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Pokonaj każdą przeszkodę – zarówno w biznesie,  
jak i na drodze. Tylko teraz, w specjalnej ofercie  
dla przedsiębiorców – dwa ponadczasowe modele  
Land Rover w atrakcyjnych cenach.

Cenisz praktyczne rozwiązania? Wybierz najbardziej 
wszechstronnego SUV-a klasy Premium – Land Rovera 
Discovery Sport dostępnego w wersji 7-osobowej.

Jeśli pociąga Cię niepowtarzalny design – wybierz Range 
Rovera Evoque, kwintesencję elegancji  
Range Rovera i najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Szczegóły oferty u przedstawicieli marki Land Rover. Powyższe ma charakter informacyjny i nie stanowi oświadczenia gwarancyjnego ani oferty handlowej 
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Oferta dla przedsiębiorców, cena promocyjna modelu Discovery Sport 99.900 PLN netto dotyczy wersji 
2.0 e4D Pure 150KM manual, cena promocyjna modelu Range Rover Evoque 104.900 PLN netto dotyczy wersji 2.0 e4D Pure 150KM manual.
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British Automotive Silesia 
ul. Lotnisko 81, 40-271 Katowice 
tel. (32) 706 98 98
ba-silesia.landrover.pl.

Promocja jest ważna tylko do końca sierpnia
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Lato w pełni, przyjemnie leżąc na plaży poczytać coś in-
teresującego, polecamy więc lekturę 34. wydania Silesii 
Business & Life. Wiemy, że chętnie sięgają Państwo po wy-
wiady z interesującymi osobami – nie zabraknie ich w tym 
numerze. Na początek polecamy rozmowę z Beatą Drzazgą, 
niesamowitą kobietą, właścicielką i prezesem największej 
firmy medycznej w Polsce świadczącej usługi z zakresu 
opieki domowej i stacjonarnej. To, co Beata Drzazga robi 
dla naszych seniorów, i nie tylko, jest godne podziwu.

Rozmawiamy także z Kasią Stankiewicz – wszyscy dosko-
nale pamiętamy „Orła cień” w jej wykonaniu z zespołem 
Varius Manx. Ponad dwadzieścia lat temu Kasia odeszła 
z zespołu, zdecydowała się na solową karierę. Odchodząc 
nie przypuszczała chyba, że jeszcze z zespołem zaśpiewa. 

A jednak, 13 kwietnia ukazał się ich wspólny album Ent. Jakie plany na przyszłość ma 
Kasia Stankiewicz, przeczytacie Państwo w obszernym wywiadzie z nią.

Skoro już jesteśmy przy muzyce, to są jeszcze dwa artykuły z tej dziedziny – rozmowa z 
królem disco polo Marcinem Millerem oraz z czterema przesympatycznymi dziewczyna-
mi tworzącymi zespół Tulia. Dziewczyny, poprzez stylistykę folkową, wzbogaconą o ele-
menty nowoczesnej muzyki, reinterpretują znane utwory popowe. Na tapecie znalazły się 
m.in. utwory Depeche Mode i Dawida Podsiadły. Ledwo się pojawiły, a już na opolskim 
festiwalu zgarnęły trzy nagrody. 

W numerze nie może zabraknąć informacji ze śląskiej metropolii. Prezydent Chorzowa 
Andrzej Kotala podsumowuje swoją kadencję, mówi o inwestycjach, jakie udało mu się 
w Chorzowie zrealizować, a także o tych, które chciałby przeprowadzić, jeśli pozwolą 
mu na to wyborcy. W innym artykule mowa jest o tym, jak z miasta węgla i stali w miasto 
przyjazne środowisku zmieniają się Siemianowice Śląskie.

Kancelaria Duraj & Reck, która udziela Państwu porad prawnych, tym razem zwraca 
uwagę na RODO, tłumaczy na czym polega współadministrowanie danymi osobowymi. Z 
kolei Rafał Kandzior opowie jak wielką szansą dla Śląska jest Strategia Odpowiedzial-
nego Rozwoju opracowana przez Mateusza Morawieckiego. Nie może w tym wydaniu  
zabraknąć słów kilku o golfie – tym razem są to relacje z turniejów eliminacyjnych do 
Silesia Business & Life Golf Cup 8. Dla odprężenia zabiorę Państwa w podróż do Du-
baju, a na deser przeczytacie wywiad z jednym z najwybitniejszych polskich hokeistów, 
a ostatnio pasjonatem golfa – Mariuszem Czerkawskim. 

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

SILESIA
BUSINESS & LIFE

www.silesiabl.pl www.silesiaevent.pl
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– Policzyła już Pani te wszystkie nagro-
dy, które w ostatnim czasie otrzymała?

– Jest ich w tej chwili 97. Wiem już 
o czterech następnych, które zostaną wrę-
czone, więc w najbliższym czasie przekro-
czę setkę. 

– Są to tak prestiżowe nagrody i tytu-
ły, jak: Top Menedżer, Menedżer 25-lecia 
na Śląsku, Lider Rynku Zdrowia i wiele, 
wiele innych. Któraś z nich jest dla Pani 
szczególnie ważna, najcenniejsza?

– Kiedyś wiedziałam, że ta konkretna 
nagroda czy to konkretne wyróżnienie jest 
dla mnie bardzo ważne. Teraz uważam, że 
wszystkie one mają ogromne znaczenie. 
Pokazują, że to co robię ma sens i jest do-
ceniane przez otoczenie.

– Piszą o Pani w książkach, jest Pani 
na okładkach gazet…

– Tak, jest to dla mnie bardzo cenne 
i miłe. Ale ważne jest też to, czego nie da 
się pokazać, wręczyć na scenie czy napi-
sać w książce, gazecie. To jest codzienny 
uśmiech moich pacjentów, to są SMS-y, 
które od nich dostaję z podziękowaniami, 
z życzeniami. To są te drobne problemy 
dnia codziennego, które udaje mi się roz-
wiązać. Dla mnie mogą być drobne, ale dla 
wielu z nich urastają czasem do rangi gi-
gantycznej przeszkody nie do pokonania.

– Dobrze dba Pani o swoich pacjentów? 
– Dobrze? To jest moja pasja! Mam teraz 

91 filii w 11 województwach i jakieś 5–6 
tysięcy pacjentów pod opieką. Od dzieciń-

Moje imperium
Rozmowa z Beatą Drzazgą, właścicielem i prezesem BetaMed SA, największej firmy medycz-

nej w Polsce świadczącej usługi z zakresu opieki domowej i stacjonarnej. Firma realizuje działal-
ność w 91 filiach na terenie 11 województw oraz stacjonarnie, w Wielospecjalistycznym Centrum 
Medycznym BetaMed SA w Chorzowie, gdzie oferuje pobyty dzienne dla seniorów, pobyty stałe 
dla osób przewlekle chorych, a także świadczenia z zakresu rehabilitacji, lekarza rodzinnego 
i poradni dziecięcej.

SYLWETKA

Beata DRZAZGA
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stwa chciałam być blisko pacjenta. Moja 
ciocia była pielęgniarką i kiedy wracała 
do domu czułam ten zapach szpitala. Już 
w przedszkolu, jako 4-latka, rysowałam 
siebie jako pielęgniarkę, szpital i marzy-
łam o takiej pracy. Wtedy wiedziałam, 
że chcę być blisko ludzi, a właśnie pie-
lęgniarka czy lekarz to zawody, gdzie się 
drugiego człowieka przytula, daje mu cie-
pło i miłość.

– No i to dziecięce marzenie się speł-
niło, bo została Pani pielęgniarką.

– Tak, zaczęłam pracę w służbie zdrowia 
jako pielęgniarka. Po roku chciałam stu-
diować medycynę i zostać lekarzem, ale po 
szkole trzeba było dwa lata przepracować 
jako pielęgniarka. Więc pracowałam 11 
lat na tym stanowisku, które bardzo mnie 
wciągnęło. Bo to jest piękny zawód. 

– I przyszedł ten moment, kiedy 
chciała Pani spełnić swoje marzenia 
i otworzyć własną firmę.

– Przez lata pracy zobaczyłam, jak wie-
le jest niemocy, jak dużo można byłoby 
zrobić gdyby nie ograniczenia systemu, 
przepisów, mentalności, przyzwyczajenia. 
A w swojej firmie można wszystko udo-
skonalać, zmieniać, wymyślać i realizo-
wać to, co dla pacjentów jest najlepsze.

– Dlatego rzuciła Pani stałą, pewną 
pracę etatową na rzecz samozatrudnie-
nia, niepewności i ciągłej walki?

– Państwo wtedy namawiało do zakła-
dania własnej działalności, powstawały 

Kasy Chorych, zachęcano do brania udzia-
łu w konkursach. Doszłam do wniosku, że 
to jest to, co mogłabym zrobić. Chciałam 
pokazać innowacyjne podejście do pa-
cjenta, że za te same publiczne pieniądze 
można inaczej, lepiej. Nie miałam żadnych 
pieniędzy. Zaczynałam od zera. Wynaję-
łam jeden pokoik, ubrałam fartuszek i po-
myślałam sobie „no i co teraz?”. 

– No i..?
– Rzuciła mnie pasja, marzenia, chęć, 

odwaga, samozaparcie i niesamowity wro-
dzony optymizm. Musiałam się nauczyć 
składania ofert do NFZ, przyzwyczaić się 
do wypełniania tysięcy dokumentów, do 
przeprowadzanych kontroli. Nigdy nie my-
ślałam o czymś wielkim, mnie zadowalało 
to, że mam jakąś stabilność finansową, że 
firma może się rozwijać. Czułam, że dam 
radę to robić, ale małymi krokami.

– I tak, małymi krokami, dotarła Pani 
do wielkiego imperium BetaMed SA.

– To jest moje dziecko. Coś, co stwo-
rzyłam od podstaw, mając wokół siebie 
ludzi, niektórzy są już ze mną nawet 18 
lat, doświadczenie, wiedzę, chęć i pasję. 
Tak, to jest pasja, ale też ogromna odpo-
wiedzialność i potworna harówka, która 
trwa 24 godziny na dobę. Bo jak się firma 
powiększa to zwiększają się obowiązki, 
którym się trzeba poświęcić. Tak jak kula 
śnieżna – jak już się toczy i nabiera co-
raz większego rozmiaru i tempa, to trzeba 
o nią dbać, żeby się nie stoczyła gdzieś 
w bok.
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– Oprócz 91 filii w całym kraju zbudo-
wała Pani niedawno także klinikę Beta-
Med SA w Chorzowie. To Wielospecjali-
styczne Centrum Medyczne. Jak udało 
się Pani stworzyć takiego giganta? 

– Wzięłam ogromny kredyt w wysoko-
ści 60 mln zł. Musiałam pod niego zasta-
wić dodatkowo wszystko co miałam. Ale 
mam taką zasadę, że jak coś robię, to z du-
żym rozmachem i dobrą jakością, albo nie 
robię tego wcale. Kiedy tworzyłam klinikę 
BetaMed SA wiedziałam, że pacjenci mu-
szą tu mieć wszystko. Postanowiłam więc, 
że kupię sprzęt wyprzedzający nasze czasy 
i wymagania NFZ-u. Najnowocześniejsze 
platformy stabilometryczne do rehabilita-
cji, najlepsze respiratory, kriokomory, sale 
rehabilitacyjne z najnowocześniejszymi 
urządzeniami, pokoje, w których ma być 
jak w domu. Nie da się tego wszystkiego 
wymienić, ale z całą pewnością jest to bar-
dzo nowoczesny ośrodek w Polsce.

– Jak bardzo to miejsce różni się od 
innych, podobnych ośrodków?

– Wie pan, ja tu spełniam marzenia. 
Swoje i moich pacjentów…

– To znaczy?
– Wymyśliłam sobie, że muszę stwo-

rzyć takie miejsce na ziemi, gdzie ludzie 
chorzy dostaną to, czego nie ma być może 
w innych ośrodkach, szpitalach, klinikach. 
Żeby mogli w cudownych warunkach sta-
nąć na nogi, albo godnie przeżyć resztę 
dni. W życiu napatrzyłam się na niemoc, 
na te ponure zakamarki z brudnymi poobi-
janymi ścianami, gdzie jest ciemno i głu-
cho. Wszystko to widziałam, dlatego wiem 
czego unikać, co zmieniać.

– Fakt, wchodząc do tego budynku 
nie odczuwa się atmosfery przygnębie-
nia. Jak to się Pani udaje?

– Nawet kiedy przychodzą do mnie 
przedstawiciele NFZ-u mówią, że pachnie 
tu jakością. To jest kwestia nowoczesnego 
sprzętu i wyposażenia. Kupiłam specjal-
ne utylizatory, które pochłaniają zapachy, 
mamy jednorazowe kaczki, nie takie ema-
liowane jakie spotyka się gdzie indziej. 
Zapewniamy odpowiednią higienę, mycie 
i kąpiele pacjentów, mamy piękne wózko-

wane wanny, duże przestrzenne łazienki, 
gdzie mogą się spokojnie wykąpać, zre-
laksować.

– W przypadku personelu też Pani się 
nauczyła jakich ludzi unikać i jak ich 
zmieniać?

– Moi pracownicy nigdy nie wiedzą kie-
dy i gdzie zajrzę. A biegam po klinice cały 
czas. Lekarze, rehabilitanci, pielęgniarki, 
cały mój personel to ludzie z ogromną 
empatią. Dlatego wiem, że to co robią, 
robią od serca, z miłością. A nie dlatego, 
że akurat oddział wizytuje pani prezes. To 
jest piękne. Od zawsze chciałam zmienić 
podejście do pacjentów. Jak się wchodzi 
do kliniki, to od wejścia musi panować at-
mosfera ciepła, miłości, radości.

– Sama Pani tego wszystkiego pilnuje?
– Nawet sama zatrudniam wszystkich 

pracowników! Nie, nie dlatego, że nie 
mam zaufania do mojego Działu HR, ale 
dlatego, że chcę wszystkich moich pra-
cowników znać. Chcę, żeby oni mnie 
znali, zarażam ich swoim optymizmem 
i miłością w podejściu do pacjentów. Od 
wejścia muszą być mili, serdeczni, ciepli, 
przyjaźni. Każdy musi być mną, musi być 
kochanym, dobrze traktować innych.

– Przekraczając próg tego budynku 
napotyka się zupełnie inny świat. Czuje 
się tu Pani trochę jak „Alicja w krainie 
czarów”? 

– Chciałam stworzyć taki mały koloro-
wy świat. Staram się, żeby pacjenci mie-
li zapewnione wszystko co tylko można 
kompleksowo. Ale nie miałam tej świa-
domości, że ludzie tak dobrze oceniają 
to co stworzyłam. Z zewnątrz wygląda to 
jak duży, nowoczesny, ale tylko budynek. 
Dopiero wewnątrz widać ten inny świat. 
Te wszystkie szczegóły, kwiaty na ścia-
nach, kolorowe kafelki, sale podzielone 
na biedronki, motylki itd., tak jak dawniej 
na koloniach. Wszystkiego pilnowałam 
od początku budowy. Wszystkie kafelki 
wybierałam sama, dobierałam kolorystykę 
ścian, meble – są nawet takie, które jednym 
przyciskiem można podnieść lub obniżyć. 
Tak, mogę powiedzieć, że moi pacjenci są 
tu jak w krainie czarów, w takiej baśniowej 
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scenerii cudownego świata. Kiedy przyjeż-
dżają tu rodziny i mają zostawić mamę czy 
tatę, to są spokojni, bo czują się tak jakby 
ten ktoś zostawał w drugim pokoju.

– Ma Pani dużą kolejkę oczekujących 
pacjentów?

– Kolejka jest bardzo duża, teraz sięga 
już około czterech lat i nie wiem czy wszy-
scy się tego miejsca doczekają. Ale nikomu 
nie odmawiam, zapisuję wszystkich. Takich 
miejsc jak moje potrzeba dużo, dużo wię-
cej. Tylko muszą to być normalne ośrodki, 
nie na uboczu, gdzieś w lasach, w formie 
zamkniętego getta, gdzie ci ludzie będą tyl-
ko rozmawiać o chorobach i o umieraniu. 
Ich rodziny muszą mieć zapewniony łatwy 
dostęp, mają wychodzić z tych budynków, 
jeśli tylko mogą, spotykać się, ma być dużo 
personelu. To jest bardzo ważne i żeby ich 
trochę usprawnić, a nie tylko położyć do 
łóżka i niech sobie leżą. Bo to jest wtedy 
jakaś totalna masakra.

– Stawia Pani sobie coraz nowsze wy-
zwania? Bo współpracownicy mówią, że 
długo Pani nie usiedzi w jednym miejscu.

– Cały czas coś wymyślam. Zauważyłam, 
że w klinice brakuje na przykład fryzjera, 
co jest szczególnie ważne dla pacjentów, 
bo jak mówi powiedzenie – jak wyglądasz, 
tak się czujesz. Organizujemy dancingi, 
mamy kościół dla wierzących. Zrobiliśmy 
ogród na wzór dawnych ogródków dział-
kowych – stoliki, obrusy w kratkę, na krze-
wach rosną jeżyny, maliny, a pacjenci sami 
chodzą, zrywają je i jedzą. Powstał dzienny 
Klub Seniora BetaMed, gdzie przychodzą 
także z zewnątrz osoby starsze, spotyka-
my się co czwartek i wspólnie bawimy, bo 
sama jak tylko przychodzi ten dzień scho-
dzę do nich potańczyć. Jest Medical Active 
Care, takie przedszkole dla starszych ludzi, 
w którym poprzez zabawę ich aktywujemy. 
Oni nawet nie zauważają, kiedy zaczynają 
ćwiczyć, rehabilitować się. Wielu z nich 
chwali się, że jak zaczęli tu bywać to leżeli 
albo siedzieli, a teraz zaczynają chodzić, 
ruszać się. Niemal codziennie ich odwie-
dzam, znam ich po imieniu, przytulam, ba-
wię się z nimi, śpiewam. Jest tu wszystko 
to, czego potrzeba do życia. Zapewniłam 
całą medyczną stronę – są lekarze każdej 
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DRZAZGA CLINIC
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specjalności. Oczywiście wszystko z od-
powiednią jakością! Na miejscu jest pla-
cówka Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
– lekarz rodzinny i dziecięcy. Poradnie są 
osobne dla dorosłych i dla dzieci. Dzie-
cięca wygląda jak przedszkole – miejsce 
zabaw, przyjazne ściany, dziecięce kafelki 
w łazienkach. Na innym piętrze jest gastro-
skopia, kolonoskopia, stomatolog i wiele 
innych specjalności. Wszystko po to, żeby 
ludzie nie musieli biegać po mieście w po-
szukiwaniu odpowiednich specjalistów.

– Mimo to, wciąż Pani rozbudowuje swo-
je imperium. Niedawno otworzyła klinikę 
medycyny estetycznej Drzazga Clinic.

– To prawda. Wymyśliłam Drzazga Cli-
nic, gdzie specjalizujemy się w medycynie 
estetycznej, nie chirurgicznej, ale też bar-
dzo specjalistycznej. Oczywiście i w tym 
przypadku dysponujemy najnowocześniej-
szym sprzętem w Polsce, za który już udało 
nam się zdobyć dwie nagrody! Głównie są 
to lasery – choć nie tylko, najlepszych firm. 
I też posługujemy się tylko preparatami 
z najwyższej półki. Wykonujemy całą gamę 
zabiegów – od leczenia chrapania, nietrzy-
mania moczu, nadpotliwości, żylaków, po 
różnego rodzaju zabiegi ujędrniające skórę, 
redukcję rozstępów, zabiegi antystarzenio-
we itp. Dzięki temu sprzętowi są one niemal 
bezbolesne. Zapewniamy wysoko wykwali-
fikowany zespół specjalistów z ogromnym 
doświadczeniem, dla których ciało i uroda 
człowieka jest priorytetem. Tu klient trafia 
w dobre ręce. No i nie zapomniałam o mo-
ich kochanych seniorach. Łączymy różne 
zabiegi w kilka pakietów, są wyznaczone 
specjalne godziny i dni, kiedy seniorzy 
mogą się pojawiać bez skrępowania, żeby 
mogli się czuć komfortowo. W Polsce na 
szczęście zmieniła się mentalność i z me-
dycyny estetycznej korzystają już nie tylko 
młode kobiety, ale także starsze panie i pa-
nowie. Mają się tu czuć jak w niebie.

– Duża firma i ogromne obowiązki 
oznaczają dla Pani oddalenie się od pa-
cjentów? 

– Absolutnie nie! Ba, mogę nawet powie-
dzieć, że jestem jeszcze bliżej. Zbudowałam 
tę klinikę, bo zobaczyłam, że już nie jestem 
w stanie codziennie jeździć z Katowic do 
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na przykład Białegostoku, Kamiennej Góry 
czy Poznania, by przytulać moich pacjen-
tów, być z nimi. Tutaj jestem z nimi bardzo 
blisko. Jak chcę zapomnieć o problemach, 
o smutkach, to biegnę do moich podopiecz-
nych. Z nimi nabieram energii, ładuję przy-
słowiowe akumulatory. 90-letnia pacjentka 
trzyma mnie za rękę i mówi „pani Beatko, 
pani jest dla mnie ważna, bardzo panią 
kocham”, inna starsza pani cieszy się 
jak dziecko kiedy przychodzę, bo 
uwielbia landrynki, którymi 
mnie częstuje. I to jest to co 
człowiek może dać dru-
giemu człowiekowi – 
miłość.

