w swoim życiu?

– Myślę, że osiągnąłem bardzo dużo jako amator. Uwa-
żam, że był to udany etap mojego życia. Wyznacznikiem 
tego był przede wszystkim mój wyjazd do Stanów Zjed-
noczonych i otrzymanie najbardziej prestiżowego stypen-
dium dla najlepszych talentów golfowych. Jestem z tego 
naprawdę dumny.

– No właśnie. Nagle dostajesz Dziką Kartę na turniej 
Alfred Dunhill Links Championship. Jakie są Twoje 
pierwsze myśli?

– Na pewno się tego nie spodziewałem. Było to dla mnie 
bardzo dobre doświadczenie. Na samym turnieju bardzo 
dobrze się czułem i chcę tam wracać i grać na dobre. Co 
prawda mój wynik nie był do końca taki, jakiego oczeki-
wałem, ale z pewnością było to dla mnie niesamowite do-
świadczenie.

– Ale drużynowo stanąłeś na podium. Drugie miejsce 
wraz z Johanem Eliasem, właścicielem firmy Head, to 
całkiem niezły wynik. Jak oceniasz swój poziom po tym 
turnieju? Można powiedzieć, że był to Twój debiut?

– W klasyfikacji drużynowej owszem, poszło nam do-
brze. To fajny bonus, chociaż ta indywidualna klasyfikacja 
była dla mnie ważniejsza. Ale na pewno na początek nie 
jest źle. Jestem dumny z tego, że moje nazwisko się tam 
pojawiło i że zostałem doceniony.

– Teraz jako zawodowiec i pełen profesjonalista mo-
żesz powiedzieć, że coś to zmienia w Twoim życiu?

– Tak, teraz wszystko jest podporządkowane golfowi. 
Tym bardziej, że ukończyłem szkołę i nie mam zajęć. 
Można powiedzieć, że skupiam się kompletnie na golfie. 
Wkrótce mam bardzo ważny turniej, od którego wiele zale-
ży, dlatego trenuję i przygotowuję się do niego codziennie.

– Masz w związku z zawodowstwem jakieś postano-
wienia?

– W zasadzie to nie, bo cały czas poważnie traktowałem 
grę w golfa. Teraz będę miał na to jeszcze więcej czasu. 
Mam nowe plany na przyszłość, ale wciąż tę samą strate-
gię, czyli małymi kroczkami do celu. Nie zamierzam się 
śpieszyć. 

Adrian MERONK

SILESIA BUSINESS & LIFE
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że ta impreza również przybliża golfa 
ludziom, którzy nie mieli z nią nigdy do 
czynienia. Uważam, że takich eventów 
powinno być coraz więcej. 

– Dobrze się bawiłeś u nas ostatnim 
razem? 

– Tak, zabawa była super, bardzo do-
brze wspominam grę na polu, bo zawsze 
towarzyszyła jej niesamowita atmosfera. 
Świetna była również impreza po grze, 
gdzie mogłem spotkać i poznać wiele 
ciekawych osób.

– Miałeś okazję grać już kilka razy 
jako amator podczas Silesia Business 
& Life Golf Cup. Który turniej wspo-
minasz lepiej?

– Tak naprawdę grałem dwa razy jako 
amator. Za każdym razem impreza była 
zorganizowana na najwyższym poziomie 
i myślę, że z roku na rok jest coraz le-
piej. 

– Zaszczycisz nas swoją obecnością 
następnym razem?

– Nie mogę tego obiecać na sto pro-
cent, bo wszystko będzie zależało od 
mojego kalendarza startów, ale jeśli będę 
miał wolny tydzień, to na pewno chętnie 
się pojawię.

– A jak myślisz, co wyróżnia Golf 
Cup na tle innych tego typu wyda-
rzeń?

– Na pewno jest to organizator, który 
zna bardzo dużo ludzi i wie jak organizo-
wać takie imprezy, żeby gościom nicze-
go nigdy nie brakowało. Drugim czyn-
nikiem jest ilość różnych atrakcji, jakie 
mają miejsce podczas eventu. Z pewno-
ścią nikt się nie nudzi.

