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Oddajemy Państwu do rąk 32. już numer Silesii Business
& Life. W magazynie znajdziemy obszerną relację naszej
gali Silesia Business & Life Awards 2017, podczas której
wręczyliśmy patery firmom, które w 2017 roku w swoich
branżach odniosły największy sukces. Event odbył się
w hotelu Monopol w Katowicach, a zaproszeni goście
bardzo mile wspominają ten czas. Cieszy nas to ogromnie,
a praktycznie stuprocentowa frekwencja zaproszonych gości
jest dowodem na to, że wszyscy już na koniec roku czekamy,
by się wspólnie spotkać.
W nowym wydaniu magazynu przeczytamy jak zwykle wiele
ciekawych, ekskluzywnych wywiadów. O swojej nowej płycie,
nadchodzących koncertach oraz planach artystycznych
opowiada Patrycja Markowska, jedna z najlepszych
polskich wokalistek. Kolejnym bohaterem naszego magazynu jest Antek Smykiewicz, dla
którego rok 2017 był jak dotąd najlepszy w jego artystycznej karierze. Nadmienię w tym
momencie, że Antek podczas gali Silesia Business & Life Awards otrzymał paterę za
osobowość roku 2017.
Równie ciekawego wywiadu udzielił nam Krzysztof Kiljański, który na scenie artystycznej
z powodzeniem gości już od wielu lat. Obecnie pracuje on nad swoim nowym projektem,
o czym opowiedział naszemu dziennikarzowi.
W magazynie prezentujemy również miasta Silesii: Siemianowice Śląskie i Chorzów.
Prezydenci miast opowiadają jakie inwestycje udało się zrealizować w 2017 roku i w co
miasta zainwestują w najbliższym czasie.
Stałym elementem magazynu są też cenne porady prawne kancelarii Duraj & Reck. Tym
razem przeczytamy o due diligence.
W dziale podróże przedstawiamy niesamowitą wyspę – Mauritius. Styczeń to dobry czas,
by odwiedzić ten rejon świata. My zorganizowaliśmy tam turniej eliminacyjny Silesia
Business & Life Golf Cup 2018. Wyśmienite pola oraz klimat na pewno pozostaną
graczom na długo w pamięci.
Przed nami największe sportowe święto, czyli igrzyska olimpijskie. Zachęcam do
przeczytania materiału o najbliższych igrzyskach, naszych szansach medalowych
i obiektach olimpijskich. Po raz czwarty na igrzyska pojedzie Mateusz Ligocki, czołowy
polski snowboardzista, którego doskonale znamy również z pól golfowych, jest on bowiem
zapalonym golfistą.
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 i smartfony.
Pozdrawiam, życząc przyjemnej lektury
Klaudiusz Sevkovic
Project Manager

www.silesiabl.pl www.silesiaevent.pl
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Patrycja MARKOWSKA
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Wulkan energii
– Na scenie wstępuje we mnie jakiś demon, a gdy dłużej nie gram koncertów, to podobno jestem nieznośna – mówi Patrycja Markowska. Na scenie wulkan energii, rockowa kobieta z krwi
i kości, ale jak mówi o sobie – ma naturę wrażliwca. Na swoim koncie ma siedem albumów.
Ostatni – „Krótka płyta o miłości” – ukazał się w minionym roku. Ostatnio razem z Agnieszką
Chylińską i Kasią Kowalską gościła na scenie katowickiego Spodka.
– Zagrałyście koncert „Rockowe

nawiązywali współpracę, bez podzia-

można by wytłumaczyć. Co dla Pani

kobiety” w katowickim Spodku. Jak

łów. Ja sama zapraszam często gości

oznacza?

Czy jest Pani taką rockową kobietą

na swoje koncerty. Odwiedza mnie

– Rzeczywiście to słowo mówi wie-

tylko na scenie, czy również w życiu

m.in. Gosia Ostrowska, Artur Ga-

le. Dla mnie to właśnie ten narkotyk,

prywatnym?

dowski, Tomson z Baronem, Urszula,

od którego nie potrafię się uwolnić.

– Różnie z tym bywa (śmiech). Na
scenie rzeczywiście czuję, że wstępuje

Robert Gawliński. Uwielbiam te koncerty.

się kilka duetów. Jaka jest historia

we mnie jakiś demon. Ale bliskie mi
było zawsze pewne kobiece podejście
do rocka. Piszę ballady kiedy mam

– Czy śląska publiczność czymś
się wyróżnia?

każdego z nich?
– Pierwszym duetem była piosenka

doła uważam się też za wrażliwca.Tak

– Tak. Jest najlepsza (śmiech). Zu-

nagrana z Rayem Wilsonem. Kilka lat

też jest w życiu. Czasami mam ochotę

pełnie szczerze i bez podlizywania

temu odebrałam telefon i myślałam, że

zaszaleć, ale jestem też mamą i zanim

się. Śląska publiczność zawsze czuła

zemdleję. Zadzwonił Ray z propozycją

zarwę noc, to dwa razy się zastanowię

bluesa. Jest wychowana na koncer-

spotkania. Słuchałam jego płyty z Ge-

jakie obowiązki czekają mnie następ-

tach. To się czuje.

nessis w liceum, byłam fanką. Myślę,

nego dnia. Czytam teraz piękną książ-

że duet, który nagraliśmy, to jeden

kę pt. „Radość życia” i tam Dalajlama

– ,,Krótka płyta o miłości”, czyli

mówi o tym, że prawdziwe szczęście

najnowsza płyta – tytuł już sugeru-

w życiu może dać tylko troska o in-

je temat przewodni albumu. Można

Potem był duet z Markiem Dyjakiem,

nych. Próbuję kierować się tą zasadą.

napisać tyle piosenek o miłości? To

z którym się przyjaźnimy. Wiedziałam,

niewyczerpany temat dla artysty?

że kawałek „Byś spojrzał na mnie” jest

z najpiękniejszych utworów, jakie udało mi się w życiu nagrać.

– Podczas koncertu „Rockowe ko-

– Na tę płytę powstało więcej utwo-

biety” wystąpiły też Kasia Kowalska

rów i nie wszystkie były o miłości,

Z Leszkiem Możdżerem spotkaliśmy

i Agnieszka Chylińska. Lubi Pani

ale po tym, jak zrobiliśmy selekcję

się na jednym z festiwali i przegadali-

takie ,,dzielenie się” sceną z innymi

rzeczywiście to motyw miłości wy-

śmy całą noc. Utwór „Wyznanie” to

artystami?

stworzony dla niego.

sunął się na prowadzenie. Tak, to jest

nasza współkompozycja z Jurkiem Ru-

– Jasne! Zwłaszcza z takimi wspania-

niewyczerpany temat. Miłość mnie

nowskim. Dla mnie to bardzo osobisty

łymi artystkami jak Kasia i Agnieszka!

napędza do pisania, działania i otwie-

utwór. Nie ukrywam, że to wielki za-

Wychowywałam się na ich muzyce.

rania rano oczu.

szczyt móc pracować z artystą o takiej

Przypuszczam, że trema też będzie
pewnie większa niż zwykle (śmiech).

wrażliwości.
– O jakiej miłości są to utwory?
– Często o trudnej, toksycznej, nie-

– A może pojawia się element ry-

spełnionej bo taka też bywa miłość.

walizacji?

6

– Na najnowszej płycie pojawiło

Z Grzesiem Skawińskim znamy się
od lat. On również zagrał kiedyś jako
gość na jednym z moich koncertów.
Kiedy usłyszałam, że otworzył studio

– Nie sądzę. Każda z nas jest zupeł-

– Kiedy usłyszałam tytuł singla

nagraniowe w Gdańsku pomyślałam,

nie inna. To jest właśnie piękne w mu-

,,Kochaina”, to pomyślałam, że to

że widok morza dobrze na mnie wpły-

zyce. Zawsze bardzo podobało mi się

aż dziwne, że nie ma w powszech-

nie podczas nagrywania wokali na

jak w Stanach artyści bez kompleksów

nym użyciu takiego słowa! Ile nim

płytę. Któregoś dnia byłam już bardzo
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Foto: Adam Pluciński/Warner Music Poland

zmęczona, nagrywałam po kilka go-

stem dumna z klipów, jakie powstały

A tak wogóle to dystans do siebie

dzin dziennie, a w między czasie gra-

do piosenek z ,,Krótkiej płyty o miło-

przyda się w każdym zawodzie. Na-

łam koncerty. Nie mogłam dośpiewać

ści”, chociażby do piosenki ,,Za nas

uczyłam się, że nie każdemu musi się

piosenki, a Grzegorz mi pomógł. Nie

dwoje”.

podobać to, co robię. Natomiast inną

wierzę w przypadki. Wyszło tak faj-

– Pamiętam jak w jednym z wy-

sprawą jest zjawisko hejtu, które mnie

nie, że poprosiłam go, żeby zostawić

wiadów, już jakiś czas temu, przy-

przeraża. Wychodzi z nas ludzi, jako

właśnie taką wersję utworu.

znała Pani, że jest wrażliwa na nega-

gatunku, coś naprawdę nieciekawe-

tywne opinie. Czy po latach w show

go…

– Duety wyłącznie męskie, to celowy zabieg czy przypadek?
– Zupełnie nie był to celowy za-

biznesie zmieniło się to, czy można
nabrać do takich spraw dystansu?
– Można i trzeba nabrać dystansu.

– W najnowszych rozmowach często podkreśla Pani zmiany w podejściu do siebie. To była trudna praca

bieg.

nad sobą?
– Czy wychodząc na scenę trzeba

– Na pewno pomogła terapia. Świa-

zostawić wszystkie codzienne troski

domość, że nie zawsze musi być ide-

za sceną, czy odwrotnie, na scenie

alnie, że mam prawo do mówienia

odreagować?

otwarcie o rzeczach trudnych i że

– Jestem wychowana na szkole, że

muszę też czasem pomyśleć o sobie,

troski zostawia się poza sceną. Pod-

odcinając się od toksycznych relacji.

czas koncertów lubię dawać ludziom

To się wydaje oczywiste, ale dla mnie

radość. Mój spadek formy nie powi-

nie było.

nien nikogo interesować. Show must
– Koncert to moment na spotka-

go on jak śpiewał Freddie Mercury.

nie z fanami, ale też często (podczas
– Ma Pani na swoim koncie sie-

otwartych

imprez

plenerowych)

dem płyt, wydaniu której z nich to-

z osobami trochę przypadkowymi.

warzyszyło najwięcej emocji?

Jak się Pani odnajduje w takich sytuacjach?

– Każda z nich to co najmniej dwa
lata ciężkiej pracy, zbierania doświad-

– Jak ryba w wodzie (śmiech). Ja

czeń. Mimo iż nagrywanie płyt nie do

lubię ludzi. Uwielbiam łączyć się na

końca się teraz opłaca, bo teraz jed-

koncertach niewidzialną więzią, kie-

nym singlem radiowym można zrobić

dy niesie nas muzyka. Po koncertach

więcej szumu, to mnie zawsze ciągnie

podpisuję zazwyczaj płyty i to rów-

do nagrywania albumów. Najpiękniej

nież zawsze mnie cieszy.

pracowało mi się przy poprzedniej
płycie „Alter ego”, kiedy zamknęli-

– Czy przy okazji koncertowania

śmy się z zespołem w studiu w górach

ma Pani choć trochę czasu, żeby

i oddaliśmy się cali muzyce.

zwiedzić miejsce, w którym gra?
– Niestety rzadko. Ludziom ta pra-

– A który element swojej pracy

ca często kojarzy się z beztroską,

lubi Pani najbardziej, a który naj-

ale tak naprawdę kilkudniowa

mniej?

trasa to wielki wysiłek zarówno

– Lubię w zasadzie każdy element

psychiczny jak i fizyczny. Spę-

tej pracy. Jeśli muszę wybierać, to

dzamy w busie wiele godzin,

powiem, że najbardziej koncerty na

prosto z trasy jedziemy na

żywo. Rozkwitam wtedy. Mój partner

próbę, potem jest czas na

Jacek mówi, że jestem nieznośna jeśli

szybki obiad, prysznic

mam dłuższą przerwę w koncertach

i już pora wchodzić

(śmiech).

na scenę. I każdy

Uwielbiam też kręcić klipy. Studio-

dzień wygląda

wałam w szkole filmowej i obrazek

podobnie. Na

jest dla mnie niezwykle ważny. Je-
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szczęście zdarzają się wyjątki i czasami uda nam się wyrwać na kilka
godzin na spacer po mieście i obiad
w jakimś uroczym miejscu.
–Kiedy artysta wie, czuje, że tekst,
a właściwie cały utwór jest dla niego, że będzie w stanie go zaśpiewać?
Foto: Mariusz „Misiek” Matkowski

Czy to możliwe tylko wtedy, gdy
sam napisze tekst?
–Kiedy Filip Siejka zagrał mi melodię do „Świat się pomylił” od razu
wiedziałam, że to utwór dla mnie.
Tekst napisałam bardzo szybko. Ale
czasami męczę się nad jakimś kawałkiem i po wielu korektach, zmianach
aranżacji wyłania się nareszcie utwór
dla mnie.Taka cząstka mnie…
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–A czy po latach śpiewania któregoś z utworów ma Pani takie poczucie, że to już nie to, już tego nie czuję, nie mam ochoty tego śpiewać?
– Bywa (śmiech). Ale staram się nie
odcinać od swoich starych piosenek,
to w końcu część mojej historii...
– Chciałem teraz trochę wrócić do
historii sprzed lat. Poznań, 2008 rok,
koncert Nelly Furtado, Pani grała tam jako support. I ta potworna
burza jaka wtedy przeszła nad miastem. Ze sceny było pewnie widać to
granatowe niebo, te nadciągające
chmury? Jak Pani wspomina takie
,,przygody” podczas koncertów?
– Tak, ten koncert będę pamiętać
zawsze. Zagrałam swój krótki set,
a potem urwało się niebo. Wspaniałomyślnie Nelly, która zeszła ze sceny
po kwadransie, wystąpiła też następnego dnia.
Pięknie

wspominam

spotkanie

w katowickim Spodku z Dolores
z The Cranberries. Grałam przed nią
support. To był mój debiut, pierwszy
tak duży koncert. Pamiętam, że Dolores weszła do garderoby i była równie roztrzęsiona jak ja… Nie mogłam
w to uwierzyć. Taka gwiazda. Zdałam
sobie wtedy sprawę jak trudny zawód
wybrałam.
– To jeszcze pytanie o tremę. Czy
po tylu latach na scenie pojawia się
jeszcze?
– Jestem tremiarą. Zwłasza na okazyjnych imprezach. Na własnych koncertach rządzę (śmiech), ale festiwale
czy występy z jedną piosenką, dodatkowo transmisja do telewizji wpływają na mnie deprymująco.
Foto: Adam Jankowski/REPORTER.

Zazwyczaj panuje nerwowa atmosfera, pospiech. Ja muszę być wyczesana, wymalowana i to wszystko nie
sprzyja w moim przypadku rozwinięciu skrzydeł. Tremę mam wtedy
ogromną.

Ofe
– W kraju, gdzie dzieci znanych
artystów muszą się na każdym kro-
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ku tłumaczyć z tego, czy rodzice im

akurat mógł mieć gorszy dzień albo

że jak idziemy do kina i jestem bez

pomogli, Pani mówiła o tym z du-

mogła mu nie podpasować piosenka,

make-upu i szpilek, to ludzie mnie

żym dystansem, bez wkurzania się,

bardzo to przeżywałam. Z drugiej

nie poznają, ale tylko do momen-

wypierania nazwiska, ale też bez po-

strony ten program to świetne show

tu, dopóki się nie odezwę (śmiech).

woływania się na nie. Po latach jak

i momentami naprawde fantastycznie

Dla głosu najlepszy jest sen, dlatego

Pani wspomina czas debiutu?

się bawilam.

staram się spać minimum 8 godzin.

– Tak… początki były trudne. Bardzo pomógł mi tata tym, że… wcale
mi nie pomógł (śmiech).
Odciął się od mojej kariery i patrzył

Oprócz tego staram się też nawilżać
– Pani głos jest charakterystycz-

gardło.

ny. Czy dba Pani o niego w jakiś
specjalny sposób?

– Kiedy muzyk ma czas na urlop?

na wszystko z boku, pozwalając mi na

– Kiedy byłam małą dziewczynką,

Chyba raczej nie latem? Jak spędza

popełnianie własnych błędów. Dużo

nie akceptowałam swojego zachryp-

Pani czas wolny? Leniwie, aktyw-

się dzięki temu nauczyłam.

niętego głosu. Dzieci przezywały

nie?

mnie „pijaczka” (śmiech). Dzisiaj

– Kocham wakacje na Helu, nad

– Każdy muzyk ma swoje ulubio-

mogę się z tego śmiać, ale wtedy

polskim morzem. Mieszkamy w przy-

ne utwory, wokalistów lub zespoły,

bardzo to przeżywałam. Teraz cie-

czepie i jest hippisowsko, na luzie,

które wpłynęły na niego, może za-

szę się, że mam charakterystyczną

a to kocham najbardziej.

ważyły na wyborze drogi muzycz-

barwę głosu. Znajomi śmieją się,

nej. Jak jest w Pani przypadku?
– Słuchaliśmy w domu bardzo różnej muzyki, ale gdybym miała wymienić artystów, z których najwięcej czerpałam, to na pewno byłoby to U2, The
Beatles,Tina Turner, Whitney Huston,
Sade, Ray Charles, Alanis Morisette,
Skunk Anansie, Sheryl Crow i oczywiście zespół Perfect.
– Czy Patrycja Markowska mogłaby w życiu robić cokolwiek innego niż robi obecnie? Był kiedykol-

Rozmawiał Krzysztof Zioło

Patrycja Markowska – wokalistka, autorka tekstów. Zadebiutowała w 2000
roku. Nagrała wtedy utwór „Musisz być pierwszy”. Był to duet z Marcinem
Urbasiem, polskim biegaczem. Piosenka zdobyła serca publiczności i długo
utrzymywała się na listach przebojów. Rok później pojawił się debiutancki
album wokalistki „Będę silna”. Znalazł się tam m.in. przebój „Drogi
kolego”. Udany debiut zaawocował nominacją do Fryderyków w kategorii
Nowa Twarz Fonografii. Kolejny album „Mój czas” ukazał się w 2003 roku,
a promował go utwór „Kameleon”. Dwa lata później Patrycja Markowska
wydała „Nie zatrzyma nikt”. Czwarty album ukazał się w 2007 roku, promował
go singiel „Świat się pomylił”. Płyta pokryła się platyną, a artystka dzięki
temu utworowi zwyciężyła w Koncercie Premier 44. Festiwalu Piosenki
Polskiej w Opolu. Kolejny album wokalistki również pokrył się platyną.
Szóstą płytę „Alter Ego” artystka wspomina w wywiadzie, to właśnie ten
album powstał w studiu w górach. Najnowsza, siódma płyta ukazała się w
2017 roku. Patrycja Markowska prywatnie jest związana z aktorem Jackiem
Kopczyńskim, w 2008 roku urodziła syna Filipa.

wiek plan B?
– Kręci mnie wszystko, co wiąże
się z tworzeniem czegoś. Skończyłam
szkołę dziennikarską o profilu filmowym. Na zakończenie szkoły zrobiłam dokument. Jego głównym bohaterem jest człowiek, który pracuje przy
koncertach, ale nikt go nie widzi, bo
nie stoi na scenie – Wiesio Janiszewski. Chciałam pokazać, jak wiele pracy i serca wkładają w sukces artysty
ludzie z nim związani, których często
nie widać.
– Pojawiła się Pani jako trener
w programie The Voice of Poland.
Czy rola nauczyciela była łatwa?
Jak ocenić, czy ktoś ma ,,to coś”, czy
ma szansę zaistnieć?
– Była to piękna przygoda, ale dla
mnie niezwykle trudna. Gdzieś głęboko w sercu wiem, że w muzyce nie
ma wyścigów i odrzucając kogoś, kto

SILESIA BUSINESS & LIFE
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FIRMA ROKU 2017 W BRANŻY MEDYCZNEJ – BETA MED – BEATA DRZAZGA

Fantastyczne
osobowości
świata biznesu i rozrywki,
wyjątkowe dania, niezwykły
duet
muzyczny
umilający
czas
zebranym
gościom,
czyli kooperacja Agnieszki
Adamczewskiej z Krzysztofem
Kiljańskim – a wszystko to
w niezwykłych wnętrzach Hotelu
Monopol w Katowicach, który
od ponad 110 lat zachwycał
bywalców swym luksusem,
nowoczesnym wyposażeniem
i architektonicznym smakiem.
Silesia Business & Life 2017 za
nami i jedno jest pewne – to był
niezapomniany wieczór!
SILESIA BUSINESS&LIFE
AWARDS 2017
Gala Silesia Business & Life
to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu magazynu. Cel – niezmienny od kilku
lat.

