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Oddajemy Państwu do rąk 28. już numer Silesii Business & 
Life. W magazynie znajdzie się wiele ciekawych materiałów oraz 
ekskluzywnych wywiadów.

W magazynie prezentujemy obszerną relację z gali Silesia 
Business & Life Awards 2016, która odbyła się 25 listopada 
w nowo otwartym hotelu Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej. 
Prezentujemy w materiale laureatów, którzy w swoich branżach 
odnieśli w 2016 roku największy sukces.

Zachęcam do przeczytania wywiadu z Natalią Szroeder, która 
swój pierwszy debiutancki album wydała pod koniec 2016 roku. 
Polecam również ekskluzywny materiał z Moniką Lewczuk, któ-
ra zaszczyciła nas swoją obecnością i pięknym głosem podczas 
gali. Jej utwór Libre ft., zaśpiewany wspólnie z Alvaro Solerem, 
okupuje pierwsze miejsca na wielu listach przebojów.

Przedstawiamy w magazynie postać Andrzeja Styrny – laureata jednej z nagród, który z moich 
rąk otrzymał paterę jako Artysta Roku 2016. Andrzej od początku jest na stałe związany z na-
szym magazynem i eventami, które organizujemy, a jego prace cieszą się ogromym zaintereso-
waniem. Każdy jego obraz ma zawsze trafne aktualne głębokie przesłanie.

W magazynie prezentujemy również miasta Silesii – Chorzów i Siemianowice Śląskie, a do-
kładnie mowa jest o nowych inwestycjach w tych miastach.

Stałym elementem magazynu są również cenne porady prawne kancelarii Duraj & Reck, tym 
razem przeczytamy o odszkodowaniach samochodowych wynikających z uszkodzenia dróg. 

Jak w każdym numerze, także i w tym zamieszczamy wiele informacji na temat golfa. Tym ra-
zem zapraszam do lektury obszernych relacji z eliminacji do Silesia Business & Life Golf Cup 
2017. Zwycięzcy turniejów na Gran Canarii oraz w Hua Hin mają  już zapewniony udział w VII 
już finale Silesia Business & Life Golf Cup 2017, który odbędzie się 8 lipca w Siemianowicach 
Śląskich.

W dziale podróże przestawiam uroki Tajlandii, a konkretnie miasta Pattaya.
Na koniec zapraszam do przeczytania dwóch wywiadów z ludźmi związanymi z golfem – Se-

bastianem Magrianem, prezesem zarządu Sierra Golf Club, oraz Thomasem Bosco-Ćwiokiem, 
którego marzeniem jest reprezentowanie biało-czerwonych barw w profesjonalnym golfie.

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

www.silesiabl.pl            www.silesiaevent.pl
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Natalia Szroeder swój pierwszy, debiutancki album wydała pod koniec 2016 roku. Płytę 
„NATinterpretacje” promowało kilka singli, które bardzo dobrze radzą sobie na listach 
przebojów i w Internecie, gdzie liczba odtworzeń stale rośnie. Natalia debiutowała na 
scenie jako mała dziewczynka, z czasem zaśpiewała w jednym z najważniejszych dla 
artystów miejscu – na scenie w Opolu. Mimo młodego wieku ma na swoim koncie liczne 
duety, sporo nagród, występ na polskich preselekcjach do Eurowizji i wiele koncer-
tów. W rozmowie z Silesia Business & Life podkreśla, że ma głowę pełną marzeń. Póki 
co, spełniło się jedno z nich, na rynku jest jej pierwsza solowa płyta, o której artystka 
mówi, że jest prawdziwie jej. Wokalistka zapowiada, że trasa koncertowa promująca jej 
pierwszy, debiutancki krążek ruszy późną wiosną. 

SYLWETKA

Natalia SZROEDER
Mam głowę pełną marzeń

– Płyta „NATinterpretacje” 
pojawiła się niedawno, to Pani 
debiut fonograficzny. Od mo-
mentu, kiedy pojawiła się Pani 
na scenie, minęło trochę czasu, 
z czego wynika ten brak pośpie-
chu w wydaniu albumu?

– Chyba po prostu los tak 
chciał. Nie próżnowałam przez 
te cztery lata. Moje życie pły-
nęło bardzo intensywnie, nagra-
łam mnóstwo utworów, brałam 
udział w przedsięwzięciach te-
lewizyjnych, grałam koncerty, 
a dodatkowo jeszcze kończyłam 
liceum… To był szalony czas. 
Wiem, że teraz, nauczona tymi 
wszystkimi doświadczeniami, 
dojrzałam, dlatego cieszę się, że 
płyta ukazała się właśnie w tym 
roku.

– Jaka to płyta, czego może-
my się spodziewać?

– Przede wszystkim prawdzi-
wie moja, Nataliowa. Kto choć 
trochę mnie zna – wyczuje to 
od razu, wy-starczy przeczytać 
słowo wstępu w książeczce pły-
towej. A kto mnie nie zna, po od-
słuchaniu będzie mógł mi zajrzeć 
głęboko w serce i dowiedzieć się 
o mnie naprawdę wiele.

– Z kim Pani przy niej współ-
pracowała?

– Ze znakomitymi artystami. 
Paweł Marciniak, Przemek Puk, 
Marcin „Liber” Piotrowski, Wero-
nika Korthals, Archie Shevsky, Ju-
lita Dawidowicz, Piotrek Walicki, 
Tomasz Fopke, Marcin Januszkie-
wicz, Jarek Baran, Mariusz Obijal-
ski, Mateusz Krautwurst, Szymek 
Chodyniecki – to chyba wszystkie 
nazwiska. Jestem wdzięczna, że 
spotkałam na swojej drodze tych 
ludzi. To dzięki nim ta płyta jest 
właśnie taka.

– Jak wyglądało zbieranie 
materiału, selekcja pomysłów 
i utworów?

– Bardzo intuicyjnie. Starałam 
się kierować przede wszystkim 
sercem, z doświadczenia już wiem, 
że to zawsze się sprawdza…

– Jakie emocje towarzyszyły 
nagraniom, czy w studiu nagra-
niowym zawsze jest wesoło, bo 
realizuje się swoje marzenie? 

– Przeróżne. Od śmiechu i rado-
ści po frustrację i łzy. Poświęci-
liśmy nagraniom naprawdę dużo 
czasu, więc naturalnie zdarzały 
się gorsze dni. Ale nuta goryczy 
w utworach jest bardzo ważna.

– Czy jest Pani współautor-
ką/autorką tekstów, muzyki do 
utworów, które znalazły się na 
płycie?

– Oczywiście. Od małego pi-
sałam piosenki, ale wcześniej 
nie było okazji, by je pokazać 
światu. Moim marzeniem było, 
by na mojej płycie pojawiły się 
moje teksty i kompozycje. Uda-
ło się, jestem z siebie naprawdę 
dumna.

– Co było inspiracją do 
utworów?

– Codzienność. 
Jestem typem nad-
wrażliwca, noszę 
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w sobie mnóstwo emocji, które 
wciąż mnie inspirują. 

– „NATinterpretacje” to kilka-
naście popowych utworów, czy to 
jest gatunek, w którym najlepiej 
się Pani czuje, czy czasami zda-
rza się odskoczyć w inne rejony 
muzyczne? Co najchętniej Pani 
śpiewa?

– Szczerze mówiąc, kompletnie 
się nad tym nie zastanawiam. Wy-
chowywałam się na muzyce fol-
kowej, etnicznej, tego było u nas 
w domu najwięcej. A potem odkry-
łam Michaela Jacksona i zaczęła 
się przygoda z popem. Na co dzień 
słucham przeróżnych brzmień, sta-
ram się nie ograniczać, więc myślę, 
że w przyszłości też będę ekspery-
mentować.

– Na płycie znajdują się utwo-
ry wyłącznie w języku polskim, 
wielu artystów decyduje się te-
raz na śpiewanie po angielsku, 
a jak jest w Pani przypadku, czy 
woli Pani język ojczysty, który 
przecież wcale nie jest łatwy do 
wyśpiewania?

– Najłatwiej mi się pisze teksty 
po polsku, pewnie z tego to wyni-
ka. Poza tym polski jest naprawdę 
ład-nie brzmiącym językiem. 

– Skąd pomysł na grę słów 
w tytule płyty?

– Tytuł stworzyliśmy razem z tatą. 
Siedzieliśmy przy stole w kuchni 
i główkowaliśmy. Wiedziałam, że 
to musi być takie słowo lub wyra-
żenie, do którego nie będę miała 
żadnych wątpliwości. Że musi od 
razu zabrzmieć mi w głowie. Tata 
rzucił propozycję, a ja wiedziałam, 
że to jest to. 

– Zakładam, że dzień premie-
ry albumu to dla artysty ważna 
data w kalendarzu, jakie emo-
cje towarzyszyły Pani w tym 
dniu?

– Ogromna ekscytacja, radość 
i niedowierzanie. Miałam plany, 
by ten dzień hucznie świętować, 
ale emocje, które mi towarzyszy-
ły, tak bardzo mnie zmęczyły, że 
zasnęłam chwilę po 21 (śmiech). 
Spełniło się jedno z największych 
marzeń mojego życia. Chyba wciąż 
nie mogę w to uwierzyć.

– Czy śledzi Pani zaintereso-
wanie płytą i singlami, to, na 
których miejscach list przebojów 
czy sprzedaży są?

– Oczywiście. Razem z moim 
managementem jesteśmy na bieżą-
co. Patrzymy, jak radzi sobie płyta, 
jak radzą sobie single i wyciągamy 
wnioski. Fajne jest to, że cieszymy 
się z każdego, nawet najmniejsze-
go, sukcesu. Wystarczy, że utwór 
wskoczy oczko wyżej na liście 
przebojów. To są chwile, na które 
czekamy, na które naprawdę cięż-
ko pracujemy.

– Trzeci singiel promujący pły-
tę, czyli „Powietrze”, w trzy ty-
godnie od premiery miał ponad 
trzy i pół miliona wyświetleń na 
YouTube, pod koniec stycznia 
jest już prawie sześć milionów! 
To imponujący wynik.

– To prawda. „Powietrze” zaczę-
liśmy grać na koncertach jeszcze 
przed oficjalną premierą w Inter-
necie i stacjach radiowych. To był 
pewnego rodzaju test. Okazało 
się, że publiczność reaguje na ten 
utwór bardzo entuzjastycznie, co 
utwierdziło nas w przekonaniu, że 
to właśnie ten utwór powinien być 
trze-cim singlem. 

– O utworze „Domek z kart” 
powiedziała Pani, że to utwór 
najbliższy Pani sercu, że śpie-
wając go czuje Pani, że wchodzi 
w nowy etap w życiu. Co do-
kładnie ma Pani na myśli i czy 
to najbardziej osobisty utwór na 
płycie?

– Jest to bardzo osobisty utwór 
i jeden z moich ulubionych. Ostatni 
czas, a w zasadzie ostatnie dwa lata 
mojego życia, to ogrom doświad-
czeń. Wszystkie sukcesy i porażki 
traktuję jak lekcje, na których sta-
ram się jak najwięcej nauczyć. My-
ślę, że bardzo dojrzałam. Bardziej 
niż dziewczyną czuję się kobietą. 
Myślę, że w „Domku z kart” to 
słychać i widać. 

– Minione lato było bardzo 
intensywne, zagrała Pani wiele 
koncertów, czy jesień i zima to 
czas na relaks, czy ze względu na 
premierę płyty nie ma czasu na 
odpoczynek?

– Mam wrażenie, że tegorocz-
na zima jest równie intensywna 
jak lato, o ile nie intensywniejsza. 
Mamy teraz mnóstwo działań przy 
premierze płyty, ale także masę 
innych projektów. Nie pamię-
tam, kiedy miałam ostatnio wolny 
dzień. Ale nie narzekam! Ciszę 
się, że wszystko idzie w dobrym 
kierunku.

– Czy w planie jest trasa kon-
certowa promująca album?

– Myślę, że w trasę ruszymy naj-
szybciej latem lub późną wiosną. 

– Na początku minionego roku 
zgłosiła się Pani do polskich 
preselekcji do „Eurowizji”, czy 
udział w tak dużym wydarzeniu 
muzycznym to Pani marzenie?

– Mój udział w Eurowizji był 
spontanicznym pomysłem. Tak 
naprawdę chodziło o to, by fajnie 
pokazać nasze „Lustra”, których 
premiera była przewidziana akurat 
na ten okres. Jestem też dumna, że 
jako jedyna śpiewałam po polsku. 
To była wielka frajda wziąć udział 
w tym konkursie, na pewno będę to 
dobrze wspominać.

– O ile do Sztokholmu jednak 
Pani nie pojechała, to do Opola 
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na festiwal już tak. Ta scena dla 
wielu artystów ma wyjątkowe 
znaczenie, jakie ma dla Pani?

– Stać na tej scenie i mieć świa-
domość, jak wielcy artyści wystę-
powali na tych deskach – ogromna 
ra-dość i równie ogromna presja! 
Ale nie ukrywam, że marzyłam 
o tym od dziecka… To były ma-
giczne chwile.

– Współpraca z Liberem okaza-
ła się trampoliną do popularności 
i rozpoznawalności. Czy nadal 
współpracujecie? Jak wspomina 
Pani ten czas współpracy z nim?

– Bardzo lubię Libera, wielu rze-
czy się od niego nauczyłam i było 
mi raźniej, bo wkraczając w ten 
wielki świat nie byłam sama. Je-
stem wdzięczna za wszystkie na-
sze wspólne doświadczenia, ale 
teraz pora, by działać solowo. Li-
ber napisał mi na płytę dwa teksty, 
więc wciąż jest między nami nić 
porozumienia, jesteśmy dobrymi 
kumplami. 

– Z kim jeszcze współpracowa-
ła Pani do tej pory, którą współ-
pracę najmilej Pani wspomina?

– To jest właśnie jedna z naj-
większych zalet tej pracy – to, że 
mam szansę pracować z najwięk-
szymi artystami w naszym kraju. 
Nie sposób wymienić wszyst-
kich… Podczas ostatniego festi-
walu w Sopocie miałam ogromną 
przyjemność zaśpiewać w duecie 
ze Zbigniewem Wodeckim. Jestem 
fanką głosu pana Zbigniewa, więc 
była to dla mnie wielka nobilita-
cja.

– Domyślam się, że odpowie-
dzią na pytanie o wymarzony 
duet będzie Rihanna (śmiech)? 
Czy może jednak ktoś inny?

– Rihanna niezmiennie! Czę-
sto też mówię o wokaliście gru-
py „Coldplay”, Chrisie Martinie. 
I ja naprawdę w to wierzę! Nie ma 

rzeczy niemożliwych. Moje ży-
cie składa się z pasma zaskoczeń, 
każdy dzień przynosi coś nowe-
go, często są to sytuacje, których 
wcześniej bym się nie spodzie-
wała. Więc dlaczego te duety nie 
mogą być osiągalne? Trzeba mieć 
głowę pełną marzeń!

– W wielu wywiadach, czy 
choćby w biografii na stronie in-
ternetowej, podkreśla Pani, że 
jest z Kaszub. Jak mocno jest 
Pani związana z regionem?

– Bardzo mocno. Cała moja ro-
dzina to prawdziwi lokalni patrio-
ci. I dziadkowie, i rodzice uczyli 
mnie, jak ważne jest to, by kulty-
wować i pielęgnować naszą kulturę 
i tradycję. Chciałabym, by więcej 
ludzi w Polsce dowiedziało się, jak 
piękną mamy muzykę i śpiewny 
język.

– Czasami śpiewa Pani po ka-
szubsku, czy zna Pani ten język 
bardzo dobrze?

– Znam, chociaż nie mówię aż 
tak biegle, ponieważ nie używam 
tego języka na co dzień.

– Pomyślałam właśnie o gwa-
rze śląskiej i coś mi się wydaje, że 
Kaszub i Ślązak chyba mogliby 
mieć problem ze zrozumieniem 
się (śmiech). Czy słyszała Pani 
kiedyś śląską gwarę?

– Słyszałam! Ale szczerze mó-
wiąc, poza ogromnym urokiem 
w brzmieniu, chyba nie mamy wie-
lu wspólnych mianowników. Ale 
gdyby zrobić kiedyś jakiś projekt 
muzyczny i połączyć gwarę śląską 
z językiem kaszubskim – mogłoby 
to brzmieć naprawdę dobrze!

– Jakiś czas temu na Pani pro-
filu na Facebooku pojawiło się 
zdjęcie z występu w programie 
„Od przedszkola do Opola”, mu-
zyczną karierę faktycznie zaczę-
ła Pani bardzo wcześnie. Czy to 

efekt wychowania w muzykują-
cym domu?

– Mój dom od zawsze był i jest 
wypełniony muzyką. Cała rodzi-
na jest bardzo muzykalna, a mnie 
ciągnęło na scenę od dziecka. 
Uwielbiałam występować przed 
ludźmi. Śpiewać, grać, recytować. 
Wiedziałam, że to jest to. Gdy 
dostałam zaproszenie do udziału 
w programie „Od przedszkola do 
Opola”, którego zresztą byłam fan-
ką, odpowiedź była jasna.

– Które wydarzenie utwierdziło 
Panią w przekonaniu, że muzyka 
to jest droga, którą Pani wybie-
ra?

– Nie było jednego konkretnego 
momentu. Muzyka to moja naj-
większa pasja, moja miłość. Nigdy 
nie musiałam się decydować ani 
utwierdzać, ja to po prostu od za-
wsze wiedziałam. 

– A jak Pani wspomina udział 
w innych muzycznych progra-
mach, np. „Twoja twarz brzmi 
znajomo”?

– To jedna z większych przygód 
mojego życia. Zawarłam podczas 
tego programu wspaniałe przyjaź-
nie, wiele się nauczyłam, odkryłam 
możliwości swojego głosu i ciała, 
o których wcześniej nie miałam 
pojęcia. Gdybym mogła cofnąć 
czas i przeżyć to wszystko raz jesz-
cze – zrobiłabym to bez wahania.

– Jest Pani młodą artystką, 
która bardzo wcześnie pojawiła 
się na scenie i weszła do show-
biznesu, to niełatwy świat, jak się 
w nim poruszać?

– Wciąż się tego uczę. Trzeba 
mieć twardą skórę. Wcześniej jej 
nie miałam, ale teraz zauważam, 
że z roku na rok mój pancerz się 
wzmacnia. Myślę, że nie ma co 
popadać w paranoje. Trzeba umieć 
być w tym świecie sobą, chyba to 
jest klucz.

12 SILESIA BUSINESS & LIFE
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– Czy w ciągu tych kilku lat 
show-biznes zdążył już pokazać 
swoje ciemne oblicze?

– Jasne. To zupełnie naturalne, 
każde środowisko ma swoje ciem-
ne strony, to nasze także. Jednak 
mimo wszystko lubię ten świat. 
Czuję, że to jest moje miejsce. Je-
stem tu szczęśliwa.

– Jest Pani obecna w mediach 
społecznościowych, pojawiają się 
tam prywatne wpisy i zdjęcia, 
odpowiada Pani na wpisy fanów. 
Czy wyznaczyła Pani granicę, 
której stara się nie przekraczać 
w pokazywaniu swojej prywat-
ności? 

– Staram się. Mam miękkie serce 
i często się boję, że kogoś zawiodę. 
Wyznaczenie granicy nie jest takie 
proste jakby się wydawało, a czę-
sto to najzwyczajniej w świecie 
po prostu kwestia bezpieczeństwa. 
Na szczęście moi słuchacze są dla 
mnie bardzo wyrozumiali, a ja 
mam wokół siebie ludzi, którzy 
pilnują mnie jak oka w głowie. 

– Jak reaguje Pani na co-
dzienne zainteresowanie fanów, 
prośby o autograf, zdjęcie? Czy 
udaje się Pani jeszcze zachować 
anonimowość, na przykład na 
zakupach?

– Oczywiście, a jeśli zdarza się, 
że ludzie mnie rozpoznają, to są to 
miłe spotkania. Nie miałam chy-
ba jeszcze nieprzyjemnej sytuacji 
z tym związanej. Zwykle są to 
ciepłe słowa, wspólne zdjęcie czy 
podpis, uśmiech… Cieszę się, że 
wywołuję w ludziach takie emocje. 
To są wzruszające momenty. Zdaję 
sobie wtedy sprawę, że każde po-
święcenie, którego się podejmuję, 
ma sens.

– Jaki był dla Pani rok 2016, 
które wydarzenia były najważ-
niejsze i czy jest Pani z niego za-
dowolona? 

– Rok 2016 był bardzo pracowi-
ty. Był rokiem zmian, był rokiem 
nowych wyzwań. Spełniło się moje 
wielkie marzenie – wydałam płytę. 

Wcześniej pojawiły się trzy single, 
które zostały bardzo ciepło przyję-
te przez publiczność. Była również 
masa koncertów, festiwali, miałam 
okazję sprawdzić się w nowej roli 
– w roli prezenterki. Zrobiłam też 
prawo jazdy – czyli całkiem sporo 
postanowień udało mi się spełnić. 
Jestem naprawdę zadowolona z 
tego jak upłynął mi poprzedni rok. 

– Jakie ma Pani plany na 2017 
rok? Czemu poświęci Pani naj-
więcej czasu, a może jest jakieś 
postanowienie noworoczne?

– Ten rok zapowiada się nie mniej 
intensywnie. Właśnie zaczęłam 
treningi do „Tańca z Gwiazdami”. 
To wymaga ogromnego wysiłku 
i masy czasu, ale bardzo się cieszę, 
bo zawsze chciałam nauczyć się 
tańczyć. Niedługo planujemy też 
wydać kolejnego singla, a wcze-
snym latem wyruszymy w trasę 
koncertową. Mimo że często je-
stem zmęczona, to jestem też speł-
niona i szczęśliwa. Mam nadzieję, 
że to będzie dobry rok! 