– Wracając do rzeczywistości – teraz 
przed Tobą wspomniane eliminacje 
do European Tour w jednym z turnie-
jów w Hiszpanii. Jak Twoja kondycja 
i psychika?

– Właśnie jestem w trakcie przygoto-
wań do tego turnieju. Mam jeszcze dwa 
tygodnie. Psychicznie jestem przygo-
towany, turniej ten nie będzie się różnił 
szczególnie od tych, w których już mia-
łem okazję brać udział. Natomiast tech-
nicznie mam kilka rzeczy, nad którymi 
chcę popracować i które chcę jeszcze po-
prawić. Wiele też zależy od szczęścia.

– A zdradzisz nam te nowe plany?
– Za dwa tygodnie mam ważne kwa-

lifikacje, od których, jak już wspomnia-
łem, bardzo dużo zależy. Mam szansę 
się dostać dalej na European Tour i póki 
co, na tym się skupiam. Jeżeli nie, to 
w drugiej lidze również będę miał moż-
liwość paru startów, ale oczywiście li-
czę na tę pierwszą opcję.

– Jak to jest mieć miano najlepsze-
go polskiego golfisty w tak młodym 
wieku?

– To wiele lat ciężkiej pracy i wyrze-
czeń. Bardzo się cieszę, że mogę da-
lej grać i popularyzować ten sport, bo 
w Polsce, niestety, nie ma zbyt dobrej 
famy. Dla mnie to spełnienie marzeń: 
gra i osiąganie sukcesów. A samo miano 
najlepszego polskiego golfisty z pew-
nością jest rzeczą przyjemną.

– Dlaczego właśnie w Polsce golf ma 
złą opinię? Z czego to wynika i jak się 
ma polski golf na tle innych krajów?

– Raczej słabo. W Polsce nie ma 
tradycji golfowej. Jest to młody sport, 
wciąż nie ma pól ani graczy, nie ma 
z czego wybierać. Poza tym panuje ste-
reotyp, że golf jest sportem dla boga-
tych biznesmenów, którzy tak załatwia-
ją swoje interesy. Tymczasem golf jest 
tańszy od narciarstwa. W Polsce sezon 
też jest dość długi, bo trwa od kwietnia 
do połowy października, więc pogoda 
nie może być wymówką. Wystarczy 
spojrzeć na Niemców, ich poziom jest 
dużo lepszy, dlatego myślę, że polskie 
niedociągnięcia w tej kwestii wynikają 
głównie z braku tradycji tego sportu. 

– Co byś powiedział rodzicom 
młodych osób, aby ich przekonać do 
golfa?

– Golf to sport dla całej rodziny, moż-
na jechać razem i fajnie spędzić czas na 
świeżym powietrzu. Golf uczy pokory, 
cierpliwości oraz uczciwości. To rów-
nież idealny sposób na spędzenie ak-
tywnie czasu.

– A co myślisz o evencie Silesia Bu-
siness & Life Golf Cup?

– Silesia Business & Life Golf Cup 
to bardzo fajny pomysł. Łączy on do-
brą zabawę z graniem w golfa. Myślę, 

– Czym jest dla Ciebie golf oprócz 
tego, że to Twój sposób na życie?

– Jest to moja wielka pasja, to coś, co 
kocham robić. To też ogromna satysfak-
cja. Można też powiedzieć, że golf to 
moje uzależnienie, bo kiedy robię sobie 
od niego przerwę, już po tygodniu chcę 
wracać na pole.

– A kto jest Twoim zawodowym au-
torytetem?

– Moimi autorytetami są Rory McIl-
roy oraz Jason Day. Podziwiam ich za 
ich niesamowitą grę i za to, jak reklamu-
ją golfa na całym świecie. Miałem oka-
zję poznać Roriego osobiście i zrobił na 
mnie ogromne wrażenie, ponieważ chęt-
nie dzielił się swoim doświadczeniem 
i udzielał różnych wskazówek. Chciał-
bym kiedyś zagrać z tymi graczami.

– Co Ci się w tym sporcie najbar-
dziej podoba?