Wydarzeniem

premium

night chcemy nagrodzić tych,
którzy konsekwentnie dążą do
wyznaczonych sobie celów, tych
którzy swoimi śmiałymi pomysłami zmieniają otaczającą nas
rzeczywistość

i

wprowadzają

świeży powiew do świata biznesu
i kultury. Sama obecność na gali
LINIA LOTNICZA ROKU 2017 – QATAR AIRWAYS – ŁUKASZ GRUCHALSKI

to możliwość wymiany doświadczeń, zaprezentowania własnych
osiągnięć i dowiedzenia się jaką
receptę na sukces dają ci, którzy
już go osiągnęli.
- Bardzo cieszymy się z tego, że
nasza biznesowa rodzina stale się
powiększa. Wręczając patery nie
tylko dziękujemy twórcom i pomysłodawcom firm, artystom i sportowcom, ale także doceniamy ich
trud włożony w osiąganie kolejnych sukcesów – podkreśla Klaudiusz Sevkovic, organizator gali i
redaktor naczelny magazynu Silesia Business & Life. – Każdego
roku staramy się organizować galę
z jeszcze większym rozmachem.
Dbamy o każdy szczegół, a wszyst-

RESTAURACJA ROKU 2017 - HOTEL MONOPOL KATOWICE – RESTAURACJA CRISTALLO
– DARIUSZ ZIEMIAŃSKI

16

SILESIA BUSINESS & LIFE

ko to po to, by nasi goście poczuli

się naprawdę wyjątkowo – dodaje.
Tak było także w tym roku.
Wręczenie pater odbyło się w zaprojektowanych

z

najwyższą

starannością wnętrzach Hotelu
Monopol w Katowicach. Galę
poprowadził niezastąpiony Adam
Giza.

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

Gala Silesia Business & Life to
wieczór pełen doznań kulinarnych i estetycznych. Głównym
punktem programu jest jednak
rozdanie pater – symbolu przedsiębiorczości i sukcesu. Wyróżnionym

osobiście

wręczał

FIRMA ROKU 2017 W BRANŻY KULINARNEJ – SAKANA SUSHI BAR – TOMASZ KORDEK

je

Klaudiusz Sevković, a do grona
laureatów dołączyli w tym roku
kolejni.
Wygranym mógł jednak zostać
tego wieczoru każdy. Wszyscy goście
byli uczestnikami loterii, w której
można było wygrać wspaniałe i cenne nagrody rzeczowe.

NIESPODZIANKA
WIECZORU
Jak co roku dla gości przygotowaliśmy muzyczną niespodziankę.
W tym roku był to wyjątkowy duet
– Agnieszka Adamczewska i Krzysztof Kiljański.
– Postawiliśmy na połączenie dojrzałości z młodością. Krzysztof Kiljań-

FIRMA ROKU 2017 W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ – AUDI CENTRUM GLIWICE – BARTŁOMIEJ ZDONKIEWICZ

ski to znany artysta z ugruntowaną pozycją na rynku muzycznym. Agnieszka
Adamczewska to debiutująca, bardzo
dobrze zapowiadająca się piosenkarka. W swoim występie znakomicie się
uzupełniali. Było jak w biznesie, gdzie
oprócz doświadczenia przydaje się lekkość i pomysłowość – tłumaczył Klaudiusz Sevković. – Wartością dodatnią
gali są nowe znajomości, nowe plany
i nowe sukcesy. Bardzo cieszymy się z
tego, że jesteśmy częścią tego wszystkiego – dodaje.

DO ZOBACZENIA ZA ROK!
Prowadzisz własną firmę i szukasz
recepty na sukces? Dołącz do nas!
Jesteśmy otwarci na nowe doświad-

FIRMA ROKU 2017 W BRANŻY SPORTOWEJ – KONSUL TROFEA SPORTOWE – SANDRINE KOSNICKI

SILESIA BUSINESS & LIFE
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czenia, nowe znajomości i nowe
projekty. Skontaktuj się z naszą Redakcją. Razem możemy poszerzyć
horyzonty!
Zachęcamy do odwiedzania naszej
strony internetowej. Pod adresem
www.silesiaevent.pl znajdą Państwo
więcej zdjęć, reportaż video z tegorocznej gali Silesia Business & Life
Awards a także z poprzednich naszych eventów.
Na koniec gatulując wszystkim
nagrodzonym

życzymy

dalszej

owocnej pracy i sukcesów w życiu
zawodowym i osobistym. Liczymy,
że dalej nasza współpraca będzie tak
FIRMA ROKU 2017 W BRANŻY GOSPODARKI WODNEJ – CHORZOWSKO-ŚWIĘTOCHŁOWICKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – BARTOSZ SATAŁA

owocna jak do tej pory i za rok znowu będziemy mogli spędzić razem
ten cudowny wieczór.

NAGRODZENI
SILESIA BUSINESS &
LIFE AWARDS 2017

FIRMA ROKU 2017 W BRANŻY MUZYCZNEJ – KINDLA MUSIC – MARCIN KINDLA

OSOBOWOŚĆ ROKU 2017 – ANTEK SMYKIEWICZ
18
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AQUA-SPRINT
FIRMY REGIONU

Od dziesięciu lat na rynku
Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z. o.o. już od 10 lat z powodzeniem realizują
zadania na rynku usług publicznych. Powodzenie przedsięwzięcia, jak mówi Prezes Zarządu
– Piotr Komraus – jest uzależnione nie tylko od modelu biznesu, kwalifikacji pracowników,
stanu infrastruktury i urządzeń, ale również relacji z klientem, która pozwala na wytworzenie wspólnej wartości usługodawcy i usługobiorcy.
informacji organizacja nasza proponuje odbiorcom usług nowoczesne
produkty

ułatwiające

funkcjono-

wanie każdej rodzinie: e-biuro, efakturę i e-odczyt. Marszałek Województwa Śląskiego w ramach marki
INNOSILESIA wraz z niezależną
kapitułą uformowaną z przedstawicieli samorządów, nauki i biznesu
orzekł, iż wdrożona w przedsiębiorstwie Elektroniczna Kompleksowa
Obsługa Klienta była najlepszym
rozwiązaniem pod względem teoretycznym i praktycznym spośród
złożonych

projektów.

Konkursy

w ramach marki INNOSILESIA
mają charakter prestiżowy i są okazją do promocji w regionie, w kraju i za granicą. Laureaci konkursów
w ramach marki kreują nowoczesny
wizerunek Województwa Śląskiego,
jako miejsca wiedzy, innowacyjności i kreatywności. Nagrody przyznawane są za jakość, doskonałość
i wkład w rozwój Innowacyjnego
Województwa Śląskiego. Kolejna
nagroda za innowacyjność – Innowator – została przyznana przez
kapitułę trzech uczelni wyższych tj.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Mateja Bela z BańPrezes Zarządu Piotr Komraus z paterą przyznaną na gali Silesia Business&Life
Awards 2017 za FIRMĘ ROKU 2017 W BRANŻY INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH.
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skiej Bystrzycy w Słowacji i Wyższą
Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Innowacyjne działania Aqu-

Od lat obserwujemy permanent-

miejsce w budowie przewagi kon-

a-Sprint zostały docenione przez

nie zmieniające się otoczenie oraz

kurencyjnej przypada innowacjom.

Instytut Europejskiego Biznesu, któ-

nowe regulacje prawne po to, by

W celu realizacji polityki integracji

ry przyznał firmie nagrodę Wielki

zwiększać przewagę konkurencyjną.

z mieszkańcami oraz udoskonalenia

Modernizator Polski. Instytut przez

Jesteśmy przekonani, że specjalne

i przyspieszenia procesów wymiany

pięć lat przeanalizował wyniki finan-

SILESIA BUSINESS & LIFE

sowe aż 70 tysięcy przedsiębiorstw

kordowa ilość wydanych warunków

w Polsce. Do analizy zostały wybra-

technicznych na budowę, co z kolei

ne firmy o dużym odpisie amorty-

wiąże się z koniecznością uzbrojenia

zacyjnym. Instytut policzył wartość

terenów w nowe sieci wod.-kan. Od

rynkową przedsiębiorstw przez po-

10 lat Aqua-Sprint świadczy usługi

równanie ich wyników z wynikami

na najwyższym poziomie przy wy-

spółek akcyjnych notowanych na

korzystaniu najbardziej zaawanso-

Giełdzie Papierów Wartościowych

wanego technicznie sprzętu i tech-

w Warszawie oraz zmiany ich war-

nologii IT. Obecnie łączna cena za

tości rynkowej. Oceniający wyszli

wodę i ścieki w Siemianowicach

z założenia, że jeżeli organizacja

Śl. jest stabilna i niższa od ceny

dokonuje dużych odpisów amortyza-

obowiązującej we wszystkich mia-

cyjnych, oznacza to, że wiele inwe-

co roku ok 400 uczestników konkurs

stach ościennych. Naszą ostatnią,

stuje, unowocześniając w ten sposób

plastyczno-fotograficzny

„Podróż

innowacyjną inicjatywą – kończy

Polskę. Wymienione osiągnięcia to

do źródła”. Kilka razy w roku orga-

Prezes Komraus – będzie stworze-

efekt konsekwentnej, dziesięciolet-

nizowane są wykłady dla uczniów

nie Wodnego Centrum Nauki, któ-

niej pracy zespołu siemianowickich

szkół średnich oraz studentów uczel-

rego zapowiedzią jest możliwość

pracowników. Aqua-Sprint to jedno

ni wyższych. Aqua-Sprint nie tyl-

obejrzenia w siedzibie Aqua-Sprint

z najnowocześniejszych w branży

ko obsługuje i uczy, ale wspomaga

nieznanego świata polskich rzek po-

przedsiębiorstw i liczący się na ryn-

również potrzebujących w Rodzin-

kazanego w technologii 360 stopni.

ku podmiot zaangażowany w działa-

kowych Domach Dziecka. Tradycją

Niezwykłe okulary-gogle, przeniosą

nia prospołeczne. Siedzibę i zaplecze

stała się regularna pomoc dla zwie-

naszych gości w podwodną bajecz-

techniczno-administracyjne

odwie-

rząt przebywających w schroniskach

ną rzeczywistość. Na początek będą

dziło w ciągu ostatnich sześciu lat

w ramach akcji „Puszka dla Puszka”.

to dwa stanowiska do oglądania fil-

ponad 5 tys. osób będących uczestni-

Aqua-Sprint w okresie mijających10

mów w technologii Virtual Reality

kami wizyt studyjnych, zarówno grup

lat otrzymała szereg wyróżnień i na-

360. Podczas projekcji zwiedzający

zorganizowanych jak i indywidual-

gród lokalnych, krajowych i między-

poznają historię naszego miasta i zo-

nych. Aqua-Sprint w ramach Spo-

narodowych, m.in. takich jak: Sie-

baczą życie ryb, roślin i innych orga-

łecznej Odpowiedzialności Biznesu

mianowicki Brylant Gospodarczy,

nizmów żywych mieszkających pod

jest pomysłodawcą i realizatorem

Ikona Śląska, Złoty Laur Umiejętno-

taflą wody. Jesteśmy przekonani, że

wielu procesów społecznych wycho-

ści i Kompetencji, Biznesowy Lider

taka promocja pomoże w budowaniu

dzących poza ramy jej podstawowej

Równych Szans, Gepard Biznesu,

proekologicznych postaw u najmłod-

działalności technicznej. Prowadzi

Srebrny Skarabeusz oraz przyznany

szych mieszkańców i w aktywizo-

na swoim terenie zajęcia dla dzieci,

przez Silesia Buisness Life Awards

waniu osób starszych – zależy nam

młodzieży i seniorów. Od stycznia

tytuł Firma Roku w Branży Innowacji

na łączeniu pokoleń dla ratowania

trwa kolejny semestr Siemianowic-

Technologicznych w 2017 r. Przed-

Matki Ziemi. Ze względu na bardzo

kiego Uniwersytetu Najmłodszych,

stawiciele Przedsiębiorstwa zostali

pragmatyczny

zakończyła się Siemianowicka Aka-

ponadto zaproszeni do wystąpienia

Zarząd wodociągów liczy, że Wod-

demia

kompu-

plenarnego w Seulu na jednej z naj-

ne Centrum Nauki przypadnie zwie-

terowe pod nazwą „Aqua przeciw

większych na świecie konferencji

dzającym do gustu. Czysta woda to

wykluczeniu cyfrowemu 50+”. Od

gromadzącej 55 państw, poświęco-

najcenniejszy surowiec, którego już

początku roku, odbywają się zajęcia

nej ochronie środowiska Global Gre-

za kilkadziesiąt lat może nam za-

komputerowe dla osób 60+ w ra-

en Hub Korea. Doskonale układa się

cząć brakować. Dlatego tak ważne

mach programu „Razem Bezpiecz-

również współpraca z Radą Miasta,

jest świadome korzystanie z tego

niej”, mającego na celu edukację

prezydentem Rafałem Piechem oraz

naturalnego

i profilaktykę, szczególnie praktycz-

ze Strażą Pożarną, Policją, Strażą

jego zużycia, a nade wszystko dba-

ną, przydatną na co dzień. Osoby

Miejską i Centrum Zarządzania Kry-

łość o powrót oczyszczonej wody

starsze mogą z tych zajęć czerpać

zysowego. Siemianowice słyną już

do obiegu. Z Państwa udziałem sta-

wiele pożytku, szczególnie w zakre-

z tego, że przybywa nam wyremon-

niemy się liderem i przykładem dla

sie bezpieczeństwa i zdrowego stylu

towanych jezdni i chodników z rów-

innych miast w zakresie promowa-

życia. W tradycję miasta wpisał się

noczesną wymianą sieci wod.-kan.

nia innowacyjnych i ekologicznych

największy w mieście, gromadzący

Rośnie sprzedaż terenów, a z nią re-

rozwiązań – dodaje Komraus.

e-Seniora,

Kursy

SILESIA BUSINESS & LIFE

charakter

zasobu,

projektu

ograniczanie
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www.chorzow.eu

Dobre inwestycje dla Chorzowa
Kolejny rok za nami. Początek roku to czas podsumowań i plany na nadchodzące miesiące.
O podsumowanie i plany zapytaliśmy Andrzeja Kotalę, prezydenta Chorzowa.

Andrzej Kotala (prezydent Chorzowa.

– Za nami 2017 rok – to dobry czas
na podsumowania. Jaki był to rok
dla Chorzowa?

16
26

szpitali – to „niespodzianki”, którymi

Udało nam się wyremontować ulice,

zaskakiwał nas rząd. Pośpiech nie jest

m.in. Kościuszki, Katowicką, DTŚ,

najlepszym doradcą, ale dzięki dobrej

Wolności i Armii Krajowej oraz wy-

współpracy ze szkołami i szpitalami,

budować pierwsze na Śląsku centrum

udało nam się wypracować rozwiązania

przesiadkowe – to inwestycje, które

najkorzystniejsze dla mieszkańców. Od

sprawiły, że po Chorzowie porusza się

kilku miesięcy działa nowa siatka szkół,

szybciej i wygodniej. Priorytetem była

a dla przedszkolaków uruchomiliśmy

także edukacja. Za nami gruntowne re-

ponad 300 dodatkowych miejsc. Spraw-

monty szkół, w trakcie jest największa

nie działa także połączony Zespół Szpi-

inwestycja w szkolnictwo od lat, a mia-

tali Miejskich, w który będziemy także

nowicie przebudowa Zespołu Szkół

inwestować w przyszłym roku.

Sportowych przy ul. Ryszki. Szczególnie ważne jest dla mnie to, że udało się

– Zostańmy jeszcze w temacie pod-

zrealizować wiele pomysłów miesz-

sumowań: za Panem już trzy lata

kańców, takich jak budowa pierwszego

drugiej kadencji…

skateparku czy streetworkout parku.

– I niespełna rok do wyborów.

– 2017 rok nauczył nas szybkiego

Trudno oceniać samego siebie, ocenę

– Lista zrealizowanych inwestycji

reagowania na zmieniającą się rzeczy-

pozostawiam mieszkańcom, ale uwa-

jest dość długa, więc na pewno moc-

wistość. Reforma edukacji i tzw. sieć

żam, że nie były to lata zmarnowane.

no obciążyła budżet miasta.
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– Wiele projektów zrealizowaliśmy
przy współudziale środków zewnętrz-

28

Pan plany na przyszły rok. Jaki będzie on dla naszego miasta?

– Duże zmiany także w centrum.
Chorzowianie w końcu odzyskają
Rynek.

nych. Przed ostatnie trzy lata pozyska-

– Na pewno intensywny. Na przy-

liśmy ponad 100 milionów różnego

szły rok zaplanowaliśmy wiele waż-

– W 2018 roku teren pod estakadą

rodzaju dotacji, przede wszystkim unij-

nych inwestycji, które będziemy re-

zamieni się w plac budowy, ale gwa-

nych. To olbrzymi zastrzyk gotówki,

alizować przy udziale środków z Unii

rantuję Państwu, że na tę zmianę war-

który pozwolił nam zrealizować głów-

Europejskiej. Przede wszystkim czeka

to poczekać. Miejsce zmieni się nie

ny cel: rozwój naszego miasta. Warto

nas rowerowa rewolucja, czyli urucho-

do poznania – z betonowej pustyni

podkreślić, że to już ostatnia szansa na

mienie 46 stacji rowerowych, parkin-

w zieloną przestrzeń z kawiarniami,

wykorzystanie unijnych dotacji – za

gu Bike&Ride na 100 rowerów i po-

fontanną i miejscem do odpoczynku.

kilka lat inwestycje realizowane będą

nad 20 kilometrów dróg rowerowych.