Natalia Szroeder – urodzona 20 kwietnia 
1995 w Bytowie, wychowała się w rodzi-
nie z tradycjami muzycznymi, dość szyb-
ko zaczęła występować na scenie. Jako 
mała dziewczynka wystąpiła w progra-
mie „Od przedszkola do Opola”, w 2011 
roku wygrała odcinek „Szansy na suk-
ces”, gdzie zaśpiewała piosenkę „Cicha 
woda” Maryli Rodowicz. W 2012 roku 
nawiązała współpracę z Liberem, nagrali 
wspólnie utwory: „Wszystkiego na raz”, 
„Nie patrzę w dół”, „Teraz Ty”. W 2014 
roku artystka wystąpiła na Festiwalu Pio-
senki Polskiej w Opolu, gdzie wystąpiła 
w koncercie z okazji 25-lecia działalno-
ści Jacka Cygana i Ryszarda Rynkow-
skiego. W tym samym roku zaśpiewała 
również podczas koncertu „Young Stars 
Festiwal”. W 2015 roku artystka wystą-
piła w muzycznym show telewizyjnym 
„Twoja twarz brzmi znajomo”, natomiast 
rok później zgłosiła się do polskich pre-
selekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji. 
Przez cały ten czas sporo koncertowała 
i pracowała nad materiałem na pierwszą, 
debiutancką płytę. Zapowiadały ją trzy 
single, każdy z nich dobrze radził sobie 
na listach przebojów i w Internecie. Pod 
koniec października 2016 roku ukazała 
się płyta „NATinterpretacje”, która zawie-
ra 13 utworów. Natalia jest autorką tek-
stów lub/i muzyki do większości z nich. 
Artystka ma na swoim koncie nominacje 
do nagród muzycznych m.in. TOPtrendy 
i Eska Music Awards.
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www.chorzow.eu

Młodzi zacumują w Chorzowie
Ponad stutysięczne śląskie miasto od kilku lat – zgodnie ze swoim hasłem promocyjnym – pozo-
staje w ciągłym ruchu. Zwłaszcza ostatnie cztery lata to szereg wielu inwestycji – już zrealizowa-
nych, będących w trakcie realizacji, bądź dokładnie zaplanowanych.

Wystarczy wymienić choćby budowę 
centrum przesiadkowego, gruntowne 
remonty dróg czy wiele inwestycji zwią-
zanych z kolejnymi edycjami budżetu 
obywatelskiego – w 2016 roku odbyła 
się jego czwarta edycja, a w „puli” zna-
lazły się prawie trzy miliony złotych.

Co dalej? W planach pozostaje m.in. 
projekt „Chorzów Nowy”, mający po-
legać na zagospodarowaniu terenów po 
Hucie Kościuszko i terenów między bu-
dynkiem Posti i dworcem. Zlecono już 
nawet projekty skomunikowania tych 
rejonów. Pojawił się też plan, by wy-
budować osiedle mieszkań wielo- i jed-
norodzinnych na terenie pogórniczej 
hałdy przy ul. Łagiewnickiej. Podobnie 
jak w przypadku ulicy Kadeckiej, na 
której już powstają pierwsze budynki.

Idzie młodość
Ale w Chorzowie doskonale zdają 

sobie sprawę z tego, że jedną z najlep-

szych możliwych inwestycji, jest inwe-
stycja w... młodość. Od dłuższego czasu 
miasto prowadziło szeroko zakrojone 
konsultacje z młodzieżą, organizowano 
panele dyskusyjne, m.in. debatę oks-
fordzką w ramach Miasta Idei. Przepro-
wadzano też, wraz z Fundacją Antyra-
ma, badania i warsztaty z ekspertami 
w szkołach ponadgimnazjalnych.

W końcu zdecydowano się na stwo-
rzenie programu CUMA. Za tą nazwą 
kryje się Centrum Usług Szkoleniowych 
i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzie-
ży w Chorzowie. – To krok w kierunku 
ożywienia centrum Chorzowa. Dzięki 
dotacji UE i budżetu państwa w rejo-
nie rynku prowadzone będą działania 
społeczne i kulturalne, mające na celu 
aktywizację i integrację mieszkańców 
– opowiada prezydent Andrzej Kotala. 
– Jednym z zadań realizowanych w ra-
mach projektu jest adaptacja lokalu 
znajdującego się przy ul. Wolności 3, 

gdzie będzie znajdowało się Centrum 
Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Za-
wodowej dla Młodzieży – dodaje.

Co będzie dziać się w budynku przy 
Wolności 3? Organizowane będą mię-
dzy innymi warsztaty artystyczne, za-
jęcia z doradztwa zawodowego czy 
spotkania z inspirującymi, ciekawymi 
postaciami. Społeczność zaangażowa-
na w przedsięwzięcie będzie mieć duży 
wpływ na jego funkcjonowanie. Szcze-
gółowy program CUMY ustalą młodzi 
chorzowianie, którzy już wkrótce za-
adaptują blisko dwustumetrowy lokal. 

– Naszym celem jest aktywizacja 
młodych mieszkańców Chorzowa i sku-
pienie ich aktywności wokół nowo po-
wstającej przestrzeni rynku – wyjaśnia 
Kotala. – To, jak CUMA będzie wyglą-
dać i co będzie się w niej działo, usta-
limy podczas konsultacji z młodzieżą. 
Chcemy, żeby nowy obiekt spełniał ich 
oczekiwania i stał się miejscem, w któ-

16
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rym młodzi rozwijać będą swoje zainte-
resowania – zaznacza prezydent.

Miejsce spotkań
CUMA to projekt pilotażowy re-

alizowany przez Chorzów w ramach 
konkursu „Modelowa rewitaliza-
cja miast”. Miasto otrzymało na ten 
cel dotację z Ministerstwa Rozwoju 
w wysokości aż 880 tysięcy złotych. 
Całkowity koszt przedsięwzięcia to 
niemal milion złotych. Ministerstwo 
spośród 57 wniosków wybrało dwa-
dzieścia miast, które otrzymają dofi-
nansowanie na łączną kwotę ponad 45 
milionów złotych. 

– CUMA ma stać się nie tylko miej-
scem spotkań towarzyskich, ale przede 
wszystkim ma stworzyć możliwości, 
takie m.in. jak zdobycie prawa jazdy 
czy uprawnień rzemieślniczych. Stąd 
pytania o profil zawodowy w ankiecie, 
które pozwolą ustalić potrzeby naszej 

młodzieży – opowiada Marcin Micha-
lik, zastępca prezydenta Chorzowa ds. 
technicznych i rozwoju.

CUMA ma też stanowić jeden z ele-
mentów przebudowy rynku. Chodzi 
o przedsięwzięcie działań mających 
pomóc w przywróceniu charakteru 
i funkcji rynku jako przestrzeni in-
tegrującej mieszkańców. CUMA to 
docelowo także miejsce spotkań, 
w którym młodzież zagrożona wy-
kluczeniem społecznym będzie mogła 
podnosić swoje kompetencje społecz-
ne i zawodowe, a także rozwijać pasje 
i zainteresowania. W ramach projektu 
organizowane będą także m.in. spotka-
nia z mieszkańcami, pikniki w centrum 
miasta oraz w pozostałych dzielnicach, 
badania i konsultacje społeczne. 

– Pora ożywić rynek. Czas, by za-
miast być tylko miejscem na mapie, 
tętniło tam życie, odbywały się even-
ty, happeningi. Po przeanalizowaniu 

ankiety dowiemy się, jak zintegrować 
mieszkańców – dodaje Michalik.

Nadszedł już czas na pierwsze dzia-
łania. Aktualnie przeprowadzana jest 
ankieta wśród młodych chorzowian 
– ma podpowiedzieć, czego oczekują 
od Centrum. Podobne badania będą 
przeprowadzane przez cały okres 
działalności instytucji. W październi-
ku, w drodze konkursu, wybrano logo 
CUMY. Autorem zwycięskiej pracy 
jest Michał Hadryś z Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących nr 
3 w Chorzowie.

Projekt CUMA jest w trakcie wdra-
żania – wraz z postępem prac urucha-
miane będą kolejne etapy. Koordynato-
rzy projektu zachęcają do zapisania się 
do specjalnego newslettera na stronie 
cuma.chorzow.eu oraz śledzenia pro-
jektu w mediach społecznościowych 
(Facebook i Twitter). 
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www.siemianowice.pl

Jak zawsze przyjazne… dla biznesu
Choć biznes dobrze radzi sobie sam, sprzyjający samorząd może pomóc nabrać fir-
mom wiatru w żagle. Otwartość i przychylność miasta dla przedsiębiorców to istot-
ny czynnik wpływający na decyzje inwestycyjne oraz nierzadko element warunkujący 
rozwój firmy. 

Siemianowice Śląskie

Coraz rzadziej kryterium wyboru 
miejsca do prowadzenia działalności 
gospodarczej lub inwestycji opiera 
się wyłącznie o regulacje prawne, 
stawki podatkowe czy określone 
ulgi bądź ich brak. Dla właścicieli 
firm poza twardymi argumentami, 
takimi jak lokalizacja i dostępna 
infrastruktura, równie ważne sta-
ją się miękkie argumenty. Możemy 
do nich zaliczyć otwartość władz na 

kontakt z inwestorami, profesjonal-
ną i szybką obsługę przez urzędni-
ków czy tworzenie dobrego klimatu 
dla budowania relacji biznesowych 
pomiędzy firmami w mieście. 

Od ponad dwóch lat jednym 
z priorytetów prezydenta miasta 
Rafała Piecha stało się wprowa-
dzenie polityki miasta przyjaznego 
biznesowi. Składa się na nią szereg 
inicjatyw, które cieszą się uznaniem 

przedsiębiorców oraz mieszkańców, 
budując przy okazji wizerunek gmi-
ny, w której warto umiejscawiać 
działalność gospodarczą. 

Jednym z flagowych wydarzeń, 
organizowanych przez miasto dla 
lokalnego biznesu, są Targi MŚP. 
Jest to impreza łącząca w sobie 
spotkanie integracyjne oraz targi, 
na których lokalne firmy nieodpłat-
nie wystawiają się, promując swoje 

SILESIA BUSINESS & LIFE20

Prezydent miasta wraz ze Społeczną Radą Gospodarczą organizuje bezpłatne seminaria, warsztaty i szkolenia dla lokalnych firm.
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Siemianowice Śląskie

produkty i usługi. Targi to doskonała 
okazja, aby przybliżyć mieszkań-
com firmy działające w sąsiedztwie, 
o których istnieniu często nie wie-
dzą. Ale to także idealny czas, aby 
przedsiębiorcy prowadzący działal-
ność w jednym mieście poznali się, 
przedstawili swoją ofertę, a także 
nawiązali tak cenne w obecnych 
czasach kontakty B2B. Networking 
to najlepszy sposób na pozyskanie 
partnera biznesowego, kontrahenta 
czy klienta i metoda na wzajemne 
wspieranie lokalnego handlu. 

W tym roku Targi MŚP odbędą się 
20 maja w hali KS „Michał” przy ul. 
Orzeszkowej 1. To kolejna edycja 
wydarzenia, podczas którego w jed-
nym miejscu będzie można spotkać 
ponad stu wystawców z całego mia-
sta reprezentujących różne branże 
oraz licznie przybywające grono 
mieszkańców chętnych do zapozna-
nia się z ich ofertą.

Oprócz corocznych targów akty-
wizujących, integrujących i promu-

jących lokalny biznes, w Siemiano-
wicach Śląskich organizowane są 
comiesięczne Śniadania Biznesowe. 
Poranne spotkania są alternatywną 
formą integracji mniejszych firm, 
których szefowie mogą swobodnie 
wymienić się wizytówkami, polecić 
do współpracy innych przedsiębior-
ców lub przedstawić swoją ofertę 
w szerszym gronie. 

Siemianowiccy przedsiębior-
cy mogą liczyć także na bezpłatne 
wsparcie merytoryczne w formie 
specjalistycznych szkoleń, warsz-
tatów i spotkań z ekspertami. Spo-
tkania takie organizowane są pod 
patronatem prezydenta miasta i do-
starczają aktualnych informacji oraz 
praktycznej wiedzy w wielu aspek-
tach związanych z prowadzeniem 
biznesu, jak np.: możliwości pozy-
skiwania środków unijnych, zmian 
w regulacjach prawnych i przepi-
sach podatkowych, dostępnych form 
dofinansowania dla firm czy warun-
ków współpracy z Urzędem Pracy 

w zakresie pozyskania wykwalifiko-
wanej kadry pracowniczej.

Lokalny rozwój miasta wspiera 
społeczna Rada Gospodarcza przy 
Prezydencie Miasta – powołany 
przed dwoma laty przez prezydenta 
Rafała Piecha organ doradczo-opi-
niodawczy. Siedemnastoosobowe 
gremium, w skład którego wcho-
dzą uznani przedstawiciele biznesu 
oraz nauki, zabiera głos w sprawach 
istotnych z punktu widzenia firm 
i inwestorów, na temat kierunków 
rozwoju miasta w jego różnych sfe-
rach – infrastrukturalnej, prawnej, 
edukacji zawodowej czy spraw spo-
łecznych.

W Urzędzie Miasta funkcjonuje 
także jednostka dedykowana kon-
taktom z przedsiębiorcami – Biuro 
Obsługi Inwestora. Jego pracownicy 
pomagają firmom załatwić urzędowe 
sprawy, współorganizują wydarze-
nia gospodarcze w mieście, a także 
zapewniają kompleksową obsługę 
przed- i poinwestycyjną dla firm.

SILESIA BUSINESS & LIFE

Siemianowickie Targi Firm – najlepszą formą integracji i budowania bazy kontaktów przez lokalny biznes.
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Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze

Katowice Airport na szóstkę!

W 2016 roku z siatki połączeń pyrzo-
wickiego lotniska skorzystało rekordo-
we 3,22 mln osób, czyli o 152 tysiące 
więcej w porównaniu z 2015 rokiem. 
W tej liczbie było 1,08 mln pasażerów 
rejsów czarterowych – o 21,7 tys. więcej 
niż rok wcześniej. Najlepszy w historii 
wynik port osiągnął także w segmencie 
ruchu cargo, obsługując 17,6 tys. ton 
frachtu – o 1 551 ton więcej niż w roku 
2015. 

Osiągnięcie znakomitego wyniku 
w roku 2016 nie byłoby możliwe bez 
zdecydowanego rozwoju siatki połą-
czeń regularnych. W ofercie pojawiło 
się dziewięć nowych tras. Pięć z nich to 
kierunki całoroczne, tj. Liverpool, Bari, 
Dubaj, Teneryfa i Lanzarote, a cztery 
to trasy sezonowe, dostępne w okresie 
wiosenno-letnim. Mowa tu o: Korfu, 

SILESIA BUSINESS & LIFE

Katowice Airport od lat znajduje się w gronie największych polskich 
portów regionalnych. Jest liderem w segmencie przewozów czarte-
rowych i cargo. Miniony rok pod wieloma względami był dla portu 
rekordowy.
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Sardynii, Heraklionie i Salonikach. 
W sezonie wakacyjnym Katowice Air-
port jak co roku oferowało najbogatszą 
wśród polskich portów regionalnych 
siatkę połączeń czarterowych. Wśród 
nich pierwsze w historii krajowych lot-
nisk regionalnych bezpośrednie, dale-
kodystansowe połączenie czarterowe. 
Trasa do Dominikany ruszyła 7 lipca 

2016 roku i obsługiwana jest szero-
kokadłubowym Boeingiem 767-

300ER.
Nie byłoby rozwoju siat-
ki połączeń oraz wzrostu 

ruchu pasażerskiego 

i cargo w Katowice Airport bez zna-
komitej infrastruktury, którą od lat 
skutecznie rozwija i modernizuje GTL 
SA. Po otwarciu nowej drogi startowej 
i terminalu pasażerskiego C w 2015 
roku, w minionym roku także oddano 
do użytku niezwykle istotne z perspek-
tywy rozwoju portu inwestycje. W maju 
uruchomiona została nowa baza cargo 
z terminalem towarowym o powierzch-
ni 12 tys. m kw. To ważna inwestycja, 
ponieważ Pyrzowice są największym 
polskim regionalnym portem cargo. 
W 2016 roku obsłużono tu 17,5 tys. 
ton niezwykle wartościowego frach-
tu, a perspektywy dalszego wzrostu są 
optymistyczne. W połowie zeszłego 

roku do użytku oddany został zmo-
dernizowany i przebudowa-

ny terminal pasażerski 

A. We wrześniu uruchomiony został 
system ILS II kategorii. Dzięki temu 
zdecydowanie wzrosła dostępność 
operacyjna portu w warunkach ograni-
czonej widzialność. Port kontynuował 
także inwestycję związaną z przebudo-
wą starej drogi startowej w drogę ko-
łowania. 

W 2017 roku Górnośląskie Towarzy-
stwo Lotnicze SA będzie kontynuować 
inwestycję związaną z przekształce-
niem starej drogi startowej w drogę ko-
łowania i dostosowaniem pola manew-
rowego portu do II kategorii operacji 
lotniczych. W III kwartale br. rozpocz-
nie się drugi etap rozbudowy płyty po-
stojowej cargo przed nową bazą do ob-
sługi frachtu w południowo-wschodniej 
części portu. Płyta rozbudowywana bę-
dzie na zachód. Na początku II kwartału 
br. zakończą się prace nad wielowarian-
tową koncepcją przebudowy i moder-
nizacji terminalu pasażerskiego B. Na 
podstawie tego dokumentu wybrany 
zostanie wariant przebudowy, a następ-
nie rozpocznie się przygotowanie pro-
jektu budowlanego. Trwają także pra-
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ce koncepcyjne związane z zadaniem 
przebudowy fragmentu drogi 913 wraz 
z układem dróg wewnętrznych Katowi-
ce Airport. Dokument będzie gotowy 
w II kwartale br. W I półroczu 2017 
roku rozpoczną się prace nad koncepcją 
związaną z realizacją kolejnego ważne-
go projektu, tj. budowy bazy paliw. Po-
nadto inwestycje na terenie portu reali-
zować będą partnerzy GTL SA. Polska 
Agencja Żeglugi Powietrznej w I pół-
roczu br. powinna rozpocząć budowę 
nowej wieży kontroli lotniska. Z kolei 
w drugim półroczu 2017 roku Chopin 
Airport Development prawdopodobnie 

rozpocznie budowę trzygwiazdkowego 
hotelu sieci Moxy (marka należąca do 
Mariotta).

Konsekwencją znakomitej współpra-
cy lotniska z liniami lotniczymi i touro-
peratorami będzie dalszy rozwój siatki 
połączeń lotniczych w 2017 roku. W po-
łowie marca wystartują cztery nowe 
połączenia linii lotniczej Wizz Air, tj.: 
Lizbona, Katania, Reykjavik i Malta. 
Linia pod koniec pierwszego kwartału 
roku powiększy swoją pyrzowicką bazę 
o szóstego 180-miejscowego Airbusa 
A320. Ponadto w pierwszym półroczu 
na lotnisku zadebiutuje nowy przewoź-

nik regularny. We wtorek, 9 maja br., ho-
lenderska, niskokosztowa linia lotnicza 
Transavia rozpocznie loty z Pyrzowic do 
Amsterdamu. Trasa obsługiwana będzie 
trzy razy w tygodniu we wtorki, czwart-
ki i niedziele. Wczesną jesienią nowe 
trasy z Pyrzowic uruchomi największa 
niskokosztowa linia lotnicza w Europie 
– irlandzki Ryanair. Dwa razy w tygo-
dniu będzie można polecieć z Katowice 
Airport na drugie największe włoskie 
lotnisko, czyli do Mediolanu Malpensa. 
Również dwa razy w tygodniu Ryanair 
obsługiwać będzie rejsy do Aten. W se-
zonie wiosna – lato 2017 siatka połączeń 
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regularnych z Katowice Airport obejmo-
wać będzie 49 kierunków do 20 państw.

Znakomitą ofertą na sezon wiosna 
– lato 2017 lotnisko dysponuje także 
w segmencie przewozów czarterowych. 
Jako regionalny lider tego rynku jego 
siatka połączeń wakacyjnych obejmuje 
w szczycie tegorocznego sezonu 65 tras 
do 18 państwa w Europie, Azji, Amery-
ce Północnej i Afryce. Wśród nich znaj-
dziemy cztery nowości – hiszpańską La 
Palmę i Reus, włoskie Rimini, Ohryd 
w Macedonii i Comiso na Sycylii. 

Najwięcej tras wakacyjnych, bo aż 
dziewiętnaście, dostępnych jest do 

Grecji. Decydując się na wypoczynek 
w Hiszpanii do wyboru mamy piętna-
ście kierunków. W ofercie znajdują się 
po cztery trasy włoskie i tureckie. Na 
Cypr do Portugalii i Egiptu biura podró-
ży oferują z Pyrzowic po trzy kierunki. 
Dwie trasy dostępne są do Albanii oraz 
do bardzo popularnej Bułgarii. Ponadto 
w siatce połączeń czarterowych znaj-
duje się po jednej trasie do: Chorwacji, 
Czarnogóry, Dominikany, Maroka, Tu-
nezji, Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich, Izraela, Omanu i Macedonii. 

W szczycie sezonu Katowice Airport 
zaoferuje najbogatszą w historii siatkę 

połączeń regularnych i czarterowych 
obejmującą 113 tras do 31 państw na 
czterech kontynentach, co przełoży się 
na rekordowy wynik liczby obsłużo-
nych podróżnych prognozowany na po-
ziomie od 3,5 mln do 3,6 mln osób.

