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Nazwa „Bentley” oraz „B” w logotypie są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Model na zdjęciu: Bentley Bentayga.
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Oddajemy Państwu do rąk 30. już numer Silesii Business & Life. Tym 
razem magazyn zdominował z oczywistego powodu golf. Znajdziemy 
jednak w nim również wiele innych, ciekawych materiałów.
Agata Nizińska – wokalistka, aktorka filmowa, serialowa i teatralna, 
prezenterka telewizyjna. Przed swoim przeznaczeniem jakim jest estrada, 
uciekała długo. W końcu jednak odkryła, że to na scenie czuje się jak 
przysłowiowa ryba w wodzie. Nam Agata Nizińska opowiedziała o swoich 
najnowszych projektach – zarówno tych muzycznych jak i modowych.
Zachęcam do przeczytania wywiadu z Rafałem Patyrą, który o mały włos 
a zostałby... górnikiem. Ostatecznie jednak od tego pomysłu odwiedli go 
rodzice. Sam sport natomiast od najmłodszych lat jest jego pasją. Chociaż 
marzył o karierze piłkarza, dziś na piłkarskie boiska patrzy z zupełnie 
innej perspektywy i biorąc pod uwagę wykształcenie jego rodziców, śmiało 
można zaryzykować stwierdzeniem, że to musiało się tak skończyć...  

W numerze przedstawiamy także sylwetkę Mateusza Gradeckiego, jednego z najlepszych polskich golfistów. 
Miłość do golfa zaszczepili w nim rodzice. Dziś Mateusz Gradecki jest pięciokrotnym zdobywcą tytułu Mistrza 
Polski.
W magazynie prezentujemy również miasto Silesii – Chorzów, który po modernizacji rynku wdraża inteligentny 
system zarządzania ruchem. Ponadto mieszkańcy tego miasta od przyszłego roku będą mogli korzystać z 460 
rowerów miejskich – Bike&Ride.
Stałym elementem magazynu są też cenne porady prawne kancelarii Duraj & Reck. Tym razem przeczytamy 
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 
Jak już wspominałem na wstępie, znaczna część magazynu poświęcona jest tematowi golfa. Za nami finał 
siódmej edycji Silesia Business & Life Golf Cup. W tym numerze zatem szerokie relacje z polskich turniejów 
eliminacyjnych w Rajszewie i Wejherowie oraz obszerna relacja i fotogaleria z siódmego finału, który odbył się 
8 lipca w Siemianowicach Śląskich. Jak zwykle była to wspaniała impreza, której towarzyszyła piękna pogoda, 
wspaniali goście, artyści oraz golfiści rywalizujący o wiele cennych nagród. 
W dziale podróże przedstawiamy uroki Republiki Południowej Afryki, gdzie odwiedziłem wiele pól golfowych 
godnych polecenia. Wspólnie z biurem podróży KOMU GROUP już dziś przygotowaliśmy propozycje właśnie 
na zimowe granie w golfa – tradycyjnie wybierzemy się w grudniu na Gran Canarię, natomiast w marcu 
planujemy udać się do RPA. Kolejna nasza propozycja to Mauritius – wspólnie z firmą TRAVELGOLF 
planujemy tam udać się w styczniu 2018 r. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo wewnątrz numeru, chętnych 
serdecznie zapraszam do kontaktu. 
Na koniec zachęcam do przeczytania wywiadu z Joanną Jędrzejczyk – pierwszą Polką w największej 
i najbardziej prestiżowej organizacji MMA na świecie – Ultimate Fighting Championship. Obecnie to 
najbardziej utytułowana polska zawodniczka mieszanych sztuk walk. Właścicielka pasa (UFC) w wadze 
słomkowej (do 52 kg).
Zachęcam do odwiedzania naszych stron www.silesiabl.pl oraz www.silesiaevent.pl, które staramy się na 
bieżąco aktualizować oraz zmieniać ich 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

JOANNA
JĘDRZEJCZYK

www.silesiabl.pl www.silesiaevent.pl
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Wokalistka, aktorka filmowa, serialowa i teatralna, prezenterka telewizyjna. Przed 
swoim przeznaczeniem, jakim jest estrada uciekała długo. W końcu jednak odkryła, że 
to na scenie czuje się jak przysłowiowa ryba w wodzie. Nam Agata Nizińska opowiedzia-
ła o swoich najnowszych projektach – zarówno tych muzycznych jak i modowych.

SYLWETKA

Scena jest jej przeznaczeniem

– Bardzo długo uciekałaś przed 
tym przeznaczeniem jakim była sce-
na i sztuka.

– Rzeczywiście tak było, a wynikało 
to z faktu, że do pewnego momentu za-
kładałam, iż nie będę szła w stronę ar-
tystyczną a co najwyżej będzie to moje 
hobby. Z czasem jednak to hobby za-
częło być pracą. Doszłam do momentu, 
w którym trzeba było zdecydować się 
na jakiś kierunek studiów i przyznam 
dziś, że to była bardzo trudna decyzja. 
Rodzice nie bardzo optowali za tym, 
abym poszła w stronę estrady – mieli 
zresztą świadomość tego z czym to się 
wiązało, bo zarówno moja babcia jak 
i dziadek są artystami. Dziś wiem, że to 
nie jest łatwy świat, ale mając 18 lat nie 
do końca zdawałam sobie z tego spra-
wę. Wówczas dostrzegałam to, że jest 
to genialne przeżycie i możliwość wy-
szalenia się. Dopiero po latach odkry-
łam o czym wcześniej mówili rodzice.

– Jeśli chodzi o Twoje przygody ze 
sceną to trzeba przyznać, że napraw-
dę jesteś wszechstronną artystką.

– Różnych rzeczy próbowałam w ży-
ciu, ale w dużej mierze wynika to z mo-
jego charakteru. Jestem typem człowie-
ka, który wszystko musi przetestować 
na własnej skórze. Mój tata zawsze mó-
wił, że muszę się wywrócić żeby prze-
konać się, że nie tędy droga. I tak to 
rzeczywiście wyglądało ze wszystkimi 
artystycznymi wyzwaniami, których się 
podejmowałam. Niemniej jednak warto 
pamiętać o tym, że mimo wszystko są 
to pochodne dziedziny. Kabaret, sztuka 

teatralna – dramatyczna czy komedio-
wa, bądź estrada – to wszystko oscy-
luje wokół szeroko rozumianej sceny. 
Podobnie jest z graniem w serialu 
bądź prowadzeniem swojego progra-
mu telewizyjnego – bo tym także się 
w życiu zajmowałam. Dopiero po cza-
sie człowiek jest w stanie z pełną od-
powiedzialnością stwierdzić, w której 
z tych rzeczy się dobrze czuje i czym 
chciałby się zajmować przez kolejne 
lata.

– Ostatnimi czasy zdecydowałaś 
się skupić na muzyce. To oznacza, że 
to jest droga, którą chcesz podążać?

– Muzyka była pierwszą rzeczą, 
z którą postanowiłam się zmierzyć 
i mam takie przeczucie, że tak już zo-
stanie. Zdecydowałam się wydać płytę. 
W przypadku muzyki jest tak, że wiele 
decyzji jestem w stanie podjąć sama. 
Piszę teksty, komponuję. Jak coś jest 
w pełni wytworem własnych przemy-
śleń czy poglądów, to ma się do tego 
większe serce. W przypadku aktorstwa 
mimo wszystko jest się narzędziem 
w rękach reżysera – chyba, że samemu 
podejmiesz się reżyserowania, ale dla 
mnie na to dziś jest zdecydowanie za 
wcześnie.

– Wspomniałaś o płycie. Jak za-
tem ona ma brzmieć?

– Pomysł na stworzenie własnej 
płyty narodził się już kilka lat temu. 
Nie chciałam jednak realizować tego 
projektu bez odpowiedniego zaplecza. 
Przyszedł taki moment, że plan w koń-
cu udaje się realizować. Mam taki ko-

lektyw artystyczny na tej płycie, że 
sama jestem zaskoczona. Na płycie 
znalazły się teksty stworzone prze-
ze mnie, ale również przez Patrycję 
Kosiarkiewicz. Muzykę tworzyłam 
ja oraz Przemek Puk, Konrad Biliński 
i Lauren Christy, która jest międzyna-
rodową gwiazdą, laureatką nagrody 
Grammy tworzącą piosenki dla takich 
wokalistek jak Rihanna, Beyonce czy 
Celine Dion. Są to znane nazwiska, 
których obecność na tej płycie jest 
dla mnie ogromną nobilitacją. Całość 
spina Marcin Kindla, który jest produ-
centem płyty oraz autorem kilku kom-
pozycji. A sama płyta stanowi rodzaj 
kompromisu, bo ten niestety zawsze 
musi zostać osiągnięty. Nie ukrywam, 
że z zamiłowania jestem bluesmanką. 
Te rytmy mi w duszy grają, bo mój tata 
zawsze słuchał takiej muzyki i ja na 
niej się wychowałam. Postanowiłam 
więc stworzyć płytę, na której znajdą 
się zarówno elementy funky, soulu, 
popu. To zdecydowanie nie jest płyta 
popowa. Znajduje się na niej trochę 
rockowych gitar. Charakterystyczną 
rzeczą są natomiast żywe instrumenty 
dęte. To nawiązanie do muzyki z lat 
60. Etta James, Aretha Franklin, to 
wszystko stanowiło dla mnie inspira-
cję, a w pełni zaprezentowane zostanie 
na kolejnej płycie, która będzie rocko-
wo-bluesowa.

– Czyli plan na kolejną płytę jest 
już mocno zarysowany?

– Tak, powstały już nawet trzy pio-
senki na kolejny album. Planuję, że 

10 SILESIA BUSINESS & LIFE
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jak tylko zakończę prace nad tą pły-
tą, to zacznę pracę nad kolejną. To 
będzie stanowiło płynne przejście 
i mam nadzieję, że będzie też do-
wodem na mój artystyczny rozwój. 
Chcę bowiem przejść od mieszanki 
bluesa z lekkim popem do dźwięków 
rock’n’rollowych, które uwielbiam 
i z których nigdy nie zrezygnuję.

– Padło w naszej rozmowie na-
zwisko Celine Dion. Ty przy okazji 
zgłoszenia się do konkursu Euro-
wizji wielokrotnie byłaś do niej po-
równywana ze względu na podob-
ną barwę głosu. Spodziewałaś się 
takich porównań?

Spotkałam się z takimi opiniami, 
ale nie ukrywam, że stanowiły one 
dla mnie zaskoczenie. Wiadomo, że 
to porównanie dla mnie było ogrom-
nym zaszczytem i wyróżnieniem. 
W końcu to jeden z najlepszych gło-
sów na świecie. Wydaje mi się jednak, 
że każda z osób śpiewających swoim 
głosem operuje na różny sposób – to 
trochę jak w teatrze, w którym można 
szeptać, krzyczeć bądź akcentować 
pewne frazy. Akurat ja w tej balladzie 
tak zabrzmiałam i pojawiły się takie 
porównania. Niemniej jednak nieko-

12 SILESIA BUSINESS & LIFE
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niecznie w kolejnych utworach muszę 
brzmieć tak samo. Jestem bardzo cie-
kawa tego, z kim będę porównywana 
kiedy pojawią się moje kolejne piosen-
ki. Od znajomych, którzy mieli okazję 
już zapoznać się z nowym materiałem 
słyszę, że mam głos podobny do kilku 
polskich artystów. Jestem szalenie cie-
kawa tego jak odbierze to publiczność. 
Myślę też, że za takie porównania nie 
warto się obrażać. Zresztą mówi się, że 
plagiat jest najwyższą formą uwielbie-
nia. W życiu każdego z nas nie brakuje 
autorytetów i nie sposób ich podświa-
domie nie kopiować. Każdy z nas jest 
mieszanką pewnych naleciałości i fa-
scynacji.

– W świecie mody też masz swoich 
idoli i postacie, z których czerpiesz?

– Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi 
o modę to zawsze byłam zwolennicz-
ką mniej kobiecych fasonów i pew-
nego minimalizmu. Lubię stonowane 
kolory. Nie jestem też fanką wzorów 
– może z wyjątkiem wzorów geome-

trycznych. Bardzo lubię projektu 
Muglera, Ricka Owensa, 

Ackermanna. Głównie 
chodzę w garniturach 

i spodniach – raczej 

po męsku. Ale zdarza mi się też zakła-
dać długie suknie i wtedy wybieram 
na przykład Elie Saab. Natomiast jeśli 
o mnie chodzi, to w ogóle nie noszę 
krótkich spódniczek – to zupełnie nie 
jest w moim stylu. Wolę żeby ludzie 
skupiali się na tym, co mam do powie-
dzenia niż na tym jak krótką mam su-
kienkę. Wszyscy jesteśmy ludźmi i to, 
czy ktoś ma ładniejsze czy też brzyd-
sze nogi nie jest w tym wszystkim naj-
ważniejsze.

– Stąd praktycznie brak krótkich 
spódnic i sukienek w kolekcji, która 
inspirowana jest Twoją osobą?

– W tej kolekcji postawiliśmy głów-
nie na garnitury. Stworzyliśmy także 
połączenia garniturów z sukniami oraz 
długie płaszcze. Według mnie garnitur 
może być bardzo seksowny i kobiecy. 
W końcu nie ma wymogu, aby pod gar-
nitur ubierać koszulę z kołnierzykiem 
zapinaną pod samą szyję. Jeśli chcesz 
uwieść mężczyznę to powinnaś zało-
żyć na siebie kilka warstw ubrań, tak 
aby on mógł po kolei Cię z tych warstw 
oswobadzać i tym samym budować na-
pięcie. Użyłam takiego porównania, bo 
odrobina seksu w tej kolekcji pojawi 
się na pewno.  Nie zabraknie także za-
równo kobiecości jak i męskości. Kuba 
Bonecki, z którym nad tą kolekcją pra-
cuję nie stroni od klasyki w stylu Toma 
Forda czy elegancji Vackarello. To 
jest bardzo zdolny człowiek i artysta, 
który nie ma parcia na szkło i to wi-
dać w jego projektach. On robi karierę 
krocząc swoją drogą. Ubiera się u nie-

go plejada gwiazd. W jego kreacjach 
występowały między innymi Edyta 

Górniak, Justyna Steczkowska, 
Natalia Kukulska. On jest 

widoczny przez swoje pro-
jekty, natomiast sam nie 

pokazuje się. To nie 
jest typ projektan-

ta, którego moż-
na spotkać na 

ściankach i według mnie to jest bardzo 
fajne.

– Jak zatem narodził się pomysł 
byście wspólnie pracowali nad ko-
lekcją?

– Z Kubą od wielu lat się przyjaź-
nimy. Kiedy więc zaczęłam pracować 
w tak zwanym show biznesie Kuba 
zaczął mnie ubierać. Robił to, bo po 
prostu świetnie się dogadywaliśmy 
i lubiliśmy się. Rozumiemy się do tego 
stopnia, że jeżdżąc zagranicę kupuję 
mu materiały bez konsultacji z nim. 
Działa to także w drugą stronę – Kuba 
szyje mi kreacje na różne okazje nie 
pytając nawet czego ja chcę i co naj-
fajniejsze – zawsze jest to trafione. 
W sposób naturalny więc narodził się 
pomysł na naszą współpracę.

– To oznacza, że nie ma między 
Wami sztywnego podziału obowiąz-
ków? Nie jest tak, że Kuba rysuje 
projekty a Ty podpowiadasz jakie 
wzory są odpowiednie?

– Raczej nie rysuję, ale często wy-
syłam mu jakieś pomysły na wykorzy-
stanie pewnych patentów czy krojów. 
Nigdy nie jest tak, że jak któreś z nas 
na coś wpadnie, to drugie to krytyku-
je. Raczej funkcjonuje to na zasadzie 
wsparcia i dyskusji. Mamy bardzo 
podobne gusta, więc bez problemu 
się dogadujemy. Ostatnio Kuba po-
mógł mi urządzić moje mieszkanie, bo 
jest także architektem wnętrz – więc 
w ogóle ma ze sztuką dużo wspólnego. 
To jest bardzo fajny człowiek i dlatego 
uznałam, że miło będzie razem stwo-
rzyć kolekcję. W końcu moda to także 
element sceny czy estrady.

– Przygoda z modą ma dla Ciebie 
charakter jednorazowy, czy chcesz 
w tym świecie zostać na dłużej?

– Nie jestem projektantem odzieży 
i nie zamierzam tego ukrywać. Mogę 
za to stać się dla kogoś inspiracją. 
Zresztą często takie kolektywy powsta-
ją i odnoszą sukcesy. Nie jestem jednak 
fanką myślenia, że gdy raz zostałam 
współautorką kolekcji, to teraz mogę 
nazywać się projektantką. Śpiewam od 
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czwartego roku życia. Muzyka i aktor-
stwo były zawsze w moim domu i to są 
moje korzenie, tak więc nie zamierzam 
się nazywać ani projektantką, ani sty-
listką. Kuba ma wykształcenie archi-
tektoniczne i artystyczne. On ma fach 
w ręku. Ja natomiast nie zamierzam 
udawać, że także go mam, ale mogę 
stać się dla niego inspiracją i tak było 
w przypadku naszej współpracy.

– Przy tym wszystkim starcza Ci 
czasu na kolejną Twoją miłość – po-
dróże?

– Musi (śmiech). Oczywiście to 
kwestia zorganizowania się. Ponadto  
uważam, że trzeba mieć czas dla siebie 
i zachęcam do tego wszystkie kobie-
ty. Żyjemy w czasach, w których nie 
musimy siedzieć w domu. Uważam, 
że klasyczny podział obowiązków, 
czyli kobieta zajmująca się domem, 
a mężczyzna zarabiający na życie jest 
już nieaktualny. Kobiety coraz częściej 
robią kariery zawodowe, przy okazji 
zajmują się też domem i ważne, aby 
w tym wszystkim znalazły czas dla 
siebie i wykorzystywały go na przy-
kład na podróże. Podróże pozwala-
ją zmienić perspektywę, dają szansę 
spojrzeć na świat z zupełnie innej stro-

ny. Nagle okazuje się, że nie wszystko 
działa i funkcjonuje tak, jak nam się to 
wydawało. Świat jest ogromny, jest tak 
zróżnicowany, że z pewnością warto 
go poznać. Dzięki tym doświadcze-
niom stajemy się bardziej tolerancyjni, 
dojrzewamy. Europa, Azja czy Stany 
Zjednoczone – te kontynenty bardzo 
się od siebie różnią i dobrze jest być 
tego świadomym. Ponadto w dzisiej-
szych czasach nie trzeba dysponować 
nie wiadomo jakimi kwotami, aby po-
dróżować. Są tanie loty, spać można 
w pensjonatach czy nawet pod namio-
tem. Najważniejsze, by uświadomić 
sobie, że warto podróżować. Gdybym 
ja miała do wyboru wydać pieniądze 
na samochód bądź na to, by zwiedzić 
kawałek świata, to wybór jest prosty – 
stawiam na podróże.