Za nami już wszystkie formalności,

przede wszystkim ze środków wła-

W przyszłym roku ruszy także budowa

prace budowlane już się rozpoczęły.

snych.

Muzeum Hutnictwa i rozpocznie się

Rewitalizacja czeka także plac Hutni-

wyczekiwany remont ulicy 3 Maja. Za-

ków przy pomniku Redena. Kawę na

– Przewidywanie przyszłości to

kończy się także remont miejskiego ba-

chorzowskim rynku wypijemy w 2019

trudne zadanie, ale zapewne ma już

senu przy placu Powstańców Śląskich.

roku.
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Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze
FIRMY REGIONU

Szybka i sprawna podróż biznesowa z Katowice Airport
Katowice Airport, zarządzane przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
(GTL SA), należy do grona największych polskich portów lotniczych. W zeszłym
roku obsłużono tu prawie 3,9 mln pasażerów. To aż o 670 tys. więcej w porównaniu z 2016 rokiem. Dynamiczny rozwój ruchu pasażerskiego jest możliwy dzięki ciągle poszerzanej siatce połączeń regularnych i czarterowych, która
w szczycie ubiegłorocznego sezonu obejmowała ponad 115 tras do 31 państw
na czterech kontynentach.

GTL S.A. rozwija pyrzowickie lotnisko w sposób zrównoważony. Filary rozwoju stanowią ruch pasażerski

30

i cargo. Katowice Airport od lat zaj-

że cargo lotnicze na bazie nowo-

muje

pierwsze

czesnego, oddanego do użytku

miejsce wśród polskich portów re-

w maju 2016 roku terminalu to-

niekwestionowane

gionalnych w segmencie ruchu czar-

warowego. Lotnisko jest liderem

terowego. Jednym ze strategicznych

w tym segmencie wśród portów

celów GTL S.A. jest uczynienie z Py-

regionalnych.

rzowic największego portu obsługują-

Ze względu na specyfikę woje-

cego ruch wakacyjny w kraju, co po-

wództwa śląskiego, które należy

winno nastąpić w ciągu najbliższych

do jednych z najbardziej uprzemy-

kilku lat. Bogatą ofertą pyrzowickie

słowionych w kraju, ważną gałęzią

lotnisko dysponuje także w zakresie

rozwoju oferty pyrzowickiego lotni-

przewozów rozkładowych, aktualnie

ska jest obsługa ruchu biznesowego,

w sprzedaży znajduje się aż 57 tras.

w tym realizowanego na bazie samo-

Oprócz

ruchu

pasażerskiego

w Pyrzowicach rozwija się tak-
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lotów dyspozycyjnych.

Wychodząc naprzeciw klientom,

neral Aviation. Warto podkreślić, że

w celu usprawnienia odprawy bez-

którzy podróżują własnymi lub wy-

wszystkie opisane serwisy dostępne są

pieczeństwa oraz zapewnieniu naj-

czarterowanymi samolotami bizneso-

365 dni w roku 24 godziny na dobę.

wyższego komfortu przed wylotem.

wymi sektora General Aviation GTL

Jak już wspomniano, w Katowice

Przejście Fast Track pozwala zaosz-

S.A. przygotowało specjalną, dedy-

Airport funkcjonują dwa saloniki Bu-

czędzić czas, dzięki czemu jest go

kowaną ofertę. Dział klientów biz-

siness Lounge, które zlokalizowane

więcej na relaks przed podróżą.

nesowych Katowice Airport oferuje

są w strefie odlotów terminali A oraz

m.in. kompleksowy serwis dla sa-

B. Osoby podróżujące pasażerskimi

molotów General Aviation na płycie

liniami tradycyjnymi lub czartero-

lotniska wraz z wjazdem limuzyny

wymi mogą korzystać z nich 7 dni

pod samolot, ponadto zapewnia or-

w tygodniu w godzinach od 4.00 do

ganizację wszystkich procedur zwią-

20.00. Luksusowe wnętrze i komfor-

zanych z obsługą gości prywatnych

towe wyposażenie tych miejsc za-

samolotów oraz wszelkich czynno-

pewniają wypoczynek i relaks przed

Saloniki Business Lounge dostępne są bezpłatnie dla posiadaczy karty
Dinners Club, Priority Pass, Airport
Angel i Citybank („Korzyści i przywileje”) oraz abonentów programu
Premium Card Katowice Airport.
Istnieje także możliwość wykupienia
jednorazowego skorzystania z salości administracyjnych związanych

podróżą lotniczą. W oczekiwaniu

niku Business Lounge zarówno po-

z przylotem oraz odlotem. Zarówno

na lot można skorzystać z szerokiej

przez system rezerwacyjny na stronie

dla gości oraz załóg sektora General

oferty gorących i zimnych napojów,

internetowej pyrzowickiego lotniska,

Aviation dysponujemy dwoma kom-

w tym również wyselekcjonowanych

jak i w trakcie rezerwacji biletu linii

fortowymi salonikami Business Lo-

napojów alkoholowych oraz słodkich

lotniczej Wizz Air.

unge, które są częścią oferty podczas

i zimnych przekąsek.

Wszelkie dodatkowe informacje

obsługi prywatnych samolotów przez

Dodatkowym ułatwieniem dla pa-

dotyczące obsługi samolotów General

GTL S.A. Dodatkowo zapewniamy

sażerów statutowych podróżujących

Aviation oraz funkcjonowania saloni-

naszym gościom obsługę przez naj-

z Katowice Airport do krajów należą-

ków Bussiness Lounge w Katowice

lepiej wyszkolony personel. Współ-

cych do Strefy Schengen jest znajdu-

Airport można znaleźć na stronie

pracują z nami najwięksi operatorzy

jące się na pierwszym piętrze Termi-

http://ga.katowice-airport.com/pl/

w Europie działający w sektorze Ge-

nalu B przejście fasttrack, stworzone
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Piotr Adamczyk
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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
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Due diligence
PORADY PRAWNE

Analiza, która chroni przed fuzją z nieodpowiednią firmą

Daniel Reck

34
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W coraz trudniejszych realiach gospodarczych
wielu przedsiębiorców decyduje się na połączenie
sił poprzez fuzję, czyli koncentrację kilku konkurencyjnych spółek w jednej spółce bądź też w grupie
spółek kontrolowanych przez jednego właściciela.
Niezależnie od tego w jaki sposób do fuzji dochodzi,
skutki tego są jak w małżeństwie – z dwojga staje
się jedno. Aby jak najlepiej przygotować się do takiego „gospodarczego małżeństwa” niezbędne jest
przeprowadzenie badania due diligence. Czym jest
takie badanie?

Tomasz Kowolik

Due diligence z języka angiel-

i finansowo-podatkowej oraz obej-

trudnienia,

skiego oznacza należytą staranność.

mować wszystkie obszary działalno-

zawarte umowy o pracę i kontrakty

W przypadku analizy spółek, zwrot

ści spółki, a zwłaszcza m.in.: audyt

menedżerskie, regulaminy pracy, re-

ten oznacza podjęcie takich czynno-

korporacyjny, audyt finansowy, audyt

gulaminy wynagradzania, regulaminy

ści, które pozwolą na uzyskanie jak

podatkowy, audyt pracowniczy, au-

zakładowego funduszu świadczeń so-

najpełniejszego obrazu firmy, z któ-

dyt sporów sądowych i postępowań

cjalnych itd. Z kolei audyt korporacyj-

rą chcemy się łączyć oraz pozwolą

administracyjnych, audyt nierucho-

ny powinien opisywać m.in. strukturę

na podjęcie rozsądnej decyzji.

mości czy audyt zawartych umów.

kapitałową badanej spółki lub grupy

podstawy

zatrudnienia,

Badanie due diligence powinno na-

Na przykład w ramach audytu pra-

spółek, powiązania z innymi podmiota-

stąpić w sferze biznesowej, prawnej

cowniczego należy zbadać: stan za-

mi, uprawnienia osobiste wspólników,
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dopuszczalność ewentualnych działań

upadłością, zawarcie niekorzystnych

wykorzystywaniu uzyskanych infor-

restrukturyzacyjnych, badanie składu

kontraktów, istnienie sporów sądo-

macji w celach gospodarczych. Prze-

i sposobu działalności organów.

wych o zapłatę wysokich kwot itp.

prowadzenie badania, w zależności

Zakres oraz płaszczyzny badania

Z audytu due diligence sporzą-

od płaszczyzny, warto zlecić wyspe-

należy przede wszystkim ustalić in-

dza się raport końcowy, w którym

cjalizowanym podmiotom: prawni-

dywidualnie, w oparciu o przedmiot

wskazuje się wyniki przeprowadzo-

kom, biegłym rewidentom, doradcom

działalności badanej spółki. Inny

nego badania oraz wskazuje szanse

podatkowym i innym specjalistom,

będzie bowiem zakres audytu spółki

i zagrożenia, na każdej z badanych

posiadającym doświadczenie w tego

paliwowej, inny spółki prowadzącej

płaszczyzn.

przedsiębiorców

typu badaniach. Ważnym źródłem

szpital, a jeszcze inny spółki pro-

rozważających fuzję, lektura raportu

opracowania raportu due diligence,

wadzącej działalność transportową.

powinna umożliwiać odpowiedzenie

są informacje udzielone od badanej

W każdym przypadku jednak, audyt

sobie na pytanie: „czy powinniśmy

spółki, czy to z jej własnej inicjaty-

powinien obejmować szczególne ob-

się łączyć?”. Wyniki raportu mają też

wy, czy też na skutek zadanych przez

szary właściwe dla danej branży, w

istotne znaczenie w procesie negocja-

audytorów pytań.

tym badanie spełnienia wymogów

cji ceny.

Dla

Podsumowując, due diligence to

wykonywania działalności reglamen-

Od strony technicznej analiza due

analiza sytuacji prawnej, gospo-

towanej, prowadzonej na podstawie

diligence odbywa się poprzez anali-

darczej i finansowej spółki, przy-

koncesji, licencji lub zezwoleń.

zę wszystkich dokumentów spółki,

gotowywana w związku z zamia-

Każda analiza due diligence, nie-

udostępnionych w tzw. pokoju da-

rem dokonania transakcji przejęcia

zależnie od przedmiotu działalności,

nych (ang. „data room”), który może

spółek, a jej celem jest ustalenie,

powinna odzwierciedlać rzeczywistą

być pomieszczeniem w spółce lub też

czy nie kupujemy przysłowiowego

i pełną sytuację prawną, finansową

platformą informatyczną, w której

„kota w worku”.

i gospodarczą badanego podmio-

dostępne są w wersji elektronicznej

tu, wskazywać potencjalne szanse

kopie wszystkich dokumentów. Z

i zagrożenia oraz wskazywać na ich

uwagi na to, że dostęp do dokumen-

ewentualne konsekwencje w każdej

tów badanej spółki mają dostęp oso-

sferze. Jako najpoważniejsze zagro-

by ze spółki konkurencyjnej, częstą

żenia można wskazać m.in. złą kon-

praktyką jest składanie oświadczeń

dycję finansową firmy, zagrożenie

o zachowaniu poufności oraz o nie-
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International Police Association
IPA KATOWICE
Wspólne kontakty dają więcej niż porozumienia. Przede
wszystkim tworzy więzy wzajemnej przyjaźni wśród funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej oraz służb porządku prawnego. Od lat Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji prowadzi różne programy, których celem
jest nie tylko integracja środowiska służb działających na rzecz
bezpieczeństwa kraju, ale także wzrost świadomości ludzi.

38

Świadomości dotyczącej nie tylko

niczenia przestępczości i aspołecznych

tego jak działają służby mundurowe,

zachowań pt: „Razem Bezpiecznie”

ale także również tego jak samemu za-

jak również stanowiło propagowanie

chować się w sytuacji zagrożenia życia

pozytywnego wizerunku służb mun-

lub zdrowia. Dzięki stowarzyszeniu

durowych w kraju i promowania sze-

i specjalnemu programowi w śląskiej

roko pojętego bezpieczeństwa. Spo-

grupie wszystkie służby, które na co

tkanie, które się odbyło pod wspólnym

dzień działają na rzecz bezpieczeń-

tytułem „Bezpieczna Polska” to jeden

stwa obywateli i kraju, a więc: Służba

z największych w Polsce i w Europie

dużej scenie recital zespołu rockowe-

Więzienna, Służba Celna, Inspekcja

rodzinnych festynów, gdzie funkcjo-

go Blend. Festyn organizowany przez

Transportu Drogowego, Straż Miejska

nariusze służb na co dzień strzegących

IPA Śląsk był również, a może przede

i Gminna, Straż Ochrony Kolei, Biuro

bezpieczeństwa i porządku publicz-

wszystkim, stworzony z myślą o naj-

Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeń-

nego mogli spotkać się „po służbie”,

młodszych. Dostępne były nadmuchi-

stwa Wewnętrznego, Państwowa Straż

z przyjaciółmi i w luźnej atmosferze

wane zjeżdżalnie, dmuchany plac za-

Pożarna, Żandarmeria Wojskowa, Żoł-

wymienić wspólne doświadczenia oraz

baw, karuzele oraz stanowisko do gier

nierze Wojska Polskiego oraz Ratow-

zaprezentować swoje umiejętności sze-

i konkursów. Swoją wiedzę, dzieci

nicy GOPR mają szansę przekonać się

rokiej publiczności. W trakcie impre-

mogły sprawdzić w licznych konkur-

o tym, że kontakty międzyludzkie dają

zy na ponad 22 hektarach powierzchni

sach i zabawach. Była to też doskona-

więcej niż jakiekolwiek międzynaro-

Górnośląskiego Parku Etnograficzne-

ła okazja do spotkania się z maskotką

dowe porozumienie. A okazją do ich

go można było obejrzeć pokazy spraw-

śląskiej Policji, czyli „Psem Sznup-

zacieśniania jest między innymi Śląski

nościowe i stoiska tematyczne Policji,

kiem” oraz poznania tajników dak-

Festyn Służb Mundurowych IPA. Na

Straży Granicznej, Żandarmerii Woj-

tyloskopii i zdobycia pamiątkowego

temat tej imprezy i innych działań po-

skowej, Państwowej Straży Pożar-

odcisku dłoni. Wszystko po to, by

dejmowanych przez Śląską Grupę Wo-

nej, Krajowej Izby Skarbowo-Cel-

propagować bezpieczeństwo wśród

jewódzką IPA rozmawialiśmy z Paw-

nej, Straży Ochrony Kolei, Inspekcji

najmłodszych oraz prezentować wzo-

łem Pasternakiem, Prezesem Zarządu

Transportu Drogowego, Straży Miej-

ry zachowań pozwalających uniknąć

Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Polskiej

skich, Służby Więziennej oraz innych

niebezpieczeństw w drodze do szkoły

Sekcji Międzynarodowego Stowarzy-

służb, formacji i organizacji działają-

oraz w ruchu drogowym z jednocze-

szenia Policji (IPA).

cych na rzecz bezpieczeństwa obywa-

sną prezentacją służb mundurowych.

teli. W trakcie festynu, odbyły się po-

Obecna edycja zgromadziła prawie

– Na stałe w kalendarzu organizuje-

kazy sprawnościowe funkcjonariuszy

12 000 osób, w tym blisko 1 800 dzie-

cie Śląski Festyn Służb Mundurowych

służb mundurowych m.in.: pokaz psa

ci, nie tylko członków stowarzyszenia,

IPA – „Bezpieczna Polska”. Co to za

służbowego Krajowej Inspekcji Skar-

ich rodzin i przyjaciół, ale liczną rze-

impreza?

bowo-Celnej, pokaz koni służbowych

szę mieszkańców Śląska. Po raz ko-

– Śląski Festyn Służb Munduro-

Policji, pokaz interwencji wykonany

lejny festyn był największą imprezą

wych IPA, który odbył się w chorzow-

przez adeptów Szkoły Policji w Ka-

plenerową w historii służb porządku

skim skansenie miał na celu prezenta-

towicach oraz pokaz tłumienia buntu

prawnego w Polsce.

cję służb porządku prawnego dla jak

przez Służbę Więzienną. Grupa re-

największej grupy społecznej. To wy-

konstrukcyjna zaprezentowała frag-

darzenia doskonale wpisało się w za-

ment bitwy „olzańskiej” z czasów III

– Fundamentalnym celem, jaki sta-

łożenia rządowych programów ogra-

powstania śląskiego oraz odbył się na

wiała sobie organizacja przy realizacji
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– Można zapytać wprost – po co to
wszystko?

tego przedsięwzięcia był wzrost świa-

historią regionu oraz atrakcjami tury-

ciężkiej walce z chorobą i amputacji

domości i utrwalenie właściwych po-

stycznymi i przyrodniczymi - sprzyjać

nogi także wymaga rehabilitacji. Ka-

staw związanych z bezpieczeństwem

temu miało miejsce organizacji impre-

mil jest synem policjanta z Rudy Ślą-

w lokalnej społeczności we wszystkich

zy: Górnośląski Park Etnograficzny.

skiej. Chłopak cierpi na stwardnienie

dziedzinach życia, a przede wszyst-

– Działacie na rzecz profilaktyki,

rozsiane. Choroba ta jest nieuleczal-

kim wśród dzieci i młodzieży z woj.

ale także pomagacie potrzebującym.

na, ale rehabilitacja opóźnia jej postę-

śląskiego. Wiedza, umiejętności oraz

Znowu zbieracie 1% podatku.

py. Oskar zmaga się z cukrzycą typu I.

wskazówki, które przekazano be-

– Nasza aktywność to wiele ini-

Nikodem także zmaga się z cukrzycą,

neficjentom tego projektu, wpłyną

cjatyw edukacyjnych skierowanych

a szansą dla niego jest zastosowanie

na świadomość lokalnej społeczno-

w dużej mierze do dzieci i młodzieży,

sztucznej trzustki, która jest dostępna

ści, a w związku z tym będą jednym

ale to także zaangażowanie w bezpo-

w USA. Pieniądze, które zbieramy są

z czynników podnoszących jakość

średnią pomoc osobom chorym, nie-

każdego roku dzielone między nich.

i bezpieczeństwo życia na obszarze

pełnosprawnym bądź też rodzinom

Udaje nam się uzbierać od 60 do 112

Śląska. Dla służb porządku prawne-

dotkniętym utratą bliskich lub innego

tysięcy złotych i to, co warto podkreślić

go miały stanowić doskonałe miejsce

rodzaju osobistą tragedią. Aktual-

to fakt, że w dobie kiedy organizacji

do prezentacji swojej formacji, zadań

nie mamy pięciu podopiecznych, na

trzeciego sektora jest bardzo dużo, bo

i obszaru działań, jak również pod-

rzecz których zbieramy 1% podatku.