– Kiedy powie 
Pani dość? Planuje 
Pani swoją emeryturę?

– Zawsze będę coś robiła, 
niezależnie od tego czy mogłabym 
już odcinać kupony czy nie. Jestem ko-
bietą pełną energii, która ciągle coś two-
rzy. Mam trójkę dzieci, które ciągle mnie 
pytają „mamo, skąd ty masz tyle energii”? 
To jest wrodzona energia. Kiedy bywam 
w Stanach Zjednoczonych i spotykam lu-
dzi 80-, 90-letnich, którzy wciąż pracują 
i czują się z tym świetnie, to widzę w tym 
ich siłę. W Europie mamy złą mentalność. 
Wszystkim się wydaje, że trzeba tylko wy-
trwać do emerytury, jak najszybciej ją zdo-
być i wreszcie móc odpoczywać. Jeśli ktoś 
pracował przez lata, to takie nicnierobienie 
jest dla organizmu tragedią. Mam wielu 
pracowników, którzy mimo swojego wieku 
dziękują mi za pracę, bo dzięki temu czują 
się bardzo potrzebni. Nie ukrywam, że cza-
sem taka myśl się pojawia – czy już nie po-
winnam przystopować? Tylko że ja tak nie 
potrafię. Nawet jak jadę wypocząć, to taka 
podróż zawsze łączy się z jakimś biznesem. 
Poleciałam do Las Vegas, otworzyłam tam 
firmę. Pojechałam do Miami, otworzyłam 
tam sklepy. Nigdy nie robię dalekosięż-
nych planów. To samo przychodzi z dnia na 
dzień. Jedyne co planuję, to wszystkie rze-
czy związane z bieżącą działalnością. Czuję 
się odpowiedzialna za to co stworzyłam. Bo 
to jest około trzech tysięcy osób, których 
nie mogę zawieść, więc to wszystko musi 
dobrze działać.

SILESIA BUSINESS & LIFE
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SOR, czyli Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, w której Śląsk uznawany jest przez obec-
ny rząd za jeden z kluczowych regionów inwestycyjnych w kraju. Choć program był szeroko 
komentowany i przedstawiany przez samego premiera Mateusza Morawieckiego, a także wiele 
instytucji i środowisk samorządowych, moim zdaniem zasługuje na wyjątkową uwagę i moni-
torowanie realizacji jego założeń. Po prostu pilnujmy, by się dokonał! Na zrealizowanie celów 
tego programu przeznaczono 40 miliardów złotych.

GOSPODARKA

Rafał KANDZIOR

Po raz pierwszy rząd PiS angażuje za-
równo krajowe, jak i europejskie środki 
finansowania w polityce regionalnej. To 
ponad 70 przedsięwzięć, które mają pobu-
dzić Śląsk do właściwego rozwoju. Będąc 
tak blisko realnych rozwiązań, musimy 
mocno zabiegać o to, by niepotrzebne nie-
porozumienia nie zniweczyły założeń tego 
programu.

Nasz Śląsk musi się zmienić, jednak 
z całą pewnością nie jesteśmy w stanie tego 
dokonać od razu. Propozycja Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju jest moim zdaniem 
jedyną szansą, by wykorzystując nasze na-
turalne zasoby przekształcić, zmienić profil 
naszego regionu. Ta zmiana ma się dokonać 
na przestrzeni ponad dziesięiu lat, czyli do 
2030 r.

Do najważniejszych inwestycji tego pro-
gramu zaliczam:

• budowę dwóch kopalni węgla kokso-
wego i energetycznego (2,3 mld zł),

• projekty dotyczące zgazowania węgla 
(1,5 mld zł),

• budowę nowego, opalanego węglem, 
bloku energetycznego w elektrowni Ja-
worzno (880 mln zł),

• szereg przedsięwzięć, które spowodują 
zmniejszenie emisji gazów, głównie CO2, 
do atmosfery (1 mld zł),

• pomysł na aktywizację zawodową osób 
do 29 roku życia (846,6 mln zł),

• budowę kolejnych odcinków autostrady 
A1 (3,5 mld zł), drogi ekspresowej S1 (3,6 
mld zł ), obwodnic dla Poręby i Zawiercia 
na DK 78 (468,6 mln zł), obwodnicy dla 
Tarnowskich Gór w ciągu S11 (441,1 mln 
zł), przebudowę DK1 na odcinku Podwar-
pie – Dąbrowa Górnicza (236,7 mln zł), 

odbudowę linii kolejowej Tarnowskie Góry 
– Zawiercie – Pyrzowice (548 mln zł),

• budowę Beskidzkiego Centrum Nar-
ciarstwa (30 mln zł),

• utworzenie Śląskiego Centrum Chorób 
Zakaźnych (30 mln zł ) i Śląskiego Ośrod-
ka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania 
i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cy-

Strategia dla Śląska

– Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju opracowana przez Mateusza Morawieckiego 
jest wielką szansą dla Śląska – mówi Rafa Kandziora.
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wilizacyjnych i Wieku Podeszłego im prof. 
Zbigniewa Religi (85 mln zł).

Te wybrane elementy Programu dla Ślą-
ska mają jedynie zaznaczyć główne kie-
runki zmian. Jak widać, kluczową sprawą 
będzie dobra współpraca, w moim prze-
konaniu głównie Ministerstwa Rozwoju, 
Ministerstwa Energii, Ministerstwa Infra-
struktury i Budownictwa. 

Z całą pewnością trzeba przyznać, że 
gwarancją powodzenia całego planu stała się 
konieczna restrukturyzacja całego sektora 
górnictwa węglowego. Jeszcze w listopadzie 
2015 r. notujemy ogromne zadłużenie spółek 
węglowych, gdzie łączne zobowiązania tego 
sektora wynosiły około 13 mld zł, w tym:

– Kompania Węglowa: 4,4 mld zł (+re-
zerwy 4,1 mld zł), 

– Katowicki Holding Węglowy: 2,7 mld 
zł (+rezerwy 1,3 mld zł), 

– Jastrzębska Spółka Węglowa: 3,9 mld 
zł (+rezerwy 3,5 mld zł).

W grudniu 2015 r. zabrakło środków 
na Barbórkę i wynagrodzenia grudniowe, 
kopalnie są niedoinwestowane, mają niską 
wydajność, a ok. 5,8 mln ton węgla leży na 
zwałach. Teraz można już z całą pewnością 
stwierdzić, iż powstanie w grudniu 2015 r. 
Ministerstwa Energii spowodowało, że:

– zapewniono środki na zapłatę zobo-
wiązań finansowych, przy dużym zrozu-
mieniu i pomocy strony społecznej,

– znowelizowano ustawę o funkcjono-
waniu górnictwa węgla kamiennego, m.in. 
wydłużono okres restrukturyzacji kopalń 
i ich oznaczonych części do SRK do końca 
2018 r.,

– uniknięto ogłoszenia upadłości Kom-
panii Węglowej, przez co uratowano 32 
tys. miejsc pracy w 11 kopalniach oraz ok. 
100 tys. miejsc pracy w firmach związa-
nych z Kompanią Węglową.

Katowicki Holding Węglowy – jego 
suma zadłużenia przekroczyła 2,5 mld zł. 
Spółka nie była zdolna do regulowania 
swoich bieżących zobowiązań oraz nie-
zbędnych inwestycji rozwojowych, zagro-
żonych było 13,5 tys. miejsc pracy. 

Jastrzębska Spółka Węglowa – jej zo-
bowiązania i rezerwy na koniec 2015 r. 
wyniosły 7,4 mld zł. Zadłużenie finanso-
we na koniec 2015 r. wyniosło 1,5 mld 
zł, z czego ok. 1,3 mld zł przypadało na 
instytucje finansowe, które swoje wierzy-
telności miały zabezpieczone na majątku 

spółki – tzw. opcja PUT. Takie żądanie 
pod koniec 2015 r. wobec JSW wysunął 
Bank ING. Działania Ministerstwa Ener-
gii sprawiły, że 29 sierpnia 2016 r. pod-
pisano porozumienie pomiędzy zarządem 
JSW a obligatariuszami – PKO BP SA, 
BGK, PZU SA, PZU na Życie SA. Do-
tyczyło ono warunków dalszej działalno-
ści Grupy Kapitałowej JSW oraz spłaty 
obligacji na kwotę 700 mln złotych oraz 
163,75 mln USD. Ponadto zarząd JSW 
uzgodnił z obligatariuszami plan działań 
restrukturyzacyjnych, które będą realizo-
wane przez Spółkę w celu poprawy wyni-
ku finansowego Grupy Kapitałowej JSW 
i osiągnięcia długofalowej rentowności.

Zmiana filozofii zarządzania głównie 
oparła się na:

– PO PIERWSZE. Dbamy o pracownika!
Jednym z najważniejszych założeń re-

strukturyzacji branży było zagwaranto-
wanie miejsc pracy dla górników, którzy 
chcą pozostać w branży. Pracownicy, któ-
rzy chcą dobrowolnie odejść z górnictwa, 
mogą skorzystać z osłon socjalnych. Do 
końca ubiegłego roku zrobiło to 5921 pra-
cowników kopalń.

– PO DRUGIE. Liczy się jakość – nie 
ilość!

Spółki węglowe zaczęły podporządko-
wywać swoją produkcję potrzebom rynku. 
Priorytetem jest produkcja węgli wysoko-
jakościowych, na które jest popyt, a które 
jednocześnie uzyskują wyższą marżę.

– PO TRZECIE. Liczy się złoże – nie 
zakład!

Kopalnie zespolone umożliwiają opty-
malne gospodarowanie majątkiem kopal-
nianym. Pozwalają efektywniej dochodzić 
do złoża węgla.

– PO CZWARTE. Dość drenowania pol-
skiego górnictwa!

Spółki węglowe nie korzystają już 
z kosztownego doradztwa zagranicznych 
korporacji. Stawiamy na współpracę z pol-
skimi ośrodkami naukowymi. To przynosi 
realne oszczędności!

W największym skrócie staram się 
przedstawić jak Ministerstwo Energii z mi-
nistrem Krzysztofem Tchórzewskim i wi-
ceministrem Grzegorzem Tobiszowskim 
przyczyniło się do dalszej realizacji Progra-
mu dla Śląska. Dzisiaj, jak mówi minister 
Grzegorz Tobiszowski, pojawia się świateł-
ko w tunelu. Jak ważny i delikatny jest to 
moment dla Śląska i Polski, mam nadzieję 
nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak 
pewne zachowania nawołujące do ukarania 
Polski za brak w niej samorządności, bu-
dowanie niechęci i uprzedzeń do obecnego 
rządu, są groźne i niebezpieczne. Nikomu 
nie muszę uświadamiać, jak istotne może 
się okazać stanowisko zarówno Rady Eu-
ropy, jak i Komisji Europejskiej. Heroiczny 
wręcz wysiłek, jaki został podjęty przez ten 
rząd, może zostać zniweczony.

Na sposób realizacji tych skrótowo poka-
zanych założeń Programu dla Śląska z całą 
pewnością będą miały wpływ także władze 
samorządowe. W naszym wspólnym intere-
sie leży to, by ta współpraca układała się 
jak najlepiej. Bo władzom samorządowym 
województwa śląskiego nie może zabrak-
nąć entuzjazmu do jego realizacji. 

Tym artykułem chcę zachęcić każdego 
mieszkańca Śląska do udzielenia pierw-
szeństwa wszystkim tym, którym nie brak 
ochoty, zapału i determinacji do wypełnia-
nia założeń dobrego Programu dla Śląska.

Rafał KANDZIOR
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Siemianowice Śląskie, 63-tysięczne miasto leżące w sercu aglomeracji śląskiej. Niegdyś miasto 
węgla i stali, obecnie miejsce, gdzie coraz śmielej wdrażane są rozwiązania bazujące na nowo-
czesnych technologiach.

Atrakcyjne nie tylko inwestycyjnie

– W marcu zostaliśmy uhonorowani 
w konkursie Smart City za program 
„Po pierwsze CZŁOWIEK, po drugie 
GOSPODARKA, po trzecie EKOLO-
GIA” – mówi Agnieszka Gładysz, I za-
stępca prezydenta miasta.

Bezpośrednia lokalizacja w sąsiedz-
twie dwóch autostrad – co w skali kraju 
jest ewenementem – pozwala myśleć 
o Siemianowicach Śląskich jako mie-
ście przyjaznym inwestorom.

– Rozwijający się Park Biznesowy 
przy DK-94, rozbudowujące się zakła-
dy przemysłowe zatrudniające kilkaset 
pracowników oraz rodzinne firmy łą-
czące tradycje z nowoczesnością wpły-
wają z jednej strony na zmianę sposobu 
myślenia o mieście, a z drugiej na coraz 
niższe bezrobocie – mówi Rafał Piech, 
prezydent Siemianowic Śląskich. – 
Oczywiście nie stoimy z założonymi 
rękami. Pracując nad nowym planem 
zagospodarowania przestrzennego czy 
powołując Biuro Obsługi Inwestora 
zapewniamy inwestorom maksymalne 
wsparcie – dodaje.

Ważnym bodźcem wpływającym 
na pobudzenie zainteresowania inwe-
stycyjnego jest konfrontacja edukacji 
z bieżącymi potrzebami rynku. Czyn-
nie i w nowatorski sposób będą w tym 
uczestniczyły siemianowickie szkoły 
średnie oraz ponadgimnazjalne.

Miasto powoli, acz systematycznie, 
wyrabia sobie markę miasta niebanal-
nego. Motto „Na weekend i na całe 
życie” coraz wyraźniej zaznacza się 
w świadomości jego mieszkańców. Bę-
dąc zielonymi płucami regionu, wpi-
suje się w kanon miasta przyjaznego 

i ekologicznego. Rewitalizowane parki 
i miejsca zielone, skwery, kompleksy 
rekreacyjne połączone ze sobą 17 kilo-
metrami nowoczesnych i bezpiecznych 
ścieżek rowerowych dają mieszkańcom 
możliwość aktywnego wypoczynku. 

Jeżeli dodamy do tego nowo powsta-
łe, jak i odnawiane, place zabaw, boiska 
wielofunkcyjne, uratowaną – najstarszą 
w kraju – Pływalnię Miejską, wyremon-
towany basen w Zespole Szkół Sporto-
wych, przebudowany i unowocześnio-
ny „Pszczelnik”, zrewitalizowany Pałac 
Rheinbabenów w Michałkowicach czy 
wreszcie zmodernizowaną w ponad 30 
procentach infrastrukturę drogową, to 
rysuje nam się obraz miasta, z którym 
można się utożsamiać. Tym bardziej, 
że już niebawem Siemianowice Ślą-
skie zabłysną jeszcze jednym jasnym 
punktem na zabytkowym szlaku Pol-
ski – uratowanym od zagłady Pałacem 
Donnersmarcków. 

– Zainteresowaliśmy się tym obiektem 
z wielu powodów. Ważne były zarówno 
przesłanki historyczne, jak i potencjał 
tego miejsca. Zdawaliśmy sobie sprawę 
z ogromnego rozmachu, jaki będzie to-
warzyszył pracom, niemniej Siemiano-
wice Śląskie przekonały nas do siebie 
bliskością terenów rekreacyjnych oraz 
dobrą współpracą z lokalnym samorzą-
dem – mówi Krystyna Bielak-Dwor-
ska, przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Inspiration Point S.A. – Wizja miasta 
„Na weekend i na całe życie” doskona-
le koresponduje z wizją miejsca, które 
reaktywujemy – dodaje.

Rafał JAKOKTOChCE
Foto: Wojciech MATEUSIAK  

METROPOLIA

Siemianowice Śląskie
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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło 25 kwietnia 2018 r. taryfy dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Siemianowic Śląskich. 
Do końca maja przyszłego roku łączna cena za 1 m³ wody i ścieków będzie wynosić 13,96 zł brutto. 
Należy zaznaczyć, iż nie zmieniła się ona od marca 2017 r. i tak jak w poprzednich latach, jest najniż-
sza wśród wszystkich ościennych miast. Dla porównania: Katowice 14,11 zł, Czeladź 14,39 zł, Będzin 
14,86 zł, Piekary Śl. 14,42 zł, Bytom 14,27 zł, Chorzów 14,43 zł. W Siemianowicach jest najtaniej!

FIRMY REGIONU

AQUA-SPRINT
Corporate social responsibility

Należy zauważyć, iż po raz pierwszy 
taryfa nie jest w gestii Rady Miasta, lecz 
zewnętrznego regulatora. Zmiana ta jest 
pochodną zmian legislacyjnych, zgodnie 
z którymi od 1 stycznia 2018 r. rolę regula-
tora gospodarki wodnej przejął prezes Pań-
stwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody 
Polskie”. Zadaniem nowego organu, 
a konkretnie dyrektorów zarządów regio-
nalnych PGW „Wody Polskie”, jest m.in. 
zatwierdzanie taryf na zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. Rozwiązanie to ma przyczynić się 

do wyeliminowania ryzyka nieuzasadnio-
nego wzrostu stawek opłat oraz cen za po-
bór wody i odprowadzanie ścieków. Jednak 
zewnętrzny regulator nie jest tutaj jedynym 
czynnikiem wpływającym na ceny wody 
i ścieków. Istotna jest przede wszystkim 
polityka finansowa każdej z firm wodocią-
gowych. W przypadku Aqua-Sprint jest ona 
skierowana głównie na optymalizację kosz-
tów, skutkującą w rezultacie, i to od począt-
ku istnienia firmy, zrównoważonymi cena-
mi. Firma jest odpowiedzialna społecznie, 
nastawiona nie tyle na biznesową korzyść, 

lecz na budowanie kapitału społecznego. 
Owszem, chodzi głównie o dystrybucję 
wody i odbiór ścieków oraz o utrzymywa-
nie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Jednak na tym samym poziomie Zarząd fir-
my stawia współpracę z miastem dla dobra 
jego mieszkańców. Jak już niejednokrot-
nie pisaliśmy, zaangażowanie Aqua-Sprint 
w życie Siemianowic Śl., a przede wszyst-
kim partnerstwo we wspólnych działaniach 
z Urzędem Miasta, jest doskonałą realiza-
cją założeń społecznej odpowiedzialności 
biznesu (corporate social responsibility). 



19SILESIA BUSINESS & LIFE 19SILESIA BUSINESS & LIFE

Jednym z wielu jej przykładów jest dzia-
łalność Siemianowickiego Uniwersytetu 
Najmłodszych (SUN). W Parku Tradycji 
16 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste 
zakończenie kolejnego roku akademickie-
go. Z rąk prorektora ds. nauki Akademii 
WSB prof. nadzw. dra hab. Marka Walan-
cika oraz prezesa Zarządu Wodociągów 
Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. 
Piotra Komrausa, młodzi studenci odebrali 
dyplomy oraz koszulki kibica z logo Aqua-
Sprint. To kolejny, piaty już, rok działalno-
ści SUN w naszym mieście.

W Polsce pierwsze takie uniwersytety 
powstały w 2007 roku w Krakowie, War-
szawie, Poznaniu i Łodzi. U podstaw tego 
przedsięwzięcia leży przekonanie, że wy-
kształcenie to najważniejsze narzędzie, 
w jakie można wyposażyć dzieci. Nie cho-
dzi o naukę konkretnego przedmiotu – cho-
dzi o sam fakt zadawania pytań i zdobywa-
nia na nie odpowiedzi.

Nasz, Siemianowicki Uniwersytet Naj-
młodszych, rozpoczął swoją działalność 
w czerwcu 2013 r. właśnie z inicjatywy Wo-
dociągów Siemianowickich Aqua-Sprint 
Sp. z o.o. Współorganizatorami inicjatywy 
są Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, 

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Sie-
mianowickie Centrum Kultury Park Trady-
cji. Patronem honorowym Uniwersytetu od 
samego początku jest prezydent Siemiano-
wic Śląskich.

Głównym celem uniwersytetu dziecięce-
go jest pomoc w rozwoju potencjału twór-
czego i intelektualnego dzieci, rozbudzenie 
ich aktywności poznawczej, przekazanie 
wiedzy i umiejętności z zakresu różnych 
dziedzin nauki.

Zajęcia w ramach Uniwersytetu odby-
wają się w formie wykładów i warsztatów. 
W każdym roku akademickim odbywa się 
minimum dziesięć interaktywnych wy-
kładów w Parku Tradycji. Dla zaintere-
sowanych organizowane są fakultatywne 
warsztaty praktyczne, w których uczestni-
czą małe, 15–20-osobowe grupy. Zajęcia 
warsztatowe odbywają się w siedzibie Aqua
-Sprint. Wszystkie zagadnienia prezentowa-
ne są w sposób przystępny i atrakcyjny dla 
dzieci. Dzieci mają możliwość aktywnego, 
bezpośredniego uczestnictwa w zajęciach 
oraz zadawania prowadzącym pytań.