Piotr Adamczyk
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To był magiczny wieczór. Pełen presti-
żu i luksusu. W trakcie gali Silesia Bu-
siness & Life Awards wyjątkowe nagro-
dy w postaci pater powędrowały w ręce 
tych, którzy wykazali się ponadprzecięt-
ną działalnością w 2016 roku. Wieczór 
uświetniły występy Rafała Brzozowskie-
go i Moniki Lewczuk.

JEDYNA TAKA NOC
To jedno z najważniejszych wydarzeń 

w kalendarzu magazynu Silesia Business 
& Life. Tym razem gala połączona z wrę-
czeniem prestiżowych nagród odbyła się 

Silesia Business & Life
AWARDS 2016

w nowo wybudowanym czterogwiazd-
kowym hotelu Holiday Inn w Dąbrowie 
Górniczej. Na gości czekał szereg atrak-
cji – poczynając od kulinarnych, przez 
estetyczne i muzyczne. Wszystko było 
dopięte na ostatni guzik, bo to jedyne 
w swoim rodzaju wydarzenie premium 
night. Galę poprowadziła niezastąpiona 
Patrycja Tomaszczyk-Kindla.

NAGRODZENI
Gale organizowane przez Silesia Bu-

siness & Life są wyjątkowe nie tylko 
ze względu na swój prestiż. Wydarze-

nie dedykowane jest ludziom sukcesu, 
osobom ambitnym, które skrupulatnie 
dążą do wyznaczonych sobie celów. Już 
sama obecność na gali to ogromne wy-
różnienie. W ręce tych, którzy w roku 
2016 wyróżnili się czymś szczególnym, 
powędrowały patery.

– My pracujemy cały rok i gala jest pod-
sumowaniem tej rocznej pracy – wszyst-
kich eventów i projektów, które tworzymy. 
Osoby, do których trafiają patery to te, 
na które zawsze możemy liczyć, więc nie 
mamy problemu z tym, żeby stworzyć galę 
im dedykowaną i wręczyć pamiątkowe pa-
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NAGRODZENI
SILESIA BUSINESS & LIFE AWARDS 2016

1. BETA MED – Firma Roku w Branży Medycznej.
2. BOCONCEPT – Firma Roku w Branży Przemysłu Meblarskiego. 
Za najlepszą dynamikę eksportu. 
3. PAKO LORENTE – Firma Roku w Branży Odzieżowej. 
4. HOLIDAY INN – DĄBROWA GÓRNICZA – Firma Roku w Branży 
Hotelarskiej.
5. UNIVERSAL SPIRITS Sp. z o.o. – Firma Roku w Branży Produkty 
Luksusowe.
6. SOLVADIS POLSKA – Firma Roku w Branży Chemicznej.
7. GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE – Firma Roku 
w Branży Logistycznej. 
8. JAEKEL BUD – Firma Roku w Branży Budowlanej. 
9. CLEAREX – Firma Roku w Branży Budowlanej w Kategorii 
Renowacja Obiektów Zabytkowych. 
10. ROSOMAK SA – Firma Roku w Branży Zbrojeniowej. 
11. KOMU GROUP – Firma Roku w Branży Turystycznej. 
12. REGIO RECORDS – Firma Roku w Branży Muzycznej.
13. ARTYSTA ROKU 2016 – ANDRZEJ STYRNA.
14. OSOBOWOŚĆ ROKU 2016 – TOMASZ IWAN.

27
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tery – podkreśla Klaudiusz Sevko-
vic, organizator gali i redaktor na-
czelny magazynu Silesia Business 
& Life.

W tym roku do znamienitego 
grona wyróżnionych dołączyły 
kolejne osoby i firmy. Wśród nich 
znalazła się m.inn. firma BetaMed 
S.A., której przyznano tytuł Firma 
Roku w Branży Medycznej.

– Współpracujemy z magazynem 
Silesia Business & Life przy okazji 
turniejów golfowych, ale takiego 
wyróżnienia się nie spodziewaliśmy. 
Z pewnością zmobilizuje nas ono do 
podejmowania kolejnych wyzwań – 
zapewniała Beata Drzazga, prezes 
zarządu BetaMed S.A.

Gala Silesia Business & Life 
pokazała także, że świat biznesu 
potrafi iść w parze ze światem sztu-
ki. Paterę otrzymał także Andrzej 
Styrna – malarz, którego wyróż-
niono tytułem Artysta Roku.

– Większość nagród, które dosta-
łem, to nagrody typowo artystyczne. 
Ta nagroda jest w zasadzie nagrodą 
biznesową, ale sztuka od dawna łączy 
się z biznesem. Wiele poważnych firm 
czy banków tworzy sobie własne ga-
lerie jako alternatywna forma inwe-
stycji czy dla podniesienia własnego 
prestiżu – tłumaczył surrealista.

To nie było jedyne wyróżnienie 
przyznane konkretnej osobie. Na 
swojej ścianie, obok trofeów spor-
towych, paterę powiesi także To-
masz Iwan, którego nagrodzono 
tytułem Osobowość Roku.

– Myślałem, że wraz z zakończeniem 
mojej kariery piłkarskiej nic takiego 
mi się nie przytrafi, ale myślę, że gdy-
by nie reprezentacja Polski – drużyna, 
której jestem częścią, zapewne bym 
takiej nagrody nie otrzymał. Jestem 
elementem zespołu, który daje dużo 
radości polskim kibicom. Myślę, że 
w końcu doczekaliśmy reprezentacji, 
z której każdy Polak może być dumny. 
W rankingu światowym wyprzedzamy 
nawet reprezentację Włoch, co jest 
sytuacją wręcz niebywałą. Ja jestem 
ogromnie dumny z tego, że mogę być 
częścią tego zespołu – podkreślał 
Tomasz Iwan, dyrektor reprezenta-
cji Polski w piłce nożnej.



29SILESIA BUSINESS & LIFESILESIA BUSINESS & LIFE 29



SILESIA BUSINESS & LIFE30

GWIAZDY WIECZORU
Gala Silesia Business & Life Awards wy-

pełniona była doznaniami. Obok doznań 
kulinarnych nie zabrakło także tych mu-
zycznych. Po raz kolejny postawiono na 
młodych wykonawców.

– Od początku staramy się promować wy-
konawców, którzy mają przed nami jeszcze 
wiele do odkrycia – tłumaczył Klaudiusz 
Sevkovic.

I rzeczywiście, tych odkryć nie brakowa-
ło. Z zupełnie innej strony zaprezentował 
się publiczności Rafał Brzozowski, który 
wystąpił w nowym repertuarze.

– Dla mnie gala Silesia Business & Life 
Awards to szczególne wydarzenie, gdyż jestem 
na okładce pisma. Ogromnie dziękuję za to, że 
w wywiadzie mogłem opowiedzieć o projek-

cie, który w trakcie gali także po raz pierw-
szy zaprezentowałem szerokiej publiczności. 
Marzyłem o tym od kilku lat, aby stworzyć 
projekt muzyczny orkiestrowy, bigbandowy, 
można nawet powiedzieć, że trochę bizne-
sowy, bo to jest muzyka, która stoi na nieco 
wyższym poziomie. Dla mnie było to ogrom-
ne wyzwanie, aby spróbować sił w innym 
gatunku muzycznym. W muzyce rozrywko-
wej i popie osiągnąłem bardzo dużo, więc 
uznałem, że najwyższy czas, by podnieść po-
przeczkę. Byłem trochę zestresowany, bo nie 
wiedziałem jak zareaguje publiczność. Oka-
zało się, że odbiór był fantastyczny i z wiel-
kim optymizmem mogę iść dalej i prezento-
wać materiał, który miał dzisiaj premierę, na 
kolejnych koncertach – podkreślał muzyk.

Krzysztof Zioło

SILESIA BUSINESS & LIFE30
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Niezwykłych wrażeń dostarczyła także 
Monika Lewczuk. I to nie tylko muzycz-
nych, ale także estetycznych. Artystka 
swoją karierę rozpoczynała w modelin-
gu. Tego wyjątkowego wieczoru Monika 
zaprezentowała swoje największe hity 
i była pozytywnie zaskoczona reakcją 
publiczności.

– Wydaje mi się, że w trakcie gali pano-
wała miła atmosfera. Czułam naprawdę 
fajną energię – mówiła po występie Mo-
nika Lewczuk. – Zaprezentowałam cztery 
utwory, w tym trzy z nich były singlami. Wi-
dać było, że duża część publiczności znała 
te piosenki, co było dla mnie niezwykle miłe. 
W przypadku tego typu imprez publiczność 
ma utrudnione zadanie, bo może wesprzeć 

nas tylko uśmiechem czy oklaskami, ale 
ja to wsparcie w trakcie swojego występu 
czułam – dodała.

ZOSTAŃ CZĘŚCIĄ TEGO ŚWIATA
Kolejne z cyklu wydarzeń Premium 

Night, organizowanych przez magazyn 
Silesia Business & Life, za nami.

– To trzecia już edycja Silesia Business 
& Life Awards. Każdego roku staramy się 
postawić poprzeczkę coraz wyżej i myślę, 
że to kolejny raz, kiedy z całą pewnością 
możemy stwierdzić, że udało nam się to 
zrobić. Ta noc na długo zapadnie w pa-
mięć naszym współpracownikom, partne-
rom i zaproszonym gościom, którym w ten 
sposób chcemy podziękować i jednocześnie 

zachęcić do dalszej współpracy –podsu-
mował Klaudiusz Sevkovic, organizator 
gali i redaktor naczelny magazynu Sile-
sia Business & Life.

Częścią tego wyjątkowego świata 
może zostać każdy. Jesteśmy otwarci 
na nowe znajomości, doświadczenia czy 
projekty, jeśli więc prowadzisz dyna-
micznie rozwijającą się firmę i chcesz do 
nas dołączyć – nic bardziej prostszego. 
Skontaktuj się z naszą redakcją. My po-
możemy Ci rozszerzyć horyzonty.

Zachęcamy do odwiedzania naszych 
stron internetowych, gdzie można zna-
leźć wiele zdjęć oraz reportaż video 
z tegorocznej Silesii Business & Life 
Awards 2016.

SILESIA BUSINESS & LIFE32



33SILESIA BUSINESS & LIFE



SILESIA BUSINESS & LIFE34



35SILESIA BUSINESS & LIFE



SILESIA BUSINESS & LIFE36

SYLWETKA

Andrzej STYRNA

Artysta Roku 2016 Silesia Business & Life, laureat nagrody Muza za szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie kultury, malarz, reżyser i scenograf, czyli… Andrzej Styrna. 

Sztuka wymaga jakości

Jego dewizą jest ukazywanie rzeczy 
zwykłych w sposób niezwykły. Surrealizm 
symboliczny i synestezja, czyli odbieranie 
obrazu kilkoma zmysłami równocześnie 
to główne narzędzia, jakimi się posługuje 
w swojej ponad trzydziestoletniej twórczo-
ści. Oprócz talentu, z jakim się urodził, jest 
przede wszystkim człowiekiem prostym 
i szlachetnym, który często pochyla się nad 
innymi.

– Kierunek, w którym Pan działa, to 
surrealizm symboliczny. Dlaczego jest 
Pan mu wierny od tylu lat?

– Jest to kierunek, który pozwala mi 
na pokazanie realnych problemów w nie-
realny sposób. Poza tym myślę, że realne 
malarstwo przy dzisiejszej technice foto-
graficznej nie spełnia już takich oczekiwań 
i funkcji, jak spełniało kiedyś. Natomiast 
bardzo ważna jest wartość techniczna i war-
tość warsztatu, które muszą być pokazane 
w każdej technice i w każdym kierunku, 
także w surrealizmie symbolicznym. Ja 
zaczynałem od malarstwa realistycznego, 
także od kopiowania znanych malarzy, co 
znacznie podniosło mój warsztat. Żeby ma-
lować, najpierw trzeba nauczyć się tworzyć 
realistycznie.

– Bycie artystą w dzisiejszych czasach 
jest trudne?

– Bardzo. Jest to właściwie sinusoida, 
bo raz jest dobrze, a raz źle. Jeżeli chodzi 
o aspekt materialny, to nie ma reguły, bo raz 
się czeka kilka tygodni na sprzedaż dzieła, 
a raz uda się sprzedać kilka obrazów w za-
ledwie jednej chwili. 

– Stąd właśnie być może niektórzy 
łączą sztukę z biznesem. Jest to jakieś 
wyjście?

– Jest to jakieś wyjście, ale nie da się łą-
czyć sztuki z biznesem na dobre, bo albo się 
w czymś jest, albo się nie jest. Nie można 
w sztuce pracować na pół gwizdka. Sztukę 

trzeba czuć mentalnie. Jeżeli ktoś pracuje 
w korporacji od poniedziałku do piątku za 
biurkiem, a w weekend maluje sobie obraz 
to jest to po prostu amatorstwo. Jeżeli chce 
się być profesjonalnym artystą, to trzeba się 
temu poświęcić. Czasem trzeba posiedzieć 
tydzień, dwa, trzy, albo nawet popracować 
kilka miesięcy, aby stworzyć coś warto-
ściowego.

– Sztuka wymaga jakości?
– Dokładnie. Myślę, że odbiorca dziś jest 

bardzo wymagający. W dzisiejszych cza-
sach każdy może wsiąść w samolot, pole-
cieć do Madrytu czy Paryża i obejrzeć ory-
ginały prac, obrazów czy rzeźb w jednym 
momencie. W latach mojej młodości tak nie 
było. Wtedy każdy, nawet najmniejszy wer-
nisaż, cieszył się ogromnym powodzeniem. 
Dzisiaj nie jest łatwo pozyskać odbiorców. 

– Co Pana inspiruje?
– Życie i człowiek. Wszystko, co mnie 

otacza. Cała symbolika, surrealizm i to, 
co tworzę, obraca się wokół człowieka, 
wokół jego mentalności, pracy, pieniędzy, 
spostrzeżeń, wiary. To są te elementy, któ-
re mnie najbardziej interesują i wokół nich 
tworzę swoje prace. 

– Największy artystyczny autorytet?
– Myślę, że skupiłbym się na jednym ar-

tyście, z którym, niestety, nigdy nie było mi 
dane się spotkać – to Zdzisław Beksiński. 
Był to człowiek, wokół którego tworzyłem 
swoje prace, w pewnym momencie moi 
znajomi stwierdzili, że bardzo się do niego 
zbliżyłem i z pewnością będą mnie do niego 
porównywać, dlatego później odbiegłem od 
niego. Faktycznie, byłem bardzo zainspiro-
wany jego pracami, śledziłem jego wysta-
wy, jeździłem do Sanoka do jego galerii au-
torskiej. Myślę, że na pewnym etapie trzeba 
odciąć wszystkie inspiracje i skupić się na 
samym sobie. Oczywiście należy mieć ja-
kiś wzorzec, ale przede wszystkim skupić 
się na sobie.

– W pańskich pracach często pojawia 
się motyw kobiety lub jej atrybutów. 
Dlaczego?

– Myślę, że kobieta od wieków inspiro-
wała wielu artystów i nie jestem wyjątkiem. 
Bardzo lubię malować ciało i uważam 
np. malowanie dłoni za niełatwy element, 
od którego wielu artystów ucieka. Ja nie. 
Z pewnością też wolę malować kobiety niż 
mężczyzn [śmiech – przyp. red.].

– Jaki mają przekaz Pańskie prace? 
Jak są odbierane?

– Tytuł, który nadaję pracy, to tylko i wy-
łącznie kierunek. Uważam, że każda praca 
musi być odbierana indywidualnie i każdy 
musi ją indywidualnie rozumieć. Dam pro-
sty przykład: kiedyś namalowałem obraz 
pod tytułem „Pocałunek”. Jeżeli obraz ten 
widzi osoba zakochana, być może będzie on 
dla niej oznaczać romantyzm, namiętność 
i seks, jeżeli natomiast zobaczy to osoba 
zdradzona, może odebrać mój obraz jako 
pocałunek Judasza. Nie ma reguły. Wszyst-
ko zależy od okoliczności. Wszystkie ele-
menty i barwy obrazu tworzą pewien sens, 
a jego odbiór zależy tylko i wyłącznie od 
danej osoby, która ma styczność z obrazem. 

– Jaką techniką Pan maluje?
– Jest to przede wszystkim olej na płót-

nie, czyli technika tradycyjna. Przygotowu-
ję grunt, nakładam kilka warstw kolorów 
i werniksuję. Pozwala mi to na osiągnięcie 
zamierzonych efektów. Często też maluję 
naraz kilka obrazów, czekając na wyschnię-
cie kolejnych warstw farby.

– Jest jakieś spektrum barw, którymi 
najczęściej się Pan posługuje?

– Sądzę, że palety barw należy używać 
całej. Natomiast kolor w moich pracach jest 
jednym z ważniejszych elementów. Najważ-
niejszą rzeczą z kolei jest część mentalna, 
która jest przekazem. Drugą sprawą jest 
kolorystyka. Dzięki odpowiedniemu użyciu 
kolorów ten sam element można przedsta-
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wić na wiele sposobów, może on wyrażać 
coś zupełnie innego. Jest to bardzo istotna 
kwestia, która właśnie zależy od przeka-
zu. W sztuce nie ma ulubionych kolorów. 

– Dali, Ernst czy Picabia?
– Spośród tych trzech, myślę, że naj-

bliższy mi jest Salvador Dali. I nie tylko 
pod względem jego prac, ale i ciekawej 
osobowości, jego życia, przywar, eks-
centryczności i osobowości. 

– Ostatnio otrzymał Pan tytuł Arty-
sty Roku podczas Gali Silesia Business 
& Life. Jak Pan to skomentuje?

– Bardzo się cieszę z tej nagrody. Je-
stem związany z wydawnictwem i zapra-
szany na imprezy. Ludzie zastanawiają się 
dlaczego biznes i sztuka są ze sobą coraz 
częściej łączone, a przecież często banki 
czy korporacje otwierają wła-
sne galerie sztuki 

w celach podniesienia prestiżu. Dzisiaj to już 
jest dość mocny trend. W końcu ludzie zro-
zumieli, że warto otaczać się prawdziwymi, 
wartościowymi dziełami, a nie reprodukcja-
mi kupionymi w sklepie.

– Ma Pan własną pracownię?
– Mam swoją dużą pracownię w Byto-

miu i galerię autorską przy ulicy Moniuszki 
8 również w Bytomiu. We współczesnych 
czasach utrzymanie galerii jest niestety 
dość kosztowne, a mnie, na szczęście, się 
to udało i jestem z tego dumny. 

– Prócz malarstwa zajmuje się Pan 
także innymi dziedzinami sztuki, między 
innymi reżyserią i scenografią.

– Tak, organizuję duże wydarzenia, które 
wymagają ogromnych nakładów pracy. Po-
kazuję obraz, opierając się o dźwięk, taniec, 

muzykę, efekty wizualne czy 
nawet kuchnię. Robię 

do tego specjal-
ną scenogra-

fię, dodaję 
e f e k t y 

specjalne. 
I efekt 
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jest niezwykły. Są to bardzo widowiskowe 
wydarzenia, które zapadają w pamięć. Taką 
formę wyrazu nazywam synestezją, czy-
li odbieraniem sztuki wieloma zmysłami. 
Aby osiągnąć taki efekt współpracowałem 
w z takimi firmami, jak Philips, co wymaga-
ło półrocznych rozmów. 

– Wymaga to sporej cierpliwości.
– Kiedy już mam obraz tego, co chcę 

zrobić, jestem bardzo zdeterminowany 
i dbam o szczegóły we wszystkim, czego 
dotykam. Moje wernisaże, na które zawsze 
przychodzi komplet gości, są z pewno-
ścią tego dowodem. Traktuję każdego jak 
VIP-a i pozwalam moim gościom na dozę 
człowieczeństwa, bo w dzisiejszych czasach 
ludzie, którzy na co dzień mają styczność 
z korporacjami, wiedzą, że tam liczy się tyl-
ko wyzysk i pieniądze.

– Jaki Andrzej Styrna jest naprawdę?
– Andrzej Styrna, jak każdy inny czło-

wiek, jest zmienny. Ja tworzę już ponad 30 
lat i na przestrzeni tego czasu bardzo się 
zmieniłem. Kiedyś miałem inne priorytety, 
dlatego sądzę, że moja dzisiejsza twórczość 
jest dużo bardziej dojrzała, niż ta z mło-
dych lat. 

– Niezwykły cykl obrazów związanych 
z Bytomiem, czyli kalendarz z 2016 roku, 
który Pan zrobił na zlecenie miasta, to nie 
lada wyzwanie.

– Owszem. Dostałem zlecenie na dwana-
ście prac i kalendarz faktycznie okazał się 
sukcesem. W historii miasta nigdy nie sprze-
dano tylu kalendarzy, które rozeszły się jak 
świeże bułeczki. Musiano nawet dodruko-
wać około pięćset sztuk. Pokazałem Bytom 
inaczej, po mojemu. Dostałem również tutaj 
na szczęście bardzo dużą swobodę artystycz-
ną. Elementy, które pokazałem, były zro-
bione zdjęciowo: architektura, pomniki itp., 
dołożyłem do tego elementy surrealizmu, np. 
jeden z obrazów przedstawiał kobietę, z któ-
rej włosów wychodziła bytomska opera.

– Realizm jest nudny?
– Nie, realizm nie jest nudny. Żeby 

w ogóle malować w jakimkolwiek kierunku 
należy umieć malować realistycznie i jeżeli 
ktoś tego nie umie robić, niech się w ogóle 
nie zabiera za tworzenie i malowanie. Na-
tomiast przy dzisiejszej technologii myślę, 
że malowanie realistyczne, np. krzesła, dla 
mnie nie ma po prostu sensu. 