tylko w regionie funkcjonuje ich kilka

niesienia prestiżu i pozytywnego po-

Tomek w 2007 roku uległ ciężkiemu

tysięcy, a mimo wszystko ktoś wybiera

strzegania przez obywateli. Projekt

wypadkowi, w wyniku którego złamał

nas – to znak, że jesteśmy wiarygodni.

miał też wskazać jak ewoluują służby

pierwszy krąg szyjny. Był wówczas

Pomimo tego, że jesteśmy organiza-

mundurowe i podążają za bieżący-

czynnym policjantem. Od czasu wy-

cją mundurową i można by sądzić, że

mi zagrożeniami oraz jak są do nich

padku jest sparaliżowany czterokoń-

przez to jesteśmy nieszczególnie do-

przygotowane i gotowe na współpra-

czynowo i wymaga kosztownej rehabi-

brze postrzegani przez obywateli, to

ce z lokalnym społeczeństwem. Nie

litacji. Andrzej to były funkcjonariusz

jak pokazuje zbiórka 1% wiele osób

mniej ważną kwestią był wzrost wie-

Wydziału Kryminalnego Komendy

decyduje się nam zaufać.

dzy i zainteresowania lokalną kulturą,

Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Po
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– Dziękuję za rozmowę.
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Antek SMYKIEWICZ
SYLWETKA

Pomimo burz
Jak sam przyznaje, to że udało mu się wydać pierwszą płytę, to prawdziwy cud. Chociaż Antek
Smykiewicz zajął drugie miejsce w programie „The Voice of Poland” to jego pierwszy, debiutancki album ukazał się dopiero pięć lat później. O tym dlaczego tak się stało, skąd zamiłowanie
do śpiewania i dlaczego ceni zespół Myslovitz, Antek Smykiewicz opowiedział naszej dziennikarce.
- Patrząc na Twoje mniejsze

wspierać. To nie jest taka rodzina,

Poland” nie wysłał. Po-

i większe zainteresowania śmiało

z którą dobrze wychodzi się wyłącz-

szedłem na precasting,

można powiedzieć, że zamiast pio-

nie na zdjęciach – mimo że tata jest

dostałem się ze 140-o-

senkarzem mogłeś być mechani-

fotografem, a w zasadzie kinotechni-

sobowej grupy do mniej-

kiem samochodowym, albo z racji

kiem z wykształcenia. Bez względu

szej, 40-osobowej, która

swojego zamiłowania do gotowa-

jednak na to o co się pokłóciliśmy,

faktycznie była na prze-

nia, kucharzem…

to zawsze potrafiliśmy wyciągnąć

słuchaniach w ciemno

później do siebie rękę na zgodę, bo

i część z nas znalazła się

rodzice nam to wpoili.

w programie. Tam każ-

– Mogłem też być profesjonalnym turystą, bo uwielbiam podróże (śmiech). Dzięki temu, że zaj-

dy podkreśla, że jesteś

muję się muzyką mogę realizować

– Ale tylko Ty od mamy zarazi-

artystą, gwiazdą, a tak

inne pasje, które mnie pochłaniają.

łeś się bakcylem śpiewania i posta-

naprawdę od pierwsze-

Obecnie remontuję mieszkania i na-

nowiłeś związać życie zawodowe

go do ostatniego odcinka

prawdę biorę w tym czynny udział.

z muzyką…

śpiewasz cudzy materiał.

W domu rodzinnym nawet jeśli ro-

– Nie wiem z czego to wynika.

Łatwo jest zaśpiewać cu-

dzice brali fachowca do czegoś, to

Generalnie bardzo późno podjąłem

dzą piosenkę lepiej, bo

tata mówił, że mam iść zobaczyć jak

decyzję o tym, że będę śpiewać,

ona już powstała, wia-

on to robi, żeby następnym razem

a zrobiłem to dlatego, że zobaczy-

domo który moment jest

wykonać te prace samodzielnie. Dla-

łem, jaką daje mi to radość i ile sa-

najciekawszy i jak dany

tego dziś jestem trochę elektrykiem,

tysfakcji z tego czerpię.

utwór

Foto: Universal Music Polska

trochę murarzem i trochę stolarzem.
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Po

przearanżować.

programie

opadło

Mój dziadek mówił, że trzeba wie-

– Na Twoją pierwszą płytę trze-

konfetti i przyszedł czas

dzieć coś o wszystkim i wszystko

ba było jednak trochę poczekać.

na zmierzenie się z rze-

o czymś, więc ja funkcjonuję na ta-

Nie poszedłeś za ciosem i nie wy-

czywistością, a prawda

kiej zasadzie, że mam jakąś specja-

dałeś jej zaraz po swoim udziale

była taka, że nie miałem

lizację, ale lubię też wiedzieć coś na

w programie „The Voice of Po-

wtedy własnego materia-

każdy temat.

land”.

łu. Dodatkowo zaufałem

– Nie poszedłem za ciosem, bo

niewłaściwym osobom,

– Jeśli Twoje rodzeństwo kiero-

wpadłem w pułapkę, która zasta-

które miały się zająć

wało się tą samą zasadą, a przy-

wiona jest na każdego uczestnika

moją karierą i skończyło

pomnijmy, że było Was w domu

tego typu programu. To jest jednak

się tak, jak się skończy-

dziesięcioro, to Wasi rodzice się

telewizyjne show nastawione na

ło. Z perspektywy cza-

nie nudzili.

oglądalność a nie na indywidual-

su uważam, że stało się

– Nie zawsze było różowo, ale za-

ny sukces, więc to jest tak organi-

dobrze, bo gdyby nie te

wsze wszyscy się dogadywaliśmy.

zowane, by oglądalność była jak

przejścia to nigdy nie po-

Rodzice nauczyli nas dbania o sie-

największa. Ja byłem chłopakiem

wstałby utwór „Pomimo

bie, miłości i tego, żeby zawsze się

z ulicy. Nikt mnie do „The Voice of

burz” i pewnie nie po-
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wstałaby płyta „Nasz film”. Pewnie
powstałaby jakaś płyta, ale myślę, że
ona szybko by umarła, a ja zaraz za
nią bym zniknął.
– Wiele osób na Twoim miejscu
zadałoby sobie po prostu pytanie –
czy to jest mi pisane?
– W życiu jest tak, że jeżeli coś
kochasz to nie kochasz za coś, tylko
mimo wszystko. Jeżeli moje serce
zawsze biło w stronę muzyki, to nie
sposób było od tego uciec. Nieważne, czy byłbym zdenerwowany, czy
zniechęcony – i tak wcześniej, czy
później bym do tego wrócił. Nigdy
nie zdarzyło się tak, żebym powiedział dość tego, koniec. Jasne, że
zdarzało mi się czasem wątpić w sie-

SILESIA BUSINESS & LIFE
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bie – to jest zupełnie normalne, ale
jednocześnie nigdy nie przestałem
pracować nad tym, żeby tę płytę
wydać. W pewnym momencie po
prostu postawiłem wszystko na
jedną kartę. Pierwszy album, czyli
„Nasz film” ukazał się na przełomie maja i czerwca. Następnie
ukazała się edycja deluxe, która
zawierała właściwie tyle samo
pozycji co pierwsza płyta, czyli w przeciągu czterech miesięcy
wydałem praktycznie dwie płyty… No, tak naprawdę półtorej
(śmiech).
– Dlaczego w ogóle zdecydowałeś się na wersję deluxe?
– Nie chciałem wydawać materiału, który robiłem jakiś czas
temu na nowej płycie. Moim celem było domknięcie materiału,
który wcześniej otwierał album
„Nasz film”. „Nasz film” to krążek z dziesięcioma

historiami

o relacjach. A numery, które dołożyłem do wersji
deluxe, opowiadają o moim światopoglądzie, o tym
co

przeżywam

wewnętrznie.

Te

piosenki powstały
w tym samym czasie, ale nie mogły
się znaleźć na płycie „Nasz film”,
dlatego później tak
ją trochę „dopakowałem”.

Foto: Universal Music Polska

– W przypadku pierwszego
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krążka postawiłeś na uczucia.
Dość niespotykane, bo faceci
o tym, co czują z reguły nie chcą
opowiadać.
–
a

Jestem
mało

też

który

piosenkarzem,
facet

śpiewa

(śmiech). Jeśli chodzi o mówienie
o uczuciach to muszę przyznać,
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że zawsze byłem bardzo wrażliwym

– A co dalej?

człowiekiem. Chociaż jestem osobą

– Kolejna płyta. Właśnie nad nią

bardzo wesołą i lubię sobie pożar-

pracuję. Wręcz walczę, bo nie zawsze

tować, rozmawiać na lekkie tematy,

tekst, który się napisze za pierwszym

to tak naprawdę zdecydowanie wolę

razem jest najlepszy. Nie chcę zro-

sytuacje, które zmuszają mnie do

bić takiego samego materiału jak

myślenia – to, co się dzieje w nas,

w przypadku poprzedniej płyty, tyl-

dlaczego tu jesteśmy... Takie egzy-

ko ciekawszy. Płyta deluxe pokazy-

stencjalne tematy zawsze mnie in-

wała kierunek, w którym chciałbym

teresowały, dlatego staram się pisać

się udać. Narysowałem kreskę i wy-

o tym, co myślę.

dając kolejny album chcę postawić
kropkę nad „i”. Nie chcę żeby to był

–

Jesteś

ty-

album

zawierający

dziesięć

pem artysty,

piosenek, które po pro-

dla które-

stu będą pozytywne i lek-

go muzyka jest

kie. Aktualnie pracuję nad

formą terapii?

bardziej

skomplikowanym

– Nie tyle terapii co

materiałem. Będzie zdecydo-

formą wyrażenia sie-

wanie bardziej międzynarodowo, bo

bie. W utworze „Cud”

pracuję z wieloma fajnymi artystami

można

zobaczyć

z całego świata, związanymi z różny-

drogę, którą tak naprawdę

mi gatunkami muzycznymi i powoli

przeszedłem wydając pierwszą

zaczyna nabierać to kształtu.

płytę. Drogę przez mękę można
powiedzieć, bo wiele osób nie
wierzyło, że to się uda. Sam
fakt, że program „The Vo-

– Nie boisz się głębokich tekstów?
–

Bardzo

ice of Poland” był reali-

boję się spły-

zowany prawie pięć lat

cania. Często

wcześniej nie wróżył

spotykam się

dobrze. Nagle po pię-

z taką ścianą,

ciu latach wydałem

hasłami,

że

płytę. Nie byłem

tekst jest zbyt

już tym gościem

ambitny lub że ludzie go nie zro-

z

programu,

zumieją. Wszyscy moi przyjaciele

wiele

rozumieją o czym piszę – nie mu-

mnie to kosz-

szę nic tłumaczyć, ale fakt jest taki,

więc
towało,

ale

że rynek lubi płaskie teksty. Lubię

udało

się.

większość artystów obecnych na

A

utwór

polskiej scenie, ale jeżeli ktoś śpie-

„Cud”

wa coś zupełnie bezsensownego to

był do-

kompletnie tego nie słucham. Sam

wodem,

staram się, żeby moje piosenki takie

że

po

nie były. Dorastałem przy muzyce

każdej

zespołu Myslovitz. Bardzo lubiłem

n o c y

ich muzykę, chociaż przyznaję, że

przy-

nie wszystkie płyty mi w pełni odpo-

chodzi

wiadały. Ale przeważnie utwory, któ-

d z i e ń

re się ukazywały miały bardzo prze-

i ktoś tym

myślane teksty. Lubiłem te historie,

wszystkim

lubiłem się w nie wsłuchiwać, doszu-

kieruje.
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kiwać się drugiego dna, zastanawiać
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się co autor miał na myśli… Lubi-

robię? Odpowiedź jest prosta – za-

dlatego chciałbym żeby wszystko

łem sposób w jaki były zaśpiewane.

wsze lubiłem pisać i myślę, że mu-

od początku do końca było takie, jak

Dziś staram się nie tyle naśladować,

zyka jest pełniejsza w momencie,

bym chciał. Właśnie dlatego piszę

co iść podobną ścieżką – przez to, że

gdy stojąc na scenie śpiewam tekst,

takie piosenki.

nauczyłem się w ten sposób słuchać

z którym się identyfikuję, który

muzyki to także chciałbym ją w ten

przeze mnie przepływa i opowia-

– Mówisz o pokoju – to znaczy,

sposób tworzyć.

da o moich przemyśleniach. Wtedy

że pokusisz się kiedyś o odniesie-

jestem bardziej wiarygodny i mam

nie w piosence do sytuacji politycznej?

– Wysoko stawiasz sobie po-

wrażenie, że w takich chwilach pu-

przeczkę. Czemu, podobnie jak

bliczność zaczyna mi bardziej ufać.

– Zdecydowanie nie. Nie jestem

wielu polskich artystów, nie decy-

Wówczas czuję się, jeśli można tak

politykiem i nie zamierzam tego ro-

dujesz się na przyjęcie gotowego

powiedzieć, artystą w każdym de-

bić. W Opolu pojawiły się pytania,

tekstu, aranżacji muzycznej i po

talu. Na początku swojej drogi ufa-

dlaczego ja się tam pojawiłem. A ja

prostu nie śpiewasz?

łem wszystkim ludziom, z którymi

pytam – dlaczego mamy upolitycz-

– Bardzo nie lubię „odśpiewy-

współpracowałem. Ktoś powiedział,

niać festiwal. Przecież nie o to w tym

wać” piosenek. Na swojej pierwszej

że napisał dla mnie tekst i ja byłem

wszystkim chodzi. Jeżeli śpiewasz

płycie miałem kilka piosenek, któ-

tym zachwycony. Nie przeszło mi

i masz pewną grupę odbiorców, to

re były gotowe. Chociaż gotowe to

nawet przez głowę, że ktoś to zrobił

jesteś zobowiązany występować dla

złe słowo, bo włożyłem dużo pracy

nie dlatego, że mnie lubi, ale dlate-

każdego ze swoich odbiorców na

w finalny efekt. To często odbywa

go, żeby na tym zarobić. Teraz pi-

każdym festiwalu. Nie robię tego

się na takiej zasadzie, że bierzesz

szę swoje teksty sam i to nie wynika

dla polityków. Robię to dla ludzi,

czynny udział w pracach nad tek-

z faktu, że chcę na nich zarabiać. Po

którzy chcą mnie słuchać.

stem, nawet w dużej mierze go

prostu, jak już wspomniałem, chcę

wymyślasz, a finalnie nie trafiasz

wyrażać przez nie siebie. Zresztą

nawet na listę jego autorów. Takie

zaangażowałem się na tyle w swoją

są prawa rynku. Dlaczego ja tak nie

twórczość, że nawet scenariusze do
teledysków piszę osobiście.

– To kiedy oni będą mieli okazję
posłuchać nowej płyty?
– Gdy tylko skończę nad nią pracować.

– Piosenka pod tytułem „Na
Nowo”, która ukazała się w oko-

– Ale nowa płyta to nie jedyny

licy świąt jest zupełnie inna niż

Twój plan na najbliższe tygodnie.

większość świątecznych piosenek.

Z tego co słyszałam, oprócz pra-

– To nie taka głupia świąteczna

cy w studiu będziesz także ciężko

piosenka. Chciałem napisać o tym,

pracował na parkiecie…

czego nam w świętach brakuje –

– Rzeczywiście zgodziłem się

czyli żebyśmy po prostu podali so-

wziąć udział w programie „Taniec

bie ręce, byli ze sobą. Patrząc na to,

z gwiazdami”. Uznałem, że to może

co dzieje się na świecie, warto sobie

być dla mnie świetna przygoda. Bar-

uświadomić, że pokój jest najważ-

dzo lubię tańczyć, chociaż otwarcie

niejszy.

przyznaję, że niekoniecznie potrafię
skoro mogę się czegoś w tym za-

– Myślę, że trzeba mówić i śpie-

kresie nauczyć i jednocześnie w tym

wać o rzeczach, które nam leżą na

samym czasie dobrze się pobawić

sercu a nie o takich, o których po-

wśród takiego zacnego grona, które

winno się śpiewać.

bierze udział w tej edycji, to czemu
nie.

– Ale trochę jest tak, że my sami

Którego z tańców obawiasz się

sobie gotujemy taki los – a słucha-

najbardziej, który będzie dla Cie-

cze tego oczekują.

bie największym wyzwaniem?

– Pewnie tak, ale ja wychodzę

– Myślę, że największym wy-

z założenia, że otrzymałem talent

zwaniem będą dla mnie tańce kla-

i kiedyś zostanę z niego rozliczony,

syczne i te tańce, które wymagają
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Foto: Piotr Kamionka/REPORTER.

to robić. Dlatego też uznałem, że
– Nie jest to zbyt patetyczne?
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największej wytrzymałości – na

– Chcę się dobrze bawić, ale jed-

przykład jive czy walc. Jestem tro-

nocześnie nie bagatelizuję sprawy.

chę nieokrzesany, ciężko mi usie-

Biorę udział w treningach. Zamie-

dzieć w jednym miejscu i w związ-

rzam dać z siebie wszystko i nie

– Chodzą słuchy, że Twoją part-

ku z tym podejrzewam, że ciężko

oddawać parkietu walkowerem. Ale

nerką taneczną będzie Agnieszka

będzie mi np. utrzymać ramę w tań-

jest to dla mnie wyzwanie i możli-

Kaczorowska. To prawda?

cu i nie garbić się. Garbienie się to

wość sprawdzenia się, zobaczenia

– Nie mogę jeszcze oficjalnie zdra-

moje przekleństwo…

tego, czy jestem w stanie w pewnym

dzić z kim będę tańczył, bo takie

czasie nauczyć się czegoś nowego

są zasady programu. Nie ukrywam

(śmiech).

– Z tego co wiem, treningi zaczę-

od zera. Poza tym po drodze moż-

jednak, że bardzo bym się cieszył

ły się na początku lutego. Pierwsze

na zawsze zrzucić kilka kilogramów

gdyby była to Agnieszka. Miałem

kroki masz za sobą, stąd pytanie –

(śmiech).

wielką przyjemność śpiewać dla niej

jak czujesz się na parkiecie?
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głosów na mnie zostanie oddanych

i dla Łukasza Kadziewicza, kiedy

– Zgodnie z tym co myślałem oka-

– Jak Twoja rodzina zareago-

razem tańczyli w „Tańcu z gwiazda-

zało się, że pojęcia o tańcu nie mam.

wała na informacje, że wystąpisz

mi”. Później jeszcze spotkaliśmy się

Póki co jednak ponoć jestem pojętnym

w tym programie?

z Agnieszką na planie mojego klipu

uczniem, staram się mocno przykładać

– Moja rodzina zawsze bardzo

do piosenki „Już nie Ty”. Znamy się,

do tego co robię, więc mam nadzieję,

mocno mnie wspiera we wszyst-

lubimy i myślę, że przy Agnieszce

że dużego pośmiewiska nie będzie, ale

kich moich przedsięwzięciach i tym

bym się aż tak bardzo nie krępował.

przynajmniej będzie na wesoło.

razem nie było inaczej. Wszyscy

Poza tym Agnieszka jest bardzo pro-

fajnie się na to zapatrują, trzyma-

fesjonalna, wymagająca i dokładna

– Rzeczywiście traktujesz udział

ją za mnie kciuki i myślę, że mają

w swojej pracy – to dodatkowe atuty.

w „Tańcu z gwiazdami” wyłącznie

więcej wiary we mnie niż ja sam.