– Przede wszystkim to, że jest to 
sport indywidualny i wszystko zależy 
ode mnie i od moich decyzji. Jeżeli 
moje wyniki nie są satysfakcjonujące, 
to mogę mieć pretensje tylko do siebie. 
To ja kontroluję grę. A poza tym podoba 
mi się to, że spędzam czas na świeżym 
powietrzu, poznaję świat, nowe miejsca 
i ludzi.

– Są chwile kiedy boisz się golfa? 
Przegranej? Rywali? Jest coś, co spra-
wia, że czujesz strach w tym sporcie?

– Boję się kontuzji. Wbrew pozorom 
w tym sporcie zdarzają się dość często. 
Jestem dość wysoki, więc moje plecy 
są na nie narażone. W związku z tym 
staram się odpowiednio trenować, wy-
konywać specjalne ćwiczenia i chodzić 
na siłownię. Najbardziej narażone miej-
sca na kontuzje, w przypadku golfistów 
generalnie, to właśnie łokcie, kolana 
i nadgarstki. 

– Z pewnością trzeba o nie odpo-
wiednio dbać. Jak do tego ma się tre-
ning siłowy? Wielu ludziom golfiści 
kojarzą się raczej z pasibrzuchami, 
a nie wysportowanymi profesjonali-
stami.

– Siłownia jest ważnym elementem 
treningowym. Bo nad siłą i kondycją 
golfista powinien pracować. Szczegól-
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nie dlatego, że turniej trwa cztery dni, 
z czego w tym przypadku gra się sześć, 
bo dwa dni należy oswoić się z polem. 
Wtedy robi się po 10–12 kilometrów 
i to daje w kość. Kondycja fizyczna jest 
ważna, szczególnie, że większość golfi-
stów to dobrze zbudowani sportowcy.

– Zacząłeś grać w golfa mając zale-
dwie siedem lat dzięki rodzicom. Nie 
za wcześnie?

– Nie, bo na początku była to nauka 
połączona z zabawą. Próbowałem wielu 
sportów: siatkówki, piłki nożnej, koszy-
kówki… Jednak kiedy zacząłem odno-
sić prawdziwe sukcesy w golfie, wtedy 
właśnie postanowiłem pójść w tym kie-
runku i dzisiaj tego nie żałuję.

– Dzisiaj rodzice na pewno są z Cie-
bie dumni.

– Tak, to prawda. Żyją tylko tym. 
Śledzą uważnie moje wyniki i zawsze 
mnie wspierają.

96 SILESIA BUSINESS & LIFE

– W jednym z wywiadów powie-
działeś, że nie czujesz żeby od gwiazd 
golfa dzieliła Cię przepaść. Czego 
więc Ci brakuje?

– Małych szczegółów w różnych 
aspektach gry. W golfie, tak jak i w każ-
dym sporcie, wiele zależy od szczęścia. 
Jeden turniej może być przepustką do 
ustanowienia dobrej pozycji nawet na 
dwa lata, dlatego trzeba być zawsze 
przygotowanym. 

– Golf jest grą intuicyjną. Tę intu-
icję można w sobie jakoś wyrobić? 
Istnieje jakaś strategia? Jaka jest 
Twoja jeżeli ją masz?

– Myślę, że to jest tak: im więcej 
grasz, tym większą intuicję jesteś 
w stanie sobie wyrobić. W golfie nie 
ma nigdy tego samego strzału, tych 
samych warunków na polu. Tę intuicję 
rozwija się przez lata. Należy po prostu 
dużo grać.

– Jak to jest, że jesteś osobą tak 
młodą, a zarazem tak zdetermino-
waną, pracowitą i profesjonalną?

– Niekoniecznie [śmiech – przyp. 
red.]. Myślę, że to wynika po prostu 
z mojej osobowości. Jestem perfekcjo-
nistą. Za co się nie zabiorę, to staram 
się to zawsze wykonać jak najlepiej. 
Tak też jest z golfem. Wykonuję mój 
plan treningowy i skupiam się na pracy 

aż do osiągnięcia efektów. Dzięki de-
terminacji i samomotywacji osiągną-
łem to, kim jestem dzisiaj. 

– A kiedy patrzysz na swoich ró-
wieśników, nie masz wrażenia, że Cię 
coś omija?

