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Przed Państwem 33. wydanie Silesii Business & Life,
a w nim, jak zwykle, wiele ciekawych artykułów. Kasia
Kowalska, która obchodzi w tym roku 25-lecie pracy
artystycznej, opowiada o swojej pracy, koncertach, a także
o tym, jaki wpływ na jej pracę miało macierzyństwo. Jej
nowa płyta pojawi się na rynku już 8 czerwca.
Kolejną osobą ze świata muzyki, którą przedstawimy
w tym numerze, jest Marta Gałuszewska, zwyciężczyni
8. edycji The Voice of Poland, studentka amerykanistyki.
Marta sama pisze teksty do swoich piosenek i komponuje do
nich muzykę. Pracuje nad swoją płytą, ale aby nie zapeszyć,
nie podaje żadnej konkretnej daty. Dziewczyna jest pełna
zapału i niebawem zapewne usłyszymy jej kolejne piosenki.
Życzymy, aby stały się tak popularne jak obecny jej przebój

„Nie mów mi nie”.
Zachęcamy także do przeczytania wywiadu z kulinarnym wirtuozem, czyli Tomaszem
Leśniakiem. Dlaczego kulinarny wirtuoz? Ponieważ skończył szkołę muzyczną, grał już
w orkiestrze dętej, ale… został kucharzem, bo to kocha najbardziej. Od dwunastu lat
gotuje dla naszej reprezentacji piłkarskiej, wydał nawet książkę „Biało-czerwoni na
talerzu”. Jego wielkim osiągnięciem było to, że w wieku zaledwie 19 lat został już szefem
kuchni! Pracował w hotelach, a obecnie ma własną restaurację w Krakowie – Nota_
Resto i Bistro Bene. Wcale jednak nie zamierza osiąść na laurach – planuje otwarcie
kolejnej restauracji.
Nie mogło też w tym numerze zabraknąć artykułu o kimś ze świata sportu. Przedstawiamy
Państwu Wojciecha Szczęsnego, który zupełnie nie sprawia wrażenia gwiazdy, za którą
wielki Juventus zapłacił Arsenalowi Londyn 15 milionów euro, a który w Turynie
ma zastąpić legendarnego Gianluigi Buffona. Ten 28-latek ma już spore zawodowe
doświadczenie, a przy tym jest wciąż skromny, otwarty.
Właścicielom spółek z o.o. polecamy porady prawne kancelarii Duraj & Reck – tym
razem dowiedzieć można się jakie korzyści wynikają z podzielnia spółki. Jak zwykle
zapraszamy także do lektury artykułów o śląskich miastach – Chorzowie i Siemianowicach
Śl. Podajemy również najświeższe wiadomości z pyrzowickiego lotniska – dowiecie się
Państwo o loty do jakich miast śląski port lotniczy poszerzył swoją ofertę. W związku ze
zbliżającym się mundialem prezentujemy areny, na których rozgrywać będą się mecze.
A w ramach relaksu zapraszamy w podróż do Tokio.
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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Kasia KOWALSKA
SYLWETKA

Chcę po prostu tylko wzruszać
2018 to wyjątkowy rok dla Kasi Kowalskiej – obchodzi 25-lecie pracy artystycznej, poza tym
wraca z nową płytą, która ukaże się już 8 czerwca. Fani artystki musieli czekać na najnowszy
krążek kilka lat. Ona sama przyznaje, że w tym czasie poświęciła się macierzyństwu.
– Całkiem niedawno w kato-

– Gdyby pani zajrzała do mojej

wickim Spodku odbył się mocny

szuflady w kuchni, to na pewno po-

koncert. „Rockowe kobiety”, czy-

twierdziłaby to, że jest we mnie lek-

li Agnieszka Chylińska, Patrycja

ki chaos. Nie jestem osobą zbytnio

Markowska

porwałyście

poukładaną i nie wszystko u mnie

śląską publiczność. Jak gra się na

ma swoje miejsce. Raczej jest dużo

Śląsku, jaki klimat mają tutejsze

spontanu i takiej trochę abstrakcji

koncerty?

(śmiech). Jak się ma wizerunek rocko-

Pani

– W latach 90. występowałam w ka-

wej kobiety do codzienności? Myślę,

towickim Spodku jako gość podczas

że na pewno dziecko ustawia cię do

niesamowitego koncertu, którego nie

pionu. Mój syn ustawił mnie do pionu

zapomnę do końca życia. To był „List

w sposób nieprawdopodobny, zresztą

do R.”, koncert dla Ryśka Riedla po

bardzo tego potrzebowałam. On jest

jego śmierci. Na scenie pojawili się

dla mnie tym najważniejszym czyn-

różni artyści, a ja byłam dopiero po-

nikiem, który trzyma mnie za gardło.

czątkującą wokalistką. Był to ogrom-

Dzięki niemu wiem, że koniec z czę-

ny zaszczyt, że udało mi się dołączyć

stymi wyjściami, bo priorytetem jest

do plejady tych artystów. Pamiętam

dla mnie wczesne wstawanie i zajęcie

wypełniony po brzegi Spodek i tłum

się obowiązkami z nim związanymi.

śpiewający każdą linijkę piosenek

Życie się zmienia, ale czy na gorsze?

Dżemu. Ten moment będę pamiętała

Powiedziałabym, że jest inne. Jest cel

bardzo długo.

w życiu, kiedy jest dziecko.
koncertu

– Mijają 24 lata od pojawienia

w Spodku było bardzo fajnie, na tak

się debiutanckiej płyty Gemini. Ma

dużej scenie, przed taką dużą publicz-

Pani okazję obserwować jak zmie-

nością, to zawsze robi wrażenie na

nił się rynek muzyczny w Polsce

artyście. Jest taki moment, kiedy nie

przez te lata. Czy obecnie trzeba się

chce się schodzić ze sceny. Atmosfera

do niego dostosować, grać według

była bardzo gorąca. Ludzie wiedzieli

nowych zasad, czy po prostu robić

na co przychodzą, wiedzieli jaki cha-

swoje?

Podczas

ostatniego

rakter będzie miał koncert, że nie bę-

– Wydając pierwszą płytę na pewno

dzie smętów tylko konkretna dawka,

nie ja oceniałam rynek, ja się na tym

pigułka mocnego grania. Myślę, że ta

nie znałam i nie znam do teraz. Na-

formuła się sprawdza i jest to ciekawe

szą rolą jest pisać piosenki, nagrywać

dlatego, że za każdym razem jest tro-

je i wykonywać, to jest rola artysty.

chę inny skład artystów.

Natomiast po tej drugiej stronie – wy-

– A jak jest z tym wizerunkiem

twórni czy managera – na pewno jest

rockowej kobiety w domu, przy

planowanie, co zadziała, w jakim mo-

dzieciach i obowiązkach domo-

mencie i najlepiej.

wych?
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W latach 90. nastąpił przełom
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w muzyce. Według moich obserwacji to, co się przyczyniło do popularności kobiet śpiewających to była totalna
zmiana w tekstach, pełny ekshibicjonizm, śpiewanie o wnętrzu, o bólu, o przemijaniu w sposób zero-jedynkowy, bez
owijania w bawełnę. Szczerość do bólu, która wtedy po
raz pierwszy się pojawiła w piosenkach i to był taki znak
czasów. Natomiast tak jak we wszystkim, w życiu jest jakiś
element, nad którym mamy kontrolę, ale tak naprawdę wiele rzeczy dzieje się poza nami. To, że akurat tak się sprawy
poukładały w moim przypadku, to łut szczęścia, akurat dobry moment, spotkanie tych, a nie innych ludzi, wszystko
ma znaczenie.
Przez lata nauczyłam się, że człowiek musi żyć w zgodzie
ze sobą, musi robić to, co jemu się podoba i wtedy znajduje
swoich zwolenników. Oczywiście są mody i można się im
poddawać, ale jak się nie czuje muzyki i tekstu, to ciężko
będzie to wykonywać. Więc zazwyczaj staram się dobierać piosenki, które są zgodne ze mną w danym momencie
w życiu. Ważna jest szczerość wobec siebie, myślę, że to
procentuje.
– Czy Pani zdaniem trudno się debiutuje artystom
w tej chwili? Przez ten natłok jednosezonowych gwiazdek, za którymi stoją bardzo duże pieniądze, ciężko jest
się przebić na dłużej. Czy Pani wolałaby debiutować dzisiaj, a nie w latach wcześniejszych?
– Ciężko powiedzieć. Ja mam już czterdziestkę na karku
i mam zupełnie inne podejście do tego wszystkiego. Człowiek musi słuchać siebie i jeżeli znajdzie odpowiedni moment, szczęście, ludzi wokół siebie, to jest szansa, żeby to
zaistniało. Tak jak z wszystkim, jest potrzebna wytrwałość,
bez wytrwałości i bez pracy nie da się niczego utrzymać.
Ludzie teraz za szybko chcą mieć wszystko, bo wydaje im
się, że wtedy będą szczęśliwi. A tak naprawdę do poczucia
spokoju, równowagi w tym zawodzie dochodzi się latami.
Pewnej dojrzałości nie ma od razu, jak się ma dwadzieścia
parę lat. Pamiętajmy też, że każdy przypadek jest inny. Ale
nie wiem czy teraz jest łatwiej, czy trudniej. Na to nie mamy
wpływu, każdy miał swój czas, swoje miejsce i swoją rolę.
– Wspomniała Pani na początku o koncercie w Spodku
dla Ryśka Riedla. To dobry moment, żeby dopytać o różne przedsięwzięcia dodatkowe, w których Pani uczestniczyła. Ten koncert jest właśnie jednym z nich, ale można
tu jeszcze wymienić rolę w „Nocnym graffiti” u boku
Marka Konrada czy koncert ku pamięci Grzegorza Ciechowskiego. Co decyduje o tym, że w coś się Pani angażuje? Czy to ważny aspekt pracy artysty, czy trochę
– Myślę, że dla fanów, którzy chcą słuchać moich piosenek, liczy się tylko to. Bardziej niż moje mierzenie się
z utworami innych artystów. A dla artystów, tak było
w moim przypadku, jest to oddanie hołdu i zmierzenie się
z materiałem, zrobienie czegoś dziwnego, innego i szuka-
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Foto: Agencja WBF

działalność dodatkowa?

nie w tym siebie, pomysłów na siebie.
To jest swego rodzaju sprawdzian.
Dla mnie było to ogromne wyzwanie
i super się przy tym czułam. Wiadomo, efekt może się komuś podobać lub
nie. Mając gotowy materiał, utwory ze
znakomitymi tekstami, to taka trochę
zabawa z materiałem i obserwowanie,
w którą stronę można z daną piosenką
pójść. Już nie ma tego ciężaru tworzenia, bo ma się gotowe rzeczy, które się
bierze do rąk i ogląda, z której strony
można to fajnie ugryźć. A której strony by się nie ugryzło, to powinno się
wyjść z tego obronną ręką, bo sam ten
materiał jest dobry, wystarczy trochę
się z nim fajnie obejść, trochę poszlifować.
– A „Nocne graffiti”, nie marzyła
się Pani później kolejna rola?
– To było jakieś tam moje marzenie,
bo proszę pamiętać, że ja złożyłam papiery do warszawskiego PWST i pojechałam nawet pod budynek w dzień
egzaminów, ale jak zobaczyłam ile
tam jest ludzi, to się przestraszyłam
i w ogóle tam nie weszłam. Była to jedna
z moich większych porażek życiowych
i bardzo to przeżyłam. Stwierdziłam, że
nie mogę w ten sposób postępować, nie
mogę się tak wycofywać. To była długa walka ze mną samą. Żeby uczyć się
w życiu postępować tak, aby się jednak nie wycofywać. Stało się tak, jak
się stało, życie mi przyniosło taką rolę.
Można powiedzieć, że musnęłam pracy
i doświadczyłam czegoś w skali mikro,
bo to tylko jeden film. Ale jednak udało mi się stanąć oko w oko z Markiem
Konradem i grać. Było to niesamowite
przeżycie. Mogłam też poobserwować
w jaki sposób kręci się taki film. Myślę, że to był taki trochę dar od losu,
kompletnie inne doświadczenie.

10

SILESIA BUSINESS & LIFE

– Obserwując obecnie artystów

nie wysyłają tych zaproszeń (śmiech).

– Chciałam, żeby było to w oko-

zauważamy, że często decydują się

Może to też wynika z tego, że nie po-

licy moich urodzin. I tak też będzie.

oni na udział w show telewizyjnym,

trafię się odnaleźć na takich impre-

Premiera płyty 9 czerwca. Czerwiec,

ustawkę z paparazzim... Pani nie

zach. Nie mam takiego charakteru, że

oprócz maja, to jeden z piękniejszych

bywa na ściankach, nie widać Pani

chodzę i od razu się odnajduję w to-

miesięcy i ważniejszych dla mnie,

w brukowcach, więc chyba nikt nie

warzystwie. A z drugiej strony, to, że

bo w maju urodziła się moja córka,

śledzi Pani z aparatem i nie zagląda

ludzie korzystają z takich okazji czy

w czerwcu mój syn, no i są też moje

do śmietnika?

biorą udział w takich programach te-

urodziny. Myślę, że to będzie fajny

– (śmiech) Mam nadzieję, że nie. Ja

lewizyjnych wynika też z tego, że tak

prezent, obok bezglutenowego tortu

wolę jeść wszystko mniejszą łyżką.

naprawdę nasz program artystyczny

położyć sobie nagraną przez siebie

Niedobrze bym się czuła będąc bardzo

telewizji jest żenująco skromny i nie

płytę.

popularna, bo w ogóle mi to nie odpo-

ma gdzie się pokazać, nie ma gdzie

– Zwłaszcza, że kilka lat przerwy

wiada. Doświadczyłam czegoś takiego

zagrać, nie ma gdzie wystąpić. Ludzie

od ostatniej upłynęło. To była naj-

dwa razy w życiu, kiedy rzeczywiście

po prostu chodzą po tych programach,

dłuższa przerwa, jak do tej pory,

było bardzo duże zamieszanie wokół

bo one mają oglądalność i dzięki nim

między kolejnymi płytami.

mojej osoby i bardzo to źle znosiłam

mają możliwość zostać zauważonymi.

– Tak, najdłuższa przerwa, która ma

psychicznie. To po prostu nie jest dla

Nie można im mieć chyba tego za złe.

na imię Ignacy. I celowo tak zrobiłam,

mnie. Twierdzę wręcz, że ja nie mu-

Ubolewam nad tym, że nie ma progra-

bo stwierdziłam, że nie mogę sobie

szę tego robić. Chociaż wiadomo, że

mów kulturalnych, gdzie można po-

odebrać tego, co zabrała mi, że tak po-

kwestia pokazywania się dla niektó-

rozmawiać o muzyce, wystąpić, żeby

wiem popularność i praca, w momen-

rych jest ważna. Nie pokazuję się, bo

to miało ręce i nogi. Więc trudno mieć

cie, kiedy moja córka była mała. Wte-

po prostu nie chce mi się wychodzić,

za złe tym ludziom, że oni po prostu

dy pomagali mi rodzice, to oni spędzali

wychodzę tylko wtedy, kiedy rzeczy-

do takich programów idą. Ja się do

z nią czas, a ja cały czas byłam a to na

wiście chcę coś zobaczyć. Wychodzę

nich nie nadaję. Byłam na jednym ca-

próbie, a to na koncercie, a to w trasie,

np. na pokaz Agnieszki Maciejak, bo

stingu do programu. I mnie nie wzięli,

krótko mówiąc zarabiałam pieniądze

ją lubię, bo noszę jej rzeczy, podob-

bo uważali, że się za mało uśmiecham.

i coś mi umknęło. A później powie-

nie jak Maćka Zienia. To tak, wtedy

No a jak się za mało uśmiecham, to

działam sobie, że nie popełnię już tego

można powiedzieć, że mogę wyjść,

się nie nadaję do telewizji, bo przecież

błędu. Można powiedzieć, że trochę

mogę stanąć na tej ściance, bo jakby

w telewizji trzeba się uśmiechać.

odleciałam w tym macierzyństwie

– Przejdźmy do tematu płyty, to

i poświęciłam się i nie miałam takiej

miast na inne imprezy… no nie wiem,

już dziewiąta w Pani dorobku. Kie-

potrzeby przez wiele lat, żeby w ogó-

nawet mnie już chyba przestali zapra-

dy konkretnie możemy się jej spo-

le angażować się tak mocno w granie.

szać, bo nie przychodzę, więc już mi

dziewać?

Ale syn podrósł, ma już swoje hobby,

Foto: HK Artoo Studios

się trochę z tym utożsamiam. Nato-
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swoje pasje, a matka ma więcej czasu,
żeby się zająć tym, co jej sprawia dużą
przyjemność, czyli robieniem muzyki,
graniem.
– A czy materiał na najnowszą płytę powstawał przez cały ten czas?
– Nie. Moje podejście zmieniło na
pewno odejście mojego taty w zeszłym
roku, to był dla mnie bardzo duży cios
i długo dochodziłam do siebie, ale
w momencie, kiedy już się pozbierałam, stwierdziłam, że muszę to zrobić,
muszę się spiąć, zrobić to dla taty,
któremu dedykuję tę płytę. Tata by
nie chciał, żebym za długo rozpaczała
i żebym z jego powodu zablokowała
się jeszcze bardziej i nie skończyła
tej płyty. Część piosenek odsunęłam,
część piosenek zmieniłam. Odejście
taty zmieniło w 70 procentach wszystko na płycie, nawet zmieniałam teksty.
Pewne teksty przestały na mnie działać
i w danych piosenkach zaczęłam słyszeć zupełnie inne słowa. Chciałam,
żeby płyta nie była strasznie smutna,
chciałam, żeby była przestrzenna, żeby
była bardziej pogodna. Może pogodna
to nie jest dobre słowo, bo ciężko mi
powiedzieć, że to jest pogodne, ale że
będzie w odbiorze lżejsza niż planowałam.
– A czy Kasia Kowalska na tej najnowszej płycie będzie zaskoczeniem
dla najwierniejszych fanów?
– Czy ja wiem, czy będzie zaskoczeniem? Zaskoczeniem w takim sensie,
że moją największą ambicją jest to,
żeby ludzie wzruszali się, kiedy będą
słuchać moich piosenek. Mam nadzieję, że w jakimś sporym procencie mi
się to udało. To jest dla mnie najważniejsze. Nie chcę nikogo szokować,
nie chcę nikogo zaskakiwać, chcę po
prostu tylko wzruszać.
– Czego możemy spodziewać się
po płycie?
– Pojawi się na pewno wersja anFoto: Agencja WBF

gielska piosenki Alannah. Tekst do
piosenki napisała właśnie Alannah
Myles, której zadedykowałam ten
utwór w hołdzie tych lat, początku lat
90., końca 80., kiedy to nagminnie słuchałam w kuchni jej pierwszej i drugiej
płyty. I marzyłam o tym, żeby śpiewać
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tak jak ona, co nigdy mi się nie udało.

nas ważne, wsłuchać się w siebie. To

dzie, którzy uwielbiają słuchać tego

Kiedyś nigdy bym sobie nie pomy-

bardzo pomaga. Może to też jest zwią-

na żywo. Ja zawsze mówię, że lepiej

ślała, że będę miała z nią kontakt i że

zane z wiekiem, że przychodzi taki

mi się pracuje w studiu, kiedy jestem

napisze dla mnie tekst i że zaśpiewa

moment, że człowiek chce wrócić do

ukryta i kiedy nie mam tej ekspozycji

chórki. To rzeczywiście jest dla mnie

czegoś prostszego. Stąd joga i próba

przed ludźmi, i kiedy mogę się scho-

spełnienie marzenia. To taki specjalny

wyciszenia siebie. Cały czas ten pęd

wać. A koncerty są jednak stresem.

gość dla płycie.

do przodu, praca, praca, praca, to nie

Oczywiście, przez lata nauczyłam się

jest wszystko z czego składa się życie.

nad nim panować, ale jeśli miałabym

Ja w moim zawodzie potrzebuję takie-

wybierać między studiem a koncertami, to wybrałabym studio.

– Skąd czerpała Pani inspiracje do
płyty?
– Dla mnie inspiracją zawsze są

go oddechu. Uważam, że coś takiego

podróże. Część materiału powstawała

jest w stanie naładować nasze baterie.

– Jak dobierała Pani zespół, który

w Kalifornii, część u mnie w piwnicy,

Np. chodzenie boso po ziemi też uwa-

współpracował przy płycie? Co zde-

a część w Indiach, jeśli chodzi o teksty.

żam za coś wspaniałego. Takie proste

cydowało o tym, że płyta była czę-

Bogactwem i wspaniałością życia jest

rzeczy, które ładują nas, tego potrze-

ściowo nagrywana w Stanach?

właśnie to, że można podróżować, że

bujemy.
– W którymś momencie musiał na-

styka, muzycy tam mają swoje własne

się ciągle nowych smaków, pozna-

stąpić taki przełom, że Pani powie-

studia, są w stanie nagrać szybko coś

wać ludzi. To jest to, co mnie popycha

działa STOP, ja potrzebuję czegoś,

w studiu, wysłać Internetem i dzię-

w życiu do przodu. I jest trochę tych

co pomoże mi się wyciszyć. W któ-

ki temu całość przebiega znacznie

kolorów na tej płycie. Płyta jest nieco

rym momencie to było?

szybciej. Korzystam z żywych in-

bardziej folkowa, są instrumenty, któ-

– Moment, w którym zaczęłam

strumentów, każdy żywy instrument

rych do tej pory nie używałam na żad-

ćwiczyć. Miałam problemy zdrowot-

to jest żywy człowiek, którego trze-

nej płycie, np. banjo. Są rzeczy, któ-

ne. Kiedy wszystko jest dobrze, to

ba nagrać, wymedytować itd. To jest

rych nawet nie celowo, ale po prostu

jest fajnie, ale coś zaczęło się sypać

bardzo dużo pracy, więc jeśli ktoś jest

użyliśmy, bo tak czuliśmy, że to będzie

i zaczęłam szukać sposobu, żeby się

w stanie to zrobić sam i przysyła coś

fajne.

lepiej poczuć. Okazało się, że to pro-

gotowego, to niezwykle przyspiesza

ste: dieta, ograniczenie imprezowania

to proces twórczy. Dodatkowo zauwa-

– Podróże w jakie miejsca były
największą inspiracją?

i rozpoczęcie aktywnego trybu życia.

żam pewną radość i profesjonalizm

byłam

To zmieniło mi absolutnie podejście

u muzyków amerykańskich, zupełnie

w Kolumbii, byłam w Brazylii. Wią-

w głowie, zaczęłam szukać jeszcze

inne korzenie, nie mają takich zaha-

zało się to ze zdobywaniem różnej

jakiegoś duchowego aspektu, formy

mowań, są może bardziej wszech-

wiedzy, naturalnymi sposobami lecze-

medytacji, stąd te podróże do Ameryki

stronni. Chcieliśmy spróbować, żeby

nia moich przypadłości, ale nie tylko.

Południowej. Tam też zaczęłam ina-

było trochę inaczej, żeby w tej muzy-

Muszę być w ruchu, bo jak nie jestem

czej patrzeć na rzeczywistość i zaczę-

ce – skoro ja już jestem jaka jestem –

w ruchu, to nie czuję, że żyję.

– Ameryka
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– Trochę zdecydowała o tym logi-

można oglądać świat i można uczyć

Południowa,

łam się sama ze sobą lepiej czuć. Zro-

był powiew czegoś lżejszego. I myślę

– Teledyski do dwóch najnowszych

zumiałam, że tędy droga, że ta natura

sobie, że to się udało uzyskać. Trochę

utworów są bardzo związane z na-

i to wszystko działała na mnie kojąco.

inaczej to brzmi. To była decyzja Ada-

turą, przyrody jest tam sporo. Czy

Stwierdziłam, że skoro to mi pomaga

ma Abramka, który jest producentem

to celowy zabieg, element wspólny,

na dłuższą metę, to trzeba iść w tym

płyty. Miksy robił Paweł Sęk, który

efekt podróży?

kierunku. Ale to jest też wyrzecze-

ma wysoką pozycję w środowisku,

– Jest to myśl przewodnia. Dla mnie

nie, nie da się prowadzić hulaszczego

pracował z wieloma uznanymi arty-

kontakt z naturą, i wydaje mi się, że dla

trybu życia i zarazem rano wstawać,

stami. Jeśli chodzi o szukanie czegoś

ludzi też, powinien być bardzo ważny.

ćwiczyć. Po prostu się nie da, trzeba

innego, jest w czym przebierać i na

Ten moment wyciszenia, posłuchania

coś wybrać. Przychodzi taki dzień, że

pewno efekt końcowy jest ciekawy.

samego siebie, swoich myśli. Z dala

człowiek wybiera.

– Cieszy się Pani na tę płytę, z tego

od działającego wi-fi, telefonu i od

– Sporo Pani koncertuje, są ar-

zgiełku, to jest dla mnie największy

tyści, którzy twierdzą, że to jest

– Tak. Cieszę się, że to powstało,

luksus. Podczas jogowego obozu, gdy

esencja ich pracy. Jak jest w Pani

cieszę się, że spadł mi kamień i że

byłam w Indiach, najważniejsze było

przypadku?

coś we mnie pękło, co pozwoliło mi

co powstało?

to, że nie ma zasięgu. Wtedy człowiek

– Dla mnie esencją jest to, że ktoś

pójść dalej, czego przez długi czas nie

jest w stanie oderwać się od wszyst-

puści sobie piosenkę na słuchawkach

byłam w stanie pokonać. To przyno-

kiego. Jest to wyzwanie dla każdego

i się wzruszy, albo zrobi mu się miło.

si ulgę i mam nadzieję, że to będzie

z nas – spędzać czas samemu z sobą,

Niekoniecznie to musi być moje wy-

słychać.

posłuchać siebie, pomyśleć co jest dla

konanie na żywo. Ale są też tacy lu-
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Zbudować sukces
FIRMY REGIONU

Chociaż wybrali bardzo trudną branżę, to dzięki otwartości na świat, ludzi i nowoczesne
rozwiązania udało im się osiągnąć sukces. I to sukces nie byle jaki, bo 30 lat doświadczenia
w branży budowlanej to duże osiągnięcie. O recepcie na sukces rozmawialiśmy ze Zdzisławem
Wolnym, prezesem firmy Clearex.
– Jak to się

w Rudzie Śląskiej, będącego pod nadzorem

korytarza przy zabytkowej warzelni do celów

stało, że firma

konserwatora wojewódzkiego. W dużym

ekspozycyjno-muzealniczych dla Muzeum

Clearex zajęła

skrócie taki był początek naszej działalności

TBK. Należy ponadto podkreślić, że Browary

się konserwa-

w tej dziedzinie.