– Życzę zatem połamania nóg.

jako formę dobrej zabawy?

Jest szansa, że przynajmniej te 11

– Nie dziękuję!
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Nowe Audi A8

ul. Portowa 2, Gliwice
tel. 32 335 92 40, www.audicentrumgliwice.pl
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym od 5,6 do 8,0 l/100 km, emisja CO2 od 145 do 182 g/km (dane na podstawie świadectw
homologacji typu). Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na stronie www.audi.pl
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Krzysztof KILJAŃSKI
SYLWETKA

Muzyka płynie w jego krwi
Debiutował dość późno. Gdy na sklepowych półkach pojawił się jego pierwszy krążek,
miał 38 lat. Na listy przebojów wdarł się jednak przebojem. Słuchacze pokochali jego
ciepły głos. Pokochali także niezwykłą dojrzałość, która jest jednym ze znaków rozpoznawczych jego twórczości. W rozmowie z naszą dziennikarką Krzysztof Kiljański
zdradził jaka muzyka go inspiruje i dlaczego nie zdecydował się wziąć udziału w „Tańcu
z gwiazdami”. Jednego można być pewnym – w jego żyłach zamiast krwi płynie muzyka.
– Twoją nową płytę zapowiada

nim ukazała się moja pierwsza pły-

ry koncert z okazji „Dnia Kotana”.

utwór „W drodze”. Nie sposób

ta to pojawiło się kilka moich pio-

W imprezie udział wzięło wielu

więc nie zapytać: dokąd zmierza

senek z Witoldem Cisło – w 2001

znanych artystów – w tym Kayah.

Krzysztof Kiljański?

roku zaczęliśmy współtworzyć pio-

Obecny byłem także ja z Witkiem

– Dokąd my w ogóle zmierzamy?

senki z myślą o innych artystach.

Cisło. To była okazja żeby się spo-

Na mojej debiutanckiej płycie „In

Chcieliśmy być duetem producenc-

tkać twarzą w twarz i porozmawiać.

The Room” z 2005 roku, która jest

kim. Stworzyliśmy wspólnie kilka

Padło wiele bardzo miłych słów.

w większości anglojęzyczna znala-

piosenek. One zaczęły krążyć po

Wtedy też Kayah zadeklarowała, że

zła się piosenka pt. „I Don’t Know

różnych instytucjach. Spotkaliśmy

chce jedną z piosenek zaśpiewać

Where Life’s Going”. Dokąd to ży-

się między innymi z publisherem,

ze mną w duecie i że sama na-

cie zmierza? Nie wiem i może to

który sprawił, że Budka Suflera

pisze do tego tekst. Trochę

jest właśnie najbardziej interesujące

zaistniała na Tajwanie. W pewnym

na ten tekst czekaliśmy,

na naszej drodze. Życie byłoby nud-

momencie ktoś nam uświadomił,

ale warto było.

ne, gdybyśmy znali jego przebieg

że te piosenki są bardzo fajne i za-

w przyszłości. Wtedy chyba straci-

pytał wprost, czemu sami ich nie

łoby sens tak naprawdę. To, że obfi-

wydamy. To był punkt zwrotny. Po-

tuje w niespodzianki – i te miłe, i te

wstały kolejne piosenki, w sumie

niemiłe, także ma swój urok.

było ich dziesięć. Z tego powstał
materiał demo. Poprzez Dorotę

– Jak już mówimy o drodze i wywołany został temat debiutanckiej

zji Polskiej trafiła ona do Tomika

płyty, to nie sposób nie zauważyć

Grewińskiego i Kayah. Doro-

tego, że droga do jej wydania była

ta zadzwoniła z informacją,

długa.

że Kayah chce wydać moją

– Rzeczywiście była dość dłu-
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Szpetkowską pracującą w Telewi-

płytę. Nie miałem pojęcia

ga, aczkolwiek nigdy nie myślałem

o tym, że posiada ona

o tym, aby debiutować fonograficz-

swoją

nie w wieku 20 lat, nie wspominając

Był

już o wieku nastoletnim… Pojawia-

Wiosna, zbliża-

ła się w tamtych czasach w głowie

jące

się

myśl, że może kiedyś uda się wydać

We

wrześniu

płytę, ale to w wieku lat nastu było

odbywał się

bardzo niezdefiniowane i chyba nie

pod

zależało mi aż tak bardzo. Zresztą za-

cem Kultu-

wytwórnię.
rok

2003.
lato.

Pała-
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– Z perspek-
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tywy czasu nic byś nie zmienił
w tej płycie?
– Absolutnie nie. Fantastyczne
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– Nigdy nie pojawiły się myśli,

szy i ostatni w życiu biegłem pod

że gdybyś debiutował w młod-

górkę na dyskotekę z przyjaciółmi.

szym wieku to byłoby łatwiej?

Chociaż do dzisiaj przyznaję, że do

było to, że nagraliśmy sami taką pły-

– Absolutnie nie. Jest takie prze-

tańca mam stosunek ambiwalentny.

tę jaką chcieliśmy. Oczywiście ona

kleństwo – bodaj byś żył w cieka-

Pamiętam jak zadzwoniła do mnie

została nagrana w profesjonalnych

wych czasach. Ja żyłem i żyję w cie-

pani z produkcji „Tańca z gwiaz-

warunkach, już nie chałupniczymi

kawych czasach. Nie jest i nie było

dami”. Musiałem w rozmowie te-

metodami. Ale była dokładnie taka

nudno. Mój ojciec był rzemieślni-

lefonicznej

jaka miała być. Bez żadnych naci-

kiem i czekał 30 lat na podłączenie

i przeprosić, że muszę odmówić.

sków z zewnątrz. Bardzo sobie ce-

telefonu, ale bez niego też funkcjo-

Dopytywano się dlaczego, podkre-

niliśmy tę wolność artystyczną i by-

nował znakomicie. Chociaż miesz-

ślano, że są tam wszyscy, którzy się

liśmy bardzo dumni z tego powodu,

kaliśmy na czwartym piętrze mógł

najmniej z tańcem kojarzą (śmiech).

że zrobiliśmy to sami. Z perspekty-

zamontować szyld na dole. Nie zro-

Powiedziałem, że nie mógłbym

wy czasu muszę przyznać, że choć

bił tego a i tak miał bardzo dużo pra-

tego zrobić nie tyle sobie co przede

debiut nie był szybki, ale z całą pew-

cy, gdyż powszechnie był uważany

wszystkim rodzinie – zwłaszcza żo-

nością był bardzo udany. Co prawda

za specjalistę. Ojciec zmarł w 1993

nie związanej z tańcem zawodowo.

miałem wtedy 38 lat, ale cieszę się

roku i telefonu nie doczekał. Rok

Finalnie po wielu latach wystąpiłem

z tego, że ta płyta powstała w takim

później go podłączyli… (śmiech)

w „Tańcu z gwiazdami”… jako wo-

momencie, gdy dojrzałem do debiu-

Kiedyś były inne czasy. Ponure

kalista. Także mogę powiedzieć, że

tu fonograficznego.

czasy. Etap Gierka pamiętam do-

co ma wisieć nie utonie. Co prawda

skonale. Czasy były trudne, smut-

mój udział trwał około 45 sekund

– Myślisz, że zamiłowanie do

ne, czasem przerażające. Nie było

łącznie z ukłonem, ale jednak by-

muzyki oraz wcześniejsza obec-

internetu a nawet telefonu. Ludzie

łem! (śmiech)

ność w świecie show-biznesu i mu-

integrowali się sami. Spotykali się

zyki wpłynęły na ten krążek?

bardzo

podziękować

częściej. Próbowali stworzyć alter-

– Na polskim rynku muzycz-

– Te wieloletnie doświadczenia do

natywną rzeczywistość, odmienną

nym jest miejsce dla artysty doj-

dziś wpływają na moją twórczość.

od prozy życia. Wspaniale wspomi-

rzałego, świadomego tego co robi

Podobnie jak wiele muzycznych in-

nam lata 80., czasy szkoły średniej.

i bardzo konsekwentnie idącego

spiracji. Przez lata byłem zapalonym

Zresztą wtedy uznałem, że śpiewa-

swoją drogą?

modelarzem. Do dziś na strychu mam

nie i muzykowanie uwielbiam, po-

– Absolutnie nie. Sri Lanka, Cej-

modele, które na pewno kiedyś skle-

dobnie jak grę na gitarze. Miałem

lon, Malediwy… oczywiście to był

ję (śmiech). Największą moją pasją,

grupę przyjaciół, z którymi założy-

żart z serii żartów „wojskowych” –

a jednocześnie pracą, jest muzyka.

liśmy zespół. Jeździliśmy ze swo-

mało śmiesznych. A tak na poważ-

To jest fantastyczne, że mogę robić

imi piosenkami po całej Polsce – na

nie to uważam, że jest bardzo dużo

to co lubię zawodowo. To jest wręcz

wszystkie przeglądy i konkursy pio-

miejsca. Myślę, że polski rynek i tak

nieocenione.

satysfakcję

senki autorskiej, studenckiej. Trafia-

jest bardzo bogaty. Czasami trze-

z tego, że robię zawodowo to co ko-

Czerpię

liśmy również za granicę, do NRD,

ba poszperać żeby znaleźć coś

cham. W czasie wolnym często zda-

ale także do Związku Radzieckiego.

fajnego, co nam będzie

rza mi się wieczorem włączyć jakiś

Byłem wtedy w Moskwie i do dziś

odpowiadać. Ale

koncert zamiast filmu. Czasami mam

to pamiętam. Był to okres piere-

z całą odpo-

takie momenty, że przypominam so-

strojki, ale wtedy Moskwa robiła

bie, że dawno nie słyszałem jakiegoś

naprawdę ogromne wrażenie. Pa-

artysty i przez kilka dni z rzędu prze-

miętam, że mieszkaliśmy w hotelu

słuchuję jego płyty. Tak było ostatnio

odległym o 18 kilometrów od cen-

z solowymi płytami Marka Knopfle-

trum, ale ja doskonale wiedziałem

ra. Zakładam na uszy słuchawki, roz-

jak dojechać metrem do centrum

siadam się w fotelu i muzyka mnie

i w miarę swobodnie poruszać się

pochłania.

nieznośnym

w jego okolicach. Byłem nad Mo-

człowiekiem gdyby nie muzyka. Ona

rzem Czarnym, w Soczi. W ciągu

mnie nastraja i wzrusza. Jest bardzo

jednego dnia odwiedziliśmy Gruzję.

silnie obecna w moim życiu i ma

Na nic bym tych doświadczeń nie

wpływ na to, co tworzę.

zamienił. W Soczi po raz pierw-

Byłbym
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wiedzialnością mogę stwierdzić,
że jest bardzo barwny. Jest mnóstwo znakomitych wykonawców.
Jestem ogromnym fanem krakowskiego tria Kroke, które wydało między innymi wspaniałą
płytę „Traveller”. Ten zespół jest
zapraszany przez Petera Gabriela
na jego festiwale i wcale się temu
nie dziwię. Jest też mnóstwo innych znakomitych wykonawców,
którzy fantastycznie grają muzykę rokową. Jazzmanów mamy
także znakomitych.
– Jak to się zatem dzieje, że
jednak światowa kariera dla
Polaków zajmujących się muzyką jest bardzo trudno osiągalna. W czym tkwi problem?
Trzeba by się najpierw zastanowić nad tym co rozumiemy pod
sformułowaniem

międzynaro-

dowa kariera. Czy pod tym kryje się wydanie płyty w Stanach

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Zjednoczonych, czy w Niemczech

i wtedy pojawił się pomysł, by stwo-

bez użycia sampli i elektroniki

bądź we Francji…

rzyć taką płytę. Uzupełniliśmy ma-

a z udziałem klasycznych in-

teriał o cztery nowe piosenki. Udało

strumentów takich jak bas, bęb-

nam się także stworzyć polsko-ka-

ny, fortepian, oryginalne organy

–Możemy to zdefiniować jako
obecność

artystów

nadyjską kolaborację, bo w piosen-

Hammonda, gitary akustyczne

w zagranicznych rozgłośniach

polskich

ce „Ktoś między nami” można usły-

i gitara elektryczna. Pojawia się

radiowych.

szeć także perkusistę Chrisa Aikena

także sekcja dęta, co jest ogrom-

– Sam jestem tego ciekaw. My-

oraz świetnego Keitha Benneta,

nym walorem w przypadku jed-

ślę, że są puszczani. Być może rza-

który zagrał na harmonijce i dołą-

nej z piosenek. Gościnnie wy-

dziej, ale są. Wyszperałem kiedyś

czył kompletnie niespodziewanie.

stąpił na tej płycie Amerykanin

w intrenecie, że moja debiutancka

Zresztą na tej płycie nie zmieścił się

z Nashville, który zagrał na pedal

płyta pojawiała się w rosyjskich

jeszcze jeden utwór, który powstał

steel guitar i ten jego udział na-

rozgłośniach radiowych. To oczy-

w dość podobny sposób. Veroni-

daje piosence zdecydowanie cha-

wiście nie oznacza, że zrobiłem

que la Berre nagrała swoją partię

rakteru. Mnie się to od razu sko-

międzynarodową

Na-

piosenki „Podaruj mi” w Paryżu, ja

jarzyło z Knopflerem. Myślę, że

tomiast mamy wiele postaci na

w podwarszawskim studiu. Mimo

jakby tego posłuchał to z pewno-

światowym poziomie jeżeli chodzi

tego, że nigdy się nie spotkaliśmy to

ścią spodobałby mu się ten kawa-

o artystów, twórców. To dotyczy

zaśpiewaliśmy razem.

łek. To nie jest nudna płyta. Jest

karierę.

zarówno muzyki jak i sztuki – ma-

barwna. Pokazuje wiele różnych

larstwa, rzeźby, literatury. Z tego

– Co dalej? Singiel „W drodze”

emocji. Czasem jest liryczna,

możemy być naprawę dumni. Je-

miał być zapowiedzią kolejnej

czasem dynamiczna. To co waż-

żeli chodzi o twórców muzycznych

płyty…

ne – między wszystkimi mu-

to nie chciałbym robić rankingu

– ...Która miała ukazać się pierw-

zykami, którzy brali udział

i wymieniać konkretne postacie,

szego września, ale nie powiedzie-

w jej tworzeniu powstała

ale myślę że mamy ludzi, którzy

liśmy którego roku (śmiech). Płyta

nić porozumienia. Już na

są rozpoznawalni na świecie. Jest

jest nagrana.

pierwszych próbach było

ich bardzo wielu.
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słychać, że nie robimy ni– Dojrzewa?

czego na siłę. To było fantastyczne

– Po pierwszej płycie, w chyba

– Mam nadzieję, że ten czas po-

najważniejszym duecie w swojej

zwoli jej dojrzeć do bycia na przy-

Walorem tej płyty jest to,

twórczości – z Kayah – posta-

kład platyną (śmiech). Oczywiście

że słychać na niej naprawdę

nowiłeś stworzyć płytę opartą

żartuję, a tak na poważnie jest już

dobrych muzyków.

wyłącznie na duetach. Skąd taki

nagrana. Przesłuchałem ją chyba

pomysł?

doświadczenie.

z trzydzieści razy w całości, czyli

– Patrząc na to, co króluje

– Sam się nad tym kiedyś zasta-

znam ją dobrze i muszę przyznać,

w rozgłośniach radiowych

nawiałem i miałem dość minoro-

że to nie jest zła płyta. Piosenki nio-

nie sposób nie zapytać o to,

we skojarzenie, bo Frank Sinatra

są ze sobą różne emocje, ale jest to

czy polski odbiorca jest na

wydał podobną płytę i krótko po-

płyta, którą jak się wrzuci do odtwa-

taką płytę gotowy.

tem zmarł… Chociaż trzeba przy-

rzacza, to ona nie wyskoczy sama

znać, że nie bez znaczenia był tu

automatycznie tylko będzie chciała

nad tym, ile z osób, które ku-

jego bardzo intensywny tryb ży-

tam wrócić w przyszłości (śmiech).

piły moją debiutancką płytę,

cia. Można sobie tylko wyobrazić

Eksperymentowałem na swoim bli-

a ona sprzedała się w bardzo

jak wyglądały jego koncerty w Las

skim środowisku – na rodzinie, bra-

dużym nakładzie, sięgnie teraz

Vegas, kiedy z Deanem Martinem

cie, przyjaciołach i twierdzą, że tego

po nowy krążek. Jestem tego

i Sammym Davisem Jr w trakcie

się fajnie słucha. Ten materiał ukaże

bardzo ciekawy. Ale jeszcze na

koncertu popijali whisky, palili pa-

się na pewno. Mam nadzieję, że już

chwilę wstrzymuję oddech – do

pierosy i wcale im to nie przeszka-

niedługo. Tym nowym materiałem

premiery sklepowej płyty. Mam

dzało w śpiewaniu. Zarówno oni

chciałem sobie zrobić urodzinowy

nadzieję, że ona ukaże się nieba-

jak i publiczność bawili się świet-

prezent i muszę stwierdzić, że pre-

wem.

nie. Wracając do tematu – nosiłem

zent jest trafiony.

się z zamiarem skompilowania

– A jaka jest ta płyta?

wszystkich duetów, które zagrałem

– Jest to muzyka, która powstała
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– Sam zastanawiam się

– My także mamy taką nadzieję. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Rozmawiała: MZ
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GLC SUV 220 d 4MATIC – zużycie paliwa (średnio) – 5,3 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 136 g/km.
GLC Coupé 220 d 4MATIC – zużycie paliwa (średnio) – 5,2 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 137 g/km.

Mercedes GLC.
Zachwyca nie tylko pięknem.
SUV czy coupé? Oto pytanie, które zadajesz sobie, patrząc na nowe modele Mercedes-Benz GLC.
Różni je sylwetka i stylistyka wnętrza, łączy – nowoczesna technologia, przywiązanie do luksusu
i wrażenie prawdziwego komfortu. Który samochód wybierzesz? Odwiedź salon Mercedes-Benz
i odkryj wszystkie zalety nowych modeli.
GLC SUV

od

1832 PLN netto/m-c*

Pierwsza rata gratis!