– To oznacza, że nie jesteś typem 
człowieka, który odnajduje się na 
plaży z drinkiem w ręku?

– Uważam, że jeden czy dwa dni 
można w taki sposób spędzić, ale na 
dłuższą metę nie dałabym tak rady. 
Mam wtedy takie wrażenie, że się nie 
rozwijam. Póki mam siłę i witalność, 
to fajnie jest zobaczyć świat – pobie-
gać, pojeździć i przekonać się jak funk-
cjonuje dana kultura. Plaża i palma na 
dobrą sprawę wszędzie wygląda tak 
samo – nawet na rondzie De Gaulle-
’a w Warszawie można ją zobaczyć.

– Jakie są zatem kierunki tury-
styczne, które Ty wybierasz?

– Najczęściej wybieram Europę ze 
względu na aspekty kulturowe i czy-
stość. Wiedeń, Zurych – to przepiękne 
i niewiarygodnie czyste miejsca. Cie-
kawa jest Tajlandia, bo jest kompletnie 
inna, ale też przez tę swoją odmien-
ność nie każdemu będzie pasować. Pa-
nuje tam bardzo duża wilgoć i upały. 
Kulturowo to także zupełnie inna baj-
ka. Stany Zjednoczone mnie nie zafa-
scynowały aż tak. Być może jeszcze 
kiedyś się nimi zachwycę, ale póki co 
nie udało mi się odnaleźć tam jakiejś 
głębi. Jeśli chodzi o moje zamiłowania 
muzyczne – to zdecydowanie Nowy 
Orlean i Chicago. Tam można się wy-

brać na fantastyczne jam session i wy-
słuchać takich muzyków, że aż szczęka 
opada.

Natomiast Dubaj, podobnie jak 
Hongkong, robi ogromne wrażenie 
– tylko tam nie ma duszy. Słowianie 
mają ogromną emocjonalność. Nawet 
to nasze biesiadowanie, z którego się 
śmiejemy – to taki element człowie-
czeństwa – i to jest fajne. A w krajach 
takich jak Dubaj trochę tego brakuje 
– wszystko jest piękne, czyste, ocieka 
złotem, ale nie ma za bardzo drugiego 
dna.

– Czerpiesz inspiracje z podróży?
– Pewnie, że tak. Na przykład nie-

dawno byłam z Kubą na wakacjach 
na Mykonos w Grecji. Oni mają tam 
bardzo charakterystyczną modę – tro-
chę hipsterską, z elementami maryni-
stycznymi. W drugi dzień, gdy wsta-
łam i rozejrzałam się – okazało się, że 
Kuba stworzył czterdzieści sylwetek 
kolekcji. Ta sytuacji stanowi świetny 
przykład na to, że każde miejsce może 
zainspirować.

– Muzycznie także czerpiesz z po-
dróży?

– Też, ale nie ukrywam, że najwięk-
szy wpływ na moje gusta muzyczne 
miał mój ojciec. Jako siedmiolatka, 
w czasach gdy moje koleżanki słuchały 
Britney Spears to w moim domu poja-
wiał się Zespół Cree czy Pink Floyd. 
Wtedy nienawidziłam tej muzyki. Dziś 
widzę jak to zatoczyło krąg. Dojrzałam 
i sięgam właśnie po taką muzykę. Mam 
także nadzieję na to, że duża część ta-
kiej muzyki pojawi się na mojej płycie. 
Już instrumenty dęte i gitary rockowe 
są na pierwszej płycie, a to pokazuje 
tendencję kolejnej płyty.

– Nie boisz się, bo taka muzyka 
w Polsce nie cieszy się nadzwyczajną 
popularnością?

– Każdy artysta musi zadać sobie 
pytanie, czy ważniejsze jest to, co po-
pularne, czy to, co mu w duszy gra. Ja 
stawiam na to drugie z pełną tego od-
powiedzialnością.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Krzysztof ZIOŁO
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PORADY PRAWNE

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich
Od 10 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 

września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsu-
menckich. Pomimo dosyć istotnych rozwiązań i wymagań nało-
żonych na przedsiębiorców przez ustawę, nowelizacja przeszła 
bez większego echa. Tymczasem nieznajomość jej postanowień 
może mieć spory wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa 
i procedurę rozpatrywania reklamacji. Poniżej przedstawiamy 
kilka najczęstszych błędów i mylnych założeń, których dopusz-
czają się przedsiębiorcy.

1) „Ta ustawa mnie nie obowiązuje, ja 
nie sprzedaję konsumentom towarów, a je-
dynie świadczę usługi.”

Niektórzy z przedsiębiorców kojarzą 
analizowaną ustawę przede wszystkim ze 
zmianami prawa ochrony konsumentów 
sprzed kilku lat, która w znacznym stop-
niu zrewolucjonizowała dotychczasowy 
model sprzedaży towarów i zawierania 
umów np. drogą elektroniczną. W potocz-
nym myśleniu nadal obecne jest mylne 
przekonanie, że stosunek „przedsiębiorca 
– konsument” dotyczy wyłącznie sytuacji 
sprzedaży towarów, a nie usług. To błąd, 
albowiem ustawa o rozwiązywaniu spo-
rów konsumenckich reguluje obowiązki 
przedsiębiorców i prawa konsumentów 
w zakresie pozasądowego rozwiązywa-
nia sporów konsumenckich co do zasady, 
niezależnie od tego, czy mamy do czynie-
nia ze sprzedażą towarów bądź też usług. 
Dotyczy ona wszelkich sporów pomiędzy 
konsumentem a przedsiębiorcą, wynikają-
cych z zawartej między nimi umowy. W 
praktyce oznacza to, że nie ma żadnego 
znaczenia, czy sprzedajemy telewizor, ba-
nana, czy świadczymy usługę organizacji 
imprezy turystycznej, albo wróżenia z kart. 
Jeżeli sprzedawca czy usługodawca odmó-
wi uznania reklamacji konsumenta, może 
pomiędzy nimi dojść do sporu. To z ko-
lei może doprowadzić do pozasądowego 
rozwiązywania sporów konsumenckich, 
toczącego się na zasadach regulowanych 
tą ustawą.

Art. 5 pkt 5) wskazuje, których rodzajów 
działalności ustawa nie będzie dotyczyć. 
Chodzi o następujące przypadki:

• usługi niemające charakteru go-
spodarczego, świadczone w interesie ogól-
nym – chodzi np. o działalność świadczoną 
przez przedsiębiorstwa komunalne świad-
czące usługi w zakresie dostarczania wody, 
transportu publicznego czy wywozu śmie-
ci. Zwrot „niemający charakteru gospo-
darczego” oznacza także działalność nie 
nastawioną na zysk, lecz na zaspokajanie 
potrzeb społeczności lokalnej;

• wynikające z umów, o których mowa w 
art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 
r. o prawach konsumenta: „umowy dotyczą-
ce usług zdrowotnych świadczonych przez 
pracowników służby zdrowia pacjentom 
w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich 
stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, 
wydawaniem i udostępnianiem produktów 
leczniczych oraz wyrobów medycznych, 
bez względu na to, czy są one oferowane 
za pośrednictwem placówek opieki zdro-
wotnej”, czyli szeroko rozumianej opieki 
zdrowotnej świadczone np. przez lekarza, 
dentystę, pielęgniarkę, ale także świadcze-
nia hospicyjne, rehabilitacyjne, opieki psy-
chiatrycznej, lecznictwa uzdrowiskowego;

• wynikające z umów, których przedmio-
tem są usługi edukacyjne lub usługi w za-
kresie kształcenia ustawicznego świadczo-
ne przez publiczne szkoły lub placówki 
oraz publiczne szkoły wyższe.

2) „Pozasądowe rozwiązywanie sporów 
z konsumentem wymaga zgody obu stron. 

Nikt nie może mi narzucić takiej zgody”

Co do zasady powyższe twierdzenie 
może być zgodne z prawdą. Rzeczywi-
ście, w większości wypadków przedsię-
biorca musi wyrazić zgodę na rozwiązy-
wanie sporów z konsumentem w drodze 
pozasądowej (o tym co w wypadku, gdy 
jednak wyraźnie braku takiej zgody nie 
wyrazi – w dalszej części artykułu). Usta-
wodawca jednak w odniesieniu do niektó-
rych przedsiębiorców nakłada obowiązek 
umożliwienia konsumentom pozasądowe-
go rozwiązywania sporów. Chodzi o pod-
mioty objęte regulacjami ustawy z dnia 
5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu rekla-
macji przez podmioty rynku finansowego 
i o Rzeczniku Finansowym – czyli o pod-
mioty rynku finansowego, takie jak insty-
tucje płatnicze, biura usług płatniczych, 
instytucję pieniądza elektronicznego, ban-
ki krajowe i zagraniczne (oraz ich oddzia-
ły), instytucje kredytowe oraz finansowe, 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kre-
dytowe, firmy inwestycyjne, krajowe i za-
graniczne zakłady ubezpieczeń, fundusze 
i towarzystwa emerytalne, instytucje po-
życzkowe. 

Krótko mówiąc, do umożliwienia kon-
sumentom pozasądowego rozwiązywa-
nia sporów zobowiązane są m.in. banki, 
SKOKi oraz ubezpieczyciele, a co za tym 
idzie – obowiązkowo podlegać będą oni 
ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu 
sporów konsumenckich.

Łukasz RODAK
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3) „Odrzuciłem reklamację konsumenta, 
ale nigdzie nie wspominałem mu o moż-
liwości pozasądowych sposobów rozwią-
zywania sporów, a zatem konsument nie 
może z nich skorzystać.”

Powyższe twierdzenie jest błędne, 
a szybka analiza regulaminów różno-
rodnych usług, a także treści oświadczeń 
o odrzuceniu reklamacji pozwala ocenić, 
że wielu przedsiębiorców w Polsce nawet 
nie zdaje sobie sprawy z tego, że brak wy-
raźnego oświadczenia o braku zgody na 
rozwiązanie sporu z konsumentem ozna-
cza zgodę na udział w takim postępowa-
niu. Świadczy o tym wprost art. 32 ustawy 
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 
konsumenckich. Zgodnie z opisaną w nim 
procedurą, w przypadku gdy w  następstwie 
złożonej przez konsumenta reklamacji 
spór nie został rozwiązany, przedsiębiorca 
przekazuje konsumentowi na papierze lub 
na innym trwałym nośniku oświadczenie o 
zamiarze bądź zgodzie lub braku zgody na 
wzięcie udziału w postępowaniu w spra-
wie pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich. Ust. 3 analizowanego ar-
tykułu jednoznacznie wskazuje przy tym, 
że „jeżeli przedsiębiorca nie złożył żad-
nego oświadczenia, uznaje się, że wyraża 

zgodę na udział w postępowaniu w spra-
wie pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich.” Jeżeli zatem przedsię-
biorca chce mieć absolutną pewność, że 
po negatywnym rozpatrzeniu reklamacji 
klient nie zdecyduje się na pozasądowe 
rozwiązanie sporu, musi wyraźnie oświad-
czyć mu – na papierze lub innym trwałym 
nośniku (np. płycie CD, DVD, nośniku 
USB, a także wiadomości e-mail wysłanej 
na adres konsumenta bądź SMS na jego 
numer telefonu) – że zgody na takie spo-
sób rozwiązania sporu nie wyraża.

4) „Prowadzę sklep internetowy. Gdy 
odrzucam reklamację konsumenta, za-
wsze oświadczam mu na trwałym nośni-
ku, że nie wyrażam zgody na pozasądowe 
rozwiązywanie sporów konsumenckich. 
W związku z tym w regulaminie mojego 
sklepu nie musi się pojawić żaden odno-
śnik do platformy, za pośrednictwem któ-
rej konsument może przystąpić do rozwią-
zania sporu on-line.”

Jakkolwiek pochwalić można powyż-
szego przedsiębiorcę za świadomość obo-
wiązku złożenia oświadczenia o zgodzie 
lub braku zgody na pozasądowe rozwią-
zanie sporu, tak należy zwrócić uwagę 

na kluczowy błąd, którego się dopuszcza. 
Polega on na niezamieszczeniu linka do 
platformy za pośrednictwem, której kon-
sument może przystąpić do rozwiązania 
sporu on-line. Niezależnie bowiem od 
tego, czy sprzedawca internetowy wyraża 
wolę pozasądowego rozwiązywania spo-
rów z konsumentami, czy też absolutnie 
nie dopuszcza takiej możliwości, przepisy 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 
2013 r. w sprawie internetowego systemu 
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz 
zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 
i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie 
w sprawie ODR w sporach konsumenc-
kich) nakładają na takiego przedsiębiorcę 
obowiązek podania na stronie internetowej 
łatwo dostępnego łącza do platformy ODR 
– platformy umożliwiającej szybkie, po-
zasądowe rozwiązywanie sporu pomiędzy 
konsumentem a przedsiębiorcą on-line.
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www.chorzow.eu

Inteligentny system zarządzania ruchem 
Chorzów wprawi w ruch - wszystkich miłośników kolarstwa. Miasto postanowiło wyjść naprze-
ciw potrzebom mieszkańców i przy okazji znaleźć sposób na korki.

460 rowerów, 46 stacji rowerowych, 
a do tego parking Bike & Ride i aż 20 
kilometrów dróg dla cyklistów. Dzięki 
unijnej dotacji infrastruktura rowero-
wa w Chorzowie będzie jedną z najno-
wocześniejszych w kraju.

Zaskoczenie? Być może, ale ta miła 
dla mieszkańców niespodzianka to 
dowód, że w Chorzowie wiedzą jak 
dysponować środkami unijnymi, a na 
marnotrawienie pieniędzy nie ma przy-
zwolenia. Miasto pozyskało bowiem 

32 mln zł na projekt „Budowa centrum 
przesiadkowego chorzowskiego Rynku 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, 
a więc na nowe centrum przesiadkowe, 
inteligentny system zarządzania ru-
chem i rowery miejskie właśnie. Ma to 
być skuteczny sposób na korki i prze-
pełnione miejsca parkingowe.

Projekt ma zostać oddany do użyt-
ku na początku 2018 roku. – Czerpiąc 
z doświadczeń in-nych miast, posta-
nowiliśmy uruchomić aż kilkadziesiąt 

stacji rowerowych na raz. Okazuje się 
bowiem, że rower miejski sprawdza się 
tylko tam, gdzie korzystanie z niego jest 
wygodne i stanowi realną alternatywę 
dla samochodu – tłumaczy Andrzej 
Kotala, prezydent Chorzowa. – Mamy 
nadzieję, że kompleksowe rozwiązania 
przekonają chorzowian do przesiadki 
z samochodu na rower – dodaje.

Poza stacjami, pod estakadą powsta-
nie parking Bike&Ride, a w całym 
mieście przybędzie ponad 20 kilome-
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trów dróg rowerowych. Przy wspar-
ciu dotacji unijnej w Chorzowie 
wdrożo-ny zostanie także liniowy 
system zarządzania ruchem. – Pro-
gram obejmie wszystkie skrzyżo-
wania w mieście, dzięki czemu na 
bieżąco będziemy mogli reagować 
na wszelkie utrudnienia na drogach 
– wyjaśnia Marcin Michalik, wice-
prezydent Chorzowa. 

To nie koniec zmian. Chorzowian 
wkrótce zaskoczą innowacje techno-
logiczne. – W ośmiu miejscach po-
wstaną tablice zmiennej treści z in-
formacją m.in. o nasyceniu ruchu. 
Pojawią się też aplikacje na smart-
fony. Wszystko po to, aby usprawnić 
kierowcom i rowerzystom przejazd 
przez miasto – podkreśla Piotr Woj-
tala, dyrektor Miejskiego Zarządu 
Ulic i Mostów w Chorzowie.

Inwestycje będą realizowane w la-
tach 2018-2019. Ich całkowity koszt, 
wraz ze zrealizowaną już inwestycją 
- budową centrum przesiadkowego - 
to ponad 37,5 mln zł.
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Jako prawnuczka Feliksa „Papy” Stam-
ma i założycielka Fundacji Jego imienia, 
chcę zachować pamięć o moim wspania-
łym przodku, oddać mu należyty hołd 
i cześć, dlatego właśnie zapadła decyzja 
o wybudowaniu pomnika najwybitniejsze-
go polskiego Trenera-Legendy, twórcy po-
tęgi Polskiej Szkoły Boksu, wychowawcy 
wielu pokoleń mistrzów olimpijskich.

Traktuję to jako mój obowiązek i swo-
istego rodzaju misję po 41 latach od śmier-
ci Feliksa i wierzę, że Polacy będą trzymać 
„sztamę ze Stammem” i RAZEM wybudu-
jemy pomnik charyzmatycznego trenera 
wszechczasów! Pomnik ma być  podzięko-
waniem i upamiętnieniem legendy polskie-
go olimpijskiego pięściarstwa. O takich 
ludziach trzeba pamiętać i dawać młodym 
pokoleniom za wzór.

 Jestem szczęśliwa i dumna, że po kilku  
latach starań, decyzją Rady m.st. Warsza-
wy, otrzymałam zgodę na budowę pomnika 
mojego Pradziadka, który stanie w godnym 
i reprezentacyjnym miejscu – w kolebce 
polskiego pięściarstwa, w samym sercu 
Warszawy nieopodal Hali Gwardii przy 
al. Jana Pawła II. To właśnie tutaj, w 1953 
roku, odbyły się historyczne mistrzostwa 
Europy w boksie, gdzie sportowe dzieci 
„Papy” Stamma w ciągu jednego dnia zdo-
były 9 medali w tym aż 5 złotych! Tłum 
oszalał z radości, emocje sięgały zenitu, 
gdy nad ringiem powiewała polska flaga 
i rozbrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego.