Każdy młody student Uniwersytetu 
otrzymuje indeks, do którego zbiera za-
liczenia z zajęć. Na zakończenie roku 

akademickiego mali studenci nagradzani 
są dyplomami oraz prezentami od orga-
nizatorów. W tym roku były to okoliczno-
ściowe teczki przygotowane przez Urząd 
Miasta Siemianowice Śl. i koszulki kibica 
od Aqua-Sprint.

Kolejna edycja Siemianowickiego Uni-
wersytetu Najmłodszych rusza już niedługo. 
W nowym roku akademickim 2018/2019 
czekają na małych studentów zupełnie nowe 
wykłady, inspirujące warsztaty, wycieczki, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy 
oraz masa innych atrakcji. Szczegóły oraz 
formularz zgłoszeniowy można znaleźć na 
stronie: http://ud.wsb.edu.pl/dolacz-do-uni-
wersytetow-dzieciecych/
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www.chorzow.eu

Chcemy być miastem 
przyjaznym ludziom 
Rozmowa z Andrzejem Kotalą, prezydentem Chorzowa

– Druga kadencja dobiega końca. 
Jak oceniłby Pan realizację swojego 
programu?

– Można powiedzieć, że w ok. 90 
procentach udało się go zrealizować. 
Są pojedyncze tematy, których nie 
udało się dopiąć z różnych powodów. 
Nie wszystkie przetargi się odbyły, np. 
z powodu braku ofert. Rynek budowla-
ny jest obecnie tak nasycony, że wiele 

firm nie jest zainteresowanych starto-
waniem do robót o wartości poniżej 
miliona złotych. Nieco przeciągnęła się 
m.in. budowa stadionu miejskiego przy 
ulicy Cichej. Obecnie trwa weryfikacja 
projektu przez inżyniera kontraktu, co 
oznacza, że ta inwestycja na pewno nie 
zostanie. Mam nadzieję, że te brakują-
ce 10 procent inwestycji uda zrealizo-
wać się w przyszłej kadencji.

– Jakie inwestycje, które udało się 
zrealizować, warto w takim razie 
podkreślić?

– W pierwszej kolejności trzeba 
wyróżnić rozpoczętą w tej kadencji 
budowę rynku. Jesteśmy na etapie za-
budowy estakady i przebudowy cen-
trum, a pierwsze większe efekty prac 
będą widoczne jeszcze w tym roku. 
Warto wspomnieć o budowie centrum 
przesiadkowego, układu drogowego 
wokół rynku czy projektu realizo-
wanego wspólnie z TBS-em, czy-
li o budownictwie mieszkaniowym 
przy ulicy Kościuszki. Pamiętamy 
jak niedawno jeszcze wyglądał ten 
teren, czyli zbiorniki Huty Kościusz-
ko – było to miejsce nieuporządko-
wane i nieciekawe. Dziś jest to jedna 
z wizytówek naszego miasta. Kolejny 
etap prac wokół rynku to budowa tęż-
ni na placu Hutników, która niejako 
domknie inwestycje dotyczące cen-
trum miasta. Następnym projektem 
jest remont budynku szkoły przy ulicy 
Ryszki, czyli inwestycja za 18 milio-
nów złotych. Nie byłoby nas stać na 
tego typu projekty z własnych środ-
ków, gdyż musielibyśmy zawiesić 
wiele obecnych inwestycji, a dzięki 
środkom unijnym taka modernizacja 
może być realizowana. Jeżeli chodzi 
o edukację, to trzeba wyróżnić bu-
dowę przedszkola przy ulicy Omań-
kowskiej. Inwestycja łącząca zabyt-
kową część z nowoczesną jest już na 
ukończeniu – od września będą z niej 

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.
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korzystać maluchy. Warto wspomnieć 
o inwestycjach drogowych, czyli re-
moncie ulicy Wolności i Kościuszki 
(która jest idealnym przykładem po-
łączenia komunikacji samochodowej, 
pieszej i rowerowej). Kolejne ulice 
to Siemianowicka oraz łącznik placu 
Piastowskiego ze wspomnianą ulicą 
Siemianowicką, obecnie ulica Ludwi-
ka Bojarskiego, gdzie mamy też kolej-
ne mieszkania od dewelopera. Wspo-
mnę jeszcze tylko o remoncie basenu 
przy placu Powstańców Śląskich, bu-
dowie nowego pawilonu szpitalnego 
przy ulicy Strzelców Bytomskich czy 
też budowie lądowiska na dachu szpi-
tala dziecięcego przy ulicy Truchana. 
Jak widać, inwestujemy we wszystkie 
obszary życia mieszkańców. 

– Ścieżki rowerowe i wypożyczal-
nia rowerów to inwestycje, na które 
czekają wszyscy mieszkańcy naszego 
miasta. Kiedy możemy się spodzie-
wać zakończenia prac nad nimi?

– Został już wybrany wykonawca 
rowerów miejskich, wkrótce pod-
piszemy umowę z firmą Nextbike. 
W mieście pojawi się aż 46 stacji, 
a na każdej z nich stanie po 10 rowe-

rów. Będzie można z nich skorzystać 
w każdej dzielnicy – w tym również 
w Parku Śląskim, gdzie na aktyw-
nych czekać będzie aż 70 rowerów. 
Wkrótce pod estakadą powstanie par-
king Bike&Ride, a w całym mieście 
przybędzie ponad 20 kilometrów dróg 
rowerowych. Mamy nadzieję, że takie 
rozwiązania przekonają chorzowian 
do przesiadki z samochodu na rower. 
Inwestycje będą realizowane w latach 
2018–2019. 

– Inwestycje, o których Pan wspo-
mniał, to kilkaset milionów złotych, 
jednak na większość z nich uda-
ło pozyskać się środki zewnętrzne. 
O jakiej kwocie pozyskanych dotacji 
możemy mówić w tej chwili?

– Zdecydowanie warto podkreślić, 
że tak wiele inwestycji nie mogło-
by zostać zrealizowanych, gdyby nie 
środki zewnętrzne pozyskane przez 
miasto. W tej chwili możemy mówić 
o kwocie ok. stu milionów złotych po-
zyskanych z różnych programów Unii 
Europejskiej czy też ministerialnych, 
z których również korzystaliśmy. Się-
gamy po środki zewnętrzne, kiedy tyl-
ko się da. Nie zapomnijmy jednak, że 

aby otrzymać różnego rodzaju dotacje 
musimy mieć wkład własny, co powo-
duje zadłużenie miasta. Musimy sobie 
powiedzieć szczerze, że każde miasto, 
które chce sięgnąć po środki unijne 
i chce inwestować, musi się z tym li-
czyć, żeby zabezpieczyć wspomniany 
wkład własny, który wynosi od 15 do 
40 procent. Warto pamiętać, że dota-
cje unijne już niedługo będą bardzo 
ograniczone, dlatego warto sięgać po 
nie właśnie teraz i oczywiście spłacać 
kredyt na bieżąco. Mechanizm polega 
na tym, że jeżeli jest nadwyżka ope-
racyjna w budżecie miasta, to można 
zaciągać kredyty, bo jest z czego spła-
cać. To można porównać do domowe-
go budżetu, gdzie jeżeli rodzina ma 
nadwyżkę po wszystkich opłatach, to 
może te pieniądze skonsumować albo 
przeznaczyć np. na spłatę raty kredy-
tu. Tak samo jest w mieście – jeżeli 
mamy nadwyżkę w budżecie na takim 
poziomie, aby spłacić kredyt, to ko-
rzystamy z tych możliwości. 

– Miasto jest również przyjazne 
dla seniorów.

– Seniorzy to ważna dla nas grupa. 
Mamy wiele programów profilaktycz-
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wstaną przy ulicy Miarki w budynku 
dawnego szpitala. Już mamy projekt, 
który adaptuje go na mieszkania ko-
munalne. Będzie tam ok. 80 miesz-
kań przeznaczonych dla szerokiego 
grona mieszkańców, zarówno rodzin, 
jak i seniorów, którzy mieszkają po-
jedynczo w dużych mieszkaniach 
i często mają problemy z opłatą za 
czynsz. Mieszkania będą także głów-
ny celem na następne lata, jeżeli uda 
mi się pozostać na kolejną kadencję. 
Chcemy skoncentrować się na na-
szych kamienicach oraz budowie no-
wych budynków w miejscach starych, 
które nie nadają się już do użytku. 
Jak już wspominałem, w tej kadencji 
postawiliśmy głównie na inwestycje 
drogowe, w zakresie służby zdrowia 
czy edukacji, gdyż te obszary wy-
magały natychmiastowego wsparcia. 
W tej chwili chcemy już skupić się 
na budownictwie mieszkaniowym i to 
jest moja obietnica wyborcza, którą 
będę chciał wypełnić jako prezydent 
w przyszłej kadencji.

– W takim razie warto inwestować 
i zamieszkać w Chorzowie?

– Obecnie mamy kilku dużych inwe-
storów, m.in. ProLogis, czyli ogromne 
hale na Niedźwiedzińcu czy Alstom, 
który przeżywa swoją ekspansję, roz-
budowuje halę, kupuje nowe tereny 
pod inwestycje. Jest również wielu 
inwestorów, którzy na dobre związali 
się z naszym miastem i oczywiście li-
czymy na nowych. Przede wszystkim 
zależy nam jednak na tym, żeby stwo-
rzyć mieszkańcom miejsce, w któ-
rym będą czuli się dobrze, spokojnie 
i bezpiecznie, czyli dobre miejsce do 
zamieszkania. Staramy się stworzyć 
ofertę dla osób, które są na etapie wy-
bierania „swojego miejsca”, i przeko-
nać ich do wyboru właśnie Chorzowa. 
Chcemy także stale powiększać licz-
bę mieszkańców i odmłodzić nieco 
miasto, dlatego oferta skierowana jest 
głównie do młodych. Chorzów leży 
przecież w sercu metropolii, jest sko-
munikowany dobrymi połączeniami 
z miastami ościennymi. Poszerzamy 

nych skierowanych do osób powyżej 
60. roku życia. Obecnie ok. 20 pro-
cent mieszkańców jest w tym wieku, 
dlatego prowadzimy aktywną politykę 
senioralną – chcemy sprawić, żeby te 
osoby czuły się potrzebne. Oferta jest 
naprawdę bardzo szeroka – od pakie-
tów zniżkowych, poprzez Dzielnicowe 
Akademie Seniora, po wydarzenia de-
dykowane najstarszym mieszkańcom 
naszego miasta. 

– Wzrost budownictwa mieszka-
niowego na przestrzeni ostatniego 
roku w naszym mieście jest mocno 
zauważalny. Miasto planuje kolejne 
inwestycje w tym zakresie?

– Ostatnio rzeczywiście dużo dzieje 
się w temacie budownictwa. W mie-
ście ruszył m.in. program Mieszkanie 
dla Młodych Chorzowian, który spo-
tkał się z dużym zainteresowaniem 
młodych rodzin i małżeństw. W puli 
programu znalazły się nowe miesz-
kania przy ul. Kościuszki i Truchana. 
Kolejne mieszkania komunalne po-

Informacja o programie od razu zainteresowała lokalnych dziennikarzy.
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również ofertę w zakresie kultury, 
rekreacji, zdrowia czy edukacji. Wła-
śnie nasze obiekty, zarówno w obsza-
rze służby zdrowia, jak i edukacji, są 
na najwyższym poziomie. Budynki są 
odnawiane, odświeżane i wygląda-
ją naprawdę przepięknie. Nie mamy 
również problemów jeżeli chodzi 
o przedszkola. Miejsca są dla wszyst-
kich małych mieszkańców.

– Stadion dla Ruchu. Pierwsze 
kroki za nami, jednak moje pytanie 
brzmi: Kiedy przeciętny kibic zoba-
czy jak zmienia się to miejsce?

– Życie weryfikuje pewne pomysły, 
strategie czy terminy. Mówiliśmy, że 
w sierpniu wbijemy pierwszą łopatę, 
jednak już teraz wiemy, że to się nie 
uda, bo jesteśmy na etapie weryfikacji 
projektu. Przetargi, które się odbywa-
ły, nieco się wydłużyły ze względu na 
procedury czy też odwołania firm, któ-
rych oferty zostały odrzucone. Teraz 
czeka nas przetarg na budowę stadio-
nu, to procedura około trzymiesięczna. 
Liczymy, że będzie wielu chętnych, 
którzy staną do walki w tym przetargu, 
gdyż jest to inwestycja na kilkadziesiąt 
milionów złotych.

– Długo czekaliśmy na Pana decy-
zję o starcie w kolejnych wyborach. 
Bił się Pan z myślami czy po raz ko-
lejny ubiegać się o fotel prezydenta?

– Ogłoszenie mojej decyzji o star-
cie w wyborach było nieco utrudnione 
przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. 
Nie było długo wiadomo czy będzie 
można kandydować, czy zostanie 
wprowadzona dwukadencyjność dzia-
łająca wstecz, czy też będzie zupełnie 
nowa ordynacja wyborcza. Dopiero 
na przełomie marca i kwietnia oka-
zało się, że dwukadencyjność – TAK, 
ale nie działająca wstecz, czyli jeszcze 
dwukrotnie obecni prezydenci będą 
mogli sprawować władzę. Stąd termin 
mojej deklaracji. Cały czas chciałem 
ponownie służyć temu miastu przede 
wszystkim ze względu na to, że wie-
le inwestycji zostało rozpoczętych 
i chciałbym je dokończyć. Urząd 
prezydenta to służba i wyzwanie dla 
mnie. Mam nadzieję, że wykonanie 
większości programu wyborczego zo-
stanie docenione przez mieszkańców.

– Jaki w takim razie ma Pan pro-
gram wyborczy dla mieszkańców na 
lata 2018–2023?

– Moim priorytetem jest budow-
nictwo mieszkaniowe. Jeżeli cho-
dzi o kolejne inwestycje drogowe to 
w planach mamy ulicę 3 Maja, która 
już niebawem rozpocznie swoją prze-
budowę, następne ulice to Hajducka 
oraz Powstańców. Ulica Wolności 
również w końcu powinna zostać od-
nowiona, bo od generalnego remontu 
tego deptaku minęło sporo czasu. Co 
do mitu, że Wolności „umarła”, to nie 
zgadzam się z tym. Chodząc po tej 
ulicy w godzinach 10–18, kiedy skle-
py są tam czynne, jest mnóstwo ludzi. 
Restauracje też są pełne. Na pewno 
należy wydłużyć godziny handlu do 
20, wtedy ruch na tej ulicy również 
zostanie wydłużony. Chcielibyśmy się 
spotkać z wszystkimi przedsiębiorca-
mi z ulicy Wolności i porozmawiać 
o tej sprawie. 

Myślę, że przyszła kadencja to rów-
nież zakończenie budowy stadionu 
przy ulicy Cichej, bo to taki realny 
termin oddania do użytku tego nowego 
obiektu. Na pewno również będziemy 
chcieli poprawić liczbę miejsc w żłob-
kach. Mam nadzieję, że Chorzów nadal 
będzie się rozwijał w takim tempie, jak 
dzieje się to teraz.
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PORADY PRAWNE

Przepisy RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych 
(RODO) wprowadza wiele rozwiązań, które nie były do-
tąd znane w przepisach regulujących tę tematykę. Jedną 
z nich jest przewidziana w artykule 26 instytucja współ-
administrowania danymi osobowymi. Odnosi się ona do 
sytuacji, gdy co najmniej dwa podmioty (może być ich 
więcej) wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania 
takich danych. 

Podkreślić przy tym należy, iż sam 
fakt współpracy kilku podmiotów 
w procesie przetwarzania danych oso-
bowych nie przesądza o tym, iż będą 
one współadministratorami. Wymiana 
danych pomiędzy podmiotami, które 
nie mają wspólnych celów i sposobów 
przetwarzania, zostanie bowiem uznana 
jedynie za przekazywanie danych po-
między odrębnymi administratorami. 

Jako przykład współadministrowa-
nia danymi, za Grupą Roboczą Art. 
29 (opinia 1/2010), wskazać można na 
działalność biura podróży, linii lotni-
czych i sieci hoteli:

1) w przypadku, gdy biuro podróży 
przesyła dane osobowe swoich klien-
tów celem zarezerwowania wyjazdu 
wakacyjnego do linii lotniczych i sie-
ci hoteli, potwierdzających jedynie 
dostępność żądanych miejsc, każdy 
z tych trzech podmiotów będzie odręb-
nym administratorem danych, podle-
gającym obowiązkom ochrony danych 
osobowych we własnym zakresie;

2) jeżeli jednak wskazane podmioty 
stworzą wspólną platformę internetową 
w celu ulepszenia współpracy, wymie-
nią się danymi swoich klientów w celu 
prowadzenia działań marketingowych 
oraz ustalą najistotniejsze elementy 
sposobów przetwarzania danych, wów-
czas będą traktowane jako wspólni ad-
ministratorzy danych, i to nawet, jeżeli 
nie podzielają takich samych celów. 
Będą oni bowiem sprawować wspólną 

kontrolę nad sposobem przetwarzania 
danych osobowych ich klientów.

Obowiązki 
współadministratorów

Przepisy RODO nakładają na współ-
administratorów danych obowiązek 
określenia – w drodze wspólnych 
uzgodnień – odpowiednich zakresów 
swojej odpowiedzialności dotyczącej 
wypełniania obowiązków wynikają-
cych z rozporządzenia unijnego. Mi-
nimalny zakres wspólnych uzgodnień 
powinien obejmować obowiązki współ-
administratorów w zakresie podawania 
informacji, o których mowa w art. 13 
i 14 RODO (tzw. obowiązek informa-
cyjny), jak również powinien odnosić 
się do wykonywania przez osobę, któ-
rej dane dotyczą, przysługujących jej 
praw, w tym prawa do bycia zapomnia-
nym. O tego rodzaju porozumieniach 
należy powiadomić podmiot danych. 
Można także wskazać w uzgodnieniach 
punkt kontaktowy, do którego podmiot 

będzie mógł zgłosić swoje żądania 
przysługujące mu na mocy przepisów 
RODO. Należy jednak pamiętać, że 
uzgodnienie wzajemnych relacji przez 
współadministratorów nie jest wiążące 
dla osoby, której dane dotyczą. Prze-
pisy przewidują, że może ona wyko-
nywać przysługujące jej prawa wobec 
każdego z administratorów, niezależnie 
od poczynionych przez nich ustaleń, co 
stawia podmiot danych w uprzywilejo-
wanej pozycji. Należy przy tym mieć 
na względzie, że porozumienie współ-
administratorów powinno zostać spo-
rządzone przejrzyście, tak, by w łatwy 
sposób można było przypisać admini-
stratorom ich role i zakres obowiąz-
ków. Jest to konieczne z perspektywy 
ochrony praw i wolności podmiotów 
danych, jasności co do podziału zadań 
i obowiązków, jak również ponoszenia 
ewentualnej odpowiedzialności przez 
administratorów, na co RODO zwraca 
uwagę w motywie 79. Taka regulacja 
stanowi zatem nie tylko ułatwienie dla 
podmiotu danych, ale także dla organu 
nadzoru, który dzięki jasnemu zakre-
sowi zadań będzie mógł zweryfikować 
przestrzeganie przepisów oraz podsta-
wowych zasad i obowiązków. Przepi-
sy rozporządzenia przewidują jednak 
wyjątek od konieczności dokonywania 
wspólnych uzgodnień przez współ-
administratorów danych. Dotyczy on 
sytuacji, gdy przypadające administra-
torom obowiązki i ich zakres określa 

Dominika Solipiwko – prawnik

Współadministrowanie danymi osobowymi 
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prawo Unii lub prawo państwa człon-
kowskiego, któremu administratorzy ci 
podlegają. 

W jakiej jednak formie współadmi-
nistratorzy powinni dokonać wspól-
nych uzgodnień? Przepisy nie dają 
odpowiedzi na to pytanie, niemniej 
jednak wprowadzona przez RODO 
zasada rozliczalności przemawia za 
tym, by uzgodnienia te były sformu-
łowane i utrwalone w formie pisemnej 
lub elektronicznej tak, aby można było 
wykazać spełnienie przewidzianych 
prawem wymagań w tym zakresie.

Współadministrowanie czy 
powierzenie przetwarzania

Odróżnienie współadministrowania 
od powierzenia przetwarzania danych 
osobowych często powoduje wiele 
trudności. Aby dokonać takiego roz-
różnienia, należy zwrócić uwagę na 
to, czy tylko jeden, czy też więcej pod-
miotów decyduje o celach i sposobach 
przetwarzania danych. Jak już wyżej 
wskazano, w przypadku współadmi-
nistrowania każdy z administratorów 
sprawuje kontrolę nad przetwarzaniem 
danych, tj. administratorzy wspólnie 
ustalają cele i sposoby przetwarzania, 
a także wspólnie realizują obowiąz-
ki nałożone na nich przez przepisy 
rozporządzenia unijnego. Co więcej, 
niezależnie od dokonanego podziału 
zadań i obowiązków, każdy z admini-
stratorów może sprawować kontrolę 
nad procesem przetwarzania danych. 