*Rata miesięczna netto dla GLC SUV 220 d 4MATIC w programie finansowania Lease&Drive 1%
dla przedsiębiorców (wpłata wstępna: 10% ceny netto pojazdu, okres umowy: 36 miesięcy,
przebieg średnioroczny: 25 000 km; Pakiet Gwarancyjny +24M/120 000 km gratis!).
Oferta Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.
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PODRÓŻE
KLAUDIUSZ SEVKOVIC

Mauritius rajska wyspa
Zima w Polsce to najwspanialszy czas na zwiedzanie najdalszych zakątków świata, dlatego też i tym razem postanowiłem
skierować się ku kuli południowej. Moim celem było miejsce, które widziałem dwadzieścia lat temu, a które zapadło głęboko w mojej pamięci – wyspa Mauritius.
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dziedzictwa europejskiego, indyjskie-

Po wyczerpaniu zasobów naturalnych

go, chińskiego i afrykańskiego, co two-

możliwych do wykorzystania i braku

rzy interesujący kraj. Arabscy żeglarze

źródeł pożywienia, zaczęli przenosić

odkryli niezamieszkaną leśną wyspę

się do Afryki Południowej. W kolejnych

Mauritius w IX wieku, następnie na

latach portugalscy żeglarze wprowadzi-

wyspę przybyli Portugalczycy w 1505

li na Mauritius szczury i makaki, które

roku, jednak to Holendrzy zaczęli ko-

nie znajdując naturalnych drapieżników

W związku z planowanym wyjazdem

lonizować wyspę, obejmując ją w 1598

zwiększały populację. W 1715 r. wyspa

nasunęło mi się wiele pytań dotyczą-

r. i nazywając Mauritius po Mauritz de

była we francuskich rękach. Francu-

cych tej wyspy, w szczególności o jej hi-

Nassau, księciu z Holandii. Holendrzy

zi osiedlając wyspę zmienili jej nazwę

storię i przybycie Europejczyków w tak

zdewastowali pierwotną przyrodę wy-

na Ile de France, głównym obozem był

odległe miejsce. Mauritius pozostawał

spy. Wycięli wiele gatunków cennych

Port Louis w miejscu obecnej stoli-

niezamieszkany przez ludzi aż do XVI

drzew, doprowadzili do wyginięcia

cy. Wyspa rozkwitła do najle-

wieku. Po rozpoczęciu osadnictwa wy-

symbolu wyspy – największego nielot-

piej

spa była rządzona przez różne siły eu-

nego ptaka dodo. Rozpoczęli plantację

miejsc na Oceanie

ropejskie, aż do momentu, w którym

trzciny cukrowej, a tym samym spro-

stała się niezależna. Żywność, kultura,

wadzali z Madagaskaru niewolni-

architektura i obyczaje są mieszanką

ków do pracy na plantacjach.
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Indyjskim. Francuzi przywieźli nie-

historia wyspy pomogła mi zrozumieć

dowane jest zgodnie z normami USGA,

wolników i stworzyli plantacje kawy,

tak różnorodną kulturę panującą w tym

starannie wpleciony w tropikalne sank-

bawełny, indygo i trzciny cukrowej.

miejscu.

tuarium course jest ustawiony na bujne

Francuskie rządy zostały zakwestiono-

Wracając do tego miejsca, jednym

góry i otoczone ogromną, krystalicznie

wane przez Brytyjczyków, którzy po

z moich głównych celów było zo-

czystą laguną. Pole powstało dopiero

nieudanej próbie zdołali zdobyć wy-

baczenie i zagranie na polach golfo-

w 2008 r., ale już stało się jednym z naj-

spę w 1810 r., Zmieniając jej nazwę na

wych, gdyż moja pasja golfa rozkwi-

lepszych na wyspie. Pole golfowe Er-

poprzednią – Mauritius. Pod brytyjską

tła zdecydowanie wiele lat po mojej

nie Els Championship jest zarządzane

koroną niewolnictwo zostało zniesione

wizycie w tym wspaniałym miejscu.

przez ośrodek Four Seasons Resort. Jest

w 1835 r. Większość niewolników prze-

Na wyspie znajduje się aż 15 pól gol-

w przepięknej scenerii i posiada kilka

niosła się do przybrzeżnych wiosek,

fowych, z czego wybrałem do gry dwa

twardych, głębokich bunkrów, liczne

z dala od plantacji. Indyjscy robotnicy

najlepsze dostępne do gry w czasie,

naturalne zagrożenia wodne i sześć

byli importowani, aby kontynuować

w którym przebywałem w tym raj-

dołków od strony Oceanu ze wspania-

pracę na plantacjach kwitnącego prze-

skim miejscu. Jednym z pól, na które

łymi widokami. Grając na nim, czasem

mysłu trzciny cukrowej. Mauritius uzy-

się udałem, była Anahita Golf Course.

zapominałem się, że rozgrywam rundę

skał niepodległość w 1968 r., w ramach

Pole zostało zaprojektowane przez Er-

golfa, gdyż natura pochłaniała mnie

Wspólnoty Narodów, przeprowadza-

nie Elsa. Klub golfowy Four Seasons

swoją ujmującą pięknością. Dołki 16,

jąc się do republiki w 1992 roku i jest

Mauritius w Anahita ma 7372 jardów,

17 i 18 oferują oszałamiające widoki

obecnie jednym z najbardziej demokra-

18-dołkowe, mistrzowskie pole par 72

na ocean. Akademia Golfa – Akademia

tycznych, prosperujących i stabilnych

z szerokimi fairway. Pole golfowe Ana-

Golfa Four Seasons Mauritius w Ana-

krajów Afryki. Krótka, lecz bogata

hita w Four Seasons – Mauritius zbu-

hita specjalizuje się w ulepszaniu gry
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gości na wszystkich poziomach umie-

wi około 100 hektarów ziemi. Obecnie

drzewami tropikalnymi. Wszystkie 18

jętności. Programy obejmują wszystkie

na wyspie nie ma już żadnych jeleni, ale

dołków tego golfa na wyspie ma widok

aspekty gry, w tym pełny swing, krótką

jest to jedno z obowiązkowych miejsc

na Ocean. Rozległe bunkry z piaskiem

grę, zarządzanie kursami, techniki tre-

do odwiedzenia i zobaczenia na Mauri-

i woda doskonale pasują do naturalnego

ningowe, trening mentalny, fitness golfa

tiusie. Ile Aux Cerfs słynie z piaszczy-

tła drzew i roślinności. Woda jest istot-

i odpowiednio dopasowany sprzęt. Club

stych plaż, pięknej laguny oraz bogatej

ną cechą kursu. Gra na tym polu była

House znajduje się w pobliżu 18. dołka

oferty zajęć i udogodnień oraz pola gol-

pasjonująca i przyniosła wiele pozy-

i zaprojektowany jest we współczesnym

fowego o tej samej nazwie. W Ile Aux

tywnych emocji.

stylu. W klubie znajduje się centrum

Cerfs z pewnością znajdziesz dzień re-

Czym byłby urlop w tak cudownym

fitness, akademia golfa, driving range

laksu i zabawy na jednej z plaż z wido-

miejscu, gdyby nie odpoczynek na

i profesjonalny sklep golfowy. Restau-

kiem na pocztówkę, a także możliwość

wspaniałych plażach wyspy oraz spo-

racja Clubhouse stanowi idealne miej-

kąpieli i nurkowania w lagunie. Na wy-

żywanie wykwintnych dań? Mauritius

sce na relaks po grze w golfa. Można

spę można dostać się z lądu szybką ło-

to perła Oceanu Indyjskiego. Plaże

podziwiać panoramiczne widoki zieleni

dzią, katamaranem lub nawet jachtem.

ze śnieżnobiałym piaskiem, palmami

i laguny, napić się drinka z przyjaciół-

Są one dostępne w różnych punktach na

kokosowymi i turkusową wodą, gdzie

mi lub zjeść smaczny posiłek. Gra na

wschodnim wybrzeżu Mauritiusa.

okiem sięgnąć – Mauritius to napraw-

tym polu to była ogromna przyjemność,

Pole golfowe zostało zaprojektowane

dę pocztówka. Nawet najbardziej do-

która na długo pozostanie w mojej pa-

przez znanego golfistę Bernharda Lan-

świadczeni podróżnicy są pod wraże-

mięci.

gera, klub golfowy jest dostępny dla

niem piękna wyspy. Plaże są idealnym

Kolejnym polem golfowym, na któ-

graczy na wszystkich poziomach. Kurs

miejscem na relaks, z piękną rafą kora-

rym miałem możliwość zagrać, było

obejmuje 38 hektarów w południowej

lową otaczającą większość wyspy. Rafa

Ile Aux Cerfs Golf Course. Pole to po-

części wyspy Ile Aux Cerfs z dołkami

pomaga utrzymać fale i duże, niebez-

wstało na wyspie Ile aux Cerfs – wy-

wijącymi się wzdłuż wyspy, naturalnie

pieczne ryby z dala od plaż na wyspie.

spa jeleni, która jest położona niedale-

w pofałdowanej topografii z wystają-

Mauritius ma nie tylko znane plaże pu-

ko wschodniego wybrzeża Mauritiusa

cymi skałami wulkanicznymi, jezio-

bliczne, ale także plaże hotelowe, które

w okręgu Flacq. Ta rajska wyspa stano-

rami i wąwozami oraz różnorodnymi

szczycą się znakomitą infrastrukturą.
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Przebywając na plażach można zakupić

nicy Pamplemousse, jest domem dla

Na zachodnim wybrzeżu wybudo-

nych jak snorkeling, kite surfing, narty

wana została latarnia Light House of

tropikalnych. Ogród został początko-

wodne, skutery, paragliding, windsur-

Albion. Wyjątkowa architektura la-

wo otwarty jako prywatny ogród przez

fing lub surfing, pływanie z delfinami,

tarni, sprawia, że jest ona bardzo in-

francuskiego gubernatora Mauritiusa

spacer po dnie oceanu, pływanie ka-

teresująca. Od czasów historycznych

prawie 300 lat temu, później stał się

jakiem i katamaranem. Dodatkową

zapewniała ona pomoc nawigacyjną

narodowym

atrakcją jest grill na plaży, gdzie można

wielu żeglarzom. Jeśli jesteś dobry

Mauritiusa. Rozciąga się na nieskoń-

zjeść wspaniałe, świeżo złowione ryby,

w fotografii, jest to jedno z najlepszych

czonych akrach ziemi i może zająć po-

krewetki, lobstery, w wyjątkowych wa-

miejsc do robienia zdjęć zachodu słoń-

nad tydzień, aby zobaczyć cały ogród.

runkach przyrody. Wśród turystów jak

ca. Z pewnością można tu doznać spo-

Znajduje się w nim ponad 650 odmian

i mieszkańców wyspy bardzo popu-

koju i bezkresu Oceanu, a podróż w tę

roślin, wśród których są słynne Baoba-

larna jest konsumpcja w „plażowych

stronę wyspy będzie warta zachodu.

by, Palmier Bouteille, nieuniknione gi-

restauracjach”. Charakterystyczne dla

niesamowitej

różnorodności

ogrodem

roślin

botanicznym

Chamarel – Ziemia Siedmiu Kolo-

gantyczne lilie wodne, dziesiątki roślin

wszechobecne

rów. Nazwa pochodzi od kolorowych

leczniczych, duży ogród przyprawowy

skały wulkaniczne. Mauritius należący

ziem. Jest to zjawisko naturalne i zna-

i wiele innych.

do archipelagu Maskarenów, powstał

cząca atrakcja turystyczna. Kolory

Port Louis, kosmopolityczna stolica

miliony lat temu w wyniku podwod-

ewoluowały poprzez przekształcenie

Mauritiusa została założona w 1735 r.

nych erupcji wulkanicznych.

lawy bazaltowej w minerały ilaste.

przez francuskiego gubernatora i pio-

krajobrazu wyspy są

Co jeszcze wspaniałego można zo-
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w przyrodę – sama przyjemność.

rozrywkę dla miłośników sportów wod-

Atrakcja ta stanowi stosunkowo nie-

niera Bertranda-François Mahé de La

baczyć na wyspie? Wodospady Seven

wielką powierzchnię

wydm składa-

Bourdonnais. Położona na północno-

Cascades oraz Tamarin Falls odgrywają

jącą się z siedmiu różnych kolorów

zachodnim wybrzeżu Port Louis jest

ważną rolę w podliczeniu piękna Mau-

(w przybliżeniu czerwonego, brązo-

administracyjną i biznesową stolicą wy-

ritiusa jako miejsca turystycznego. Wo-

wego, fioletowego, zielonego, nie-

spy. Korzystając z aktywności w ciągu

dospady znajdują się na wysokości oko-

bieskiego, purpurowego i żółtego).

dnia, miasto pełne jest kulturalnych i hi-

ło 290 metrów i jest to najwyższy punkt

Co ciekawe, różnobarwne piaski nie

storycznych skarbów, których nie moż-

na Mauritiusie. Piękno otaczającej zie-

mieszają się ze sobą, a wzięte w dłoń

na ominąć. Poza centralnym rynkiem,

leni, obserwacja ptaków, wsłuchanie się

i zmieszane, z powrotem wracają do

który jest głównym punktem dla tych,

swoich grup kolorów.

którzy chcą poczuć bliskość duszy Mau-

Narodowy Ogród Botaniczny znaj-

ritiusa, znajduje się wiele historycznych

duje się w pobliżu Port-Louis w dziel-

miejsc, w tym Pól Marsowych – najstar-
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Aubin. Kierując się nieustannym dąże-

w przeciągu kilku dni. Należałoby po-

La Vanille Park położony na południu

niem do bezkompromisowej jakości,

zostać na wyspie minimum miesiąc aby

Mauritiusa, gdzie można zobaczyć wie-

plantacja Saint Aubin doskonale spro-

w spokoju móc delektować się rajskimi

le zwierząt sprawia, że czujesz się jak

stała wyzwaniu polegającemu na po-

plażami, a jednocześnie podróżować

w zoo. Park jest interesujący zarówno

godzeniu innowacji, tradycji, ludzkiego

i odkrywać najpiękniejsze zakątki tego

dla dzieci jak i dla dorosłych. Space-

wymiaru i ochrony środowiska. W tym

miejsca. Nadal jestem pod wrażeniem

rując między drzewami bananowymi,

samym duchu z powodzeniem właści-

jakie wywarła na mnie ta

odkryjesz tysiące zwierząt zamieszku-

ciele wprowadzili do posiadłości plan-

wyspa, tak jak miało to

jących to miejsce, począwszy od stu-

tację wanilii i rzemieślniczą destylarnię

miejsce dwadzieścia lat

letnich ogromnych żółwi, krokodyli, po

rumu. Wyróżnia się to tym, iż powstał

temu. Cieszę się, że mo-

iguany, małpy, jelonki, mangusty, ja-

tu pierwszy rum rolniczy Mauritiusa,

głem tu powrócić i zachę-

pońskie karpie, mauretańskie nietoperze

pochodzący wyłącznie z czystego soku

cam każdego do podróży

i wiele innych gatunków.

z trzciny cukrowej.

w ten zakątek świata.

szego wyścigu na półkuli południowej.

Atrakcją dla podniebienia może być

Wspaniałą

możliwość

zobaczenia

zwiedzanie i degustacja rumu na plan-

wyspy z lotu ptaka wprowadzili właści-

tacji Saint Aubin. Położone wzdłuż

ciele helikopterów, proponując przelot

falistych zboczy południowego Mau-

nad najważniejszymi punktami wyspy.

ritiusa pola Saint Aubin znajdują się

Mauritius kryje w sobie jeszcze wie-

pod uprawą trzciny cukrowej od 1819 r.

le wspaniałych miejsc do zwiedzania,

Posiadłość ma swoją nazwę od jednego

odpoczynku oraz poznania. Niestety

z pierwszych właścicieli, Pierre de Saint

nie jesteśmy tego w stanie zobaczyć
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Salon masażu tajskiego i balijskiego
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Silesia Business & Life Golf Cup 8
GOLF

Gran Canaria – turnieje eliminacyjne
VIII

GOLF CUP

SILESIA
BUSINESS&LIFE

Na początku grudnia redakcja magazynu Silesia Business&Life zorganizowała turnieje eliminacyjne do cyklu
Silesia Business & Life Golf Cup 2018.
Turnieje zostały rozegrane na wyspie Gran Canarii – na
wspaniałych polach Salobre New Golf Course i Salobre
Old Golf Course.
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Początek grudnia to dwa tygodnie intensywnych rozgrywek golfowych na
wspaniałych polach Gran Canarii – Salobre New Golf Course i Salobre Old Golf
Course. The Old Course (South Course )
został otwarty w 1999 roku i jest jednym
z najstarszych pól golfowych na wyspie.
Został on zaprojektowany przez Rolanda
Favre, posiada 18 dołków i PAR 71. Na
polu tym rozgrywały się bardzo ważne
zawody, takie jak hiszpański PGA 2006
oraz Mistrzostwa Kobiet w Hiszpanii
w 2001 roku.The Old Course to pole dla
graczy na wszystkich poziomach. Tees
na różnych wysokościach, szerokie farways i małe greeny to jego cechy. Pole
to posiada trzy znakomite dołki, z których najbardziej wymagający to numer
11. Jest on symbolem pola, ze względu
na jego trudność, gdyż green jest wkomponowany w naturalne środowisko kamienia wulkanicznego, który go otacza. The New Course (North Course),
został zbudowany w 2008 roku i został
zaprojektowany przez Rona Kirby. Ten
18-dołkowe z PAR 70 ewoluowała intensywnie w ostatnich latach. The New
Course zaskakuje wszystkich graczy,
którzy szukają nowych doświadczeń
ze względu na swój specjalny projekt
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w niezwykłym krajobrazie. Jest to tech-

ska, naprzeciwko dwóch 18-dołkowych

samopoczuciu i pozwala cieszyć się wa-

nicznie wymagające pole, zaadaptowa-

pól golfowych z widokiem na morze

kacjami we własnym tempie. Golfiści

ne do środowiska naturalnego i dzikiej

i górskie szczyty wyspy. Spokój i har-

nim rozpoczęli turniej mieli możliwość

przyrody. Trudność niektórych jego

monia otaczającej przyrody, szum pta-

rozegrania rund treningowych na wyżej

uderzeń jest kompensowana przez krót-

ków i spektakularne zachody słońca

wymienionych polach, co w następnych

kie greeny, w których można uzyskać

sprawiają, że Sheraton Gran Canaria

dniach miało wpływ na wyniki oraz

bardzo dobre wyniki, poprzez wybranie

Salobre Golf Resort to idealne miejsce

oczywiście czas na „zaprzyjaźnienie

odpowiedniej strategii. Silesia Business

na odpoczynek od codziennego zgiełku.

się” z polami. Ogromną niespodzianką

& Life przygotowała dwa turnusy, pod-

Sheraton Gran Canaria Salobre Golf Re-

drugiego turnusu był hole in one pod-

czas których, zostały rozegrane dwa tur-

sort to idealne połączenie współczesnej

czas rudny treningowej. Wyczynu doko-

nieje eliminacyjne do krajowego finału

architektury, ciepłego i eleganckiego

nał zaprzyjaźniony z Silesia Business &

Silesia Business & Life Golf Cup 2018.