To był nie tylko triumf sportowy, ale 
i polityczny, bo dał społeczeństwu wiarę, 
siłę i nadzieję, zadziałał ku pokrzepieniu 
serc w zrujnowanej powojennej Warsza-
wie.

Rozentuzjazmowany tłum kibiców wy-
niósł Feliksa na rękach skandując „brawo 
Stamm, brawo Stamm” i obsypując go 
goździkami przeniósł do Hotelu Polonia, 
gdzie zatrzymały się wszystkie drużyny mi-
strzostw Europy. To był magiczny moment i 
za każdym razem jak opowiadam tę historię, 
jestem bardzo wzruszona.

 Pomnik Stamma ma być swoistego ro-
dzaju symbolem, ma przypominać, inspi-
rować i uczyć kolejne pokolenia młodych 
Polaków, że sport wychowuje, buduje cha-
rakter i kształtuje osobowość na całe życie. 
To ważne, aby zachować pamięć o wielkim 
polskim autorytecie i wzorze do naśladowa-
nia. To nasza historia, tożsamość i tradycja, 
którą trzeba propagować.

To właśnie robi moja Fundacja, dbamy 
i pielęgnujemy pamięć naszego Patrona po-
przez promowanie prozdrowotnej, społecz-
nej, edukacyjnej i wychowawczej wartości 
sportu wśród społeczeństwa polskiego oraz 
poprzez reaktywację historycznej wiedzy 
i sukcesów Polski w boksie i innych dyscy-
plinach sportu.

 2 kwietnia 2017 w 41. rocznicę śmierci 
mojego Pradziadka, ogłosiłam ogólnopol-
ski konkurs rzeźbiarski na pomnik Feliksa 
Stamma. Powołana profesjonalna Komisja 
Budowy Pomnika wyłoni zwycięską pracę 
jesienią 2017. Moim marzeniem jest, aby po-
mnik został odsłonięty w maju 2018 r. w 65. 
rocznicę historycznych ME w Boksie.

Każdy Polak będzie mógł stać się budow-
niczym pomnika ukochanego, niezapomnia-
nego Trenera, poprzez wykupienie cegiełki 
charytatywnej, którą przygotowała moja 
Fundacja. Cegiełki są o różnych nominałach 
(w pięciu kolorach jak koła olimpijskie). 

Gorąco zapraszam całą Polskę do aktywne-
go uczestnictwa w naszej zbiórce publicz-
nej. Uruchomiono na ten cel specjalne kon-
to bankowe, na które każdy może wpłacić 
dowolną kwotę, za co będziemy niezmiernie 
wdzięczni.

 Oczywiście, nie poprzestaję na pomniku, 
idę za ciosem kierując się dewizą, że: „Nie-
możliwe nie istnieje”, dlatego też wierzę, 
że uda się, aby tuż obok pomnika powsta-
ła  warszawska Aleja Gwiazd Jego wycho-
wanków: Jerzego Kuleja, Józefa Grudnia, 
Mariana Kasprzyka, Leszka Drogosza, Zbi-
gniewa Pietrzykowskiego, Chychły i wielu 
innych mistrzów szermierki na pięści, która 
prowadzić będzie do Muzeum Boksu – Izby 
Pamięci im. Feliksa Stamma w Hali Gwar-
dii o co już zabiegam w stołecznym ratuszu, 
więc proszę mocno trzymać kciuki. Hala 
Gwardii to miejsce godne upamiętnienia hi-
storii polskiego boksu.

Już we wrześniu zapraszam Państwa na 
organizowaną przez Fundację Stamma w 
Hali Gwardii wystawę dawnej fotografii 
polskich sukcesów w boksie. Dzięki uprzej-
mości i partnerstwu PAP oraz Narodowego 
Archiwum Cyfryzacji, przy współpracy z 
CBR Events obecnym Zarządcą Hali wysta-
wa będzie udostępniona szerokiej publicz-
ności, będzie historycznym upamiętnieniem 
dawnych sukcesów drużyny Feliksa Stam-
ma w Hali Gwardii.

Należy dodać, że dziś jedynym żyjącym 
wychowankiem Feliksa Stamma jest Marian 
Kasprzyk, mistrz olimpijski z Tokio 1964 r. 
Fani boksu będą w tym czasie mogli uzyskać 
autograf od Mistrza i uścisnąć Jego pięść.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Paula Stamm

,,Papa’’ będzie miał Pomnik!
FUNDACJA

Feliks STAMM
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NOWA WIZYTÓWKA FIRMY.
MINI Clubman Business Edition już od 750 zł netto miesięcznie w ofercie MINI Comfort Lease*.

MINI Clubman: zużycie paliwa w trybie miejskim: 9,7–4,4 l/100 km, pozamiejskim: 6,0–3,4 l/100 km, mieszanym: 7,4–3,8 l/100 km. Emisja CO
2
: 168–99 g/km. 

*Rata miesięczna netto dla MINI Clubman One First Business Edition za 79 900 zł, z 1,5-litrowym silnikiem benzynowym o mocy 102 KM, została obliczona  
przy następujących parametrach: oferta MINI Comfort Lease, opłata wstępna 10%, okres leasingu 36 miesięcy, średnioroczny deklarowany przebieg 20 000 km, 
gwarantowana wartość końcowa. Ostateczne warunki zależą od oceny sytuacji finansowo-prawnej Leasingobiorcy oraz zaproponowanej struktury zabezpieczeń  
i zostaną uregulowane w umowie leasingowej. Szczegóły u Dealerów MINI. Niniejsza symulacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.  
MINI Comfort Lease oferowany jest przez BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.
Oferta obowiązuje przy zakupie minimum dwóch samochodów w ciągu 12 miesięcy lub dla Klientów wynajmu długoterminowego (CFM). Szczegóły u Dealerów MINI.

MINI Bawaria Motors
40-315 Katowice, al. Roździeńskiego 204
tel.: +48 502 295 784
www.mini-bawariamotors.pl
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Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze

Pyrzowice rosną w siłę

Jeszcze w czerwcu władze portu sza-
cowały, że w każdym z wakacyjnych 
miesięcy 2017 roku obsłużonych zosta-
nie ok. 500 000 pasażerów. I nie przeli-
czyli się – w lipcu w porcie odprawio-
no 539 027 pasażerów, to aż o 103 844 
więcej (+23,9 proc.) w porównaniu 
z tym samym miesiącem w roku 2016.

Aktualnie z Pyrzowic można pole-
cieć do 116 miejsc w 31 państwach 
na czterech kontynentach. Siatka po-
łączeń obejmuje około 60 tras. Jakie 
kierunki najchętniej wybierają śląscy 
turyści podczas swoich urlopowych 
wojaży? Podobnie jak w ubiegłych 
latach na absolutnym topie są Grecja 

i Hiszpania, wciąż popularna jest Tur-
cja, a po kilku latach bessy do czołów-
ki wraca Egipt. 

W sumie w 2017 roku Katowice 
Airport ma obsłużyć 3,7 mln pasaże-
rów. To absolutny rekord w historii 
lotniska, aż o 500 tys. więcej niż rok 
temu. Pyrzowice osiągają najlepsze 

Czy najbliższe miesiące oraz cały rok 2017 okażą się najlepsze 
w historii funkcjonowania lotniska w Katowicach-Pyrzowicach? 
Wiele na to wskazuje!

SILESIA BUSINESS & LIFE24
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w historii wyniki zarówno w segmen-
cie ruchu regularnego i czarterowego. 

Amsterdam na wyciagnięcie ręki
Do wzrostu liczby lotów przyczy-

niają się bez wątpienia nowe połącze-
nia. Hitem ostatnich miesięcy są w Py-
rzowicach bezpośrednie połączenia do 
Amsterdamu, które zadebiutowały 9 
maja. Trasa jest obsługiwana trzy razy 
w tygodniu, a ceny biletów zaczynają 
się od 79 zł w jedną stronę. - Cieszymy 
się, że możemy zaoferować trzy rej-
sy tygodniowo pomiędzy Katowicami 
a Amsterdamem. To dla nas zaszczyt 
móc gościć na pokładach naszych sa-
molotów polskich pasażerów i ofero-

wać im atrakcyjne ceny. Jesteśmy prze-
konani, że nowa trasa będzie cieszyć 
się dużym zainteresowaniem – powie-
działa Anita Sunter, rzecznik prasowa 
obsługującej połączenia do Amsterda-
mu Transavii. Z kolei Artur Tomasik, 
Prezes Zarządu Górnośląskiego To-
warzystwa Lotniczego SA, zarządza-

jącego Katowice Airport, zaznaczał: 
- O połączenie do stolicy Holandii 
zabiegaliśmy od dłuższego czasu. Cie-
szymy się, że Transavia przekonała się 
do naszych argumentów i uruchomiła 
trasę do Amsterdamu. Mamy nadzieję, 
że to początek naszej udanej i owocnej 
współpracy z tym nowym na naszym 
lotnisku przewoźnikiem.

Amsterdam to atrakcyjny kie-
runek turystyczny. Od świa-
towej sławy sieci kanałów, 
najwyższej klasy muzeów, 
galerii i sklepów poprzez 
ekscytujące bary, restauracje 
i kluby, to idealne miejsce 
na krótkie wakacje. 

Najwyższa w Polsce
To nie jedyna nowość w Pyrzowi-

cach. Wkrótce powstanie tam nowa 
wieża kontroli lotów. Będzie mieć 
46 metrów, a poziom operacyjny zo-
stanie umieszczony na wysokości 41 
metrów. Wieża ma być najwyższą na 
polskich lotniskach. Zostanie usy-

tuowana w południowo-wschodniej 
części portu i zastąpi starą, która ma 
23 metry. Ma być gotowa na początku 
2018. Następnie rozpocznie się proces 
wyposażania obiektu w odpowiednie 
urządzenia. Operacyjne oddanie do 
użytku nowej wieży kontroli Polska 
Agencja Żeglugi Powietrznej planuje 
pod koniec 2018 roku. Wartość kon-
traktu to blisko 25 milionów złotych.

Inwestycja ta poprawi do-
stępność operacyjną portu 

przy wiatrach wiejących 
ze wschodu i przy ogra-
niczonej widzialności 

i niskim pułapie chmur. 
Obecnie dostępne 
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procedury umożliwiają lądowanie 
w Pyrzowicach od zachodu, czyli 
z wykorzystaniem podejścia pomoc-
niczego, gdy widzialność wzdłuż dro-
gi startowej nie jest mniejsza niż 800 
metrów, a pułap chmur nie niżej niż 
80 metrów. 

MM
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SYLWETKA

Rafa PATYRA

?

Z piłkarskiego boiska do telewizyjnego studia
O mały włos a zostałby... górnikiem. Ostatecznie jednak od tego pomysłu odwiedli go rodzice. 

Sam sport natomiast od najmłodszych lat jest jego pasją. Chociaż marzył o karierze piłkarza, 
dziś na piłkarskie boiska patrzy z zupełnie innej perspektywy i biorąc pod uwagę wykształce-
nie jego rodziców śmiało można zaryzykować stwierdzeniem, że to musiało się tak skończyć... 
Rafał Patyra prywatnie jest bardzo rodzinny i spełniony zawodowo, chociaż na tym drugim 
polu wciąż podejmuje się wielu wyzwań związanych nie tylko ze sportem. Czy w formatach 
śniadaniowych i informacyjnym czuje się dobrze i czy Polacy znają się jego zdaniem na piłce? 
To tylko kilka z zadanych mu przez nas pytań. Zapraszamy do lektury wywiadu z Rafałem 
Patyrą.

– Na wizji spokojny i opanowa-
ny a jaki jest Rafał Patyra prywat-
nie?

– Bardzo rodzinny. W domu jest 
nas sześcioro, bo do mnie i żony Asi 
należy doliczyć jeszcze czwórkę roz-
brykanych maluchów. Czasem cięż-
ko nad tym żywiołem zapanować, 
ale dom w którym byłoby za cicho, 
to nie dla mnie. Kojarzyłby mi się 
raczej z domem spokojnej starości. 
A dzięki codziennemu harmidro-
wi nawet nie zauważam upływu lat 
w swoim kalendarzu. Nie ma co – 
jak ktoś chce się odmłodzić, to małe 
dzieci działają jak eliksir.

– Od zawsze interesował Cię 
sport?

– A właśnie – mówiąc jaki jestem 
prywatnie, nie zdążyłem dodać, że 
nasz dom jest też pełen ruchu. Z żoną 
poznaliśmy się podczas studiów na 
warszawskiej Akademii Wychowa-
nia Fizycznego. Ona instruktorka fit-
ness, ja – piłkarz. Nic dziwnego, że 
i dzieci w genach mają zakodowany 
sport – pływają, jeżdżą konno, tańczą 
i biegają. Ja sport wyssałem z mle-
kiem matki. A może raczej ojca, bo 
to on, jako nauczyciel wf-u, inspiro-
wał mnie do aktywności ruchowej. 
Ja zresztą wychowałem się na obo-
zach sportowych i zgrupowaniach. 
Jako małe dziecko jeździłem na nie 

z tatą, który był także trenerem piłki 
ręcznej. Mnie bardziej ciągnęło do 
nożnej. Szybko zacząłem uprawiać 
ją wyczynowo. Przez 15 lat miałem 
w głowie głównie karierę piłkarską. 
Dziennikarstwo było planem B.

– Biorąc pod uwagę to, że Twoja 
mama to polonistka a tata nauczy-
ciel wychowania fizycznego można 
powiedzieć, że to musiało się skoń-
czyć wyborem takiego zawodu...

– No i się skończyło. Od razu do-
dam, że w domu rodzinnym nie było 
jakichś specjalnych nacisków na taki 
akurat zawód. Generalnie pomysł na 
moje życie mieliśmy z rodzicami po-
dobny. Oni mieli do mnie zaufanie, 
widzieli w jakim kierunku podążają 
moje zainteresowania. Przyglądali 
się, nie przeszkadzając. Chociaż nie! 
Raz zainterweniowali. Gdy kończy-
łem podstawówkę, w szkole pojawili 
się wysłannicy Górnika Łęczna. To 
była futbolowa potęga na Lubelsz-
czyźnie. Każdy chciał u nich grać. 
Ja też. Kusili dobrymi warunkami, 
klasą o profilu piłkarskim. Tyle, że 
szkoła, do której chcieli mnie skape-
rować, to było technikum górnicze. 
Mnie było wszystko jedno, bo i tak 
chciałem tam iść głównie dla gry 
w piłkę. Ale rodzice postawili weto. 
Ja? Umysł humanistyczny, zdolny, 
z polotem – na górnika? To się nie 

mieściło w ich światopoglądzie. Po-
spieraliśmy się z tydzień i dałem za 
wygraną. Mieli rację.

– To prawda, że chcesz wszyst-
kich zadowolić?

– O cholera! A co to znaczy? Prze-
cież tak się nie da. Zresztą, pracując 
na wizji i codziennie podlegając kry-
tyce wielu widzów trzeba się przy-
zwyczaić do myśli, że nie wszystkim 
się człowiek podoba. Nie ma siły. To 
kwestia gustu, upodobań, spojrzenia 
na świat. Nie ma sensu z tym wal-
czyć. I nie ma sensu popadać w roz-
pacz. Trzeba robić swoje i czerpać 
satysfakcję z tego, co się robi. Wtedy 
da się żyć.

– Ukończenie AWF-u pomaga 
w komentowaniu meczów?

– Pomaga. Podobnie jak wcze-
śniejsza kariera zawodnicza. Znam 
zapach szatni. Wiem, co myślą spor-
towcy. Wiem, jak reagują na porażkę. 
Wiem, że nie lubią krytyki. Pomaga 
także fakt, że podczas studiów – czy 
to na AWF-ie, czy na dziennikarstwie 
– poznałem sporo ciekawych ludzi – 
sportowców, trenerów, dziennikarzy. 
Oni są cały czas w zawodzie, a jed-
nak znajomość zawarta na studiach, 
generuje dziś większe zaufanie. Nie 
trzeba przełamywać lodów. Można 
od razu przechodzić do rzeczy.
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– A Twoim zdaniem Polacy znają 
się na piłce?

– Jasne. Wszyscy. Tak samo jak na 
medycynie (śmiech). Większości się 
wydaje, że się znają. Piłka nożna jest 
na tyle popularną dyscypliną – i w su-
mie dość prostą – że każdy chciałby 
mieć na jej temat jakiś pogląd. Różne 
te poglądy są, ale jak już powiedzieli-
śmy, to kwestia gustu. Porozmawiać 
o futbolu jestem w stanie z każdym. 
Choć z niektórymi krócej.

– Patrząc na wyniki Reprezen-
tacji Polski w piłce nożnej możesz 
powiedzieć, że spełniają się Twoje 
marzenia?

– I tak, i nie. Nie, bo kiedyś chcia-
łem być zawodnikiem reprezenta-
cji, a się nie udało. Udało się zagrać 
w Reprezentacji Polski Dzienni-
karzy, a to jednak nie to samo. Gra 
w pierwszej reprezentacji to dziś 
byłby nie tylko zaszczyt, ale i duża 
przyjemność. Ale zejdźmy już na 
ziemię. Jasne, że oglądanie tak gra-
jącej kadry to gigantyczna rozkosz. 
Wreszcie się doczekaliśmy. Dziś 
nasza drużyna narodowa ma znak ja-
kości. Możliwość komentowania jej 
występów w studiu telewizyjnym to 
coś, co zawsze chciałem robić. Mega 
frajda!

– Kojarzymy Cię z piłką nożną – 
oznacza to, że inne dyscypliny nie 
są Twoim zdaniem aż tak atrakcyj-
ne?

– Nie są. Pytasz piłkarza, więc 
innej odpowiedzi nie powinnaś się 
spodziewać. Zresztą – popularność 
futbolu świadczy o tym, że nie tylko 
ja tak postrzegam sportową rzeczy-
wistość. Choć oczywiście nie bra-
kuje innych atrakcyjnych sportów. 
Ludzie codziennie wymyślają coś 
nowego. To rynek, który nigdy się 
nie zamknie i nie skończy. Zawsze 
będzie coś nowego, co kusi i daje 
inne możliwości. Ja też nie zamykam 
się tylko w świecie piłki.

– Uprawiasz dziś jakąś dyscypli-
nę sportową?