W relacji współadministratorów nie 
mamy zatem do czynienia z powierze-
niem czy udostępnieniem danych, al-
bowiem przetwarzają oni dane wspól-
nie, w ramach ustalonych wspólnie 
celów. W odniesieniu do podmiotu 
przetwarzającego (procesora) istotnym 
jest natomiast to, że podmiot ten jest 
uprawniony do przetwarzania danych 
wyłącznie w zakresie celów i sposobów 
przetwarzania, które zostały określone 
przez administratora. Tym samym, do 
współadministrowania nie dochodzi 
w relacji administrator – procesor. 

Może zdarzyć się natomiast sytuacja, 
gdy podmiot przetwarzający stanie 
się administratorem danych. Dojdzie 
do tego wówczas, gdy procesor wziął 
udział w ustalaniu celów i sposobów 
przetwarzania, bądź też gdy procesor 
samodzielnie i bez wiedzy administra-
tora (bez podstawy w umowie, akcie 
prawnym lub instrukcji administratora) 
określi cele i sposoby przetwarzania. 
W takim przypadku procesor powinien 
zostać uznany za współadministratora, 
ponosząc odpowiedzialność na równi 
z administratorem (współadministrato-
rem) danych osobowych. 

Sankcje

W przypadku naruszenia przepisów 
dotyczących współadministrowania 
danymi na podmiot, który dopuścił 
się takiego naruszenia, może zostać 
nałożona administracyjna kara pie-
niężna w wysokości do 10 mln euro, 

a w przypadku przedsiębiorstwa – 
w wysokości do dwóch procent jego 
całkowitego rocznego światowego ob-
rotu z poprzedniego roku obrotowego. 

Czy taka odpowiedzialność współ-
administratorów będzie odpowie-
dzialnością solidarną? Nie w każdym 
przypadku. W wielu sytuacjach po-
szczególni administratorzy mogą bo-
wiem odpowiadać za przetwarzanie 
danych osobowych na różnych etapach 
i w różnym zakresie. Z tego względu 
tak ważne jest precyzyjne ustalenie za-
sad i zakresu odpowiedzialności każ-
dego współadministratora danych za 
ewentualne naruszenie zasad ochrony 
danych osobowych. 

Mając na względzie szereg obo-
wiązków nałożonych na współadmi-
nistratorów danych, uprzywilejowaną 
pozycję osoby, której dane dotyczą, 
jak i sankcje przewidziane za narusze-
nie zasad ochrony danych osobowych, 
należy pamiętać, iż stosowanie insty-
tucji współadministrowania powinno 
następować z dużą rozwagą i tylko 
wówczas, gdy naprawdę jest to nie-
zbędne.

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

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

fax: +48 32 253-04-76
e-mail: office@durajreck.com
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Kasia STANKIEWICZ

Kochały ją miliony. A ona, chociaż w wieku 17 lat zdobyła popularność o jakiej marzy wielu, 
powiedziała stop... i odeszła z Varius Manx. Nie odcięła się jednak od muzyki. Wydała kilka so-
lowych płyt, realizując przy tym swoje marzenia. Dziś czuje, że to, co robi, ma sens. Podejmuje 
nowe wyzwania – wzięła udział także w „Tańcu z gwiazdami” odkrywając przy tym czym jest 
kobieca siła. O nowej płycie wydanej z zespołem Varius Manx i życiu po czterdziestce redakcji 
Silesia Business & Life opowiedziała Kasia Stankiewicz.

SYLWETKA

Głodna sceny

– Wróćmy pamięcią kilkadzie-
siąt lat wstecz. Dokładnie 21 lat 
temu rozstałaś się z zespołem Va-
rius Manx. Przez lata kroczyłaś 
swoją własną ścieżką, prowadzi-
łaś solową karierę, a dziś, wraz 
z Varius Manx, wracacie z nową 
wspólną płytą „Ent”. Jakby na 
przekór powiedzeniu, że nie 
wchodzi się dwa razy do tej sa-
mej rzeki…

– Nie można wejść dwa razy do 
tej samej rzeki. Gdyby trzymać się 
wszystkich tych powiedzeń, można 
by przejść obok wielu cudownych 
sytuacji i kompletnie nie zdawać 
sobie z tego sprawy.

– Wracacie po wielu latach nie-
obecności i, co ciekawe i zabaw-
ne, zarazem wyznaczyliście datę 
premiery płyty „Ent” na piątek, 
13 kwietnia. To próba odczaro-
wania losu czy po prostu znak, 
że nie jesteście przesądni i nie 
wierzycie w zabobony?

– Nie myśleliśmy wyznaczając 
tę datę ani o jednym, ani o drugim. 
To czysty przypadek. Po prostu to 
była jedyna wolna data na premie-
rę, wyznaczona przez naszego wy-
dawcę.

– Album promuje utwór „Mgła 
nad Warszawą” – kompozycja 
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liryczna i bardzo emocjonalna. 
Chyba dobrze reprezentująca 
płytę, bo w rzeczywistości ona 
cała taka właśnie jest.

– Płyta jest bajkową opowieścią, 
tytuł narzuca konkretne skojarze-
nia. Ale mimo emocjonalności 
i poetyki, są na tej płycie także 
utwory dynamiczne. To płyta jest 
zbiorem potencjału i wrażliwości 
dojrzałych osób, które na tej pły-
cie prezentują najpiękniejszą część 
swojej obecnej artystycznej osobo-
wości.

– Wróćmy jeszcze na chwilę do 
przeszłości. Mimo tego, że ko-
chały Cię wtedy miliony i byłaś 
u szczytu sławy, zdecydowałaś 
się opuścić zespół Varius Manx. 
Z czego wynikała ta decyzja? 
Potrzebowałaś oddechu? Miałaś 
dość sławy?

– Nie doszukujmy się tu jakichś 
nadzwyczajnych motywacji. To 
naturalna kolej rzeczy, ludzie spo-
tykają się, gdy mają coś wspólnie 
do zrobienia, rozchodzą się gdy 
„wspólnie” się kończy. To dotyczy 
wszelakich relacji ludzkich.

– Nie obawiałaś się, że to może 
się obrócić przeciwko Tobie 
i stracisz popularność? Wsparcie 
fanów nie dało Ci wystarczająco 

dużo siły, by wytrwać w Varius 
Manx?

– Nawet przez sekundę. Kiedy 
podejmuję decyzję, mającą wpływ 
na moje życie, robię to sama ze 
sobą. Nikt za nas ani nie podejmie 
decyzji, ani nie będzie nosił ich 
konsekwencji.

– To oznacza, że nie przeszła 
Ci przez głowę myśl, że odejście 
z Varius Mnax może definityw-
nie zakończyć Twoją karierę 
muzyczną?

– Naturalnie nie. Nie myślę 
o mojej pracy w kategorii karie-
ry. Chcę tworzyć piękną muzykę, 
grać koncerty, to mój żywioł, za-
skakiwać siebie kolejnymi dobry-
mi tekstami. To czy plyta odnosi 
sukces, nie zsleży tylko od tego, że 
ja stworzę piosenkę. Na to wpły-
wa masę innych rzeczy, ktore nie 
zawsze zależne sa ode mnie. Po-
szłam swoją własną ścieżką i dziś 
widzę że to się opłaciło. Spędzo-
ny czas i praca nad każdą wyda-
ną przeze mnie płytą, która uka-
zała się po tym, jak rozstałam się 
z zespołem Varius Manx, napraw-
dę wiele mnie nauczyły. To dzięki 
temu doświadczeniu mogę powie-
dzieć, że dziś znam swoją pracę od 
podszewki. Kiedy jesteś ciągle na 
szczycie, kiedy jesteś na zewnątrz, Fo
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nie ma czasu, miejsca i potrzeby 
na to, aby słyszeć swoje myśli. 
Doświadczenia z projektami so-
lowymi, uświadomiły mi, że je-
stem twórcą, że potrafię stworzyć 
coś, co porusza emocjami innych 
ludzi. To była dla mnie ważna in-
formacja i lekcja.

– W trakcie swojej przerwy 
od Varius Manx wydałaś kilka 
swoich solowych płyt. Praca nad 
własnym materiałem i realizowa-
nie się samodzielnie było swojego 
rodzaju spełnieniem marzeń?

– Zdecydowanie tak. I co war-
to podkreślić, było tak nie tylko 
ze względów artystycznych, ale 
także po prostu czysto ludzkich. 
Poznałam wielu świetnych arty-
stów z całego świata, od których 
nauczyłam się niemało. A trzeba 
przyznać, że była to ogromna 
przygoda i wędrówki były solid-
ne, bo od Polski poprzez Anglie, 
Islandię po Nowy York. Wszyst-
ko to dało jednak fantastyczny 
efekt i wpłynęło znacząco na 
mnie samą. To doświadczenie 
też pozbawiło mnie kompleksów 
i pokazało, że na świecie nie ma 
wcale tak wielu artystów o tak 
szerokiej palecie muzycznych 
barw. To było bardzo motywują-
ce i budujące.

– Mimo wszystko, będąc w Va-
rius Manx miałaś rzeszę fanów, 
zdobywałaś pierwsze miejsca 
list przebojów, można Cię było 
usłyszeć niemal wszędzie... Re-
alizując swoje solowe projekty 
nie pojawił się w Tobie żal o to, 
że one nie odnoszą tak dużego 
komercyjnego sukcesu?

– Według mnie one odniosły 
swój sukces. Te albumy miały 
najpiękniejsze recenzje jakie 
można sobie wyobrazić, swoich 
słuchaczy. Zagrałam z tym ma-
teriałem przepiękne koncerty. 
Natomiast domyślam się, że sko-

ro współpracując z Varius Manx 
sprzedałam ponad milion płyt, 
oczekiwania co do tego, jak na 
rynku poradzą sobie moje au-
torskie projekty, będą do nich 
podobne. Ale naprawdę trzeba 
pamiętać o tym, że są to nakła-
dy, których po prostu nie da się 
dziś odtworzyć. W tej pracy nie 
ma żadnej równowagi. Najpierw 
biegają za tobą fani, ty czyjesz 
się jak Jackson, i zaczynasz mieć 
tego dość, a potem gdy to się koń-
czy, zaczynasz za tym tęsknić. 
Trzeba mieć mocne nerwy żeby 
umieć w tym żyć.

– W jednej z piosenek z Two-
jego autorskiego albumu pt. 
„Mokre ulice” śpiewałaś taką 
zwrotkę, w której zadeklarowa-
łaś, że chciałabyś poczuć, iż to, co 
robisz, ma sens... Z perspektywy 
czasu możesz powiedzieć, że ten 
sens udało Ci się odnaleźć?

– Jak wychodzę na scenę i wi-
dzę reakcję tysięcy ludzi, to czu-
ję, że emocjonalnie nie ma nic 
wyżej. Oczywiście życie pokaza-
ło w tym wszystkim swoją prze-
wrotność, bo paradoksalnie to 
właśnie rzeczy, od których ucie-
kałam przyniosły mi najwięcej 
radości i spełnienia.

– Zdecydowałaś się wziąć udział 
w programie „Taniec z gwiazda-
mi”. Taka przygoda była Ci po-
trzebna? Wiele uczestniczek tego 
programu twierdzi, że pomogło 
im to poczuć się bardziej kobie-
co. Też masz takie wrażenie?

– Nie będę ukrywać, że udział 
w tym programie dał mi bar-
dzo dużo. Mówiąc wprost – dla 
mnie był to przełom. Początkowo 
ogromnie się wstydziłam tego, 
że tam wystąpię, ale gdzieś tam 
wewnątrz siebie czułam, że sko-
ro taka propozycja została skie-
rowana w moją stronę, to musi 
być jakiś powód tego. Z czasem 

odkryłam, że ten powód był klu-
czem do odczucia na własnej 
skórze tego, czym tak naprawdę 
może być kobiecość.

– Rozmawiając z Tobą odnoszę 
takie wrażenie, że jesteś typem 
osoby, która nieustannie spraw-
dza siebie pod wieloma względa-
mi, weryfikuje cały czas to czy 
da radę przesuwać poprzeczkę 
coraz wyżej i wyżej...

– Lubię czasami wyskoczyć ze 
swojego komfortowego zbioru 
przyzwyczajeń i sytuacji żeby 
przekonać się co jest dalej. Lubię 
nieznane rejony i głęboką wodę 
ale potem lubię sobie chwilę od-
począć. Dopóki mam cel i robię 
nie będę stara.

– Skończyłaś 40 lat. Mówi się, 
że po czterdziestce życie wyglą-
da inaczej. To był także jakiś 
przełom dla Ciebie? Czu-
jesz, że nastąpiły jakieś 
zmiany?

– Po każdej „dziest-
ce” życie wygląda ina-
czej. Każdy czas jest 
po coś, ma swoje zalety 
i wady. Ja się uczę teraz 
żyć w tej chwili i doce-
niać to co mam. Ciężko 
mi ta nauka idzie ale sta-
ram się. Ogólnie jest mi faj-
nie, jako kobiecie, artystce.

– Podkreśliłaś rolę artystki, 
a zastanawiałaś się kiedyś nad 
tym, co byś robiła gdybyś nie 
śpiewała? Miałaś kiedykolwiek 
jakiś alternatywny plan?

SILESIA BUSINESS & LIFE
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– Ostatnio uczę się mieć 
alternatywny plan. Wiem, 
dziwnie to brzmi ale jestem 
twórcą, to zajmuje mi ogrom-
ną część organizmu, na inne 
funkcje jest trochę mało 
miejsca. :)

– Wszyscy kojarzą Cię 
z piosenką „Orła cień”. Śpie-
wając ją dziś czujesz się tak 
jak przed laty? Czy może 
z perspektywy lat zmienił się 
Twój stosunek do tej piosen-
ki.

– Lubię ten utwór. Oczywiście 
w pełni zdaję sobie sprawę z tego, 
że na sporą sympatię jaką do nie-
go żywię składa się zarówno mój 
głód sceny, jak i świadomość, że 
to utwór, który zanim wyszłam 
z młodzieńczości, wszedł do histo-
rii muzyki. To powoduje, że mam 
do tej piosenki naprawdę ogromny 
szacunek.

– Jakie masz plany na kolejne 
miesiące?

– Obecnie z Varius Mamx jeste-
śmy w trakcie letniej trasy kon-
certowej, jesienią ruszamy w trasa 
filharmoniczna promująca płytę 

Ent. Będzie piękna i wzrusza-
jąca. W międzyczasie 

zdążyłam ukończyć 
triathlon, do które-
go przygotowywa-
łam się ostatnie pół 
roku. Lubię mieć 
dużo zajęć bo to 
mi daje poczucie 
bezpoeczeństwa. 
W mojej pracy in-

tensywność to nagro-
da, więc niech trwa to 

jak najdłużej.

– Dziękuję za 
rozmowę i w ta-
kim razie więcej 
takich nagród 
życzę.
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Rok 2018 to dotychczas zdecydowanie udany rok dla branży winiarskiej w Polsce. Szacu-
je się, że w tym roku wzrost jego wartości utrzyma swój stabilny, wieloletni trend wzrostu 
w okolicach 5-7 procent per annum i osiągnie globalną wartość w okolicach 2,8 mld PLN. 
Polacy coraz chętniej kupują wino, wydają na nie więcej oraz sięgają po nowe oryginalne 
kierunki winiarskie poszukując bardziej wyszukanych szczepów. 

GEVELLI – WINE&VINEYARDS
DLA KONESERÓW

W Gevelli cieszymy się, że wino gro-
nowe zyskuje na popularności. Szczegól-
nie, że coraz większa część nabywców 
sięga po wina z Gruzji. Tempo wzrostu 
importu wina z Gruzji do Polski od kilku 
lat nieustannie rośnie w przedziale 15–20 
proc. Konsumenci zauważyli, że bardzo 

ciężko jest na rynku znaleźć tak korzystną 
relację ceny do jakości wina, jak w przy-
padku win gruzińskich. Wpływ na to ma 
rosnące zainteresowanie Polaków Gruzją 
jako atrakcyjny kierunek turystyczny. 
Zapierające dech w piersiach widoki, 
wspaniali ludzie, legendarna gościnność, 

tradycyjna kuchnia oraz wszechobecna 
miłość do wina to tylko kropla w morzu 
powodów dlaczego warto odwiedzić ten 
kraj – a każdy, kto tam był, będzie bez 
wątpienia chciał wrócić do tych wspo-
mnień, najlepiej przy kieliszku kachetyj-
skiego wina. 
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int Warsaw”, konkurs architektoniczny 
Nagroda im. Bohdana Lacherta i Józefa 
Szanajcy „Najlepsza architektura Saskiej 
Kępy”) oraz sportowym (m.in. cykl tur-
niejów golfowych Silesia Business and 
Life Golf Cup 2018, Executive Club Golf 
Cup 2018, Gevelli Open 2018 Tennis 
Tournament), w których to maksymalnie 
stara się promować gruzińską kulturę 
winiarską, gruzińskie wina oraz Gruzję 
samą w sobie.

 Będąc jednym z partnerów cyklu Sile-
sia Business and Life Golf Cup, w Gevel-
li mogliśmy podziwiać oraz podgrzewać 
atmosferę spotkań turniejowych, w któ-
rych sfera towarzyska gra równie ważną 
rolę co rywalizacja sportowa, owocując 

wspaniałą zabawą i znakomitymi wynika-
mi na polu. Na każdym ze spotkań moż-
na było wygrać 600 butelek wina Gevelli 
Tsinandali za Hole in one, czyli za celne 
wsadzenie piłeczki do dołka jednym ude-
rzeniem na wybranym, z reguły krótszym 
(par 3), dołku. Szanse na wygraną Hole 
in one są minimalne, ale 22 lipca podczas 
rundy w Sand Valley nie powstrzymały 
one uczestnika turnieju Kazimierza Men-
daka przed obłędnym uderzeniem o dy-
stansie 111 m i perfekcyjnym trafieniu do 
dołka po zwycięstwo. Wielkie gratulacje 
dla Pana Kazimierza od całego Gevelli!! 
Życzymy wytrwałości oraz dalszych suk-
cesów golfowych. 

Chapeau BAS!

Jako uczestnik rynku Gevelli aktywnie 
promuje kulturę picia wina wśród Pola-
ków, nie tylko ze względu na to, że jest 
jego producentem, ale również dlatego, 
że jego umiarkowane spożywanie nie-
sie za sobą wiele korzystnych dla zdro-
wia efektów (przynajmniej w przypadku 
„szczerych” win) będąc przy tym praw-
dziwą ucztą dla zmysłów. Wypełnia przy 
tym swoją misję firmy promując najstar-
szą kulturę winiarską na świecie. Gevelli 
można zobaczyć na wielu zagranicznych 
targach (m.in. Werona, Dusseldorf, Hong 
Kong, Shanghai), jak również krajowych 
(m.in. Kraków, Warszawa). Patronu-
je licznym wydarzeniom kulturalnym 
(Recitale Chopinowskie w „Chopin Po-
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– Scenę disco polo obserwuję od 28 
lat. Dokładnie tyle istnieje zespół Boys. 
Ostatnie 25 lat to nieprzerwane pasmo 
sukcesów. Z perspektywy czasu trzeba 
podkreślić, że disco polo przeżywało 
swoje wzloty i upadki. Nie sposób nie 
przyznać, że początki były bardzo cięż-
kie. Socjalizm został wyparty przez ka-
pitalizm, a uwolnienie się rynku ozna-
czało zmianę zasad. To samo dotyczyło 
muzyki. Wcześniej pewnie rzeczy były 
z góry narzucone. W latach 90. nato-
miast można było tak naprawdę robić co 
się chciało. To bardzo szybko wywołało 
falę zmian. Raptem bowiem okazało się, 
że muzyka, która nagrywana jest w ga-
rażu, w ciągu jednej nocy ma o wiele 
więcej fanów niż te gatunki muzyczne, 
które od lat istniały na rynku. Wszystkie 
gwiazdy popowe i rockowe zaczęły się 
nas obawiać. Panowała silna nagonka 
na artystów reprezentujących nurt disco 
polo. Krytykowano nasz styl ubierania 
się, sposób wypowiadania się i tym po-
dobne rzeczy. Oczywiście w pewnym 
stopniu ta nagonka była uzasadniona. 
Osobiście pamiętam czasy, gdy nie by-
łem w stanie właściwie dopasować skar-
petek do obuwia bądź wyrażałem się 
w niegramatyczny sposób. Dziś otwar-
cie się do tego przyznaję – należę do 
osób szczerych, co często bywa mylnie 
odczytywane i wiąże się z tym, że je-
stem odbierany negatywnie. Tej szcze-
rości nie kryłem także w tamtych cza-
sach i odkąd pamiętam zawsze broniłem 

muzyki disco polo. Robię to zresztą po 
dziś dzień. Mam jednak w zasadzie 48 
lat i z wiekiem nauczyłem się na pewne 
sprawy nie reagować. Jeśli ktoś kryty-
kuje mnie czy wypisuje pod moimi te-
ledyskami negatywne komentarze – nie 
reaguję. Zdaję sobie sprawę z tego, że 
wszelkie komentarze z mojej strony za-
działają niczym woda na młyn, więc na 
takie zachowania po prostu nie odpowia-
dam. A jeżeli chodzi o rozkwit popular-
ności tej muzyki, to mogę w zasadzie po-
wiedzieć, że już wszystkie bardzo duże 
eventy, typu sylwester, dni miast, im-
prezy firmowe w najdroższych hotelach 
w Polsce mamy zarezerwowane na kilka 
lat do przodu. Bez problemu zapełniamy 
publicznością wszelkie sale koncertowe 
i hale sportowe typu Ergo Arena, PGE 
Narodowy. To dla nas chleb powsze-
dni i jedynie stwierdzam fakt, mówiąc, 
że czujemy się tam jak ryba w wodzie. 
Każda nasza impreza biletowana okazu-
je się sukcesem, a niektóre gwiazdy nie 
potrafią tego zrobić. Według mnie to jest 
właśnie sukces.