– Jaką rolę w Pana życiu pełni podświa-
domość?

– Myślę, że to jest codzienny matrix, 
w jakim żyjemy. I myślę, że stąd się bie-
rze ten mój surrealizm, który pozwala mi 
na tworzenie tego, co maluję.

– A jest Pan zabobonny?
– Nie. Jestem wierzący, ale to też się 

zmieniło na przestrzeni czasów. Kiedyś 
chodziłem do kościoła, bo tak byłem wy-
chowany, dzisiaj robię to świadomie i są-
dzę, że jest to dość istotna kwestia w ży-
ciu człowieka. Bo np. żadne zwierzę nie 
potrafi rozróżnić sztuki czy dobra od zła. 
Myślę, że to o czymś świadczy.

– Jak Pan rozumie kryzys świadomo-
ści?

– Ja nie mam kryzysu świadomości, 
dzięki wierze i wartościom, które wyznaję.

– Freud stwierdził, że surrealiści to 
stuprocentowi wariaci. Zgodzi się Pan 
z jego zdaniem?

– Za wariata może się nie uznaję, ale za 
dziwoląga już tak – tak przynajmniej uwa-
ża moja żona, która często powtarza, że 
z artystą jest ciężko żyć [śmiech – przyp. 
red.]. Ja to samo mogę powiedzieć o filo-
zofach, niezbyt przejmuję się tym, co mó-
wił Freud.

– Surrealizm to również Pana świato-
pogląd?

– Nie, absolutnie. W historii było wielu 
artystów, którzy zajmowali się np. medy-
cyną i malowali obrazy, tak jak np. Le-
onardo da Vinci. Malarstwo surrealistycz-
ne to moja praca. I tak jak powiedziałem 
wcześniej, wybrałem je, bo dzięki niemu 
potrafię przedstawić zwykłe rzeczy w nie-
zwykły sposób.

– Jeżeli mógłby Pan posiadać jakąś 
jedną niezwykłą moc, co by to było?

– Bardzo trudne pytanie. Myślę, że na 
dzień dzisiejszy posiadam tę moc i jest to 
wiara w Boga i wiara w drugiego człowieka. 
Szacunek. To jest coś dość zwykłego, czego 
jednak niestety brakuje wielu ludziom. 

– Zdradzi nam Pan swoje plany na 
najbliższy czas?

– Przygotowuję teraz właśnie dużą im-
prezę sztuki połączonej z kuchnią. Spo-
tykam się z kucharzem i wspólnie anali-
zujemy składniki. To ciekawe, bo w tym 
momencie kucharz również staje się arty-
stą. To jest właśnie najbliższy event, nad 
którym pracuję.

– Co Pan robi w wolnym czasie?
– Chodzę na koncerty, do filharmonii, 

uprawiam sport, piję whisky i palę cygara.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Zioło
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PORADY PRAWNE

Kierowca kontra zarządca drogi

Zwykle jest tak: paskudna pogoda, oblo-
dzona nawierzchnia, chwila nieuwagi i twój 
ukochany pojazd ląduje w rowie. A razem 
z nim twoja duma jako świetnego kierowcy. 
Niepotrzebnie – mówią prawnicy, bo zgod-
nie z prawem to zarządca drogi ma zadbać, 
by nadawała się ona do jazdy.

Wpadłeś do rowu 
na „szklance”? Walcz o swoje!

Jedna z najbardziej znanych katowickich 
kancelarii prawnych Duraj Reck i Partne-
rzy z myślą o kierowcach przeanalizowała 
zarówno przepisy prawa, jak i orzeczenia 
wydawane w podobnych przypadkach 
przez sądy powszechne. Wnioski są krze-
piące dla kierowców, bo wynika z nich, że 
w sytuacji wypadku drogowego na auto-
stradzie, którego bezpośrednią przyczy-
ną była oblodzona nawierzchnia jezdni, 
odpowiedzialność za powstałą wskutek 
powyższego zaniedbania szkodę ponosi 
zarządca drogi.

Co to oznacza dla kierowcy? – Przede 
wszystkim to, że nie musimy się obarczać 
winą za to, że wpadliśmy do rowu albo na-
jechaliśmy na tył pojazdu poruszającego 
się przed nami. Jeśli warunki jazdy nie po-
zwalały na bezpieczne jej wykonywanie, to 
nie jest to nasza wina, tylko tego, którego 
zadaniem było zadbać o drogę – mówi 
Dominika Bodzioch z Kancelarii Duraj 
Reck i Partnerzy.

Oczywiście kiedy już poprawimy sobie 
humor tym, że to nie była nasza wina, po-
zostanie kwestia znalezienia winnego. Tu 
sprawa nieco się komplikuje, bo w Polsce 
mamy co najmniej kilka kategorii dróg, 
a samych zarządzających jest jeszcze 
więcej. Czeka nas zatem trochę wysiłku, 
ale ustalenie zarządcy jest jak najbardziej 
możliwe – mówią prawnicy.

I podpowiadają: zgodnie z Ustawą z dnia 
21 marca 1985 roku o drogach publicz-
nych (Dz.U. nr 14, poz. 60) z uwagi na 
funkcje w sieci drogowej drogi publiczne 

dzielą się na drogi krajowe, wojewódzkie, 
powiatowe i gminne. Drogi krajowe stano-
wią własność Skarbu Państwa, natomiast 
drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne 
to własność właściwego samorządu woje-
wództwa, powiatu lub gminy. Do dróg kra-
jowych zalicza się m.in. autostrady i drogi 
ekspresowe.

Zarządcą drogi, w rozumieniu art. 19 
ust. 1 Ustawy o drogach publicznych, jest 
organ administracji rządowej lub jednost-
ki samorządu terytorialnego, do którego 
właściwości należą sprawy z zakresu pla-
nowania, budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i ochrony dróg. Centralnym or-
ganem administracji rządowej właściwym 
w sprawach dróg krajowych jest General-
ny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, 
którego głównym zadaniem jest wykony-
wanie zadań zarządcy dróg krajowych.

Ustalenie zarządcy, czyli „winnego”, to 
nie tylko kwestia podreperowania naszej 
zrujnowanej dumy, ale też… kwestia pie-
niędzy. Bo przecież skoro jest winny, to 
powinien naprawić zaistniałe szkody. I tu 
zapewne pojawią się największe wyzwa-
nia. Nietrudno sobie bowiem wyobrazić, 
że zarządcy dróg niechętnie będą przyzna-
wać się do winy, a tym bardziej naprawiać 
szkody. Skłonić ich do tego może solidna 
argumentacja i właśnie w tym zakresie kie-
rowców postanowiła wspomóc katowicka 
Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy.

– Przede wszystkim musimy udowodnić 
drugiej stronie, która zwykle może korzy-
stać z pomocy doświadczonych prawników, 
że również za nami stoi solidna znajomość 
prawa. Najlepiej więc już pierwsze pismo 

wystosowane do zarządcy drogi poprzeć 
orzecznictwem – mówi Mateusz Grzech. 
Kancelaria wyselekcjonowała najważniej-
sze wyroki i uzasadnienia, które prezen-
tujemy poniżej. Choć są pisane w sposób 
nieco zawiły dla zwykłego śmiertelnika, 
gwarantujemy, że w kontakcie z zarząd-
cą drogi znacznie ułatwią „negocjacje”. 
A więc do dzieła.

Jak wskazuje się w orzecznictwie (tak 
m.in.: wyrok SA w Łodzi z dnia 17 grud-
nia 2014 roku, sygn. akt I Aca 881/14) 
i literaturze (tak: M. Czarna, Zimowe 
utrzymanie dróg w świetle prawa polskie-
go, Zeszyty Naukowe nr 154, rok 2014), 
przez owo utrzymanie nawierzchni rozu-
mie się nie tylko obowiązek utrzymywa-
nia jej w należytym stanie technicznym, 
ale także obowiązek utrzymywania jej 
w czystości, usuwania śniegu, lodu oraz 
innych zanieczyszczeń. Powyższe jed-
noznacznie wynika z definicji utrzyma-
nia dróg zawartej w art. 4 pkt 20 Ustawy 
o drogach publicznych, zgodnie z którą 
przez utrzymanie drogi rozumie się wy-
konywanie robót konserwacyjnych, po-
rządkowych i innych zmierzających do 
zwiększenia bezpieczeństwa i wygody 
ruchu, w tym także odśnieżanie i zwal-
czanie śliskości zimowej.

Ponadto należy również zgodzić 
się z twierdzeniem Sądu Okręgowego 
w Gdańsku, który w wyroku z dnia 3 listo-
pada 2011 roku (sygn. akt III Ca 1569/10) 
wyjaśnił, iż poprzez należyty stan na-
wierzchni należy rozumieć, ze względu na 
szczególne przeznaczenie drogi, zdatność 
tej drogi do użytkowania w sposób zapew-
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niający bezpieczeństwo korzystających 
z niej osób trzecich. W tym celu przyjąć 
należy, że dla zapewnienia właściwego 
utrzymania nawierzchni drogi podmiot 
zarządzający drogą zobowiązany jest po-
dejmować nie tylko działania o charak-
terze interwencyjnym w odpowiedzi na 
sygnały zgłaszane przez użytkowników 
drogi, ale również powinien we własnym 
zakresie podjąć wszelkie starania umoż-
liwiające nie tylko zapobieganie zdarze-
niom wpływającym negatywnie na stan 
nawierzchni, ale przede wszystkim zorga-
nizować własne czynności nadzorcze tak, 
by zoptymalizować swoje możliwości 
interwencji niezależnie od informacji ze 
strony użytkowników dróg.

Zatem zaniedbania w tym zakresie, 
polegające m.in. na braku posypania 
solą oblodzonej nawierzchni autostrady, 
stanowią naruszenie ustawowego obo-
wiązku zarządcy drogi, wynikającego 
wprost z art. 20 pkt 4 ustawy o drogach 
publicznych.

W kontekście omawianego problemu 
na uwagę zasługuje również wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 grud-
nia 2014 roku (sygn. akt I Aca 881/14), 
w którym sąd opowiedział się za stano-
wiskiem, iż to na zarządcy drogi ciąży 
szeroko rozumiany obowiązek wykony-

wania ogółu prac remontowych, zabez-
pieczających i przywracających pier-
wotny (prawidłowy) stan nawierzchni 
oraz bieżących robót konserwacyjnych, 
porządkowych i innych, których celem 
jest poprawa jakości i zwiększenie bez-
pieczeństwa ruchu, a jego pierwszopla-
nowym zadaniem jest utrzymanie dro-
gi w stanie wykluczającym narażenie 
użytkowników na wypadek, pozostający 
w adekwatnym związku przyczynowym 
z ich wykorzystaniem.

Ponadto w wyżej przywołanym wyro-
ku sąd stwierdził, iż w sytuacji, w której 
przyczynę szkody ma stanowić zaniecha-
nie, a zatem kiedy ocena związku przy-
czynowego przebiega w oparciu o hipote-
tyczne założenie, iż określone działanie, 
gdyby zostało podjęte, zapobiegałoby 
szkodzie, należy wskazać to niezbędne 
działanie zapobiegawcze oraz wykazać, 
że istniała obiektywna potrzeba i możli-
wość jego podjęcia.

Mając na względzie powyższe, niewąt-
pliwym wydaje się fakt, iż w przypadku, 
gdy kontrola powypadkowa stwierdza, 
że przyczyną zaistniałego zdarzenia była 
oblodzona nawierzchnia jezdni, to gdyby 
owo niezbędne działanie zapobiegawcze, 
polegające na posypaniu solą oblodzonej 
nawierzchni jezdni, zostało w odpowied-

nim czasie podjęte, to wówczas zapobie-
głoby powstaniu szkody.

W konsekwencji należy stwierdzić, iż 
zarządca drogi ponosi odpowiedzialność 
deliktową zgodnie z art. 415 Kodeksu cy-
wilnego. Powyższą tezę potwierdził Sąd 
Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 
11 czerwca 2014 roku (sygn. akt I Aca 
183/14), w którym stanął na stanowisku, 
iż uchybienie przez zarządcę obowiązkom 
w zakresie utrzymania drogi, w tym co do 
wykonania prac porządkowych, upraw-
nia poszkodowany podmiot do oparcia 
odpowiedzialności odszkodowawczej na 
podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego, 
po spełnieniu wszystkich przesłanek tym 
przepisem wymaganych. Ponadto na uwa-
gę zasługuje również twierdzenie sądu, iż 
to rzeczą zarządcy drogi jest zapewnienie 
koniecznej, sprawnej organizacji pracy 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla 
jej użytkowników.

W kontekście odpowiedzialności od-
szkodowawczej zarządcy drogi przy-
wołania wymaga również wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 lip-
ca 2014 roku (sygn. akt I Aca 658/15), 
w którym sąd postawił tezę, zgodnie 
z którą zarządca drogi ma szczególny 
ustawowy obowiązek dbałości o na-
wierzchnię drogi wynikający z art. 20 



43SILESIA BUSINESS & LIFE

MINI_Business_Life_210x297_Bawaria Motors Katowice_Range.indd   1 30/01/17   09:40



SILESIA BUSINESS & LIFE4444 SILESIA BUSINESS & LIFE

DURAJ RECK i PARTNERZY 
40-079 Katowice, ul. Gliwicka 5

www.durajreck.com
+48 32 253-90-11
+48 32 703-99-59

fax: +48 32 253-04-76
e-mail: kancelaria@durajreck.com

pkt 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku 
o drogach publicznych.

Aby można było mówić o odpowie-
dzialności odszkodowawczej zarządcy 
drogi w przypadku szkody powstałej 
wskutek zaniechania obowiązku zwalcza-
nia śliskości zimowej przez zarządcę dro-
gi, konieczne jest zaistnienie przesłanek 
warunkujących powstanie owej odpowie-
dzialności. Pierwszą z nich jest zaistnie-
nie szkody, którą na gruncie niniejszej 
sprawy stanowić może uszkodzony sa-
mochód. Drugą jest wystąpienie faktu, 
za który ustawa czyni odpowiedzialnym 
określony podmiot, czyli powstanie czy-
nu niedozwolonego – jest to w świetle 
omawianego przypadku zaniechanie obo-
wiązku posypania solą oblodzonej auto-
strady. Natomiast ostatnią przesłanką jest 
zaistnienie związku przyczynowego mię-
dzy czynem niedozwolonym a szkodą, 
czyli wykazanie, iż wypadek, który spo-
wodował uszkodzenie samochodu, był 
następstwem zaniedbania przez zarządcę 
drogi obowiązku należytego utrzymania 
nawierzchni drogi.

Zaznaczyć ponadto należy, iż ciężar do-
wodu co do wszystkich powyższych oko-
liczności obciąża poszkodowanego, czyli 
osobę, która uległa wypadkowi, wpadając 
w poślizg, którego przyczyną była oblo-
dzona nawierzchnia drogi. W omawia-
nym zagadnieniu na poszkodowanym 
będzie ciążył obowiązek wykazania faktu 
uszkodzenia samochodu, przeprowadze-
nia dowodu świadczącego o tym, iż w tym 

czasie warunki pogodowe powodowały 
powstanie lodu na nawierzchni jezdni 
(np. zwrócenie się do Instytutu Meteoro-
logii i Gospodarki Wodnej w celu ustale-
nia warunków pogodowych panujących 
w dniu wypadku) oraz tego, że wypadek, 
wskutek którego został uszkodzony sa-
mochód, był spowodowany oblodzoną 
nawierzchnią drogi (np. przeprowadzenie 
dowodu z opinii biegłego z zakresu ruchu 
drogowego i rekonstrukcji wypadków 
drogowych na okoliczność ustalenia czy 
nawierzchnia autostrady w dniu wypad-
ku była oblodzona oraz jaki wpływ na 
poruszanie się pojazdów ma oblodzenie 
nawierzchni jezdni). Należy zaznaczyć, 
iż bez zaistnienia tych przesłanek oraz 
ich wykazania, w kontekście omawiane-
go stanu faktycznego, nie będzie można 
mówić o odpowiedzialności odszkodo-
wawczej Generalnego Zarządcy Dróg 
Krajowych i Autostrad.

Niewątpliwym wydaje się fakt, iż brak 
utrzymania odpowiedniej nawierzchni 
drogi poprzez posypanie solą oblodzo-
nej autostrady stanowi wystąpienie faktu, 
za który ustawa czyni odpowiedzialnym 
określony podmiot, czyli w niniejszym 
przypadku zarządcę drogi. Zaniechanie 
to stanowi naruszenie ustawowego obo-
wiązku zarządcy drogi, którego źródło 
stanowi art. 20 pkt 4 Ustawy o drogach 
publicznych. Bezsporna pozostaje rów-
nież okoliczność, iż w przypadku wy-
padku drogowego, którego bezpośrednią 
przyczyną jest poślizg spowodowany 

oblodzoną nawierzchnią jezdni, odpowie-
dzialność odszkodowawczą za powstałą 
wskutek zaistniałego zdarzenia szkodę 
poniesie zarządca drogi, którym w zależ-
ności od kategorii drogi, na której doszło 
do powstania szkody, jest podmiot okre-
ślony w ustawie.

Podsumowując, w sytuacji wypadku 
samochodowego, wskutek którego doszło 
nie tylko do uszkodzenia samochodu, ale 
również do powstania obrażeń ciała czy 
też wskutek którego osoba poszkodowa-
na poniosła krzywdę, a którego przyczy-
ną była oblodzona nawierzchnia drogi, 
to zgodnie z obowiązującym porządkiem 
prawnym odpowiedzialność odszkodo-
wawczą za szkody powstałe z tego tytułu 
ponosi zarządca drogi. Podkreślić bowiem 
należy, iż zaniechanie szczególnego obo-
wiązku dbałości o należyte utrzymanie 
nawierzchni drogi poprzez jej posypanie 
solą w przypadku powstania na niej lodu 
stanowi naruszenie art. 20 pkt 4 Ustawy 
o drogach publicznych przez zarządcę 
drogi, tym samym rodzi powstanie po jego 
stronie odpowiedzialności deliktowej.

Autorzy: Mateusz Grzech
  Dominika Bodzioch
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– Większość źródeł podaje, że 
w Twoim przypadku jednak nie 
muzyka była pierwsza, a modeling. 

– Chyba nie do końca można to tak 
ująć, bo gdy sięgniemy głębiej – oka-
zuje się, że na początku jednak była 
muzyka. Uczęszczałam do szkoły 
muzycznej, gdzie grałam na fortepia-
nie. Później wielokrotnie występo-
wałam na przeróżnych akademiach 
i uroczystościach szkolnych właśnie 
w roli muzyka. Kolejnym etapem 
mojej ścieżki był Teatr Buffo, gdzie 
chodziłam na warsztaty. Jeszcze póź-
niej kolejna szkoła muzyczna, w któ-
rej bardziej poszłam w stronę jazzu. 
Tak naprawdę to było fundamentem, 
a modeling, który pojawił się po dro-
dze, był właściwie dodatkiem. Po-
zowanie i chodzenie po wybiegach 
także było efektem moich zaintereso-
wań, bo od zawsze pasjonowałam się 
modą. Lubiłam zabawę wizerunkiem. 
Natomiast tak naprawdę nie do końca 
czułam, że to jest moje miejsce. Za-
wsze lubię mieć wpływ na to, jaki jest 
ostateczny efekt działań, które po-
dejmuję. Z perspektywy czasu mogę 
powiedzieć, że to było fantastyczne 
doświadczenie i dobra zabawa.

– Szkoła muzyczna, Twoim zda-
niem, to dobry fundament?

– Myślę, że jeżeli ktoś chce robić 
muzykę, to jest to pewnego rodzaju 
podstawa. Trudno jednak szufladko-
wać. Jest wiele osób, które nie mają 
tego typu wykształcenia i robią fan-
tastyczną muzykę. Ja to doceniam. 
Wydaje mi się jednak, że przez znajo-

mość muzyki klasycznej, czy zaznajo-
mienie się z nutami, patrzy się na mu-
zykę w inny sposób i w zupełnie inny 
sposób kształtuje się gust muzyczny.

– Tobie to pomaga w komponowa-
niu? Czujesz, że masz większą świa-
domość i łatwiej jest Ci określić ja-
kie masz oczekiwania wobec danego 
utworu, jego ostatecznej wersji?

– Ciężko mi sobie wyobrazić w tym 
momencie jak to by było nie znać nut 
i nie słyszeć tego, gdzie są interwały 
i tym podobne. Dla mnie w tej chwili 
jest to niczym alfabet. Natomiast nie 
ukrywam, że jest to przydatne i dzię-
ki temu mogę sobie rozłożyć piosenkę 
na czynniki pierwsze, bawić się tym. 
Mam też wrażenie, że dzięki temu 
mam zdecydowanie więcej pomysłów.

– Ale dziś już na instrumentach 
nie grasz?

– Ostatnio nawet posadzono mnie 
przy nagrywaniu teledysku przy for-
tepianie i udało mi się zagrać około 
dziesięć taktów jakiegoś utworu, któ-
rego nauczyłam się jeszcze w szkole 
muzycznej. Dalej nie byłam w stanie 
zagrać.