– Jasne. W piłkę grać już nie 
mogę, bo kontuzje kompletnie 
zrujnowały mi kolana. Po raz dru-
gi zerwałem więzadła krzyżowe 
w lewym kolanie. Raz je rekonstru-
owałem. Na drugi zabieg jestem 
wprawdzie umówiony z jednym 
z najlepszych specjalistów w kraju 
– dr. Damianem Zaborowskim – ale 
mimo ponagleń z jego strony brak 
mi na to czasu. Wiązałoby się to 
z trzytygodniowym wyłączeniem 
z pracy, a teraz nie bardzo mogę 
sobie na to pozwolić. Ale niektóre 
rzeczy mogę robić nawet z pozry-
wanymi więzadłami. W domu urzą-
dziłem siłownię, z której regularnie 
korzystam. Biegam, startuję nawet 
w biegach, zwłaszcza tych, które 
promują postawy patriotyczne, jak 
Bieg Niepodległości czy Bieg Tro-
pem Wilczym. A, właśnie! O tym 
jeszcze nie wspomniałem. Bo moim 
konikiem jest nie tylko sport, ale 
i historia.

– Od jakiegoś czasu prowadzisz 
także Teleexpress i Dzień Dobry 
Polsko – jak czujesz się w takich 
formatach telewizyjnych?

– Dobrze. Generalnie – pasują mi 
programy, w których jest miejsce 
na puszczenia oka do widza i nie 
trzeba być śmiertelnie poważnym. 
Doświadczenie w programach śnia-
daniowych już miałem, bo spędzi-
łem wcześniej kilka lat w Pytaniu 
na Śniadanie w TVP2. Prowadziłem 
tam przegląd prasy, potem także pro-
wadziłem cały program. Polubiłem 
to, a tamte doświadczenia pomagają 
mi dziś. Teleexpress spadł mi za to 
jak gwiazdka z nieba. Program kul-
towy, zespół fajny, tempo sportowe 
– nie mogłem odmówić. Nawet nie 
śmiałem marzyć, że kiedyś poprowa-
dzę program, na którym się wycho-
wałem.
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– Jesteś w stanie sobie wyobra-
zić siebie w innym zawodzie?

– Nigdy nie mów nigdy. Życie pi-
sze różne scenariusze. Ale dziś nie-
łatwo byłoby mi wyobrazić sobie 
zajęcie, które sprawiałoby mi rów-
nie dużą przyjemność. Spokojnie 
mogę stwierdzić, że dziś robię to, 
co lubię. Jeśli chodzi o inne zajęcia, 
to tak zupełnie hipotetycznie – jest 
coś, co mogłoby mnie kręcić. To 
praca dyrektora sportowego w klu-
bie piłkarskim. Możliwość zbudo-
wania czegoś od podstaw według 
własnego pomysłu to byłoby coś! 
Tyle, że z dziennikarstwem to się 
akurat wyklucza, zatem na dziś – 
nie ma tematu.

– A musisz się czasem od tele-
wizji odciąć? Jak spędzasz wolny 
czas?

– Pewnie, że muszę. Uciekam 
wtedy do swojego lasu. Mieszkam 
w lesie, to moja oaza. Tu mam dom, 
tu mam rodzinę, tu mam spokój. No 
i wreszcie doceniłem wagę wakacji 
przez duże W. Dotąd wydawało mi 
się, że ich nie potrzebuję, a jak już 
wyjeżdżam, to raczej po to, żeby 
rodzina wypoczęła, a nie ja. Ale 
w tym roku pierwszy raz wyjecha-
liśmy na trzytygodniowe wakacje 
i było bombowo. Już nie możemy 
się doczekać powtórki i zaczyna-
my nieśmiało planować kolejny 
rok. To tylko dwanaście miesięcy 
ciężkiej pracy i już. Damy radę!

– Co jest dla Ciebie w życiu 
najważniejsze? Jakie jest Twoje 
największe marzenie?

– Bóg dał mi wszystko, co do 
życia w szczęściu potrzebne. Mam 
kochającą żonę, cudowne dziecia-
ki, dom pogrążony w lesie. Pracę, 
którą lubię. Rodziców – przyjaciół. 
Bliskie mi osoby w pracy. Nic tyl-
ko realizować hasło Bóg – Honor – 
Ojczyzna i być użytecznym Polsce. 
Czego chcieć więcej?

– Dzięki za rozmowę.
Krzysztof ZIOŁO

2

DRIVE TOGETHER

,

SILESIA BUSINESS & LIFE30



31SILESIA BUSINESS & LIFE
2

DRIVE TOGETHER

,



SILESIA BUSINESS & LIFE32



33SILESIA BUSINESS & LIFE



SILESIA BUSINESS & LIFE34 SILESIA BUSINESS & LIFE26

Odnowione zostały nie tylko pokoje 
ale także przestrzenie ogólnodostępne, 
korytarze, restauracja, SPA i sale kon-
ferencyjne.

– Prace modernizacyjne, oprócz 
ogólnodostępnej części hotelu, obję-
ły pokoje w trzygwiazdkowej części 
obiektu. Odnowiona przestrzeń zyska-
ła nowoczesny wystrój, nowe, funk-
cjonalne meble i przytulne aranżacje, 
podkreślające tożsamość marki. Aran-
żacja wnętrz hotelowych to często nie 
lada problem dla projektantów – nie 
wystarczy bowiem by przestrzeń ta 
cieszyła oko. Przede wszystkim ma być 
ona funkcjonalna i dawać maksimum 
komfortu użytkownikom – mówi Adam 
Krentusz, Dyrektor Hotelu Diament 
Ustroń oraz SPA & Wellness Hoteli 
Diament Ustroń.

Wnętrza Hoteli Diament Ustroń 
idealnie łączą w sobie wszystkie te 
aspekty, a dzięki ostatnio przeprowa-
dzonemu generalnemu remontowi, 
przestrzeń zachwyca wyjątkowo przy-
tulnym klimatem, przyjemnymi w do-

tyku, szlachetnymi tkaninami i subtel-
ną paletą użytych kolorów.

A to nie koniec nowości. Wraz 
z nastaniem wakacji w hotelu ruszył 
nowy program animacji dla dzieci jak 
i dorosłych. W programie znalazły 
się między innymi zajęcia taneczne, 
warsztaty artystyczne, zajęcia pla-
styczne, teatralne i muzyczne. Zajęcia 
odbywają się codziennie, zarówno na 
zewnątrz hotelu jak i w pomieszcze-
niach Kids Clubu. Program zajęć ma 
na celu dobrą zabawę oraz integrację 
wczasowiczów.

– Dzieci to dla nas ważni goście, od 
lat dokładamy wszelkich starań, aby 
zapewnić im jak najwięcej atrakcji. 
Wprowadzony w tym roku program 
animacji jest rozszerzoną wersją 
atrakcji, które oferowaliśmy do tej 
pory. Profesjonalni animatorzy za-
dbają o to, aby pobyt u nas był pełny 
wrażeń – podkreśla Adam Krentusz, 
Dyrektor Hoteli Diament w Ustroniu. 

SPA & Wellness Hotel Diament 
Ustroń jest laureatem pierwszej na-

grody w prestiżowej kampanii Hotel 
Przyjazny Rodzinie w kategorii „Naj-
lepszy Hotel na Wypoczynek dla Ro-
dzin z Dziećmi” oraz drugi raz z rzędu 
otrzymał nagrodę portalu TripAdvisor 
Travellers Choice w kategorii „Polska 
– 25 najlepszych hoteli dla rodzin”.

Obiekty sieci Hotele Diament za-
pewniają swym gościom wiele udo-
godnień, dzięki którym, wypoczynek 
rodzin z dziećmi w różnym wieku jest 
prawdziwie komfortowy. Wyposaże-
nie pokoi wraz z niezbędnymi zabez-
pieczeniami, odpowiednie przystoso-
wanie hotelowej restauracji, specjalne 
menu, edukacyjne place zabaw oraz 
elastyczne warunki pobytu, to tylko 
niektóre z elementów stworzonych 
z myślą o rodzinnym wypoczynku.

W REGIONIE

Hotele Diament
Ustroń w nowej odsłonie

Odnowione pokoje, dodatkowe wyposażenie i zupełnie nowy standard wnętrz – to efekty 
zakończenia jednego z etapów modernizacji w ustrońskich Hotelach Diament. W obiekcie 
przeprowadzono gruntowne prace, aby jeszcze bardziej podnieść standard oraz jakość ofe-
rowanych usług.

Hotele Diament Ustroń,
ul. Zdrojowa 3,
43-450 Ustroń
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Przyjdź, zjedz, oceń i zapłać ile chcesz
Na gastronomicznej mapie Chorzowa po-

jawił się niedawno nowy lokal – Restauracja 
Cesarska. Do tej pory miejsce funkcjonowa-
ło jako restauracja chorzowskiego Hotelu 
Diament Arsenal Palace i było dostępne 
głównie dla gości hotelowych. Teraz jest to 
niezależna restauracja, którą odwiedzić po-
winien każdy. 

O niestandardowej jakości serwowanych 
dań jak i atmosferze tego miejsca może 
świadczyć to, że ufny w swoje umiejętności, 
zgrany i kompetentny zespół restauracji na 
czele z szefem kuchni, wprowadził bardzo 
odważną w swojej formie ofertę skierowaną 
do świadomych kulinarnie klientów – cy-
klicznie każdego 13 dnia danego miesiąca 
można skosztować wykwintnych dań w nie-
codziennej – bo takiej, jaką klient sam za-
proponuje – cenie. 

Zespół jak widać jest pewny swojej oferty 
a odwiedzający to potwierdzają – po pierw-
szych edycjach promocji wyniki restauracji 
szybko rosną a gości przybywa.

– Promocja „przyjdź, zjedz, oceń i zapłać 
ile chcesz” jest niezwykle atrakcyjna dla 
klientów restauracji, a jej powtarzanie gwa-
rantuje, że informacja o niestandardowej 
akcji docierać będzie do coraz szerszego 
grona osób. Możliwość swobodnego decy-
dowania o tym, ile zapłacić za danie obniża, 
a nawet eliminuje w świadomości klientów 
obawę, że produkt nie jest wart ustalonej 
przez lokal ceny, a nam, restauratorom, 
pozwala dostosować cennik do wymagań 
i oczekiwań gości. Dla obu stron promocja 
nie jest typową umową sprzedaży, a przyja-
zną wymianą informacji, która pokazuje, że 
postrzeganie wartości i wrażliwość na cenę 
może się znacznie różnić wśród klientów, 
z czego można wyciągnąć niezwykle cenne 
wnioski – mówi Klaudia Grabiec, Dyrektor 
Hotelu Arsenal Palace w Chorzowie, przy 
którym działa restauracja.

Restauracja Cesarska ulokowana przy 
ulicy Paderewskiego 35 w Chorzowie łączy 
trzy ogólnodostępne sale restauracyjne à la 

carte, w tym jedną z możliwością rezerwacji 
stolików. Wszystkie sale są ze sobą połączo-
ne, co pozwala zarówno na organizację ka-
meralnych spotkań rodzinnych czy bizneso-
wych, jak i bankietów, konferencji, przyjęć 
weselnych oraz imprez okolicznościowych 
dla maksymalnej liczby 200 gości. 

Goście mogą zasmakować tu wyśmie-
nitej kuchni śródziemnomorskiej i śląskiej 
oraz szerokiej gamy win dobranych przez 
eksperta Sławomira Chrzczonowicza. Menu 
bogate jest w lekkie i zdrowie dania przy-
gotowywane ze starannie wyselekcjonowa-
nych produktów. 

Restauracja czynna jest w godzinach od 
12.00 do 22.00.

Restauracja Cesarska
ul. Paderewskiego 35

41-500 Chorzów
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Ósme urodziny
FIRMY REGIONU

SAKANA

Sakana to ogólnopolska sieć re-
stauracji, która od 17 lat cieszy się 
nieustającą estymą i popularnością 
wśród miłośników i znawców kuch-
ni japońskiej. Ten oryginalny kon-
cept już na stałe ugruntował swoją 
pozycję wśród mieszkańców aglo-
meracji Śląska.

Od wielu lat obserwujemy cią-
gły wzrost zainteresowania zdrową 
kuchnią japońską na polskim rynku. 
Reprezentując najwyższy poziom 
sztuki kulinarnej, w oparciu o pręż-
nie działający oraz doświadczony 
zespół, zgłębiamy tajniki kuchni 

Sakana Katowice miała przyjemność gościć swoich przyjaciół na imprezie zorganizowanej 
z okazji ośmiu lat istnienia lokalu przy ulicy Mielęckiego 6 w Katowicach. 

Kraju Kwitnącej Wiśni. W naszych 
restauracjach dzielimy się zdoby-
tą wiedzą i uważnie obserwujemy 
dynamiczne zmieniające się trendy 
kulinarne by w sposób kreatywny, 
z dbałością o szczegóły, ulepszać na-
sze propozycje menu. 

Od początku istnienia bliska jest 
nam idea zdrowego stylu życia. 
Proponując nowe potrawy, współ-
pracujemy z dietetykami, którzy na 
życzenie gości opracowują dla nich 
indywidualną dietę.  Już w 2013 
roku jako pierwsi wprowadziliśmy 
na rynek alternatywę dla białego 

ryżu – niełuskany, bogaty w antyok-
sydanty, organiczny ryż brązowy. 

W naszych restauracjach goście 
mają okazję nie tylko spróbować 
doskonałego sushi, wybierając z po-
śród wielu gatunków ryb i owoców 
morza  ale także zakosztować spe-
cjałów kuchni japońskiej przygoto-
wanych zgodnie z recepturami Kra-
ju Kwitnącej Wiśni. Staramy się 
zaskakiwać naszych gości wprowa-
dzając regularne nowości, częścio-
wo oparte na produktach sezono-
wych oraz bazując na kreatywności 
naszych szefów kuchni. Sami przy-

SILESIA BUSINESS & LIFE
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gotowujemy desery i lody, a nasze 
portfolio uzupełnia bogata karta 
wyselekcjonowanych win, szampa-
nów oraz japońskiej whisky. 

Nasza dewiza to najwyższej jako-
ści serwis, zarówno w restauracji 
jak i podczas dostaw do domu i biu-
ra. Liczba zadowolonych gości stale 
rośnie, a program lojalnościowy Sa-
kana Friends spotyka się z wielkim 
zainteresowaniem.

 Miarą naszego sukcesu jest nie 
tylko liczba wzorujących się na nas 
restauracji w regionie, lecz także 
bardzo liczne zadowolone grono 
odwiedzających nas na co dzień go-
ści. Opinię tą podzielają znamienite 
gwiazdy razem z Justyną Steczkow-
ską, Anną Dereszowską oraz świato-
wej sławy modelką Anną Rubik.

Wraz z partnerami naszych 8. 
urodzin tj.: Lexus Katowice, Silesia 
Busines&live, Kuchnie Świata, Teatr 
Śląski, Pokokarde oraz Winkolekcja 
chcielibyśmy raz jeszcze podzięko-
wać Państwu za tak liczne przyby-
cie, jednocześnie zapraszając do ko-
rzystania z naszej bogatej oferty. 

Sakana Sushi Bar Katowice 
ul. Mielęckiego 6 
tel. 32 204-27-70 
www.sakana.pl

www.facebook.com/
SakanaSushiBarKatowice/ 
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KLAUDIUSZ SEVKOVIC

PODRÓŻE
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Republika Południowej Afryki

SILESIA BUSINESS & LIFE

W poszukiwaniu nowych przygód i odkry-
waniu pięknych miejsc, wyruszyłem w niezna-
ny mi teren – do Południowej Afryki. Wielo-
godzinny lot minął przyjemnie, tym bardziej, 
że czekała mnie wspaniała słoneczna pogoda. 
W Polsce wiosna, a w Republice Południowej 
Afryki jesień, która różni się bardzo od tej 
nam znanej. 
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Ciepłe dni, błękitne niebo, deli-
katny wiatr – sama przyjemność. 
Wylądowałem w Kapsztadzie, który 
zachwyca już na pierwszy rzut oka 
cudownym klimatem, majestatycz-
nym widokiem na Górę Stołową oraz 
Zatokę Stołową, w pobliżu Przyląd-
ka Dobrej Nadziei. Ulokowałem się 
w przepięknym hotelu Cape Grace, 
który znajduje się w centrum Ma-
riny i już pierwszego dnia pobytu 
wyruszyłem na zwiedzanie miasta 
i okolic. W sercu Mariny znajduje 
się „Diabelski Młyn” tu zwany Cape 
Wheel – Turn for Good, z którego 
można podziwiać przepiękne okolice. 
Tuż obok można zaspokoić pierwszy 
głód w Harbour House Restaurant 

przy lampce wyśmienitego białego 
wina i owocach morza. Główna ulica 
miasta najczęściej odwiedzana przez 
turystów to Long Street pełna pięk-
nych wiktoriańskich willi, zaadapto-
wanych obecnie na butiki, restauracje, 
hostele oraz biura podróży. Widoku 
dopełniają kute z żelaza balkony oraz 
położone kilka przecznic dalej żółto-
pomarańczowo-fioletowe domy dziel-
nicy muzułmańskiej. Wokół znajdują 
się czarnoskórzy sprzedawcy lokalnej 
muzyki, a w ścisłym centrum meczet 
sąsiaduje z kościołem. Kolejno uda-
łem się na Kloof Street – ulice pełną 
wspaniałych restauracji z różnych 
stron świata, serwujących także lokal-
ne mięsa, ryby i owoce morza. Udałem 

się także do Company Garden – parku 
i miejsca dziedzictwa kulturowego, 
które mieści się w centralnej części 
Kapsztadu, jest doskonałym miej-
scem dla spędzenia wolnego czasu 
i zwiedzania atrakcji przyrodniczych, 
historycznych, a także architektonicz-
nych. Ogród został założony w 1650 
roku przez pierwszych europejskich 
osadników w regionie i dostarczał 
żyznej ziemi, aby produkować świe-
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że produkty uzupełniające magazy-
ny na okrętach pływających wokół 
miasta. Innym wartym obejrzenia 
miejscem jest Muzeum Republiki 
Południowej Afryki, które posiada 
ponad półtora miliona egzemplarzy 
o znaczeniu naukowym. Obecnie ko-
lekcje składają się ze skamieniałości 
sprzed prawie 700 milionów lat temu 
po owady i ryby złowione w czasach 
obecnych. Istnieją również narzę-
dzia kamienne wykonane przez ludzi 
120 000 lat temu, tradycyjne ubiory 
z ubiegłego stulecia, a także koszulki 
drukowane wczoraj. Muzeum Repu-