– Szczerze mówiąc, wiele razy za-
stanawiałem się nad tym, co bym robił, 
gdyby nie golf, który dzisiaj wypełnia 
cały mój czas. Myślę, że raczej upra-
wiałbym jakiś inny sport. Na pewno 
nie żałuję lat poświęconych golfowi, 
bo dzisiaj widać efekty, jestem z tego 
dumny i chcę iść dalej w tym kierun-
ku. Poświęciłem temu już tyle czasu, 
że szkoda byłoby dalej nie próbować. 
Robię sobie przerwy w pracy i wracam 
z powrotem. Jak już wspomniałem, to 
takie moje „pozytywne uzależnienie”.

– Czyli można powiedzieć, że na tę 
chwilę koncentrujesz się na karierze 
zawodowej?

–Tak, jak na razie karierę stawiam 
na pierwszym miejscu. Wszystko, do 
czego do tej pory doszedłem, wiąże się 
z ciężką pracą i nie przyszło mi to ła-
two. Teraz chcę się maksymalnie sku-
pić na tym, co robię, żeby kiedyś nie 
żałować, że nie dałem z siebie wszyst-
kiego. 

– Jaki turniej wspominasz naj-
chętniej?

– Hmm… Ten, kiedy grałem w Sta-
nach, na Hawajach. Był to turniej roz-
grywany rokrocznie, zawsze czekałem 
niecierpliwie na wyjazd, gdyż tamtej-
sze pole golfowe znajduje się na klifie 
i widoki są niesamowite.

– A jaka jest Twoja największa 
porażka? Jak przyjmujesz klęski? 
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Bierzesz je bardzo do siebie czy po 
męsku, „na klatę”?

– Porażki sprawiają mi rozczarowanie. 
Tak jak ze wszystkim, jeżeli coś ci nie 
idzie zgodnie z planem, nie można być 
zadowolonym. Ale wtedy należy szyb-
ko o tym zapomnieć, wziąć się w garść 
i skupić się na nowych planach. Po po-
rażkach zawsze pozostaje niedosyt, ale 
też mówią mi, co należy poprawić.

– Jesteś absolwentem Uniwersytetu 
w Tennessee. Czego nauczył Cię ten 
pobyt? Można powiedzieć, że realizu-
jesz swój amerykański sen?

– Amerykański sen to raczej nie, bo wróciłem do 
Europy i żyję realiami europejskimi. Był to okres 
golfa i szkoły w jednym. Uniwersyteckie turnieje 
odbywały się co dwa tygodnie i były naprawdę na 
wysokim poziomie. Rywalizowałem z najlepszy-
mi. To bardzo cenne doświadczenie. A oprócz tego, 
jako że byłem tam sam, to musiałem nauczyć się 
sam sobie radzić z różnymi problemami. 

– Myślisz, że masz szansę zakwalifikować się 
na letnie igrzyska olimpijskie w Tokio w 2020 
roku?

– Tak, jest na to szansa. Mam jeszcze na to czte-
ry lata i jest to do zrobienia, ale nie chcę wybiegać 
aż tak daleko w przyszłość. Niemniej jednak myślę 
o tym i chciałbym się tam pojawić. 

– Jaki jest Twój przepis na sukces?
– Mój przepis na sukces to przede wszystkim cięż-

ka praca, konsekwentność, cierpliwość i oddanie się 
całkowicie temu, co robię. Do tej pory wszystko, 
co osiągnąłem zawdzięczam trzymaniu się mojego 
planu i powolnemu dążeniu do celu.

– Adrian Meronk po godzinach?
– W wolnym czasie uprawiam inne sporty, spo-

tykam się ze znajomymi, z moją dziewczyną. Ro-
bię normalne rzeczy, które robią wszyscy ludzie 
w moim wieku. 

– Wolisz weekend na wsi czy w mieście?
– To zależy od humoru tak naprawdę. Mieszkam 

za miastem, więc jak nie mam ochoty nigdzie wy-
chodzić, to po prostu zostaję w domu. A z drugiej 
strony do miasta mam tylko siedem kilometrów, 
więc w każdej chwili mogę się tam wybrać.