Tyskie są częścią składową międzynarodowej

cją zabytków?

– Od tego czasu wykonaliście szereg

korporacji SAB Muller i jako takie narzucają

– W pierw-

konserwacji i renowacji. Która z nich była

bardzo wysokie standardy realizacji. Firma

najciekawsza?

zewnętrzna wykonująca usługi dla Browarów

szych
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latach

działalności

– Na dziś uznaję za taką Tyskie Browa-

podlega takim samym kryteriom, jak zachod-

firmy Clearex

ry Książęce. Prace na TBK rozpoczęliśmy

ni dostawca z Belgii, Niemiec czy Stanów

świadczyliśmy

w 1999 roku rewitalizacją Willi Mullera

Zjednoczonych.

usługi remon-

i budynku zarządu, tzw. Kasyna. Nasze prace

– To było cenne doświadczenie?

towo-budow-

zostały wysoko ocenione przez konserwatora

– Oczywiście. Ogromne doświadczenie

lane dla dużych zakładów przemysłowych

wojewódzkiego, jak i dział techniczny TBK,

zdobyte w trakcie tych, jak również wielu

Chorzowa. Lata 90. to okres znacznych

co zaowocowało dalszą współpracą. Wyko-

innych, realizacji pozwala na świadczenie

przemian i transformacji w gospodarce.

naliśmy rekonstrukcję zniszczonej podczas

usług na najwyższym poziomie. Realizacje

Huta Kościuszko, Zakłady Azotowe, Za-

pożaru części unikatowej Toalety Wozowej,

wykonane dla tak wymagającego inwestora

kłady Chemiczne „Hajduki” ograniczały

która jest jedynym tego rodzaju obiektem

są dowodem na to, że nasza firma z powodze-

w dużym stopniu zatrudnienie firm ze-

zachowanym w Polsce. Wykonaliśmy rów-

niem może podjąć się kompleksowych prac

wnętrznych. W tym okresie rozpoczęliśmy

nież renowację kompleksu budynków paro-

renowatorskich i remontowych na dużych

własną produkcję stolarki okiennej i drzwio-

wozowni oraz smolarni i bednarni z charak-

obiektach. Możemy poszczycić się m.in. lista-

wej połączoną z usługą dostawy i montażu.

terystycznymi wieżyczkami. Wykonaliśmy

mi referencyjnymi z TBK oraz bardzo dobrą

Oferta skierowana była przede wszystkim

renowację trzech zabytkowych kominów

opinią wojewódzkiego konserwatora zabyt-

do spółdzielni mieszkaniowych.

ceramicznych warzelni – wizytówki browa-

ków w Katowicach, uzyskaną dzięki szerego-

W połowie lat 90. wykonaliśmy komplek-

rów tyskich. Naszą najnowszą, bardzo uda-

wi przeprowadzonych rewitalizacji obiektów

sową rewitalizację budynku mieszkalnego

ną, realizacją jest przeprowadzenie adaptacji

wpisanych do rejestru zabytków.
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– Jakie to były obiekty?

inwestora, projektanta i wykonawcy. Wszy-

indywidualnego podejścia. Ponadto zabytko-

– Dla przykładu, już od kilku lat prowa-

scy muszą być elastyczni. Z pracami przy

we budynki mają swój niepowtarzalny klimat,

dzimy prace nad całym zespołem kamienic

obiektach zabytkowych wiąże się pewna doza

swojego ducha. Zresztą tę pasję udało mi się

kolonii robotniczej „Carl Emanuel” w Rudzie

nieprzewidywalności i mimo opracowanego

rozbudzić w córce, która ukończyła studia

Śląskiej, obecnie ukończyliśmy siedem budyn-

wcześniej projektu i programu prowadzenia

na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł

ków. Bez wątpienia warto wspomnieć o reno-

prac konserwatorskich w trakcie realizacji

Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,

wacji dwóch naprawdę wyjątkowo pięknych,

bardzo często pojawiają się niespodziewane

gdzie obecnie jest doktorantką. Wspiera ona

secesyjnych elewacji chorzowskich kamienic

problemy, dodatkowe prace itp. W związku

swoją wiedzą i umiejętnościami naszą firmę.

– narożnej kamienicy zlokalizowanej przy ul.

z tym nie zawsze osiąga się taki efekt, jaki

Zresztą firmę Clearex traktujemy jak dzia-

Bożogrobców 1 i ul. Siemianowickiej 55 oraz

był planowany na początku. Ale takie zmiany

łalność rodzinną. Z pracownikami jesteśmy

kamienicy przy ul. Dąbrowskiego 64–68. Na-

niekoniecznie są złe. Nie można na siłę do-

związani od wielu lat, a niektórzy doczekali

szą ostatnią, bardziej znaczącą, realizacją były

pasowywać obiektu do założonego projektu,

się nawet w Cleareksie swojej emerytury. Ta-

renowacja kamienicy przy ul. Katowickiej 46

jeśli ten w trakcie prowadzenia prac okaże

kie podejście również daje gwarancję wyso-

oraz rewitalizacja bogato zdobionej elewacji

się przykładowo niepełny. Należy pamiętać,

kiej jakości wykonania zleconych nam prac.

kamienicy przy ulicy Powstańców Śląskich 1

że mamy do czynienia z obiektami starymi,

Jesteśmy przekonani, że praca w pozytywnej

w Chorzowie. Pierwotnie był to hotel (Park

posiadającymi swoją historię, która czasami

atmosferze pozwala na uzyskanie lepszych

Hotel), który w późniejszym czasie przebu-

zaskakuje i każe weryfikować wcześniejsze

rezultatów.

dowano na budynek mieszkalno-usługowy.

założenia. Dlatego w przypadku pracy nad

– Czyli ta praca daje Panu satysfakcję?

W tym przypadku nasze zadanie nie polegało

obiektami zabytkowymi trzeba mieć w sobie

– Ogromną! Jestem w miejscach naszych

jedynie na wykonaniu konserwacji bogatych

naprawdę wiele pokory i cierpliwości. In-

realizacji prawie codziennie. Chodzę po rusz-

zdobień elewacji i rekonstrukcji ich niezacho-

westorzy często też nie zdają sobie sprawy

towaniach, rozmawiam z pracownikami, nad-

wanych fragmentów, ale przede wszystkim

z tego, że przeprowadzenie rzetelnej renowa-

zoruję prace. Robię to, bo wiem, że w przy-

na scaleniu z pierwotną częścią kamienicy

cji, a tym bardziej konserwacji, wymaga spo-

szłości dany obiekt będzie musiał obronić się

wyraźnie odcinającej się od niej późniejszej

ro czasu i środków finansowych. Tego dobrze

sam. Często ludzie zatrzymują się i mówią, że

nadbudowy. Wysoki stopień trudności tej

nie da się zrobić tanio i szybko.

nie wiedzieli o istnieniu takiego wyjątkowego

realizacji oraz bardzo zły stan techniczny
budynku sprawiły, że w przetargu byliśmy
bezkonkurencyjni.

– Rozmawiając z Panem ma się wrażenie, że uwielbia Pan to, co robi.

budynku w swojej okolicy lub są zdziwieni,
że budynek, który przez lata mijali obojętnie,

– Bo tak jest. Nie lubię monotonii, a w przy-

nie zwracając na niego żadnej uwagi, okazał

– Co jest ważne w przypadku konserwacji?

padku tego rodzaju prac nie ma o niej mowy.

się takim „cackiem”. To daje wiele satysfak-

– Wiele rzeczy. Obok doświadczenia i grun-

Każda realizacja jest inna, każdy obiekt na

cji. Takie chwile są po prostu bezcenne.

townej wiedzy bardzo ważna jest współpraca

swój sposób jest wyjątkowy i wymagający
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HUTA POKÓJ S.A.
FIRMY REGIONU

Rotunda PKO BP i hala Mercedesa
Huta Pokój S.A. realizuje obecnie dwie duże inwestycje w naszym kraju. Montaż dachu
z charakterystycznym „generalskim wężykiem” był ostatnim etapem budowy stalowej
konstrukcji warszawskiej Rotundy PKO Banku Polskiego, którą realizowała nasza huta.
Druga inwestycja to stalowy szkielet jednej z hal pierwszej w Polsce fabryki silników
Mercedes-Benz.
Fabryka silników Mercedes-Benz
powstaje

na

terenie

Wałbrzyskiej

z możliwością zwiększenia i rozsze-

fabryki

rzenia dostaw o kolejne obiekty.

w Jaworze w czerwcu 2017 r. uczest-

silników

Mercedes-Benz

Ekonomicznej,

– Bardzo się cieszę, że uczestniczymy

niczył m.in. ówczesny wicepremier,

w gminie Jawor pod Wrocławiem.

w budowie pierwszej w Polsce fabryki

minister rozwoju i finansów Mateusz

Uruchomienie nowoczesnego zakładu

Mercedesa. To dla nas duże wyzwanie

Morawiecki. Kilka tygodni później

zaplanowano na koniec 2019 r. Nie-

i wyróżnienie. Mamy wieloletnie do-

ruszyły prace budowlane. Zakład

miecki koncern Daimler AG przezna-

świadczenie w budowie prestiżowych,

będzie produkował najnowocześniej-

czy na inwestycję ok. 500 mln euro

ciekawych i skomplikowanych produk-

sze, czterocylindrowe silniki benzy-

(ponad 2 mld zł).

cyjnie konstrukcji stalowych. Zaan-

nowe i wysokoprężne do samocho-

Specjalnej

Strefy

Widocznym efektem prac na budo-

gażowanie Huty Pokój w ten projekt

dów osobowych Mercedes-Benz – od

wie są pierwsze podpory hali produk-

potwierdza potencjał naszej wytwórni

najmniejszej klasy A po limuzyny

cyjno-montażowej. Grupa Kapitałowa

– mówi Witold Wójcicki, prezes Za-

klasy S. Linie montażowe i obrób-

Huty Pokój zbuduje i dostarczy kon-

rządu Huty Pokój S.A.

kowe pozwolą na produkcję 600 tys.

strukcję hali nr 3. Dostawy dotyczą
słupów o masie łącznej ok. 600 ton,

OSOBOWOŚĆ ROKU 2017 – ANTEK SMYKIEWICZ
18

W uroczystości wmurowania kamienia

węgielnego

pod

budowę
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silników rocznie, a pełne moce produkcyjne mają zostać osiągnięte już
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w 2020 r. Zatrudnienie znajdzie tam

pieczenia antykorozyjnego, została

3,5-4-metrowych 13 słupów obwodo-

ponad pięćset osób.

pokryta specjalną farbą przeciwpoża-

wych podziemnych i 48 słupów obwo-

rową.

dowych naziemnych o wysokości 11-

Konstrukcja Rotundy PKO BP
ukończona

13 metrów oraz stalowej korony, tzw.
gwiazdy, na której usytuowana została

Montaż dachu z charakterystycznym

konstrukcja – mówi Witold Wójcic-

ponad 30-tonowa konstrukcja świetli-

„generalskim wężykiem” był ostatnim

ki, prezes zarządu Huty Pokój S.A. –

ka Rotundy. Montaż dachu z charakte-

etapem budowy stalowej konstrukcji

W naszej wytwórni powstało już wiele

rystycznym „generalskim wężykiem”,

warszawskiej Rotundy PKO Banku

prestiżowych realizacji. Cieszymy się

był ostatnim etapem prac, wykonywa-

Polskiego, którą na zlecenie general-

z pomyślnego zakończenia kolejnej

nych przez Hutę Pokój S.A.

nego wykonawcy NDI S.A. zrealizo-

z nich. Jesteśmy gotowi na następne

wała Huta Pokój S.A. z Rudy Śląskiej.

wyzwania – dodaje Witold Wójcicki.

Cała inwestycja ma zostać ukończona
w czwartym kwartale 2018 r.
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– To była wymagająca, a zarazem
ciekawa technologicznie i wytwórczo

Słynna Rotunda PKO Banku Polskiego jest zlokalizowana u zbiegu

Pierwsze gotowe elementy wyko-

ulicy Marszałkowskiej z Alejami Je-

nane przez specjalistów z Huty Pokój

rozolimskimi w Warszawie. To jeden

Wchodząca w skład Grupy Kapi-

S.A. wyjechały do Warszawy w listo-

z najbardziej rozpoznawalnych archi-

tałowej Węglokoks Huta Pokój S.A.

padzie 2017 r. Od tego czasu systema-

tektonicznie obiektów stolicy. Gmach

wykonała i zamontowała całą kon-

tycznie wykonywano i stawiano kolej-

odbudowywano już raz po wybuchu

strukcję nośną Rotundy, zarówno na

ne elementy Rotundy. Zadanie nie było

gazu w 1979 r. Do 23 grudnia 2016 r.

poziomie kondygnacji podziemnych,

łatwe, bo ważący łącznie około 500

w budynku znajdował się Oddział 3

jak i nadziemnych. Większość ele-

ton szkielet składał się z wysokiego na

PKO Banku Polskiego. W 2017 r. ru-

mentów stalowych, oprócz zabez-

ponad 13,5 metra 21-tonowego słupa,

szyła rewitalizacja obiektu.
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W rudzkiej wytwórni Huty Pokój
S.A. powstało wiele konstrukcji na
zlecenie krajowych i zagranicznych
firm, m.in.: konstrukcja fasady stadionu Green Point w Kapsztadzie, konstrukcja stalowa dla Elektrowni Eesti
Energia NARVA w Estonii, część
fasady i wiązary dachowe hali lotniska we Wrocławiu, most kolejowy na
Martwej Wiśle, elementy konstrukcji
Mostu Łazienkowskiego, konstrukcja nośna dachu Stadionu Śląskiego
czy konstrukcja stalowa dwóch nitek
łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie
– Kraków Podgórze. W przeszłości
spółka dostarczyła konstrukcje stalowe znanych przedwojennych obiektów, m.in. hali targowej w Katowicach, gmachu Urzędu Skarbowego
w Katowicach czy elementy wieżowca Prudential w Warszawie.
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Siemianowice Śląskie
METROPOLIA

Mieszkańcy dumni
z Siemianowic Śląskich
12 kwietnia w Siemianowickim Centrum Kultury Park Tradycji odbyła się debata z cyklu Miasta Idei, której organizatorami byli: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie oraz Gazeta Wyborcza. Rozmawiano o wielu aspektach związanych z miastem, które wpływają na jego postrzeganie
przez mieszkańców.
Padały pytania: co zrobić, by Siemiano-

Spółdzielni Mieszkaniowej, młodzieży,

wice Śląskie rozwijały się kompleksowo?

miejscy społecznicy oraz – a może przede

Debatę otworzył Przemysław Jedlecki, re-

wszystkim – mieszkańcy Siemianowic Ślą-

daktor Gazety Wyborczej w Katowicach

skich. Ten panel dyskusyjny podpowiada

i jednocześnie koordynator projektu Miasta

kierunki, którymi Siemianowice Śląskie

Idei, zaś – w formie warsztatowej dyskusji

muszą podążać.

– poprowadził Rafał Stefański, psycholog,

– Jestem pod ogromnym wrażeniem

specjalista od negocjacji i rozwiązywania

tego, jakie pomysły mieli mieszkańcy

konfliktów.

w trakcie tych warsztatów. Było widać ol-

Warsztaty dotykały pięciu składników:
mieszkań, edukacji, zdrowia, rekreacji i pra-

brzymie zaangażowanie – mówił Przemysław Jedlecki.

cy. Na tablicy, w formie – niekoniecznie

Jednym z takich przykładów była kon-

kontrastu – pojawiły się również: Chorzów,

cepcja tzw. 15 minut, którą zaproponowała

Jaworzno, Piekary Śląskie, Czeladź i nie-

Ewelina Warwas z ES Invest s.c. – Chodzi

mieckie Köthen. W toku dyskusji, na ich tle,

o to, by mieszkańcy mieli możliwość dosta-

Siemianowice Śląskie lądowały to wyżej,

nia się do jakiejkolwiek instytucji, w której

to niżej, by finalnie uplasować się – biorąc

chcą cokolwiek załatwić, właśnie w ciągu

pod uwagę wszystkie punkty – powyżej

15 minut – mówiła. – I to nie w skali mia-

średniej. Bardzo wysoko oceniono rekre-

sta, lecz w skali swojej dzielnicy – dodała.

ację i wypoczynek oraz mieszkalnictwo.

W toku dyskusji goście wskazywali, iż

Jeżeli chodzi o edukację i zdrowie, uplaso-

stosunkowo niewielkie Siemianowice Ślą-

wały się w środku tabeli. Również nie było

skie bardzo dobrze wybrały filozofię miasta

większych zastrzeżeń co do szeroko pojętej

kompaktowego. Że da się tutaj zamieszkać,

pracy. To jednak nie oznacza, że wszystko

że miasto ma szeroką ofertę dla rodzin,

w tych dziedzinach zrobiono i powiedziano.

seniorów. Wskazywano obszary, które wy-

Uczestnikami warsztatów byli przedsta-

magają delikatnej korekty (np. poświęcania

wiciele Urzędu Miasta, Siemianowickiej

większej uwagi uczniom najzdolniejszym,

Siemianowice Śląskie mają aspiracje, aby stać się miastem pełnym,
kompleksowym, miastem na całe życie.
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lepszym połączeniom komunikacyjnym

tematem, który rozmówcy rozłożyli w dys-

pracy co w sąsiednich miastach, też nie jest

itp.). Wszyscy zgodnie wskazali na potrze-

kusji na czynniki pierwsze. Rafał Piech, jak

wielką wadą. To ma swoje pozytywy: więcej

bę miejskiego forum, agory – przestrzeni,

mówi, stawia na innowacyjność. Wysoko

przestrzeni dla ludzi, a nie samochodów,

w której realizuje się żywa miejska tkanka.

ocenia wszystko co jest związane z ideą

i uspokojenie ruchu – mówił prof. Szołty-

„smart city”

sek.

– Ten projekt niczego nie udaje, otwarcie mówimy o problemach miast, ideach.

– Niedawno zostaliśmy wyróżnieni jako

Rozmówcy próbowali odpowiedzieć

Dzięki temu wiemy, jak miasta funkcjonują

jedno z pięciu miast w Polsce, które naj-

na pytanie czy rola sypialni dla Katowic

ogólnie – mówi Przemysław Jedlecki. –

mocniej stawiają na innowacje. Tak było

jest dla Siemianowic Śląskich dobrym po-

Z każdego miasta wynosimy coś dobrego

m.in. przy remoncie basenu, gdzie wykorzy-

mysłem. Tomasz Pietrzak wskazywał na

i jeżeli inne miasta będą chciały skorzystać

staliśmy nowoczesne solary podgrzewają-

potencjał miasta w kontekście inwestycji

z doświadczeń Siemianowic Śląskich, mo-

ce wodę. O takie rozwiązanie pytali mnie

deweloperskich, z kolei prof. Robert Pyka

żemy być tylko zadowoleni. Mogę powie-

prezydenci innych miast. Cały czas czuje-

powątpiewał w słuszność funkcji tylko sy-

dzieć, że Siemianowice Śląskie nie muszą

my jednak niedosyt. W przyszłym tygodniu

pialnych miasta. Wszyscy byli zgodni co

mieć żadnych kompleksów – dodaje koor-

mamy spotkanie z pracownikami IBM, któ-

do świetnego skomunikowania się Siemia-

dynator projektu.

rzy mogą nam wskazać nowe kierunki roz-

nowic Śląskich z innymi miastami metro-

woju. Zawsze podkreślamy, że chcemy być

polii. Jak wskazywał prof. Borsa, atutem

smart city – powiedział prezydent Piech.

miasta jest jego położenie w aglomeracji.

Część warsztatowa poprzedziła dyskusję
w gronie ekspertów z udziałem prezydenta

spo-

– Przydałaby się jednak opcja szybkie-

li się mieszkańcy Siemianowic Śląskich.

łeczno-gospodarcze sprawiają, że niemal

go połączenia z centrum Katowic. Może

W dyskusji udział wzięli: Rafał Piech, pre-

wszystkie miasta regionu borykają się

pomógłby w tym szybki tramwaj lub ko-

zydent Siemianowic Śląskich, Tomasz Pie-

z problemem spadku liczby mieszkańców.

lej aglomeracyjna? – mówił prof. Maciej

trzak, specjalista do spraw public relations,

Według prof. Jacka Szołtyska nie jest to

Borsa. Również trafną wydaje się sugestia,

miasta Rafała Piecha, której przysłuchiwa-

Współczesne

uwarunkowania

prof. Robert Pyka, socjolog z UŚ, prof. Ma-

problem, który powinien spędzać sen z po-

by lobbować, ażeby linia kolejowa z Kato-

ciej Borsa, urbanista, prof. Jacek Szołtysek

wiek. – Nie róbmy tragedii z tego, że w Sie-

wic do lotniska w Pyrzowicach przebiegała

z Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-

mianowicach Śląskich zmniejsza się liczba

właśnie przez Siemianowice Śląskie. – To

wicach oraz dr Marcin Budziński, dziekan

ludzi. Lepiej nawet, gdy jest ich mniej, ale

diametralnie zmieniłoby sytuację miasta –

GWSP w Chorzowie. Wizja rozwoju – była

są szczęśliwi. To, że nie ma tu aż tylu miejsc

przekonywał prof. Borsa.
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AQUA-SPRINT
FIRMY REGIONU

Innowator 2018 dla Aqua-Sprint
Kiedy rozmawialiśmy kilka miesięcy temu z prezesem Zarządu Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. na okoliczność 10-lecia istnienia spółki, Piotr Komraus powiedział nam, że firma świadczy usługi na najwyższym poziomie przy wykorzystaniu najbardziej zaawansowanego technicznie sprzętu i technologii IT.
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Prezes wspomniał na zakończenie

mianowic Śląskich ma swoje wodne

rię. Mieszkańcy Siemianowic Śląskich

rozmowy, że ostatnią, innowacyjną ini-

korzenie. Aqua-Sprint odkrywa dla

mogą za darmo korzystać z pierwszego

cjatywą, będzie stworzenie Wodnego

mieszkańców na nowo historię miasta.

punktu do wirtualnych podróży i edu-

Centrum Nauki, którego zapowiedzią

I to jak! To jedyne miejsce, w którym

kacji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że

jest możliwość obejrzenia w siedzi-

można tak dosłownie tę historię zoba-

mieszkańcy są głodni wiedzy, ale przede

bie Aqua-Sprintu nieznanego świata

czyć. Powstały tutaj dwa stanowiska

wszystkim edukacji o ekologii i o naj-

polskich rzek pokazanego w techno-

do oglądania filmów w technologii

ważniejszym elemencie naszego życia

logii 360 stopni. Dziś wiemy, że taka

Virtual Reality 360. Zwiedzający mają

– o wodzie. – Interaktywna instalacja

możliwość już istnieje. Mało kto wie,

okazję założyć gogle rozszerzonej rze-

w Aqua-Sprincie powstała po to, żeby

że pierwsza wzmianka o Siemiano-

czywistości i przenieść się do zupełnie

inspirować, cieszyć, ale też właśnie aby

wicach jako o Sancovicach pochodzi

innego, podwodnego świata. Można

edukować mieszkańców – mówi Piotr

z 1273 roku. Miejscowość istniała

powiedzieć, iż człowiek zakłada gogle,

Komraus. Najważniejszą misją projek-

jednak prawdopodobnie już w XII

wskakuje w głębinę i widzi niesamowi-

tu Aqua-Sprintu jest budowanie świa-

w. Była wówczas niewielką wioską

te gatunki ryb. Robi krok, ruch, a świat

domości ekologicznej. Czysta woda

dostarczającą ryby i kwiaty na dwór

reaguje, zmienia się jak w rzeczywisto-

to najcenniejszy surowiec, którego już

księcia bytomskiego. Tak historia Sie-

ści. Lektor spokojnie opowiada histo-

za kilkadziesiąt lat może zacząć brako-
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wać. Dlatego tak ważne jest świadome

wody w regionalnych stawach. Przy

korzystanie z tego naturalnego zaso-

okazji mogą poznać historię Siemia-

bu, a dokładniej mówiąc, ograniczanie

nowic Śląskich oraz – dzięki eduka-

jego zużycia. Instalacja z projekcją 3D

cyjnym animacjom – zwiększyć swoją

ma również łączyć pokolenia. Historia

świadomość w zakresie codziennego

opowiadana przez dziadków i najstar-

rozsądnego korzystania z zasobu, jakim

szych mieszkańców miasta łączy się

jest woda. Instalacja 3D stanęła w Biu-

tutaj z nowinkami technologicznymi,

rze Obsługi Klienta Aqua-Sprintu przy

jakimi bez wątpienia są animacje i go-

ulicy Śląskiej 100.

gle VR. Mówiąc w skrócie, technologia

Nie jest więc przypadkiem, że Aqua-

„VR” pozwala użytkownikowi „wsiąk-

-Sprint został kolejny raz zauważony

nąć” w cyfrowy świat.

przez ośrodek akademicki – Akademię

Wirtualna rzeczywistość nie jest

WSB z Dąbrowy Górniczej, która po

tych mniejszych. – Nagroda dla Aqua-

pojęciem nowym. Po raz pierwszy

raz drugi przyznała Wodociągom Sie-

Sprintu jest okazją do tego, by docenić

pojawiło się ono w połowie lat dzie-

mianowickim nagrodę „Innowator”.

i dopingować do dalszej pracy tych,

więćdziesiątych. Wówczas na rynku

Nagrody te przyznawane są przed-

którzy pracują dla miasta, dla nasze-

ukazały się urządzenia (tzw. gogle),

stawicielom świata nauki, biznesu

go kraju – stwierdziła prof. nadzw. dr

które miały przenieść graczy do cyfro-

i samorządu za dotychczasowy wkład

Zdzisława Dacko-Pikiewicz, JM Rek-

wego świata. Dzięki nim można było

w zakresie innowacyjnych rozwiązań

tor Akademii WSB. Wodociągi Sie-

obserwować wydarzenia z perspektywy

w procesie organizacji i funkcjono-

mianowickie znalazły się w elitarnym

pierwszoosobowej – użytkownik mógł

wania podmiotów gospodarczych. Na

gronie innych nagrodzonych, którymi

sterować ruchami kamery poruszając

przestrzeni ostatnich lat rośnie w śro-

były m.in. Grupa Azoty, Rosomak S.A.,

głową. Innymi słowy, miał ulec złudze-

dowiskach biznesowych świadomość

ING Bank Śląski. W swojej dotychcza-

niu obecności w tym innym świecie.

kluczowej roli, jaką odgrywa innowa-

sowej, dziesięcioletniej historii, firma

Dzisiaj gogli możemy użyć również do

cyjność w tworzeniu przedsiębiorstw

Aqua-Sprint po raz kolejny raz została

zaprezentowania animacji i do eduko-

i ich sukcesie. Ponadto coraz szersze

zauważona, że ma potencjał, który po-

wania społeczeństwa, czego przykła-

uznanie zyskuje potrzeba bardziej

zwala jej skutecznie realizować misję

dem jest instalacja w Aqua-Sprincie.

zrównoważonej innowacyjności, łączą-

jaką jest świadczenie na najwyższym

W Aqua-Sprincie można doświadczać

cej aspekty ekonomiczne, ekologiczne

poziomie usług zbiorowego zaopa-

tej wodnej przygody. Niezwykłe gogle

i społeczne. Tak właśnie działa Aqua-

trzenia w wodę i zbiorowego odpro-

przenoszą w podwodną rzeczywistość,

Sprint. Dużo łatwiej zobaczyć tę inno-

wadzania ścieków, łącząc aspekty eko-

w której mieszkańcy miasta mogą zo-

wacyjność wśród wielkich, rozpozna-

nomiczne, ekologiczne i społeczne tak,

baczyć, jak wygląda życie pod taflą

walnych firm, a nieco trudniej wśród

aby zapewnić pełną satysfakcję klienta.
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www.chorzow.eu

Chorzów stawia na młodych
W Chorzowie wdrażana jest pierwsza odsłona programu mieszkaniowego dedykowanego młodym mieszkańcom miasta. Projekt obejmuje łącznie 16 mieszkań komunalnych w nowym budynku przy ul. Kościuszki. Znajdziemy tam kawalerki, ale także mieszkania dwu- i trzypokojowe. W bloku znajdą się m.in. winda i podziemny garaż.
nymi znalazło się miejsce dla 45 miesz-

przystosowane są do potrzeb osób po-

kań w ramach TBS (Towarzystwa Bu-

ruszających się na wózku inwalidzkim.

downictwa Społecznego), które będzie

Zgłoszenia można składać do 30 kwiet-

można wykupić na własność.

nia w Urzędzie Miasta w Chorzowie.