bliki Południowej Afryki założono 
w 1825 roku. W 1897 r. muzeum 
przeniosło się do obecnego budynku 
w zabytkowym Company Garden. Od 
tamtej pory miliony zwiedzających 
zwiedziły hale i korytarze, które sty-
mulowały i inspirowały kolekcjami 
i wystawami. Opuścili oni muzeum 
z lepszym zrozumieniem ziemi i jej 
różnorodności biologicznej i kultu-
rowej, przeszłej i teraźniejszej. Na 
zachód od centrum Kapsztadu, za 
ulicą Buitengracht zaczyna się jedna 
z najbardziej egzotycznych dzielnic 
Kapsztadu – Bo-Kaap, czyli dzielnica 
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malajska. Może to być jeden z naj-
bardziej sfotografowanych obszarów 
miasta-matki, ale jaskrawo poma-
lowane domy i osobliwe brukowa-
ne ulice nie są jedynymi powodami 
do odwiedzenia Bo Kaap. Ta część 
Kapsztadu jest pełna historii i kultu-
ry. Najwcześniejszy rozwój w rejo-
nie Bo Kaap został przeprowadzony 
w latach sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku przez dziadka o imieniu Jan 
de Waal. Następnie obszar ten stał się 
znany jako Waalendorp. Znany jest 
także jako dzielnica malajska, Slamse 
Buurt i szkocki klocek. Część uroku 
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Bo Kaap to mieszanka stylu architek-
tonicznego Cape Dutch i Cape Geor-
gian. Można rzeczywiście odwiedzić 
jeden z najstarszych budynków w Bo 
Kaap, ponieważ został przekształcony 
w muzeum. Muzeum Bo Kaap, które 
prezentuje lokalną islamską kulturę 
i dziedzictwo, zostało zbudowane 
przez Jana de Waala w 1768 roku 
i jest najstarszym domem w okolicy 
wciąż w swojej pierwotnej formie. 
Przy wąskich, krętych uliczkach sto-
ją odrestaurowane, pomalowane na 
pastelowe kolory domy z początków 
XVIII i XIX wieku, niegdyś kwatery 

niewolników, stajnie i koszary. Osie-
dlali się tutaj muzułmańscy robotni-
cy z Batawii, sprowadzeni w XVII 
wieku przez osadników, a także po-
tężni imamowie z Indonezji, skazani 
na zesłanie za podburzanie ludności 
przeciwko holenderskim władzom 
kolonialnym. Ich potomkowie cały 
czas tutaj mieszkają, i w dużej mierze 
dzięki nim miejscowa społeczność 
malajska zachowała odrębność kultu-
rową. W tej części miasta odbywa się 
w styczniu słynny karnawał. Kolejny 
wspaniały dzień to czas na atrakcje 
przyrodnicze. Góra Stołowa – sym-

bol Południowej Afryki. Jej zwiedza-
nie na piechotę jest bardzo popularne. 
Istnieją szlaki wędrowne o różnym 
stopniu trudności,  natomiast ja wy-
brałem wjazd na szczyt kolejką, który 
trwa niespełna 6 minut. Góra Stoło-
wa ma ponad 260 milionów lat i jest 
starsza niż Andy, Alpy, Góry Skaliste 
czy Himalaje. W 2012 roku nastą-
piła inauguracja Góry jako jednego 
z nowych 7 Cudów Natury. Okolice 
Kapsztadu to wspaniałe plaże oraz 
winnice z wyśmienitymi produktami. 
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Boulders Beach w pobliżu Simon’s 
Town ma wiele do zaoferowania tu-
rystom: starożytne głazy granitowe 
chronią plażę przed wiatrem i du-
żymi falami, co czyni ją idealnym 
miejscem pływania dla dzieci. Po-
nieważ znajduje się w obszarze chro-
nionym przez park narodowy Góry 
Stołowej, plaża jest zawsze czysta 
i bezpieczna, a rzadko zatłoczona. 
Oczywiście, to przychodzi kosztem 
niewielkiej opłaty za ochronę, ale 
kto by nie chciał rozstać się z R65 
na jeden dzień w tym raju? Łagod-
ny biały piasek i ciepłe wody nie są 
jedynymi powodami, dla których 60 
000 turystów rocznie idzie wzdłuż 
wybrzeża, za miastem Simona, do 
plaży Boulders. Miejscowi miesz-
kańcy – mówię o małych pingwinach 
– wiedzą jak ciągnąć tłumy. Pingwi-

ny afrykańskie – dawniej znane jako 
pingwiny jackass ze względu na ich 
charakterystyczne ubarwienie – są je-
dynymi pingwinami znalezionymi na 
kontynencie. Kolonie można znaleźć 
na południu Namibii, aż do Port Eli-
zabeth; Jednak kilka miejsc oferuje 
niezwykły punkt widokowy jako Bo-
ulders Beach. Naturalna bariera gór-
ska Kapsztadu, sprawia, że okolice 
mają żyzne gleby na których uprawia 
się m.in. owoce i winoroślą. Miasto 
otoczone jest słynnymi winnicami. 
Winiarstwo ma w RPA ponad trzystu-
letnią tradycję, a swój wysoki poziom 
zawdzięcza francuskim emigrantom. 
Dlatego wina z Afryki Południowej 
są najbardziej europejskimi winami 
z Nowego Świata, a wachlarz ich 
smaków zaczyna się od win delikat-
nych, w tym musujących, a kończy 

na ciężkich i głębokich. Sauvignon 
Blanc z winnicy Steinberg w 2004 
zostało uznane za drugie na świecie 
w kategorii białych win. Choć degu-
stacje południowoafrykańskich win 
są płatne, zwiedzanie winnic bywa już 
darmowe. Warto natomiast zrobić so-
bie małą przyjemność i wychylić kie-
liszek na szczycie kapsztadzkiej Góry 
Stołowej. To jedna z najstarszych gór 
świata. Trzeba mieć do niej trochę 
szczęścia, bo często wierzchołek ma 
skryty w chmurach. Po kilku dniach 
spędzonych na zwiedzaniu miasta 
i okolic oraz zapoznawania się z afry-
kańską kulturą, udałem się do oddalo-
nego o ponad 300 km George. Okolice 
tego miasta obfitują w pola golfowe 
zaliczane do czołówki w RPA. Pierw-
szym celem na mojej mapie golfowej 
był ośrodek Fancourt Golf Resort 
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& Spa, który jest mekką golfistów 
w tej części świata. Fancourt składa 
się z trzech pól golfowych: Monta-
gu, Quteniqua oraz The Links. Fan-
court uosabia perfekcyjne połączenie 
wypoczynku i golfa światowej klasy. 
Z wszystkich trzech pól golfowych 
znalazł się wśród 20 najpopularniej-
szych kursów Golf Digest w kraju, 
szczyci się dumnym dziedzictwem 
sportowej doskonałości. The Links 
jest obecnie numer 1 na liście w Połu-
dniowej Afryce. Kursy golfowe Mon-
tagu i Outeniqua są w rankingu Top 20 
w Południowej Afryce. Kursy golfo-
we Fancourt zostały zaprojektowane 
przez dynamiczny zespół prowadzony 
przez Gary’ego Player’a i właścicie-
la nieruchomości, dr Hasso Plattner. 
Fancourt uzupełnił kursy o własną 

Akademię Golfową, zapleczem do 
ćwiczeń i wszystkimi nowoczesnymi 
udogodnieniami, dzięki czemu gracze 
mogą zanurzyć się w pięciogwiazdko-
wym doświadczeniu Fancourt. Innym 
polem, na którym z ogromną przy-
jemnością zagrałem, było Pinnacle 
Point, położone na klifach wzdłuż li-
nii brzegowej. W 2016 roku Pinnacle 
Point został uznany za najlepsze pole 
golfowe w RPA na trzecim rocznym 
World Golf Awards i właśnie otrzy-
mał nominację do 2017 roku w tej 
samej kategorii.

Ostatnim polem, na którym z ogrom-
ną przyjemnością zagrałem, było 
Pezula Golf Course. Pezula obejmu-
je 254 hektarów na kliffach w miej-
scowości Knysna i oferuje widoki na 
Zalew Knysna i Ocean Indyjski, co 

sprzyja przyjemności podczas gry i re-
laksowi po grze w domku klubowym. 
Okolice George to nie tylko pola gol-
fowe, ale także miejsce gdzie produ-
kuje się wspaniałe wina z Południo-
wej Afryki, dlatego nie dziwi mnie, 
że najlepszy południowoafrykański 
golfista Ernie Els, zaczął zajmować 
się produkcją wina. W miejscowości 
Stellenbosh, można po rundzie golfa 
odwiedzić winnicę należącą do Ernie-
go, która ozdobiona jest jego trofeami 
oraz rozkoszować się jednymi z naj-
lepszych win w RPA. Komu jeszcze 
będzie mało, może wieczorem odwie-
dzić jego restaurację, gdzie serwują 
wspaniale steki i owoce morza. Ten 
czas w Południowej Afryce spędzi-
łem szczególnie miło, poznając przy 
tym wielu ludzi z całego świata.
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Silesia Business & Life Golf Cup 2018
Republika Południowej Afryki

GOLF CUP

BUSINESS&LIFE

VIII
SILESIA Cape Town & Fancourt

5-17.03.2018

Fancourt Golf Resort & Spa 5 *****
Fancourt Resort & Spa to pięciogwiazdkowy raj dla golfistów w RPA.
Położony na rozłożystym terenie, Fancourt oferuje swoim gościom dużo przestrzeni i prywatności. Wszystkie 
pokoje znajdują się w dwupiętrowych budynkach otoczonych przepiękną roślinnością i wiecznie pachnącym 
jaśminem.
Do dyspozycji gości czekają trzy pola golfowe: The Links , Montague oraz Outeniqua .
Golfiści mają także do swojej dyspozycji nielimitowany dostęp do akademii golfa – driving range z dodatkowymi 
dwoma dołkami do nauki. Oprócz tego, przy każdym polu czekają dodatkowe miejsca do rozgrzewki przed 
rundą.
Po grze w golfa na gości czeka SPA z przepiękną łaźnią turecką oraz bogatą ofertą zabiegów, baseny, korty 
tenisowe oraz trzy restauracje. Niecałe 15 minut jazdy od Fancourt znajdują się dwie przepiękne plaże w Harolds 
Bay i Victoria Beach.
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Kapsztad - Table Bay Hotel 5 *****
Luksusowy hotel pięciogwiazdkowy The Table Bay jest usytuowany na nabrzeżu Wiktorii i Alfreda 
w Kapsztadzie. Oferuje on piękne widoki na port, Górę Stołową i Ocean Atlantycki. Na miejscu znajduje się 
basen oraz Spa.
Wszystkie pokoje są klimatyzowane i wyposażone w minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty oraz telewizor 
z płaskim ekranem i dostępem do kanałów satelitarnych. Dysponują one także łazienką z wanną, prysznicem 
i bezpłatnym zestawem kosmetyków.
Restauracja brasserie Camissa zaprasza na wykwintne dania inspirowane miejscową kuchnią i przygotowywane 
na bazie lokalnych produktów. Codziennie rano w lokalu Atlantic Grill podawane jest śniadanie. W godzinach 
popołudniowych oferowany jest podwieczorek.
W pokojach można korzystać z bezpłatnego WiFi. Międzynarodowe lotnisko w Kapsztadzie jest położone 30 
minut jazdy samochodem od hotelu.

Koszt świadczeń bez kosztu przelotu
Cena od osoby w pokoju dwuosobowym: 3499 EUR

Cena od osoby w pokoju jednoosobowym: 4499 EUR
Cena dla nie golfisty w pokoju dwuosobowym: 2699 EUR

Świadczenia zawarte w cenie:
Zakwaterowanie:

Table Bay Hotel 5 *, pokój 2-osob. Mountain King Room (6 dni / 5 nocy)
Fancourt Resort and Spa, 5*, 2-osob. One Bedroom Suite (6 dni / 5 nocy)

 Wszystkie wymienione transfery/przewozy na pola golfowe
Wszystkie green fees na polach golfowych (18 dołków) Pearl Valley Golf, Steenberg Golf,

Montagau Golf, The Links, Pezula Golf, Pinnacle Point Golf
Wizyty w winnicach połączone z degustacją win

Wycieczka na Przylądek Dobrej Nadziei i zwiedzanie

Kontakt : Paweł Muszyński: tel. 519-854-196
 lub email: p.muszynski@komugroup.eu

Klaudiusz Sevkovic: tel. 609-214-912

SILESIA
BUSINESS & LIFE
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Silesia Business & Life Golf Cup 2018
Hiszpania – Gran Canaria

GOLF CUP

BUSINESS&LIFE

VIII
SILESIA

HOTEL 
SHERATON SOLOBRE

GRUDZIEŃ 2017 

Sheraton Solobre - 5 *****
Sheraton Gran Canaria Salobre Golf Resort to piękny ośrodek, który oferuje luksusowe pokoje i apartamenty, 
6 odkrytych basenów oraz spa dysponujące basenem z podgrzewaną wodą. Obiekt położony jest na terenie 
dwóch 18-dołkowych pól golfowych, 15 minut jazdy samochodem od kurortu Maspalomas.
Obiekt oferuje 3 restauracje oraz 3 stylowe bary, otwarte w sezonie. Restauracja Camaleon zaprasza na ciekawe 
dania tradycyjnej kuchni hiszpańskiej.
Na dachu budynku mieści się taras z basenem. Spa obejmuje saunę fińską, łaźnię turecką i parową, różne sauny 
oraz siłownię.
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Koszt świadczeń bez kosztu przelotu
Golfista w pokoju 2-osobowym: 1299 EUR
Golfista w pokoju 1-osobowym: 1499 EUR

Nie golfista w pokoju 2-osobowym: 889 EUR
Nie golfista w pokoju 1-osobowym: 977 EUR

Świadczenia zawarte w cenie:
7 nocy – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (pokoje są bardzo duże)

Codzienne śniadania; codziennie kolacje w restauracji Gofio (bez napojów);
1 x lunch w restauracji Palmera (bez napojów)

Nielimitowany golf na Salobre Old oraz na Salobre New Golf Course –
(6 rund plus w te dni możliwość gry po godz. 16.00 bezpłatnie)

Podczas wszystkich dni odbędą się turnieje eliminacyjne oraz przyjazne turnieje sponsorskie,
z atrakcyjnymi nagrodami
24 h korzystanie z fitness

Ubezpieczenie KL/ NW – TU Europa SA
Opcjonalnie na polu OLD – Meleks płatny dodatkowo: 36 EUR/ meleks/runda 

Na polu NEW – Meleks w cenie.

Kontakt : Paweł Muszyński: tel. 519-854-196
 lub email: p.muszynski@komugroup.eu

Klaudiusz Sevkovic: tel. 609-214-912

SILESIA
BUSINESS & LIFE

I TURNUS:  1-8.12.2017 - wylot z Krakowa
  2-9.12.2017 - wylot z Warszawy
II TURNUS: 8-15.12.2017 - wylot z Krakowa
  9-16.12.2017 - wylot z Warszawy
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- Gram kilkaset rund rocznie, każda z nich to około 10 kilometrów, czasami 
dwa razy dziennie. To duży wysiłek fizyczny, trzeba przygotować organizm na 
takie obciążenia – opowiada nam Mateusz Gradecki, jeden z najzdolniejszych 
i najbardziej perspektywicznych polskich golfistów.

SYLWETKA

Mateusz GRADECKI
Z golfem można się zaprzyjaźnić

Mateusz Gradecki ma 23 lata i już dziś jest to jeden z naj-
lepszych polskich golfistów-amatorów. Jest pięciokrotnym 
zdobywcą tytułu Mistrza Polski. Był numerem 1 Światowego 
Rankingu Juniorów w 2012 roku. Triumfował na Międzyna-
rodowych Mistrzostwach Czech Juniorów w 2011 roku. Zwy-
ciężył aż w 10 turniejach, zaliczających się do Światowego 
Rankingu Amatorów. W swojej karierze brał udział w turnie-
jach rozgrywanych w USA, RPA, Japonii, Puerto Rico, Turcji 
oraz kilkunastu krajach Europy.

Gradecki jest członkiem polskiej kadry narodowej w golfa. 
Biało-czerwone barwy reprezentował m.in. w Drużynowych 
Mistrzostwach Świata w 2012 i 2014 roku a na Drużynowych 
Mistrzostwach Europy, wraz z polską kadrą, uzyskał histo-
ryczny awans do Mistrzostw Europy I dywizji. Do najwięk-
szych osiągnięć Mateusza Gradeckiego należą także: 3. miej-
sce w Austrian International Amateur 2014 oraz 5. miejsca 
w Junior Orange Bowl 2012 i Southern Conference 2015. 
W 2015 roku znalazł się w najlepszej szesnastce prestiżowego 
Amateur Championship w Wielkiej Brytanii – takiego wyniku 
nie osiągnął przed nim żaden golfista z Polski. W 2017 roku 
ukończył zarządzanie sportem na East Tennesee State Univer-
sity. Grał w uniwersyteckiej drużynie The Buccaneers.

Gradecki podkreśla, że miłość do golfa zaszczepili w nim 
rodzice, którzy od wielu lat z powodzeniem realizują się spor-
towo na poziomie amatorskim. Sukcesy w kobiecej reprezen-
tacji Polski odnosi też jego siostra Dominika, która także stu-
diuje w USA, grając w zespole Florida State University.

– Ile miał Pan lat, gdy po raz pierwszy wybrał się na 
pole golfowe?

– Wszystko zaczęło się dzięki moim rodzicom. Podczas 
pewnych wakacji zagranicznych w hotelu była szkółka gol-
fowa. Wybrali się na pole, zapoznali z zasadami i złapali bak-
cyla. Po kilku miesiącach można już było powiedzieć, że są 
w golfie zakochani. No i później wciągnęli mnie w to z sio-
strą. Reszta rodzeństwa nie zareagowała już tak chętnie, ale 
dla nas to już sposób na życie. 