– Wspomniałeś, że zawsze bronisz 
muzyki disco polo. Twoim zdaniem 
ona nie jest zbyt prosta i zbyt infan-
tylna?

– Posłużę się takim przykładem, który 
w ostatnich tygodniach jest bardzo aktu-
alny. Obserwując przygotowania naszej 
kadry narodowej do Mundialu kibice nie 
kryli zachwytu nad umiejętnościami pił-

karzy. Nazywano ich nawet bogami. Po 
przegranych meczach ta tendencja dia-
metralnie się obróciła – wyzywano ich 
od chamów i nawoływano, aby oddali 
pieniądze. Jak głosi znane przysłowie: 
sukces ma wielu ojców, a porażka jest 
sierotą. Osobiście nie zamierzam uda-
wać kogoś, kim nie jestem. Swój status 
społeczny osiągnąłem dzięki tej muzy-
ce. Zresztą to nie jedyna rzecz, którą jej 
zawdzięczam. Wiele się także dzięki 
niej nauczyłem. Nie ukrywam jednak, 
że mam świadomość tego, że wielu wy-
konawców nie powinno się wypowia-
dać publicznie czy koncertować. Trze-
ba natomiast pamiętać o jednej bardzo 
istotnej w tym przypadku rzeczy – my 
jesteśmy zespołami komercyjnymi. 
To publiczność decydują więc, co jest 
w danej chwili popularne. Jeśli więc 
taki jest ich wybór, to jakie mamy 
prawo go krytykować? W przypadku 
zespołu Boys nie ukrywam, że przykła-
dam ogromną wagę do tego, aby nasze 
piosenki w warstwie słownej się wyróż-
niały. Jednocześnie nie mogę napisać 
czegoś nadzwyczaj ambitnego, skoro 
w dalszym ciągu ma to się wpisywać 
w kanon muzyki disco polo. Kiedyś po-
wiedziałem, że czego bym w życiu nie 
napisał – czy będzie to popowa balla-
da, rock czy też dance to i tak będzie 
to odbierane przez pryzmat tego, że 
jestem artystą reprezentującym nurt di-
sco polo. Wychodzę jednak z założenia, 
że ze stereotypami nie ma co walczyć. 

Bez takich utworów, jak „Jesteś szalona” czy „Wolność” nie odbywa się chyba żadne 
wesele w tym kraju. Sprzedaje miliony płyt, gra setki koncertów, jego fani zapełniają 
największe sale koncertowe. Karierę Marcina Millera, lidera zespołu Boys, śmiało 
można określić mianem pasma sukcesów. My zapytaliśmy go o to, czy zawsze było 
kolorowo i czy tylko disco polo w duszy mu gra?

Przeżywam ostatnio prawdziwy renesans...
SYLWETKA

Marcin MILLER

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Trzeba przełknąć tę gorzką pigułkę i ob-
rócić to w pozytywne wibracje.

– Wyrosłeś jednak na zupełnie innej 
muzyce. Nie kusiło Cię, by stworzyć 
coś w zupełnie innym klimacie?

– Nie ukrywam, że zakładając zespół 
mieliśmy trochę inne plany. Pochodzę 
z małej miejscowości Prostki, znajdują-
cej się w województwie warmińsko-ma-
zurskim. Z kolegami z klasy lubiliśmy 
takie gatunki muzyczne, jak new roman-
tic, synthpop. Bardzo chcieliśmy być 
jak zespoły typu Duran, Duran czy De-
peche Mode. To są tak naprawdę moje 
klimaty i pierwotnie wychodziliśmy 
z założenie, że właśnie tego typu mu-
zykę będziemy grać na zabawach. 
Nie mogliśmy jednak zapominać 
o tym, że najważniejsi są słucha-
cze. Mieliśmy świadomość, że 
jadąc na zabawę do remizy stra-
żackiej gramy dla ludzi, którzy 
po prostu chcą się pobawić. 
Początkowo staraliśmy się 
przemycać w naszym reper-
tuarze tego typu utwory. 
Szybko jednak dostrze-
gliśmy, że nikt nie 
chciał się przy tym 
bawić. Uznaliśmy 
więc, że trzeba grać 
taką muzykę jakiej 
chce publiczność. 
Nie chcieliśmy na siłę 
udowadniać, że jeste-
śmy lepszym zespołem 
niż innym się to mogło 
wydawać. Wyszliśmy 
z założenia, że chcemy, by 
przy naszej muzyce bawiły 
się osoby w wieku od pięciu 
do 105 lat. Tych ustaleń zresz-
tą trzymamy się po dziś dzień. 
Nie ukrywam, że kiedyś dostałem 
zlecenie od jednej z firm, żeby na-
grać płytę „Legendy polskiego rocka” 
w naszej aranżacji. Do dziś pamiętam, 
że otrzymaliśmy za nią straszne cięgi. 
Osobiście uważam, że takie zespoły 
jak Perfect czy Budka Suflera to ikony 
i w żaden sposób ich utworów nie po-
winno się przerabiać. Sytuację pogor- Fo
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szył fakt, że tych przeróbek dokonali-
śmy my, czyli zespół kojarzony jako 
przedstawiciel nurtu disco polo. Dla mi-
łośników tych zespołów to była czysta 
profanacja. Muszę zresztą przyznać, że 
w pewnym stopniu się z nimi zgadzam. 
Boli mnie jednak fakt, że w świecie mu-
zyki nie wszyscy są oceniani jednako-
wo. Dla przykładu – DJ może przerobić 
jakąś piosenkę sprzed lat i wszyscy się 
przy tym świetnie bawią. Mimo tego, że 
dokonał zapożyczenia z innego gatunku 
muzycznego. Jak zespół Boys natomiast 
zrobił płytę na zamówienie, bo jeszcze 
raz podkreślam, że to nie był nasz po-
mysł – to dostaliśmy straszne cięgi.

– Nie boisz się zarzutów, że liczą się 
dla Ciebie wyłącznie pieniądze i że to 
strona komercyjna jest dla Ciebie naj-
ważniejsza?

– Zespół Boys jest zespołem komer-
cyjnym i nie będziemy udawać, że tak 
nie jest. Nie stanę na scenie i nie zaśpie-
wam nagle jazzu – chociaż muszę zazna-
czyć, że gdyby ktoś mnie tego nauczył, 
to zapewne zrobiłbym to bardzo dobrze, 
bo jestem uparty, ambitny i bardzo lubię 
śpiewać. Warto jednak pamiętać o tym, 
że zespół powstał z pasji do muzyki, 
a nie dla pieniędzy. Nikomu z nas 25 
lat temu nawet się nie śniło, że będzie-
my występować w telewizji, udzielać 
wywiadów czy rozdawać autografy. Ja 
sam byłem przekonany, że będę praco-
wał pięć dni w tygodniu, w sobotę może 
zagram na weselu, w niedzielę odpocznę 
i znowu pójdę do pracy. Pech chciał, że 
jest inaczej (śmiech).

– Mimo wszystko wydałeś solową 
płytę, która była w zupełnie innym 
klimacie niż to, co robisz na co dzień 
z zespołem Boys.

– Rzeczywiście, są tam żywe instru-
menty, chórki... Do tego projektu do-
łączył perkusista Budki Suflera i są to 
bardziej popowe ballady. Jestem dumny 
z tej płyty. Lubię czasami jej posłuchać.

– To był sygnał, że nie tylko disco 
polo w duszy Ci gra?

– Do 2000 roku muzyka disco polo 
miała tę duszę. Każdy zespół miał kil-
ka przebojów, piosenki zdecydowanie 
różniły się od siebie. Aktualnie otwarcie 
przyznaję, że w wielu przypadkach tego 
po prostu nie da się słuchać. Te same 
bity, te same słowa, wszystkie partie 
śpiewane skrupulatnie wyczyszczone 
w programach komputerowych... Być 
może to efekt mojego wieku, ale ja bar-
dzo lubię, gdy w utworze pojawia się 
gitara. Czasem sprawdzają się po prostu 
chórki. Ale cóż, w klubach ludzie się 
przy takich utworach bawią i mają do 
tego pełne prawo.

– To oznacza, że podpatrujesz co 
robią inni?

– Wręcz przeciwnie. Nie oglądam 
programów promujących muzykę di-
sco polo ani nawet wywiadów, których 
udzieliłem. Jestem osobą bardzo kry-
tyczną względem siebie. Wychodzę z za-
łożenia, że zawsze można było zrobić 
coś lepiej. Jeśli natomiast chodzi o kon-
kurencję, to wyznaję wyłącznie taką na 
zdrowych zasadach. Podziwiam Radka 
Liszewskiego, który stworzył wyśmieni-
ty numer „Ona tańczy dla mnie”, gdzie 
po trzech dźwiękach wszyscy wiedzą 
co to jest za piosenka. Niejednokrotnie 
spotykamy się na jakichś imprezach czy 
w hotelu i wspólnie siedzimy do białe-
go rana. To jest fantastyczny człowiek, 
z którym można porozmawiać. Paweł 
Dudek Czadoman to wyśmienity arty-
sta rockowy. Magda Narożna z zespołu 
Piękni i Młodzi to też świetna babka. 
Jest kilka zespołów, z którymi mamy 
fantastyczne relacje – ogromnie się lu-
bimy i darzymy dużym szacunkiem. To 
jest właśnie taka zdrowa konkurencja. 
Zdarza się czasem, że ktoś próbuje mnie 
podejść – podpytuje ile mamy odsłon 
czy like’ów na kanale YouTube. Muszę 
się publicznie przyznać do tego, że nie 
mam zielonego pojęcia jakie to są liczby. 
Dla mnie najważniejsze jest to, że gdy 
gramy koncert pod sceną jest zawsze 
tłum ludzi. To jest mój wyznacznik po-
pularności, a nie liczba wyświetleń.

– A reprezentanci innych gatunków 
muzycznych jak na Was, artystów di-
sco polo, reagują?

– Różnie. Niektórzy robią sobie 
z nami zdjęcie i są w stosunku do nas 
bardzo mili. Nie brakuje jednak także 
takich, którzy nie do końca nas akcep-
tują. Chciałbym, aby to się zmieniło. 
My naprawdę nie śpiewamy po to, aby 
innym odbierać publiczność.

– Trzeba Ci oddać to, że jesteś au-
torem kilku klasyków tego gatunku 
muzycznego...

– Chociaż może to nieskromnie za-
brzmieć – to fakt. Bez piosenki „Wol-
ność” czy „Jesteś szalona” nie odbywa 
chyba żadne wesele w tym kraju. Świa-
domość tego jest bardzo miła. Zdarzało 
się nawet tak, że koledzy z branży pytali, 
jak to się dzieje, że oni mają jeden prze-
bój a w moim przypadku hitem staje się 
niemal każda piosenka, którą wydaję?

– Lubisz jak nazywają Cię królem 
disco polo?

– Najpierw małe sprostowanie. Kilka 
lat temu jakiś dziennikarz napisał, że je-
stem królem disco polo. Zaprzeczyłem, 
mówiąc, że królem jest Zenek Marty-
niuk, a ja co najwyżej mogę być jego 
paziem. W kolejnych latach tytuł ten 
przyznawany był kolejnym artystom 
i można powiedzieć, że zaczęły się 
tworzyć małe królestwa (śmiech). Tak 
naprawdę jednak nie utożsamiam się 
z tym sformułowaniem. Chociaż muszę 
przyznać, że jestem szarą eminencją – 
każdy mnie zna (śmiech).

– Masz jakiś sprawdzony sposób na 
to, żeby stworzyć przebój?

– Wiele osób mnie o to pytało. Po la-
tach muszę przyznać, że według mnie 
takiego sposobu nie ma. Można pisać 
piosenkę z nadzieją, że będzie to prze-
bój, ale w rzeczywistości to słuchacze 
zadecydują o tym czy tak rzeczywiście 
się stanie. W trakcie tych lat na scenie 
zdobyłem jednak pewien rodzaj wyczu-
cia. Słuchając nawet nieswojego utworu 
jestem w stanie z dużą dozą prawdopo-

SILESIA BUSINESS & LIFE
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dobieństwa stwierdzić, czy ta piosenka 
będzie hitem, czy też trzeba nad nią po-
pracować. 

– Oprócz muzyki zajmujesz się 
jeszcze biznesem.

– Rzeczywiście, inwestuję zarobione 
pieniądze. Wynika to z faktu, że staram 
się myśleć o przyszłości. Postawiłem 
na branżę odzieżową i muszę przyznać, 
że póki co wychodzi to bardzo dobrze. 
Połączyliśmy się z koncernem Matteo 
Milano, w wyniku tego powstała marka 
odzieżowa Miller Tulipan Matteo Mila-
no. Pod tym szyldem odnosimy sukce-
sy. Jeśli chodzi o agencję koncertową, to 
też fajnie mi to wyszło. Chłopak, który 
jest pod naszym szyldem Luka Rosi, 
w kilka tygodni z piosenką „Ty bądź” 
znalazł się na pierwszych miejscach 
największych list przebojów. Bardzo 
dużo też koncertuje, więc można 
powiedzieć, że jego kariera się 
rozkręca. Co dalej? Mamy jesz-
cze kilka pomysłów na biznes, 
ale nie chcemy o tym mówić, 
żeby nie zapeszyć.

– Kusisz się o projektowa-
nie ubrań?

– Zdecydowanie nie. Z zało-
żenia nie zajmuję się rzeczami, 
na których się nie znam. To jest 
działka ludzi, którzy zajmują się 
projektowaniem ubrań zawodowo, 
czyli to jest po stronie Matteo Mi-
lano. Oni wysyłają nam projekty, 
a my je akceptujemy bądź nie.

– Dobrze się czujesz w świecie 
biznesu?

– Nie nazwę się rekinem biznesu. Po 
prostu wychodzę z prostych założeń – na 
przykład uznaję, że warto inwestować 
w nieruchomości. Nawet jeśli nie będzie 
to zarabiało, to przecież mam z czego żyć. 
Jeśli to nie przyniesie dużych zysków, to 
zostanie dla dzieci... A może nawet nie-
długo dziadkiem zostanę, kto wie?

– Jesteś na to gotowy?
– Chyba tak. Jestem bardzo rodzin-

ną osobą i chciałbym po sobie coś po-
zostawić, bo medialnie już zostawiłem. 
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Podejrzewam, że za kilkaset lat będą 
o mnie mówić jak o Chopinie (śmiech).

– To przywiązanie do rodziny poja-
wiło się wraz z wiekiem? Sam wielo-
krotnie w wywiadach podkreślałeś, że 
święty nie byłeś i woda sodowa trochę 
Ci do głowy uderzyła.

– Rodzina jest rzeczą najważniejszą. 
To jest świętość. Obserwuję czasem 
młode zespoły i widzę, że krok po kroku 
popełniają te same błędy, które kiedyś ja 
popełniłem. Nie zamierzam ich jednak 
pouczać i moralizować. Gdy jest się zbyt 
szczerym, to wszyscy się tylko obrażają.

– To oznacza, że doświadczasz ciem-
nych stron życia artysty? Bo jednak 
wielu Ci zazdrości statusu społeczne-
go, możliwości występowania na sce-
nie, popularności…

– Wszystko ma swoje plusy i minusy. 
Był taki moment, kiedy woda sodowa ude-
rzyła mi do głowy. Otwarcie się do tego 
przyznaję. Każdy, gdy zacznie lepiej za-
rabiać, dochodzi do momentu, w którym 
chce się zacząć cieszyć pieniędzmi. Nowe 
samochody, imprezy… Gdy kończą się pie-
niądze, wszystko znika niczym bańka my-
dlana. Najważniejsze, żeby sobie wszystko 
odpowiednio poukładać w głowie.

– To jest metoda na sukces w show-
biznesie?

– Jak ktoś jest słaby psychicznie i żyje 
teraźniejszością, to daleko w show-biz-
nesie nie zajdzie. Naprawdę trzeba my-
śleć o przyszłości, ważyć słowa i czyny, 
bo człowiek zarówno za jedno, jak i za 
drugie jest odpowiedzialny. To, co zrobi-
ło się kilkanaście lat wcześniej, po latach 
może okazać się skazą na całe życie.

– Co robisz kiedy nie ma Cię na sce-
nie?

– Koszę trawę, siedzę na tarasie i piję 
lokalne piwo. Ale takich chwil jest nie-
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wiele. W sezonie są tygodnie, gdy gra 
się koncerty codziennie.

– Poza sezonem jest lżej?
– Niestety, nie, bo wtedy przycho-

dzi czas na inne obowiązki i sprawy 
związane z muzyką. Trzeba przypil-
nować interesów, udzielać wywia-
dów, zagrać kilka koncertów charyta-
tywnych czy zrobić sesje zdjęciowe. 
Nie wolno zapominać, że jesteśmy ar-
tystami i publiczność czeka na nasze 
nowe piosenki, więc okres zimowy 
to odpowiedni czas, by zamknąć się 
w studiu, stworzyć kilka propozycji 

i popracować nad układami chore-
ograficznymi.

– Nie przeszkadza Ci to, że ciągle 
jesteś na świeczniku?

– Po tylu latach już się do tego przy-
zwyczaiłem. Gorzej z moimi bliskimi. 
Często będąc na rodzinnym wyjeździe 
proszą mnie, abym zagospodarował so-
bie wolny czas sam, bo oni by chcieli 
pozwiedzać, a wokół mojej osoby za-
wsze robi się zamieszanie. To jest przy-
kre, ale w pełni ich rozumiem. Fani 
niestety nie zawsze wykazują się zro-
zumieniem. Zdarzają się nawet sytu-

acje, gdy proszą moją żonę, aby zrobiła 
nam pamiątkowe zdjęcie, co nie jest 
zbyt stosowne.

– Czegoś żałujesz?
– Z wiekiem coraz częściej myślę 

o swoim życiu. Czasem trochę żałuję, 
że nie spędziłem więcej czasu z dzieć-
mi i z żoną. Nie pamiętam, żebym był 
z synami na placu zabaw… Z perspek-
tywy lat trochę mnie to boli.

– Dziękuję za rozmowę i życzę dal-
szych sukcesów.

Rozmawiała: MZ
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Wyjątkowe
przyjęcia

tylko w Holiday Inn Dąbrowa Górnicza ****

Do dyspozycji Gości oddajemy 160 klimatyzowanych pokoi, 6 
sal konferencyjnych (20 – 300 osób), Salę Balową o powierzchni 
300 m2, Lobby Bar, Restaurację Zagłębie Smaku (serwującą 
kuchnię międzynarodową z akcentem kuchni zagłębiowskiej),  
Reden Panorama Bar (Sky bar na 9-tym piętrze), Fitness Centre, 
Parking do 100 samochodów, Business Corner, bezpłatny dostęp 
do Internetu Wi-Fi w całym hotelu oraz bezpośrednie połączenie 
z Aqua Parkiem „Nemo”.

Holiday Inn Dąbrowa Górnicza
Aleja Róż 1A / 41-300 Dąbrowa Górnicza / +48 32 755 00 / sales@hidabrowa.pl

Idealny hotel - 15 min od centrum Katowic!

Sprawdź
ofertę!

Restauracja 
Zagłębie 
Smaku

Aquapark
NEMO

Reden 
Panorama

Bar

Hotel posiada 
podziemne połączenie 

z Aqua Parkiem, w 
którego w ofercie 

znajdują się baseny, 
sauny, grota solna 
i gabinet masażu.

Dania kuchni 
międzynarodowej 

z akcentami 
kuchni regionalnej 

zaspokoją najbardziej 
wymagające 
podniebienia

Eleganckie wnętrze 
na najwyższym 

piętrze hotelu, czynne 
do późnych godzin 

nocnych
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Bo „PYCHA” to nie grzech
FIRMY REGIONU

SAKANA

Sakana to ogólnopolska sieć re-
stauracji, która od 18 lat cieszy się 
nieustającą estymą i popularno-
ścią wśród miłośników i znawców 
kuchni japońskiej. Ten oryginalny 
koncept już na stałe ugruntował 
swoją pozycję wśród mieszkańców 
aglomeracji Śląska.

Obserwując ciągły wzrost zainte-
resowania zdrową kuchnią japoń-
ską, w oparciu o nowe trendy ku-
linarne nieprzerwanie ulepszamy 
i poszerzamy nasze menu. Dzięki 
doświadczeniu całego zespołu zgłę-

W czerwcu tego roku Sakana Katowice miała przyjemność gościć swoich przyjaciół na impre-
zie zorganizowanej z okazji 9 lat istnienia lokalu przy ulicy Mielęckiego 6 w Katowicach. 

biamy coraz więcej tajników kuch-
ni Kraju Kwitnącej Wiśni.