Warto się zameldować

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.
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– To program dedykowany młodym
mieszkańcom, którzy rozpoczynają do-

Chorzowski magistrat w kwietniu

rosłe życie lub szukają swojego miej-

ogłosił nabór wniosków do pierwszej

sca „na stałe”. Zdajemy sobie sprawę,

edycji programu „Mieszkanie dla mło-

że nie wszyscy mogą pozwolić sobie na

dych chorzowian”. Ogromną zaletą

zakup mieszkania lub wzięcie kredytu,

mieszkań jest ich lokalizacja. Mieszczą

dlatego specjalnie dla nich przygotowa-

się bowiem w ścisłym centrum miasta,

liśmy korzystną ofertę – wyjaśnia prezy-

obok szybu Prezydent i zaledwie kilka-

dent Chorzowa Andrzej Kotala.

naście minut spacerem od Parku Ślą-

O mieszkania w ramach programu

Budynek powstaje od zeszłego roku,

skiego. Lokale mają powierzchnię od

mogą ubiegać się chorzowianie, którzy

aktualnie trwają w nim prace wykoń-

29 do 63 metrów kwadratowych. W puli

nie ukończyli jeszcze 35. roku życia.

czeniowe. Do użytku zostanie oddany

znalazły się kawalerki oraz mieszkania

Na dodatkowe punkty mogą liczyć pary,

w czerwcu. Poza 16 lokalami komunal-

dwu– i trzypokojowe. Dwa mieszkania

małżeństwa i rodziny z dziećmi, a tak-
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że osoby z wyższym wykształceniem.

nosić od 2059,60 do 4119,20 zł – w przy-

w tradycji budowlańców oznacza, że

Premiowany będzie również długi okres

padku gospodarstwa jednoosobowego

dobiegł końca ważny etap inwestycji.

zamieszkania na terenie Chorzowa.

i od 1544,70 do 3089,40 zł – w przy-

W tym przypadku jej zawieszenie było

– Wszystkie budynki są wyposażo-

padku gospodarstwa wieloosobowego.

związane z oddaniem stanu surowego –

ne w windy i będą miały także garaże

Gdy kryteria dochodowe wnioskujących

budynek posiada już wszystkie ściany

podziemne z 43 miejscami postojowy-

nie będą spełnione, rozpatrywane będą

nośne oraz dach i okna. Przypomnijmy,

mi. Na parterze będą lokale usługowe,

wnioski osób o dochodzie niższym, naj-

że mowa o inwestycji, w ramach której

a od pierwszego piętra – mieszkania

bardziej zbliżonym do wymaganego.

w centrum Chorzowa powstaje osiemna-

– mówi Leszek Wenda, prezes zarządu

Kto może złożyć wniosek w ramach

ście nowych mieszkań komunalnych, w

Regionalnego TBS w Chorzowie. Nowe

programu? Osoby zameldowane w Cho-

tym dwa przystosowane dla osób niepeł-

mieszkania powstały na terenie pohutni-

rzowie, rozliczające się z chorzowskim

nosprawnych. Budynek liczy pięć kon-

czym. Jeszcze ponad dwa lata temu były

fiskusem lub osoby, które pracują

dygnacji. Projekt stanowi kontynuację

tutaj osadniki służące potrzebom Huty

w mieście od co najmniej dwóch lat.

zabudowy ulicy, nawiązując swoimi

Kościuszko. Teren ten został całkowicie

Nie mogą zalegać z podatkami i innymi

gabarytami i wyglądem do charakteru

zrekultywowany, ziemia została wywie-

płatnościami, nie mogą też mieć innego

sąsiednich budynków. Na działce zapro-

ziona, a olbrzymia komora – zasypana.

mieszkania albo budować domu.

jektowano także drogę i chodnik oraz

Wszystkie lokale komunalne również

– Inwestycja „Mieszkanie dla młodych

dwa parkingi.

chorzowian” była realizowana wspólnie

– Odbiór budynku planowany jest na

Ważnym kryterium będzie też wiel-

z TBS, gdzie TBS przeznacza swoje miesz-

lipiec, a pierwsi lokatorzy wprowadzą

kość dochodów osób ubiegających się

kania w trybie z pełną modyfikacją, z moż-

się do niego jesienią. A to nie koniec in-

o przydział lokalu. Zgodnie z przyjęty-

liwością wykupu na własność, a miasto

westowania w mieszkalnictwo w naszym

mi zasadami dochód w gospodarstwie

posiada mieszkania, które oferuje młodym

mieście – zapewnia prezydent Kotala. –

jednoosobowym powinien kształtować

mieszkańcom, młodym rodzinom – mówi

Mieszkania komunalne powstaną także

się między 200 a 400 proc. najniższej

prezydent. – Stawka za 1 metr kwadrato-

w nowym segmencie przy ul. Żeromskie-

emerytury, natomiast w gospodarstwach

wy wynosi niespełna 11 złotych.

go i przy ul. Karola Miarki w dawnym

mają balkony.

wieloosobowych ma to być między 150
a 300 proc. najniższej emerytury na

Nie tylko na Kościuszki

budynku szpitala. Obecnie trwa również
budowa TBS-ów przy ul. Kościuszki,

osobę. Obecnie najniższa emerytura to

To nie koniec inwestycji mieszkanio-

gdzie jeszcze w tym roku oddanych zo-

niespełna 1030 zł brutto. Dochód osób

wych miasta. Na dachu budowy przy

stanie 61 nowych mieszkań – w tym 16

ubiegających się o mieszkania może wy-

ul. Truchana 56 pojawiła się wiecha, co

komunalnych – dodaje.

SSILESIA
ILESIABUSINESS
BUSINESS&&LIFE
LIFE

27
27

Znamy koszt inwestycji – to prawie

dejmowanych nagle decyzji. To część

skich, budynek w Chorzowie II zyska

cztery miliony złotych. Miasto otrzymało

strategii włodarzy miasta, długofalo-

zupełnie nową funkcję. Gruntowny re-

na ten cel dotację z Banku Gospodarstwa

wego planu mającego podnieść komfort

mont, szacowany na prawie 19 mln zł,

Krajowego w wysokości 1 mln 534 tys. zł.

życia mieszkańców. Decyzja o budowie

pozwoli na utworzenie w tym miejscu

mieszkań komunalnych przy ul. Ko-

77 mieszkań komunalnych. – Inwesty-

ściuszki zapadła dwa lata temu. Wte-

cje w mieszkalnictwo komunalne pro-

Trwają renowacje
Chorzowscy urzędnicy postanowili za-

dy zaczęto zmieniać przestrzeń, gdzie

wadzone są także przy ul. Kościuszki

dbać także o budynki już istniejące. Trwa

wcześniej straszyły hutnicze osadniki.

i Truchana, ale najwięcej lokali po-

rozpoczęty jeszcze w listopadzie ubiegłego

W listopadzie 2016 Regionalne Towa-

wstanie właśnie przy ul. Karola Miar-

roku kompleksowy remont 12 mieszkań

rzystwo Budownictwa Społecznego roz-

ki. – podkreśla Marcin Michalik,

w budynku przy ul. Truchana 64. Planowo

poczęło realizację pierwszej inwestycji.

zastępca prezydenta miasta. – Nowe

inwestycja zakończy się w sierpniu tego

Miasto uzyskało dopłatę w wysokości

mieszkania to oferta dla chorzowian,

roku. Obecnie trwają prace wykończeniowe

ok. 900 tys. zł udzieloną przez Bank

którzy nie są zamożni, ale mają sta-

i instalacyjne wewnątrz budynku, w toku

Gospodarstwa Krajowego w ramach

łe dochody – dodaje wiceprezydent.

jest także remont konserwatorski elewacji

Funduszu Dopłat. Całkowity koszt in-

Planowany termin rozpoczęcia prac

oraz dachu. To jednak wcale nie koniec

westycji to prawie 15 mln zł, z czego

budowlanych przy ul. Karola Miarki

modernizacji starych mieszkań w Chorzo-

niespełna 13 mln zł wyniosą koszty ro-

to marzec 2018 roku, a zakończenia

wie. W kwietniu rozpoczął się remont ko-

bót budowlanych.

– luty 2020. W budynku znajdzie się

lejnych trzech lokali: przy ul. Kościuszki

Rok później Chorzów otrzymał spo-

sześć wind (po jednej w każdej klat-

6e/1, Kościuszki 6e/14 (planowo zakończy

ry zastrzyk gotówki na kolejną inwe-

ce), a także wózkownie i rowerownie.

się w lipcu) oraz przy ul. Hajduckiej 46/1

stycję w mieszkalnictwo komunalne.

Osiem mieszkań zostanie przystoso-

(planowo zakończy się w czerwcu). Na re-

Bank Gospodarstwa Krajowego przy-

wanych do potrzeb osób niepełno-

mont kolejnych 14 mieszkań przygotowana

znał miastu osiem milionów złotych

sprawnych. W projekcie uwzględniono

jest już procedura przetargowa. Otwarcie

dotacji na przebudowę budynku przy

także parkingi oraz garaże podziemne.

ofert odbędzie się 21 maja. Zakończenie

ul. Karola Miarki 40. Przez lata pod

Średnia powierzchnia mieszkania to

robót wyznaczono na 30 września.

tym adresem znajdował się jeden z pa-

51 metrów kwadratowych.

wilonów szpitalnych. Po zakończeniu

Wszystkich zainteresowanych projek-

procesu centralizacji Zespołu Szpitali

tem „Mieszkanie dla młodych chorzo-

Wszystkie opisane wyżej inwestycje

Miejskich i przeniesieniu wszystkich

wian” zachęcamy do odwiedzenia stron

nie są wypadkową chaotycznych, po-

oddziałów na ul. Strzelców Bytom-

internetowej www.chorzow.eu

Długofalowy plan

Informacja o programie od razu zainteresowała lokalnych dziennikarzy.
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Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze
FIRMY REGIONU

Pyrzowice idą na rekord
Z końcem marca na lotnisku w Pyrzowicach zaczął obowiązywać letni rozkład
lotów. Nowy harmonogram przyniesie rekordowy zasięg katowickiego portu
lotniczego. W ramach aktualnego rozkładu lotów, dedykowanego letnim miesiącom roku, dostępne będę aż 123 kierunki (regularne i czarterowe) na 105
lotnisk w 31 państwach na czterech kontynentach. To absolutny
rekord śląskiego lotniska. Połączenia w ruchu regularnym w rozkładzie na lato 2018 z lotniska w Pyrzowicach to w sumie rekordowe
54 trasy do 21 państw.

Debiut Czarnogóry
Najwięcej kierunków (osiem) dostępnych jest do Włoch oraz Wielkiej Bryta-

30

Chorwacji, na Cypr, do Czarnogóry, Gru-

Siedem nowych tras uruchomi linia lot-

zji, Irlandii, Islandii, Izraela, na Maltę i do

nicza Wizz Air. Najwcześniej, już od 26

Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

marca, do Lwowa. Loty na tej trasie po-

nii. Na kolejnych siedmiu trasach polecieć

Znalazło się też coś dla klientów, którzy

czątkowo dostępne będą w poniedziałki

będzie można do Niemiec, zaś na czterech

ze względu na obowiązki zawodowe czę-

i piątki, a od 20 czerwca także w środy

do Grecji. Po trzy połączenia dostępne są

sto podróżują do stolicy. W ofercie znaj-

i niedziele. Bardzo ważne z biznesowego

do Hiszpanii, Norwegii, Portugalii i na

duje się bowiem jedno połączenia krajowe

punktu widzenia jest przywrócenie tra-

Ukrainę. Po dwa kierunki oferują linie lot-

do Warszawy. Są też nowości – aż osiem

sy do Monachium. – Nasze długotrwałe

nicze z wylotem do Holandii oraz Szwe-

tras to połączenia całkowicie „premiero-

zabiegi zmierzające do przywrócenia tej

cji. Po jednym kierunku – do Bułgarii,

we” lub powracające po dłuższym czasie.

trasy do siatki połączeń zakończyły się
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sukcesem. Według prognoz w 2018 roku

dnia i obsługiwane będa przez Lufthansę.

wyspy Santorini, Chios i Lemnos. – Zde-

wszystkie linie operujące na trasach re-

Rozpoczną się we wtorek 27 marca.

cydowana większość tras czarterowych

gularnych przewiozą więcej pasażerów
niż w roku minionym – mówi prezes GTL
Artur Tomasik.

Najwięcej w historii

wystartuje przed długim weekendem majowym. W rozkładzie lato 2018 Pyrzowi-

W rozkładzie lato 2018 z pyrzowickie-

ce ponownie będą największą bazą linii

18 czerwca wystartuje pierwsze w hi-

go lotniska dostępnych jest 67 tras czar-

czarterowych w Polsce – dodaje prezes

storii pyrzowickiego lotniska połączenie

terowych, które umożliwiają dotarcie do

Tomasik.

rozkładowe do Czarnogóry. Loty do Pod-

69 miejsc położonych w sumie na terenie

Według aktualnych informacji Small

goricy odbywać się będą w każdy ponie-

20 państw. Najwięcej tras, bo aż dwadzie-

Planet, Airlines bazować będzie w Py-

działek i piątek. Na 20 czerwca Wizz Air

ścia, dostępnych jest do Grecji, na drugim

rzowicach osiem samolotów z rodziny

zaplanował dwie inauguracje do Charko-

miejscu znajduje się Hiszpania. Do Włoch

Airbus A320, Enter Air siedem Boein-

wa oraz do Memmingen.

i Turcji dostępne są

gów 737, a Travel Service trzy tego typu

Loty na pierwszej z tras

po cztery kierunki.

maszyny. W nadchodzącym sezonie bazę

odbywać się będą w śro-

Na trzy lotniska

w Pyrzowicach uruchomi również nowy

dy i niedziele, a na drugiej

można będzie po-

na rynku czarterowym przewoźnik, czy-

w poniedziałki, środy, piąt-

lecieć na Cypr oraz

li Ryanair Sun. Bazować będzie jednego

ki i niedziele. Z kolei od 22

do Egiptu. W ofer-

Boeinga 737.

czerwca będzie można polecieć – w każdy

cie biur podróży znajdują się po dwie trasy

Raz jeszcze oddajmy głos prezesowi

poniedziałek i piątek – do Porto. Połącze-

do: Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Por-

GTL: – Dostępna będzie najbogatsza

nia do Porto, Memmingen, Lwowa i Char-

tugalii i Tunezji, a także Albanii. Ponadto

siatka połączeń regularnych w historii

kowa będą całoroczne. Za to Malaga, Faro

w siatce połączeń czarterowych dostępne

pyrzowickiego lotniska. Po raz pierwszy

i Podgorica to trasy sezonowe, które Wizz

są trasy do Maroka, Zjednoczonych Emi-

w tym segmencie przekroczyliśmy liczbę

Air oferować będzie w szczycie rozkładu

ratów Arabskich, Izraela, Omanu, Ma-

pięćdziesięciu tras w ofercie. Nadal dyna-

letniego. Ponadto do siatki połączeń re-

cedonii, na Wyspy Zielonego Przylądka

micznie rozwijać się będzie Wizz Air, który

gularnych wracają połączenia do Mona-

i Zanzibar oraz Dominikanę.

na stałe powiększy swoją bazę o siódmy

chium. Loty na tym kierunku realizowane

Nowości w tegorocznej ofercie to chor-

samolot, a w szczycie rozkładu doda do

będą raz dziennie we wszystkie dni tygo-

wacki Split, Tivat w Czarnogórze, greckie

bazy ósmą maszynę. Rozwój bazy wiąże

SILESIA BUSINESS & LIFE

31

się oczywiście z rozwojem siatki połączeń

w segmencie przewozów regularnych, jak

(+19,6 proc.) w porównaniu z pierwszym

Wizz Air z Pyrzowic.

i czarterowych. Z siatki połączeń oferowa-

kwartałem poprzedniego roku. W ruchu

W roku 2018 w Katowice Airport po raz

nych przez linie tradycyjne i niskokoszto-

regularnym linie lotnicze przewiozły z i do

pierwszy w historii zostanie obsłużonych

we skorzystało 209 912 osób, o 35 802

Pyrzowic 585 912 osób, o 106 131 więcej

ponad cztery miliony pasażerów!

więcej (+20,6 proc.) niż w tym samym

(+22,1 proc.). Z kolei w ramach siatki po-

okresie roku ubiegłego. W podróż na wa-

łączeń wakacyjnych w pierwszym kwarta-

kacje z Pyrzowic w marcu br. wybrało się

le 2018 roku w Katowice Airport obsłużo-

44 340 pasażerów, o 11 663 więcej (+35,7

no 123 430 podróżnych, o 36 477 więcej

proc.) w porównaniu z marcem 2017 r.

(+42 proc.) niż od stycznia do końca mar-

Udany kwartał
Trzeci miesiąc 2018 roku Katowice
Airport zamknął 22,9-proc. wzrostem

32

ruchu pasażerskiego ogółem. Obsłużono

Zgodnie z prognozami w pierwszym

254 565 podróżnych, o 47 423 więcej w po-

kwartale 2018 roku w Pyrzowicach za-

Trzy najpopularniejsze trasy regularne

równaniu z trzecim miesiącem minionego

notowano ponad 20-procentowy wzrost

w pierwszym kwartale 2018 roku z Py-

roku, tym samym, jeśli chodzi o liczbę

ruchu pasażerskiego ogółem. Z siatki

rzowic to: Londyn-Luton (85 tys. pasa-

obsłużonych pasażerów, był to najlepszy

połączeń regularnych i czarterowych sko-

żerów), Dortmund (57 tys. podróżnych)

marzec w historii pyrzowickiego lotniska.

rzystało 712 454 podróżnych o 142 320

i Londyn-Stansted (32 tys. pasażerów).

W poprzednim miesiącu samoloty starto-

więcej (+25 proc.) w porównaniu z tym

W ruchu czarterowym największym za-

wały i lądowały w Pyrzowicach w sumie

samym okresem minionego roku. W cią-

interesowaniem cieszyły się: Marsa Alam

2605 razy, o 275 więcej (+11,7 proc.)

gu trzech pierwszych miesięcy bieżącego

(19,9 tys. pasażerów), Hurgada (19,2 tys.

w porównaniu z marcem 2017 roku. Zna-

roku odbyło się w Pyrzowicach w sumie

podróżnych) i Fuerteventura (13,2 tys. pa-

czący wzrost ruchu zanotowano zarówno

7155 startów i lądowań, o 1171 więcej

sażerów).
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ca ubiegłego roku.
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Podział spółki
PORADY PRAWNE

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Daniel Reck

34

Niedawno pisaliśmy o fuzjach, czyli połączeniach spółek.
W tym numerze przedstawimy Państwu procedurę zupełnie
odwrotną do łączenia, czyli podział spółki. Biorąc pod uwagę jakie korzyści niesie za sobą łączenie spółek, można by
się zastanawiać czy podział może mieć jakiekolwiek korzyści? Otóż ma, i to wiele. Na początek zacznijmy od wskazania, że spółka kapitałowa (czyli tylko spółka z o.o. i spółka
akcyjna) może się podzielić na dwie lub więcej spółek, które już istnieją lub które dopiero powstaną z chwilą zarejestrowania podziału (tzw. dzień podziału).

Tomasz Kowolik

Zasadniczo wskutek podziału, zgod-

pozostałych tym, że w jego wyniku część

Wybór sposobu podziału uzależniony

nie z art. 529 §1 i 530 §1 KSH, spół-

majątku spółki dzielonej przejmuje inna

jest od celu w jakim dokonywany jest po-

ka dzielona przestaje istnieć, a jej cały

spółka istniejąca bądź nowo zawiązana.

dział. Spółkę można podzielić np. w celu

majątek przejmują spółki nowo zawią-

Natomiast spółka dzielona nie przestaje

podzielenia przedsiębiorstwa prowadzo-

zane lub istniejące spółki przejmujące.

istnieć (art. 530 §2 KSH). W takiej sytu-

nego przez kilku wspólników w formie

Możliwe jest dokonanie zarówno po-

acji z dniem zarejestrowania wydzielenia

jednej spółki. W takiej sytuacji korzystny

działu przez przejęcie całego majątku

(tzw. dzień wydzielenia) spółka przej-

będzie podział spółki przez przejęcie lub

przez istniejące spółki (art. 529 §1 pkt 1

mująca bądź nowo zawiązana przejmują

zawiązanie nowych spółek. W jego wyni-

KSH), podziału przez przejęcie całego

część majątku spółki dzielonej.

ku każdy ze wspólników obejmie udziały

majątku przez spółki nowo zawiązane

Podział spółek – podobnie jak łącze-

w spółkach przejmujących lub nowo za-

(art. 529 §1 pkt 2 KSH), jak również

nie – cechuje sukcesja uniwersalna praw

wiązanych i będzie samodzielnie prowa-

podział, w wyniku którego cały majątek

i obowiązków spółki dzielonej. Oznacza

dził te spółki zachowując prawa i obo-

spółki dzielonej przejmą spółki istnieją-

to, że z chwilą podziału lub wydzielenia

wiązki przysługujące spółce dzielonej.

ce i nowo zawiązane (art. 529 §1 pkt 3

spółka przejmująca lub nowo zawiązana

Innym przykładem użyteczności instytucji

KSH).

z mocy prawa wchodzi we wszystkie

podziału spółki jest zamiar sprzedaży zor-

Istnieje jednak jeszcze jeden, szcze-

stosunki prawne w miejsce spółki dzie-

ganizowanej części przedsiębiorstwa lub

gólny sposób podziału – tzw. podział

lonej, w tym przejmuje wszystkie kon-

po prostu części majątku spółki. W takim

przez wydzielenie (art. 529 §1 pkt 4

cesje, licencje i zezwolenia, o ile przepis

przypadku korzystniejszy będzie podział

KSH). Ten sposób podziału różni się od

szczególny nie stanowi inaczej.

przez wydzielenie, gdyż spółka dzielona
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wydzieli (na spółkę istniejącą lub nowo

danie planu podziału badaniu biegłego

podwyższenia kapitału zakładowego spół-

zawiązaną) część majątku, która ma być

rewidenta. Uproszczenie jest możliwe na

ki dzielonej lub wpisu do rejestru spółki

przedmiotem transakcji. W ten sposób

podstawie art. 5381 KSH pod warunkiem,

nowo zawiązanej, ale ponadto konieczne

przy zachowaniu pełnej sukcesji uniwer-

że wspólnicy każdej ze spółek wyrażą na

jest wcześniejsze zarejestrowanie kapita-

salnej możliwe będzie rozdzielenie ma-

to zgodę. Uproszczenie pozwala zaosz-

łu zakładowego spółki dzielonej. Wyjątek

jątku objętego transakcją od nieobjętego

czędzić nie tylko czas, ale i pieniądze.

stanowi podział, gdzie majątek spółki jest

nią, a spółka dzielona zachowa swój byt

Po zakończeniu fazy menedżerskiej

wydzielany z innych kapitałów niż kapitał

prawny. Podział przez wydzielenie może

można przystąpić do fazy właściciel-

zakładowy (np. z kapitału zapasowego lub

mieć też istotne zastosowanie przy reorga-

skiej, czyli podjęcia uchwał o podziale.

rezerwowego), gdyż wtedy nie następuje

nizacji dużego przedsiębiorstwa, poprzez

Przejście do tej fazy jest możliwe, jeśli

obniżenie kapitału zakładowego spółki

wydzielenie części przedsiębiorstwa do

od drugiego zawiadomienia wspólników

dzielonej (art. 542 §4 KSH).

osobnej spółki celem usprawnienia zarzą-

o zamiarze podziału minęło co najmniej

Podobnie jak przy połączeniu ważne

dzania.

sześć tygodni. Uchwałę podejmują zgro-

jest, aby wcześniej zaplanować na jaki

Jeśli chodzi o procedurę dzielenia, to

madzenia wspólników lub walne zgro-

dzień nastąpi podział i w tym celu złożyć

jest ona uzależniona od sposobu podzia-

madzenia spółki dzielonej oraz spółek

odpowiedni wniosek o dokonanie wpisu

łu, jednak możemy w każdym wypadku

przejmujących. W przypadku spółki nowo

na konkretny dzień.

określić główne etapy, a są nimi tzw. faza

zawiązanej uchwałę podejmują wspólnicy

Na koniec warto jeszcze wspomnieć,

menedżerska obejmująca sporządzenie

spółki nowo zawiązanej w organizacji.