– Nie brakuje Ci tego?
– Jest to coś, czego w tym momen-

cie aż tak bardzo mi nie brakuje, na-
tomiast czuję, że chciałabym się roz-
wijać w tym kierunku – móc sobie 
akompaniować. Na pewno do tego 
wrócę. Fajnie by było w trakcie kon-
certu usiąść za fortepianem i zagrać 
jeden utwór. Muzyka grana na żywo 
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SYLWETKA

Monika LEWCZUK

Zabiorę Cię stąd…
Potrafi zahipnotyzować. Ma niezwykłą urodę i fenomenalny głos. O Monice Lewczuk zrobi-

ło się głośno, gdy zdecydowała się wziąć udział w programie The Voice of Poland. Jak jednak 
przyznaje sama artystka – nie to było przełomowym momentem w jej życiu. Co zatem nim było 
i jak powstawała płyta artystki, a także o tym, dlaczego zdecydowała się rozstać z modelingiem, 
Monika opowiedziała naszej dziennikarce.

tworzy niezwykły klimat. Można było 
się o tym przekonać chociażby słu-
chając koncertów Jimka, który udo-
wodnił, że nawet hip-hop i muzyka 
klasyczna mogą iść w parze.

– Ty mimo wszystko zdecy-
dowałaś się na bardziej no-
woczesne brzmienie.

– Zdecydowanie. Ra-
zem z Rafałem Ma-
lickim, który pro-
dukował moją 
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płytę, poszliśmy właśnie w taką stronę, 
bo w chwili obecnej w takiej muzyce 
czuję się najlepiej. Muzyka nowocze-
sna zawsze mnie bardzo ekscytowała, 
ale też nie wykluczam, że na przykład 
kiedyś zrobię płytę jazzową. Lubię 
bardzo muzykę klasyczną i wychodzę 
z założenia, że warto pewne smacz-
ki z niej wyciągać i wykorzystywać 
w innych projektach.

– Jak już jesteśmy przy temacie 
Twojej płyty, to zdradź proszę skąd 
czerpałaś inspiracje.

– Inspiracją była dla mnie muzy-
ka innych wykonawców, ale także 

48
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wszystko to, co otaczało mnie na bie-
żąco. Kiedy zaczęliśmy pracę nad pły-
tą, to był dla mnie czas, gdy właściwie 
całkowicie odcięłam się od świata. 
Spotkać mnie można było ze słuchaw-
kami, w których słychać było najróż-
niejsze piosenki i to właśnie z nich 
czerpałam. Uważam, że jeśli masz 
wiedzę dotyczącą muzyki, to ona po-
zwala ci rozłożyć pewne utwory na 
czynniki pierwsze i zaczerpnąć z nich 
to, co najcenniejsze. Tak rodziła się 
także moja płyta. To jest niesamowi-
te, bo rozmawiając, dużo mówiłyśmy 
o podstawach i ja już myślę o tym, że 
może w którymś z kolejnych utworów 
wykorzystamy orkiestrę. 

– Współpraca z Rafałem Ma-
lickim ułożyła się chyba idealnie? 

Zresztą Ty wielokrotnie, zanim 
zaczęłaś tworzyć płytę, pod-

kreślałaś w wywiadach, 
że chciałabyś 

aby to on Ci 

Podpisałam kontrakt z wytwórnią, ale 
wówczas nie wspominałam o tym, że 
chciałabym pracować z Rafałem. Po-
stanowiłam zaczekać na ich sugestie. 
I tak się złożyło, że zaproponowali 
mi współpracę właśnie z nim. To było 
coś fantastycznego. Gdy pierwszy raz 
usiedliśmy razem w studiu, od razu 
złapaliśmy świetny kontakt. Zarówno 
prywatnie, jak i muzycznie bardzo do-
brze się dogadujemy, więc współpra-
cuje nam się rewelacyjnie.

– Na Twojej płycie jest dużo lek-
kich, tanecznych kawałków. Nie bo-
isz się tego, że będziesz odbierana 
jako osoba, która wyłącznie się bawi 
muzyką, a nie chce za jej pośrednic-
twem przekazać jakichś ważnych 
treści?

– Staram się traktować życie jako 
fajne doświadczenie i nie podchodzić 
do niego aż zbyt poważnie. Mam 
swoje przemyślenia i idee, ale 
swoim słuchaczom staram się 
nie dokładać problemów. 
Wolę im pomóc w od-
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lat. Tworząc płytę czułam się jak małe 
dziecko, które wręcz dorwało się do 
zabawek, o których zawsze marzy-
ło. Fascynowało mnie to, że mogłam 
wszystko poukładać i zrobić tak, jak 
chcę. Zresztą wydaje mi się, że tek-
sty, które znalazły się na tej płycie, 
to odzwierciedlają. Mając jednak na 

uwadze to, że 
cały czas się roz-

wijam, zakładam też 
taki scenariusz, że moje 

przemyślenia i gust także 
ewoluują w pewien sposób, 

a to z pewnością wpłynie na 
moją muzykę. 

– Dziś można zaryzykować 
stwierdzenie, że gdyby nie Twój 
udział w programie The Voice of Po-
land nie byłabyś w miejscu, w któ-
rym jesteś. Uważasz, że to był dla 
Ciebie moment przełomowy?

– Najbardziej przełomowe dla 
mnie było podpisanie umowy z moją 
wytwórnią, czyli z Universal Music 
Polska. To był moment, który będę 
pamiętała do końca życia i na który 
czekałam bardzo długo. Praca z osoba-
mi związanymi z wytwórnią zmieniła 
moje życie o 180 stopni. Natomiast 
mój udział w The Voice of Poland 
z pewnością był krokiem, który przy-
bliżył mnie do tego celu, cho-
ciaż raczej nie miał na 
to zbyt dużego 

prężeniu się, dodać im pewnej lekko-
ści. Zawsze chciałam przekazywać 
ludziom pozytywne emocje, dlatego 
pisząc, staram się, aby moje piosenki 
były lekkie i przyjemne, a nie prze-
pełnione negatywnymi emocjami czy 
morałami.

– Ale nie wykluczasz tego, że kie-
dyś stworzysz taką poważną, pełną 
refleksji płytę?

– Każdy dzień przynosi coś innego, 
więc ciężko teraz zadeklarować co się 
może zdarzyć za kilka miesięcy czy 

w tym pomagał.
– Tak było, chociaż 

wyszło to zupełnie 
przypadkiem. Na Ra-
fała zwróciłam uwa-
gę w momencie, gdy 

usłyszałam piosenkę 
Mariny pt. „Electric 
bass”. On napisał do 
niej muzykę. Wtedy 
sobie pomyślałam 
– jak ja bym chcia-
ła kiedyś z nim 

p r a c o w a ć . 
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miejsc. Ja jednak zdałam sobie sprawę 
z tego, że jeśli wszystko się dobrze uło-
ży, to mogę połączyć moją fascynację 
światem mody z miłością do muzyki. 
Dbam o swój wizerunek, staram się 
w trakcie kręcenia teledysku i na kon-
certach mieć dopracowane stylizacje, 
ale teraz ja też mogę mieć wpływ na to, 
jak wyglądam. A tego w świecie mode-
lingu się nie ma.

– Myślisz o tym, żeby jeszcze wró-
cić do świata mody?

– Tak, ale w takim wymiarze, że ma 
to być dodatek do muzyki – a nie na 
odwrót. Wiele gwiazd, takich jak cho-
ciażby Rihanna czy Beyonce, skupio-
nych jest na muzyce, ale także kreują 
coś swojego. Mam kilka marzeń w tej 
strefie, które chciałabym któregoś dnia 
zrealizować.

– Stąd też pomysł na to, aby do 
płyty dorzucić naszywki?

– Moja wytwórnia dość szybko od-
kryła, że bardzo lubię modę i lubię się 
bawić ubraniami. Chcieliśmy więc 
zrobić coś, co będzie dodatkiem, któ-
ry jednoznacznie będzie się kojarzył 
ze mną. Naszywki akurat wtedy były 
bardzo modne, więc właśnie na nie się 
zdecydowaliśmy. Panował też boom 
na emotikony, a social media to także 
dziedzina, która mnie fascynuje, więc 
połączyliśmy te pomysły. Moje imię 
i nazwisko jest na snapchato-
wym pasku, zdjęcie 
jest w konwencji 
zdjęcia na 
blogu. 

W środku 
znajdują się też polaro-

idy – to wyraz mojej tęsknoty 
za tym, co minęło, a kojarzy mi się 
z przeszłością, tym co vintage.

– Rozmawiając z Tobą mam wra-
żenie, że wszystko masz dokładnie 
przemyślane i poukładane...

– Głęboko wierzę w to, że sukces 
jest efektem ciężkiej pracy. Każda 

wpływu. Przede wszystkim zdobyłam 
wtedy dużo cennego doświadczenia, 
które przydaje mi się do dziś.

– Zdarza Ci się powiedzieć nie, je-
śli jakaś piosenka Ci nie leży.

– Zdecydowanie tak. Dla mnie 
projekt muzyczny to moje życia. To 
zupełnie tak, jakby ktoś ubierał cię 
w strój, w którym ty się źle czujesz – 
na przykład jakbyś pracowała w biu-
rze, ale pewnego dnia ktoś by ci kazał 
iść do pracy w stroju kąpielowym. Nie 
poszłabyś tak, bo czułabyś się tak źle 
i ja mam dokładnie tak samo z muzy-
ką.

– Porównałaś tę sytuację do ubrania. 
A kiedy właściwie odkryłaś, że mode-
ling to nie jest to, co chcesz robić?

– To się stało podczas mojego pobytu 
w Mediolanie. Tam zaczęłam chodzić 
na castingi, a w zasadzie zamiast na 
nie chodzić, siedziałam w parku i za-
stanawiałam się nad tym, co ja właści-
wie robię w tym miejscu. Codziennie 
musiałam zaliczyć kilka castinów, a ja 
już w trakcie drugiego traciłam ochotę 
na to. Jak jesteś w miejscu, w którym 
chcesz być i coś chcesz robić, to takie 
rzeczy cię nie nużą, nie zastanawiasz 
się nad tym co innego sprawiałoby, że 
byłabyś szczęśliwa. Natomiast jeśli 
zajmujesz się czymś, co ci nie leży, 
to każda minuta się dłuży i z biegiem 
czasu czujesz, że to jednak nie to.

– Zdecydowałaś się porzucić coś, 
za co wiele dziewczyn oddałoby 
wszystko.

– To kiedyś też było moje marzenie. 
Zawsze chciałam spróbować swoich 
sił w modelingu, dlatego, że moda od 
zawsze mnie pasjonowała. Modelki, 
projektanci, makijaże – to wszyst-
ko wprawia w zachwyt. Dodatkowo 
można stworzyć swój wizerunek. Bar-
dzo często jest tak, że dziewczyna tra-
fiając na casting wygląda niczym przy-
słowiowa szara myszka, a na zdjęciach 
jest kompletnie odmieniona. To było 
coś, co bardzo mi się podobało. Ponad-
to modeling umożliwia podróżowanie, 
pozwala poznać wiele cudownych 

z moich piosenek jest przemyślana. 
Pracowaliśmy długo nad moją płytą, 
ale zależało nam na tym, aby wszystko 
było dopięte na ostatni guzik. Staram 
się wszystko robić na najwyższym po-
ziomie. Gdy ktoś mówi, że moja płyta 
brzmi światowo – odbieram to jako 
ogromny komplement i to nie dlate-
go, że zależy mi na tym, aby wyrzec 
się Polski i być artystką światową, ale 
dlatego, że starałam zrobić projekt na 
wysokim poziomie przy użyciu języka 
polskiego i w Polsce.

– Nie myślisz jednak, że śpiewając 
po angielsku byłoby Ci łatwiej?

– Bardzo nam zależało na tym, żeby 
pierwsza płyta była w języku polskim. 
Cały czas jednak myślimy o tym, aby 
rozszerzyć grono odbiorców i prawdo-
podobnie druga płyta realizowana bę-
dzie w dwóch językach jednocześnie. 
Co z tego wyjdzie – zobaczymy.

– Mam nadzieję, że przekonamy 
się o tym wkrótce. Dziękuję bardzo 
za rozmowę. 

Rozmawiał: Krzysztof Zioło
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Jej członkowie to osoby pełniące służbę w Policji i Straży Gra-
nicznej, jak również emeryci i renciści wymienionych formacji, a 
w ramach pilotażowego programu także pracownicy cywilni Po-
licji i Straży Granicznej oraz czynnej służby w przypadku funk-
cjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskich, In-
spekcji Transportu Drogowego, Izby Celnej, Służby Więziennej, 
Żandarmerii Wojskowej, GOPR oraz innych służb stojących na 
straży bezpieczeństwa i porządku publicznego. Śląska Grupa Wo-
jewódzka IPA za cel stawia sobie nie tylko integrację środowiska, 
ale także stawia na edukację. Ta w tym roku będzie przebiegać 
pod hasłem walki z terroryzmem. O zmianach w IPA, planach 
na nadchodzący rok, a także o tym czy zagrożenie terrorystyczne 
w Polsce jest w ogóle realne, rozmawialiśmy z Pawłem Pasterna-
kiem, prezesem zarządu Śląskiej Wojewódzkiej Grupy IPA.

– Rok 2017 dla IPA Polska niesie za 
sobą pewne zmiany. Z tego co wiem, ma-
cie bowiem nowe władze.

– Uczestniczyliśmy w ogólnopolskim kon-
gresie. Wzięło w nim udział 12 delegatów 
Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Struktu-
ra wygląda tak, że jeden delegat odpowiada 
150 członkom. Wziąłem udział w wyborach 
prezydenta IPA Polska. Do sukcesu zabrakło 
dwóch punktów. Nie traktuję jednak tego 
w kategorii porażki, a raczej jako przysło-
wiowy zimny prysznic dla dotychczasowej 
polityki naszej „centrali”. W prezydium nie 
zabrakło jednak osób związanych ze Ślą-
skiem. Jeden z naszych kolegów objął funk-
cję wiceprezydenta, natomiast kolejny został 
członkiem komisji. Uznajemy to za duży 
sukces. Cieszymy się, że do zarządu udało 
się wprowadzić świeżą krew.

– Wspomniał Pan o zimnym prysznicu 
i zmianie dotychczasowej polityki. Jak 
zatem powinna ona wyglądać?

– IPA Polska istnieje już od 25 lat, a to 
powinno się przekładać na pewien doro-
bek i pewne rozwiązania. Pomimo że je-
steśmy organizacją apolityczną, to nasz 
głos w pewnych kwestiach powinien być 
słyszalny. Jest mnóstwo aktów prawnych, 
które są poddawane konsultacjom społecz-
nym i czas, abyśmy w takich przypadkach 
brali udział w rozmowach. Dziś głośno jest 

o ustawie mówiącej o napiętnowaniu funk-
cjonariuszy dawnej Służby Bezpieczeństwa. 
Warto zwrócić uwagę na to, że nie należy 
bronić bandytów czy oprawców, ale ustawa 
zawiera pewne błędy, które zauważyliśmy. 
Mało kto wie, że oficer Służby Bezpieczeń-
stwa, który popełnił przestępstwo i został 
wyrzucony ze służby, nie będzie objęty tą 
ustawą. Ale już pani, która zatrudniona była 
do końca na etacie sierżanta w sekretariacie, 
tak. Czyli wszyscy ci, którzy zostali skaza-
ni i wyrzuceni z organów państwowych, 
unikną kary (np. zabójcy ks. Popiełuszki). 
W ramach konsultacji można było to za-
uważyć i pochylić się nad tym problemem. 
Odpowiedzialność zbiorowa jest zła i była 
już stosowana w historii, na przykład SS 
zostało uznane za organizację zbrodniczą, 
ale każdy SS-man musi być osądzony i tak 
się dzieje do dzisiaj. Podając tylko te dwa 
przykłady widać, że są tematy, w których 
powinniśmy wygłaszać naszą opinię.

– Przeszliśmy już do roku 2017, a jak-
byśmy jeszcze na chwilę mieli wrócić do 
roku 2016, to jaki on był?

– Myślę, że rok 2016 możemy zaliczyć 
do udanych. Wzrosła liczba organizowa-
nych wydarzeń. Pojawiły się nowe ośrodki, 
nowe regiony. Liczba członków znacząco 
nie wzrosła, ale co dla nas ważne, do struk-
tur wróciło wiele osób, które wcześniej zde-

cydowały się zawiesić w nich swoje człon-
kostwo. Na naszej strzelnicy odbywały się 
konsultacje strzeleckie, przy czym miały 
one wymiar międzynarodowy. Dzięki temu 
możemy się wymieniać doświadczeniami. 
Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że są 
różne modele postępowania przy zatrzy-
maniu czy odbijaniu zakładnika. To jest 
widoczne, gdy mamy okazję obserwować 
po kolei akcję – na przykład jak policja do-
prowadza do zatrzymania niebezpiecznego 
przestępcy w samochodzie, następnie po-
kazałaby to żandarmeria, służba więzienna 
czy służby specjalne. Dla niezorientowane-
go obserwatora te pokazy różniłyby się co 
najwyżej umundurowaniem i komendami. 
Skąd te różnice? One wynikają ze strategii 
i wytyczonych celów. Policja idzie po to, 
aby przestępcę zatrzymać i doprowadzić 
przed wymiar sprawiedliwości, służba wię-
zienna zabiera i ubezpiecza przed innymi 
okolicznościami zewnętrznymi, a tak zwa-
ni specjalsi robią to jeszcze inaczej. By-
łem świadkiem pokazu, w trakcie którego 
grupa specjalsów nie była w stanie zabrać 
ani ochronić terrorysty, więc go zlikwido-
wała. Taki sam przypadek był zastosowany 
w niedalekiej przeszłości przy zatrzymaniu 
Osamy bin Ladena w Pakistanie.

– Co nas czeka ze strony Śląskiej Gru-
py Wojewódzkiej IPA w tym roku?

International Police Association
IPA KATOWICE
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dążymy do tego, aby członkami mogli być 
przedstawiciele różnych służb. Taki pro-
gram pilotażowy działa, ale póki co, tylko 
na Śląsku. My te osoby traktujemy jednako-
wo i mamy nadzieję, że to kiedyś zaowocuje 
w całym kraju.

– Wspominamy o terroryzmie i tu ro-
dzi się pytanie – czy w Polsce jest w ogó-

– Aktualnie skupiamy się na zbieraniu 
jednego procenta podatku dla naszych pod-
opiecznych. Środki w tym roku zbierane są 
na rzecz pięciu osób. W porównaniu do ubie-
głych lat zwiększyła się liczba beneficjen-
tów. Potrzeby są większe, niemniej jednak 
ludzie korzystają z różnych organizacji trze-
ciego sektora – nasza jest tym bardziej nie-
typowa, gdyż dedykowana służbom mundu-
rowym – mimo tego my wciąż cieszymy się 
ich zaufaniem i każdego roku sporo środków 
udaje nam się w ten sposób pozyskać. Przed 
nami także jesień i największe wydarzenie 
w Polsce, a prawdopodobnie nawet w Eu-
ropie – Śląski Festyn Służb Mundurowych. 
Szacujemy, że odwiedzi nas tego dnia oko-
ło dziesięć tysięcy osób. Będą one mogły 
obejrzeć 150 pojazdów. Specjalne atrakcje 
przygotowujemy dla dzieci. Na blisko 1200 
metrach kwadratowych znajdą się atrakcje 
dedykowane właśnie im – w tym przeróżne 
dmuchańce, słodycze i prezentacje doty-
czące bezpiecznych zachowań. Oczywiście 
wszystko to będzie bezpłatne. Wejście na 
teren Górnośląskiego Parku Etnograficz-
nego, gdzie odbędzie się impreza, także 
będzie darmowe. Czasem niektórzy żartują 
pytając czy nasz sprzęt jest aż tak stary, że 
trzeba go pokazywać w skansenie. Oczywi-
ście tak nie jest. Korzystamy z uprzejmości 
właścicieli tego obiektu, którzy goszczą 
nas tam z otwartymi ramionami. Dzięki tak 
wielkiej przestrzeni jesteśmy w stanie zor-
ganizować wszystko tak, że nikt nie musi 
stać w długiej kolejce. W tym roku festyn 
będzie poświęcony świadomości związanej 
z terroryzmem. W tej chwili policja nie ma 
monopolu na ściganie przestępców. Proszę 
chociażby zauważyć, że pod wieżą Eiffla 
stoją żandarmi a pod Atomium w Brukseli 
specjalsi. W Niemczech wszystkie służby 
były obecne na ulicach, gdy doszło do za-
machu na jarmarku świątecznym. U nas jest 
zresztą podobnie. Na ulicach Warszawy do 
połowy stycznia można było spotkać żan-
darmerię wojskową. To pokazuje, że nie 
można generalizować i mówić, że jedna for-
macja ma monopol na ściganie. Wszystkie 
formacje w naszym kraju, a jest ich około 
dziesięciu, są jednym organizmem. Podczas 
naszego festynu chcemy to właśnie zapre-
zentować. Dlatego też w naszej organizacji 

le zagrożenie atakiem terrorystycznym 
i czy nasze służby są na taką ewentual-
ność dobrze przygotowane?