wystroju, spokojnej okolicy i doskona-

Life Chriss Duffy. Oczywiście nie obyło

Sheraton Salobre Golf & Resort to wy-

łych usług. Liczne punkty widokowe

się bez hucznego świętowania jego osią-

jątkowy pięciogwiazdkowy hotel, znaj-

i małe zakątki ośrodka tworzą odpręża-

gnięcia. Wspaniałe towarzystwo zaprzy-

dujący się w sercu naturalnego środowi-

jącą atmosferę, która sprzyja dobremu

jaźnionych golfistów, którzy przybyli

SILESIA BUSINESS & LIFE

z Polski oraz przepiękne ambiente sprawiało, że rundy turniejowe
nie były tylko czystą rywalizacją
ale także wielką przyjemnością,
natomiast wyniki zadowalały najbardziej wymagających golfistów.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali możliwość zagrania
w turnieju finałowym, wyjątkowe
pamiątkowe statuetki oraz wiele
cennych

nagród

ufundowanych

przez organizatora turnieju Silesia
Business & Life i Partnerów turnieju firmę Golf Team, Sierra Golf
Resort, Ropice Golf Resort.
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Wyniki turnieju eliminacyjnego po dwóch rundach Gran Canaria I turnus
Stroke Play Brutto
Bigus Bogdan
78/83
Szumański Łukasz 84/90
Szczepański Adam 91/93

– 161
– 174
– 184

Stableford Netto HCP 0-18
Wolny Zdzisław
35/26 – 61
Syldatk Andrzej
34/26 – 60
Szumański Mariusz
31/24 – 55

Stableford Netto HCP 18,1-36
Heith Gilbert
26/32
– 58
Mosoń Grażyna
31/27
– 58
Niechciał Małgorzata
25/32
– 57

Wyniki turnieju eliminacyjnego po dwóch rundach Gran Canaria II turnus
Stroke Play Brutto
Żrodowska Maria
82/80
Bigus Bogdan
79/91
Duffy Chris
90/81

– 162
– 170
– 171

Stableford Netto
Witczak Wojciech
Kiruja Ernest
Turostowski Cezary

HCP 0-18,0
32/26
– 58
25/28
– 53
24/26
– 50

Stableford Netto HCP 18,1-36
Cebula-Jawińska Renata
25/34
– 59
Wasiński Władysław
31/25
– 56
Ling James
28/20
– 48

Wyniki turnieju Srixon Cup
Stroke Play Brutto
1. Bigus Bogdan		
77
2. Żrodowska Maria
77
3. Turostowski Cezary
87

Stableford Netto 18,1-36
1. Sevkovic Tiger			
2. Kozłowski Jacek		
3.Cebula-Jawińska Renata		

Stableford Netto HCP 0-18
1. Witczak Wojciech
29
2. Kiruja Ernest
28
3. Iwan Tomasz
23

Wyniki turnieju Komu Group
Stableford Netto HCP 0-18
1. Szumański Mariusz
34
2. Gawina Radosław
33
3. Górecki Zbigniew
33
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Stableford Netto 18,1-36
1. Marchlewski Stanisław
2. Szwabowicz Czesław
3. Borzdyński Stanisław

38
35
32
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HOLE IN ONE
DUFFY CHRIS

33
31
29
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TOP 100
GOLF COURSES IN

CONTINENTAL
EUROPE
2018
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Silesia Business & Life Golf Cup 8
GOLF

Mauritius – turniej eliminacyjny
Po raz pierwszy w historii polskiego golfa, golfiści amatorzy wyjechali rozegrać turniej na malowniczej i słonecznej wyspie Mauritius. Wyspa przywitała uczestników wyjazdu błękitnym niebem
i ciepłem, którego w styczniu w Polsce brakuje.

VIII

GOLF CUP

SILESIA
BUSINESS&LIFE
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Golfiści zostali zakwaterowani we

Ile Aux Cerfs, na którą przybywają

również rozegrany turniej partnera

pięciogwiazdkowym

nie tylko golfiści, ale również turyści

naszego cyklu, którym został Cham-

hotelu, tuż nad brzegiem oceanu

chcący znaleźć się na przytulnych

pagne Mumm. Zwycięzcą został

indyjskiego. Wyspa ta to nie tylko

plażach wraz z bujną, dziką roślin-

Krzysztof Borończyk, który otrzy-

wspaniałe plaże, ale także piękne

nością. Niestety w związku z nie-

mał okazałe butelki Magnum.

i profesjonalnie przygotowane pola

spodziewanym nadejściem cyklonu,

Mauritiusie wyłoniliśmy kolejnych

golfowe. Turniej eliminacyjny Si-

który był zaskoczeniem dla wszyst-

finalistów

lesia Business & Life Golf Cup zo-

kich obecnych na wyspie osób, or-

Golf Cup 2018, który zostanie roze-

stał zaplanowany do rozegrania na

ganizatorzy musieli zamknąć turniej

grany w sierpniu. Rundy treningowe

dwóch polach Ile Aux Cerfs Golf

po pierwszej rundzie, gdyż dla bez-

i turniejowe rozegrane na wyspie

Club i Anahita Golf Course. Pierw-

pieczeństwa turystów i mieszkańców

były doskonałą okazją do zapoznania

sze z wymienionych pól znajduje się

wyspy wszystkie pola golfowe zosta-

się niespotykaną dotąd nawierzchnią

na małej wysepce o tej samej nazwie

ły zamknięte. Podczas wyjazdu został

fairwayów. Rozegranie rund golfo-

wspaniałym

SILESIA BUSINESS & LIFE

Silesia

Na

Business&Life
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wych z widokami na Ocean Indyjski
zapierały dech w piersiach. Częstym
widokiem były pozostawione torby
golfowe, a ich właściciele poddawali
się sesjom zdjęciowym na przylegających plażach. Kolejny turniej
eliminacyjny już w marcu, a gościć
będziemy w Republice Południowej
Afryki.

74
74
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Dla uczestników wyjazdów Partnerzy Silesia Business & Life Golf Cup
przygotowali dodatkowe turnieje. Podczas pierwszego turnusu został
rozegrany turniej Komu Group, natomiast podczas drugiego turnusu turniej
Srixon. Partnerzy przygotowali wspaniałe nagrody jak statuetki, wyjazdy
zagraniczne oraz nagrody rzeczowe.
Wyniki turnieju eliminacyjnego
Silesia Business & Life Golf Cup
Stroke Play Brutto
1. Bigus Bogdan88
Stableford Netto HCP 0-18
1. Kiruja Ernest
2. Borończyk Krzysztof
3. Wolny Zdzisław
Stableford Netto HCP 18,1-36
1. Nagengast Katarzyna
2. Gorczowski Eugeniusz
3. Dziubałtowski Piotr

SILESIA BUSINESS & LIFE

VIII
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•

GRAN CANARIA
MAURITIUS
RPA
5-17 marca 2018
ROPICE
19 maja 2018
SIERRA
2-3 czerwca 2018
SAND
VALLEY
22-23 lipca 2018
• TURNIEJ ODBYŁ SIĘ

• TURNIEJ ODBYŁ SIĘ
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GRAN CANAR

GOLF CUP 2018
••
•

SIERRA SAND VALLEY
ROPICE

•

•

MAURITIUS

RIA
RPA

VIII

GOLF CUP

SILESIA
BUSINESS&LIFE
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Zapraszamy do Ropice Golf Resort
Oferta specjalna

Green Fee już od 550 CZK/89 zł - płatne 3 dni wcześniej
Pakiet wakacyjny „Vital Golf” w Hotelu Vitality **** od 4.990CZK/ 799 zł
www.beskydgolf.com
gsm: +420 602-442-547

78

TurniejS eliminacyjny 19.05.2018
ILESIA BUSINESS & LIFE

ZAPRASZAMY
do całorocznego sklepu
w Katowicach

Al. Korfantego 191, 40-153 Katowice
www.golfteam.pl
pn-pt 09:00-17:00
sklep@golfteam.pl
sb i nd po kontakcie telefonicznym ILESIA BUSINESS & LIFE

S

+48 730 735 333
+48 534 612 717
+48 534 143 589
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PyeongChang 2018
SPORT

Znicz znów płonie!
Już po raz 33. sportowcy z całego świata będą walczyć o medale Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Tym razem rywalizacja będzie toczyć się
w Korei Południowej. Igrzyska odbędą się w Pjongczangu, od 9 do 25 lutego. Gospodarz igrzysk został wybrany 6 lipca 2011 roku podczas 123.
Sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Pjongczang wygrał już
w pierwszej rundzie głosowania, uzyskując 63 głosy. Pokonał Monachium
o 38 głosów, a francuskie Annecy o 45 głosów.
Azjaci wreszcie dopięli swego.

kim poczynania polskich zawod-

tacji i 8 lutego wniesie polską flagę

O organizację ZIO ubiegali się po raz

ników, którzy powalczą o medale.

podczas ceremonii otwarcia. – Oglą-

trzeci, ale do tej pory nie wytrzymy-

Największe szanse mają na to rzecz

dając Igrzyska w Salt Lake City

wali konkurencji Vancouver (2010)

jasna

Stoch

marzyłem o udziale w tej imprezie,

i Soczi (2014). Głównym miejscem

przystąpi do obrony dwóch złotych

kontuzja wykluczyła mnie z Turynu,

igrzysk będzie gmina Daegwally-

krążków z Soczi. Akcje pozostałych

w Vancouver to marzenie się speł-

eong-myeon

ośrodek

członków ekipy Stefana Horngache-

niło, do Sochi pojechałem po medal

sportów zimowych w Korei Połu-

ra też stoją wysoko, zwłaszcza po

a właściwie dwa, w Pjongczangu

dniowej).

(największy

Kamil

świetnej „drużynówce” w Zakopa-

poprowadzę

tysięcy

nem i udanych zawodach indywidu-

To piękne uczucie, jak spełniają się

mieszkańców. Od czasów organi-

alnych w Willingen, tuż przed wylo-

twoje marzenia – podkreśla Bródka.

zacji igrzysk w Lillehamer w 1994

tem na igrzyska.

Pjongczang

liczy

45

naszą

reprezentację.

Czy łyżwiarz liczy także na sukces
reprezentantów

sportowy? – Mam duże doświadcze-

olimpijskie. Położone jest w pół-

warto będzie mieć na uwadze? Za-

nie, nadal jestem groźny. Oby zdro-

nocno-wschodniej części Korei Po-

pewne ostatni start w karierze na

wie dopisało i wszystko się poukła-

łudniowej, prawie 200 kilometrów

imprezie tej rangi zaliczy Justyna

dało. Dam z siebie 110 proc. Jadę

od Seulu. Pjongczang leży w paśmie

Kowalczyk. I choć nie jest faworyt-

jako mistrz olimpijski, nie nakładam

Gór Wschodniokoreańskich, co wy-

ką do zdobycia medalu, to możemy

na siebie takiej presji, że muszę po-

korzystano do stworzenia ośrodków

być pewni, że wyleje z siebie wiele

wtórzyć sukces, ale stać mnie na

narciarskich Yongpyong oraz Jeong-

litrów potu, by pokazać się z jak naj-

wszystko. Jeśli jest presja, to nie pa-

seon Alpine Center.

lepszej strony.

raliżująca – zapewnia. Podobnego

roku, będzie to najmniejsze miasto

Jakich

jeszcze

Obie lokalizacje miały już zaszczyt

Być może miłą niespodziankę

zdania są Konrad Niedźwiedzki i Jan

gościć najlepszych alpejczyków na

zdołają sprawić nasze biathlonist-

Szymański. Może o sensację poku-

świecie.

w Yognpyong

ki. Magdalena Gwizdoń, Weronika

szą się zdolne panie: Luiza Złotkow-

i Jeonseng został rozegrany puchar

Zarówno

Nowakowska, Krystyna Guzik i po-

ska i Natalia Czerwonka?

świata w narciarstwie alpejskim. Na-

chodząca z Chorzowa Monika Hoj-

tomiast w 2009 roku w Pjongczan-

nisz mają już wielkie doświadczenia

gu odbyły się mistrzostwa świata

na zawodach rangi mistrzowskiej

– Mamy dobre wspomnienia z Ko-

w biathlonie. Z kolei kilka dyscyplin,

i olimpijskiej. Jeśli trafią z formą,

rei. Dwa razy udało się nam być na

w tym hokej i curling, rozgrywane

taki bagaż może okazać się decydu-

podium, a Maciej Kot wygrał tam

będą w sąsiednim mieście, nadmor-

jący w przypadku walki o podium.

nawet na normalnej skoczni. Oba

skim Gangneung.

LICZYMY NA NASZYCH

80

skoczkowie.

Oczywiście będziemy liczyć tak-

SKOCZKOWIE NA MEDAL?

obiekty sprzyjają

naszym

skocz-

że na naszych łyżwiarzy szybkich.

kom, którzy dobrze się na nich czu-

Mistrz z Soczi, Zbigniew Bródka

ją. Wydaje mi się, że w porównaniu

Igrzyska Olimpijskie w Pjongczan-

przyznaje, że nie powiedział jeszcze

z ubiegłym rokiem skaczemy lepiej

gu to najważniejsza zimowa impreza

ostatniego słowa. 33-latek dostąpił

– ocenia szkoleniowiec naszej ka-

sportowa czterolecia. Z wielką uwa-

nie lada zaszczytu: został wyzna-

dry skoczków narciarskich, Stefan

gą będziemy śledzić przede wszyst-

czony chorążym polskiej reprezen-

Horngacher.

SILESIA BUSINESS & LIFE

Nic dziwnego, że Polacy dobrze
czują się na omawianych obiektach.
W 2008 roku w Pjongczangu powstał nowy kompleks skoczni narciarskich. Wybudowano tam pięć
skoczni o punktach konstrukcyjnych
od 15 do 125 metrów. Aplensia Jumping Park został wybudowany z myślą o prestiżowych zawodach, ale na
igrzyska musiał zaczekać aż dekadę.
Zawodnicy powinni być zachwyceni jego przygotowaniem: kompleks
wyposażony jest w igielit, sztuczne
oświetlenie i trybunę, która pomieścić może nieco ponad 25 tysięcy
widzów.
Wielkość głównej skoczni wynosi 142 metry. To właśnie na niej 17
lutego odbędzie się konkurs indywidualny mężczyzn, a dwa dni później
zawody drużynowe. Pierwszy rekord
tej skoczni ustanowił w zeszłym
roku... Jan Ziobro! Polak oddał podczas kwalifikacji do konkursu Pucharu Świata skok na odległość 135,5
metra. Nazajutrz jego wyczyn pobiło czterech skoczków. Dzisiaj rekord
należy do Stephana Leyhe i Anzego
Laniska. Obaj skoczyli 139,5 metra.
Do punktu HS doskoczyli zaś Kamil
Stoch i Stephan Kraft, ale ich 142metrowe próby zostały wykonane na
treningach i nie są oficjalne.
Drugą skocznią, na której rywalizować będą skoczkowie (a także
zawodniczki) jest obiekt normalny.
Jego punkt konstrukcyjny wynosi 98
metrów, zaś wielkość skoczni (HS)
109. Oficjalny rekord należy do
Stephana Krafta (113,5 metra). Najdłuższy skok oddał tutaj Słoweniec
Jure Sinkovec, ale nie ustał skoku
i wynik nie został zaliczony. W 2009
roku daleko pofrunął na skoczni normalnej Stefan Hula, który w ramach
Letniego Pucharu Kontynentalnego
wylądował na 105. metrze.
Widać więc doskonale, że białoczerwoni powinni liczyć się w walce
o olimpijskie laury. Pytanie, kto o nie
powalczy? Horngacher ma przecież
kłopot bogactwa. W kadrze znajdu-

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Ponownie oddajmy głos Austria-

tylko walka o wspaniałe tytuły

Maciej Kot, Stefan Hula i Piotr Żyła.

kowi: – Nie nazwałbym tego pro-

i wieczną chwałę. Oczywiście miej-

W konkursie drużynowym wystarto-

blemem. Jestem szczęściarzem, że

sce w panteonie gwiazd światowego

wać może tylko czterech. Kubacki

mogę wybierać z piątki znakomi-

sportu wydaje się najważniejsze, ale

i Stoch wydają się być pewniakami,

tych skoczków. Nie myślałem jeszcze

przy okazji można... nieźle zarobić.

bo w ostatnich tygodniach spisują

o obsadzie na konkurs w Pjongczan-

się najlepiej. Hula od początku se-

gu. Najpierw musimy zapoznać się

zonu prezentuje równy poziom, zo-

ze skocznią normalną. Najlepsza

mogą

stał nawet Mistrzem Polski. Za to

czwórka wystartuje w kwalifi-

Mistrzowie

Kot i Żyła po słabym początku se-

kacjach.

ją się Kamil Stoch, Dawid Kubacki,

zonu ostatnio nabrali wiatru w żagle
i pewnie to między nimi rozstrzygnie
się rywalizacja.
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NIE TYLKO PRESTIŻ
Igrzyska Olimpijskie to nie

SILESIA BUSINESS & LIFE

Polski Komitet Olimpijski ogłosił
wysokość nagród, na jakie
liczyć

medaliści.
olimpijscy

zgarną 120 tysięcy złotych, srebrni medaliści 80, a brązowi 50.
Ich trenerzy wzboga-

cą się o połowy tych kwot. Z kolei

dyscyplinach:

bobsleje,

sukcesy, bo jesteście dumą całego

medaliści w drużynach zarobią 75

łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo

kraju. Chciałem też podziękować za

procent podstawowej stawki.

szybkie, short track, skoki narciar-

drobne gesty, które świadczą o tym,

– To dokładnie takie same sumy,
jakie

obowiązywały

przy

okazji

biathlon,

skie, biegi narciarskie, narciarstwo

jakie wartości wyznajecie. Za to, że

alpejskie,

pielęgnujecie wartości patriotycz-

narciarstwo

dowolne,

ostatnich letnich igrzysk w Rio de

kombinacja norweska oraz snowbo-

ne w tak widoczny sposób. Czasem

Janeiro – powiedział sekretarz ge-

ard.

poprzez drobne symbole czy znaki.

neralny PKOl Adam Krzesiński.

Cztery dni przed rozpoczęciem

Uważam, że to ważne, bo spójność

– Wydaje się, że możemy liczyć na

ZIO w Kancelarii Prezesa Rady Mi-

Polski, solidarność i nasza siła leży

dwa lub trzy medale, ale poczekajmy

nistrów odbyło się spotkanie Mate-

też w tym, żebyśmy razem wyznawali

– dodał.

usza Morawieckiego z kadrą skocz-

wspólne wartości – zaznaczył pre-

ków narciarskich oraz z trenerami,

mier.

20 stycznia PKOl zatwierdził skład

którzy będą reprezentować Polskę na

Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej.