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

W naszych restauracjach staramy 
się zaskakiwać gości nowościami 

wykorzystując produkty sezono-
we oraz bazując na kreatywności 
naszych szefów kuchni. Nowością 
restauracji w Katowicach jest Ja-
poński Grill KOMODO. To właśnie 
na grillu przygotowywane są nasze 
specjały: łosoś w pomarańczowej 
paście miso, okoń z tosazu i zuke, 
tuńczyk tataki itd. Nowe dania inspi-
rowane są kuchnią japońską i śród-
ziemnomorską. Używane składniki 
są najwyższej jakości, a ryby często 
pochodzą z ekologicznych, dzikich 
połowów. 

SILESIA BUSINESS & LIFE50
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Nasza dewiza to najwyższej jako-
ści serwis, zarówno w restauracji, jak 
i podczas dostaw do domu i biura. 
Liczba zadowolonych gości stale ro-
śnie, a program lojalnościowy Sakana 
Friends spotyka się z wielkim zainte-
resowaniem.

Miarą naszego sukcesu jest nie tyl-
ko liczba wzorujących się na nas re-
stauracji w regionie, lecz także bardzo 
liczne zadowolone grono odwiedzają-
cych nas na co dzień gości. Opinię tę 
podzielają także kulinarni smakosze 
z szefem kuchni reprezentacji Polski 
w piłce nożnej Tomaszem Leśniakiem 
na czele.

Wraz z partnerami naszych dziewią-
tych urodzin, tj.: Masertati Pietrzak, 
Silesia Business&Live, Kuchnie Świa-
ta S.A., Teatr Śląski, Wyborowa S.A. 
Pernod Ricard, Litex Promo Sp. z o.o., 
chcielibyśmy raz jeszcze podziękować 
Państwu za tak liczne przybycie, jed-
nocześnie zapraszając do korzystania 
z naszej bogatej oferty.

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

www.facebook.com/
SakanaSushiBarKatowice/ 
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Kim są dziewczyny, które podbiły serca widzów podczas 55. Krajowego Festiwalu 
Piosenki Polskiej w Opolu? Poznajcie Tulię Biczak, Dominikę Siepkę, Joannę Sinkie-
wicz i Patrycję Nowicką. Szczecinianki opowiedziały nam m.in. o swoich dotychcza-
sowych doświadczeniach scenicznych, historii związanej z nagraniem coveru jednego 
z największych przebojów grupy Depeche Mode, a także wrażeniach po tym, jak zna-
lazły się na ustach słuchaczy w całym kraju, w ciągu zaledwie kilku miesięcy.

Jeszcze wszystko przed nami
SHOW BUSINESS

TULIA

– W czerwcu zgarnęłyście aż trzy na-
grody podczas Krajowego Festiwalu 
Piosenki Polskiej w Opolu. Dla dziew-
czyn, o których głośno zaczęło się robić 
zaledwie kilka miesięcy wcześniej, mu-
siało być to niesamowite przeżycie. Ten 

SILESIA BUSINESS & LIFE

występ wywrócił wasze życie do góry 
nogami?

Tulia Biczak: – Być może cię zaskoczę, 
ale nie. Żyjemy tak jak do tej pory. Koncertu-
jemy, chodzimy do pracy... Nie zmieniło się 
tak wiele, jak można by było przypuszczać, 

chociaż myślę, że wszystko jeszcze przed 
nami. Występ w Opolu był niesamowity pod 
każdym względem. Otrzymałyśmy trzy sta-
tuetki, co jest wydarzeniem bezprecedenso-
wym w historii tego festiwalu. Jury doceniło 
nas w kategorii Premiera Roku, a widzowie 
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na co dzień, więc nie pozostaje nam nic in-
nego, jak cieszyć się z takiego rozwoju wy-
padków. Filmik z utworem Depeche Mode 
był naszym pierwszym nagraniem, zupełnie 
amatorskim. Nie wiem czy obejrzał go któ-
ryś z członków tego zespołu, którego, tak na 
marginesie, jestem fanką. Zupełnie zasko-
czył nas natomiast komentarz Dawida Pod-
siadły i Karoliny Kozak, współautorki tekstu 
do Nieznajomego. To było wielkie wydarze-
nie w naszym życiu. Możemy powiedzieć, że 
w pewien sposób czujemy się namaszczone 
przez Dawida. Podczas osobistej rozmowy 
powtórzył, że bardzo mu się podoba nasza 
interpretacja tego utworu, zatem jesteśmy 
szczęśliwe podwójnie.

– Skąd wzięło się u was zainteresowanie 
muzyką folkową?

D. S.: – Wszystkie od dziecka udzielały-
śmy się w zespole pieśni i tańca. W moim 
przypadku początkowo był to zespół regio-
nalny. To był zaczątek naszego zainteresowa-

nia folklorem. Z biegiem lat coraz bardziej 
zagłębiłyśmy się w ten muzyczny świat, co 
tylko rozwinęło u nas tę pasję.

Joanna Sinkiewicz: – Nasz sposób śpiewa-
nia jest dla nas zupełnie naturalny. Od samego 
początku, od pierwszego występu na scenie, 
biały głos był naszym środkiem wyrazu. 
Czerpiemy z folkloru, bo po prostu bardzo 
nam się podoba. Nie stoi za tym żadna wielka 
filozofia, zwyczajnie – czujemy ten klimat.

Patrycja Nowicka: – Dokładnie tak. Wy-
stępujemy w strojach inspirowanych ludo-
wymi, w naszej muzyce są instrumenty ludo-
we, a dopełnieniem tego jest nasz biały głos.

– W jaki sposób trafiłyście na pierwszą 
próbę? Zachęcili was rodzice, a może by-
łyście na koncercie i same zapragnęłyście 
nauczyć się śpiewać w ten sposób? Jak to 
wyglądało?

T. B.: – W Szczecinie nie ma wielkich 
tradycji związanych z muzyką regionalną. 
Takie koncerty nie były popularną rozrywką 

przyznali Nagrodę Publiczności. ZAIKS 
nagrodził nas natomiast specjalną nagrodą 
w kategorii „muzyka”, za nietypowe podej-
ście do folkloru. Utwór, który zaprezentowa-
łyśmy, nazywa się Jeszcze cię nie ma.

Dominika Siepka: – Koncertujemy od naj-
młodszych lat, więc byłyśmy do tego wszyst-
kiego w pewnym stopniu przygotowane. 
Pod szyldem Tulia zaczęłyśmy koncertować 
zaledwie kilka miesięcy temu, więc jeszcze 
wiele może się wydarzyć. Trasa koncertowa 
rozpocznie się w październiku. Być może 
wtedy nastąpi jakaś wielka zmiana.

– Wasza kariera rozwija się w zawrot-
nym tempie. Zespół Tulia istnieje zaledwie 
od roku, a na koncie ma już pierwsze, i to 
nie byle jakie, sukcesy. Zostałyście też do-
cenione m.in. przez Dawida Podsiadłę. Fu-
rorę zrobił wasz cover utworu Enjoy the 
silence... Nie przytłacza was to wszystko?

T. B.: – Radzimy sobie z tymi emocjami. 
To wszystko jest bardzo miłe i nie zdarza się 
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w naszych dziecięcych latach. W mieście jest 
tylko jeden zespół pieśni i tańca. W moim 
przypadku wszystko zaczęło się dość przy-
padkowo. Do pójścia na pierwsze zajęcia 
namówił mnie nauczyciel szkoły, w której 
się uczyłam. Zależało mu na tym, żeby jego 
uczniowie rozwijali się artystycznie.

D. S.: – Jeśli chodzi o mnie, to wygląda-
ło to tak, że mama zaciągnęła mnie na pró-
bę, kiedy miałam siedem lat. Bardzo mi się 
spodobało, wciągnęłam się tak, że nie było 
już od tego odwrotu. Pierwsze taneczne i wo-
kalne kroki stawiałam w moich rodzinnych 
Pyrzycach. Był to zespół regionalny, wyko-
nywaliśmy tańce pyrzyckie, będące jedyny-
mi opracowanymi na Pomorzu Zachodnim.

J. S. : – Mnie i Patrycję, podobnie jak Tu-
lię, zachęcił nasz nauczyciel. Chodziłyśmy do 
tej samej szkoły. Przez lata rozwijałyśmy się 
w tym kierunku, aż w końcu poszłyśmy własną 
ścieżką. Zobaczymy co dalej z tego wyniknie.

– Też jestem tego ciekaw. Moda na ze-
społy czerpiące pełnymi garściami z folku 
powraca co jakiś czas w kulturze masowej. 
Popularne były już Brathanki czy Zako-
power... Teraz przyszedł czas na Tulię?

T. B.: – Do tego kanonu można jeszcze do-
pisać wiele innych zespołów. Myślę, że tego 

rodzaju muzyki brakuje ludziom na co dzień. 
To jest klucz do zrozumienia fenomenu po-
pularności takich kapel. Przed laty wielu lu-
dzi wyjeżdżało ze wsi do miast, a dziś najwi-
doczniej potrzebują przypomnieć sobie skąd 
pochodzą oni lub pochodzili ich przodkowie. 
Pragną przypomnieć sobie, gdzie są ich ko-
rzenie. Czy osiągniemy sukces na miarę wy-
mienionych przez ciebie zespołów? Początki 
wyglądają obiecująco. Wyprzedał się cały 
nakład naszej debiutanckiej płyty, dzięki 
czemu zostałyśmy nagrodzone Złotą Płytą. 
Powolutku zaczynamy koncertować, staje 
się to stopniowo naszym głównym zajęciem, 
naszą pracą... Robimy to co lubimy i to jest 
dla nas najważniejsze. To właśnie możliwość 
spełniania się jest według mnie największym 
sukcesem, jaki możemy osiągnąć.

– Miałem pytać kto jest liderką zespo-
łu, ale sądząc po tym, kto bierze na siebie 
większość odpowiedzi, chyba już wiem.

D.S.: – Tulia z zespołu Tulia (śmiech).
T. B.: – Nie, nie przedstawiłabym tego 

w ten sposób.
D. S.: – To co robimy jest wynikiem na-

szej pracy zespołowej, ale kiedy pojawiają 
się jakieś nieporozumienia, to Tulia je roz-
strzyga. To normalne, że są spięcia, czasem 

dochodzi do ostrzejszej wymiany zdań... 
W takich momentach stara się nas uspoka-
jać, załagodzić konflikt. Opiekuje się nami 
wszystkimi i trzyma pieczę nad sprawami 
zespołu.

– Rozumiem w takim razie, że to właśnie 
Tulia, jeśli zajdzie taka potrzeba, ma roz-
strzygające zdanie? W tym momencie mam 
na myśli przede wszystkim spory powstałe 
w procesie twórczym.

T. B.: – Czasami tak jest.
P. N.: – Z reguły jednak potrafimy się po-

rozumieć w każdej kwestii.

– Dlaczego zdecydowałyście się nazwać 
zespół od imienia jego członkini?

D. S.: – Tulia wymyśliła całą koncepcję, 
wpadła na ten pomysł, a poza tym to jest bar-
dzo ładne imię.

J. S.: – Krótkie, chwytliwe, rzadko spoty-
kane...

P. N.: – Idealne na nazwę zespołu.
D. S.: – Tak naprawdę, większość osób na-

wet nie wie, że to jest imię.

– Co ciekawe, jak przeczytałem przed 
rozmową z wami, nie wywodzi się ono 
z polskiej tradycji.
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T. B.: – To prawda, nie ma żadnych tra-
dycji w Polsce, wywodzi się z zupełnie in-
nych zakątków Europy. Widzę natomiast, że 
zaczyna budować swoją tradycję w naszym 
mieście, ponieważ pod koniec ubiegłego 
roku w lokalnej prasie opublikowano artykuł 
na temat niespotykanych imion nadawanych 
dzieciom i pojawiła się w nim Tulia. To miłe, 
i cieszę się z tego powodu.

– Wcale mnie to nie dziwi. Powiedzcie 
mi proszę, kiedy narodziła się koncepcja, 
żeby poprzez stylistykę folkową, wzboga-
coną o elementy nowoczesnej muzyki, re-
interpretować znane utwory popowe? To 
świeży pomysł czy nosiłyście to w sobie od 
dawna?

T. B.: – W październiku zeszłego roku 
Depeche Mode ogłosił muzyczny konkurs 
na swoim facebookowym fanpage’u. Każdy 
mógł wziąć w nim udział i nagrać własny 
cover utworu tej grupy. Poprosiłam o pomoc 
parę koleżanek z zespołu, a także osoby gra-
jące na instrumentach, a następnie wspólnie 
nagraliśmy Enjoy the silence. W ten sposób 
wszystko się zaczęło. Przede wszystkim chcia-
łyśmy się dobrze bawić, a przy okazji sprawić 
również przyjemność fanom Depeche Mode. 
Dalszy rozwój wypadków już znasz.

– Po opublikowaniu pierwszego nagra-
nia po prostu poszłyście za ciosem?

T. B.: – Właściwie tak. Tuż po tym, jak za-
mieściłyśmy go w sieci, zaczęły się pytania 
dotyczące tego za jaki utwór zabierzemy się 
w drugiej kolejności. Postanowiłyśmy rozwi-
jać tę koncepcję. W dodatku nasz pierwszy 
filmik obejrzały osoby, które teraz z nami 
współpracują, dzięki czemu przerodziło się 
to w coś poważniejszego.

– Pierwsze nagranie opublikowałyście 
w lutym. Obecnie ma ono ponad dwa mi-
liony wyświetleń. Nieco później przyszedł 
czas na Dawida Podsiadłę i utwór Nie-
znajomy, który przebił ten wynik ponad 
trzykrotnie. To pokazuje, jak potężnym 
medium stał się Internet w ostatnich kil-
kunastu latach. Uważacie, że można obec-
nie osiągnąć sukces bez wsparcia wielkiej 
wytwórni fonograficznej?

T. B.: – Istotnie, żyjemy w czasach, w któ-
rych można obserwować wspaniale rozwi-
jające się kariery niezależnych artystów, 
jednak nie mając zaplecza finansowego 
i ponadprzeciętnej determinacji jest to bar-
dzo trudne. Mimo wielkiego sukcesu inter-
netowego jesteśmy wdzięczne za wsparcie 
naszym współpracownikom i wytwórni. Nie 
jesteśmy w pełni samodzielnymi muzykami, 
nie mamy pojęcia o technicznych aspektach 
produkcji. To duży komfort, że możemy sku-
pić się na śpiewie, czyli na tym co lubimy 
najbardziej.

– Swój debiutancki album wydałyście 
w maju. Znalazły się na nim covery pio-
senek znanych polskich i zagranicznych 
artystów. Na trackliście mamy Nigdy 
więcej ze mną nie tańcz Ani Dąbrowskiej, 
Nie pytaj o Polskę Obywatela G.C., a tak-
że Nothing else matters Metalliki czy też 
wspomniany już wcześniej utwór Depeche 
Mode. Jak widać po ilości sprzedanych eg-
zemplarzy, repertuar trafiony idealnie...

D. S.: – Na to wygląda. Cieszy nas to po-
dwójnie, ponieważ bardzo cenimy wszyst-
kich artystów, których utwory zaśpiewały-
śmy. Z naszej strony jest to swego rodzaju 
hołd dla nich. To jest muzyka, której słu-
chamy na co dzień, która nas inspiruje, przy 
tych dźwiękach dorastałyśmy. Te melodie 
są naszym zdaniem piękne, dlatego właśnie 
bardzo chciałyśmy je zaśpiewać.

– Właśnie! Czego słuchacie na co dzień? 
To muzyka folkowa i popowa czy może 
znajdujecie też miejsce dla zupełnie in-
nych muzycznych światów?

T. B.: – Każda z nas słucha czegoś innego.
J. S.: – Przede wszystkim tego, co nas po-

ruszy, co jest według nas ciekawe. Osobiście 
słucham muzyki z lat 80. i 90. oraz klasyki.

D. S.: – W moim przypadku jest to głów-
nie rock. Mój tata jest fanem zespołu Lady 
Pank, więc zostałam wychowana przy mu-
zyce tego zespołu. Słucham jej do dziś, ale 
bardzo lubię też Krzysztofa Zalewskiego 
i innych rockowych wykonawców polskiej 
sceny. Wszystko zależy od tego, co mi 
w ucho wpadnie. Oczywiście nie ograniczam 
się tylko do krajowych artystów.

P. N.: – Ja słucham trochę cięższej muzyki, 
takiej jak na przykład Metallica, której utwór 
znalazł się na naszej debiutanckiej płycie. 
Czasem uciekam jednak w inne klimaty, ta-
kie jak muzyka Dawida Podsiadły czy grupy 
Maanam lub całkowicie zbaczam z kursu 
i wkładam do odtwarzacza na przykład płytę 
Taco Hemingwaya.

T. B.: – No to też się wypowiem. Słucham 
wielu przeróżnych zespołów, chociaż najbar-
dziej ciągnie mnie do muzyki elektronicznej. 
Ostatnio byłam na koncercie Massive Attack, 
których utwory, podobnie jak ma to miejsce 
w przypadku Depeche Mode, zawsze mam 
w odtwarzaczu. Z drugiej strony bardzo lu-
bię też posłuchać takich wokalistek, jak Lisa 
Gerrard czy Elisabeth Fraser. Mogłabym 
długo wymieniać.

– Planujecie wydać w przyszłości płytę 
złożoną wyłącznie z autorskich piosenek?

T. B.: – Tak, jak najbardziej. Zaledwie kil-
ka miesięcy temu ujrzała światło dzienne na-
sza pierwsza płyta, więc chcemy dać zarów-
no sobie, jak i słuchaczom, czas na wydanie 
kolejnego albumu, ale mamy takie plany.

D. S.: – Zależy nam na tym, żeby nasi od-
biorcy osłuchali się z tym, co przygotowa-
łyśmy dla nich pracując nad pierwszą płytą, 
i zagłębili się w nasze interpretacje.

J. S.: – Mamy wiele różnych pomysłów, 
jeszcze nie wiemy na jakie zdecydujemy się 
postawić.

P. N.: – Nie chcemy się spieszyć, pojawić 
się i zniknąć z tej sceny w krótkim czasie. 
Kochamy to co robimy i chcemy to konty-
nuować. Pracujemy nad nowymi pomysłami, 
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staramy się je rozwijać, ale od tego jeszcze 
długa droga do wejścia do studia.

D. S.: – Jeden z naszych autorskich utwo-
rów został na płycie zaprezentowany. Dru-
gi, póki co, jest w cieniu, ale myślę, że już 
wkrótce z niego wyjdzie.

– Jak przebiega u was proces twórczy? 
Same gracie na instrumentach, komponu-
jecie czy jednak zdajecie się w tych spra-
wach na producentów?

T. B.: – Wszystkie dziewczyny poza mną 
ukończyły szkoły muzyczne. Potrafią grać 
na instrumentach, ale żadna z nas nie kom-
ponuje. Uczestniczymy jednak w procesie 
powstawania piosenek, mamy wpływ na 
brzmienie tworzonych aranżacji, same decy-
dujemy co i jak śpiewamy...

J. S.: – To jest praca zespołowa. W tym 
procesie jesteśmy ważne zarówno my, jak 
i producent muzyczny. Każda z nas ma coś 
do powiedzenia. Głównym elementem tego 
wszystkiego jest biały głos, muzyka folko-
wa, co staramy się podkreślać. Tworzymy 
drużynę.

P. N.: – Dodam jeszcze, że podczas po-
wstawania naszych autorskich utworów po-
mogły nam nasze przyjaciółki Sonia Krasny 
i Nadia Dalin. Bardzo im za to dziękujemy.

– Patrząc na wasz pierwszy klip można 
stwierdzić, że od początku miałyście jasny 
pomysł na siebie, swój wygląd i brzmie-
nie. Producenci muzyczni i specjaliści od 
wizerunku z Public Image musieli jednak 
pomóc wam swoim doświadczeniem...

T. B.: – To prawda, wsparcie otrzymały-
śmy ogromne pod każdym względem. Te 
osoby są w stanie złożyć nasze pomysły 
w spójną całość. Wielka w tym zasługa Tom-
ka Drozdka, który jest multiinstrumentalistą, 
pięknie gra na instrumentach etnicznych. 
Bardzo pomogła nam cała grupa producenc-
ka Public Image.

J. S.: – Mówiąc najprościej, naszym pomy-
słem zaopiekowały się zdolne osoby, dzięki 
którym wszystko co widzą i słyszą odbiorcy, 
zyskało taką, a nie inną formę.

T. B.: – Jeśli chodzi natomiast o nasz wi-
zerunek, to od samego początku miałyśmy 

bardzo klarowną koncepcję. Tego się trzy-
mamy, a wręcz staramy się jeszcze bardziej 
podkreślać. To jest coś, co nas wyróżnia: 
stroje, w jakich występujemy, nasz folklory-
styczny charakter, a także śpiew, który jest 
doskonałym dopełnieniem całości.