– Z pewnością nie jesteśmy na pierw-
szej linii zainteresowania terrorystów. Nie 
oznacza to jednak, że zagrożenie nie istnieje 
i że się nie pojawi niebawem. Mówiąc sło-
wo terroryzm, zwracamy się stereotypowo 
ku Bliskiemu Wschodowi i wyłącznie jed-
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nej religii. Trzeba podkreślić, że zamachy 
w Madrycie, Londynie, Paryżu przepro-
wadzili obywatele tych krajów. Wcześniej-
szych zamachów w teatrze w Moskwie i na 
szkołę w Biesłanie dokonali obywatele Za-
kaukazia. Specyfika naszego kraju, tzn. brak 
multikulturowości, nieatrakcyjna oferta so-
cjalna dla uchodźców oraz jedna dominują-
ca religia katolicka też nie stwarzają warun-
ków dla terroryzmu radykałów islamskich. 
Zagrożeniem mogą jednak okazać się rady-
kalne rodzime organizacje podsycane niena-
wiścią i nacjonalizmem. Takim przykładem 
jest Norweg Anders Breivik – ekstremista, 
który 22 lipca 2011 roku dokonał dwóch za-
machów terrorystycznych: na siedzibę pre-
miera Norwegii, w którym zginęło osiem 
osób, oraz na uczestników obozu młodzie-
żówki norweskiej Partii Pracy, w którym 
zginęło 69 osób, a 33 zostały ranne. Ten ter-

rorysta nie wpisuje się w stereotyp uchodź-
cy z Bliskiego Wschodu i radykalnego isla-
misty. Takich „breivików” lokalnych może 
być wielu i odpowiedni impuls podsycany 
religijnie lub politycznie uruchomi akty 
terroru. Oby tak się nie stało. Nasze służ-
by mają dobre rozpoznanie i przygotowanie 
taktyczne. Przeprowadzone z sukcesem Dni 
NATO i Światowe Dni Młodzieży pokazu-
ją, że nasze wszystkie służby mundurowe, 
zarówno te, które widać i często się o nich 
mówi, jak i te będące w ukryciu, działają 
sprawnie. Takie dwa „łakome kąski” dla 
radykałów były po prostu dla nich poza za-
sięgiem. Świadczy to o wysokim profesjo-
nalizmie naszych służb.

– Jak okiem członków stowarzyszenia, 
jakim jest IPA, postrzegany jest pomysł 
stworzenia w Polsce obrony terytorialnej?

– Wojska Obrony Terytorialnej to piąty 
rodzaj wojsk w Polsce. Nie pamiętam, aby 
w przeszłości była taka formacja, którą 
można by porównać do obecnie tworzonej. 
Trzeba podkreślić, że taki rodzaj wojsk to 
nic nadzwyczajnego. W wiadomościach 
ze świata słyszymy czasami o gwardii na-
rodowej w USA czy ćwiczeniach obrony 
cywilnej w Szwajcarii. Nasza formacja jest 
dopiero tworzona, a jej zakres działań tak 
naprawdę dopiero się wykrystalizuje. Po-
znałem generała Wiesława Kukułę – obec-
nego dowódcę nowej formacji, a jeszcze 
niedawno dowódcę Jednostki Wojskowej 
Komandosów z Lublińca. Jestem pewien, 
że jest to osoba kompetentna, a jako twórca 
formacji od samych podstaw stworzy odpo-
wiednie podwaliny pod nowy rodzaj wojsk. 
Wierzę, że nigdy nie będziemy musieli 
oceniać jej walorów bojowych i wróg nie 
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zagości w naszym kraju. Wolałbym widzieć 
użycie tej formacji podczas zabezpieczenia 
przed wandalami, podczas powodzi, poża-
rów i innych nieszczęść. Nie zapominajmy, 
że czas kataklizmów i klęsk żywiołowych 
to żniwo dla grabieżców i zwykłych ban-
dytów, którzy żerują na nieszczęściu ko-
rzystając z okazji. Wsparcie takiej formacji 
jest wtedy nieocenione. 

– Przedstawiciele Śląskiej Grupy Wo-
jewódzkiej IPA obecni byli na Międzyna-
rodowym Salonie Przemysłu Obronnego. 
Skąd zainteresowanie imprezą zorgani-
zowaną w Kielcach i jakie wnioski przy-
niosła ta wizyta?

– Salon Przemysłu Obronnego w 2016 
roku miał zdaniem specjalistów zostać 
zdominowany przez polski przemysł 
obronny i to było impulsem do udziału 

w tym wydarzeniu. Na terenie Śląska dzia-
łają trzy zakłady polskiej zbrojeniówki, 
z którymi w ostatnich latach nasza grupa 
wojewódzka współpracowała przy okazji 
różnych naszych przedsięwzięć. Nasza de-
legacja została zaproszona na targi przez 
jeden z nich. Wykorzystaliśmy ten wyjazd, 
aby zapoznać się z nowymi rozwiązaniami 
i kierunkami rozwoju tej gałęzi. Najbar-
dziej interesowały nas rozwiązania, które 
można wykorzystać do codziennej służby. 
Widzieliśmy systemy optyczne do moni-
torowania zachowań ludzkich, detektory 
materiałów niebezpiecznych, drony do 
śledzenia obiektów i osób podejrzanych. 
Ciekawym stoiskiem był punkt IT, gdzie 
demonstrowany był system rozpoznawania 
twarzy z funkcją określania wieku osoby. 
Targi tego rodzaju to nie tylko czołgi, śmi-
głowce i karabiny, ale przede wszystkim 

podpowiedź, w jakim kierunku rozwija 
się technologia albo jakie jest zapotrze-
bowanie techniczne i militarne w innych 
krajach. Nasze stowarzyszenie to nie „bań-
ka mydlana” odseparowana od otoczenia 
i społeczeństwa. Jesteśmy cały czas ak-
tywni i znajdujemy się w środku wydarzeń. 
Nasz potencjał ludzki jest nieoceniony 
i ciągle w pełni niezagospodarowany. Je-
steśmy jedyną alternatywą dla wszystkich 
służb mundurowych czynnych zawodowo 
i tych, którzy już skończyli służbę. Nie ma 
przecież takiej formacji czy zakładu pracy 
gdzie policjant, żołnierz, agent wywiadu, 
celnik, strażnik więzienny i wielu innych 
może sobie podać rękę, wymienić do-
świadczenia i pomóc sobie nawzajem. To 
zaszczyt być z nimi!

– Dziękuję bardzo za rozmowę.
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Rozpoczęła się właśnie kalenda-
rzowa zima, a ja coraz częściej myślę 
o kolejnej podróży, oczywiście w miej-
sce słoneczne i ciepłe, z wieloma 
atrakcjami oraz wspaniałymi daniami. 
Wybrałem moją ukochaną Tajlandię – 

miasto Pattaya. Nigdy nie byłem w tej 
część kraju, dlatego tym bardziej nie 
mogłem doczekać się dnia wylotu. 
Pattaya to nadmorski kurort położo-
ny wzdłuż trzech oddzielnych zatok, 
którego nazwa pochodzi od wiatru 

Tajlandia – Pattaya
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monsunowego, wiejącego od morza 
w okresie letnim. Jeszcze w latach 50. 
XX wieku miejsce to było niewielką 
osadą rybacką, wcześniej zostało roz-
sławione dzięki wzniesionej tu rezy-
dencji wypoczynkowej króla Naraia 
z czasów wypierania Birmańczyków 
z Tajlandii. W latach 60. XX wieku 
w okolice zaczęli przybywać amery-
kańscy żołnierze, którzy szukali wy-
poczynku po walkach w pobliskim 

Wietnamie. Wtedy też 
miejsce to zaczęło powoli 
rozwijać się jako ośrodek 

turystyczny. Przybyłem do 
Pattayi wczesnym rankiem, 
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a miasto tętniło życiem, przypominało to tajską Wall 
Street – gwar, handel, regionalne street food i bary 
pełne klientów. Zachwycił mnie także majestatycz-
ny posąg Buddy umiejscowiony na wzgórzu. Chcąc 
zobaczyć, jak wysoka jest ta figura w rozmiarach 
rzeczywistych, udałem się jednego dnia na wzgó-
rze, z którego rozpościerał się wspaniały widok na 
miasto, a poza Big Buddhą i wielu mniejszymi, na 
wzgórzu był także Budda z dziurą w okolicach pęp-
ka, a osobie, której udało się trafić monetą do „pęp-
ka”, wróżyło to szczęście i powodzenie. Nie będę 
skromny w tym miejscu – ale trafiłem w „pępek”. 

Uwielbiam tajskie jedzenie, owoce morza, ryby, 
mięsa oraz ich regionalne warzywa i owoce, nie mó-
wiąc o przyprawach dopełniających smaki potraw. 
Będąc w jednym z lokali i zajadając się wyśmienitą 

rybą pieczoną w soli, usłyszałem rozmowę 
turystów opowiadających o dużym nocnym 
targu. Dopytałem ich o lokalizację tego targo-
wiska i oczywiście postanowiłem zobaczyć to 
miejsce. Nocny market Thepprasit w Pattayi 
to jeden z największych rynków w okolicy 
z szerokim asortymentem od ubioru, sprzętu 
elektronicznego, żywych zwierząt po produk-
ty spożywcze i gotowe dania. Oprócz sze-

rokiej gamy produktów, 
rynek ten oferuje w nocy 
aktywności mające cie-
szyć gości, takie jak trady-

cyjny tajski konkurs muzy-
ki i różnego rodzaju pokazy. 

Rynek jest otwarty w każdy 
weekend (piątek – niedziela) od 

godziny 17.00 do 22.00, ale wielu 
spośród setek wystawców pozostawia 

swoje stragany w tygodniu i prowadzi 
dalszą sprzedaż. Najbardziej zachwy-
ciła mnie część food court, kolorowa 
i pachnąca. Stoiska pełne tutejszych 
owoców, takich jak durian, dragon 
fruit, langsat oraz wielu innych, gdzie 
można było także zakupić świeże 
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koktajle owocowe z tychże owoców. 
Inne stoiska uginały się od gotowych 
potraw tajskich i azjatyckich, m.in. 
wyśmienitych zup z mlekiem kokoso-
wym czy tradycyjnej tom yum, orzeź-
wiającego green curry, smakowitego 
padthai oraz pikantnej sałatki z papai. 
Inne znowu stragany pełne były ryb 
i owoców morza, takich jak: kalmary, 
krewetki, ośmiornice, lobstery, ostrygi 
i skrzypłocze. Oczywiście były i miej-
sca, w których zakupy robili przede 
wszystkim mieszkańcy Pattayi i miło-
śnicy egzotycznego niestandardowego 
jedzenia, czyli smażonych świerszczy, 
karaluchów, skorpionów czy też larw 
owadów. A na deser tradycyjne nale-
śniki z bananem i czekoladą – jak to 
wspaniale tu smakuje! Czas spędzony 
na targu minął bardzo szybko i bardzo 
smacznie, wróciłem z tego miejsca do 
hotelu zachwycony i rozpieszczony 
smakami Tajlandii. 

Kolejnym punktem na mojej liście 
miejsc, które chciałbym zobaczyć, 
było Prasat Sut Ja-Tum, czyli Sank-
tuarium Prawdy. Jest to miejsce 
zjawiskowe, to monumentalna 
drewniana świątynia położo-
na u brzegów jednej z plaż 

Pattayi: Naklua Beach. Wspaniały bu-
dynek świątyni zarówno z zewnątrz, 
jak i od wewnątrz zdobią przepiękne 
rzeźby wykonane w drewnie, przed-
stawiające starożytne wyobrażenia: 
Ziemi, Wiedzy i Filozofii. Przekracza-
jąc próg świątyni momentalnie prze-
niosłem się do innej rzeczywistości, 
przesiąkniętej antycznymi wizjami 
życia, świata i człowieka. Cieka-
wostką tego miejsca jest także to, 
iż sanktuarium od 1981 roku jest 
cały czas w budowie, a prace 
zakończeniowe planowane są 
na 2025 rok. 

Pattaya jest także waż-
nym centrum sportów 
wodnych. Turyści przy-
bywają tu nurkować, 
surfować, jeździć 

58
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na jet ski, żeglować, korzystać z para-
sailing i urządzać sobie wycieczki na 
pobliskie wyspy. Pattayskie plaże są 
tłoczne, wąskie i zastawione tysiąca-
mi parasoli. Spokój zakłócają liczne 
motorówki, skutery wodne oraz ha-
łaśliwi sprzedawcy oferujący bardzo 
dobre jedzenie, np.: wędzone makrele, 
smażone kraby, krewetki, a także pa-
miątki. 

Chwili wytchnienia od gwaru mia-
sta postanowiłem poszukać na jednej 
z pobliskich wysp – Koh Larn, zwa-
nej też Koralową Wyspą, która jest 
największą w archipelagu wysp w po-
bliżu Pattayi. Plaże tej wyspy były 
wspaniałe, a woda przezroczysta, co 
zachęciło mnie do nurkowania i po-
dziwiania tutejszych raf koralowych. 
Gdy wróciłem do Pattayi był późny 
wieczór, a miasto tętniło nocnym ży-
ciem, lokale wciąż przyjmowały gości 
oferując muzykę na żywo oraz pokazy 
artystów cyrkowych, uliczne stragany 
sprzedawały świeżo złowione ryby 
i owoce morza. Obserwując to wszyst-

ko energia wraca, a zmęczenie całego 
dnia znika, jak za dotknięciem czaro-
dziejskiej różdżki. 

Pattaya i okolice Bangkoku to naj-
większe zagęszczenie pól golfowych 
w Tajlandii. Na odcinku stu kilome-
trów jest ich ponad sto. Znajdują się 
tutaj bardzo znane pola, takie jak 
Siam CC, miejsce corocznego turnieju 
LPGA Honda Classic z trzema dosko-
nałymi polami Old Course, Planta-
tion i Waterside, Amata CC miejsce 
Thailand Open czy słynne pole Royal 
Gems będące kopią najbardziej znane-
go pola na świecie – Augusta. Jednak 
najwspanialsze pola golfowe w Taj-
landii, jakie miałem możliwość zoba-
czyć i grać na nich, zlokalizowane są 
w regionie Hua Hin. 

Czas w tym wspaniałym miejscu 
mija bardzo szybko, a przede mną 
jeszcze kilka atrakcji, które chciałbym 
zobaczyć, m.in. targ wodny. Pattaya 
floating market charakteryzuje trady-
cyjne tajskie jedzenie przyrządzane na 
łodziach, pamiątki, ciekawe i zróżni-

cowane towary. Jest to świetne miej-
sce do nabycia pamiątek i prezentów 
z Tajlandii. Ceny nie są większe niż 
w samym mieście, a wybór jest ogrom-
ny. Po targu można poruszać się łodzią 
albo piechotą po licznych pomostach 
i mostkach ponad kanałami. Można 
tu spędzić kilka fascynujących godzin 
zachwycając się tajską egzotyką, kul-
turą, próbując egzotycznych potraw 
i słodyczy. Targ charakteryzuje się 
niepowtarzalną atmosferą i klimatem. 
Targ otwarty jest od rana do późnego 
wieczora. Naprawdę warto odwiedzić 
to egzotyczne kolorowe, gwarne i nie-
zmiernie ciekawe miejsce. 

Tajlandia to także niezapomniane 
masaże tajskie dające głęboki relaks 
i ukojenie zmęczonemu ciału po cią-
głym zwiedzaniu. Ceny godzinnego 
masażu są tak niskie, że można z nich 
korzystać rano i wieczorem każdego 
dnia pobytu. Tradycyjny masaż tajski 
kosztuje dwieście bahtów (ok. 25 zł), 
natomiast masaż olejowy to trzysta 
bahtów (35 zł). 
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Mój wyjazd to nie tylko odpoczy-
nek dla ciała, ale także dla umysłu 
oraz pobudzenie do kreatywności na 
kolejne tygodnie pracy. Pattaya słynie 
z pięknych musicali i kabaretów Tif-
fany’s i Alcazar granych co wieczór, 
a bilety na każdy show są praktycznie 
wyprzedane. Miłośnicy wieczornych 
atrakcji mogą udać się na najbardziej 
popularną ulicę w mieście – Walking 
Street, gdzie znajduje się wiele klu-
bów z muzyką na żywo, nocnych klu-
bów i najlepsze dyskoteki w mieście. 
Polecam dyskotekę numer 1 w Pattayi 
– Lucyfer. Lokal w standardach świa-
towych z najlepszymi DJ-ami z róż-
nych zakątków świata – miejsce, które 
odwiedzić trzeba koniecznie.

Pattaya cały czas jest w rozbudo-
wie, przeżywa swoją drugą młodość, 
powstają tu hotele znanych marek 
oraz centra handlowe. Do miasta 
przybywa wielu turystów, nie tyl-
ko z krajów europejskich, ale także 
z Chin i Japonii. Ciekawostką jest 
to, iż w mieście powstało tzw. So-
hotown Pattaya – pierwsze chińskie 
miasteczko w Tajlandii, gdzie znaj-
dują się świetne restauracje z bardzo 
urozmaiconym menu. Wieczory, 
w szczególności na plaży, to prze-
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piękna gra kolorów zachodzącego 
słońca skrywającego się za horyzont. 
Polubiłem to miejsce, wracam do domu 
z nowymi wspomnieniami i ogromną 
chęcią powrotu do Tajlandii, aby 
poznać nowe zakątki tego eg-
zotycznego kraju. 
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SYLWETKA

Sierra Golf Club 

– Jak się zaczęła Pańska przygoda 
z zarządzaniem polem golfowym?

– Tak naprawdę wywodzę się stricte 
z hotelarstwa i takie też jest moje wy-
kształcenie. Praca w najlepszych hotelach 
pięciogwiazdkowych na świecie dała mi 
duże doświadczenie, co pomaga w zarza-
dzaniu tak pięknym miejscem, jakim jest 
Sierra Golf Club. W pewnym momencie 
Sierra zdecydowała się poszerzyć bazę 
swych usług o usługi hotelowe i aparta-
mentowe i tak się zaczęła nasza współpra-
ca. Najpierw zostałem dyrektorem zarzą-
dzającym, a następnie prezesem spółki. 
Jak widać, wcześniej nie miałem zbyt 
wiele wspólnego z golfem, ale posiadam 
duże doświadczenie w zarządzaniu obiek-
tami i w branży turystycznej.

Kompletny sposób na golfa

SILESIA BUSINESS & LIFE

Golf to nie tylko gra. To czas spędzony na łonie natury, zawieranie nowych znajomości 
i przede wszystkim sposób na życie. O niezwykłym polu golfowym w Wejherowie, a także 
o swych obowiązkach i wyzwaniach menagera pola golfowego Sierra opowiada prezes jego 
zarządu – Sebastian Magrian.

– Jakie wyzwania niesie ze sobą pra-
ca menagera pola golfowego?

– Bycie menagerem pola golfowego 
w Polsce jest o tyle utrudnionym zada-
niem, że jest to sport sezonowy. Tak zwa-
ny biznes „pod chmurką”. Najlepiej gra 
się w golfa 7-8 miesięcy w roku i to jest 
na pewno pierwsze wyzwanie mojej pra-
cy – pogoda i czynniki klimatyczne. Dru-
gie wyzwanie to zdecydowanie zbyt mała 
ilość golfistów w Polsce, bo tylko przy-
pomnę, że obecnie jest zarejestrowanych 
w Polskim Związku Golfa około pięć, pięć 
i pół tysiąca graczy, a przy dwudziestu 18-
dołkowych polach golfowych w Polsce to 
średnio na jedno pole przypada około 250 
graczy i może stanowić problem, bo pa-
sjonatów jest po prostu niewystarczająco. 

– Jako menager pola golfowego za-
biega Pan o nowych graczy? To trudne 
zadanie?

– Aby zarządzać polem golfowym nale-
ży oddać całe swe serce i cały swój czas. 
To praca na okrągło, 24 godziny na dobę, 
co wymaga z pewnością zrozumienia ze 
strony rodziny. Sam jestem ojcem dwójki 
dzieci i wiem, że bywa ciężko. Tak na-
prawdę, aby prowadzić dobre pole i osią-
gać sukcesy, należy temu dedykować spo-
ro czasu. Nawet teraz, kiedy nie odbywają 
się turnieje, my, menagerowie, cały czas 
pracujemy, organizujemy i planujemy już 
przyszły sezon, spotykamy się z klientami 
zarówno w Polsce, jak i zagranicą, uczest-
niczymy w targach branży golfowej, pod-
pisujemy umowy na kolejne turnieje. Cały 
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czas zabiegamy o nowych graczy a przede 
wszystkim dbamy o obecnych członków 
klubu 

– Odnosząc się do tego, co Pan wspo-
mniał o ilości graczy, można zatem po-
wiedzieć, że golf jest sportem niszowym 
w Polsce?

– Na pewno tak. My ciągle walczymy 
z wizerunkiem golfa jako sportu dla star-
szych i bogatych osób. Na całym świecie 
wszyscy grają w golfa i nikogo to nie dzi-
wi. Polska, z racji przejścia komunizmu, 
jest trochę w tej kwestii opóźniona. Wte-
dy nie było możliwości uprawiania tego 
sportu. Polska jest bardzo młodym krajem 
golfowym, trzeba jej dać trochę czasu i li-
czyć na to, że to się zmieni. Każdy klub 
golfowy stara się z tym walczyć organi-
zując dni otwarte gry w golfa, kiedy poka-
zuje pola, organizuje zajęcia początkujące 
dla osób, które nigdy na polu golfowym 
nie były. Mamy nadzieję, że w przyszłości 
to się zmieni i coraz więcej osób zarazi się 
zapałem do tego sportu. I tak powoli się 
dzieje. Coraz więcej osób i dzieci zapisu-
je się na zajęcia golfowe i za kilka, kil-

kanaście lat ten sport stanie się naprawdę 
popularny. 

– Na szczęście, mimo ciągłych niedo-
borów graczy z Polski, przyjeżdżają do 
nas golfiści zagraniczni.

– Tak. Sierra jest w o tyle dobrej sytu-
acji, że jesteśmy blisko Trójmiasta, mamy 
dobrze rozwiniętą infrastrukturę, zarówno 
lotnisko, jak i promy, autostrady. I mówię 
o tym właśnie dlatego, że naszą sporą czę-
ścią biznesu są turyści i przede wszystkim 
turystyka golfowa ze Skandynawii. Bli-
skość Szwecji do Trójmiasta jest naszą 
ogromną zaletą, to tylko 45 minut samo-
lotem. Pozwala nam to systematycznie 
poszerzać naszą działalność. 