że choć podział spółki przez wydzielenie

planu podziału, ogłoszenie planu podziału

Następnie zarządy każdej ze spółek zgła-

wiąże się zazwyczaj z obniżeniem kapi-

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

szają uchwałę do sądu rejestrowego.

tału zakładowego spółki dzielonej, to nie

lub na stronie internetowej, przygotowa-

Dzień, w którym następuje podział

przeprowadza się trwającego co najmniej

nie sprawozdania Zarządu zawierającego

(dzień podziału lub dzień wydzielenia),

trzy miesiące tzw. postępowania konwo-

prawne i ekonomiczne uzasadnienie po-

uzależniony jest od sposobu podziału.

kacyjnego, o którym mowa w art. 264 §1

działu oraz złożenie wniosku o wyznacze-

W przypadku podziału przez przejęcie

i art. 456 KSH.

nie biegłego rewidenta, który zbada plan

podział następuje z chwilą podwyższenia

podziału i wyda opinię. Również w fazie

kapitału zakładowego spółek przejmują-

menedżerskiej należy dwukrotnie zawia-

cych. Natomiast gdy podział dokonuje się

domić wspólników o zamiarze podziału,

przez zawiązanie nowych spółek, dniem

zgodnie z art. 539 KSH. Fazę menedżer-

podziału jest dzień wpisania spółek nowo

ską można jednak uprościć eliminując

zawiązanych do rejestru. Bardziej złożona

z niej m.in. sporządzenie sprawozdania

jest sprawa wpisu podziału przez wydzie-

zarządu uzasadniającego podział czy pod-

lenie, albowiem również wymaga to wpisu
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ZDROWIE & URODA

Moda na zdrowy i piękny uśmiech
Dorota Stania – specjalistka stomatologii estetycznej, absolwentka Wydziału Stomatologicznego
Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Doktor nauk medycznych, autorka doktoratu „Ocena sił
zwarciowych a występowanie ubytków klinowych”.
Właścicielka Specjalistycznego Centrum Stomatologii i Medycyny 4dent Dorota Stania.
Autorka pięknych uśmiechów, kobieta niezwykła, pełna pasji, przyznająca się do pracoholizmu
i shopoholizmu. Wielbicielka mody, kolorowa osobowość.
Rozmawiamy z nią w miejscu niezwykłym – poradni stomatologicznej, która znajduje się w katowickiej Fabryce Porcelany.
– Piękny czy zdrowy uśmiech? Gdzie
doktor Dorota Stania postawi akcent?

dokonał się w stomatologii, sprawił, że do-

brakującego zęba jest bardzo istotne. Pod-

goniliśmy kraje wysoko rozwinięte w zakre-

stawowym błędem pacjentów jest to, że idą

– Rozłożę akcenty – zdrowy przede

sie profilaktyki. W Polsce dziś mamy dostęp

do dentysty dopiero wtedy, kiedy coś za-

wszystkim, ale dziś bardzo ważne, żeby był

do najnowocześniejszego sprzętu i metod

czyna się dziać. Nie dbamy wystarczająco

także piękny. A można to już osiągnąć bez

leczenia. Taki właśnie jest mój gabinet. Za-

o profilaktykę. A zęby to zdrowie i ozdoba

bólu.

pewniamy stomatologię bez bólu i stresu

na całe życie.

– Czym jest współczesna stomatologia?

dzięki sedacji wziewnej gazem rozweselającym. Jesteśmy partnerskim gabinetem

– To dziedzina medycyny, w której na-

implantologicznym Dentsply Sirona. To-

– Można – ale po co, skoro da się je

stąpił ogromny postęp i specjalizacja. Dziś

mografia komputerowa, pracownia RTG,

wyprostować. Prostowanie zębów nie jest

stomatologia to działanie kompleksowe

mikroskopy, skaner wewnątrzustny, Digital

już dziś żadnym problemem stomatolo-

i zespołowe. Jestem w zawodzie już 21 lat.

Smile Design dają pewność precyzyjnej

gicznym. Także w przypadku dorosłych.

To doświadczenie pozwala mi twierdzić, że

diagnostyki i stworzenia idealnego planu

Dziś dorosłym można wyprostować zęby,

stworzyłam profesjonalny zespół. Każdy

leczenia. To bardzo wygodne dla pacjenta,

a w wielu przypadkach nawet trzeba – nie

jego członek specjalizuje się w innej dzie-

gdy ma pełną obsługę i opiekę specjalistycz-

tylko ze względów estetycznych, ale i zdro-

dzinie stomatologii – w implantologii, sto-

ną w jednym miejscu. Są gabinety, które

wotnych. Jestem zwolenniczką ich prosto-

matologii estetycznej, protetyce, leczeniu

zajmują się tylko ,,wycinkową” dziedziną

wania poprzez zakładanie odpowiednich

zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych,

stomatologii, my pomagamy w przypadku

aparatów ortodontycznych. W naszych ga-

ortodoncji, endodoncji, pedodoncji. 4dent

każdej przypadłości stomatologicznej.

binetach jest dostępna innowacyjna metoda

Dorota Stania to siedmioro lekarzy, pięć

– Powiedziała Pani „zdrowy przede

Invisalgin. To przezroczyste nakładki, które

higienistek stomatologicznych, trzy recep-

wszystkim”, ale Dorota Stania jest autor-

pozwalają stworzyć nowy uśmiech. Dzie-

cjonistki medyczne i manager.

ką pięknych uśmiechów...

je się to w sposób komfortowy, ale przede

– Jak Pani doktor uważa – na pod-

– Zdrowe zęby to zdrowy człowiek. Cho-

wszystkim przewidywalny. Nakładki są

stawie własnej praktyki – czy mamy już

roby zębów mają wpływ na funkcjonowanie

drukowane w technologii 3D. Przesuwa-

pełną świadomość jak ważne są zęby dla

naszego organizmu. Nieleczone mogą być

ją zęby delikatnie, ale bardzo skutecznie.

naszego zdrowia?

przyczyną wielu chorób, z którymi czasa-

Zastosowana w tym systemie technologia

– Jeszcze parę lat temu ta świadomość

mi nie kojarzymy stanu naszej jamy ustnej.

cyfrowo planuje leczenie. Pacjent przed za-

była niska. Postęp, który przez ostatnie lata

Moim „oczkiem w głowie” jest jednak sto-

łożeniem nakładki już wie jaki będzie efekt

matologia estetyczna. Uśmiech to sukces.

ostateczny i jak będzie wyglądał jego nowy

Ostatnio wraz ze znanych projektantem

uśmiech.

mody Tomaszem Ossolińskim promujemy
modę na zdrowy i piękny uśmiech. Kocham
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– Bez zębów nie da się żyć, ale z krzywymi można…

– Modny uśmiech powinien być śnieżnobiały?

modę i ubrania, ale nie wybrzmią one jeśli

– Modne jest wybielanie zębów. Każdy

zęby będą zaniedbane. Często uważa się,

człowiek ma nieco inny odcień uśmiechu,

że usunięcie jednej siódemki czy szóstki

uważam, że naturalne zęby mogą być jasne

nie ma wpływu na nasze zęby. To niepraw-

i piękne, ale warto się zastanowić czy muszą

da – ma. Wstawienie, uzupełnienie jednego

przypominać „Hollywood smile”. Oczywi-
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ście, jeśli pacjent tego sobie życzy, to mogą.
Możemy również nałożyć licówki na zęby,
jest wiele sposobów, by osiągnąć perfekcyjny uśmiech. A my dobieramy je indywidualnie do potrzeb naszych pacjentów.
– Jest Pani specjalistką od bruksizmu.
Co to takiego ?
– To schorzenie psychogenne, o podłożu
stresowym. Zaciskając szczęki, zgrzytając
zębami odreagowujemy codzienne napięcie
, którego dziś mamy ponad miarę. Często nie
kojarzymy innych objawów somatycznych
właśnie z bruksizmem. To nie ,,odruch”– to
choroba. I warto wiedzieć, że częściej zaciskamy szczęki w ciągu dnia, a zgrzytamy
zębami zwykle w nocy. Dzieje się to bez
udziału naszej świadomości. To korelacja
między stresem, mięśniami mimicznymi
oraz ośrodkiem w mózgu odpowiedzialnym
za pracę tych mięśni. Bruksizm może objawiać się wieloma dolegliwościami. Mogą
to być bóle głowy, karku, drętwienie rąk,
zawroty głowy, szumy w uszach, trzaski
w stawach skroniowo-żuchwowych. Chodzimy od lekarza do lekarza, od specjalisty
do specjalisty – szukamy pomocy. A okazuje
się, że wystarczy założyć szynę relaksacyjną rozluźniająca mięśnie żwaczowe, która
stabilizuje objawy uboczne bruksizmu. To
niebezpieczne dla naszego samopoczucia
i funkcjonowania innych narządów. Aż 80
procent populacji choruje na bruksizm, a zaledwie jakieś 30 procent zdaje sobie z tego
sprawę. Na szczęście świadomość lekarzy
innych specjalności – nie tylko stomatologów – że jest to choroba i trzeba ją leczyć,
jest już dziś duża. Nasza przychodnia jest
wyspecjalizowana w leczeniu bruksizmu.
– Pozostał w nas jeszcze lęk przed dentystą?
– Lęku trudno się pozbyć, szczególnie,
jeśli pamięta się czasy – delikatnie mówiąc
– niezbyt przyjemnych i bolesnych zabiegów dentystycznych. Ale te czasy minęły, dziś wizyta u stomatologa to jak pobyt
w SPA, a zabiegi są bezbolesne. Czasem lęk
bywa silniejszy... Dotyczy to szczególnie
40-, 50-latków i częściej mężczyzn. Dlatego
bardzo ważne jest, aby lekarz umiał pomóc
pacjentowi poradzić sobie z lękiem. Ważne jest, żeby pierwsza wizyta była bardziej
opiekuńcza – po to, aby przekonać pacjenta, że można dziś leczyć zęby komfortowo
i bez bólu.
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– Wybór stomatologii to była świado-

nicy – osoby mi bliskie. Żyję ich troskami

– Czasu wolnego mam mało. Staram się,

ma decyzja – realizacja marzeń czy może

i sukcesami. Nie zawsze jest to dobre, bo

by weekendy były moje i mojej córki Ma-

rozsądek?

zatraca się granica między szefową a pod-

rysi. Syn już jest dorosły, ma 31 lat, więc

– Przypadek. I efekt mojego emocjonal-

władnymi. Trudno jednak działać wbrew

już nie potrzebuje tak często matki. Sobota

nego stosunku do życia. Zakochałam się,

swojemu charakterowi. W moim gabinecie

i niedziela to także czas dla moich przyja-

a obiekt moich westchnień chciał być le-

zawsze obowiązywała i obowiązuje zasada

ciół. Cieszę się, że jest ich naprawdę sporo.

karzem. Postanowiłam być blisko niego. Ja

pozytywnego myślenia i dobrego humoru.

To ważny dla mnie dorobek życiowy. Czę-

się dostałam na medycynę, on nie. Miłość

To też bardzo istotne, bo wpływa na nastrój

sto wspólnie wyjeżdżamy. Mam też nową

nie przetrwała, ale stomatologię skończy-

często zestresowanego pacjenta.

pasję – golf – zachwyca mnie coraz bar-

łam i zakochałam się w zawodzie. Dziś to

– Moda jest Pani pasją. Jakie są ele-

dziej. Doba jest dla mnie za krótka. Bywam

dojrzała miłość. Nigdy nie żałowałam tego

menty wspólne, a co różni świat mody

zmęczona, ale przyjaciele, rodzina, kontakt

szalonego pomysłu, jakim było przystąpie-

i świat biznesu?

z pacjentami ładują moje akumulatory. Pa-

nie do egzaminu na medycynę bez specjalnego przygotowania.

– Trudne pytanie. Nie należę ani do

trzący w lustro i uśmiechający się pacjent

świata biznesu, ani do świata mody. Trochę

daje niebywały power. To wielka radość

– Jest Pani lekarzem, kolorową, barw-

łączę te dwa światy. Trudno nazwać moją

i satysfakcja dla lekarza.

ną postacią, ale także przedsiębiorcą.

poradnię wielkim biznesem. Moda… Lubię

– Jakie jest Pan motto życiowe?

W centrum medycznym, które świetnie

modę, interesuję się nią bardzo. Moją sła-

– „Nie ma tego złego, co by na dobre nie

prosperuje, spotyka się Pani również ze

bością jest shopping. Uwielbiam – to jest

wyszło”. To motto zawsze mi przyświeca,

zwykłymi trudami bycia pracodawcą. Po

taka odskocznia od pracy, codziennego,

gdy spotka mnie coś naprawdę ciężkiego

wejściu tutaj czuje się dobrą atmosferę.

przyziemnego życia i od problemów. Biz-

w życiu. A parę razy się zdarzyło. Mówię

Jaka jest na to recepta?

nes i moda muszą iść ze sobą w parze. Nie

sobie wtedy: gdyby to się nie stało, nie

wyobrażam sobie niemodnego biznesmena

byłabyś teraz w tym miejscu. Jak czasami

czy bizneswoman.

życie mnie fauluje tak naprawdę, to siadam

– Bardzo dużo rozmawiam z moim zespołem. Spędzamy razem większą część
dnia, wspólnie ciężko pracujemy. To nie
najemni pracownicy, a moi współpracow-

– Jest jeszcze życie prywatne, czas wolny…
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i mówię: aha, poczekamy, zobaczymy co
z tego dobrego wyniknie.
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Marta GAŁUSZEWSKA
SYLWETKA

Wszystko kręci się wokół muzyki
Młoda wokalistka, która zdobyła serca jurorów i widzów w programie The Voice of Poland.
Od momentu wygranej ósmej edycji muzycznego show jej życie stanęło na głowie, a muzyczna
podróż zaczęła się na poważnie. Marta pracuje obecnie nad debiutancką płytą, a jej singiel „Nie
mów mi nie” bardzo dobrze radzi sobie w sieci.

– Od dnia kiedy wygrałaś The Vo-

cze nie wydałam prawdziwej płyty, nie

i z tego właśnie powodu tak bardzo

ice of Poland minęło zaledwie kilka

mam tak naprawdę pojęcia ile jeszcze

kocham muzykę. Sama bardzo czę-

miesięcy. Jak zmieniło się Twoje ży-

przede mną.

sto sprawdzam czy dany wykonawca

cie od tego momentu?

współtworzył ten utwór, który tak mi

– O 180 stopni! Zaczynając od
tego, że od pół roku głównie urzę-

– W jakim gatunku muzycznym
czujesz się najlepiej?

duję w Warszawie (wciąż studiując

– Ja jestem mainstreamowa. Lubię

w Gdańsku), a kończąc na tym, że kon-

groove, beat, basy, elektronikę, ener-

trolę nad moim życiem przejęła muzy-

gię. Ale lubię też przestrzenie i gitary.

ka. Ale absolutnie nie żałuję takiego

Może uda mi się to połączyć przy oka-

obrotu sytuacji. Oczywiście tęsknię

zji tworzenia płyty.

za ludźmi, którzy zostali na północy,
zarówno w Elblągu, jak i w Gdańsku.
No i za morzem! Ale muzyka wymaga
poświęceń, zawsze miałam tę świado-

Foto: Universal Music Polska

biera szczere emocje. Też chcę to od
siebie dawać.
– Dlaczego zdecydowałaś się na
udział w telewizyjnym show?
– Szczerze mówiąc to był totalny
przypadek. Namówił mnie do tego

– Czy sama piszesz teksty i komponujesz?

mój znajomy. Chyba nigdy mu się nie
odwdzięczę.

– Stanowczo tak. Prawda jest taka,
że ja piszę po angielsku. Może ze

– Jak go wspominasz?

względu na moje studia (studiuję

– Najlepiej! I znajomego,

– Nagrodą w programie jest moż-

amerykanistykę) łatwiej mi ubrać my-

i show. A jeśli chodzi o The

liwość wydania solowej płyty. Czy

śli w angielskie słowa, może to przez

Voice, to bardzo miło wspo-

już zaczęłaś nad nią pracę, jaki masz

melodykę tego języka, nie wiem. Na

minam zarówno pracę z tre-

na nią pomysł, kiedy płyta pojawi się

pewno zawsze chcę opowiedzieć swo-

nerem, próby w studiu, jak

na rynku?

ją historię moimi słowami i dźwię-

i samą atmosferę nagrań czy

mość.
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się podoba. Zupełnie inaczej się od-

– Pracę nad materiałem zaczęłam

kami, zawsze chcę wkładać w moją

po prostu ludzi, których spo-

praktycznie od razu po zakończe-

muzykę chociaż jakąś część siebie.

tkałam. Trafiła mi się niesamo-

niu The Voice. Mam sesje z różnymi

Jasne, nie zawsze udaje się to zrobić

wita ekipa. Stworzyliśmy taką

muzykami,

Czasem

solo, w moim przypadku szczególnie

małą voice’ową rodzinę, która

sama coś napiszę i przyniosę do stu-

jeśli mówimy o napisaniu polskiej

wciąż próbuje się zorganizować

dia. Dużo roboty, ale ja to kocham.

wersji danego utworu. Ale współpraca

na spotkanie, chociaż każdy z nas

Główne założenie jest takie, że to ma

z innymi autorami czy producentami

mieszka w innej części Polski.

być moja muzyka. Mój przekaz do lu-

pomaga znaleźć nową perspektywę.

dzi, nie płyta złożona z cudzych słów

Oczywiście są utwory, które nawet

– Jakim trenerem był Michał

i emocji. Kiedy się ukaże? Okazuje

napisane przez kogoś idealnie oddają

Szpak? Edycja, w której wygra-

się, że zajmuje to więcej czasu niż

moje myśli. To też ciekawe doświad-

łaś, była jego pierwszą i od razu

mi się wydawało. Ale chcę, żeby była

czenie, kiedy mogę dołożyć swoją

poprowadził Cię do zwycięstwa.

w stu procentach dopracowana, dla-

interpretację do czyjejś historii, tak

Czy nadal utrzymujecie kontakt?

tego nie podaję nawet przybliżonych

bardzo podobnej do mojej. Ale ja

– Zawsze powtarzam, że Michał jest

dat. Poza tym... ja przecież nigdy jesz-

chcę przekazywać siebie, po to tworzę

cudowny. Taka prawda! Włożył w ten

producentami.
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program całe swoje serce, przekazał
nam wiedzę, energię, no i w efekcie
wygrał pierwszą edycję, w której brał
udział. Bardzo się cieszę, że dokonałam takiego wyboru. Co do kontaktu
– oczywiście, że go mamy. Wprawdzie są momenty, kiedy oboje jesteśmy
mocno zajęci swoimi sprawami, ale zawsze możemy na siebie liczyć.
– To nie była Twoja pierwsza próba w programie tego typu, próbowałaś już wcześniej. Dlaczego w ogóle
decydowałaś się na udział w takich
programach i jakie wyciągałaś wnioski po kolejnych występach?
– Do Bitwy na głosy poszłam dla
funu. Byliśmy tam ekipą – drużyną, któ-

SILESIA BUSINESS & LIFE
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ra razem walczyła muzycznie o wspar-

– Na razie bardziej skupiam się na

– Czy masz jakieś muzyczne ma-

cie szczytnego celu, przy okazji świetnie

zbieraniu materiału, z którym będę

rzenie? Wystąpić gdzie lub zaśpie-

się bawiąc. To tak naprawdę tańcząc na

mogła koncertować. Aczkolwiek jeśli

wać z kimś?

tamtych schodach nauczyłam się korzy-

tylko pojawia się okazja wyjścia do

– Marzy mi się trasa koncertowa po

stać ze szpilek. No i to był mój pierw-

ludzi i zaśpiewania, nawet krótkiego

świecie. Kocham muzykę i kocham

szy kontakt z telewizyjnym występem

seta, zawsze chętnie to robię.

podróżowanie, nie ma lepszego połą-

na żywo. Must be the Music to był test

czenia. Mam nadzieję, że uda mi się to

tego, jak ludziom mocno związanym

– Wydanie pierwszej płyty to spo-

z tym biznesem podoba się nasza inter-

re wyzwanie, jak radzisz sobie jako

pretacja muzyki. Zaciekawiliśmy ich na

debiutant bez „znajomości” w tym

tyle, że dostaliśmy 4 x TAK. Zakończy-

muzycznym świecie?

dzieckiem, które zgarniało wszyst-

– Oczywiście jest to wyzwanie, ale

usłyszeliśmy dużo cennych uwag i opi-

mam za sobą wytwórnię. Poza tym nie

nii na temat tego, co robimy. No a po-

zawsze chodzi o znajomości – mnie

– Jako dziecko miałam duży kontakt

tem już był The Voice...

chodzi o muzykę. A jeśli przy okazji

z muzyką dzięki rodzicom, ale nigdy

okaże się, że podoba się ona ludziom,

nie pomyślałam, że mogłabym to robić

to tylko będę się cieszyć.

„na poważnie”. Bardzo długo pływa-

kim Spodku podczas gali siatkówki,

kie nagrody na konkursach?

łam i myślałam, że tak zostanie, aż nie

czy lubisz takie występy, które nie

– Ile czasu spędzasz obecnie w stu-

złapałam kontuzji. Dopiero w gimna-

są typowo Twoimi koncertami, nie

diu? Jak wygląda teraz Twój dzień?

zjum zaczęłam jeździć po festiwalach

przychodzą tam wyłącznie Twoi fani,

– Nie ma reguły na to, jak wygląda

z grupą wokalną z MDK w Elblągu.

mój dzień. Nawet godzin pracy nie

Sama jednak nigdy nie wystartowałam
w takim konkursie na własną rękę.

czy to trudniejszy „typ” występu?
– Szczerze mówiąc nie mam pojęcia,

mam tak naprawdę unormowanych.

bo jeszcze nigdy nie miałam przyjem-

Czasem jeżdżę na promocje czy na-

ności zagrać z takiej okazji! Ale jestem

grania, czasem spędzam cały dzień

pewna, że będzie wspaniale – w końcu

w studiu, na mojej ulubionej kanapie,

zyczne, to wybór z rozsądku czy

tam też będą ludzie, do których będę

czasem muszę wrócić na uniwersytet

Twoja druga pasja?

mogła mówić muzyką. Na pewno będę

do Gdańska... Naprawdę jest to bardzo

musiała ich jakoś zaciekawić swoją

chaotyczne. Ale dopóki kręci się wokół

amerykanistykę – nie ma

osobą i repertuarem, bo nie zakładam,

muzyki, nie mam nic przeciwko.

to bezpośredniego prze-

że wszyscy będą zaznajomieni z moją
twórczością. Ale szczerze mówiąc, nie
mogę się doczekać!
– Występ w polskich preselekcjach
do Eurowizji, jakie to było doświadczenie?

–

Faktycznie,

studiuję

łożenia na muzykę, ale
na pewno ułatwia mi

której radzisz się w kwestiach mu-

pisanie tekstów, jako

zycznych lub związanych z rozwo-

że robię to głównie

jem kariery?
– Mam za sobą całą moją rodzinę, do
tego małą grupę przyjaciół. To są lu-

– Sam fakt, że zostałam zaproszona

dzie, za którymi skoczyłabym w ogień

na preselekcje, już jest ogromnym wy-

– wiem, że mogę im zaufać bezgra-

różnieniem. A to, że jestem na rynku

nicznie w każdej kwestii.

datku singiel wtedy był w sieci w peł-

– Kogo słuchasz prywatnie? Czyja

nym wymiarze (z teledyskiem) dopiero

muzyka jest dla Ciebie wzorem i in-

drugi miesiąc, a ja już zakończyłam ten

spiracją?

konkurs na piątym miejscu w ogólnej

– Coldplay, John Mayer, Ed Sheeran,

klasyfikacji i na trzecim w głosowaniu

Ellie Goulding, Ella Eyre, Halsey, G-

publiczności, to jakieś szaleństwo! Je-

Eazy, Demi Lovato, do tego Kasia No-

stem naprawdę bardzo wzruszona ca-

sowska i HEY, Grzegorz Ciechowski…

łym wsparciem jakie dostaję od ludzi.