– A lubisz szybkie auta?
– Tak, bardzo lubię szybkie auta. Chciałbym mieć 

kiedyś jakiś szybki, sportowy samochód. 
– Czego mogę Ci życzyć?
– W golfie się mówi połamania kija. I osiągania 

kolejnych sukcesów. Mam nadzieję, że dzięki osią-
gnięciom uda nam się jeszcze nieraz porozmawiać.

– Tego Ci życzę i dziękuję za rozmowę.
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OSIĄGNIĘCIA:
PRO
2. miejsce w klasyfikacji drużynowej tur-
nieju Alfred Dunhill Links Championship 
w ramach European Tour (2016)
REPREZENTACJA POLSKI
8. miejsce w drużynowych mistrzo-
stwach świata (2016)
2. miejsce w drużynowych mistrzo-
stwach Europy II Dywizji i awans do I 
Dywizji (2014)
1. miejsce w rankingu World Junior Golf 
Series (2011)
THE BUCCANEERS TENNESSEE
Triumf w Palmer Cup (2016)
1/2 finału British Amateur Championship 
(2016)
1. miejsce w mistrzostwach Konferencji 
Południowej (2016)
4. miejsce w Jones Cup Invitational 
(2016)
5. miejsce w Sun Bowl Western Refining 
(2015)
1. miejsce w turnieju Bank of Tennessee 
Intercollegiate (2015)
1/32 finału U.S. Amateur (2015)
Golfista Roku w Southern Conference 
(2015, 2016)
Reprezentant Europy w corocznym star-
ciu z USA w ramach Palmer Cup (2015)
1. miejsce w turnieju Wolfpack Intercol-
legiate (2014)
1. miejsce w turnieju Inverness Intercol-
legiate (2014)
TOYA GOLF & COUNTRY CLUB WRO-
CŁAW
Golfista Roku 2014 i 2015 (Polish Golf 
Awards)
mistrz Polski seniorów (2010, 2014)
wicemistrz Polski seniorów (2011)
klubowy mistrz Polski seniorów (2007, 
2012)

Adrian MERONK
Klub: Toya Golf & Country Club Wrocław
Miejsce i data urodzenia:
Hamburg (Niemcy), 31 maja 1993 roku
Wzrost: 198,5 cm
Waga: 80 kg
Języki obce: angielski, niemiecki
Zawodowiec od października 2016 r.
Adrian Meronk to obecnie najlepszy polski 
golfista. Jako amator, lider reprezentacji na-
rodowej, został sklasyfikowany na 8. miejscu 
w Światowym Rankingu Golfistów-Amatorów 
(WAGR), co jest najwyższą pozycją polskiego 
zawodnika w historii. Zawodnik klubu Toya 
Golf & CC Wrocław. Jest absolwentem uczelni 
East Tennessee State University, gdzie w la-
tach 2012-2016 występował w drużynie The 
Buccaneers Tennessee. Był objęty najbardziej 
prestiżowym programem stypendialnym dla 
największych golfowych talentów na świecie. 
W październiku 2016 r. przeszedł na zawo-
dowstwo. Członek PGA Polska. Zajmuje 1516. 
miejsce w Światowym Rankingu Zawodowych 
Golfistów (OWGR). Z golfem związany od siód-
mego roku życia, ceniony przez ekspertów za 
tzw. długą grę (pierwsze uderzenie). Urodzony 
w Hamburgu, związany z Wrocławiem. Pomimo 
młodego wieku ma na swoim koncie wiele tytu-
łów drużynowych i indywidualnych, w tym m.in. 
tytuł amatorskiego mistrza Polski (2010, 2014), 
a także najlepszy wynik (5. miejsce) spośród 
Polaków podczas Międzynarodowych Otwar-
tych Mistrzostw Polski – LOTOS Polish Open 
(2014). Pierwszy Polak w historii, który otrzy-
mał zaproszenie do gry w turnieju w ramach 
European Tour – najbardziej prestiżowego za-
wodowego cyklu w Europie. W swoim debiucie 
uplasował się na 2. miejscu w klasyfikacji dru-
żynowej.
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Holiday Inn Dąbrowa Górnicza
Aleja Róż 1a

41-300 Dąbrowa Górnicza
hidabrowa.pl
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