A kiedy dokładnie zacząłem grać? Miałem wtedy 8 albo 
9 lat. Co ciekawe, całe dzieciństwo trenowałem piłkę nożną 
i to z nią wiązałem przyszłość. Do trzynastego roku życia tro-
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chę grałem w golfa, trochę w piłkę. Ale kiedy zacząłem 
regularnie występować w turniejach i zauważyłem, że 
idzie mi całkiem nieźle, to postanowiłem zrezygnować 
z futbolu. Zdobyłem kilka trofeów i podjąłem decyzję, 
by na tym się skupić. 

– Piłka nożna i golf to kompletnie odmienne świa-
ty. Trudno sobie wyobrazić, że z boiska piłkarskie-
go można trafić na pole golfowe i to w tak młodym 
wieku.

– Wtedy, gdy podejmowałem decyzję, golf był cał-
kiem nowym sportem. Teraz to też w dalszym ciągu 
nisza, ale grono zawodników zdecydowanie się posze-
rzyło. Poza tym pojawiły się transmisje zawodów gol-
fowych w kanałach sportowych, polskie media poświę-
cają tej dyscyplinie więcej uwagi. Szczerze mówiąc, 
zdecydowałem się na golf bo to sport indywidualny. 
Nie ukrywam, że sytuacja, gdy wszystko zależy ode 
mnie, bardzo mi odpowiada. Piłka to sport drużynowy. 
Samemu można próbować coś zdziałać, ale nawet ma-
jąc wysokie umiejętności, czasami pewnych celów nie 
da się osiągnąć. To był główny powód decyzji.

– Można powiedzieć, że golf to już u was rodzinna 
tradycja. O rodzicach już Pan wspomniał, ale zda-
je się, że nie tylko Panu pomogli złapać golfowego 
bakcyla?

– To prawda. Moja siostra także studiuje w Stanach 
Zjednoczonych i gra w drużynie golfowej jednej z naj-
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lepszych drużyn akademickich – Florida State 
University. Jest ode mnie dwa lata młodsza, 
występuje w kadrze Polski, należy do czoło-
wych polskich amatorek. Z kolei rodzice nadal 
traktują golf w kategoriach hobby, ale są na-
prawdę zapalonymi graczami. 

– Jak wygląda typowy dzień, kalendarz 
zajęć zawodowego golfisty?

– Całe dnie spędzam na polu golfowym. 
Treningi przeplatam regularnymi posiłkami 
i treningami siłowymi, koordynacyjnymi, 
ogólnorozwojowymi. Przyjeżdżam na pole po 
śniadaniu i do pory obiadowej trenuję. Mam 
przerwę na krótki odpoczynek i wracam na 
golf – tam „robię” 18 dołków i spędzam kolej-
ne kilka godzin. Niekiedy urozmaicam ten plan 
i zaczynam od porannego treningu siłowego. 
Dokładny harmonogram jest zależny od tego, 
czy trenuję między turniejami, czy akurat trwa 
okres przygotowawczy do sezonu. Generalnie 
trenuję 8-9 godzin dziennie. Zdecydowanie 
jest to czasochłonny sport, jeśli chce się mu 
poświęcić całkowicie. Jest nad czym pracować 
– trening golfowy to masa różnych aspektów. 
Każde uderzenie jest inne. By wypracować 
pewność siebie potrzeba czasu i cierpliwości.

– Może Pan stwierdzić, że jest już w peł-
ni zdecydowany i  ukierunkowany na za-
wodowstwo?

– Zdecydowanie. Od kilku lat zmierzam 
drogą do zawodowstwa. Skupiam się na tre-
ningach, zawodach – to w tej chwili zdecy-
dowana większość mojego życia. 

– Domyślam się, że tak jak w przypadku 
każdego sportu, obowiązki golfisty to nie 
tylko zawody i treningi na boisku – w tym 
wypadku polu. Korzysta Pan z usług np. 
trenera personalnego?

 – Mam trenera personalnego, który od-
powiada za moje przygotowanie fizyczne. 
Zimą pracuję głównie nad nabraniem siły. 
Z kolei w trakcie sezonu większość moich 
treningów kładzie nacisk na motorykę, dy-
namikę, jest dużo rozciągania. W przypadku 
gry w golfa ruch jest jednostronny i jedna 
strona ciała jest o wiele bardziej przeciążona. 
Dlatego trzeba wykonywać ćwiczenia, które 
to kompensują, wzmacniają biodra i obręcz 
barkową. Przy długich uderzeniach ważny 
jest każdy metr. Dlatego tak istotna jest siła 
i elastyczność. Ważne są też zajęcia wytrzy-
małościowe. Gram kilkaset rund rocznie, 
każda z nich to około 10 kilometrów, cza-
sami dwa razy dziennie. To duży wysiłek 
fizyczny, trzeba przygotować organizm na 
takie obciążenia. Nie mam z tym jednak 
problemu, bo po „piłkarskich” czasach lubię 
tego rodzaju treningi. 

– A dieta? Odpowiednie odżywianie 
i suplementacja są w golfie istotne?

– Miałem kilka spotkań z dietetykiem. Pod-
czas gry trzeba mieć energię i wiedzieć jak ją 
rozłożyć podczas rundy. Trzeba wystrzegać 
się spadku energetycznego w trakcie gry, albo 
przejedzenia. Wiem, że praca z dietetykiem jest 
ważna. Moi rodzice też bardzo zdrowo się od-
żywiają. Tata mocno zwraca na to uwagę. Kilka 
lat temu sam zmienił dietę i często korzystając 
ze swoich doświadczeń mi podpowiada. 

– W świecie golfa robi się głośno o coraz 
śmielszym wprowadzaniu nowych tech-
nologii. Chodzi o narzędzia pomiarowe, 
pozwalające na dokładną analizę rund 
turniejowych i treningów. Korzysta Pan 
z takich dobrodziejstw?

– To prawda. W ostatnim czasie powstało 
np. wiele radarów monitorujących tor lotu 
piłki, czy tor ruchu kija. To coś nowego, 
z czym wielu trenerów i zawodników do-
piero się zapoznaje. To pomocne, daje wiele 
szczegółowych wyników, co przekłada się 
na jakość treningów i gry turniejowej. Każdy 
z zawodników, który przykłada się do swojej 
pracy, stara się korzystać z takich nowinek. 

– W ostatnich latach popularne wśród 
sportowców stało się korzystanie z usług 
trenera mentalnego. W golfie także? 

52
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– Od roku współpracuję w tych spra-
wach z panem Dariuszem Nowickim – tre-
nerem wielu kadr olimpijskich w różnych 
dyscyplinach. Wcześniej miałem różnych 
trenerów mentalnych, ale to właśnie jego 
metody najlepiej wpłynęły na mój dotych-
czasowy rozwój. 

– Kto aktualnie jest pańskim trene-
rem?

– Od spraw czysto technicznych 
– pracuję z Mikiem Benderem, 
który rezyduje na Florydzie. To 
spory prestiż, bo jest szkoleniow-
cem zawodników ze światowego 
topu, w tym Zacka Johnsona. 
Tym samym Bender jest bardzo 
zapracowany, więc na co dzień 
ćwiczę z Matthew Tipperem. Poza 
tym mam swojego mentora, któ-
rego poznałem podczas treningów 
w Hiszpanii. To Nick Lane – wciąż 

SILESIA BUSINESS & LIFE
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mam z nim kontakt, każda rozmowa jest po-
mocna.

– Czy po ostatnich miesiącach udało się 
stworzyć jakąś strategię, plan rozwoju na 
najbliższe miesiące, lata?

– Trudno przewidzieć, jakie będą naj-
bliższe miesiące. Mój plan zakłada, że pod 
koniec lata będę grać turnieje amatorskie. 
Jesienią spróbuję swoich sił na European 
Tour School. Jeśli dojdę w nim do ostatniej, 
trzeciej serii, to zagwarantuje mi starty w Eu-
ropean Challenge Tour. Dalsza droga będzie 
zależna od tego, jaki status zyskam na tych 
tourach. Wtedy podejmę decyzję, czy przej-
dę na zawodowstwo już w tym, czy w kolej-
nym roku. Jeżeli się nie uda, to zimą będą 
grać turnieje amatorskie na całym świecie, 
m.in. w Australii i RPA. Na pewno nie chcę 
przejść na zawodowstwo spontanicznie, bez 
większego planu, bo to może okazać się 
zgubne. Chodzi o ty, by mieć jakieś zabez-
pieczenie i przekonać się, na czym stoję.

– Ile w tej chwili wynosi pański handi-
cap?

– 3,5 poniżej zera 
– Ile meczów musiał Pan rozegrać, ilu 

trzeba było treningów, by poczuć się pew-
nie na polu?

– Szczerze mówiąc niewiele. To bardzo 
wciągający sport. Długo zakładałem, że jeśli 
zostanę przy piłce nożnej, to i tak będę kon-
tynuować treningi golfowe jako hobby. Ale 
w golfie się zakochałem. Od początku nie 
było więc trudno o zapał i czerpanie przy-
jemności z gry. 

– Ostatnie kilka lat to dla Pana życie, 
treningi i studia w Stanach Zjednoczo-
nych, uczestnictwo w akademickich roz-
grywkach. To pewnie była ciekawa przy-
goda?

– W tym roku ukończyłem kierunek 
Sports Management, odebrałem dyplom i na 
razie na tym koniec. Jeśli chodzi o same roz-
grywki, to drużyny uniwersyteckie w Sta-
nach zbierają graczy z całego świata. 
To prawdziwa mieszanka najlep-
szych młodych zawodników. 
Jeżeli prześledzić czołową 
setkę światowego rankingu, 
to 85 nazwisk rywalizuje wła-
śnie w ligach uniwersyteckich 
w USA. To naturalna droga, którą 
przechodzi większość przyszłych za-
wodowców. Przez cały rok rywalizacja trwa 
w najlepsze, na najwyższym poziomie.

Kilka lat w Stanach było dla mnie świet-

nym doświadczeniem. Na uniwersytecie po-
znałem ludzi trenujących różne dyscypliny 
sportu, ale także studentów innych kierun-
ków. Spotykałem ludzi z całego świata, dzie-
liłem doświadczenia. To był bardzo fajny, 
pozytywny okres.

– Jak często odbywają się turnieje ligi 
uniwersyteckiej NCAA ? Czy są wśród 
nich wydarzenia  ważniejsze i mniej waż-
ne?

– Zdecydowanie najważniejsze są play-
offy konferencji. O prestiżu rozgrywek de-
cyduje poziom drużyn, które w nich wystę-
pują. Niektóre z nich są bardzo wyrównane, 
inne wręcz odwrotnie. Ale kalendarz jest 
„gęsty”. W semestrze od września 
do grudnia odbywa się 6 tur-
niejów, a w semestrze od 
stycznia do maja kolejne 
6. Do tego dochodzi od 
7 do 10 turniejów let-
nich w Europie. Tylko 
w grudniu jest czas 
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na odpoczynek. Poza tym między zawodami 
trzeba było pojawiać się w szkole, uczyć się 
i wszystko zdać. Generalnie były to bardzo 
intensywne 4 lata.

– Jakie są pańskie obserwacje w kon-
tekście rozwoju dyscypliny w Polsce, ale 
także w Europie?

 – W Europie golf stał się już naprawdę 
bardzo popularny. Generalnie ten sport wy-
wodzi się ze Szkocji. Na Wyspach jest obok 
piłki nożnej i rugby najpopularniejszym 
sportem. Ale jego pozycja staje się coraz 
mocniejsza także w Niemczech, Islandii, 
Hiszpanii, Francji, Niemczech. W tych kra-
jach pojawia się coraz więcej zawodowych 

graczy, ale także amatorów. 
W Polsce golf jednak ciągle 
raczkuje, rozwija się powoli. 
Ale na pewno sprawy zmierza-

ją w dobrym kierunku. Pojawił 
się polskojęzyczny Golf Chan-

nel, w polskim Ca-
nal+ Sport także 
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gości coraz więcej relacji. Dzięki temu ludzie 
zaczynają zauważać ten sport, przekonują się 
na czym to polega i że to może być fajna za-
bawa. Pól w Polsce jest wystarczająco dużo, 
by móc zacząć treningi. Mam nadzieję, że 
z każdym rokiem rozwój będzie postępował.

– Wydaje mi się, że w Polsce golf wciąż 
postrzega się jako sport dla elit, wyższych 
sfer. 

– Owszem, golf jest postrzegany w ten spo-
sób w zasadzie od początku swojej obecności 
w Polsce. Ale z każdym rokiem, gdy graczy 
przybywa, ta optyka ulega zmianie. Ważnym 
jest zrozumienie tego, że golf to gra dla całej 
rodziny. Mamy w naszym klubie w Brzeźnie 
pana, który zaczął grać mając 80 lat. Dziś 
ma 85 i jest na polu w zasadzie codziennie. 
Bierze udział w turniejach dla klubowiczów. 
Z drugiej strony mamy w szkółce pięciolat-
ków. Można spróbować w każdym wieku, 
nigdy nie jest za późno, ani za wcześnie. Jeśli 
ktoś nigdy nie próbował – polecam. Z golfem 
można się zaprzyjaźnić.

– Czego może nauczyć golf?
– Napewno uczciwości. W golfie rola sę-

dziego nie jest tak istotna, jak w większości 
dyscyplin. Często zawodnicy sami rozstrzy-
gają sporne sytuacje, niekiedy nakładają na 
siebie punkty karne. Takie wartości jak fair 
play są w golfie bardzo istotne. Poza tym 
dyscyplina potrafi nauczyć cierpliwości. Jako 
młody chłopak nie miałem może zdiagno-
zowanego ADHD, ale miałem tego objawy 
(śmiech). Byłem mocno „energetyczny”. 
Całymi dniami biegałem, trudno było mi 
usiedzieć w ławce w czasie lekcji. Ale z cza-
sem się uspokoiłem. Wciąż mam osobowość 
i opinię zawodnika energicznego. Ale potra-
fię być spokojny, pokorny. To zasługa nauki 
wynikającej z gry w golfa.

– Może Pan się pokusić o udzielenie rady 
komuś, kto dopiero chce zacząć przygodę 
z golfem, ale jeszcze nigdy nie trzymał kija 
w ręku?

– Spróbować – po prostu. Wystarczy zna-
leźć obiekt w pobliżu i zrobić pierwszy krok. 
Zaręczam, że wielu przy tym zostanie na dłu-
go. Warto sprawdzić, jak to jest. Cieszy to, 
że pól i obiektów treningowych przybywa. 
Pod Warszawą jest ich już ponad 10, kilka 
znajduje się pod Wrocławiem i na Śląsku. Do 
tego pola w Trójmieście, Krakowie, Często-
chowie, Poznaniu, Toruniu… Każdy znajdzie 
coś dla siebie! 
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Sezon golfowy już się rozpoczął, a my 
z przyjemnością chcielibyśmy Państwa 
zaprosić do naszego malowniczego raju 
u podnóża Beskidów, w którym między 
Trzyńcem a Czeskim Cieszynem leży 
wspaniałe 18-dołkowe mistrzowskie 
pole Ropice Golf Resort. 

Tak samo jak w zeszłym roku również 
i w tym przygotowaliśmy dla Państwa 
wiele turniejów golfowych, ciekawych 
pakietów oraz weekendowych imprez. 
Amatorzy mogą skorzystać z naszej 
6-dołkowej akademii lub zakupić ko-
rzystne pakiety „Idę na golfa” oraz 
„Ciesz się golfem”, które zostały przy-
gotowane specjalnie dla początkujących. 
Początkujący golfiści mogą również 
skorzystać z „Członkostwa na próbę”, 

dzięki któremu 
golfista zosta-
je regularnym 
c z ł o n k i e m 
klubu BESGK 
na cały 1 rok. 
Poprzez to 
członkostwo 
możliwe jest 
k o r z y s t a n i e 
z wszystkich 
korzyści, któ-

re przysługują regularnym członkom. 
W Resorcie mamy świetnych trenerów 
na poziomie profesjonalnym, którzy 
zajmą się każdym poszczególnym mi-
łośnikiem golfa. Dla golfistów powy-
żej 62. roku życia przygotowaliśmy 
„Senior Day”. Przy okazji tej świetnej 
imprezy będą oni mogli skorzystać 
z tańszego Green Fee włącznie z eCart 
za 880,- CZK, a to w każdy wtorek do 
godz. 12.00. Dla naszych najmniej-
szych graczy przygotowaliśmy „Dzie-
cięcą niedzielę za koronkę”, w której 
mogą wziąć udział dzieci w wieku do 
15. roku życia poprzez zakupienie Gre-
en Fee za 1,- koronę czeską (CZK). 

W celu zapewnienia wyłącznie tych 
najlepszych wrażeń z gry oraz zacie-

śniania golfowych przyjaźni, w dal-
szym ciągu będziemy organizować 
takie turnieje jak „Piątkowy relaks” 
i „Luzik”. W turniejach tych mogą 
wziąć udział zarówno stali członkowie, 
którzy odegrają turniej na 9-dołków na 
polu mistrzowskim, jak i początkujący 
golfiści, którzy będą mogli spróbować 
swoich sił w turnieju na publicznym 
polu 6-dołkowym. Na zakończenie tych 
piątkowych turniejów zostaną ogłoszo-
ne wyniki oraz odbędzie się wspólne 
popołudniowe grillowanie, w którym 
mogą wziąć udział wszyscy gracze.

Proszę skorzystać z naszych usług 
na najwyższym i najlepszym pozio-
mie. Ku ogólnemu zadowoleniu ceny 
pozostały takie same jak w zeszłym 
roku i mamy nadzieję, że będziemy 
mieć przyjemność przywitać nowych 
golfistów oraz stałych członków klubu. 
Można skorzystać ze świetnej promo-
cji, kiedy to przy płatności z trzydnio-
wym wyprzedzeniem ceny wszystkich 
Fee są mniejsze nawet o 360,- CZK, 
również weekendowe Green Fee bę-
dzie po atrakcyjnej cenie 990,- CZK, 
a gra w trakcie tygodnia od poniedział-
ku do czwartku wyjdzie na 880,- CZK. 
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Wstęp na publiczne pole 6-dołkowe na 
cały dzień wynosi zaledwie 100,- CZK. 
Chęć wypożyczenia kijów oraz pozo-
stałego sprzętu proszę zgłaszać w re-
cepcji

Więcej informacji o cenach znajduje 
się pod linkiem tutaj (www.beskydgolf.
com/golfova-hra)

Przejdźmy teraz od rzeczy nam do-
brze znanych do tych nowych w tym 
roku. Z przyjemnością chcemy Państwa 
poinformować o nowym przybytku do 
naszego Resortu, którym jest Trakman 
4, idealny pomocnik do analizy golfo-
wego swingu oraz trajektorii lotu pi-

łeczki. Mamy nadzieję, że będzie on 
często wykorzystywany i będzie służył 
pomocą wszystkim golfistom, którzy 
zapragną poprawić swój swing oraz 
odbicie podczas gry w golfa. To świato-
wej klasy urządzenie oferuje wszystkim 
zainteresowanym oraz klientom możli-
wość skorzystania z jego fachowych 
porad tak samo, jak czynią to profesjo-
nalni gracze podczas swoich treningów 
lub przy wyborze fittingu kija.