XXIII Zimowych Igrzyskach Olim-

Reprezentacja Polski liczyć będzie

pijskich w Pjongczangu. – Jesteście

58 osób (26 kobiet i 32 mężczyzn).

naszą ogromną nadzieją, żeby repre-

Polacy wystąpią w następujących

zentować Polskę i zdobywać dla niej
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Mateusz LIGOCKI
SPORT

Dzięki golfowi
na czwartych igrzyskach
Mateusz Ligocki będzie jednym z dwóch snowboardzistów na świecie, który weźmie udział w czwartych zimowych igrzyskach olimpijskich z rzędu. W przeszłości wziął
udział w igrzyskach w Turynie, Vancouver i Soczi. Tylko
mistrz olimpijski crossowy z Soczi Pierre Vaultierre też
cztery razy będzie uczestnikiem tego sportowego święta. - Jak ten czas leci. Jestem najstarszym Europejczykiem,
snowboarderem crossowym, który w rywalizacji Pucharu
Świata startuje. Taki „Noriaki Kasai snowboardu” – można
powiedzieć. Startują dwa razy młodsi zawodnicy. Ja jestem
od nich dwa razy starszy. Roczniki 2000 i młodsi.

– Jak się to wszystko zaczęło?

lata wcześniej. Próbowałem się wte-

Najpierw były narty, a dopiero

dy dostać na olimpiadę w Salt Lake

potem deska?

City i dziś byłbym na piątych igrzy-

– Na nartach jeżdżę od czwarte-

skach. Jednak było za mało czasu,

go roku życia, za sprawą taty, który

by zdobyć olimpijską przepustkę.

jest świetnym narciarzem. Mama

Ale snowboard od tego momen-

zresztą też wspaniale jeździ. Ale ja

tu cały czas się rozwija, dochodzą

uwielbiam snowboard. To świetny,

nowe konkurencje.

idealny sport dla mnie. Jest takie
powiedzenie, że dzień bez snow-

– Jest Pan niesamowicie silną

boardu, to jak dzień spędzony na...

osobowością, o żelaznym charak-

nartach. Dlatego narty ubieram cza-

terze, o czym świadczy chociażby

sami, szczególnie między świętami

fakt wyjścia z ciężkiej choroby

Bożego Narodzenia a Nowym Ro-

przed kilku laty.

kiem, by sobie przypomnieć, jak są

– Ta choroba zaczęła się w Egip-

wspaniałe, ale potem jeszcze chęt-

cie. Byłem na zgrupowaniu kadro-

niej wracam do tego wspanialszego

wym po sezonie. Słońce, witaminy,

snowboardingu.

dieta, wypoczynek, raj na ziemi, ale
potem przyplątało się ciężkie bakte-

84

– Snowboard debiutował w 1998

ryjne zapalenie stawów. Wszystko

roku na igrzyskach w Nagano

mnie nagle rozbolało. Jeździłem na

w Japonii.

wózku inwalidzkim, ale sam nie by-

– A ja zaczynałem swoją snow-

łem nawet w stanie odepchnąć się

boardową przygodę w grudniu dwa

tymi kółeczkami. Jak kaszlałem, to
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myślałem, że mi rozrywa biodro,

było zadowalające, ale postanowi-

miednicę. Prawą część ciała miałem

łem, że będę walczył na moich trze-

sparaliżowaną. Nie potrafiłem kurka

cich igrzyskach. Nawet lekarze nie

w łazience odkręcić. Oddział zakaź-

wierzyli, że mi się uda. Skończyło

ny w Cieszynie. Potem reumatologia

się na pierwszej rundzie, ale gdybym

w Ustroniu... W szpitalu leżałem

awansował dalej, to byłby cud, choć

przez trzy tygodnie. Przyjąłem 70

po cichu o tym marzyłem.

kroplówek przez tydzień. I Grzegorz
Majzel, człowiek petarda, znakomity

– Jest Pan nie tylko znakomitym

piosenkarz napisał o mnie i specjal-

snowboarderem, ale i... golfistą.

nie dla mnie piosenkę, ale też i dla

Odnosi Pan sukcesy na trawiastym

tych osób, które znajdują się w ta-

polu. Jak się zaczęła Pana przygo-

kich koszmarnych sytuacjach, a jed-

da z tą ciekawą dyscypliną?

nak wychodzą z nich. Nie wolno się

– Początek był o tyle ciekawy, że

poddawać, trzeba walczyć. Byłem

wszystko zaczęło się od naszego

szósty na świecie, a za miesiąc za-

wujka z Melbourne. Tam w golfa

chorowałem, byłem zerem i znów

grają nawet bezrobotni, ludzie na

stanąłem na nogach. Cały czas jed-

zasiłkach. Tata gościł kiedyś u niego

nak wierzyłem, że to ma sens, że po

i wtedy wujek podarował mu pierw-

coś to się stało. Nie miałem chwili

szy zestaw kijów. Na początku nie

zawahania, że to się nie skończy do-

wiedziałem nawet jak się kije trzy-

brze. Że nie wyjdę z choroby. Moja

ma, ale stopniowo wciągałem się

mocna wiara mnie niosła.

w ten sport. Zrobiłem Zieloną Kartę
i zacząłem na poważnie startować

– To był taki triumf ducha nad
ciałem?

w turniejach. Najpierw amatorskich,
a potem już coraz bardziej profesjo-

– Na pewno tak. Wszystko roz-

nalnych. Odniosłem parę sukcesów

strzygnęło się 9 lutego, dzień później

– dostałem się do reprezentacji kraju,

miałem wylot do Rosji. Dostałem

pojechałem do Republiki Południo-

zaświadczenie od mojego lekarza,

wej Afryki na mistrzostwa świata

że on nie widzi przeciwwskazań,

World Amateur Golfers Champion-

żebym

wyczynowego

ship w kategorii celebrytów. Wygry-

uprawiania sportu. Ale ostateczną

wrócił

do

wałem, stawałem na podium Silesia

decyzję podjął COMS, miałem też

Business Golf Cup wspaniały turniej

badania w klinice w Soczi. Moje

organizowany przez waszą Redak-

przygotowanie wydolnościowe nie

cję.
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– Gra w golfa oraz uprawianie
dyscypliny olimpijskiej niesie za
sobą ogromne koszty z tym związane?
– Dziś dostanie się na igrzyska
olimpijskie nie jest przypadkiem.
Aby to uzyskać, trzeba dużo jeździć
po świecie. Chciałem w tym miejsu ogromnie podziękować Business
Partners Club, dzięki którym mogłem przygotowywać się w optymalnych warunkach i osiągnąć minimum olimpijskie. Zrobię wszystko,
by nie zawieźć powierzonego przez
właścicieli zaufania, gdyż zarówno
ja jak i firma Business Partners Club
jesteśmy profesjonalistami skazanymi na sukces.
– Golf stał się Panu aż tak bliski?
– Bardzo, bardzo bliski. W minionym sezonie zagrałem trzydzieści
rund turniejowych, w ciągu dwóch
lat – pięćdziesiąt rund. Na polach
spędziłem pięćdziesiąt dni. Golf
traktuję jak wspaniałą rozrywkę, we
wspaniałym klimacie, pięknych oko-
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WSPIERAMY TWÓJ SUKCES
BPC świadczy indywidualne, kompleksowe, dopasowane do potrzeb przedsiębiorców usługi.
Sprawdź jak rozwijać swój biznes i poszerzać swój majątek w bezpieczny sposób.

BPC najbardziej słynie na rynku z uzyskanego know how
jak efektywnie pomnażać pieniądze swoich Klientów (zyski 9,6% w skali roku),
przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa inwestowanego kapitału.
Więcej informacji dla inwestorów: tel: 0048 664-000-666

GENERALNY SPONSOR
MATEUSZA LIGOCKIEGO
www.bpc.pl
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licznościach przyrody. Ale golf to też
przygotowanie mentalne do zimy,
abym był lepszym snowboarderem.
W snowboardzie, jak i w golfie często wygrywa się zawody głową, bo
sprzętowo, technicznie można być
na tym samym poziomie. Golf doładowuje akumulatory, baterie do
maksimum. Ma się czas na spokojną
rozmowę z ciekawymi ludźmi. Nawiązuje się znajomości, przyjaźnie.
Dzięki golfowi poznałem Mariusza
Czerkawskiego,
Maternę,
Tomasza

Krzysztofa

Tadusza

Drozdę,

Iwana,

Roberta

Rozmusa. Mateusza Kusznierewicza, Mariusza Fyrstenberga i Marka Plawgo,
gościłem

u

Zbigniewa

Bońka. Mogę powiedzieć,
że również dzięki golfowi
pojadę na czwarte igrzyska
olimpijskie.
– Będzie miał Pan co wspominać w przyszłości, opowiadać dzieciom i wnukom ciekawe historie!
– Teraz igrzyska traktuję jak
święto sportowe. Podniosła atmosfera jest budujaca, ale
są to normalne zawody.
Wcześniej tak nie było.
W Turynie byłem bardzo młody. Nawet za
młody, jak na taką
imprezę i jakoś mi ta
olimpiada za szybko przeleciała. Zjadła mnie trema.
W Vancouver
pogubił
mnie
mach
ogromne
wanie mediów,

roz-

igrzysk,
zainteresokibiców. W Soczi

nie miałem zdrowia, w Pjongczangu
powinno być o wiele lepiej.
– Teraz będzie Pan startował
w snowboard crossie, który bardzo różni się od snowboardu?
– Cross jest najtrudniejszy. Dla
mistrzów, którzy dobrze już jeżdżą,
czyli połączenie wszystkich elemen-
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tów snowboardu. Szybkiej jazdy na

wygrać. Mogę zdradzić, że jestem

towarzyszy wielka radość sportow-

krawędzi i połączenie freestylu, czy-

tym krajem zachwycony. Znam jego

ców.

li jazda w rynnie – halfpipie, do tego

klimat. Mam nawet brązowy medal

dołączone są skocznie, muldy, ban-

mistrzostw tego kraju w snowcros-

– Jak spędza Pan czas przed za-

dy i mało tego – na takiej trasie cros-

sie. Dwa sezony temu byłem tutaj

wodami? Ma Pan jakiś szczególny

sowej ścigamy się szóstkami obok

na próbie przedolimpijskiej. Zają-

sposób na koncentrację?

siebie. Brama się w ciągu pięciu

łem wtedy dobre, czternaste miejsce.

– Słucham muzyki, która mnie

sekund otwiera, jak koniom wyści-

Znam trasy, mój organizm dobrze

wycisza. Nic mi nie może przeszka-

gowym. Wtedy odpychamy się moc-

reaguje na ośmiogodzinną różnicę

dzać. Muszę być sobą, czyli osobą

no i w sześciu ruszamy ostro w dół.

czasu. Liczę, że fajnie się będę bawił

radosną, otwartą. Kawy nie piję na

Trójka odpada, najlepsze trio jedzie

i powalczę.

co dzień, jednak przed zawodami
rano kawa musi być. Jest obowiąz-

dalej systemem pucharowym. Trasy
są jak z formuły jeden. Jestem jednak
stworzony do tego. Mam predyspo-

– Często słyszy Pan pytanie o wynik, który Pana zadowoli?

stok, podobnie jak napoje energety-

zycje do jazdy po takich nierówno-

– Odpowiem tak – wystarczy trze-

zujące. To mi pomaga. Serce wtedy

ściach. Na pierwszej przeszkodzie

cie miejsce. Ale i z przejścia jednej,

inaczej bije. Jem też lekkie śniada-

lecisz siedem metrów w dół. Snow-

drugiej, trzeciej rundy, awansu do

nie.

board cross to taki motocross, tylko

czołowej szóstki też będę zadowo-

że tam startuje 50-60 zawodników

lony. Nie będę przecież się dołował.

naraz, a u nas sześciu i nie możemy

Startuję indywidualnie, więc tylko

– Bardzo zwracam uwagę na to

gazu dodać, przyhamować, tylko je-

ja odpowiadam za wynik, ale fanta-

co jem i skąd pochodzą produkty.

dziemy z góry w dół.

stycznie jest znaleźć się w światowej

Mleko, jajka najlepiej jak są wiej-

A dieta?

i polskiej elicie sportowej. Dla mnie

skie. Rosół też musi być ugotowany

– Startuje Pan już 15 lutego.

to ogromne wyróżnienie. A sam tor

z wiejskiej kury, a wołowina po-

– Dokładnie dzień po walentyn-

w Azji jest „specyficzny”. Chodzi mi

winna pochodzić z wiejskie-

kach i po środzie popielcowej – tak

o to, że jest długi, zawodnicy zjeż-

go gospodarstwa. Wa-

się to złożyło, tego samego dnia są

dżają prawie dwie minuty, osiągając

rzywa swojskie,

walentynki i święto kościelne, co

przy tym duże prędkości. Myślę, że

dla mnie wierzącego ma duże zna-

„złamiemy” 80 km na godzinę. Są

czenie. Start rwał będzie niecałe

też duże przeszkody. Ciekawa jest

półtorej minuty. Krótki wysiłek, nie

też platforma startowa; niespotyka-

jak w maratonie, ale beztlenowy.

na, trudna technicznie. Polega to na

Trasa w Korei będzie jedną z naj-

tym, że po odepchnięciu się od bram-

dłuższych, jaką do tej pory spotka-

ki spadamy prawie jak kamień w dół

łem. Ciekawostką jest fakt, że dwa

siedem metrów, po czy po czym jest

ziemniaki od wujka, podobnie mar-

lata wstecz byłem tam na tak zwa-

podjazd pod bardzo stromą ścianę.

chewka, szczypiorek. Odrzuciłem
całkowicie szybkie jedzenie, cukier

nej próbie przedolimpijskiej, bo rok
temu była próba olimpijska, ale na

– Przyznał Pan, że przez pro-

nie jest moim sprzymierzeńcem.

niej mnie nie było. I osiągnąłem nie-

blemy zdrowotne walkę o start

Jeśli słodycze – to głównie gorzka

zły wynik. Co ciekawe, Austriacy

w czwartych swoich igrzyskach

czekolada, baton. Nie piję wody ga-

„wykradli” plany, że tak to określę,

musiał Pan zaczynać niemal od

zowanej, kolorowych napoi. Dbam

i u siebie odwzorowali koreańską

zera. Wypadł Pan z kadry, przez

bardzo o odnowę biologiczną. Po-

trasę. Stworzyli prawie identyczną.

długi czas trenował i startował za

chodzę z Cieszyna, gdzie są ciepłe

pieniądze własne, rodziny, przy-

wody termalne. W okolicach Wisły,

jaciół. Teraz jest już Pan objęty

Ustronia są niecki basenowe z wodą

opieką Polskiego Związku Nar-

o innym nasyceniu, wodorowo-ma-

ciarskiego?

gnezowe. Z mineralnymi dodatka-

– Jak wyglądają Pana ostatnie
dni przed startem?
– Siódmego lutego było zaplano-
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kowa, biorą ją także do termosu na

wane ślubowanie olimpijskie w War-

– Tak. Dlatego tak dużym przeży-

mi. To mój konik. Lubię wejść do

szawie, a potem czekał mnie wylot

ciem było już samo otrzymanie no-

takiej wody. To mnie odpręża, re-

do Korei Południowej. Koreańczycy

minacji olimpijskiej, a następnie ślu-

generuje siły, działa korzystnie na

kilka razy aplikowali o igrzyska, byli

bowanie w PKOl. Na pewno jednak

stawy.

cierpliwi, dlatego bardzo się ucie-

niezwykłym przeżyciem jest zawsze

szyłem, gdy im się udało wreszcie

ceremonia otwarcia igrzysk, której
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Zbigniew Cieńciała
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Mateusz Ligocki

urodził się 18 czerwca 1982 roku
w Cieszynie. Reprezentuje barwy AZS
AWF Katowice.
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej
Mateusz Ligocki pojawił się 20 grudnia
1997 roku w zawodach FIS Race
w austriackim Haus, gdzie zajął 52.
miejsce w gigancie równoległym. W 1998
roku wystartował na Mistrzostwach
Świata Juniorów w Chamrousse,
zajmując 44. miejsce w gigancie oraz
25. miejsce whalf-pipe’ie. Najlepszy
wynik w tej kategorii wiekowej osiągnął
w 2002 roku, podczas Mistrzostw
Juniorów w Rovaniemi, gdzie był
dziewiąty w snowboard crossie.
W Pucharze Świata zadebiutował 11
marca 1999 roku w Olang, zajmując
69. miejsce w gigancie równoległym.
Pierwsze punkty wywalczył dziewięć
miesięcy później, 28 listopada 1999 roku
w Tignes, zajmując 25. miejsce w halfpipe’ie. Były to jego jedyne punkty
w sezonie 1998/1999, który ukończył
na 127. pozycji. Pierwsze pucharowe
podium Ligocki wywalczył 17 września
2004 roku w Valle Nevado, gdzie był
drugi w snowcrossie. Został tym samym
pierwszym polskim snowboardzistą,
który stanął na podium zawodów
PŚ. Jeszcze trzykrotnie plasował
się w czołowej dziesiątce zawodów
sezonu 2004/2005 i w klasyfikacji
snowcrossu zajął ostatecznie piąte
miejsce. Dobrze wypadł także w sezonie
2007/2008, w którym zajął szóste
miejsce w klasyfikacji snowcrossu.
Wtedy też odniósł swoje pierwsze
pucharowe zwycięstwo – 13 marca
2008 roku w Valmalenco był najlepszy
w snowcrossie. Oprócz snowcrossu
startuje także w half-pipe’ie i big air -–
konkurencjach freestylowych.
W 2003 roku wystąpił na Mistrzostwach
Świata w Kreischbergu, gdzie jego
najlepszym wynikiem było 23. miejsce
w half-pipe’ie. Najlepszy jak dotąd
wynik osiągnął cztery lata później,
podczas Mistrzostw Świata w Arosa,
gdzie w snowcrossie był jedenasty.
W 2006 roku wystąpił na igrzyskach
olimpijskich w Turynie zajmując 44.
miejsce w half-pipe’ie, a w snowcrossie
był
dwudziesty.
Na
Igrzyskach
Olimpijskich w Vancouver w 2010 roku
rywalizację w snowcrossie ukończył na
29. pozycji.
Mateusz
Ligocki
startuje
także
w
zawodach
Pucharu
Europy,
piętnastokrotnie stając na podium,
z czego siedem razy na jego
najwyższym stopniu. W klasyfikacji
snowcrossu w sezonie 2004/2005 zajął
drugie miejsce, a w sezonie 2005/2006
był najlepszy. Uczestniczył w Winter
X-Games w latach 2008, 2011 i 2012,
najlepszy wynik osiągając w 2011 roku,
kiedy był jedenasty w snowcrossie. Jest
także wielokrotnym Mistrzem Polski.
Ponadto ma swym koncie medale
międzynarodowych mistrzostw między
innymi Nowej Zelandii, Włoch, Czech
oraz Niemiec.
Jego brat Michał oraz kuzynka Paulina
również
uprawiają
snowboarding.
Został ambasadorem zorganizowanych
w Krakowie Światowych Dni Młodzieży
w 2016 roku.
Wkipedia.pl
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TEN

EXPERIENCE EASIER DISTANCE
Experience XXIO X, featuring the new True-Focus
Impact Technology. By combining a larger sweet spot
with a shaft that helps you find the face-center more
often, XXIO X helps moderate swing speed golfers hit
it farther and play better.
WWW.XXIO.EU
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