Lista jest dość długa i zróżnicowana,
często się to zmienia, ale te nazwiska

– Koncertujesz? Gdzie można Cię

– Twoje studia są raczej niemu-

– Czy masz jakąś zaufaną osobę,

od niecałych sześciu miesięcy, w do-

Foto: Universal Music Polska

– Czy od zawsze pasjonowała Cię
muzyka? Czy byłaś muzykującym

liśmy ten rozdział na eliminacjach, ale

– Pojawisz się w maju w katowic-
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zrealizować.

zawsze gdzieś się przeplatają.

usłyszeć?
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Marta Gałuszewska
Pochodzi z Elbląga, studiuje w Gdańsku
amerykanistykę. W ostatnich latach pojawiła
się kilkukrotnie w muzycznych programach
telewizyjnych. W Bitwie na Głosy była częścią
drużyny Ryszarda Rynkowskiego. Kolejny
raz pojawiła się w Must Be The Music, gdzie
wystąpiła w duecie Nowhere. Jednak dopiero
The Voice of Poland przyniósł jej zwycięstwo
i szansę na spełnienie muzycznych marzeń.
Jej występ podczas przesłuchań w ciemno
do programu trafił na listę najlepszych
występów castingowych według rankingu
publikowanego co roku przez The Voice Global
(program ma swoje wersje w wielu krajach).
Marta startowała z utworem „Why don’t we
go” (angielska wersja jej debiutanckiego
singla) w polskich preselekcjach do Eurowizji
2018.
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po angielsku. Podjęłam te studia, ponieważ jestem zafascynowana Stanami
i angielskim od lat. Przy okazji są dla
mnie „backupem”, planem B.
– W ostatnim czasie Twoje życie wywróciło się do góry nogami,
a wcześniej jakie było? Ile czasu poświęcałaś na muzykowanie?
– Zawsze poświęcałam muzyce tyle
czasu, ile mogłam. Grałam joby, wychodziłam na ulicę, pisałam w domu.
Różnica jest taka, że teraz poświęcam
muzyce znacznie więcej czasu i mam
dostęp

do

profesjonalnego

studia

i producentów. No i dużo czasu spędzam w Warszawie. Zupełnie inny
tryb pracy.
– Jak duże emocje towarzyszyły
chwili, kiedy premierę miał singiel?
Przyznaj się czy często zaglądałaś na
YouTube, żeby zobaczyć ile ma już
odtworzeń, czy śledziłaś jego losy
w stacjach radiowych itd.?
– To mój pierwszy singiel, więc
oczywiście, że byłam podekscytowana. Na początku zaglądałam dość często sprawdzać jak radzi sobie w sieci
czy gdzie był grany. Z czasem jednak
mój kalendarz się zapełnił na tyle, że
nie miałam na to czasu, a o kolejnych
milionach dowiadywałam się z... mojego fanclubu.
– Prace nad płytą trwają, ale czy
może w planie jest jakiś singiel?
– Naturalnie! Nie mam jeszcze jednak konkretnej daty ani na singla, ani
na płytę. Ale na pewno dam znać jak
tylko będzie cokolwiek wiadomo.
– Czy doświadczyłaś już jakichś
Foto: Universal Music Polska

dowodów sympatii ze strony fanów?
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Zaczepiają Cię na ulicy czy w sklepie, piszą?
– Zdarza się. To bardzo miłe i budujące, kiedy ktoś mówi, że podoba mu
się to co robię. To znaczy, że warto podążać za marzeniami i robić to chociaż
dla tych osób, które do mnie podchodzą. To bardzo miłe z ich strony.

SILESIA BUSINESS & LIFE

www.facebook.com/SakanaSushiBarKatowice/
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De Grendel
DLA KONESERÓW

Winnica znad oceanu
Sir David Graaff po raz pierwszy zasadził winorośl na farmie De Grendel w 1999 roku,
prawie dwieście lat po zniszczeniu ostatnich winorośli na tamtym terenie. Odtąd nazwa
De Grendel stała się synonimem wykwintnych win, zrodzonych z miłości i naukowego
podejścia do winiarstwa.

48

De Grendel oznacza zatrzask lub zamek

Gospodarstwo jest w rękach rodziny

Niestety, w roku 2015 sir David Graaff

w języku holenderskim. Jest jedną z naj-

Graaff od czterech pokoleń. Trzeci ba-

odszedł, w swojej posiadłości na terenie

starszych farm w Kapsztadzie, rozciągają-

ronet, sir David Graaff, emerytowany

farmy.

cą się na prawie 330 hektarach. Znajduje

polityk i wiodący rolnik posiadający wła-

Opiekę nad farmą przejął jego syn De

się na zboczach Tygerberg Hill.

sne winnice, kontynuuje spuściznę pozo-

Villiers Graaff, czwarty baronet. Podobnie

Farma położona jest 350 m n.p.m., sie-

stawioną przez swojego ojca i dziadka.

jak ojciec studiował rolnictwo w Stellen-

dem kilometrów od oceanu. Zapierający

Zabytkowe gospodarstwo De Grendel

bosch, zanim przeprowadził się do Hex

dech w piersiach widok na Górę Stołową

pozostaje sercem i duszą rodziny. Sir Da-

River Valley, aby zarządzać rodzinnymi

z farmy jest czymś wyjątkowym. W po-

vid, dzięki swojej naturalnej dobroci, jest

farmami owocowymi. Winiarstwo jest

godny dzień można zobaczyć całą drogę

wspomagany przez pracowników, których

bliskie jego sercu, a on sam jest prze-

od Table Bay do False Bay, a czasami na-

korzenie na posesji sięgają nawet pięciu

wodniczącym Fundacji Waitrose, która

wet do Cape Point.

pokoleń. Na swoją reputację w społecz-

finansuje wzrost gospodarstw rolnych na
tamtejszych terenach.

Tak jak wiele znakomitych winnic, rów-

ności zapracował wspierając robotników

nież winnica De Grendel może pochwalić

rolnych oraz ich rodziny, dając im godne

Już w roku 2011 przeniósł się do De

się swoim wspaniałym dziedzictwem kul-

wynagrodzenie, nierzadko również dach

Grendel ze swoją żoną Gaedry, lady Graaff

turowym, i nie tylko.

nad głową.

i ich czworgiem dzieci, aby przejąć w przy-
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szłości firmę winiarską De Grendel, nadzo-

czeniu tego słowa. W strukturze oraz cha-

Uważny proces zbierania owoców, delikat-

rując jej ekspansję.

rakterze win znajdziemy elementy poezji

na oraz czuła opieka nad nimi w winiarni,

Jest także odpowiedzialny za otwar-

oraz liryzmu. Każda butelka jest zwień-

w połączeniu z kunsztem winemakera dają

cie uznanej na całym świecie restauracji

czeniem pracy kilku istnień: winorośli,

niesamowity efekt jakim jest wino – zwień-

De Grendel, która mieści się na terenie

która przetrwała wszystkie pory roku,

czenie całej podróży. De Grendel umiejęt-

farmy. Widok z jej tarasów jest wprost

dając z siebie możliwie najlepsze walory

nie tworzy wspaniałe połączenie starych,

obłędny! Będąc w okolicy Kapsztadu

smakowe, oraz ludzi pracujących przy

tradycyjnych receptur z coraz to nowszymi

koniecznie trzeba odwiedzić to miejsce.

produkcji, oddających się w pełni całemu

nowinkami technologicznymi. Powstaje za-

Nikt nie będzie żałował.

procesowi. Wszystko razem w końcowym

tem znakomita para tradycji i nowoczesno-

De Villiers oprócz samej restauracji

efekcie tworzy butelkę wina, która jest

ści. Winogrona są zbierane ręcznie.

zainicjował szereg projektów, stworzył

połączeniem cudu natury oraz ludzkiego

farmę słoneczną, farmę borówek, ściągnął

rzemiosła artystycznego.

na farmę lokalną zwierzynę. Najnow-

Winemaker Charles Hopkins dba o ja-

szym projektem jest ręcznie robiony cydr,

kość wina od początku istnienia farmy. Ma

OBEX. Wyśmienity!

ogromną wiedzę oraz doświadczenie. Proces

Bogata oferta win De Grendel zawie-

tworzenia wina w De Grendel jest znakomi-

ra przede wszystkim wina białe, pełne

cie zbalansowany pomiędzy nauką a sztu-

wyrazu, intensywne smakowo oraz wina

ką. Dzięki skrupulatnej dbałości o winnice,

czerwone, wyszukane, pełne charakteru,

owoce winogron w pełni wyrażają środowi-

skomplikowane w jak najlepszym zna-

sko w jakim powstały, jego różnorodność.
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Każdy, kto odwiedzi Kapsztad, powinien skosztować wina w tasting roomie na
terenie farmy. Na pewno nie pożałuje!

www.degrendel.co.za
Ambasadorka winnicy De Grendel
w Polsce: Joanna Gregotowicz,
ArmaStyl
j.adamowicz@degrendel.pl
+48 662057989
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Tomasz LEŚNIAK
SYLWETKA

Kulinarny wirtuoz
Ukończył szkołę muzyczną, ale miał „ciągotki” do gotowania. W wieku 19 lat po raz
pierwszy został szefem kuchni, a od dwunastu lat jest kucharzem reprezentacji Polski.
Tomasz Leśniak jest także autorem książki „Biało-czerwoni na talerzu”. W ubiegłym
roku spełniło się jego wielkie marzenie – otworzył w Krakowie własną restaurację
Nota Resto i Bistro Bene. Teraz marzy mu się kolejna...

– Miał Pan być muzykiem, został Pan
kucharzem...

Bardzo nie lubię karpia, a pochodzę z ro-

charzem to nie był szczyt moich marzeń,

dziny bardzo tradycyjnej, gdzie na świę-

chciałem zostać szefem kuchni i bardzo

– Ukończyłem szkołę muzyczną, do

ta karp jest obowiązkową rybą. Dlatego

mi na tym zależało. Robiłem wszystko,

której chodziłem przez sześć lat, gdzie

musiałem szukać przepisów na karpia,

żeby to osiągnąć i już w wieku 19 lat

grałem na klarnecie i fortepianie. Rozpo-

żeby mama mogła mi go zrobić w inny

udało mi się zostać szefem kuchni. W tym

cząłem przygodę z orkiestrą dętą, bardzo

sposób. Teraz znam tysiące sposobów na

wieku często dopiero kończy się szkołę

miło wspominam ten czas, jednak od małe-

karpia i różnie go sobie szykuję, dzięki

i rozpoczyna przygodę z gastronomią,

go miałem takie „ciągotki” do gotowania.

czemu w święta ta ryba wciąż pojawia się

a ja już samodzielnie rządziłem w kuch-

W pewnym momencie postanowiłem spró-

na moim talerzu. Z biegiem lat fascynacja

ni. Stanowisko to kształtowało mój cha-

bować. Kiedy pojawił się wybór szkoły,

do gotowania wzrastała, jeszcze jako nie-

rakter, przeszedłem do innej restauracji,

stwierdziłem, że chcę iść w stronę kucha-

pełnoletni kucharz chodziłem do takiego

obniżając nieco stanowisko, jednak wie-

rza. Po pierwszym dniu praktyk wiedzia-

małego hoteliku w okolicach Wieliczki,

działem, że ta zmiana lokalu będzie dla

łem, że to jest to czego od życia oczekiwa-

skąd pochodzę, gdzie podpatrywałem

mnie na plus. Tam również dążyłem, żeby

łem. „Kulinarnym bakcylem” zarazili mnie

kuchnię, a także pomagałem jako pomoc

zostać szefem kuchni. Następnie był ho-

moi nauczyciele z praktyk, od tego czasu ta

kuchenna.

tel pięciogwiazdkowy, gdzie pracowałem

moja pasja do gotowania rozwija się i tak

– W dość młodym wieku uzyskał Pan

naprawdę bardzo długo, bo praktycznie

trwa to do dziś. Gotowanie stało się moim

samodzielność, zdając egzamin celują-

12 lat! Rozpoczynałem na stanowisku

stylem życia, stylem życia kucharza, a te-

co. Chyba zapamiętał Pan ten dzień na

zastępcy szefa kuchni, po dwóch latach

raz też restauratora.

zawsze?

– Skąd w takim razie takie zamiłowa-

– Jestem typem człowieka, który dość

nie do gotowania? Lubił Pan jeść czy po

wysoko stawia sobie poprzeczkę i dąży

prostu stać w kuchni?

do realizacji postawionych sobie celów.

– Jak to się mówi „szewc bez butów

Bycie pomocnikiem czy zwykłym ku-

chodzi” i tak jest też z gotowaniem. Nie
do końca jest tak, że szef kuchni lubi jeść,
z reguły szef kuchni nie ma czasu ugotować dla siebie i zjeść, często jest tak dużo
pracy, że dopiero w nocy zjemy jakieś kanapki. Tak na poważnie powiem, że już od
najmłodszych lat była u mnie ta fascynacja
do gotowania. Będąc jeszcze dzieckiem
gotowałem na takim starym piecu opalanym drewnem u mojej babci. Pomagałem
przy robieniu m.in. makaronu czy karpia.
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zostałem już szefem kuchni, a po
dziesięciu latach zostałem kulinarnym dyrektorem ds. gastronomii, czyli odpowiadałem za cały
lokal. W międzyczasie pojawiła
się najważniejsza rzecz w moim
życiu, która zmieniła wszystko,
czyli powołanie do reprezentacji
Polski. Te dwie pozycje budowały
mój charakter i wiedzę, dzięki czemu doskonaliłem samego siebie.
Przychodzi jednak taki moment,
że człowiek myśli – co dalej?, i się
zastanawia. Moim kolejnym marzeniem była własna restauracja, co
udało mi się zrealizować rok temu
wspólnie z moją żoną.
– Gotuje Pan już od 12 lat dla
reprezentacji Polski. Kiedy się to
wszystko dokładnie rozpoczęło
i jak doszło do tego, że znalazł się
Pan w tym miejscu?
– Szczerze powiem, że minęło
sporo czasu od tego pamiętnego telefonu z PZPN. Zaproszono mnie na
rozmowę do związku, która trwała
dosyć długo. Zostałem zarekomendowany przez jedną z osób, której
jestem bardzo wdzięczny. Udało się
przebrnąć pomyślnie ten etap i po
raz pierwszy dla kadry gotowałem
w Katowicach w hotelu Novotel.
Rzucony trochę na głęboką wodę
musiałem podołać temu wyzwaniu.
Graliśmy wówczas z Kolumbią na
Stadionie Śląskim, był to pamiętny
mecz naszej kadry ze względu na
puszczoną bramkę przez Tomasza
Kuszczaka. Cieszę się, że wracamy
na Śląsk, bo tu jest niesamowita
atmosfera. Teraz spotykamy się tu-
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taj w hotelu Monopol w zupełnie innych

się nie da. Teraz zdrowo to też smacznie.

również ryby, wybieram tutaj oceaniczne,

okolicznościach, tuż przed mistrzostwa-

Można zrobić znakomite pieczywo z mąk

białe, drapieżne. One mają zupełnie inną

mi świata w Rosji, jednak wspomnienia

bezglutenowych, inne dania nie używa-

strukturę mięsa. Do tego dodatki – sos

z tamtych czasów są wyjątkowe.

jąc laktozy czy białek. Szukanie takich

ziołowy na bazie mleka kokosowego, go-

przepisów, robienie takich potraw podno-

towane warzywa, różne rodzaje dodatków

si moje kwalifikacje i czuję się wówczas

węglowodanowych w postaci ryżu, kaszy,

– To jest trud. Tu są emocje, które to-

spełniony. Później takie dania wykorzy-

dwa rodzaje makaronu (bezglutenowy

warzyszą tej ciężkiej pracy. Zaczynamy

stuję w swojej restauracji, gdzie te pomy-

i normalny) oraz sosy, takie jak bolognese,

w kuchni pracę około godziny 6–7, a koń-

sły przypadają do gustu ludziom. W mo-

pomidorowy, neapolitański. Jest również

czymy często w okolicach drugiej w nocy.

jej karcie minimalizujemy występowanie

zimny bufet, czyli wędliny, suszona woło-

Przy dłuższym zgrupowaniu jest to mę-

glutenu w potrawach, są już też potrawy

wina itp. Posiłki muszą być urozmaicone,

czące dla organizmu, którego nie da się

całkowicie pozbawione glutenu, np. pizza

nie mogą być monotonne. Przy długich

oszukać. Teraz po latach mogę powiedzieć

bezglutenowa czy brownie z buraków, czy

zgrupowaniach to najgorsze co może spo-

szczerze, że praca dla tych ludzi, dla tych

kasza jaglana. Jest możliwość przerobienia

tkać piłkarzy.

osobowości, a dla mnie już przyjaciół, jest

potraw z kadry w taki sposób, że ludzie się

– A jak jest z Robertem Lewandow-

tak satysfakcjonująca, że nie czuje się tego

nimi zachwycają. Nie ograniczam się tyl-

skim? Ustala Pan z Anią Lewandowską

zmęczenia. Ono przychodzi przed wyjaz-

ko do kuchni polskiej, włoskiej, pozwalam

każdy posiłek?

dem ze zgrupowania, kiedy docieramy do

rozszerzyć swoje horyzonty o gotowanie

– Z Anią Lewandowską widujemy się

domu, to marzę, żeby się położyć i odpo-

zdrowe, wegańskie, wegetariańskie itp.

sporadycznie, jednak jeżeli już dochodzi

cząć. Podczas zgrupowania tego się nie

Mogę chyba powiedzieć, że nie jest w sta-

do takiego spotkania, to rozmawiamy

czuje, adrenalina działa, a ja traktuję to

nie zaskoczyć mnie żaden produkt i danie,

o tym, bo jak wszyscy dobrze wiemy,

jako mój mały prywatny mecz, gdzie fina-

które mam z niego przygotować.

Ania wspiera Roberta w jego diecie. Nie

– Trudno jest być kucharzem reprezentacji?

łem jest kiedy wszyscy są zadowoleni, że
im smakowało, kiedy mi dziękują.
– Czym różni się gotowanie w restauracji od gotowania dla sportowców? Jaka
jest specyfika gotowania dla piłkarzy?
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– Gotuje Pan dla każdego z osobna,

ma czegoś takiego, że dzwonię i pytam

dla grupek czy może dla całej kadry to

co mam przygotować Robertowi. Znamy

samo?

się już na tyle dobrze po tych wszystkich

– Potrawy są przygotowywane w formie
bufetu i każdy musi w nim znaleźć coś dla

latach, że wiem co ugotować i jak to przyrządzić, żeby znalazł coś dla siebie.

– Mamy coraz większą świadomość ży-

siebie. Muszę brać pod uwagę wszystkie

– Można powiedzieć, że przeszedł

wieniową i już teraz zaciera się ta różnica

nietolerancje pokarmowe i tworząc menu

Pan kilku trenerów i kilkuset piłkarzy.

pomiędzy żywieniem przeciętnego Ko-

patrzę czy ktoś nie może jeść potraw z glu-

Może uchyli Pan rąbka tajemnicy kto

walskiego a sportowca. Jest wiele rzeczy,

tenem, żeby takie pojawiły się w bufecie,

był najbardziej wybrednym piłkarzem,

które trzeba wyeliminować w diecie spor-

jeśli bez laktozy – to muszę wymyślić ta-

a może jaką najbardziej specyficzną za-

towców, ona musi być idealnie zbilanso-

kie potrawy, które jej nie zawierają i znaj-

chciankę musiał Pan spełnić?

wana i skomponowana do ich treningów,

dą się w bufecie. Dam przykład jak wygląd

– Teraz dopiero, otwierając restaurację,

potrzeb czy wysiłków w danym momen-

taki posiłek zaczynając od śniadania. Wy-

zauważyłem ilu zawodników się przez

cie. Nie smażymy na głębokich tłuszczach,

stępują trzy rodzaje owsianek – klasyczna

moją kuchnię przewinęło, ilu już zakoń-

używamy wielu naturalnych składników,

na mleku, orkiszowa na wodzie oraz na

czyło karierę, a przychodzą teraz do mnie

dużo mleka kokosowego, oleju kokoso-

płatkach ryżowych na mleku kokosowym.

do lokalu. To jest niezwykle miłe jak przy-

wego. Kolejnym ważnym elementem są

Trzy różne kombinacje i trzy różne wa-

chodzi do mnie Jacek Bąk czy Grzegorz

nietolerancje pokarmowe, które wynikają

rianty tego samego dania dla każdej nieto-

Rasiak. Szczerze powiem, to jest profe-

z badań i są indywidualne. Musimy wów-

lerancji pokarmowej.

sjonalizm, nie ma „smaków” typu Tomek

czas wykluczyć produkty z diety danego

Jeśli chodzi o obiad, mamy dwa dania.

zrób mi kotleta schabowego z frytkami.

sportowca, które mają negatywny wpływ

Zupa na naturalnym bulionie czy rosole,

Oczywiście, czasami jest zapotrzebowa-

na ich wydolność fizyczną, na regenerację.

drugi wariant to zupa krem, do której nie

nie czy też chęć na dany produkt, ale jak

Trzeba więc tak skomponować bufet, żeby

używam śmietany tylko np. mleka koko-

mówiłem to są profesjonaliści i oni dosko-

każdy mógł coś znaleźć dla siebie. Trzeba

sowego lub odpowiedniej kompozycji wa-

nale wiedzą jak się żywić. Ta świadomość

brać wszystko pod uwagę, jeżeli potrawy

rzyw, dzięki której nie trzeba już nic do-

żywieniowa jest coraz lepsza. Zdarza się,

mają być bez glutenu, to muszę faktycznie

dawać. Jeśli mamy przygotowany dobrze

że po meczu robimy coś innego, np. pizzę

szukać takich produktów, które go nie za-

wywar, to nie musimy już nic kombinować

czy hamburgera, ale pizza jest bezgluteno-

wierają, tak samo jest z laktozą. Ważne jest

przy zupie. Drugie danie to dwa rodzaje

wa, a hamburger z prawdziwej wołowiny,

również, żeby te potrawy były smaczne.

mięs – drób i drugie czerwone, czyli woło-

a ketchup robię wówczas sam. Zdrowe

Dawniej może faktycznie nie przywiązy-

wina, cielęcina, królik czy jagnięcina. Nie

żywienie to już jest styl życia, opisałem

wano do tego uwagi, że musi być zdrowe,

używamy w ogóle wieprzowiny, tego mię-

to fajnie w mojej książce „Biało-czerwoni

owszem, ale niekoniecznie smaczne, bo tak

sa unikamy, jeśli chodzi o kadrę. Mamy

na talerzu”, tam każdy z piłkarzy opowia-

SILESIA BUSINESS & LIFE

da jak musiał zmienić swoje nawyki żywieniowe, z czego
trzeba było zrezygnować...
– A jak bywa z dostępnością pewnych produktów
za granicą podczas zgrupowań czy spotkań wyjazdowych?
– Przez te wszystkie lata jestem już bogatszy o doświadczenie, czego mogę się spodziewać w danych hotelach,
i jestem już na to przygotowany. Proces wyjazdu kadry
na zgrupowanie zagraniczne jest dość długotrwały. Jeśli
wyjeżdżamy do egzotycznych krajów, bądź też na wschód,
to wybieram się razem z dyrektorem tej reprezentacji Tomaszem Iwanem na rekonesans i sprawdzam dostępność
produktów w sklepach czy hotelu, w którym kadra będzie
przebywać. Oczywiście mam zawsze przy sobie również
taki swój niezbędnik w postaci produktów, które są oczywiste u nas w kraju, a nie zawsze zagranicą. Mam na myśli
kaszę gryczaną białą niepaloną, siemię lniane, olej lniany,
kaszę jaglaną, płatki ryżowe, ryż czerwony – to są takie
produkty, które w Polsce możemy znaleźć w każdym sklepie, a niekoniecznie np. we Francji, gdzie musiałem brać
np. paletę swoich produktów, bo u nich są niedostępne.
W Niemczech nie mogłem dostać siemienia lnianego,
w Szkocji nie było płatków ryżowych. W takich sytuacjach mój niezbędnik się przydaje. Jestem perfekcjonistą
i nie lubię być w takiej sytuacji, że nie mam czegoś, bo
zapomniałem się zabezpieczyć. To wówczas moja osobista porażka, a ja zawszę chce dawać z siebie 150 procent
i po każdym zgrupowaniu, kiedy spoglądam w lustro, chcę
powiedzieć sobie, że zrobiłem wszystko co miałem zrobić.
Dlatego chcę zapobiegać takim sytuacjom.
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– Do mundialu w Rosji coraz bliżej.

z Januszem Basałajem i rozmawialiśmy,

staurację Nota Resto i Bistro Bene. Skąd

Coś specjalnego Pan przygotuje na ten

że można by wydać taką książkę. I tak

pomysł na nazwę? Nota to można powie-

czas dla piłkarzy?

rozpoczął się ten projekt, który okazał

dzieć opinia. Idąc do restauracji oceniamy

– Oczywiście klasyki pozostaną w na-

się być strzałem w dziesiątkę. Pierwotnie

ją i my chcemy otrzymać taką ocenę od

szej karcie, ale staram się też wprowadzać

mówiliśmy, że opiszemy smaki dzieciń-

naszych gości. Bene, to coś wyjątkowego

nowe rzeczy, żeby iść z duchem czasu.

stwa ale w trakcie rozmów stwierdziłem,

i to nie w tłumaczeniu włoskim. W Nota

W kuchni nie może być monotonnie, dla-

że lepiej opisać zmianę świadomości ży-

Resto są dwa style gotowania, czyli wy-

tego też podczas ostatniego zgrupowania

wieniowej wśród zawodników. Ta książ-

szukane dania, ale również standardowe

testowałem kilka nowych produktów oraz

ka miała być delikatnie kierunkująca

dania, które są w naszej karcie. Chciałem,

dań. Teraz muszę usiąść, spisać wszyst-

młodych ludzi, którzy myślą o profesjo-

aby ludzie nie zastanawiali się na jaką

ko na kartki, a jest tego około 150 stron,

nalnej grze w piłkę. Ważne, żeby już od

kuchnię mają ochotę. Jeśli jeden chce bur-

i skompletować. Jesteśmy już z Tomaszem

pierwszych dni treningów piłkarze, spor-

gera, a drugi menu degustacyjne, to oba

Iwanem po wizycie wstępnej w Soczi,

towcy wiedzieli jakie mają nietolerancje

dania będą w naszej karcie. To miała być

w naszej bazie hotelowej, jesteśmy już po

żywieniowe, czym można zastąpić dany

restauracja bez nadęcia. Wydaje mi się, że

rozmowach dotyczących dostępności pro-

produkt, jaki mają swój stosunek do diety

udało się osiągnąć ten cel i moja restau-

duktów, teraz czekam na odpowiedź jakie

itp. Obecni i byli piłkarze mówią jasno, że

racja cieszy się dużym uznaniem wśród

produkty mogą być ciężko dostępne i co

gdyby o pewnych rzeczach wiedzieli dużo

klientów z Polski, a także tych z zagra-

może dla nas zrobić hotel. Pewnie weź-

wcześniej, pewnie mogliby być w innym

nicy. Nie chciałem mieć restauracji z tzw.

miemy z dwie palety jedzenia z Polski,

miejscu. I to wszystko w tej książce można

„spiną”, bo jeżdżąc po świecie, będąc

takich suchych produktów. Mięso i ryby

znaleźć.

w tak wielu hotelach obserwuje jakie są

mają bardzo dobrej jakości i z tym nie bę-

– Wracając do Pana restauracji.

trendy. Moim celem było, żeby dyrektor

dziemy mieć problemów. Myślę, że jakieś

Pracował Pan wcześniej m.in. w Hotelu

banku mógł przyjść do mojej restauracji,

nowości w kuchni się pojawią.