Również w tym roku odbędą się 
ważne rozgrywki na profesjonalnym 
poziomie PGA Tour w terminie od 19. 
do 21.8.2017, w którym będzie mógł 

wziąć udział każdy, a więc będzie to 
okazja zagrać sobie razem z profesjo-
nalistami w jednym flightu. 

Również u nas wiele się zmieniło. 
Jedną z tych zmian jest rekonstrukcja 
pryszniców w szatni damskiej wykona-
na po to, by został zapewniony możli-
wie największy komfort dla wszystkich 
kobiet, które odwiedzą resort. Niemniej 
jednak wszystkim miłośnikom tej dys-
cypliny sportowej staramy się zaofero-
wać najwyższy komfort oraz przyjemne 
otoczenie malowniczych Beskidów.

Petra JANECZKOVÁ
Manager Marketingu i Sprzedaży

Ropice Golf Resort
Beskydská golfová, a.s.

Ropice 415, 739 61 Ropice
gsm: +420 602-442-547

www.beskydgolf.com 59
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First Warsaw Golf to pierwsze 
18-dołkowe pole golfowe klasy mi-
strzowskiej w Polsce, oddane do 
użytku w 1992 roku. Jan Sederholm 
szwedzki architekt zaprojektował 
pole tak, by wtapiało się w naturalny 
i malowniczy krajobraz. 18-dołkowe 
pole klasy mistrzowskiej przez wielu 
uznawane jest za jedno najbardziej 
wymagających pól golfowych w Eu-
ropie. Pierwsze 11 dołków ma cha-
rakter typowo parkowy, z szerokimi 
fairway’ami i jeziorami wokoło. 
Ostatnie 7 dołków cechuje się z kolei 

SILESIA BUSINESS&LIFE GOLF CUP 2017

First Warsaw Golf & Country Club – eliminacje
Pierwsza polska eliminacja do wielkiego finału Silesia Business & Life Golf Cup 2017, odbyła 

się w okolicach Warszawy w małej miejscowości Rajszew znanej z jednego z najlepszych pól 
golfowych w kraju  – First Warsaw Golf & Country Club. 

wąskimi fairway’ami, otoczonymi 
lasem. Tym samym, do uzyskania 
dobrego wyniku nie wystarczą tyl-
ko umiejętności, ale kluczowy jest 
dobór odpowiedniej strategii gry. 
Trzeba dużo myśleć i kalkulować, 
bo pole, ze względu na starodrzew 
i liczne przeszkody wodne i bun-
kry, pozostawia bardzo małą granicę 
błędu. Z tym polem należy się zmie-
rzyć chociaż raz w życiu. W wyjąt-
kowy i skuteczny sposób weryfikuje 
umiejętności każdego golfisty, nawet 
tego z 20-letnim stażem i niskim 

handicapem. Obnaża wszystkie błę-
dy doświadczonych graczy, a tych 
początkujących potrafi nauczyć 
dyscypliny i strategii. We współpra-
cy z właścicielem pola Panem Tavi 
Nimrod została przygotowana wspa-
niała impreza sportowa w centralnej 
Polsce. Dwa dni zmagań upłynęły 
w wspaniałej atmosferze, przy pięk-
nej słonecznej pogodzie i sportowej 
rywalizacji. Pierwszego dnia orga-
nizator turnieju Silesia Business & 
Life Golf Cup powitał golfistów, 
większość z nich po raz pierwszy 

SILESIA BUSINESS & LIFE62
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gościła na tym wydarzeniu, co było 
dla nas ogromnym zaszczytem, iż 
wzrasta grono miłośników naszego 
turnieju. Wśród pasjonatów turnieju 
Silesia Business & Life Golf Cup w 
Rajszewie nie zabrakło naszych sta-
łych golfistów i ambasadorów naszej 
marki: Tomasza Iwana, Mariusza 
Czerkawskiego, Mateusza Ligockie-
go oraz Michała Ligockiego. Każ-
dy golfista przy rejestracji otrzymał 
pakiet prezentowy turniejowy, który 
zawierał m.in.: czapeczkę golfową 
Srixon,  piłeczki golfowe a także 
pamiątkowe zawieszki. Pierwszy 
dzień zmagań upłynął w fantastycz-
nej atmosferze. Popołudnie tegoż 
dnia obfitowało w spotkania towa-
rzyskie przy miłej muzyce oraz do-
brym jedzeniu. Golfiści do późnego 
wieczoru bawili się na tarasie domku 
klubowego. Drugi dzień turniejo-
wy również przyniósł wiele rado-

GOLF CUP

BUSINESS&LIFE

VII
SILESIA

ści, przede wszystkim zwycięzcom. 
Czekały na nich bowiem wspaniałe 
puchary przygotowane na cały cykl 
turniejowy przez firmę Konsul Tro-
fea Sportowe. Główną nagrodą był 
tygodniowy golfowy wyjazd na Gran 
Canarię, którą wygrał Marek Mach-
tynger. Inne nagrody, które otrzyma-
li zwycięzcy to torby golfowe i kije 
golfowe. Zwycięzcy turnieju, poza 
wieloma atrakcyjnymi nagrodami 
rzeczowymi, otrzymali też możli-
wość zagrania w turnieju finałowym 
całego cyklu turniejów Silesia Bu-
siness & Life Golf Cup 2017. Nasi 
partnerzy turniejowi Komu Group 
i Golf Team przygotowali dla gol-
fistów konkursy Hole in one, gdzie 
do wygrania był tygodniowy wyjazd 
na Gran Canarię oraz sprzęt marki 
Srixon o wartości 10000 zł. Niestety 
nikomu  nie udało się osiągnąć wy-
granej, chociaż kilku golfistów było 
od włos od Hole in one. 

Prezentujemy wygranych
oraz wyniki:

Stroke Play Brutto
1. Włodzimierz Stańczak 164
2. Michal Poniż  170
3. Andrzej Dyzio  172

Stableford netto 0-15
1. Marek Machtynger  79
2. Nimrod Tavi  72
3. Marcin Oleszkiewicz  70

Stableford netto 15.1-30
1. Stefano Casella  87
2. Mieczyslaw Jewasiński  78
3. Narendran Sivaraman Vivek  74

Anna KUBALSKA
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 Po raz kolejny Silesia Business & Life Golf Cup zagościła na północy Polski w malowni-
czym miejscu – na polu golfowym Sierra Golf Club. Zainteresowanie turniejem w tej części 
kraju cieszyło się ogromnym uznaniem i golfiści dopisali co do ostatniego miejsca. 

Wielu z nich przybyło na miejsce 
już kilka dni wcześniej, a to dlatego, że 
Sierra oferuje gościom nie tylko naj-
piękniejsze pole golfowe, ale również 
wspaniałe apartamenty, które można 
wynająć na czas pobytu. Silesia Bu-
siness & Life Golf Cup przygotowała 

dla uczestników turnieju wspaniałe 
giftbagi, zawierające pamiątkowe 
czapeczki golfowe Srixon, piłeczki 
golfowe, zawieszki na torby golfowe. 
Wśród zaproszonych osób mieliśmy 
zaszczyt gościć Marcina Kindlę oraz 
naszego ambasadora Tomasza Iwana, 
który od wielu lat nie opuszcza na-
szych turniejów. Po pierwszej rundzie 
na golfistów czekał wspaniały lunch 
oraz degustacja włoskich win od Wina 
Winieckich oraz Glenmorangie. Wie-
czór upływał przy cudownej muzyce, 
która porywała do tańca nie jedną oso-
bę. Najwspanialsze w tym wszystkim 

było to, że uczestnicy turnieju pomi-
mo kilku godzin gry mieli w sobie 
tak dużo energii i chęci do zabawy do 
późnego wieczoru. Drugi dzień zma-
gań stał na wysokim poziomie spor-
towym, a niektórzy golfiści poprawili 
swoje życiowe rekordy. Organizator 
turnieju we współpracy z Partnera-
mi przygotował dla golfistów wiele 
wspaniałych konkursów oraz cennych 
nagród. W tym roku zostały przygo-
towane trzy konkursy Hole in one, w 
których nagrodami były: tygodniowy 
golfowy wyjazd na Gran Canarię – 
Komu Group, dwa bilety klasy Econo-

SILESIA BUSINESS&LIFE GOLF CUP 2017

Sierra Golf Club – eliminacje
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my do wybranej destynacji na świecie 
– Qatar Airways oraz sprzęt golfowy 
marki Srixon o wartości 10000 zł – 
Golf Team. Zmagania zostały zwień-
czone sukcesem dla kilkunastu osób. 
Nagrodami były wspaniałe puchary, 
torby golfowe i kije golfowe. Dwie 
główne nagrody, tygodniowe wyjazdy 
golfowe na Gran Canarię, zostały wrę-
czone zwycięzcom pierwszych miejsc 
w kategoriach Stableford Netto HCP 
0-18 oraz  Stableford Netto HCP 18,1-
36,0.  Golfiści z czołówki z każdej ka-

tegorii otrzymali także możliwość gry 
w turnieju finałowym Silesia Business 
& Life Golf Cup 2017. 

Wspaniałą niespodzianką przygoto-
waną przez Prezesa Sierra Golf Club 
Sebastiana Magriana było oficjalne 
przyznanie oraz wręczenie Honoro-
wego Członkostwa dla naszego Re-
daktora Naczelnego, Projekt Manage-
ra Silesia Business & Life Golf Cup 
Pana Klaudiusza Sevkovica. Jest to 
ogromny zaszczyt otrzymać takie wy-
różnienie. 

Wyniki turnieju:
Stroke Play Brutto:

1. Maria Żrodowska  148
2. Andrzej Bagiński       157
3. Bogdan Szpilman      157
4. Mark Tysper             160
5. Bogdan Bigus  160

Stableford Netto HCP 0 – 18.0
1. Mariusz Szumański       81
2. Grzegorz Zieliński          81
3. Sławomir Bubas  79
4.Waldemar Łazarczyk   76
5. Grzegorz Staniaszek     76

Stableford Netto HCP 18.1 – 36.0
1. Andrzej Syldatk                 85
2. AleksandrKovalev             80
3. Wiesław Orzechowski      77
4. Piotr Powszuk                    77
5. Maciej Paprocki  76 

Anna KUBALSKA



SILESIA BUSINESS & LIFE66

GOLF CUP

BUSINESS&LIFE

VII
SILESIA SILESIA

BUSINESS & LIFE

GOLF CUP 2017



67SILESIA BUSINESS & LIFE

SILESIA
BUSINESS & LIFE

GOLF CUP 2017



SILESIA BUSINESS & LIFE68 SILESIA BUSINESS & LIFE68

GOLF CUP

BUSINESS&LIFE

VII
SILESIA

Silesia Business&Life
     Golf Cup 7  



69SILESIA BUSINESS & LIFESILESIA BUSINESS & LIFE

To był największy event golfowy w Polsce zorganizowany na najwyższym poziomie. 
Dwa zagraniczne turnieje eliminacyjne – Gran Canaria i Hua Hin, po nich trzy tur-
nieje eliminacyjne w Polsce – Rajszew, Pętkowice i Siemianowice Śląskie, wyłoniły 
graczy, którzy zakwalifikowali się do turnieju finałowego, który odbył się 8 lipca 2017 
na Śląsku. 
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Silesia Business & Life Golf Cup 
to źródło pozytywnych emocji, któ-
re od początku towarzyszą turnie-
jowi. By je wywołać, po raz kolej-
ny postanowiliśmy zorganizować 
finał turnieju w miejscu, które jest 
nam bliskie pod każdym względem 
– w Śląskim Klubie Golfowym 
w Siemianowicach Śląskich. Cel, 
który nam przyświecał, jak zwy-
kle był ten sam – chcieliśmy po 
raz kolejny połączyć pasję do gry 

w golfa z atrakcjami muzycznymi 
i modowymi na najwyższym pozio-
mie. Dzięki konsekwentnej reali-
zacji tego założenia po raz kolejny 
udało nam się przyciągnąć na nasz 
event wiele wspaniałych sław świa-
ta biznesu, sportu i telewizji. Wśród 
nich byli znani polscy sportowcy: 
Tomasz Iwan, Mariusz Czerkawski, 
Mateusz Ligocki, Marek Plawgo, 
aktor Krzysztof Materna, czy artysta 
Krzysztof Skiba. Nie zabrakło także 

zawodowych golfistów oraz tych, 
na których zawsze możemy liczyć, 
czyli osób systematycznie biorących 
udział w wydarzeniach organizowa-
nych przez naszą redakcję.

Wielki Finał
Największym, a zarazem najważ-

niejszym wydarzeniem cyklu jest fi-
nał Silesia Business & Life Golf Cup 
2017. Poranek 8 lipca, słońce, powi-
tania z golfistami, uśmiech i radość 
– to zapowiedź wspaniałego dnia. Po 
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wspólnym śniadaniu, zakończonym 
toastem szampanem Moet & Chan-
don przyszedł czas na sprawdzenie, 
kto z tegorocznych uczestników 
turnieju był tego dnia w najlepszej 
dyspozycji. Nim golfiści udali się 
na pole, odebrali zestawy startowe. 
Pamiątkowa koszulka Pako Lorente, 
czapeczka golfowa Srixon, piłeczki 
golfowe, zawieszka na torbę golfową 
czy przypinka do odzieży – to tylko 
niektóre z rzeczy mieszczących się 
w torebkach z logo Silesia Business 
& Life Golf Cup 2017. Po odprawie 
przyszedł czas na moment kulmina-
cyjny – start turnieju, który odbył się 
w formule shotgun. Rywalizację do-
datkowo uatrakcyjniły liczne nagro-
dy, które można było wygrać w do-
datkowych konkursach hole in one, 
nearest to the pin czy longest drive. 
Na zwycięzców tych kategorii cze-
kał samochód marki Mazda Cabrio 
MX5, sprzęt marki Srixon o wartości 
10000 zł, bilet Business Class Qatar 
Airways do wybranej destynacji na 
całym świecie, golfowy tygodniowy 
wyjazd na wyspę Gran Canaria, Ju-
Cad, Driver XXiO.

W czasie gdy na polu golfo-
wym kwitła sportowa rywa-
lizacja, rozpoczęła się część 
artystyczna wydarzenia. 
Dzięki zaangażowaniu 
partnerów i sponsorów, na 
naszych gości czekał sze-
reg różnorodnych atrakcji. 
Całość koordynował konfe-
ransjer tegorocznego eventu 
– Adam Giza, którego widzo-
wie znają z programu Dzień dobry 
Polsko! Na specjalnie zbudowanej 
na tę okazję scenie nie zabrakło wy-
stępów muzycznych. Dla publiczno-
ści występy przygotowali: Pamela, 
Agnieszka Adamczewska, Agata 
Nizińska i Antek Smykiewicz. Czer-
wonym dywanem między gośćmi 
przechadzały się modelki prezen-
tujące najnowszą kolekcję marki 
Furelle. Obserwując je można było 
przekonać się, jak stworzyć styliza-
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cję total look. Czy można ubrać 
się od stóp do głów w jednym 
kolorze i nie wyglądać nudno? 
Ta marka udowodniła, że tak! 
Wykorzystane w kolekcji róż-
norodne faktury materiałów 
sprawiły, że stylizacje przy-
ciągały uwagę. Wszystko to 
w najmodniejszych kolorach 
tego sezonu – na pokazie kró-
lował kolor błękitny, szary, 
srebrny, biały i czerwony.

Na gości czekał także wy-
śmienity catering i najwyższej 
jakości alkohol. A na zwy-
cięzców turnieju finałowego 
– atrakcyjne nagrody. Zwy-
cięzcy otrzymali cenne pucha-
ry, wyjazdy golfowe na wyspę 
Gran Canaria ufundowane 
przez Komu Group, torby gol-
fowe, kije golfowe, piłeczki 
golfowe i ekspresy Nespresso. 
Wyniki prezentowały się na-
stępująco:

Stroke Play Brutto
1. Maria Żrodowska      70
2. Piotr Ludyga               75
3. Mateusz Korzuch        79

Stableford Netto HCP
0,0-15,0

1. Tadeusz Wesołowski   42
2. Mariusz Szumański      40
3. Marek Królikowski       40

Stableford Netto HCP
15,1-30,0

1. JamesLing              43
2. Bogdan Fiszer         39
3. Janusz Gawenda    39

Dodatkowe nagrody rozlo-
sowaliśmy także wśród na-
szych gości. Natomiast dla na-
szych Sponsorów i Partnerów 
przygotowaliśmy pamiątkowe 
patery, które stanowiły formę 
podziękowania za zaangażo-
wanie i pomoc przy organi-
zacji siódmej edycji turnieju 
Silesia Business & Life Golf 
Cup.

– Kolejna edycja turnieju 
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Silesia Business & Life Golf Cup 
za nami. Wszystkim humory dopi-
sują – zagrali w świetnym turnieju, 
wygrali wspaniałe nagrody, miło 
spędzili czas. O to nam właśnie 
chodziło. Dziękujemy za udział w 
imprezie i już zapraszamy za rok – 
podsumował tegoroczną edycję tur-
nieju Klaudiusz Sevković, project 
manager Silesia Business & Life 
Golf Cup.

Jednocześnie składamy podzię-
kowania wszystkim golfistom oraz 
gościom uczestniczącym w naszym 
wydarzeniu, jak również szczegól-
ne podziękowania za pomoc w or-
ganizacji turnieju oraz eventu dla 
Sponsorów: Qatar Airways, Jaekel 
Bud-Tech Sp. z o.o. Sp. K., Śmi-
giel Implant Master Clinic, Maz-
da Pro-Moto, Clearex Sp. z o.o. 
oraz Partnerów: Furelle, Prime, 
Pako Lorente, BC Be Ceuticals, 
Komu Group, Golf Team, Przed-
siębiorstwa Pascal Sp. z o.o., Gru-
pa Hennessy, Grupa Coca Cola, a 
także Partnerowi medialnemu Golf 
Channel Polska i TopGolf.