– A jacy są szwedzcy golfiści? Mają 
jakieś specjalne wymagania?

– Na pewno są to osoby, które często by-
wają na polach golfowych. Oni mają golf 
wyssany z mlekiem matki, bo golfistów 
w Szwecji jest prawie milion. W każdej 
miejscowości jest po kilka pól golfowych. 
Z reguły Szwedzi przyjeżdżają do nas na 
kilkudniowe wypady, żeby dobrze spędzić 
czas, a my jesteśmy w stanie im to zapew-

nić. Oprócz apartamentów mamy dom 
klubowy, piękne pole, bliskość Trójmia-
sta, co dodatkowo pozwala na korzystanie 
z nocnego życia w Trójmieście. Skandy-
nawowie nie są specjalnie wymagającym 
klientem, ale jeżeli do nas wracają, to zna-
czy, że się sprawdzamy.

– Z pewnością. Zatem czym się wy-
różnia pole golfowe Sierra na tle innych 
polskich pól? Jest trudnym polem?

– Pole golfowe Sierra jest trudniejsze 
niż mogłoby się wydawać każdemu na 
początku. Ma na to wpływ kilka czyn-
ników. Przede wszystkim wiatr na dru-
giej dziewiątce potrafi pokrzyżować co 
niektórym plany. Szybkie greeny, co jest 
wyróżnieniem, bo greeny są sercem pola 
i de facto szybki green może być czasami 
dużym utrudnieniem dla graczy, nawet dla 
tych najlepszych. To, co nas wyróżnia, to 
z pewnością także wysoka jakość naszych 
usług. Dzięki poświęceniu i pracy właści-
cieli pola, dbamy razem o każdy szcze-
gół – poczynając od bramy wjazdowej po 
dom klubowy urządzony w angielskim 
stylu, z pięknymi kominkami, meblami, 
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niesamowitym tarasem i widokiem na 
osiemnasty dołek. Dodatkowo pochwalę 
się, że Sierra od przyszłego roku będzie 
miała możliwość przenocowania około 
120 osób, co jest dużym plusem. To dosyć 
pokaźna liczba, co pozwala nam organizo-
wać różne turnieje, między innymi Silesia 
Business & Life Golf Cup, który już odbył 
się w 2016 roku, a w przyszłym roku rów-
nież się odbędzie, ale też różnego rodzaju 
eventy dla firm z Polski. 

– Oprócz tego wspominał Pan o nie-
zwykłym położeniu pola. Znajduje się 
ono w parku krajobrazowym?

– Tak, pole golfowe Sierra jest położone 
w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. 
Jest to teren szczególnie pagórkowaty. 
Mamy kilka oczek wodnych i stawów, co 
również urozmaica ten krajobraz i wzbo-
gaca go. I przede wszystkim jesteśmy od-
daleni od Trójmiasta, ale nie na tyle, żeby 
stanowiło to jakiś większy problem komu-
nikacyjny. To około 30 minut od Gdyni, 
a zaletą są wspaniałe widoki, świeże po-
wietrze, spokój i cisza. Człowiek przyjeż-
dżając do Sierry może się całkowicie od-

prężyć, spędzić aktywnie czas, z dala od 
przemysłu i szybkości miasta, a korzysta-
jąc z naszych apartamentów, domu klubo-
wego, kuchni z pewnością taki wyjazd na 
długo zapamięta. Mamy także na wyposa-
żeniu rowery, nordic walking do spacerów 
po lasach, mamy baseny przy naszych do-
mach Sierra Golf Park, co sprawia, że dla 
przyjeżdżających tutaj oprócz golfa mamy 
wiele innych propozycji, szczególnie dla 
osób, które towarzyszą golfistom, ich żon, 
przyjaciół, kolegów. 

– I najważniejsze, że mogą również 
korzystać z pola golfowego na miejscu 
dzięki apartamentom.

– Tak, nasze apartamenty podzielone są 
na dwie części. Jedna to Sierra Apartments, 
a druga Sierra Golf Park. Wszystkie są 
nowe, urządzone w stylu skandynawskim. 
Jest to duże udogodnienie dla golfisty, bo 
jeżeli ma zaplanowany turniej, to nie musi 
już się spieszyć i myśleć o dojeździe. My 
zapewniamy wszystko. Co więcej, tak jak 
już wspomniałem, architektura Sierra Park 
łączy nowoczesny styl i funkcjonalność. 
Jasne, mocno przeszklone elewacje otwie-

rają wnętrze na przestronne, pełne zieleni 
ogrody, zapewniając dużą ilość światła 
przez cały dzień. Całość uzupełnia po-
kryty blachą dach z połaciami uchylnych 
okien dachowych. Wszystkie mieszkania 
w ofercie Sierra Golf Park są dwupozio-
mowe – co zapewnia ciekawe możliwości 
aranżacji przestrzeni. Nie ma w okolicach 
Wejherowa piękniejszej lokalizacji – tak 
zanurzonej w zieleni pól i lasów, a zara-
zem położonej tak blisko centrum miasta. 
Nasze apartamenty są bardzo bezpieczne 
– wjazd na chroniony teren osiedla odby-
wa się przez bramę Sierra Golf Club. Te-
ren jest monitorowany przez całą dobę.

– A jakie wydarzenia się odbywają na 
polu golfowym Sierra?

– Sierra Golf Club w 2017 roku we 
wrześniu będzie obchodzić swe 15. uro-
dziny. W przeciągu tych wszystkich lat 
odbywały się u nas turnieje o randze mię-
dzynarodowej, np. Omega Mission Hills, 
Europejskie Mistrzostwa Drużynowe Se-
niorów, zarówno mężczyzn w 2014 roku, 
jak i kobiet w 2016 roku. Dodatkowo od 
kilku lat jesteśmy miejscem, gdzie odby-
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wa się Polish Open, w tym roku zmienia 
się sponsor, ale podpisaliśmy kilkuletnią 
umowę na organizację tego eventu na 
polu Sierra. Oprócz tego są turnieje innej 
rangi, ale bardzo ważne, bo organizowa-
ne wspólnie z naszymi partnerami, m.in. 
właśnie Silesia Business & Life Golf Cup, 
który po raz pierwszy organizowaliśmy 
w 2016 roku. Turniej ten zakończył się 
dużym sukcesem i myślę, że z pewnością 
w czerwcu 2017 roku odbędzie się kolejny 
i mam nadzieję, że zwiążemy się współ-
pracą na długie lata. Ponadto organizuje-
my turnieje sponsorskie, turnieje morskiej 
ligi biznesu, skupiamy kilka dużych firm 
z branży morskiej z Trójmiasta, odbywają 
się w każdy wtorek przez sześć miesięcy 
w roku. 

– I działa Sierra Golf Academy.
– Zgadza się. Sierra Golf Academy to 

projekt, który całkowicie ruszy w 2017 
roku na wiosnę. Już półtora roku temu 
podjęliśmy budowę 9-dołkowej akademii 
golfa. Jest to projekt, który ma na celu pro-
pagownie golfa wśród najmłodszych, ale 
także wśród osób, które chciałyby rozpo-

cząć swą przygodę z golfem – będą miały 
możliwość zrobić to na trochę mniejszym 
polu. Oprócz tego Sierra Golf Academy 
będzie służyć naszym golfistom i gościom, 
którzy będą mogli trenować „krótką grę”, 
która jest bardzo ważna na dużym polu. 
Nasza akademia ma także służyć rozwojo-
wi golfa w Polsce . Będziemy mieć możli-
wość szkolenia pracowników firm, którzy 
dzięki niej mają możliwość zapoznania 
się z tym sportem.

– A kobiety? Również o nie dbacie?
– Oczywiście. Segment golfowy dzieli 

się na mężczyzn, kobiety, juniorów i mło-
dzież. My specjalnie dla pań organizuje-
my każdy czwartek z golfem. Są to zajęcia 
z trenerem, następnie gra już na polu, a ca-
łość kończy się ciastem i herbatą. Spotka-
nia te służą podnoszeniu kwalifikacji, ale 
dają także możliwość spędzenia miłego 
czasu w doborowym towarzystwie.

– Czym dla Pana jest golf?
– Golf na pewno to sposób na życie. To 

pasja, hobby. Ale golf to również miejsce 
i możliwość spotkania wielu ciekawych 
ludzi. To także czas spędzony w otoczeniu 

przyrody, pięknych widoków. Można spę-
dzić naprawdę miłe chwile grając z przy-
jaciółmi rundę golfa.

– Takie chwile spędził Pan będąc 
z Silesia Business & Life na turnieju 
organizowanym przez nasz magazyn na 
Gran Canarii?

– Tak, miałem okazję być na Gran Ca-
narii wraz z małżonką, która co prawda 
nie jest golfistką, ale spędziliśmy świetnie 
czas, tamtejsze pola golfowe, jak i hotel, 
bardzo mi się podobały. Dodatkowo żona 
mogła wypocząć przy pięknych base-
nach i na plażach Gran Canarii. Trzeba 
na pewno pochwalić organizatorów tego 
wypadu. Jak wspominałem, mam bar-
dzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi 
o hotelarstwo i turystykę, tak więc moje 
słowa na pewno nie są puste. Dodatkowo 
towarzystwo było bardzo dobrane i spę-
dziliśmy wspólnie bardzo miłe chwile, 
nie było czasu na nudę. Wynikami się nie 
pochwalę, bo nie jestem najlepszym gol-
fistą, raczej potrzebuję trenera [śmiech – 
przyp. red.], ale był to naprawdę świetnie 
spędzony czas. 
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– Co Pan sądzi o wydarzeniach takich 
jak Silesia Business & Life Golf Cup? 
Przyczyniają się do popularyzacji tego 
sportu?

– Jeżeli chodzi o ten turniej, patrząc 
na frekwencję wszystkich eventów z nim 
związanych, na pewno przyczynia się to 
do propagowania golfa. Klaudiusz swoją 
osobą też sprawia, że wiele osób posta-
nawia rozpocząć swą przygodę z golfem. 
To wydarzenie jest robione z dużym roz-
machem i jest to zasługą organizatorów 
i sponsorów. Dzięki sponsorom właśnie po-
jawiają się dodatkowe niespodzianki – po-
kazy mody czy atrakcje kulinarne. Wiele 
znanych osób przyjeżdża wtedy na Śląsk, 
można poznać celebrytów, spędzić świetnie 
czas i przede wszystkim – zagrać dobrego 
golfa. Oprawa wieczoru jest piękna, ludzie 
dobrze się bawią i to jest najważniejsze. 

– Czy to oznacza, że w przyszłym roku 
będzie Pan naszym gościem na Śląsku?

– Jak najbardziej, jeżeli tylko obowiąz-
ki mi na to pozwolą. W dodatku już je-
stem zaproszony [śmiech – przyp. red.].

– A jakie są plany na przyszłość w Sier-
ra Golf Club?

– Sezon 2017 będzie bardzo bogaty 
w turnieje, m.in., tak jak wspomniałem, 
Silesia Business & Life Golf Cup, ale 
i kilka innych turniejów, które planuje-
my i podpisujemy już na nie kontrakty. 
Dodatkowo rozbudowujemy naszą bazę 
noclegowo-hotelową dla 120 osób na sa-
mym polu golfowym. Poza tym inwestu-
jemy w infrastrukturę – budowa sauny 
w domu klubowym, zabudowa tarasu, 
wiele się dzieje dzięki zaangażowaniu 
właścicieli. Staramy się, aby nasz pro-
dukt był jeszcze lepszy, ładniejszy i spra-

wiał wiele przyjemności tym, którzy nas 
odwiedzają.

– Co Pan robi po godzinach?
– Wolny czas spędzam z rodziną. Jako 

że mieszkam blisko gdyńskiej plaży, czę-
sto spaceruję z bliskimi. Oprócz tego 
uwielbiam gotować i odwiedzać różne 
restauracje.

– Podsumowując, czego mogę Panu 
życzyć?

– Aby ten kierunek, który wspólnie 
obraliśmy z właścicielami pola, się zre-
alizował, by Sierra Golf Club był jeszcze 
lepszym i piękniejszym polem golfowym, 
a zarazem wizytówką wszystkich pól gol-
fowych w Polsce, co również w przyszło-
ści przyczyni się do propagowania tego 
sportu i promocji naszego kraju. 

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Krzysztof Zioło
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Sierra Golf Club to nowoczesny i profesjonalny obiekt sportowy z 18-dołkowym po-
lem golfowym klasy mistrzowskiej (72 par) oraz Akademia Golfa, na którą składa 
się treningowe 9 dołków oraz driving range (26 osłoniętych od deszczu stanowisk), 
putting, chipping i pitching green.
Pole golfowe jest położone w niezwykłym otoczeniu Trójmiejskiego Parku Krajobra-
zowego. Bardzo dobrze skomunikowane (lotnisko w Gdańsku, autostrada A1, termi-
nal promowy w Gdyni).
Parkowy charakter pola zachwyca każdego swoim pięknem i feerią barw o każdej 
porze roku. Golfiści natomiast doceniają trudny charakter pola z szybkimi greenami, 
zróżnicowanym terenem, z licznymi stawami i strumykami.
Dzięki ogromnej pracy i staraniom najlepszych greenkiperów Sierra Golf Club jest 
polem golfowym na światowym poziomie. To tu odbywają się najważniejsze wyda-
rzenia sportowe w najpiękniejszej z dyscyplin sportu – golfie:
– kwalifikacje do Omega Golf Tournament
– European Senior Men’s Team Championship by BMW 2014
– European Senior Women’s Team Championship 2016
– Profesional League pro Golf Tour LOTOS Polish Open 2015 (transmitowany na 
żywo w TVP Sport).
Sierra Golf Club świetnie sprawdza się też jako miejsce imprez i spotkań bizneso-
wych. Bogata infrastruktura, ogromne możliwości aranżacji, bezpieczeństwo oraz 
otoczenie pięknej przyrody uczynią każdy event niezwykłym i niezapomnianym prze-
życiem. Imprezy organizowane w Sierra Golf Club zapadają głęboko w pamięć jako 
te najlepsze!

67
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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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Silesia Business & Life Golf Cup 7

I turniej eliminacyjny do Silesia Business & 
Life Golf Cup 2017 już za nami. Na malow-
niczych wzgórzach Gran Canarii zmagało się 
zacięcie 75 graczy z całej Polski. Piękna pogo-
da, niezwykła atmosfera i świetna zabawa to 
tylko niektóre z wielu atrakcji turnieju. 

GOLF

Gran Canaria – turniej eliminacyjny

Prawie Afryka
Gran Canaria to jedna z wysp zali-

czana do Makaronezji, usytuowana na 
Oceanie Atlantyckim, tuż obok pół-
nocno-zachodniego wybrzeża Afryki. 
Terytorialnie przynależy do Hiszpa-
nii. Wyspa zajmuje centralne miejsce 
w archipelagu kanaryjskim i znajduje 
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się pomiędzy Teneryfą a Fuerteventu-
rą. Dzięki swemu położeniu, mokrym 
i chłodnym wiatrom pochodzącym 
ze strefy ciśnieniowej Azorów, jest 
jednym z miejsc o najpiękniejszej 
pogodzie w całej Europie. To właśnie 
dlatego wyspa stanowi mały cud kli-
matyczny, zapewniając wiecznie wio-
senną aurę u stóp nawet zimowego 
kontynentu europejskiego. I to tutaj 
właśnie odbył się I turniej eliminacyj-
ny do rozgrywek Silesia Business & 
Life Golf Cup 2017. 

Bo golf to podstawa
– Podróż na Gran Canarię to ma-

rzenie – rajskie plaże, słońce, relaks, 
mili ludzie. Czego chcieć więcej? Gol-
fa – bez wahania stwierdza Klaudiusz 
Sevković, redaktor naczelny magazy-
nu Silesia Business & Life i organiza-
tor turnieju eliminacyjnego. – I turniej 
eliminacyjny do rozgrywek Silesia Bu-
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siness & Life Golf Cup 2017 zakończył 
się dużym sukcesem. Cieszymy się, że 
mogliśmy ugościć wielu graczy z ca-
łej Polski, m.in. reprezentantów takich 
pól, jak: Sierra Golf Club, Sobienie 
Królewskie, Kalinowe Pola, Kraków 
Valley Golf czy Śląskiego Klubu Gol-
fowego, a także naszych stałych am-
basadorów – Jurka Dudka i Tomasza 
Iwana. W turnieju zagrali również 
zwycięzcy poszczególnych sześciu edy-
cji Silesia Business & Life Golf Cup. 
To było niepowtarzalne wydarzenie 
i z pewnością nie brakowało emocji 
ani rywalizacji,  bo oprócz wspomnia-
nego turnieju eliminacyjnego do Sile-
sia Business & Life Golf Cup 2017, 
zagraliśy gościnnie w turnieju firmy 
Konsalnet – dodaje Sevković. 

Rajskie miejsce
Pięciogwiazdkowy hotel Sheraton 

Salobre Golf Resort na wzgórzach 

GOLF CUP

BUSINESS&LIFE
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Gran Canarii był strzałem w dzie-
siątkę jeżeli chodzi o miejsce turnie-
ju. Niezapomniane widoki na góry 
i morze, baseny sprawiające wrażenie 
unoszenia się w krajobrazie, dwa 18-
dołkowe pola golfowe, w tym jedno 
w scenerii Wielkiego Kanionu, a dru-
gie spowite palmami kokosowymi, to 
z pewnością warunki godne Silesia 
Busines & Life. Gran Canaria to ucie-
leśnienie raju. Zielono-pomarańczo-
wa wyspa w archipelagu kanaryjskim 
to miejsce, gdzie plaże są tak piękne, 
woda tak ciepła i wino tak dobre, że 
wybaczalne jest leżenie na leżaku 
przez cały dzień. 

– Turniej na Gran Canarii był 
świetnie zorganizowany i chociaż nie 
jestem golfowym mistrzem, mogłem 
wspólnie z żoną korzystać z dobro-
dziejstw wyspy. Słońce, plaże, baseny 
– moja żona była zachwycona i nie 
miała czasu na nudę, kiedy ja zma-
gałem się w golfowych rozgrywkach 

– przyznaje Sebastian Magrian, me-
nager pola golfowego Sierra w Wej-
herowie.

Golfowe współzawodnictwo
Turniej Silesia Business & Life cie-

szył się sporym powodzeniem. Nie 
był łatwy, bo kanaryjskie pole golfo-
we to miejsce dość wymagające. Do 
finału Silesia Business & Life Golf 
Cup 2017 spośród wszystkich gra-
czy awans zapewnili sobie zwycięzcy 
poszczególnych grup. Obok wyniki 
I turnieju eliminacyjnego rozegrane-
go na Gran Canarii.

– Gratulujemy wszystkim – i zwy-
cięzcom, i przegranym, bo golf to 
przede wszystkim zabawa. Dziękuje-
my naszym partnerom i współorga-
nizatorom – przede wszystkim firmie 
KOMU Group Sp. z o.o. To kolejny, 
udany wyjazd, a najlepsze jeszcze 
przed nami – podsumowuje Klau-
diusz Sevković.

Klasyfikacja: Strokeplay Brutto:
                                   Runda 1   Runda 2   Total
1. Piotr Ludyga 79 83 162 
2. Bogdan Bigus  79  90  169
3. Piotr Malesa  83  87 170 
4. Witold Kwiatkowski 84 87 171 
5. Leszek Bać  92 82  174

Klasyfikacja: Stableford Netto – HCP 0-15,0
                                   Runda 1   Runda 2   Total
1. Mariusz Szumański  39  34  73 
2. Marek Królikowski  36  31  67
3. Zdzisław Wolny  33  30  63 
4. Krzysztof Borończyk  31  31  62
5. Ewa Ludyga  29  31  60

Klasyfikacja Stableford Netto – HCP 15,1-30
                                   Runda 1   Runda 2   Total
1. Wiesław Bednarz  34  33  67
2. Aneta Zatwarnicka  31  33  65
3. Renata Marszałek  33 31  64 
4. Zbigniew Górecki  33  30  63
5. Ewa Szczepańska  38  23  61
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FIRST WARSAW GOLF
Turniej eliminacyjny

13-14.05.2017

SILESIA BUSINESS & LIFE
GOLF CUP 2017
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Silesia Business & Life Golf Cup 7

Turnieje Silesia Business & Life Golf Cup to wyjątkowe wydarzenia w ka-
lendarzu imprez golfowych. Drugi turniej eliminacyjny cyklu 2017 odbył 
się od 17 do 28 stycznia we wspaniałym miejscu na świecie – egzotycznej 
Tajlandii. Miejscowość, do której przybyła polska grupa – Hua Hin, będą-
ca letnią rezydencją króla Tajlandii, cechują najpiękniejsze pola golfowe 
tego kraju, na których nasi golfiści mogli trenować i rozegrać dwudniowe 
eliminacje do finału Silesia Business & Life Golf Cup 2017. 

GOLF

Hua Hin – turniej eliminacyjny

GOLF CUP

BUSINESS&LIFE
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Tajlandia przywitała zawodników sło-
neczną pogodą i bajecznym krajobra-
zem z widokiem na morze. Rezydencją 
uczestników wyjazdu był Hotel Hilton 
usytuowany w centrum miasta przy plaży. 
W pierwszym dniu pobytu w Hua Hin gru-
pa udała się na rundę treningową na pole 
golfowe nr 1 w Azji – Black Mountain, 
które znajduje się ok. 25 minut drogi na 
zachód od miasta. Pole golfowe powstało 
na terenach dżungli i plantacji ananasa. 
Jest położone w dolinie otoczonej dużymi 
czarnymi granitowymi skałami. Założy-
cielem jest Stig Notlöv, a dzięki jego wizji 
i determinacji pole powstało w zaledwie 
14 miesięcy – otwarte zostało w 2007 
roku. Na polu odbywają się najbardziej 
prestiżowe turnieje w Tajlandii – Europe-
an i Asian Tours. Pole wygląda jak najbar-
dziej naturalnie z wieloma oryginalnymi 
elementami. Black Mountain to nie tylko 
test dla najlepszych profesjonalistów, ale 
także wyzwanie dla amatorów. Dołki są 

dobrze chronione przez liczne białe 
piaszczyste rzeźbione bunkry. 