Sheraton, a teraz prowadzi Pan restau-

usiąść wygodnie, ściągnąć krawat i zjeść

– Jakie są teraz trendy w gotowaniu?

rację Nota Resto i Bistro Bene. Skąd

tego burgera czy steka, a jego partner zjeść

– Trendy są i trzeba być cały czas na

taki pomysł?

ośmiornicę. To jest właśnie u nas fajne,

bieżąco. Staram się skupiać jednak na

– To było zawsze moje marzenie. Nota-

delikatność tego miejsca, swoboda obsłu-

swoim stylu, oczywiście obserwujemy jak

bene ma zupełnie inne znaczenie dla mnie

gi. Kelnerzy u mnie ubrani są w tenisów-

się gotuje, odchodzi się teraz od proszku,

niż dla wielu osób. To były pierwsze sło-

ki, dżinsy, ale białe ekskluzywne koszu-

pianki itp. Ja wracam do bardziej tradycyj-

wa po otwarciu tej restauracji, że te słowa

le i mają serwis wyszukanej restauracji.

nej kuchni, takiej jaką prezentowały nasze

nabierają zupełnie innego znaczenia. Po-

Mamy ponad 80 etykiet win. Bistro Bene,

babcie, bo to były smaki i do nich trzeba

łączyłem dwa aspekty – restauracji i bi-

czyli luźne miejsce, gdzie można zjeść

wracać. Wiemy wszyscy, żeby żywność

stra, jedno obok drugiego, czyli mamy re-

śniadanie (jaglanki, bezy, płatki ryżowe,

była przede wszystkim zdrowa, naturalna,
a nie sztuczna. W tych czasach można kupić wszystko w pudrze, ja jednak mam 15
kucharzy tylko dlatego, że robimy wszystko sami. Nienawidzę „ściemy” w kuchni,
wszystko ma być smaczne i naturalne,
nie da się ugotować czegoś w trójkę, bo
to oznacza, że robimy coś z proszku, albo
dodawane są różnego rodzaju rzeczy. Jeśli tatar, to ma być z polędwicy, bo taka
jest jego tradycja. Jeśli czegoś nie mamy,
wolę powiedzieć, że tego brakuje niż iść
do sklepu kupić mrożone, jak np. mule,
które mamy od środy do niedzieli, bo tylko
wtedy przywożone są świeże. Jak braknie,
to trudno.
– Przed EURO 2016 wydał Pan książkę „Biało-czerwoni na talerzu”. Skąd
taki pomysł? Wydaje się, że książka
była sukcesem...
– Przed jednym ze spotkań eliminacyj-
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NOTA_RESTO
KRAKÓW, ul. św. Krzyża 17

nych EURO 2016 na Stadionie Narodo-

Rezerwacje stolików tel.: +48 517 818 851; rezerwacje@notaresto.pl

wym staliśmy przed wejściem na murawę

http://www.notaresto.pl/
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sandwiche itd.) już od wczesnych godzin.
To połączenie dwóch stylów udało mi się
w stu procentach. W obu miejscach są
moje autorskie dania, często też inspirowane na zgrupowaniach, które przenoszę
do karty. Na ten cały sukces pracuje sztab
ludzi, to nie jestem tylko ja, ale również
menadżer restauracji, kucharze, kelnerzy
czy moja żona, bez której nie byłoby tego
miejsca.
– Restauracja, kadra, wyjazdy – czasu chyba niewiele Panu zostaje? Czy
udaje się w takim razie też ugotować
coś w domu dla żony?
– Pracując w hotelu, czy teraz mając restaurację i kadrę, to bardzo mało
mam czasu, żeby ugotować coś w domu
(śmiech). Częściej gotuję w restauracji dla
żony i tam jemy obiad. Może też dlatego,
że więcej czasu właśnie tam spędzamy.
– Osiągnął Pan już naprawdę wiele
pomimo młodego wieku. Jakie jest kolejne Pana marzenie?
– Myślę, że za rok będzie trzeba pomyśleć o następnej restauracji. Mam już
w głowie nawet kilka pomysłów i będzie
to kierunek polskiej kuchni w nowej odsłonie. Jeśli chodzi o lokalizację, to mam
na myśli kilka miejsc, ale będąc tutaj, na
Śląsku, w Katowicach, coś mi mówi, że
warto zrobić to właśnie tutaj.
Rozmawiał: Bartłomiej CZAJA
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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.

56

SILESIA BUSINESS & LIFE

Loftowa przestrzeń w pokopalnianym
budynku przy Silesia City Center.
Wyróżnia nas industrialne wnętrze
nawiązujące do górniczej historii miasta,
w którym możecie podziwiać połączenie
cegły, betonu i francuskiej mozaiki.

Najlepsze burgery | Steki | Owoce morza | Ręcznie robione makarony
RESTAURACJA SZTOLNIA
CHORZOWSKA 109, KATOWICE
Tel. 506 788 775
*restauracja posiada własny parking
restauracja@sztolnia.katowice.pl

Sztolnia.chleb.mieso.wino
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Sztolnia.chleb.mieso.wino
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Piękno jest ponadczasowe, a my pomagamy Ci to zauważyć.
Pozwól nam zadbać o siebie w sposób, jakiego wcześniej nie znałaś.
To motto nowej Kliniki Medycyny Estetycznej – Drzazga Clinic.
Rozmowa z Beatą Drzazgą, właścicielką kliniki i zarazem prezesem BetaMed S.A.

– Dlaczego zdecydowała się Pani

zespołu, ale i najlepsi specjaliści nie

personel placówki – od osób w recep-

otworzyć Klinikę Medycyny Este-

poradzą sobie, gdy nie ma wsparcia

cji do personelu medycznego. Troska

tycznej Drzazga Clinic?

w postaci odpowiedniego sprzętu.

o klienta i jego komfort powinny być

– Postanowiłam stworzyć Klinikę

A właśnie w medycynie estetycz-

podstawą w miejscach o wysokiej ja-

Medycyny Estetycznej z wysoką ja-

nej jakość i technologia odgrywają

kości usług.

kością pod każdym względem. Miej-

ogromną rolę.
– Jaka metoda poprawy swojego

sce, gdzie klient w bardzo krótkim
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czasie zauważy efekty zabiegu, ale

– Co zatem powinna posiadać do-

też poczuje się wyjątkowo. W klini-

bra Klinika Medycyny Estetycznej?

ce do każdego klienta podchodzi się

– Urządzenia, którymi dysponu-

– Moi pracownicy i ja jesteśmy

indywidualnie, dba się o jego wygląd

je Klinika Medycyny Estetycznej są

zwolennikami laseroterapii. Takie za-

i dobre samopoczucie, wsłuchuje się

bardzo istotne, dlatego warto zwrócić

biegi odświeżają i odmładzają skórę,

w jego potrzeby i problemy dotyczące

uwagę na ich jakość, innowacyjność,

a także pomagają pozbyć się zbędne-

wyglądu z jakimi przychodzi. Stwo-

sterylność, posiadane patenty i certy-

go owłosienia, zmian naczyniowych,

rzyłam klinikę, w której klient czuje

fikaty oraz doświadczony personel po

blizn i rozstępów. Laserem można

się bezpiecznie, zarówno ze względu

odpowiednim przeszkoleniu. Jeśli zaś

leczyć grzybicę, chrapanie, nadpo-

na profesjonalny zespół, nowoczesny

chodzi o preparaty wykorzystywane

tliwość, usuwać żylaki, jak również

sprzęt, jak i jakość obsługi.

do przeprowadzenia zabiegów, po-

przeprowadzać podstawowe zabiegi

winny pochodzić one od renomowa-

dermatochirurgiczne i procedury gi-

wyglądu, jest według Pani najbardziej skuteczna?

– Co ma większe znaczenie w Kli-

nych, sprawdzonych producentów –

nekologiczne. Można także wykonać

nice Medycyny Estetycznej – perso-

zwiększa to przewidywalność efektów

skuteczny bezinwazyjny lifting i po-

nel czy sprzęt?

i zmniejsza ryzyko powikłań. Ważne

zbyć się zbędnych kilogramów. Spec-

– Nie da się tego rozdzielić. Nie

jest również, żeby każdy klient miał

trum jego działania jest ogromne. Lu-

wyobrażam sobie Kliniki Medycyny

poczucie bezpieczeństwa i pełnego

bię nowe technologie, więc inwestuję

Estetycznej bez dobrego, zgranego

profesjonalizmu, na co wpływ ma cały

w specjalistyczne urządzenia. Dzięki
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DRZAZGA CLINIC

temu wiem, że moja klinika jest jedną
z najlepiej wyposażonych w Polsce.
– W Drzazga Clinic posiada Pani
najnowocześniejszy system laserowy w medycynie estetycznej.
– Tak, posiadamy najnowocześniejszy, specjalistyczny laser FOTONA
– Wielofunkcyjny System Laserowy.
Dwa komplementarne lasery pozwalają wykonać najszerszy zakres zabiegów estetycznych w jednym systemie np. Fotona 4d. Laser ten sięga
do głębszych struktur bez uszkadzania
naskórka, bez względu na typ skóry.
Podczas zabiegów laserowych powierzchnia skóry chłodzona jest za pomocą nawiewu zimnego powietrza, co
zapewnia komfort i gwarantuje bezbolesny przebieg zabiegu. Laser Fotona
– Wielofunkcyjny System Laserowy,
dzięki najwyższej mocy i zaawansowanym systemom bezpieczeństwa jest
najszybszym i najbezpieczniejszym
laserem na rynku. Osiągamy tu bardzo
szybie efekty i zadowolenie klienta.
– Czy medycyna estetyczna jest
dla każdego?
– Każdy powinien decydować sam,
na tyle na ile akceptuje siebie i czuje się
dobrze ze sobą, ale też bardzo ważne
jest to czego potrzebuje. Pomoc w poprawie wyglądu bądź usunięciu niedoskonałości czy problemu skórnego
to ważny element procesu polubienia
siebie. Estetyka wyglądu jest też jednym z warunków osiągania sukcesów
w biznesie i dobrego samopoczucia, na
co warto zwrócić uwagę. Czasem wystarczy lekka zmiana, a można poczuć
się zupełnie inaczej, wyjątkowo.
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PODRÓŻE
KLAUDIUSZ SEVKOVIC

Japonia – TOKIO
Spełniłem w końcu swoje marzenie i poleciałem do największego miasta Japonii – Tokio. Stolica Kraju Kwitnącej Wiśni, położona na południowo-wschodnim wybrzeżu Honsiu, jest największą
metropolią na świecie. Zamieszkuje ją około 14 milionów ludzi.
Tokio (to znaczy Wschodnia Stolica) jest stolicą Japonii od zaledwie 1868 roku.

Poprzednio miasto nosiło nazwę Edo, wyrosło z niewielkiej wioski rybackiej z XV
wieku i stało się największym miastem na
świecie już w XVIII wieku. Tokio na długo
przed tym, zanim stało się oficjalną stolicą
kraju, czyli Domem Cesarza (wcześniejszą
stolicą Japonii oraz miejscem gdzie przeby-
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wał cesarz było Kioto), było centrum Japonii

dzi i doszło do wielkich szkód materialnych.

roku odbyły się Igrzyska Olimpijskie w To-

oraz władzy politycznej od 1603 roku, w tym

Wojna dobiegła końca 2 września 1945 r.,

kio, rozpoczęła działalność linia Shinkansen

czasie było siedzibą wojskowych władców

kiedy rząd Japonii i przedstawiciele wojsko-

(„Bullet Train”) i otwarta została Metropo-

Shoguna. We wrześniu 1923 r. Tokio zostało

wi podpisali instrument zrzeczenia. Znaczna

litan Expressway, co stanowiło fundament

zniszczone przez trzęsienie ziemi Wielkie

część Tokio została zniszczona przez zama-

obecnego dobrobytu Tokio. W latach 80.

Kanto. Pożary spowodowane trzęsieniem

chy bombowe, a do października 1945 roku

Tokio podjęło duże kroki w zakresie wzro-

ziemi spaliły centrum miasta do gołej ziemi.

populacja spadła do 3,49 miliona, co stanowi

stu gospodarczego w wyniku coraz bardziej

Po trzęsieniu sformułowano plan odbudowy

połowę stanu z 1940 roku. Lata pięćdziesiąte

globalnej działalności gospodarczej i poja-

miasta, ale ponieważ przewidywane koszty

były czasem stopniowego ożywienia dla na-

wienia się społeczeństwa informacyjnego.

przekroczyły budżet państwa, tylko niewiel-

rodu. Nadawanie programów telewizyjnych

Tokio stało się jednym z najbardziej ak-

ka jego część została zrealizowana. Mimo

rozpoczęło się w 1953 roku, a Japonia przy-

tywnych miast na świecie, oferując atrakcje

to, pierwsza linia metra w Japonii została

stąpiła do Organizacji Narodów Zjednoczo-

takie, jak najnowocześniejsze technologie,

otwarta między Asakusą i Ueno w 1927

nych w 1956 r. Ożywienie gospodarcze było

informacje, kultura i moda, a także wysoki

roku. W 1931 r. ukończono budowę lotniska

wspierane w szczególności przez specjalny

poziom bezpieczeństwa publicznego. Od

w Tokio w Haneda, a w 1941 r. otwarto port

boom zaopatrzeniowy, który powstał w wy-

1986 r. ceny ziemi i akcji poszły w górę,

w Tokio. Wojna na Pacyfiku, która wybuchła

niku wybuchu wojny koreańskiej w 1950 r.

miało miejsce zjawisko znane jako „gospo-

w 1941 r., miała wielki wpływ na Tokio. Po-

Doprowadziło to do wejścia Japonii w okres

darka bąbelkowa”. Ludność zaczęła także

dwójny system administracyjny Tokio-fu

szybkiego wzrostu gospodarczego. W latach

powracać do Tokio, a w 1997 r. migracja po

(prefektura) i Tokio-shi (miasto) został znie-

60., dzięki innowacjom technologicznym

raz pierwszy od 12 lat przekroczyła emisję

siony na czas wojny, a prefektura i miasto

i wprowadzeniu nowych gałęzi przemysłu

z migracji. W 2001 roku ludność Tokio osią-

zostały połączone, by utworzyć metropolię

i technologii, rozpoczęła się masowa pro-

gnęła 12 milionów, a w 2010 roku przekro-

Tokio w 1943 roku. W ten sposób ustano-

dukcja włókien syntetycznych i domowych

czyła 13 milionów.

wiono metropolitalny system administracyj-

urządzeń elektrycznych, takich jak telewizo-

ny i mianowano gubernatora. W końcowej

ry, lodówki i pralki. W rezultacie codzienne

fazie wojny Tokio zostało zbombardowane

życie mieszkańców Tokio uległo znacznej

102 razy. Najcięższy nalot odbył się 10 marca

transformacji. W 1962 roku ludność Tokio

1945 roku, podczas niego zginęło wielu lu-

przekroczyła liczbę 10 milionów. W 1964

SILESIA BUSINESS & LIFE

63

Dzisiaj krajobraz Tokio składa się głów-

deptakiem. Zamknięcie drogi odbywa się

buki-za oferuje stosunkowo niedrogie bilety

nie z nowoczesnej i współczesnej architek-

od godz. 12 do 17, a od kwietnia do wrze-

na pojedynczy akt (1000 jenów). Oczywi-

tury, a starsze budynki są rzadkością. Prze-

śnia do 18. Ginza jest jednym z najlepszych

ście byłem na spektaklu, z mowy nie rozu-

mieszczając się samochodem z lotniska do

miejsc, w których można zobaczyć neony

miałem nic, natomiast ekspresja aktorów,

hotelu, byłem zachwycony widokiem tak

Tokio. Po zamknięciu domów towarowych

wyszukana charakteryzacja, malownicze

potężnego miasta, wspaniałych budynków,

i odejściu kupujących do domu, obszar ten

kostiumy – wszystko to sprawiło, że z przy-

czystości i tysięcy ludzi poruszających się

nabiera drugiego życia jako dzielnica roz-

jemnością przyglądałem się cudownej sztu-

pieszo. Cieszyłem się na samą myśl ile

rywkowo-teatralna. W dystrykcie tym znaj-

ce japońskiej. Zwiedzając dzielnicę Ginza

atrakcji i nieznanych mi miejsc do odkrycia

duje się słynny teatr Kabuki-za. Teatr może

udałem się także do popularnego tutaj naj-

na mnie czeka. Pierwsze co ustaliłem, to jak

pomieścić 1880 osób i oferuje trzy występy

większego targu rybnego Tsukij, jakby nie

najlepiej poruszać się po mieście i zdecydo-

przez większość dni, a rocznie przyciąga

było, uwielbiam ryby i owoce morza i nie

wałem się na metro, które posiada aż trzy-

900 000 gości. Teatr pochodzi z 1889 roku,

mogłem odpuścić sobie tej wizyty. Miejsce

naście linii i można dzięki niemu dotrzeć

ale został zniszczony przez pożar, trzęsie-

to słynie także z aukcji tuńczyka o wscho-

w różne zakątki metropolii. Miasto oferuje

nia ziemi i wojny. Obecny budynek został

dzie słońca. Miałem szczęście, ponieważ

zakup biletów o ważności 72 godziny, dzię-

ponownie otwarty w 2013 roku. Wygląda

od kilku lat planuje się przeniesienie targu

ki któremu można przemieszczać się po-

bardzo podobnie do oryginału z XIX wieku,

w inne, niewygodne komunikacyjnie, miej-

między wszystkimi liniami metra, a wartość

poza tym, że ma nad sobą wieżowiec. Ka-

sce Toyosa.

takiego biletu to 1500 jenów (ok. 50 zł).
Pierwszym kierunkiem do zwiedzania
jaki obrałem była dzielnica Ginza będąca
najsłynniejszą w Tokio dzielnicą handlową,
gastronomiczną i rozrywkową, z licznymi
domami towarowymi, butikami, galeriami sztuki, restauracjami, klubami nocnymi i kawiarniami. W szczytowym okresie
ekonomicznej świetności Japonii w latach
dziewięćdziesiątych ziemia w tej dzielnicy była szalenie droga, osiągając ponad
sto milionów jenów za metr kwadratowy.
Ceny drastycznie spadły, ale obszar pozostaje nadal wyjątkowo drogi. To tu można
znaleźć praktycznie każdą wiodącą markę
w modzie i kosmetykach. Większość sklepów w dzielnicy Ginza jest otwarta każdego
dnia tygodnia. Wizyta jest najbardziej przyjemna w weekendowe popołudnia, kiedy
centralna ulica Chuo Dori jest zamknięta
dla ruchu samochodowego i staje się dużym
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Kolejną dzielnicą na mojej mapie była

dystrykcie jest Senso-Ji – najstarsza i naj-

przeładowanie sensoryczne i szok kultu-

Asakura. Asakusa była niegdyś największą

częściej odwiedzana świątynia założona

rowy w najlepszym wydaniu. Shibuja to

dzielnicą rozrywki w Tokio, w której żyli

w 628 roku, kiedy Tokio było małą wioską

dzielnica nastawiona przede wszystkim na

głównie gangsterzy, gejsze, kurtyzany, pisa-

rybacką nad brzegiem rzeki Sumida. Do

młodzież. Wielu mieszkańców powyżej

rze, artyści, aktorzy i żebracy. Cały obszar

świątyni prowadzi Nakamise Dori, długa

30. roku życia unika tego miejsca, turyści

został całkowicie zniszczony w czasie II

ulica handlowa, która należy do najlep-

natomiast bardzo chętnie się tam udają,

wojny światowej. Wraz z ożywieniem, któ-

szych miejsc w Japonii, gdzie można kupić

czego jestem przykładem, aby na własne

re nastąpiło po wojnie, dzielnice rozrywko-

pamiątki. Jest to także dobre miejsce do

oczy ujrzeć japońskie dziwności. Okolica

we przeistoczyły się w historię, a przynaj-

spróbowania japońskich potraw ulicznych.

jest tak imponująca, że wielu turystów po

mniej stały się znacznie mniejsze. Obecnie

W niedalekiej odległości, po drugiej stronie

prostu błąka się i robi masę zdjęć. Shibuja

większość obszaru pochodzi z lat 50. XX

rzeki Sumida, znajduje się najwyższa na

oferuje także jedne z najlepszych restaura-

wieku. Jest to uważane za starą dzielnicę

świecie wieża widokowa Tokyo Skytree,

cji, sklepów, rozrywek i klubów nocnych

Tokio, w której wszystko jest regularnie

z której można podziwiać całe miasto.

w mieście. Najbardziej ruchliwe przejście

rekonstruowane. Przez wiele lat Asakusa

Kolejne dni mojego pobytu w Japonii

dla pieszych na świecie, zwane Shibuya

zachowywał piętno bycia szorstką częścią

mijały na zwiedzaniu, teraz udałem się do

Crossing, znajduje się w tym dystrykcie

miasta. W ostatnich latach Asakusa staje się

dzielnicy Shibuja. Shibuja to Tokio, któ-

i jest to najczęściej fotografowane miejsce

coraz bardziej modna. Stare dzielnice mają

rego każdy użytkownik

w Japonii. Shibuja to także miejsce,

mnóstwo atmosfery. Ceny gruntów wzrosły

oczekuje – jasne świa-

w którym znajduje się słynna świą-

i nagle stały się modnym miejscem do życia

tła i tłumy ogromnego

tynia Shinto w Tokio Meiji Shrine

i pracy. Najsłynniejszym miejscem w tym

japońskiego miasta. To

(Meiji Jingu), zbudowana w 1920
roku w celu uczczenia cesarza Meiji
(1852–1912), pod którego rządami
Japonia stała się nowoczesnym państwem. W świątyni można dokonać
oczyszczania, poprzez zanurzenie
się we wspólnym zbiorniku na wodę
i oczyścić swoje dłonie i usta, zanim
odmówi się modlitwę. Można także
napisać życzenia na małych kawałkach papieru i przywiązać je do ściany modlitewnej lub robić to, co robią
miejscowi – wrzucić jena do pudełka
na prezenty (jest blisko ogromnego
bębna taiko), pochylić głowę dwukrotnie, zaklaskać dwa razy i pochylić głowę jeszcze raz. Budowla
otoczona jest ogromnym parkiem
Yoyogi z niemal wiejskim klimatem,
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dzięki czemu jest najczęściej odwiedzanym

publiczny park obok stacji Ueno w centrum

duje się tu także Shinjuku Gyoen – jeden

miejscem kultu religijnego w Japonii.

Tokio. Tereny parkowe były pierwotnie czę-

z największych i najpiękniejszych parków

Innym rejonem, jaki zwiedziłem, była

ścią świątyni Kaneiji, która kiedyś była jed-

w Tokio i jedno z najlepszych miejsc na po-

Odaiba. Odaiba to duża sztuczna wyspa

ną z największych i najbogatszych świątyń

dziwianie kwitnących wiśni. Został otwarty

w Zatoce Tokijskiej. Została skonstruowa-

w mieście i rodzinną świątynią rządzącego

dla publiczności w 1949 roku, po tym, jak

na, aby bronić Tokio po tym, jak amery-

klanu Tokugawa w okresie Edo. Dziś Park

służył jako ogród dla rodziny cesarskiej od

kańskie okręty wojenne zmusiły Japonię

Ueno słynie z wielu muzeów znajdujących

1903 roku.

do zawarcia umów handlowych w 1853

się na jego terenie, w szczególności z Mu-

Kolejnym ciekawym miejscem, które

roku. Dziś Odaiba jest dużym celem tury-

zeum Narodowego w Tokio, Narodowego

warto zobaczyć, jest Sunshine – kompleks

stycznym i wypoczynkowym. To najlepsze

Muzeum Sztuki Zachodniej, Tokyo Me-

budynków zlokalizowanych we wschodnim

miejsce, by zobaczyć panoramę Tokio. Jest

tropolitan Art Museum i National Science

Ikebukuro. Jest to najstarsza dzielnica Tokio

domem dla masywnych kompleksów roz-

Museum. Jest także domem dla zoo Ueno,

i ma 240-metrowy wieżowiec Sunshine 60

rywkowych, tematycznych centrów han-

pierwszego ogrodu zoologicznego w Japo-

w jego centrum. Składa się z czterech bu-

dlowych, hoteli, restauracji i rezydencji.

nii. Ponadto Ueno Park jest jednym z naj-

dynków i został wybudowany na ziemi, któ-

Odaiba jest jednym z niewielu miejsc

bardziej popularnych i tętniących życiem

ra niegdyś była okupowana przez więzienie

w Tokio, gdzie ocean jest dostępny.

miejsc w Tokio, z ponad tysiącem wiśni

Sugamo. Kompleks, który został otwarty

Większość nabrzeży Tokio jest

otaczających jego centralną ścieżkę. Kwiaty

w 1978 roku, zawiera budynek Sunshine

mocno uprzemysłowiona. Jest

wiśni kwitną zwykle pod koniec marca i na

60 z tarasem widokowym znajdującym się

także popularnym miejscem

początku kwietnia i przyciągają dużą liczbę

na szczycie, Muzeum Orientu, akwarium,

dla młodych mieszkańców To-

imprez hanami (oglądanie wiśni).

World Import Mart, Alpha restaurację, która

kio, którzy wybierają się tutaj

Shinjuku to dzielnica drapaczy chmur,

oferuje dania całego świata, a także planeta-

w której mieści się wiele najwyższych bu-

rium. Posiada również hotel Prince, Namco

dynków w Tokio, w tym kilka najlepszych

Namja Town, centrum kongresowe, teatr

trasie zwiedzania Tokio

hoteli i bliźniacze wieże Biura Rządu Me-

i centrum handlowe. Po otwarciu biurowca

był Ueno Park – duży

tropolitalnego, których tarasy widokowe są

Sunshine 60 uznano go za najwyższy budy-

otwarte dla zwiedzających za darmo. Znaj-

nek w Azji.

na randkę.
Kolejnym miejscem na
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Podczas zwiedzania miasta udałem się

do 9 sierpnia 2020 r. Igrzyska w 1964 roku

żowy Nippon Budokkan dla judo, Park Baji

także do dzielnicy Roppongi, która jest zna-

radykalnie zmieniły kraj. Według organiza-

Koen dla imprez jeździeckich oraz Gimna-

na jako najpopularniejsza dzielnica życia

torów XXXII Igrzyska Olimpijskie epoki

zjum Narodowe Yoyogi dla piłki ręcznej.

nocnego wśród obcokrajowców, oferująca

nowożytnej w 2020 roku będą „najbardziej

Stadion Narodowy w Tokio, w którym od-

wiele przyjaznych obcokrajowcom barów,

innowacyjnymi, kiedykolwiek zorganizo-

będą się ceremonie otwarcia i zamknięcia

restauracji i klubów nocnych. Roppongi

wanymi i będą opierać się na trzech pod-

oraz zawody lekkoatletyczne, zostanie cał-

i okoliczne Azabu, Hiroo i Akasaka są do-

stawowych zasadach transformacji świata:

kowicie odnowiony i zastąpiony nowym

mem dla wielu ambasad i dużej społeczno-

dążeniu do osobistego sukcesu (osiąganiu

areałem.