– W teledyskach, o czym mówiliśmy już 
wcześniej, można was zobaczyć w stro-
jach ludowych. Z jakich regionów kraju 
pochodzą?

T. B.: – Ten, w którym występujemy obec-
nie, jest strojem opoczyńskim. W przygoto-
waniu są natomiast nasze własne, inspirowa-
ne strojami narodowymi, głównie łowickimi. 
Niestety, nasz region nie posiada własnych, 
więc nie pozostało nam nic innego, jak 
oprzeć się na tradycjach pochodzących z in-
nych zakątków Polski. Zależy nam, żeby był 
to kostium. Tak jak nasza muzyka czerpie 
z folkloru, tak chcemy również, żeby stroje 
były nim inspirowane. Nie muszą, a może 
nawet nie powinny, wyglądać dokładnie tak 
samo. Chcemy inspirować się wizerunkowo, 
a nie pokazywać to samo, kropka w kropkę.
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P. N.: – Nie jesteśmy zespołem ludowym 
czy folklorystycznym.

T. B.: – Tak, to jest ważne, bo pojawiają 
się w stosunku do nas pewne zarzuty zwią-
zane z tym, że jako zespół folklorystyczny 
powinnyśmy inaczej podchodzić do naszej 
twórczości i wizerunku, ale my wcale nie 
jesteśmy zespołem folkowym, regionalnym. 
Podkreślam to jeszcze raz. Nie należy w ten 
sposób traktować naszej muzyki, a także 
tego, co prezentujemy podczas koncertów 
czy w teledyskach.

– Na scenie jesteście obecne od lat. 
Wcześniej wszystkie razem występowa-
łyście w zespole pieśni i tańca. Tak jak 
już wspominałem, to co wydarzyło się na 
przestrzeni ostatniego roku, musiało tro-
chę namieszać w waszym życiu. Co wam 
się w tym podoba, a za czym tęsknicie, 
z okresu przed założeniem Tulii?

T. B.: – W prywatnym życiu, jak do tej 
pory, prawie nic się nie zmieniło. Jesteśmy 
jednak coraz bardziej rozpoznawalne i tak 
jak mówiłam wcześniej, zaczynamy trakto-

wać tę działalność jako nasze główne zajęcie. 
Czuć w powietrzu, że te największe zmiany 
dopiero przyjdą. Otrzymujemy coraz więcej 
propozycji koncertów. Oprócz klubowej tra-
sy koncertowej, która ruszy w październiku, 
będziemy też występować podczas wspania-
łej imprezy jaką jest Lato z Radiem. Poja-
wimy się tam w towarzystwie wykonawców, 
których same słuchamy na co dzień. Na 
scenie zagra Monika Brodka, Krzysztof Za-
lewski, a po chwili... zespół Tulia. To niesa-
mowite. Zaśpiewamy też w Sopocie u boku 
Kasi Kowalskiej.

– Nie wywiera to na was zbyt dużej 
presji?

T. B.: – Odczuwamy pewną presję, ale 
w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie 
jest to coś, co nas paraliżuje. Wcześniej 
występowaliśmy z Natalią Nykiel i Piano-
hooligan, podczas ceremonii wręczania Fry-
deryków. Wspominam to jako bardzo miłe 
doświadczenie.

J. S.: – Był to nasz pierwszy występ, ale 
czułyśmy się bardzo dobrze. Natalia się 

nami zaopiekowała. To osoba, która wie 
czego chce i łatwo było nam się z nią do-
gadać.

– Który z dotychczasowych występów 
zrobił na was największe wrażenie?

T. B.: – Opole!
D. S.: – Tak, zdecydowanie był to nasz 

występ podczas Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu. Nie spodziewałyśmy się tak wiel-
kich emocji, tak żywej reakcji ze strony pu-
bliczności...

P. N.: – W naszych najśmielszych ocze-
kiwaniach nie wyobraziłybyśmy sobie tak 
wielkiego wsparcia osób zgromadzonych 
w opolskim amfiteatrze. To było istne sza-
leństwo.

T. B.: – To prawda. Myślę, że to zaskocze-
nie można było wtedy zauważyć na naszych 
twarzach.

D. S.: – Dopiero zaczynamy swoją przy-
godę z koncertowaniem pod nazwą Tulia, ale 
trudno nam sobie wyobrazić, żeby atmosfe-
ra i reakcja publiczności podczas koncertu 
mogły być lepsze niż to, co przeżyłyśmy 
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w Opolu. Nie oznacza to, że nie chciałyby-
śmy się kiedyś mile zaskoczyć. Cokolwiek 
się jednak zdarzy, ten występ zawsze będzie 
dla nas szczególny.

– Gdzie będzie was można zobaczyć 
podczas nadchodzącej trasy?

T. B.: – We wszystkich największych mia-
stach Polski. W Warszawie, Bydgoszczy, 
Łodzi, Szczecinie, Wrocławiu, Gdańsku, 
Poznaniu...

– Na Śląsk również zawitacie?
D. S.: – Tak, jeden z koncertów odbędzie 

się w Katowicach. Zagramy w Klubie Kró-
lestwo.

– Co was czeka po trasie koncertowej? 
Jakie postawicie przed sobą kolejne cele?

T. B.: – Nie koncentrujemy się na tym 
w tej chwili. Zależy nam na tym, żeby poka-
zać się z jak najlepszej strony podczas zbli-
żających się koncertów. Wszystko w swoim 
czasie. Pomyślimy o tym, kiedy przyjdzie na 
to odpowiedni moment.

J. S.: – Tak, po prostu chcemy dobrze za-
prezentować się na scenie, pokazać swoją 

twórczość na żywo jak największej liczbie 
odbiorców.

– To może w takim razie chciałybyście 
zostać wyróżnione platynową płytą?

T. B.: – Cele sprzedażowe tak mocno nas 
nie interesują. Nie chcę przez to powiedzieć, 
że nas to w ogóle nie obchodzi, ponieważ to, 
ile sprzeda się naszych płyt, decyduje o na-
szej pozycji na rynku muzycznym, ale to jest 
bardziej cel wytwórni płytowej, niż nasz. 
Wszystkie jesteśmy w tej sprawie zgodne: 
przede wszystkim chcemy nadal robić to co 
kochamy. Chcemy robić to jak najdłużej. To 
jest nasz priorytet.

– Słuchając tego co mówicie, można wy-
ciągnąć wniosek, że bardzo skromne z was 
dziewczyny.

J. S.: – Bo tak jest!
T. B.: – Sodówka nie uderzyła nam do 

głowy. Być może po części dlatego, że nasze 
występy jako zespół Tulia nie były naszymi 
pierwszymi doświadczeniami scenicznymi. 
Byłyśmy w pewnym stopniu przygotowane 
na to wszystko. Muszę jednak przyznać, że 
wydarzenia, które przeżyłyśmy w ostatnich 

miesiącach, następowały po sobie bardzo 
szybko. Kiedy jechałyśmy do Opola, nie li-
czyłyśmy na jakiekolwiek wygrane, potrak-
towałyśmy to jak przygodę. To, co wydarzyło 
się na miejscu, przerosło nasze oczekiwania.

P. N.: – Cieszymy się z tego, co wydarzy-
ło się w ostatnich miesiącach, ale trzeba też 
jasno powiedzieć, że osiągnięcie wielkiego 
rozgłosu nie było naszym celem. Nie doszu-
kasz się u nas jakiegoś nagłego przypływu 
megalomanii, bo od dziecka występujemy. 
Nie jest to dla nas zupełna nowość.

D. S.: – Kontynuujemy to, co już wcze-
śniej robiłyśmy. Zgoda, teraz wygląda to ina-
czej, cała uwaga skoncentrowana jest na nas, 
czterech dziewczynach występujących ze 
sobą na scenie, nie na całym zespole złożo-
nym z kilkudziesięciu osób, ale to wszystko 
działa na podobnych zasadach.

– W takim razie nie pozostaje mi nic in-
nego, jak życzyć wam kolejnych sukcesów, 
a przede wszystkim robienia jak najdłużej 
tego co kochacie.

T. B.: – Dziękujemy.

Rozmawiał Tomasz BREGUŁA
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KLAUDIUSZ SEVKOVIC

PODRÓŻE

62

DUBAJ

SILESIA BUSINESS & LIFE

Mieszkańcy wioski zajmowali się rybo-
łówstwem, łowieniem pereł, budowaniem 
łodzi oraz zapewniali zakwaterowanie 
i utrzymanie kupcom, którzy przybywali 
do Dubaju, aby sprzedawać złoto, przy-
prawy i tkaniny. Kolejnym krokiem milo-
wym w historii Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich było przybycie w 1793 roku 
plemienia Bani Yas, które przejęło władzę 

Dubaj jest drugim co do wielkości, a także najbardziej zaludnio-
nym, miastem Zjednoczonych Emiratów Arabskich na Półwyspie 
Arabskim. Historia Dubaju sięga 3000 lat p.n.e. i jest interesująca 
oraz różnorodna. Z małej wioski rybackiej Dubaj przebył długą 
drogę, by stać się jednym z najważniejszych centrów biznesowych 
i handlowych na świecie.

i zamieszkało w Abu Dhabi. Dubaj utracił 
niezależność. 

Przez ponad 30 lat miasto było nękane 
wojnami plemion, co zniechęciło kupców 
do handlu w tym rejonie i miało negatyw-
ny wpływ na gospodarkę. Wybudowany 
w tamtym czasie fort Al Fahidi jest obec-
nie miejscem, w którym znajduje się Mu-
zeum Dubajskie, a na początku XIV wieku 
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Dubaj był otoczony murem. Ciągnął się on 
od historycznej dzielnicy Al Fahidi w Bur 
przez fort Al Fahidi i kończył na terenie 
Starego Souku. Obszar Al Ras od strony 
Deiry był także otoczony murem. 

W 1820 roku Brytyjczycy wynego-
cjowali zawieszenie broni na szlakach 
morskich, co oznaczało otwarcie szlaków 
handlowych i ponowny rozkwit handlu. 
Miasto nadal bazowało na rybołówstwie, 
handlu i połowie pereł, ale gdy w 1950 
roku w Japonii wynaleziono sztuczne per-
ły, gospodarka tego regionu została zagro-
żona. Kryzys finansowy nie trwał długo, 
ponieważ w 1966 roku nagle wszystko się 
zmieniło – w Dubaju odkryto złoża ropy 

naftowej. Szejk Rashid bin Saeed Al Mak-
toum zapoczątkował rozwój Dubaju, prze-
kształcając miasto z małej osady nad zato-
ką w nowoczesne miasto portowe i ośrodek 
handlu. Dzięki złożom ropy Szejk Rashid 
rozpoczął proces budowy infrastruktury 
miasta, która miała pomóc przeobrazić 
Dubaj w czołowy ośrodek handlu.
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Obecnie Dubaj jest jednym z najbar-
dziej rozwiniętych technologicznie miast 
na świecie, infrastruktura drogowa wraz 
z wieżowcami zapiera dech w piersi, 
a świadomość, iż miasto powstało na 
pustyni, kieruje podziw do ludzi, którzy 
przyczynili się do stworzenia tego nowo-
czesnego miejsca. 

Dubaj to także różnorodność kultur, 
przybywających do miasta, niektórzy 
przyjeżdżają do tego miasta aby praco-
wać i pozostają na wiele lat, inni, tak jak 
ja, aby zobaczyć i poczuć ten niesamowi-
ty klimat. 

Najważniejszym zabytkiem Dubaju 
jest wieżowiec Burj Khalifa (ukończony 
w 2010 r.), który ma wysokości 829,8 m 
i jest najwyższym budynkiem na świecie 
oraz najbardziej znanym punktem miasta. 
Dla większości turystów wycieczka na ta-
ras widokowy na 124 piętrze budynku jest 
obowiązkowa podczas pobytu w mieście. 
Widoki na panoramę miasta z perspekty-
wy lotu ptaka są po prostu oszałamiające. 

Widok z tarasu obejmuje 360-stopniową 
możliwość podziwiania drapaczy chmur, 
a także pustynię po jednej stronie i ocean 
po drugiej. Nocne wizyty są szczególnie 
popularne wśród fotografów ze wzglę-
du na słynne panoramy Dubaju. Wokół 
Burj Khalifa są pięknie zaprojektowane 
ogrody z krętymi chodnikami oraz wiele 
atrakcji wodnych, w tym fontanna w Du-
baju, najwyższa fontanna na świecie, 
wzorowana na słynnej fontannie Bellagio 
w Las Vegas.

Dubaj Mall jest głównym centrum han-
dlowym. Znajduje się ono tuż obok wie-
żowca Burj Khalifa. Oprócz 1200 sklepów 
i 150 restauracji znajduje się w nim kryty 
park rozrywki, lodowisko, ogromny kry-
ty wodospad oraz gigantyczne akwarium 
Dubai Aquarium i podwodne zoo. Nawet 
cały dzień nie wystarczy, aby zobaczyć to 
wszystko. Prawie zawsze odbywają się 
w tym miejscu specjalne wydarzenia, ta-
kie jak muzyka na żywo i pokazy mody. 
Najsłynniejsze z nich to coroczny Dubai 

Shopping Festival w styczniu i lutym oraz 
Dubai Summer Surprises Festival w lipcu 
i sierpniu.

Kolejnym budynkiem, który często po-
jawia się na widokówkach z Dubaju, jest 
Al-Arab będącym najwyższy hotelem na 
świecie, ma on 321 metrów wysokości. 
Wybudowany został na sztucznej wyspie 
na wybrzeżu Dubaju. Zaprojektowany 
został tak, aby przypominał falujący ża-
giel dhow, budynek nocą jest oświetlony 
przez choreografowane kolorowe oświe-
tlenie. Dekadencki pod każdym możli-
wym względem Burj Al-Arab jest jednym 
z najdroższych hoteli na świecie, z naj-
bardziej luksusowymi apartamentami, 
których koszt przekracza 15 tys. USD za 
jedną noc.

Innym miejscem, które warto zoba-
czyć, jest wspaniałe Muzeum Dubajskie, 
które mieści się w forcie Al Fahidi, zbu-
dowanym w 1787 roku w celu obrony Za-
toki Dubajskiej. Ściany fortu zbudowane 
są z tradycyjnych bloków koralowych 

SILESIA BUSINESS & LIFE
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spojonych wapnem. Górne piętro pod-
trzymują drewniane słupy, a sufit jest zbu-
dowany z liści palmowych, błota i tynku. 
W swojej historii fort służył jako rezy-
dencja dla rodziny panującej, siedziby 
rządu, garnizonu i więzienia. Odrestauro-
wany w 1971 roku (i ponownie w 1995 
roku), jest obecnie największym muzeum 
miasta. Wejście posiada fascynującą wy-
stawę starych map Emiratów i Dubaju, 
pokazującą gigantyczną ekspansję, która 
uderzyła w region po boomie naftowym. 
Na dziedzińcu znajduje się kilka trady-
cyjnych łodzi i palmiarnia z wieżą ciśnień 
w Emiratach. W prawej sali znajduje się 
broń, a w lewej eksponowane są instru-
menty muzyczne z Emiratów. Poniżej 
parteru znajdują się sale ekspozycyjne 
z eksponatami i dioramami opisującymi 
różne aspekty tradycyjnego życia w Emi-
ratach (w tym rybołówstwo perełe i życie 
pustynne Beduinów), a także artefakty 
z 3000–4000-letnich grobów na terenie 
archeologicznym Al Qusais.

Dubaj to nie tylko wspaniałe wieżow-
ce i muzeum pozwalające poznać historie 

Emiratów i miasta, ale również niesamo-
wite pola golfowe. W samym mieście i na 
jego obrzeżach znajduje się jedenaście 
pól golfowych. Jednym z nich, na którym 
miałem przyjemność zagrać, jest The Els 
Club. Poza zachęcającymi fairwayami 
i nieskazitelnymi powierzchniami do 
gry jest to pole, które przemawia nawet 
do najbardziej wymagających golfistów. 
Jeśli masz ochotę na pierwszorzędne 
wrażenia z gry w golfa w połączeniu 
z 5-gwiazdkową obsługą i godnym uwagi 
prestiżem z najlepszego miejsca golfowe-
go w Dubaju, The Els Club jest dla ciebie. 
Tych, którzy doceniają największe przy-
jemności życia, przyjmie ten prawdziwy 
sportowy klejnot, który został rewelacyj-
nie zaprojektowany przez zwycięzcę US 
Open i Open Championship Erniego Elsa, 
z otwartymi ramionami. Els ma pasję do 
świetnych kursów linksowych w Wielkiej 
Brytanii, gdzie wygrał dwa ze swoich 
czterech głównych mistrzostw, a tworząc 
The Els Club Dubai, postanowił odtwo-
rzyć niektóre z tych cech w pustynnym 
krajobrazie. Tak narodziło się „pustynne 

ogniwo”, które szybko zostało nazwane 
„najlepszym nowym międzynarodowym 
polem golfowym” przez prestiżowy ame-
rykański magazyn Links.

Drugie wspaniałe pole golfowe to 
Emirates Golf Club, które zostało otwar-
te w 1996 roku, nazywane „The Wadi”, 
zaczerpnięte z arabskiego słowa „dolina”. 
Przeprojektowane w 2005 roku przez le-
gendę golfa i sześciokrotnego zwycięzcę 
Nicka Faldo, kurs łączy w sobie oszała-
miający wygląd z niuansami i wyzwa-
niami każdego kursu mistrzowskiego 
w odpowiednim momencie, zapewniając 
odwiedzającym wyjątkowo przyjemne 
wrażenia z gry w golfa. 

Będąc w Dubaju znajdź czas na odkry-
cie ikony na jego mapie The Palm Jume-
irah. Palm Jumeirah jest prawdopodobnie 
najbardziej niezwykłym wyczynem inży-
nierii, architektury i konstrukcji. Sztucz-
ny archipelag jest synonimem Dubaju. 
Patrząc z góry, stworzona przez człowie-
ka wyspa przypomina stylizowaną palmę, 
która została zbudowana z odzyskanej 
masy ziemi i szeregu sztucznych archi-
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pelagów. Palm Jumeirah jest miejscem 
z najbardziej luksusowymi kurortami 
Dubaju, w tym Atlantis The Palm, Jume-
irah Zabeel Saray, One & Only The Palm 
i wielu innych. Jest tam również mnóstwo 
fantastycznych lokali gastronomicznych, 
takich jak Nobu i 101 Dining Lounge, 
które są dostępne nawet jeśli nie zatrzy-
mujesz się w jednym z wielu kurortów. 
The Palm jest dobrze rozwinięta – z dro-
gami, tunelami i transportem publicznym, 
dzięki czemu można łatwo uzyskać do-
stęp do różnych hoteli, restauracji i atrak-
cji na wyspie. Dużą popularnością cieszy 
się żeglarstwo wokół The Palm Jumeirah 
na jachcie lub łodzi motorowej. Poszuki-
wacze mocnych wrażeń mogą nawet sko-
czyć ze spadochronem nad wyspę, aby 
przeżyć coś wyjatkowego.

Bazując na sukcesie The Palm, władca 
Dubaju wyobraził sobie jeszcze śmielszy 
projekt archipelagu: grupę wysp w kształ-
cie mapy świata widzianej z lotu ptaka. 
Budowa The World Islands rozpoczęła się 
we wrześniu 2003 r. i składa się z trzystu 
małych prywatnych sztucznych wysp 
podzielonych na cztery kategorie – pry-
watne domy, osiedla, wymarzone kurorty 
i wyspy wspólne.

Dubaj oferuje także wiele wspania-
łych plaż, większość to plaże prywatne, 
przynależące do hoteli czy rezydencji, 
jak również kilka publicznych. Najpo-
pularniejszą z plaż publicznych jest The 
Beach JBR, będąca często pierwszym 
przystankiem dla przybywających tu-
rystów. Oferuje ona plażowiczom biały 
piasek i turkusową wodę z bogactwem 
muszelek i rozgwiazd. Ale jest więcej 
do kochania w The Beach JBR niż pia-
sek i pływanie. Udaj się do „The Walk”, 
spokojnej promenady wzdłuż nabrzeża. 
Znajdują się tam międzynarodowe re-
stauracje, modne butiki i luksusowe ho-
tele. W bocznych uliczkach znajdziesz 
mnóstwo kawiarni z tarasem, orzeźwia-
jące bary z sokami, kioski z lodami, skle-
py surfingowe, sklepy, a nawet kino.

Dubaj jest wspaniałym miastem, do 
którego na pewno powrócę, gdyż pozo-
stało w nim jeszcze wiele do zobaczenia.

 qatarairways.com/pl
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Silesia Business & Life Golf Cup 8
GOLF

ROPICE – turniej eliminacyjny

GOLF CUP

BUSINESS&LIFE
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19 maja 2018 r. został rozegrany wspaniały turniej na czeskiej ziemi, w malowniczym miejscu, 
blisko granicy z Polską – Ropice Golf Resort, które zaliczane jest do dziesiątki najlepszych pól gol-
fowych w Republice Czeskiej. 