To był wspaniały 
dzień, pogoda 

rozpieszczała golfistów, a krajobrazy za-
pierały dech w piersiach. Na azjatyckich 
polach przyjęta jest tradycja wejścia na 
pole z caddy, który pomaga i wspiera, a to 
pozwala na skupienie się na grze. Następ-
na runda treningowa odbyła się na polu 
Palm Hills Golf Club zaprojektowanym 

przez światowej sławy architekta pól 
Maxa Wexlera. Stworzył on 

pole będące wyzwaniem dla golfistów na 
wszystkich poziomach zaawansowania. 
Pole golfowe Palm Hills daje unikalne do-
świadczenie gry w golfa ze wspaniałymi 
falującymi fairwayami, które idą w górę 
i w dół wzgórza, bujnej zie-
leni i strategicznie 
r o z -
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mieszczonymi zagrożeniami. Jest to tak-
że enklawa ekskluzywnych udogodnień, 
w tym piękny clubhouses, klub sportowy 
state-of-the-art i świetnie zaopatrzony 
Pro Shop. Palm Hills oferuje także jeden 
z najpiękniejszych widoków na Zatokę 
Tajlandzką. Gra na tym polu przyniosła 
naszym golfistom wiele radości i przy-
jemności rozkoszowania się tak wspania-
łymi widokami. Przed najważniejszymi 
dniami, jakie czekały zawodników, czyli 
turniejem eliminacyjnym, pozostał ostat-
ni dzień treningowy na polu nr 3 w Taj-
landii – Banyan Golf Club. Zbudowany 

GOLF CUP
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na terenach byłej plantacji ananasów 
Banyan Golf Club w Hua Hin otwarty 
został w październiku 2008 r. Natych-
miast otrzymał w 2009 r. Best New Co-
urse w regionie Azji i Pacyfiku przez 
azjatyckich czytelników Golf Monthly. 
Od tego czasu konsekwentnie należy 
do „Top 3 w Azji” i „Rolex Top 1000” 
na świecie. Pole gwarantuje najbardziej 
spektakularne widoki górskie i morskie 
przy wszystkich dołkach. Strategicznie 
rozmieszczone przeszkody wodne, bun-
kry i piaski są rozłożone na całym polu. 
Golfiści po grze na tym polu wrócili za-
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chwyceni jego architekturą i wspaniałą 
grą. Kolejny dzień upłynął na relaksie, 
korzystaniu z tradycyjnych masaży taj-
skich i konsumowaniu tutejszych posił-
ków oraz mentalnym przygotowaniu do 
turnieju. Wcześniejsze przygotowanie 
i poznanie pól pozwoliło zachować gol-
fistom spokój i rozegrać wspaniałe rundy 
turnieju eliminacyjnego Silesia Business 
& Life Golf Cup na polach Black Moun-
tain i Palm Hills. Była to sportowa rywa-
lizacja na najwyższym poziomie, ale też 
wspaniała zabawa. W ostatni dzień na 
polu golfowym Banyan został rozegra-
ny turniej Komu Group, partnera Silesia 
Business & Life Golf Cup. Zwycięzcy 
turniejów otrzymali puchary i cenne 
nagrody, a zwycięzca turnieju na polu 

ELIMINACJE
SILESIA BUSINESS & LIFE GOLF CUP 2017

Klasyfikacja: Strokeplay Brutto:
                                   Runda 1   Runda 2   Total
1. Bogdan Bigus 77 86 163 
2. Witold Kwiatkowski  88  85  173
3. Mariusz Szumański  86  92 178 

Klasyfikacja: Stableford Netto – HCP 0-18,0
                                   Runda 1   Runda 2   Total
1. Ernest Kiruja 29  30  59 
2. Zdzisław Wolny  30  25  55
3. Marek Królikowski 22  19  41 

Klasyfikacja Stableford Netto – HCP 18,1-36
                                   Runda 1   Runda 2   Total
1. Adrian Dudek 35 26  61
2. Jacek Kozłowski 30  29  59
3. Małgorzata Dudek 35 23  58

TURNIEJ KOMU GROUP
 Stableford Netto – HCP 0-36
                                                    Total
1. Mariusz Szumański   36
2. Bogdan Bigus  35
3. Michał Domagała   34 

golfowym Banyan wygrał tygodniowy 
pobyt wraz z uczestnictwem na pierw-
szej zagranicznej eliminacji roku 2018 
na wyspie Gran Canaria. Atmosfera i po-
goda spowodowały, że niektórzy gracze 
rozgrywali dodatkowe rundy golfowe na 
pobliskich polach golfowych, takich jak 
Royal Hua Hin i Springfield. 

Podsumowując wyjazd Silesia Busi-
ness & Life Golf Cup można stwierdzić, 
że był to wspaniały pobyt, dużo dobrego 
golfa na najlepszych polach świata i dużo 
dobrej zabawy.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że tak 
dużo osób zaufało nam i zdecydowało się 
zagrać w azjatyckiej eliminacji do finału 
Silesia Business & Life golf Cup 2017. 
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SIERRA GOLF CLUB
Turniej eliminacyjny

17-18.06.2017

GOLF CUP
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SPORT

Golf to moja pasja i sposób na życie
Thomas ma podwójne obywatelstwo, jego mama jest Polką, a ojciec Włochem. Jest mocno związany emocjo-
nalnie z Polską, już jako amator grał kilka turniejów w barwach biało-czerwonych i bardzo chciałby, jako zawo-
dowiec, wziąć polską flagę i zaprezentować kraj na świecie.

– Kim jest Thomas Bosco-Ćwiok? 
Jak rozpoczęła się Twoja kariera gol-
fowa?

– Urodziłem się w Mediolanie. Moja 
mama jest Polką, tato Włochem. Wy-
chowywałem się we Włoszech, ale 
bardzo często jeździłem do Polski. Mój 
tato jest golfistą i od najmłodszych lat 
bywałem na polach golfowych i obser-
wowałem jego grę. Już mając dwa lata 
otrzymałem w prezencie plastikowy kij 
golfowy i ćwiczyłem na driving range. 

Thomas BOSCO-ĆWIOK 

A w wieku pięciu lat brałem pierwsze 
lekcje z instruktorem golfowym i wtedy 
byłem już zakochany i chciałem grać 
w golfa codziennie. Do szesnastego 
roku życia mogłem grać w golfa tylko 
2-3 razy w tygodniu, gdy rodzice mo-
gli zawieźć mnie na pole i nigdy nie 
chciałem wracać do domu. Golf stał 
się moją ogromną pasją i sposobem 
na życie. Spędzając wakacje w Polsce 
u dziadków przez cały miesiąc codzien-
nie – jeszcze nie było autostrady do 

Krakowa – jechałem z tatą trzy godziny 
na pole Kraków Valley Golf & Country 
Club i z powrotem trzy godziny i nigdy 
nie cierpiałem. To była wielka przy-
jemność. W wieku 16 lat wyjechałem 
na wymianę uczniów High School do 
Australii do szkoły sportowej z golfem 
z bardzo dobrym programem nauczania, 
aby jak najwięcej móc się nauczyć od 
profesjonalistów. Spędziłem tam rok, 
poznałem w tym czasie wiele osób. 
Z naszej piętnastoosobowej grupy tylko 
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trzech próbuje swoich sił w golfie za-
wodowym. Po ukończeniu szkoły śred-
niej we Włoszech wiedziałem, że chcę 
studiować w USA na Texas Wesleyan 
University, gdyż uczelnia ta posiada nie 
tylko dobre przygotowanie golfowe do 
zawodowstwa, ale również wysoki po-
ziom nauczania teoretycznego. Jest to 
mała prywatna uczelnia, wokół której 
jest ponad 15 pól golfowych, gdzie tre-
nowałem codziennie. Są to m.in. Colo-
nial CC i TPC Four Seasons, gdzie roz-
grywają się PGA Tour. Spędziłem cztery 
lata w Teksasie, otrzymałem nie tylko 
stypendium golfowe, ale także stypen-
dium od uczelni za bardzo dobre wyniki 
w nauce. Dla mnie bardzo ważne były 
i nauka, i golf. Studia na takiej uczel-

ni z programem golfowym pozwalają 
znaleźć pasję, otrzymać wykształcenie 
ale także wyznaczyć drogę na kolejne 
lata. Kończąc edukację mam nie tylko 
na swoim koncie praktykę golfową, ale 
również dwa fakultety: marketing i za-
rządzanie. Uczelnię ukończyłem w roku 
2012 i wtedy przeszedłem na zawodow-
stwo. Jestem bardzo wdzięczny, że moi 
rodzice mnie tak pokierowali,  wspierali 
i nadal wspierają.

– Kiedy podjąłeś decyzję, że gra 
w golfa będzie Twoją pracą?

– To było bardzo dawno temu, już po 
pierwszej lekcji z instruktorem, czyli 
mając niespełna pięć lat. Pamiętam ten 
dzień dokładnie – po lekcji tato spytał 
mnie czy mi się podobało, odpowiedzia-
łem, że bardzo i że będę w golfa grał 
całe życie.

– Ile obecnie czasu zajmują Twoje 
treningi?

– Nauczyłem się, że muszę znaleźć 
balans pomiędzy treningiem, 
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– A czy nie pomyślałeś, że w Polsce 
będzie Ci łatwiej zrobić karierę niż 
we Włoszech?

– Nie ma różnicy, w którym kraju jest 
łatwiej albo trudniej. Moim celem jest 
dostać się do największych turniejów 
i grać międzynarodowo, chodzi o to, 
że wolę reprezentować Polskę niż Wło-
chy, bo kocham Polskę. Jestem bardzo 
związany z Polską i mam wspaniałe 
wspomnienia z nią związane i zawsze 
lepiej się czułem kiedy byłem w Polsce. 
Wszystko mi się w kraju podoba, tylko 
pogoda czasem nie sprzyja golfowi.

– Rozpoczęły się właśnie kwalifika-
cje do Asian Tour. Brałeś w nich wcze-
śniej udział czy dopiero pierwszy raz?

– Pierwszy raz biorę udział w kwalifi-
kacjach na Asian Tour, za mną pierwszy 
stopień kwalifikacji, który ukończyłem 
na 15 miejscu z wynikiem –15 (69-69-
66-69), był to mój pierwszy turniej na 
polu w Azji. Potem przeszedłem do final 
stage. Niestety, zagrałem –1 i nie udało 
mi się dalej zakwalifikować. Było nas 
230 zawodowców na 35 kart, rozgryw-
ki odbywały się w Bangkoku. Niestety, 
nie otrzymałem karty na Asian Tour, ale 
mam pełny status na Development Tour. 
Jadę teraz do Bangladeszu, gdzie mogę 
jeszcze dostać szansę do Asian Tour, je-
śli skończę w Top 10. 

– Jakie masz plany na najbliższe 
miesiące? 

– Po Bangladeszu jadę na Filipiny, 
a później mam dwa turnieje w Malezji. 
W marcu pojadę do Chin na kwalifika-
cje, aby mieć szansę dostać się do PGA 
China. Taki tour daje dostęp do WEB.
COM Tour w Ameryce. Po tych kwali-
fikacjach będę mógł planować następne 
kroki do końca roku. Na pewno przyja-
dę do Polski, aby zagrać w kilku turnie-
jach. Planuję zagrać też przynajmniej 
jeden z waszych turniejów Silesia Busi-
ness & Life Golf Cup. 

– Grałeś wcześniej w turniejach 
PGA Polska?

– Tak, w roku 2014 pierwszy raz koń-
cząc na drugim miejscu w dwóch turnie-
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czyli moją pracą, i odpoczynkiem. Tre-
nuję sześć dni w tygodniu po 4-5 go-
dzin, ćwiczę wtedy każdy aspekt golfa, 
od czasu do czasu mam całą sesję tre-
ningu i pracuję nad jednym elementem. 
W high season próbuję grać 3-4 rundy 
w tygodniu. Każdego dnia musi być też 
fitness, ćwiczenia siłowe wzmacniają-
ce ciało. Jak nie gram w turniejach to 
zawsze mam jeden pełny dzień odpo-
czynku, nawet nie idę na pole. Jest to 
przeważnie niedziela. Spędzam wtedy 
czas z rodziną, jeśli jestem w domu, 
bądź ze znajomymi, jak jestem gdzieś 
na świecie. Kiedy podróżuję to rutyna 
przed turniejami jest następująca – dwie 
rundy próbne z treningiem i 3-4 dni tur-
niejowe, a potem lecę na kolejne turnie-
je. Wszystko jednak zależy, jak układają 
się turnieje. W zimie mając wolny mak-
symalnie miesiąc staram się przynaj-
mniej dwa tygodnie odpocząć, chętnie 
wracam do Teksasu, gdzie studiowałem 
i mam wielu znajomych, ale też z przy-
jemnością odpoczywam w domu ro-
dzinnym. 

– Jesteś pół krwi Polakiem pół Wło-
chem, dlaczego zdecydowałeś się grać 
zawodowo w barwach polskich?

– Mam podwójne obywatelstwo, moja 
mama jest Polką, a tato Włochem i to 
ułatwiło decyzję. Jestem mocno zwią-
zany emocjonalnie z Polską, już jako 
amator grałem kilka turniejów w bar-
wach biało-czerwonych i bardzo chciał-
bym, jako zawodowiec, wziąć polską 
flagę i zaprezentować kraj na świecie. 
Ludzie nie wiedzą, że w Polsce gra się 
w golfa, w szczególności w krajach eg-
zotycznych Azji. Mam nadzieję, że uda 
nam się wraz z innymi golfistami repre-
zentować Polskę na arenie międzyna-
rodowej. Zauważyłem też, w ostatnich 
dwóch latach, że w Polsce jest dużo 
juniorów, którzy naprawdę lubią ten 
sport i w przyszłości możliwe, że dołą-
czą do grona PRO. Jestem przekonany, 
że w ciągu najbliższych lat Polska też 
będzie miała dobrą pozycję w rankin-
gach golfowych razem z USA, Australią 
i największymi krajami świata. 

jach, w roku 2015 wygrałem w playoff 
na polu Rosa Privat Club, wygrałem 
pierwszy polski turniej w polskim PGA, 
a w 2016 brałem udział w pięciu turnie-
jach z dziewięciu i udało mi się wygrać 
cztery z nich. W tym też roku wygrałem 
polskie PGA order of merit. Tamten 
rok był dobry, formę miałem wspaniałą 
i jestem zadowolony z wyników, m.in. 
zaowocowało to tym, że podczas turnie-
ju w Omanie zrobiłem rekord pola – 65 
uderzeń. Próbuję teraz utrzymać tę samą 
formę na rok 2017.

– Czy otrzymujesz wsparcie od firm 
zewnętrznych bądź organizacji?

– W chwili obecnej nie, natomiast 
planuję skupić się na tej kwestii w naj-
bliższym czasie, tym bardziej, że zawo-
dowcy mający status w największych 
turniejach świata są przeważnie wspie-
rani. Tym samym planuję być bardziej 
widoczny na dużych turniejach. 

– Jaki jest Twój największy cel 
w golfie?

– Chcę dostać się do European Tour, 
bo marzę o tym i pracuję nad tym od 
kiedy skończyłem pięć lat. Na pewno 
chciałbym zagrać w igrzyskach olimpij-
skich w Tokio 2020. Mam cztery lata, 
aby się przygotować. Jeśli zrobię prawi-
dłowe kroki, jestem przekonany, że mi 
się uda. Byłoby fantastycznie reprezen-
tować Polskę w sporcie, który kocham.

– Jakie są Twoje mocne strony 
w golfie, a co jest do poprawienia?

– W ostatnich dwóch latach bardzo 
ciężko pracowałem nad puttingiem, 
bo jest to według mnie najważniejsze 
w golfie, bo kiedy zrobisz wszystkie 
putt dobrze, to masz szansę na wygraną. 
Zawsze miałem dobrą długą grę i teraz 
mocno pracuję nad krótką grą, gdyż 
putting i krótka gra mogą uratować, 
kiedy driver nie wychodzi, a takie dni 
bywają. Pracuję również nad kontrolą 
odległości, należy pracować cały czas, 
trenować również podczas turniejów, 
bo to odzwierciedla pewne sytuacje, jak 
presja czasu, ludzie obserwujący grę.
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– Czy przed ważnym turniejem stre-
sujesz się, obawiasz się czegoś?

– Przy każdym turnieju jest różnie, raz 
ma się dobrą formę raz gorszą, natomiast 
najważniejsze to zachować cierpliwość. 
Ważne jest, by na koniec turnieju, nieza-
leżnie od wyniku, powiedzieć sobie: zro-
biłem wszystko najlepiej jak potrafiłem. 
Jeśli robisz wszystkie elementy dobrze, 

to przyjdzie taki tydzień, turniej, że na 
pewno wygrasz.

– Kto jest Twoim autorytetem gol-
fowym?

– Jestem golfistą wychowanym 
w „Tiger era”, więc Tiger Woods jest 
moim największym idolem, jego gra, 
rozwój, moc mentalna. Myślę, że każ-
dy ma swojego idola i próbuje się tak 
zachowywać, jak on i kierować karierę 
tak, jak idol. 

– A obecnie masz idola?
– Z grającej generacji trudno kogoś 

wskazać, gdyż sam chcę wejść w to śro-
dowisko. Natomiast tak szczerze, obec-
nie jest wielu wspaniałych zawodow-
ców, ale kogoś takiego, jak Tiger, to nie 
ma, on grał i non stop wygrywał. Z nim 
było aż prawie nudno. Mam nadzieję, że 
uda mi się zagrać z obecnymi zawodow-
cami, takimi jak Rory McIlroy, Jason 
Day i Jordan Spieth i wygram z nimi, 
na to pracuję. Najciężej jest wejść w te 
turnieje, ale jestem na najlepszej drodze 
do sukcesu. Moja gra jest coraz lepsza, 
jestem coraz stabilniejszy, myślę, że ro-
bię prawidłowe ruchy i w ciągu kilku lat 
dojdę do największych turniejów.

– Z kim podróżujesz podczas roz-
grywek?

– Od czasu do czasu towarzyszy mi 
tato, przede wszystkim jak jestem w Eu-
ropie, ale zawsze można zebrać fajną 
grupę znajomych golfistów. Zawsze 
poznajesz kogoś nowego i wtedy razem 
podróżujesz, ale jak gramy w turnieju, 
wtedy rywalizujemy ze sobą. Grając ok 
25 turniejów w roku często jest się sa-
memu, a to sprzyja zawieraniu nowych 
znajomości. 

– A gdzie jest Twój dom? 
– Jest mi naprawdę trudno powie-

dzieć, tam, gdzie mam hotel w danym 
tygodniu to jest mój dom. Jednak pró-
buję zawsze wrócić do moich rodziców, 
domu rodzinnego we Włoszech, nato-
miast kiedy mam off season, wracam do 
Teksasu. Golf to ciągłe podróże, więc 
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dany kraj, region jest moim do-
mem. Dobrze się czuję w każ-
dym miejscu na ziemi. Golf 
nigdy mnie nie męczył, zawsze 
był zabawą, w której mogłem 
konkurować z kolegami. Uwiel-
biam poznawać nowych ludzi, 
zwiedzać różne zakątki świata.

– Czym dla Ciebie jest golf?
– Dla mnie golf jest magiczny, 

jest niesamowite, że w tak małą 
piłkę można uderzyć kijem tak 
daleko w różnych kierunkach. 
Magiczne jest to, że ja mogę tę 
piłkę kontrolować. Zawsze było 
to dla mnie wyzwanie – kontro-

lować piłkę jak najlepiej, jak robią to 
zawodowcy, kiedy oglądałem ich w te-
lewizji będąc małym.

– Każdy golfista ma określone 
przyzwyczajenia co do piłek czy ki-
jów jakimi gra, jak jest w Twoim 
przypadku?

– Od kilku lat gram kijami Pinga, 
dobrze pracują ze mną i pomagają 
mi w grze. Jeżeli chodzi o piłki i we-
dge to Titleist. Gram piłkami PROV1 
od czternastego roku życia, dla mnie 

„number one ball in golf”, pracują 
wspaniale. W przypadku ubrań golfo-
wych to uwielbiam włoską markę GP 
Sport, będącą też moim partnerem. 
Jest to fajny nowy brand, mają cie-
kawą linię produktów dobrej jakości, 
którą reprezentuję. Od dwóch lat uży-
wam też niemieckiego Putters CALE-
DONIA, to także firma, która ma high 
performance producty.

– Wracając do Twoich celów 
zawodowych, czy pokrywają się 
z Twoimi marzeniami?

– Oczywiście, dalszym marzeniem-
celem jest Ryder Cup. Należy pamię-
tać, że marzenia się spełniają, trzeba 
tylko pracować na nie i wierzyć w sie-
bie.

– Życzymy Ci spełnienia marzeń 
i realizacji celów. Dziękuję serdecz-
nie za rozmowę i mam nadzieje, że 
spotkamy się na turnieju Silesia Bu-
siness & Life Golf Cup 2017.

Anna Kubalska
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