ści emigrantów. Dzięki pojawieniu się kilku

osobistych korzyści), akceptowaniu sie-

Poza zwiedzaniem i poznawaniem wspa-

muzeów sztuki, Roppongi zyskało także

bie nawzajem (jedność w różnorodności)

niałych miejsc architektury, sztuki i rozryw-

renomę jako centrum kulturalne. National

i przekazywaniu dziedzictwa na przyszłość

ki Tokio to także miasto pełne małych i du-

Art Center to największe muzeum sztuki

(łączenie z jutrem)”. Dostosowując się do

żych lokali gastronomicznych, w których

w Japonii, a wraz z Muzeum Sztuki Mori

reform zalecanych przez Agendę Olimpij-

serwowane są dania z różnych stron świata.

w Roppongi Hills i Suntory Museum of Art

ską 2020, igrzyska w Tokio wykorzystają

należą do „Art Triangle Roppongi”.

jak najwięcej istniejących miejsc zawodów,

Warto również wspomnieć, że pięćdzie-

a mianowicie te, które powstały w związku

siąt sześć lat po zorganizowaniu igrzysk

z igrzyskami w 1964 roku, takie jak presti-

olimpijskich stolica Japonii po raz drugi będzie gospodarzem letniej edycji, od 24 lipca

SS
ILESIA
BUSINESS
&&
LIFE
ILESIA
BUSINESS
LIFE

67 67

Salon masażu tajskiego i balijskiego
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Silesia Business & Life Golf Cup 8
GOLF

RPA – turniej eliminacyjny
Za nami jeden z wyjątkowych wyjazdów golfowych, który miał na celu rozegranie kolejnej eliminacji do krajowego finału Silesia Business & Life Golf Cup 2018, a który odbył się w Republice Południowej Afryki. Wspaniała grupa polskich golfistów wyruszyła partnerskimi liniami Silesia Business
& Life Golf Cup – Qatar Airways, w daleką i egzotyczną podróż.
Miejscem

72

pierwszej

Miejsce to wyróżnia się między inny-

części podróży był Kapsztad, gdzie na

docelowym

mi tym, iż oferuje turystom atrakcje

lotnisku zostaliśmy przywitani przez

w postaci uczestnictwa w grze na bęb-

tutejszą grupę folklorystyczną regio-

nach, gdzie wszyscy goście z entuzja-

nalnymi śpiewami, tańcami oraz wy-

zmem brali udział w zabawie. Podczas

konanymi przez nich malunkami na

kolacji artyści zaprezentowali bogaty

twarzach. Pierwszy dzień pobytu prze-

repertuar w postać tradycyjnych afry-

znaczyliśmy na poznanie okolic portu,

kańskich tańców i śpiewów, a kelnerzy

gdzie zlokalizowany był nasz hotel,

serwowali dania z różnych regionów

oraz zasmakowanie afrykańskich dań.

kontynentu,

Tego wieczoru udaliśmy się do najpo-

Afryki, takich jak: biltong – odpowied-

pularniejszej restauracji w Kapszta-

nio przyprawione (ocet, sól, kolendra

dzie – Gold Opulent African Cuisine.

siewna, czarny pieprz oraz cukier),

SILESIA BUSINESS & LIFE

m.in.:

z

Południowej

a następnie suszone mięso strusia, ro-

Otwarte w 2003 roku przez Jacka Nic-

wino, mianowicie Groote Zalze, Kle-

osterkoek – niewielkie drożdżowe bu-

klausa

południowoafrykańskiego

ine Zalze & De Vleie. Zabytkowe bu-

łeczki, charakterystyczne dla nich jest

wielkiego gracza Gary’ego Playera.

dynki na terenie osiedla, w tym dwór

to, że najczęściej pieczone są bezpo-

W latach 2007–2009 odbywały się na

i posterunek, pochodzą z 1838 roku.

średnio na ruszcie, dzięki czemu zy-

nim South African Open, obecnie znaj-

W 2000 roku Grupa Spier nabyła

skują typowy wzorek w paski, poda-

duje się w czołowej piątce pól golfo-

udziały w nieruchomości, a wraz

wane w raz z marokańskim dipem

wych w południowej Afryce. Ośrodek

z Kleine Zalze przebudowała posia-

z pieczonego bakłażana, pomidorów,

golfowy Pearl Valley otoczony jest

dłość na jedną z najbardziej pożąda-

czosnku i oliwy z oliwek. Kolejnym

przez góry Simonsberg i Drakenstein

nych nieruchomości w golfa w Cape

daniem były zambijskie placki ze słod-

i graniczy z winnicami, przez które

Winelands w RPA. Uwieńczeniem

kich ziemniaków, tanzańska smażona

przepływają wody rzeki Berg. Jack

tego wspaniałego dnia była wizyta

ryba i krewetki ze szpinakiem w mle-

Nicklaus projektując pole pozostał

w winnicy w regionie Stellenbosch na-

ku kokosowym, ghaniński kurczak

wierny swoim zasadom i zachował

leżącej do Ernesta „Ernie” Elsa pocho-

w sosie z orzeszków ziemnych oraz ja-

ścisłą współpracę z naturą, gdzie

dzącego z RPA golfisty zaliczanego do

gnięcina z grilla. Rozkoszom podnie-

w efekcie końcowym pole zostało do-

światowej czołówki od lat 90 XX wie-

bienia nie było końca, a smaku dopeł-

pasowane do środowiska naturalnego.

ku, będącego przez pewien okres lide-

niały

pochodzące

Kolejnym polem golfowym, na któ-

rem światowego rankingu OWGR

z winnic ulokowanych na obrzeżach

rym mogli sprawdzić swoje umiejęt-

(Official World Golf Ranking). Ernie

miasta. Afryka tego wieczoru przywi-

ności nasi golfiści, był De Zalze Golf

Els jako wiodący ambasador Republi-

tutejsze

wina,

i

tała nas z otwartymi ramionami. W na-

Club. Położony w samym sercu pięk-

ki Południowej Afryki, i jedna z naj-

stępnych dniach czekała golfistów

nej doliny na obrzeżach Stellenbosch.

bardziej

przyjemność poznawania i doświad-

Peter Matkovich zaprojektował kurs,

w świecie sportu, od dawna wykazuje

czania pól golfowych, które słyną

wykorzystując w pełni rozległe widoki

pasję do doskonałości. Jego koncen-

z malowniczych widoków. Jednym

gór i uroczą rzekę Blaauwklippen, któ-

tracja, dyscyplina i zaangażowanie do-

z nich był Pearl Valley Golf Course.

ra wije się przez pole golfowe. Nazwa

prowadziły do niezwykłego sukcesu

Pole golfowe Pearl Valley to prawdzi-

De Zalze pochodzi od trzech sąsiadu-

golfa, a te same cechy są widoczne

wie legendarne pole golfowe RPA.

jących gospodarstw produkujących

w winach Erniego Elsa. Poprzez swoje

rozpoznawalnych

twarzy
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liczne podróże po świecie Ernie miał

także wystrojem, gdzie triumfują zdo-

ze swojego hybrydycznego planu, ofe-

możliwość degustowania najlepszych

byte przez Erniego puchary oraz miej-

ruje tradycjonalistom możliwość „pod-

w świecie win, a w 1999 roku postano-

scem do udoskonalania umiejętności

skakiwania i biegania” (rzadkie ujęcie

wił kontynuować pasję do dobrego

golfowych. Następnego dnia udaliśmy

w Afryce Południowej) w trudnych

wina dzięki stworzeniu win Ernie Els.

się na pole Steenberg Golf Club. Ste-

warunkach wokół zieleni i sprostania

Ernie doskonale wybrał Stellenbosch,

enberg Golf Estate i prywatny klub

wyzwaniom strategicznie rozmiesz-

szlachetne serce południowoafrykań-

golfowy znajdują się w bujnej dolinie

czonych piasków i dróg wodnych. Pole

skiego wina, by oprzeć swoją działal-

Constantia, zaledwie 20 minut od cen-

to dostarczyło naszym golfistom wielu

ność. Niestety, nie mieliśmy możliwo-

trum Kapsztadu. Pole golfowe – kon-

cudownych wrażeń. Na nim także za-

ści poznania Erni Elsa, natomiast

sekwentnie nazywane jednym z naj-

kończyliśmy grę na polach w Kapszta-

została dla nas przygotowana degusta-

lepszych

dzie, gdyż w planach wyjazdu mieli-

cja wspaniałych win pochodzących

Afryce w rankingu Golf 100 Top 100

śmy

z tutejszej winnicy. Winnica zachwyca

Golfa – przyciąga golfistów szukają-

charakterystycznych miejsc tego re-

nie tylko wyśmienitymi winami, ale

cych totalnego doświadczenia. Znany

gionu. Głównym punktem zwiedzania

kursów

w

południowej

SILESIA BUSINESS & LIFE

także

zwiedzanie

dnia następnego była Góra Stołowa

wych siedmiu cudów świata w 2011

kolejka linowa, która od momentu

(Table Mountain), na którą patrzeli-

roku. Otoczona przez Devil’s Peak

otwarcia w 1929 r. przyciągnęła aż 24

śmy każdego poranka z okien hotelu.

i Lion’s Head, Table Mountain stanowi

miliony odwiedzających, w 1997 roku

Niezależnie od tego czy jest pokryta

północny kraniec pasma górskiego

została unowocześniona i jednorazo-

chmarą chmur, czy też chwieje się bez-

Cape Fold. Trudno to sobie wyobrazić,

wo może zabrać 65 pasażerów. Będąc

chmurnym, błękitnym niebem, Góra

ale charakterystyczny płaskowyż góry

na górze można podziwiać widoki na

Stołowa jest zawsze spektakularna.

– płaskowyż o wysokości trzech kilo-

miasto oraz zachodnie wybrzeże Afry-

Mieszkańcy Kapsztadu bardzo lubią

metrów – był niegdyś dnem doliny!

ki, a jeśli ma się szczęście można spo-

górę, która kręci się nad ich miastem...

Górze nadał nazwę – Taboa do Cabo

tkać zamieszkujące ją zwierzęta das-

i nie bez powodu! Góra Stołowa, która

(Table of the Cape) – Antonio de Sal-

sie. Drugim punktem naszej wycieczki

jest domem dla najbogatszego, ale naj-

dahn po tym, jak wspiął się w wąwo-

był Przylądek Dobrej Nadziei, z okolic

mniejszego królestwa kwiatowego na

zie Platteklip w 1503 roku. Najłatwiej-

którego rozpościerał się niesamowity

ziemi, została uznana za jedną z no-

szym sposobem na zdobycie góry jest

widok na Ocean Atlantycki, a później

SILESIA BUSINESS & LIFE
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udaliśmy się na plażę Boulders, która

fowej Fancourt. Na terenie Fancourt

doskonałe warunki do gry w golfa,

słynie z zadomowionych na niej afry-

znajdują się trzy pola golfowe Monta-

dzięki czemu można tu pokonywać

kańskich pingwinów, będących pod

gau, Outeniqua i The Links, akademia

duże obszary o różnym terenie. Dla

ochroną. Ten dzień był dość wyczer-

golfa, hotel, apartamenty, restauracje

golfistów gra na tym polu była wyzwa-

pujący, natomiast pozostawił po sobie

i baseny, a wszystko to obsługiwane

niem tym bardziej, że każdy grał na

wiele wspomnień i niezapomnianych

jest przez sztab ludzi z serwisem na

nim po raz pierwszy. Drugi dzień tur-

wrażeń. Spędzając niesamowity czas

wysokim poziomie. Golfiści, zachwy-

nieju został rozegrany na legendarnym

w Kapsztadzie dla naszych golfistów

ceni tym wspaniałym miejscem, nie

i najlepszym polu golfowym południo-

została przygotowana niespodzianka

mogli doczekać się kolejnego dnia,

wej Afryki – The Links. Wyrzeźbiony

od lokalnego partnera winnicy De-

gdyż nie tylko czekała ich gra na jed-

w tym, co Gary Player opisał jako swój

Grendel, od którego otrzymaliśmy

nym z pól, ale również pierwszy dzień

największy wyczyn jako projektanta

wielokrotnie nagrodzone wina Koet-

turnieju eliminacyjnego Silesia Busi-

pól golfowych, The Links jest znakiem

shuis Sauvignon Blanc 2017. Pobyt

ness & Life Golf Cup 2018 – tym po-

rozpoznawczym gry w golfa w Fanco-

w Kapsztadzie dobiegł końca, a przed

lem był Montagu Golf Course. Pier-

urt. Jest to wspólne dzieło ikony gry

nami szykowała się kolejna, tym ra-

wotnie zaprojektowany przez Gary’ego

w golfa Gary Playera, projektanta pola

zem krótka, podróż w inny region Re-

Playera, kurs Fancourt’s Montagu stał

Phil Jacobsa i właściciela Fancourt dr.

publiki Południowej Afryki – do Pro-

się jednym z najwspanialszych 18-

wincji

Zachodniej,

dołkowych planów parków, dzięki

u podnóża gór Outeniquaberge, w po-

Przylądkowej

czemu jest numerem 6 na liście najlep-

bliżu wybrzeża Oceanu Indyjskiego do

szych pól golfowych Golf Digest SA

miasta George, a dokładnie idylli gol-

w kraju. Ten zalesiony kurs zapewnia

SILESIA BUSINESS & LIFE

Hasso Plattnera. Przekształcone z lot-

nę wody i inne czynniki środowisko-

niska w dziedzictwo środowiskowe

we. The Links jest prywatnym klubem

i golfowe, The Links gościło jedne

posiadającym

z najbardziej prestiżowych turniejów

i rzadkością jest, aby goście z zewnątrz

na świecie, w tym Puchar Prezydenta

mogli na nim zagrać, a tym bardziej

(2003), SA Open (2005) i 2012 Volvo

grupa dwudziestu osób. I tu możemy

Golf Champions European Tour. Zain-

się pochwalić – byliśmy pierwszą zor-

spirowany słynnymi linkami na Wy-

ganizowaną grupą Polaków, którzy ro-

spach Brytyjskich, The Links jest uwa-

zegrali rundę na tym wspaniałym polu

żane jest za arcydzieło i grywa na nim

golfowym.

szereg globalnych legend golfowych,

dzianką jaka mogła napotkać naszych

takich jak: John Bland, Justin Rose,

golfistów po zakończonych zmaga-

Retief Goosen, Branden Grace i Ernie

niach było spotkanie twórcy pola The

Els. Oprócz wyróżniającego się desi-

Links oraz znakomitego golfisty Gary

gnu, The Links zyskało uznanie za

Playera. Uśmiechy nie schodziły z na-

kluczową rolę w zrównoważeniu śro-

szych twarzy, a radości nie było końca.

dowiskowym i przyznano mu tytuł

Dzięki uprzejmości Gary Playera zro-

Certified Audubon Cooperation Sanc-

biliśmy z nim wspólne pamiątkowe

tuary. Certyfikacja ta wymagała pew-

zdjęcie, a co niektórzy indywidualne.

nej wartości ekologicznej, obejmującej

Tym miłym akcentem zakończyliśmy

zarządzanie dziką przyrodą i siedliska-

drugą rundę naszego turnieju, a wie-

mi, zasięg i edukację, redukcję zużycia

czorem czekała nas ceremonia wręcze-

chemicznego i bezpieczeństwo, ochro-

nia nagród dla zwycięzców.

tylko

80

członków

Najwspanialszą
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Wyniki turnieju eliminacyjnego
Stroke Play Brutto
1. Bogdan Bigus
R1-82
2. Mariusz Szumański R1-95
3. Marek Królikowski R1-101

R2-84 166
R2- 99 194
R2-104 205

Stableford Netto HCP 0-18,0
1. Zdzisław Wolny
R1-28
R2-20
R2-22
2. Krzysztof Borończyk R1-21
3. Wiesław Orzechowski R1-17
R2-20

48
43
37

Stableford Netto HCP 18,1-36
R2-23
1. Aleksandra Królikowska R1-24
2. Alicja Zawada
R1-19
R2-20
3. Janusz Gawenda
R1-16
R2-21

47
39
37
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ROPICE - CZECHY

SAND VALLEY GOLF RESORT

SIERRA GOLF CLUB

ŚLĄSKI KLUB GOLFOWY FINAŁ

19 maja 2018

2-3 czerwca 2018

21-22 lipca 2018

18 sierpnia 2018

ZAPISY - TEL +48 795 112 222
78

www.silesiaevent.pl
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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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XXI Mistrzostwa Świata
SPORT

Mundial 2018 – Misja Rosja
14 czerwca miliony kibiców rozpali piłkarska gorączka.
W Rosji rozpoczną się XXI Mistrzostwa Świata.
32 reprezentacje, 11 miast, 12 stadionów i 64 mecze – to najważniejsze liczby zapowiadające największą i najchętniej oglądaną imprezę sportową na świecie. Choć mistrzostwa mają
swoją wieloletnią tradycję, to dopiero po raz pierwszy odbędą
się w Europie Wschodniej.
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Rosjanie odkorkowali szampany 2 grudnia

Na kolejny awans przyszło czekać blisko

2010 roku. O mistrzostwa starali się kilka lat,

cztery dekady. Ale było warto – nastała bo-

Potem znów nastąpiły lata posuchy. Na ko-

ich próby w ostateczną fazę weszły 2 lutego

wiem najlepsza epoka w historii naszej piłki

lejny mundial pojechaliśmy w 2002 roku. Re-

2009 roku, gdy minął termin składania aplika-

reprezentacyjnej. „Orły Górskiego” na czem-

prezentacja Polski w świetnym stylu wygrała

cji. Złożyli je także Anglia, Belgia i Holandia,

pionacie w 1974 roku zajęły trzecie miejsce

eliminacje, a trener Jerzy Engel zapowiadał, że

Hiszpania i Portugalia. W ostatecznym głoso-

i zapisały się w historii polskiego sportu.

do Korei i Japonii jedziemy po medal... Balo-

waniu kandydatura naszych wschodnich sąsia-

Przegrały tylko jeden mecz – z reprezentacją

nik pękł z hukiem – po porażce z Koreą (0:2)

dów zgarnęła 13 głosów (Hiszpania i Portuga-

gospodarzy w półfinale, w słynnym „meczu

i jeszcze dotkliwszej przegranej z Portugalią

lia 7, Belgowie i Holendrzy zaledwie 2).

na wodzie”. Kto wie, jak zakończyłaby się

(0:4) stało się jasne, że wracamy do domu. Hu-

rywalizacja, gdyby toczyła się w normalnych

mory były odrobinę lepsze po meczu pociesze-

warunkach...

nia z USA (wygrana 3:2).

Ósmy raz w elicie

już dużo gorzej – odpadliśmy w 1/8 finału.

Reprezentacja Polski na mundialu wystą-

Cztery lata później zostaliśmy sklasyfiko-

Na kolejny mudnial nie trzeba było czekać

pi po raz ósmy. Debiut miał miejsce w 1938

wani na piątym miejscu na mundialu w Ar-

dłużej – w 2006 roku pojechaliśmy do Nie-

roku (były to trzecie mistrzostwa w ogóle) we

gentynie, ale uznano to za porażkę, bo apety-

miec. Tym razem nikt nie stawiał przed re-

Francji. Nasza kadra po dogrywce odpadała

ty były mocno rozbudzone. Zaspokojono je

prezentantami nierealnych celów, ale liczono

z Brazylią. To był szalony mecz! Zakończył

w 1982 roku – kadra prowadzona przez trenera

na wyjście z grupy. Niestety, znów skończyło

się hokejowym wynikiem 6:5, a aż cztery gole

Antoniego Piechniczka powtórzyła wyczyn re-

się na meczach otwarcia (0:2 z Ekwadorem),

(!) strzelił napastnik Ruchu Chorzów, Ernest

prezentacji Górskiego i stanęła na najniższym

o wszystko (0:1 z Niemcami) i o honor z Ko-

Wilimowski.

stopniu podium. W 1986 roku w Meksyku było

satryką (2:1).

SILESIA BUSINESS & LIFE

83

Po mistrzostwach w 2006 roku nasi piłkarze

pracy, a jako zespół – choć tworzą kolektyw

Nawałka dla portalu PZPN „Łączy Nas Piłka”.

znów skazali się na banicję. Nie zdołali zakwa-

– wciąż mają swoje ograniczenia. Niemniej,

– Byliśmy przygotowani na to, że zagramy ze

lifikować się ani na imprezę w RPA (2010),

udane Mistrzostwa Europy we Francji w 2016

światowymi potęgami, ale tak się nie stało. Tym

ani w Brazylii (2014). Za to do Rosji już poje-

roku napawają kibiców optymizmem. Czy

bardziej musimy być zdeterminowani i świetnie

dziemy. Czego możemy oczekiwać od drużyny

słusznie?

przygotowani w każdym elemencie, zarówno

Adama Nawałki?

Grać na całego!

jeśli chodzi o aspekty fizyczne, taktyczne, jak

grup najbliższych MŚ. Choć nie trafiliśmy do

i mentalne. Wszystkie te składowe są niezwykle

Zacznijmy od eliminacji. Polacy awansowa-

„grupy śmierci”, to trudno też mówić o szczę-

ważne na mistrzostwach świata – ocenił selek-

li zasłużenie i koniec końców trudno zaprze-

ściu. Senegal, Kolumbia i Japonia – trzy od-

cjoner.

czyć, że byli najlepszym zespołem w grupie.

mienne kontynenty i zupełnie inne style gry,

Czy Polakom wystarczy determinacji, świa-

Jednocześnie przesadą byłoby stwierdzenie,

przygotowania motorycznego. Wielkie wy-

domości taktycznej, ale przede wszystkim

że zrobili to bez problemów. Wpadki w Danii

zwanie dla naszych piłkarzy, a być może jesz-

umiejętności? Pierwsze odpowiedzi już 19

(0:3) i Kazachstanie (2:2), trudne starcia z Ar-

cze większe dla sztabu szkoleniowego i ana-

czerwca – wtedy w Moskwie zagramy z Sene-

menią (2:1) czy Czarnogórą (3:2) pokazały,

lityków.

galem. Pięć dni później zagramy z Kolumbią,

że przed naszymi kadrowiczami jeszcze wiele
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1 grudnia w Moskwie odbyło się losowanie

– Losowanie uważam za dobre – powiedział
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a 28 czerwca z Japonią. I oby ostatnie ze spo-

tkań nie było kolejnym z gatunku tych „o ho-

kończyli poniżej oczekiwań. Pod okiem nowe-

Powstał zupełnie od zera, w miejscu stadionu

nor”... – To są mistrzostwa świata, trzeba grać

go szkoleniowca – Julena Lopteguiego, wygra-

Kirov. Pojemność liczy 68 172.

i walczyć na całego, bo wszystko może się zda-

li rywalizację w grupie G, wyraźnie pokonując

rzyć. Pamiętajmy, że wielkie sukcesy polskiej

Włochów.

ŁUŻNIKI

piłki nie rodziły się wtedy, kiedy byliśmy fawo-

Niewielu ekspertów wymienia w gronie fa-

„Dom” reprezentacji Rosji. Największy

rytem, a wtedy, gdy sprawialiśmy niespodzian-

worytów do złota aktualnego mistrza Europy

obiekt na zbliżający się mundial, będący w sta-

ki – zauważa Zbigniew Boniek, prezes PZPN.

Portugalię. Ignorowana w przewidywaniach

nie zmieścić nieco ponad 81 tysięcy widzów!

jest też Argentyna. Po trudnych eliminacjach

Na co dzień miejsce wydarzeń nie tylko spor-

Niemiecka maszyna

przyszły niezadowalające wyniki w sparingach.

towych, lecz także kulturalnych, np. koncertów

Zatem, by nie pompować balonika, propo-

Trener Jorge Sampaoli nie udowodnił, by był

gwiazd rocka.

nujemy trzymać kciuki za wyjście Polaków

w stanie wykrzystać pełny potencjał drużyny,

z grupy, a gdy to się uda – za to, by zostali

a na domiar złego chce zrezygnować z powoła-

„czarnym koniem” imprezy. Kto natomiast

nia Paulo Dybali. Mało kto mówi też o kadrze

To tutaj Polacy zmierzą się z Kolumbią.

będzie rozdawać karty i poważnie liczyć się

Anglii, która zawodzi na każdej imprezie od

Zbudowany od podstaw z myślą o mundialu,

w walce o medale? Faworytem jest reprezenta-

lat. Może więc paradoksalnie to ona okaże się

lecz ukończony już w 2013 roku. Nowoczesny

cja Niemiec, która będzie broniła tytułu z 2014

„czarnym koniem”? A może Belgowie wresz-

obiekt będzie mógł przyjąć 44 779 kibiców.

roku. Zespół Joachima Loewa zwyciężył we

cie zaprezentują się na miare potencjału? Prze-

Mecze rozgrywa na nim Rubin Kazań.

wszystkich spotkaniach eliminacyjnych, strze-

konamy się już wkrótce!

lając 43 gole! Niemcy mają bardzo szeroki
i wyrównany skład, co udowodnili już w tym

ARENY MUNDIALU

KAZAŃ ARENA

ROSTÓW ARENA
Stadion FK Rostów o pojemnośći 45 145

roku na rosyjskich stadionach, wygrywając

Mundialowa rozgrywka będzie się toczyć

miejsc. Do użytku oddany w 2017 roku w ma-

Puchar Konfederacji grając „drugim garnitu-

na dwunastu stadionach. Część z nich to zmo-

lowniczej okolicy – na południowym brzegu

rem”.

dernizowane, istniejące od lat obiekty, niektóre

Donu.