Z miłości do golfa
Chociaż siódma edycja Silesia 

Business & Life Golf Cup za nami, 
to my nie zwalniamy tempa. Już 
dziś możemy zdradzić, że w ra-
mach ósmej edycji turnieju odbędą 
się trzy zagraniczne turnieje elimi-
nacyjne – Gran Canaria, Mauritius, 
Republika Południowej Afryki. 
Każdego roku redakcja Silesia Bu-
siness & Life organizując turniej 
angażuje renomowane firmy i zna-
ne marki, tak by zagwarantować 
gościom niezapomniane wrażenia 
i fantastyczne nagrody – gwarantu-
jemy, że w kolejnej edycji turnieju 
również tak będzie. Połączymy ry-
walizację, świetną zabawę, relaks 
i zapewnimy świetnie spędzony 
czas w elitarnym gronie. Wspólnie 
będziemy promować nasze woje-
wództwo i zarażać wszystkich po-
zytywną energią oraz miłością do 
golfa. Dołącz do nas już dziś!
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SPORT

Nikt mnie nie pokona!
W wieku 16 lat zapisała się na zajęcia z muay thai. Po 7 miesiącach treningu została mistrzynią 

Polski w boksie tajskim. Przypadek? Niemożliwe. W 2009 roku Joanna zdobyła swój pierwszy 
profesjonalny tytuł, pokonując Japonkę Satoko Sasaki i tym samym zostając Mistrzynią Świata fe-
deracji J-Girls w wadze piórkowej. Rok później została dwukrotnie Mistrzynią Europy organizacji 
WKF , WMC-EMF oraz Mistrzynią Świata WKN pokonując Białorusinkę Allę Iwaszkiewicz. I to 
był dopiero prolog do jej sportowej kariery. 

Po 14 latach ciężkich treningów wydaje książkę, w księgarniach proszą o dodruk, a ona zapowia-
da już kolejną, bo jej życie to piękny, niezwykle motywujący scenariusz. 

Pierwsza Polka w największej i najbardziej prestiżowej organizacji MMA na świecie – Ultimate 
Fighting Championship. Obecnie najbardziej utytułowana polska zawodniczka mieszanych sztuk 
walk. Właścicielka pasa (UFC) w wadze słomkowej (do 52kg). 

18 sierpnia będzie obchodziła 30. urodziny. Tylko nam opowiedziała o swojej drodze do sukcesu.

– Dwa magiczne słowa szczególnie 
w dniu tak wyjątkowym dla wielu 
kobiet (rozmawiamy w Dniu Mamy) 
oddadzą moje spojrzenie na Joannę 
Jędrzejczyk. Kobieta – Inspiracja. Co 
oznaczają dla Ciebie te słowa? 

– Każda mama jest inspirująca. Od 
wielu lat jestem wdzięczna moim ro-
dzicom za to, że dali mi życie. Jak sły-
szę kobieta-inspiracja, to mówię moja 
mama. Samo słowo „inspiracja” kojarzy 
mi się z niesamowitą siłą i celem – wy-
znacznikiem, osobą, która nie przestaje 
pracować na swój sukces. Nie chcę być 
nieskromna, ale bardzo się cieszę, gdy 
docierają do mnie historie ludzi, któ-
rym moja historia, moja walka pomogły 
z depresją i nałogami. Nie ma nic pięk-
niejszego, gdy człowiek może pomagać 
i dawać inspiracje do działania, a ja…
cały czas również jej poszukuję każdego 
dnia. 

– Mija pięć lat (19 maja 2012 r.) od 
rozpoczęcia Twojej pięknej kariery 
w mieszanych sztukach walk (MMA). 
Po pięciu latach możesz powiedzieć: 
Stoczyłam 14 walk w formule MMA. 
Pięć razy zwycięsko broniłam mi-
strzowskiego pasa. Jestem niepo-
konana w swojej kategorii. Jestem 
pierwszym sportowcem w miesza-

Joanna JĘDRZEJCZYK 

nych sztukach walk, który pojawił się 
w pierwszej dziesiątce plebiscytu na 
Najlepszego Polskiego Sportowca 2016 
roku (7. miejsce). Osiągnęłaś wszystko 
w tym sporcie? 

– Ja nie tracę ognia. Mam coraz wię-
cej motywacji do działania. Chcę sięgać 
po rzeczy, które są dla wielu ludzi 
nierealne. Wyznaczanie coraz 
wyższych celów motywuje 
mnie do pracy. Stąd też 
chęć zdobycia kolejnego 
pasa w innej kategorii 
wagowej. Chcę być 
mistrzynią dwóch 
kategorii. Cele i ma-
rzenia, które sobie sta-
wiam, nakręcają mnie 
na życie. Nie jestem nie-
zniszczalna. Metodą prób 
i błędów dochodzę do suk-
cesu. I tym chce się dzielić 
z moimi fanami. Staram 
się im pokazywać moje 
życie każdego dnia, za-
równo na treningu jak 
również poza nim. 

– Śledząc Twoją 
karierę bardzo wni-
kliwie nie sposób 
nie zauważyć wiel-

SILESIA BUSINESS & LIFE



87SILESIA BUSINESS & LIFESILESIA BUSINESS & LIFE

FO
TO

: T
om

as
z 

U
rb

an
ek

D
D

TV
N

/E
as

t N
ew

s.

87

kiego przywiązania do kraju, rodziny, 
tradycji. Bardzo często w Stanach to-
warzyszy Ci siostra ze swoją rodziną, 
która na co dzień mieszka w Olsztynie, 
czy chłopak, który dzielnie zmierza za 
Tobą w najodleglejsze zakątki świata. 
Jak ich motywujesz do tych wielogo-
dzinnych podróży? 

– Kocham ich i cieszę się, że są ze 
mną. Fajnie, że przyszedł taki moment, 
kiedy stać nas na to, by być razem przed 
i po moich walkach w USA. Jako mała 
dziewczynka marzyłam o podróży do 
Stanów Zjednoczonych. Dla mnie były 
to marzenia nie do doścignięcia. Fi-
nansowo nie do zrealizowania. Miejsce 
za wielką wodą, do którego podróże są 
kosztowne. Jedno w życiu wiedziałam. 
Może nie sądziłam, że będę wojownicz-
ką MMA, ale chciałam zawojować cały 
świat, rzucić go sobie do stóp. Teraz po 
tylu latach mieszkam w Stanach Zjedno-
czonych, a moi bliscy wiedzą, ile lat pra-
cowałam, żeby dojść do tego momentu 
w karierze sportowej. Szkoda byłoby to 
zostawić…
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– Kilka miesięcy temu na polskim 
rynku wydawniczym pojawiła się 
autobiografia Joanny Jędrzejczyk 
„Wojowniczka”. Okazała się wielkim 
sukcesem. Skromna i bardzo sympa-
tyczna Dziewczyna z Olsztyna, która 
za niedługo skończy 30 lat jest już wiel-
ką, chodzącą sportową encyklopedią 
i przykładem na to, co znaczy w życiu 
„walczyć, by wygrywać”. W dzieciń-
stwie bardzo ciężko trenuje, po go-
dzinach pracuje pomagając rodzicom 
w ich sklepie. Szybko podjęłaś decyzję 
o napisaniu tej książki? Co było dla 
Ciebie w niej najważniejsze? 

– Jak się pojawił temat książki, zde-
cydowanie byłam na nie. Zastanowiłam 
się trochę i pomyślałam sobie, że to 14 
lat kariery. Tutaj jest co opisać. Ja wiem, 
że teraz jestem też na jakiejś fali, ludzie 
mnie rozpoznają. Później nikt nie bę-
dzie chciał słuchać starszej kobieciny 
(uśmiech). Chciałam opowiedzieć swoją 
historię. Wiele tematów z mojego życia, 
które chciałam poruszyć, ale być może 
były za bardzo osobiste, albo też nie było 
na nie miejsca przy rozmowach z dzien-
nikarzami. Otworzyłam się, bo wierzę, 
że pomoże to wielu ludziom w poko-
nywaniu własnych słabości. Każdy ma 
jakąś historię i ona musi nas nieść na 
szczyt. Był dodruk książki. Będzie wię-
cej spotkań autorskich i już pojawia się 
problem dostępności na półkach w księ-
garniach, bo bardzo szybko się sprzeda-
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je. Przetłumaczyliśmy książkę na język 
angielski. Będzie dostępna niedługo na 
całym świecie. 

– Chciałabyś już coś do niej dodać? 
A może czas na ekranizację filmową. 
Chodzą słuchy, że podpisałaś umowę 
z hollywoodzkim agentem filmowym 
i niedługo będziemy mogli zobaczyć 
Ciebie w kinie akcji. 

– UFC zostało przejęte przez nowych 
właścicieli, grupę promotorską, która 
jest bardzo mocno ustabilizowana na 
rynku pijarowym i filmowym. Opiekuje 
się w swoim portfolio światowej sławy 
aktorami, wokalistkami. Jest zaintereso-
wanie moją osobą. Mam agenta, który 
będzie mnie reprezentował przy roz-
mowach w Hollywood. Być może na 
początku lipca polecę na rozmowy do 
LA. Prawda jest taka, że rynek filmowy 
jest bardzo otwarty na zawodników i za-
wodniczki MMA. Bardzo wielu dostało 
szansę gry w filmach, grach np. Geor-
ges St-Pierre, Rounda Rousey, Conor 
McGregor, Gina Carano

– Najważniejszą rolą będzie chyba 
jednak macierzyństwo. Czy to nie jest 
najlepszy moment? Niezwykle lubiana, 
popularna no i niepokonana JJchamp. 
Czy taka silna kobieta jak Ty może się 
czegokolwiek jeszcze obawiać?

– Nie jestem niezniszczalną kobietą. 
W głębi duszy jestem kruchą istotą, któ-
ra kocha i ma swoje potrzeby. Nie chcę 
stawiać kariery ponad macierzyństwo 
czy życie prywatne. Posiadanie potom-
stwa to taka bezcenna wartość w życiu. 
Gdzieś to odstawiłam, bo wywoływało 
to we mnie wewnętrzną presję. Czego-
kolwiek bym w swoim życiu nie robiła, 
poświęcam się temu w 100 proc. Jeśli 
pytasz się o mój wiek czy zdrowie, to 
mam w tym sporcie najlepszą opiekę. 
Lekarze, dietetycy cały czas monitorują 
mój stan zdrowia, a ja sama skończyłam 
studia na Akademii Wychowania Fizycz-
nego, studia podyplomowe, przeszłam 
wiele kursów, aby zabezpieczać swoje 
zdrowie. Przez kilkanaście lat kariery 
zawodowej sportowca nie miałam po-
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ważniejszej kontuzji. Nauka nigdy nie 
idzie w las. Najlepszą inwestycją jest in-
westycja w swoje zdrowie i to staram się 
robić. Wielu ludzi mówi, że dostajemy 
wiele ciosów w głowę, zgadza się. Jest 
duże ryzyko, ale zwykły Kowalski może 
iść ulicą, źle stanąć nogą, przewrócić się 
i  też zrobi sobie krzywdę. Mam nadzieję, 
że będę na tyle mądra, że znajdę najlep-
szy czas i wtedy zrezygnuję z walk. 

– Skoro mówimy o szklanym ekranie 
to warto zauważyć medialny luz, któ-
rym na co dzień emanujesz w kontak-
cie z mediami. Dziesiątki wywiadów, 
reklamy, zdjęcia, spotykamy się o godz 
19, a Ty nadal w wyśmienitej formie. 
Jak Ty to robisz?

– Wszyscy myślą, że dni pełne wywia-
dów to wielkie pieniądze, które zarabia-
my. Prawda jest zupełnie inna. To wielka 
inwestycja czasu, którą każdy sportowiec 
powinien nie tylko rozumieć, ale też bar-
dzo kompletnie realizować. To powinna 
być przyjemność. Ja bardzo lubię media. 
Lubię telewizję, radio. W przyszłości 
może sama będę miała swój program. 
Wczoraj np. spałam trzy godziny, bo 
po trzech miesiącach pobytu w Stanach 
Zjednoczonych jeszcze nie jest lekko się 
przestawić, ale nie narzekam. Na nogach 
od rana, mnóstwo medialnych spotkań 
i spotkanie z Tobą. 

– Mówi się, że sportowiec musi mieć 
coś z polityka. Musi umieć się sprzedać 
w mediach. Masz swoje typy w polskiej 
polityce? Potrafisz wymienić kilka na-
zwisk, które Ci imponują?

– Oooo…o polityce lepiej nie rozma-
wiać.  Wymienię ks. Jerzego Popiełuszkę. 
Postać, która bardzo zaznaczyła swoją 
pozycję polityczną w czasach komuni-
stycznych w Polsce i działała w imię do-
bra i ja też staram się czynić dobro. 

– Teraz większość z nas relacjonuje 
każdy krok na Facebooku, Instagra-
mie czy Snapchacie. Dla sportowca 
to fajny środek ekspresji? Mateusz 
Borek mówi, że jesteś pod tym wzglę-
dem kompletnym sportowcem. Jesteś 

wykształcona, kulturalna, przy tym 
niezwykle skromna. Komunikujesz się 
w dwóch językach.

– Z wykształcenia jestem pedagogiem. 
Lubię rozmawiać z ludźmi. Nie mam 
problemu z dzieleniem się swoim ży-
ciem z innymi. Zachowuję kulturę relacji 
z fanami i też potrafię zachować zdrową 
barierę nie narażając swojego wizerun-
ku. Często, gdy wracam do Polski ła-
pię się na tym, że zapożyczam z języka 
angielskiego. Polecam wyjazd do USA, 
gdzie jest zlepek różnych kultur, nacji, 
ale ludzie z natury nie są idealni i nikt 
nie mówi perfekcyjnie. Cały czas nad 
tym pracuję.

– Joanna Jędrzejczyk po godzinach. 
Nie samym UFC człowiek żyje albo 
chce żyć.  A jak nie chce żyć tylko 
sportem to wybiera....? Adidasy czy 
szpilki? 

– Zdecydowanie adidasy. Sport był, 
jest i będzie w moim życiu. Ja często mó-
wię na siebie Miss Sporty. Żyję bardzo 
aktywnie i lubię aktywny tryb życie. Za 
chwilę mam dwa wesela, a więc szpilki 
też założę.
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– Wielki świat – mistrzyni – wielkie 
pieniądze. Ludzie znani. Przeszkadza-
ją? Co takiego Ci się w tym świecie po-
doba? A co nie? 

– Bardzo to lubię. Twardo stąpam 
po ziemi. Lubię zainteresowanie moją 
osobą. Śledzę kariery wielu ludzi, ale 
stawiam zdrową granicę w tych świa-
tach. Utrzymuję balans między życiem 
codziennym, a moją karierą sportową. 
Wszystko jest naturalne. Nie lubię tok-
sycznych znajomości, związków, relacji.

– Jesteś jednym z nielicznych pol-
skich sportowców we współczesnym 
sporcie, który ma więcej fanów poza 
granicami kraju niż w ojczyźnie. 
Wprawia Cię to w zakłopotanie?

– Jest tak. To prawda. W Polsce rów-
nież zainteresowanie moją osobą jest 
duże, co mnie bardzo cieszy. Lubię czuć 
się potrzebna. Po mojej ostatniej walce 
Karol Jędrzejczyk, mój manager, wyko-
nał kawał doskonałej pracy, dzięki któ-
rej mogę dzielić się moimi sukcesami 
w wielu ogólnopolskich tytułach wydaw-
niczych. Ludzie o mnie wiedzą. To jest 
niesamowite. Wczoraj miałam pierwszy 
dzień po powrocie ze Stanów w domu, 
w Olsztynie. Zrobiłam zakupy w gale-
rii. Wybrałam się na miasto z rodzicami, 
z siostrzeńcem. Ludzie podchodzą, gra-
tulują. Ludzie do mnie lgną. Powoli suk-
ces i wieloletnia obrona pasa procentuje. 
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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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Ludzie uważają, że MMA to coś wartościowego. 
Zobaczyli, że mieszane sztuki walki to nie chuli-
gaństwo. To piękny sport.

– Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie 
znamy. Wolisz doceniać to co przynosi każdy 
przeżyty dzień, czy starasz się bardzo ściśle 
realizować założony plan np. realizować ka-
lendarz co do minuty i odhaczać zrealizowane 
plany? 

– Życie jest jedno. Korzystajmy z niego. 
Kilkanaście lat temu powiedziałam do mojego 
szwagra: Zobaczysz, że ja będę kimś, że osiągnę 
sukces. A to dopiero początek, bo ja się dopiero 
rozkręcam…

– Cytując Agnieszkę Chylińską i ONA. Kie-
dyś powiesz sobie dość? Będziesz potrafiła od-
ciąć się od treninguMMA, od sportu? Kiedyś 
mówiłaś, że bardzo byś chciała zostać mini-
strem sportu? Aktualne?

– Jest taki pomysł. Póki co mieszkam w Sta-
nach Zjednoczonych i rozwijam się w kierunku 
kariery zawodniczki mieszanych sztuk walk. 
Różnie w życiu bywa. Mam wiele pomysłów 
na przyszłość. W najbliższym czasie chcę się 
zaangażować w moją fundację. Chcę pomagać 
dzieciakom. Za własne pieniądze, ale są też pro-
pozycje pomocy. Odezwało się wielu inwesto-
rów, którzy z nami współpracują i również chcą 
pomagać. 

– A zatem trzymam kciuki no i życzę powo-
dzenia.

Rozmawiał: Radosław CHMIELEWSKI 
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Skorzystaj z 
wyjątkowej klasy biznes
Podwyższ standard swojej podróży do naszej wielokrotnie 
nagradzanej klasy biznes. Rozsmakuj się w daniach na żądanie. 
Zrelaksuj się w wygodnych i luksusowych fotelach oraz ciesz się 
wielokrotnie nagradzanym serwisem na najwyższym poziomie. 
Podróżuj z nami w wyjątkowym stylu do ponad 150 kierunków
na całym świecie.

qatarairways.com/pl