Wysoko stoją też akcje Brazylii – to najlepsza ofensywa i defensywa w Ameryce Południowej. Strzelili w eliminacjach 41 goli,

powstały specjalnie z myślą o mundialu.

ZENIT ARENA

COSMOS ARENA
Stworzony przez międzynarodowy zespół

tracąc zaledwie 11. Odradzają się także Hisz-

Nazywany także Stadion Kriestowskij i Piter

projekt stadionu swoim rozmachem przerasta

panie, którzy ostatnie dwie wielkie imprezy

Arena. Na co dzień spotkania na nim rozgry-

większość aren mundialu. Arenę pokryje sfe-

wa Zenit, aktualnie trzecia siła rosyjskiej ligi.

ryczny dach o średnicy 330 metrów, a pod nim
znajdzie się aż 150 tys. m2 powierzchni użyt-
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kowej. Ma pojemność 44 807 miejsc, mecze
rozgrywa na nim Krylja Sowietow Samara.

STADION NIŻNY NOWOGROD

MORDOVIA ARENA
Stadion zaplanowano tak, by na czas Mi-

której barwa nocą będzie się zmieniać. Dach,

strzostw Świata 2018 pojemność przekraczała

na planie koła, jest zawieszony bardzo wyso-

wymagane przez FIFA 40 tys. miejsc siedzą-

ko, bo 45 m nad boiskiem.

STADION KALININGRAD

Obiekt Wołgi Niżny Nowogród o pojemno-

cych. Po zakończeniu imprezy liczba miejsc

ści 45 331. Zlokalizowany na Strelce (dzielnica

ma jednak spaść do ok. 28 tys. miejsc. Usunię-

Stadion zlokalizowany blisko granicy z Pol-

u zbiegu Oki i Wołgi), jest efektownym połą-

te zostaną najwyższe rzędy trybun, w miejscu

ską. Niewielki (35 212 miejsc), mecze rozgry-

czeniem masywnego betonu i lekkiej, falującej

których powstanie pasaż komercyjno-rekre-

wa na nim FC Baltika Kaliningrad. Z czego 25

elewacji ze szkła.

acyjny z widokiem na murawę.

tysięcy to miejsca stałe, na czas MŚ dojdzie ok.

OTKRYTIJE ARENA

ARENA POBEDA

Kolejnym obiektem w kategorii stadiony

To tu biało-czerwoni rozegrają swój pierw-

na MŚ 2018 w Rosji jest ten w Wołgogradzie.

szy mecz turnieju z Senegalem. Drugi, po Łuż-

Zmieści 45 568 widzów. Polacy zakończa na

nikach, stadion mieszczący się w Moskwie.

nim zmagania grupowe meczem z Japonią.

Został oddany do użytku w 2014 roku, ligowe
mecze rozgrywa tu mistrz kraju Spartak. Ma
pojemność 43 298 miejsc.

STADION CENTRALNY
Mniejszy niż inne stadiony na mundial
2018 (35 696 miejsc) w Jekaterynburgu. Z ze-
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wnątrz posiada elewację z neutralnej siatki,
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10 tys. krzesełek tymczasowych.

STADION FISHT
Ostati obiekt mistrzostw mieści się w Soczi.
15 czerwca dojdzie na nim do hitowego starcia
Portugaii z Hiszpanią. Jest jednym ze stadionów, które zostały zmodernizowane, a nie wybudowane od podstaw. Będzie mógł przyjać 47
700 kibiców.
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Wojciech SZCZĘSNY
SPORT

Wybrałem Juventus,
bo to klub moich marzeń
– Jestem człowiekiem spełnionym, jeśli przez takie określenie rozumiemy kogoś, kto spełnia swoje cele i marzenia. A ja faktycznie osiągnąłem już więcej niż mogłem pragnąć, bo
moje marzenia na początku kariery nigdy nie wybiegały poza grę w Legii Warszawa. Nie
odważyłem się na coś więcej, bo Łazienkowska była szczytem moich marzeń – uśmiecha się
skromny, sympatyczny młody człowiek, który skończył niedawno (18 kwietnia) 28 lat,
co dla bramkarza nie jest nawet średnim wiekiem.
Gdy był młodym chłopakiem, to na boisku wyrzucał z siebie całą agresję. Na treningach, na meczach kipiał temperamentem, a teraz imponuje wielkim spokojem,

Tym bardziej, że jest się nastolatkiem, któ-

mecz życia.

ry trenuje już z dorosłymi. To jest walka,

Początki w Arsenalu

wielki sprawdzian dla charakteru. A pokus
na takich młodziaków czeka mnóstwo. Od

emanuje z niego pozytywna energia. I choć

I tak na początku sezonu 2006/2007

tęsknoty za rodziną, po tęsknotą za pierw-

jest już znaną postacią europejskiej piłki,

trafił do Arsenalu. To właśnie w Londynie

szą miłością, za dziewczyną. Jeśli sobie nie

to jednak zupełnie nie sprawia wrażenia

wypłynął na szerokie wody, pokazał wielki

poradzisz, pójdziesz na skróty, pojedziesz

gwiazdy, za którą wielki Juventus zapła-

talent, lecz debiut w pierwszym składzie

obwodnicą, i po tobie.

cił Arsenalowi Londyn 15 milionów euro,

Kanonierów miał miejsce dopiero trzy lata

a który w Turynie ma zastąpić legendarne-

później. Dokładnie 2 września 2009 roku,

go Gianluigi Buffona.

w III rundzie Pucharu Ligi przeciwko West

Naturalnie nie jest tak, że młody polski

Bromwich Albion. – Oszukiwałbym się

golkiper nie był w Anglii „wodzony na

Dorastanie
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kontuzji kolana nie zagrał, a mnie wyszedł

Wodzony na pokuszenie

mówiąc, że wyjeżdżałem do Anglii myśląc,

pokuszenie”, nie poznał atrakcji „zakaza-

Kariera Wojciech Szczęsnego zaczę-

że zrobię karierę, bo patrząc realistycznie

nych owoców”. Tym bardziej, że w Lon-

ła nabierać rozpędu w 2005 roku, czyli

– czy szesnastolatek mógłby powiedzieć,

dynie był sam, a starsi koledzy mieli już

w okresie dorastania, bo tak można prze-

że podbije świat? – przyznaje Szczęsny. –

dowody osobiste. Mogli legalnie chodzić

cież mówić o piętnastolatku. Wtedy legio-

Chyba nie. Wiedziałem tylko, że czeka mnie

do klubów. – Brałem bardzo intensywne

niści zabrali go na pierwszy zagraniczny

ciężka praca i czułem, że robię najlepszy

lekcje angielskiego, więc szybko mogłem

obóz na Cypr, prawdziwych szlifów nabie-

krok w kierunku rozwoju mojej przygody

swobodnie porozumiewać się z kolegami

rał pod okiem znanego trenera bramkarzy

z piłką, tym bardziej, że mogłem trenować

– Szczęsny dzieli się wrażeniami sprzed

Krzysztofa Dowhana. Na Wyspie Afrodyty

nie tylko z młodzieżą Arsenalu, ale także

lat. – Zawsze jednak umiałem sam sobie

poczuł też smak dorosłej piłki. – Nie mia-

z pierwszą drużyną z Emirates Stadium.

wytyczyć granice w ramach rozsądku. Nie

łem wtedy menedżera, bo uważałem, że

Jest wiele zdecydowanie ważniejszych

byłem też nigdy typem imprezowego chło-

w wieku 15 lat będzie to droga na skróty

czynników niż tylko czysto sportowe, bo

paka, choć naturalnie nocne wyjścia „na

– opowiada Wojciech Szczęsny. – Nie czu-

trenowało ze mną w tym czasie wielu za-

miasto” się zdarzały. Zdarzało się, że wra-

łem takiej potrzeby. Sam chciałem do cze-

wodników. Ponad stu z dużo większym

caliśmy o szóstej rano, jednak zawsze było

goś dojść, a nie dzięki komuś. Byłem młody,

talentem, dużo większymi możliwościami

to w odpowiednim czasie, nigdy w życiu nie

bawiła mnie piłka, cały czas poświęcałem

niż ja było na testach, a jednak z różnych

musiałem trenować na kacu.

treningom, meczom. Grałem w młodzieżo-

przyczyn nie poradzili sobie. Mam na myśli

wych reprezentacjach Polski i to sprawiało

aspekty czysto mentalne, bo fajnie brzmi

mi wielką radość i satysfakcję. Miałem też

i obiecująco, że trenuje się w Arsenalu, tyl-

Gdy miał 18 lat, ogromny pech stanął na

szczęście, bo na meczu z Francją pojawi-

ko że jest to cholernie ciężka praca. O tym

jego drodze. – Przygniotła mnie sztanga

li się skauci, którzy przyjechali oglądać

się głośno nie mówi, ale jeśli nie przygotu-

w siłowni – relacjonuje. – Miałem złamane

jakiegoś bardzo utalentowanego francu-

jesz się do niej na sto procent, nie skupisz

nogi i ręce. Tyle czasu dorastania w Ar-

skiego bramkarza, jednak ten z powodu

całej uwagi, energii, to zawsze przegrasz.

senalu i nagle pojawiły się pytania – czy
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Pech na siłowni

warto było, czy się uda? Na szczęście możliwie szybko wróciłem do gry, już po pół roku. Pomogło mi bardzo wsparcie
legendarnego bramkarza Arsenalu i reprezentacji Anglii Davida Seamana, któremu kibicowałem już gdy miałem 10 lat.
Dostałem fajnego kopniaka. Pomyślałem sobie – skoro taka
legenda za darmo daje mi wskazówki, to warto się starać, poświęcać swój czas, bo coś z tego będzie. To był moment, gdy
pomyślałem, że może się udać.
Początkowo grał w drużynie rezerw. 24 września 2008 podpisał zawodowy kontrakt z Kanonierami, a rok później, 22
września, zadebiutował w pierwszej drużynie w III rundzie
Pucharu Ligi na Emirates Stadium przeciwko West Bromwich
Albion. Popisał się kilkoma dobrymi interwencjami, zachował czyste konto. – Debiut był fajnym przeżyciem – uśmiecha
się – i mało kto wie, że choć już pokazałem się w pierwszym
składzie, to siedziałem jeszcze długo w szatni rezerw, bo w Arsenalu tak jest, że jeden koniec jest dla pierwszego zespołu,
a na drugim końcu siedzą juniorzy i młodzieżowcy.
17 listopada 2009 roku został na miesiąc wypożyczony do
klubu angielskiej trzeciej ligi, Brendford. W klubie tym za-
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debiutował 21 listopada w ligowym meczu
z Walsall. Po rozegraniu sześciu meczów
Brendford przedłużyło okres wypożyczenia Szczęsnego do końca sezonu. W sumie
rozegrał tam 28 meczów, po czym powrócił do Arsenalu. – Było to fajne przeżycie
– przyznaje. – W tym londyńskim klubie
spędziłem siedem miesięcy. W Brendford
nabierałem doświadczenia, choć jednocześnie kilka razy trenowałem w Arsenalu.

Debiut w reprezentacji
Ostatecznie Szczęsny wrócił do ekipy
Kanonierów, w międzyczasie wystąpił
w meczu reprezentacji Europy U-18 przeciwko Afryce, rozegranym w Barcelonie.
18 maja 2008 został awaryjnie powołany na
zgrupowanie kadry przed Euro 2008. Podczas tego zgrupowania wystąpił w nieoficjalnym meczu z drugoligowym szwajcarskim klubem FC Schaffhausen zastępując
w drugiej połowie Łukasza Fabiańskiego.

podstawowym bramkarzem reprezentacji

Pod koniec października 2009 został powo-

Polski. – Powołanie od trenera Smudy ze-

łany przez selekcjonera Franciszka Smudę

szło się z odejściem Artura Boruca, ale to

na mecze towarzyskie z Rumunią (14 listo-

był naturalny proces – podkreśla. – Zmieniły się jedynie stadiony i liczba kibiców
na nich. I nic nie działo się na zasadzie –
„Och, Wojtek, fajnie, że jesteś. Tylko znów
sam coś sobie wywalczyłem.
Na

inaugurację

polsko-ukraińskiego

turnieju otrzymał czerwoną kartkę w poje-
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pada) i Kanadą (18 listopada). W drużynie

dynku z Grecją. Wtedy zastąpił go Prze-

narodowej zadebiutował w tym drugim

mysław Tytoń. – To był tylko jeden mecz,

spotkaniu, zastępując w drugiej połowie

jeden turniej – mówi. – Byłem cały czas tak

Tomasza Kuszczaka. Rok później nie za-

samo dobry przed, jak i po nim. Popełniłem

grał w żadnym meczu reprezentacji Polski.

jednak błąd, który nie był efektem braku

Do kadry powrócił 9 lutego 2011 roku na

umiejętności. Gdyby przytrafił mi się w me-

towarzyski mecz z Norwegią. Od tego mo-

czu towarzyskim, pewnie nikt by go nawet

mentu do rozpoczęcia Euro 2012 stał się

nie zauważył. Ale pech dopadł mnie w fina-
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łach mistrzostw Europy. To był taki drobny

dowolone, że przedłużono wypożyczenie

przedłużeniu, stopniowo docierało do

kroczek w tył. Zostawił rysę na reputacji.

o kolejnych dwanaście miesięcy. Świetna

mnie, że może warto poszukać sobie nowe-

Przyznam, że nie rozumiałem decyzji se-

forma Szczęsnego nie umknęła Juventuso-

go klubu. Wiedziałem, że przygoda z Arse-

lekcjonera, nie zgadzałem się z nią, jednak

wi. – Pierwszego kopa w d... dostałem, gdy

nalem powinna się już skończyć. Dla dobra

trener Smuda absolutnie miał do tego pra-

uświadomiłem sobie, że trzeba się obudzić

mojego, Arsenalu. Miałem kilka ofert, ale

wo, a ja nie byłem obrażony na niego.

– relacjonuje. – Byłem wciąż młody, ale

pojawił się klub, jeden z najlepszych w Eu-

miałem już 170 meczów w Arsenalu, kil-

ropie, który miał dokładnie ułożony plan

kadziesiąt w lidze, wtedy zrozumiałem, że

dla mnie. W Turynie wiedziano jak będzie

Przeprowadzka do Rzymu
W Premier League po raz pierwszy

w tym momencie kończy się ochrona młode-

wyglądał najbliższy rok, potem następny

wystąpił 13 grudnia 2010 roku przeciwko

go, że zaczyna się mnie już inaczej oceniać.

i to mnie przekonało. Faktem jest też, że

Manchesterowi United stając się równo-

Straciłem miejsce w zespole w 2015 roku,

pomysł Juventusu powstał prędzej w mojej

cześnie najmłodszym bramkarzem debiu-

nie grałem w 18 meczach. Nie ukrywam, że

głowie niż działaczy Starej Damy i wtedy

tującym w tych rozgrywkach w tamtym se-

byłem w słabszej dyspozycji. W dużej czę-

mój menedżer zdradził mi, że prowadzi

zonie. Przy kontuzji Fabiańskiego rozegrał

ści to była moja wina, jestem tego świado-

rozmowy w Turynie. Z mojej perspektywy

kolejne dwa spotkania w lidze. Dodając

my. Myślę, że wiem dlaczego, ale nie będę

to była szybka i bezbolesna decyzja. Dziś

do tego smecze w FA Cup I Curling Cup

się zazębiał w ten temat. Przyszedł Petr

mogę zażartować, że po to do Juventusu

rozegrał do końca stycznia dziesięć spo-

Czech, nie było już dla mnie miejsca „na

przyszedłem, by nie mieć za dużo roboty

tkań w sezonie, a trener Arsene Wenger

jedynce”. Bolało okropnie, lecz nie byłem

(śmiech). Dlaczego? Bo w „normalnym”

stwierdził, że Polak jest nowym numerem

sfrustrowany. Zrozumiałem, że dobrze dla

klubie na 9-10 strzałów puszcza się jed-

jeden między słupkami londyńskiej ekipy.

mnie będzie, jeśli pójdę do klubu, gdzie

ną, dwie bramki, w Turynie nikt na twoją

Sielanka w Londynie skończyła się w 2015

będę regularnie grał, a nie siedział na ław-

bramkę tyle razy nie strzela. W takim klubie

roku. Chcąc regularnie grać Szczęsny

ce rezerwowych. Zostałem wypożyczony do

jak Juve musisz mocno nabroić, by stracić

przeniósł się na roczne wypożyczenie do

Romy. Miałem niesamowite szczęście, bo

dużo bramek. Po prostu koledzy: Giorgio

AS Roma. Na Półwyspie Apenińskim wy-

mogłem trafić gdzie indziej. Bardzo fajnie

Chiellini, Douglas Costa, Juan Cuadrado,

raźnie odżył. Obie strony były na tyle za-

wspominam tamten okres. Czułem się tro-

Paulo Dybala czy Gonzalo Higuain ci na

chę jak w filmie, wziąłem ślub. Był to też

to nie pozwolą. Te gwiazdy europejskiej

moment całkowitego oddania się piłce, nie

i światowej piłki znakomitą grę popierają

na sto, a na dwieście procent. Byłem entu-

znakomitą jakością w tyłach.

zjastycznie nastawiony do życia, bo grałem
w klubie, któremu kibicowałem. Sportowo

Spotkanie z Buffonem

to były niesamowite dwa lata. Taktycznie,

Ekscytujące było też spotkanie z ikoną

jakościowo. Byłem sfokusowany tylko na

Starej Damy. – Nie będę jednak ukrywał,

odbudowaniu kariery, żyłem wyłącznie pił-

że byłem cholernie podekscytowany spo-

ką. Żona nagrywała wtedy album, więc ja

tkaniem z Buffonem – kontynuuje Wojciech

więcej czasu spałem w klubowym ośrodku

Szczęsny. – To przecież mój idol, jeden

niż w domu. Po treningu była jeszcze trzy-

z najlepszych bramkarzy świata, w ogóle

godzinna analiza na komputerze i telefonie.

jeden z najlepszych bramkarzy w historii

Ale nie przeszkadzało mi to. Odzyskałem

Juventusu, włoskiej piłki. I od początku

formę, piłka znów sprawiała mi niesamo-

mieliśmy fajny kontakt, bo Buffon jest taki

witą przyjemność.

sam jak ja – maksymalnie skoncentrowa-

Koniec przygody
z Kanonierami

ny na pracy, a przy tym ciepły, przyjazny,
otwarty, bez barier. Czerpiący radość z życia. Możliwość trenowania, grania z taką

– Na początku roku 2017 – kontynuuje –

legendą, jednym z najlepszych bramkarzy

zostało mi jeszcze osiem miesięcy kontrak-

w historii piłki nożnej, jest superdoświad-

tu w Arsenalu, a że nie było rozmów o jego

czeniem. Najważniejszym celem jest wygranie mistrzostwa. Pierwszego w życiu,
bo jeszcze nigdy niczego nie wygrałem.
W Romie dwa razy byłem drugi. Czuję, że
się uda.
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Wciąż skromny, otwarty
Wielkie zarobki i otoczenie gwiazd
futbolu nie zmieniły ani na jotę Wojtka, który w Arsenalu spotkał m.in. Robina van Persiego, Tomasa Rosickego,
Mesuta Oezila, a w Romie – Francesco Tottiego czy Edina Dzeko. – Jedyne obawy, jakie miałem przychodząc
do Juve, to żeby ktoś nie powiedział,
że źle zainwestował 15 milionów euro
jakie zapłacono Arsenalowi za chłopaka z Grochowa. A pomyśleć, że Legia dostała za mnie od Kanonierów 50
tysięcy euro...
Generalnie nasze życie to piłka
przez 24 godziny na dobę i dla mnie
ważniejsze są dni poniedziałek – piątek niż sobota, bo sobotni wynik cię determinuje, ustawia ci tydzień. Albo cię
dołuje, albo pcha w górę. Przegrywasz
– jesteś maksymalnie wkurw... ny, a ja
wkurzam się nawet jak przegrywam
zakłady czy gierki, ba, im głupsze, tym
bardziej. Ciężko od tego uciec, od presji wyników. Dlatego tak ważna jest
odnowa, odpoczynek, relaks. Będąc
pracownikiem takich „instytucji” jak
Arsenal, Roma, Juventus megaważny jest też re-
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Best Western Hotel Mariacki
przekonaj się o naszej gościnności

Nie ma dla nas zadań niemożliwych
Zarezerwujemy Twój pobyt, wyjście do teatru i kina, zorganizujemy konferencję,
przyjęcie firmowe i prywatne oraz wiele więcej. Pomyśl…”Niemożliwe” - My wykonamy.
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laks dla umysłu, psychiki. Ważne, by

a tu podchodzą do ciebie kibice prosząc

nikt cię nie zna, nikt nie zaczepia. Włosi

choć przez chwilę być Wojtkiem, a nie

o zdjęcie, autograf. Jak tego uniknąć?

są ekspresyjni, emocjonalni. W Anglii

Wojciechem Szczęsnym. Najlepiej spę-

W Turynie mieszkam w samym centrum,

byłem młody – tutaj jestem już dorosły,

dzam takie chwile z moją żoną. Robienie

ale w tym mieście nie jest z tym tak źle,

żonaty. Nie można myśleć tylko o sobie.

wspólnych zakupów, gotowanie, kino,

gorzej było w Londynie, Rzymie. Tam

telewizja, spacer. To uwielbiam, bo my,

sympatycy, łowcy autografów potrafili

piłkarze, z takich klubów jak Juventus,

cię śledzić na każdym kroku. Przyjść

jesteśmy znani, sławni, rozpoznawalni.

pod dom i czekać aż wyjdziesz. Dlate-

Prywatnie Wojciech Szczęsny jest

Siedzisz w restauracji z pełną buzią,

go uwielbiam Amerykę, bo tam w ogóle

mężem znanej piosenkarki Mariny
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Marina
jest najważniejsza

w spokoju – to moje priorytety. I zdradzę, że jestem w stanie wyobrazić sobie
przyszłość bez piłki. Umiem się szybko zaaklimatyzować w nowych miejscach. Lubię fajnie mieszkać, dobrze
zjeść. Jeśli wydaję pieniądze, to raczej
inwestuję. W gruncie rzeczy wiem, że
tam w środku jestem ciągle tym samym
nastoletnim chłopakiem, który kilka
lat temu wyjeżdżał z Polski nie wiedząc co go czeka w przyszłości. Tylko
że im większe są sukcesy, tym większe
masz marzenia, a ja, jak już mówiłem,
sportowo jeszcze nie czuję się do końca
spełniony. Nie wybiegam jednak myślami przed najbliższy mecz, choć mam
obsesje wygrywania wszystkiego.

Golf, druga miłość
Mało kto wie, że najlepszym sposobem spędzania wolnego czasu jest dla
bramkarza reprezentacji Polski i Juventusu Turyn gra w golfa. – Wszystko
zaczęło się od mojego przyjaciela, który dużo grał w golfa. On mnie namówił do spróbowania sił w tym sporcie
– zdradza nam początki golfowej przygody. – Sześć lat temu miałem apartament w Anglii, gdzie pola golfowe są
dosłownie wszędzie, z ogródkiem za
płotem do greena. Kupowałem więc sto
piłeczek i rzucałem za płot do greena.
Od tego się zaczęło, taki był pierwszy
kontakt z golfem. Potem wziąłem kilka
lekcji na kilku polach w Londynie. To
była fajna odskocznia od piłki. Bardzo
przyjemna forma dobrego zagospodarowania wolnego czasu. Jak się gra
w golfa, to nic innego nie istnieje na
świecie. Nie ma dress codu. Można się
pośmiać, porozmawiać z przyjaciółmi, kolegami. Ale i wkurzałem się na
siebie, gdy mi nie szło. Jak się już trochę nauczyłem, już nie wstydziłem, to
zacząłem grywać na lepszych polach.
Łuczenko. Para wspiera się nie tylko

najważniejsza jest też rodzina. Jeśli

najmniej raz w tygodniu. Teraz często

życiowo, lecz także zawodowo. – A jak

chcemy coś osiągnąć, potrzebna jest ta

grywam po znajomości. Jestem zapra-

się poznaliśmy z Mariną? To bar-

stabilność życiowa, którą masz właśnie

szany, rzadko zdarza mi się płacić za

dzo ciekawa historia – zdradza nam.

dzięki żonie, rodzinie. Jeśli mam wyjść

pole. W Polsce mam kartę klienta VIP.

– Siedziałem kiedyś z przyjacielem

z chłopakami rozerwać się – nie ma

Podczas wakacji to ulubiona zabawa

z Arsenalu, gdy zobaczyłem Marinę

problemu. Plany po karierze? Bardzo

z kolegami. Tomasz Iwan do dzisiaj leci

w Internecie i od razu powiedziałem

przyziemne. Dzieci, rodzina. Nie muszę

mi butelkę szampana, bo raz zagrałem

mu – to będzie moja żona. Wiedziałem

się martwić o przyszłość finansową,

przy nim jak Tiger Woods za najlep-

to! Żona jest dla mnie najważniejsza,

więc najważniejsze jest zdrowie, życie

szych czasów.
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W Rzymie grałem już bardzo dużo. Co
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O Rosji jeszcze nie myśli

sobie – obyśmy nie trafili z drugie-

Na golfa przyjdzie jednak czas po se-

go koszyka na Senegal, a z czwar-

zonie i mistrzostwach świata w Rosji, na

tego na Japonię. Stało się jak się

które biało-czerwoni udadzą się z wiel-

stało. To los wybrał nam grupę –

kimi nadziejami. – Mistrzostwa świata

a na ocenę siły, jakości przeciwni-

zbliżają się wielkimi krokami, ale w mojej

ków, czy to dobra dla nas grupa,

głowie Rosja jest jeszcze daleko. Na pew-

czy silna – przyjdzie czas po mun-

no fajnie, że tam pojedziemy. Czy będę

dialu. Jeśli wyjdziemy z grupy,

grał? Zadecyduje trener, forma, fakt czy

a na pewno o tym myślimy, to pew-

będziesz regularnie grał w klubie – jest

nie pozytywnie ocenimy losowanie

wiele czynników, które wybiorą „numer

i wszystko co się wydarzy.

jeden”. Samo losowanie? Powiem szcze-

Rozmawiał:

rze – w momencie losowania pomyślałem

Zbigniew CIENCIAŁA
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