SILESIA BUSINESS & LIFE
68
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Pole popularne wśród profesjonali-
stów, zaawansowanych graczy, jak rów-
nież wśród początkujących golfistów. 
Pole położone jest w masywie Beski-
du Śląskiego z widokiem na Jaworowy 
Wierch, co zapewnia wspaniałe widoki 
na otaczający krajobraz. Ropice Golf 
Resort zapewnia grę na polu klasy mi-
strzowskiej o charakterze linksowym. 
Jego różnorodność polega na licznych 
bunkrach, charakterystycznej pofalowa-
nej linii fairwaya i ciekawie ukształtowa-
nych greenach oraz przeszkodach wod-
nych. Ropice Golf Resort projektował 
austriacki architekt Hans Georg Erhardt. 
Osiemnaście dołków ma długość 6263 
metrów z czarnych tee, PAR 72. Pole zo-
stało otwarte w 2004 roku. 

Golfiści przybywający w dniu turnieju zosta-
li powitani przez organizatorów, a każdy z nich 
otrzymał giftbag z czapeczką golfową i piłecz-
kami marki Srixon, upominkiem od Golf Team 
oraz Travel & Action. Napoje zapewniła mar-
ka Oshee oraz Coca Cola. Frekwencja wśród 
golfistów dopisała w stu procentach. Wszyscy 
rozpoczęli zmagania golfowe z uśmiechem na 
twarzy i trwali tak do samego końca, a i słoń-
ce zareagowało na tak wspaniałą atmosferę 
i wynurzyło się zza chmur i pozostało z nami 
do wieczora. Na zwycięzców turnieju czekały 
piękne, okazałe puchary, torby golfowe, wedge 
i puttery Cleveland, piłeczki golfowe XXIO 
i Srixon, nagrody firmy Gevelli, jak również 
kwalifikacje do wielkiego finału Silesia Busi-
ness & Life Golf Cup 2018.

Anna KUBALSKA   

Wyniki turnieju eliminacyjnego
Stroke Play Brutto

Paweł Purgal    74
Jerzy Dudek    74
Vojtech Wolny    76

Stableford Netto HCP 0 – 18
Tomasz Traczyk    42
Mariusz Szumański    40
Sławomir Kotlarek    40

Stableford Netto HCP 18,1 – 36
Jarosław Rosiński   40
Ryszard Słowikowski   39
Teodor Jurga   39

Najlepsza kobieta
Petra Janeczkova
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2018

CONTINENTAL 
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TOP 100
GOLF COURSES IN

Beskydská golfová, a.s. Ropice 415
739 61 Ropice, Czechy

gsm: +420 602-442-547

Zapraszamy do Ropice Golf Resort
Oferta specjalna

Green Fee już od 550 CZK/89 zł – płatne trzy dni wcześniej 
Pakiet wakacyjny „Vital Golf” w Hotelu Vitality **** od 4990 CZK/799 zł 

www.beskydgolf.com
gsm: +420 602-442-547
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SIERRA GOLF CLUB – turniej eliminacyjny
 Po raz kolejny Silesia Business & Life Golf Cup zagościła na północy Polski w malowniczym miej-

scu – na polu golfowym Sierra Golf Club. Zainteresowanie turniejem w tej części kraju cieszyło się 
ogromną popularnością i golfiści dopisali co do ostatniego miejsca. 

Wielu z nich przybyło na miejsce już 
kilka dni wcześniej, a to dlatego, że Sierra 
oferuje gościom nie tylko najpiękniejsze 
pole golfowe, ale również wspaniałe apar-
tamenty, które można wynająć na czas 

pobytu. Silesia Business & Life Golf 
Cup przygotowała dla uczestni-

ków turnieju wspaniałe giftbagi 
zawierające pamiątkowe cza-

peczki golfowe Srixon, pi-
łeczki golfowe, zawieszki 
na torby golfowe. Wśród 

zaproszonych osób mieliśmy zaszczyt go-
ścić Marcina Kindlę oraz naszego amba-
sadora Tomasza Iwana, który od wielu lat 
nie opuszcza naszych turniejów. Po pierw-
szej rundzie na golfistów czekał wspania-
ły lunch oraz degustacja włoskich win 
od Wina Winieckich 
oraz Glenmorangie. 
Wieczór upływał przy 
cudownej muzyce, 
która porwała do tań-
ca niejedną osobę. 

Najwspanialsze w tym wszystkim było, to 
że uczestnicy naszego turnieju, pomimo 
kilku godzin gry, mieli w sobie tak dużo 
energii i chęci do zabawy do póź-
nego wieczoru. 
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Wyniki turnieju eliminacyjnego
Stroke Play Brutto:

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

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

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

Drugi dzień zmagań przyniósł kilku 
golfistom niepewność, bo do samego koń-
ca nie było wiadomo jakie ogólne wyniki 
osiągnęli, gdyż na wynik końcowy wpływ 
miał nie tylko HCP, ale także wyniki 
szczegółowe na ostatnich dołkach. Emo-
cjom nie było końca. Organizator turnieju, 
we współpracy z partnerami, przygotował 
dla golfistów wiele wspaniałych konkur-
sów oraz cennych nagród. W tym roku 
zostały przygotowane trzy konkursy Hole 
in one, w których nagrodami były: tygo-
dniowy golfowy wyjazd na Gran Canarię 
– Komu Group, dwa bilety klasy econo-
my do wybranej destynacji na świecie – 
Qatar Airways oraz sprzęt golfowy marki 
Srixon o wartości 10 tys. zł – Golf Team. 
Niestety, pomimo najszczerszych życzeń, 
żadnemu z zawodników nie udało się trafić 

Hole in one. Zmagania zostały zwieńczone 
sukcesem kilkunastu osób. Nagrodami były 
wspaniałe puchary, torby golfowe, kije gol-
fowe. Dwie główne nagrody – tygodniowe 
wyjazdy golfowe na Gran Canarię, zostały 
wręczone zdobywcom pierwszych miejsc 
w kategoriach Stableford Netto HCP 0-18 
oraz Stableford Netto HCP 18,1-36,0. Gol-
fiści z czołówki z każdej kategorii otrzymali 
także możliwość gry w turnieju finałowym 
Silesia Business & Life Golf Cup 2018.

Wspaniałą niespodzianką, przygotowaną 
przez prezesa Sierra Golf Club Sebastiana 
Magriana, było oficjalne wręczenie Hono-
rowego Członkostwa redaktorowi naczelne-
mu Silesia Business & Life Golf Cup Klau-
diuszowi Sevkovicowi. Jest to ogromny 
zaszczyt otrzymać takie wyróżnienie.

Anna KUBALSKA
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Z A P R A S Z A M Y
do całorocznego sklepu 

 w Katowicach

Al. Korfantego 191, 40-153 Katowice
pn-pt 09:00-17:00

sb i nd po kontakcie telefonicznym

www.golfteam.pl
sklep@golfteam.pl

+48 730 735 333
+48 534 612 717
+48 534 143 589
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SAND VALLEY – turniej eliminacyjny
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Sand Valley Golf Resort to miejsce, do którego turniej Silesia Business & Life Golf Cup zawitał 
po raz pierwszy. Ambiente tej wspaniałej lokalizacji zachwyciło wszystkich uczestników turnie-
ju od pierwszego spojrzenia.

SILESIA BUSINESS & LIFE

Rozległy teren ze wspaniałymi dom-
kami do wynajęcia, z basenami oraz 
wyjątkowe pole golfowe, uroczy domek 
klubowy oraz cudowna słoneczna pogo-
da. Po przybyciu naszych wspaniałych 
golfistów, którzy tworzyli przesympa-
tyczną atmosferę, niczego już nie brako-
wało. „Sand Valley to mistrzowskie pole 
golfowe, które rozciąga się na ponad 
80 hektarach malowniczego polskiego 
krajobrazu. Sklasyfikowane przez Golf 

World w TOP 100 jako jedno z najlep-
szych pól golfowych w Europie, w latach 
2013–2014 stało się domem dla turnieju 
Lotos Polish Open (Pro Golf Tour). Nasz 
resort to 18-dołkowe pole golfowe par 
72, 6-dołkowe pole akademii par 3, za-
daszony driving range i duży treningowy 
obszar putting green. Pole zostało zapro-
jektowane przez duet Tilander-Ristola, 
którzy nadali temu miejscu niezwykle 
linksowy charakter z szerokimi fairway-

’ami, rozległymi waste bunkrami oraz 
wymagającymi greenami, które są funda-
mentalnym elementem niezapomnianej 
rundy golfa na Sand Valley – tutaj każdy 
dołek ma osobną historię do opowiedze-
nia. Przyjdź, zagraj i opowiedz swoją” – 
Antti Pohjonen, prezes Zarządu

W turnieju wzięli udział golfiści z ca-
łego kraju, jak również z Hiszpanii, 
Szwecji, Norwegii, Islandii, Litwy, Rosji, 
Czech – można śmiało powiedzieć, że 

76
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Wyniki turnieju eliminacyjnego
Stroke Play Brutto

Mariusz Czerkawski  149
Lech Sokołowski  155
Kazimierz Mendak  156

Stableford Netto 0-18
Piotr Przyborowski  76
Wiesław Smalarz  72
Sergei Berezin  71

Stableford Netto 18,1-36,0
Piotr Olejniczak  80
Gilbert Heith  77
Anna Lyubinskaya  74

Najlepsza Kobieta
Anna Muddemann  61

Hole in one #3
Kazimierz Mendak

turniej zyskał status turnieju międzynaro-
dowego. Dla każdego golfisty został przy-
gotowany giftbag z czapeczką golfową 
i piłeczkami marki Srixon. Podczas obu 
dni turniejowych dla uczestników zostały 
przygotowane konkursy Longest Drive 
z nagrodami sponsorów 4Dent i GolfTe-
am, a także konkursy Hole in one, gdzie 
nagrodami były:

– tygodniowy golfowy wyjazd do pię-
ciogwiazdkowego hotelu na Teneryfie,

– 600 butelek wina Gevelli,
– sprzęt golfowy marki Srixon o warto-

ści 10 tys. zł,
– bilet Business Class Qatar Airways do 

wybranej destynacji na świecie.
Największą niespodzianką turnieju była 

wygrana w drugim dniu turnieju na dołku 
nr 3 Hole in one przez Kazimierza Men-

daka, który otrzymał od sponsora – firmy 
Gevelli, 600 butelek wina gruzińskiego. 
Panu Kazimierzowi w ramach pamiątki 
dokonania tak wspaniałego wyczynu zo-
stała wręczona flaga turniejowa z dołka #3 
oraz certyfikat. 

W kategorii Stoke Play Brutto główną 
nagrodą był tygodniowy golfowy wyjazd 
na Teneryfę do pięciogwiazdkowego hotelu 
sponsorowany przez Travel&Action, którą 
wygrał znany na całym świecie sportowiec 
Mariusz Czerkawski. Zwycięzcy otrzyma-
li okazałe puchary, torby golfowe, puttery 
i wedge marki Cleveland, piłeczki golfowe 
marki Srixon. Golfiści będący w czołówce 
każdej z kategorii otrzymali również kwa-
lifikację do gry w turnieju finałowym Sile-
sia Business & Life Golf Cup 8.

Anna KUBALSKA
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Co za dziwny, kochany sport!
Mariusz Czerkawski w hokeju osiągnął szczyty. Przez dwanaście sezonów reprezentował Polskę 

w największej i najlepszej na świecie amerykańskiej lidze zawodowej NHL. Reprezentował w niej 
barwy aż pięciu klubów: Boston Bruins, Edmonton Oilers, New York Islanders, Montreal Cana-
diens, Toronto Maple Leafs. Jest jedynym jak dotąd rodakiem w tej lidze, który miał zaszczyt wy-
stąpić w meczu gwiazd NHL. Po zakończeniu kariery nie zerwał z hokejem, choć obecnie pojawia 
się na lodzie tylko dwa-trzy razy w roku w trakcie meczów charytatywnych, za to jest znakomi-
tym ekspertem i wdzięcznym telewizyjnym komentatorem hokejowych wydarzeń. Ta dyscyplina 
jest nadal jego wielką miłością, i tak pewnie zostanie na zawsze, ale pasją, która wyparła równie 
uwielbiany po hokeju tenis ziemny jest od kilka golf, uprawiany z wielką przyjemnością, miłością 
i nietuzinkowym talentem, jak na amatora.

SPORT

Mariusz CZERKAWSKI

Źle z polskim hokejem
Niestety, o polskim hokeju nie ma 

najlepszej opinii. – W hokeju ostat-
nio bardzo źle się porobiło – uważa 
nasz mistrz. – Mieliśmy działaczy 
kiepsko zarządzających, więc teraz 
jest potrzeba wielu zmian, innego 
podejścia państwa do hokeja, któ-
ry warto wspierać. Nie chciałbym 
tych ludzi nazywać po imieniu, by 
nie mieć kłopotów, ale ta dyscypli-
na długo żyła ponad stan. To był tak 
naprawdę prywatny folwark tych 
ludzi. Nie wiadomo było kto, czym, 
i dlaczego kręci. Środowisko myśla-
ło, naiwnie wierzyło, że im zależy 
na rozwoju i promocji hokeja, że 
dbają jak o własne dziecko. Tylko 
ile można wierzyć, że do kraju wró-
ci Henryk Gruth i wszystko samo 
się naprawi? I nagle mleko się wy-
lało. Dlatego nie pojawi się żaden 
sponsor, nie przyjdzie i nie zasypie 
groszem deficytu. A proszę mi wie-
rzyć – przy 16 milionach długu nie 
jest łatwo. Jesteśmy, gdzie jesteśmy, 
ale wierzę, że może nowi ludzie, byli 
hokeiści, wniosą dużo dobrego do 
szkolenia

Niesamowita frajda

Dlatego z przyjemnością wraca-
my do rozmowy o golfie. – Hokej 
jest moją miłością, a tenis ziemny 

piękną pasją wypartą przez golf – 
wyznaje. – Golf jest fajną dyscypli-
ną dlatego, że można go trenować, 
kiedy masz wolną chwilę, by przy-
jechać na pole poćwiczyć uderze-
nia. Za każdym razem cieszę się, 
gdy coraz dokładniej trafiam pił-
kę i sprawdzam siebie przy każdej 
rundzie, przy każdym turnieju. Ten 
sport wciąga. Daje niesamowitą 
frajdę. Jerzy Dudek powiedział mi 
kiedyś, że hokeistom łatwiej grać 
w golfa niż piłkarzom, jednak hokej 
i golf to inne dyscypliny. Na lodzie 
była agresja, dynamika, ostra gra, 
bezpardonowy kontakt z rywalem, 
w golfie tego nie ma. Jesteś sam, 
bo to indywidualny sport. Trzeba 
cierpliwości. W torbie jest 14 ki-
jów i trzeba mieć koncepcję grania, 
rozłożenia strzałów. Trzeba przemy-
śleć, gdzie zagrać, w które miejsce, 
ile zostawić do flagi, zmierzyć się 
z przeszkodami. Z hokeja pozostało 
mi natomiast zaangażowanie, a tak-
że wyczucie balansu oraz koordyna-
cja na linii kij-ruch, głowa-oko.

Jak można wstawać 
o szóstej?

Nasz bohater z wielkim zacięciem 
opowiada o golfie, choć przyznaje, 
że nie od razu golf stał się jego wiel-
ką pasją. Nową, pokochaną dyscy-
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pliną, ulubionym sportem do spę-
dzania wolnego czasu. Ba, bardzo 
długo nie mógł się przekonać do 
gry malutką piłeczką. – Przez 
większość mojej sportowej karie-
ry hokejowej grałem w Szwecji, 
Kanadzie i Stanach Zjednoczo-
nych – opowiada Czerkawski. – 
Mieszkając w tych krajach trudno 
było nie zetknąć się z golfem, lub 
z kimś, kto w niego nie gra. Więk-
szość moich znajomych, kolegów 
z lodowiska grała, ale ja wtedy 
uważałem ich za trochę dziwnych. 
Nie rozumiałem dlaczego chcia-
ło im się wstawać o szóstej rano 
na rundę, a później, przy lunchu, 
o niej opowiadać. Po raz pierwszy 
na polu golfowym byłem w Szwe-
cji na początku lat 90., ale nie 
przypadła mi ta atrakcja do gustu. 
Na którymś dołku koledzy dali mi 
kija golfowego, od razu kazali kil-
ka razy uderzyć piłkę, ale ja chy-
ba źle zacząłem, ciężko było w nią 
trafić. No bo jak mając pierwszy 
raz kontakt z kijem golfowym moż-
na uderzyć dobrze w piłkę? Parę 
nieudanych uderzeń potrafi sku-
tecznie cię zniechęcić. Doszedłem 
więc do wniosku, że to nie dla 
mnie. Powiedziałem – „chłopaki, 
nie – odpuszczajcie sobie” i po-
dziękowałem myśląc – co za dziw-
ny sport ten golf.

Prowadząc meleksa

Minęło dziesięć lat i... – Na-
stępnym razem na pole golfo-
we trafiłem jak byłem w Stanach 
Zjednoczonych, pod koniec lat 90 
– Mariusz kontynuuje opowieść. – 
Na Florydzie zostałem zaproszony 
z kolegami na rundkę. Wtedy już 
bardziej mi się podobało, ponie-
waż mój kolega grał, a ja... pro-
wadziłem meleksa. Pijąc zimne 
piwko i jedząc hot-doga, tak po 
amerykańsku spędzając czas, faj-
nie się bawiłem, miło spędzałem 

czas, ale jeszcze nie zaraziłem się 
do golfa. Aż tak bardzo golf nie 
przypadł mi do gustu, by się nim 
poważniej zająć. Gdzieś jednak 
z tyłu głowy ciągle pojawiała się 
myśl o golfie.

Jeśli nie teraz, to kiedy?

W 2009 roku Mariusz Czerkaw-
ski zakończył hokejową karierę 
i wtedy zadzwonił kolega, prowa-
dzący wówczas nieistniejący już 
dziś magazyn „Golfmania”. – An-
drzej Miękus zadzwonił z propozy-
cją mówiąc, że chciałby zaprosić 
kilka znanych osób do wspólnej 
zabawy z trenerami oraz by po-
móc nam zdobyć zieloną kartę, 
czyli dokument uprawniający do 
gry na polach. Nie bardzo mia-
łem na to ochotę i czas, bo wtedy 
urodził się mój syn Iwo. Z dru-
giej strony pomyślałem, jeśli nie 
teraz, to kiedy? Zgodziłem się na 
sesję zdjęciową i zdecydowałem, 
że wezmę kilka lekcji, spróbuję 
zrobić postęp o ile dostanę kija do 
gry... na lewą stronę. Dlaczego? 
Bo praworęczni zawodnicy w ho-
keju grają „na lewo”, trzymają 
kij w dominującej ręce i dopiero 
dokładają do niego tę słabszą. 
Jeszcze raz wrócę do tego, co już 
powiedziałem – jeżdżąc na łyż-
wach i używając kija hokejowego 
ma się koordynację ruchową czy 
timing. Jeśli mówi się, że base-
balliści najłatwiej aklimatyzują 
się w golfie, to na drugim miej-
scu są hokeiści. Przede wszystkim 
dlatego, że umieją zachować ten 
balans przy swingu. Dlatego też 
gram na tę stronę, na którą gra-
łem w hokeja, gram na lewą, choć 
jestem praworęczny i używam 
prawej ręki. To uderzenie golfowe 
przypomina mi uderzenie kijem 
hokejowym. To mi pomogło i już 
zwyczajnie połknąłem golfowego 
bakcyla.

Poranny rytuał

Iwo, jak to małe dziecko, budził 
się często w nocy, a dopiero ran-
kiem mocno zasypiał. Dzięki temu 
Mariusz mógł ruszyć rankiem po-
ćwiczyć na pole. – Nie mogłem 
tak wcześnie znaleźć partnera do 
tenisa, więc wsiadałem w samo-
chód, jechałem na Wilanów na 
driving range i tam przez godzinę 
wybijałem piłki. Te poranki stały 
się rytuałem. Po kilku miesiącach 
takiego wybijania pomyślałem, 
że czas podjąć kolejne wyzwanie, 
pojechać na pole i zacząć „zali-
czać” dołki, podjąć prawdziwą 
rywalizację, bo im więcej turnie-
jów się gra, tym człowiek czuje się 
pewniej na polu. Nawet oglądając 
najlepszych golfistów widzę jak 
oni się koncentrują przed każdym 
uderzeniem. Jak każdy detal jest 
dla nich ważny: ustawienie ciała, 
ustawienie stóp do linii uderzenia, 
ustawienie łopatki. Oni uderzają 
miliony piłek, teoretycznie mogą 
podejść i uderzyć trochę szybciej, 
dokładniej i na pewno im to do-
brze wyjdzie, a jednak wciąż go-
dzinami trenują, więc ja tak samo 
jak oni muszą się koncentrować, 
uczyć i cały czas pracować nad 
sobą.

Turniejowa 
przyjemność

Mariusz Czerkawski szybko 
piął się w rankingu najlepszych 
polskich golfistów amatorów, 
a postęp i sukcesy na polu gol-
fowym osiągał ciężką i syste-
matyczną pracą na treningach. – 
Podczas każdej gry towarzyskiej 
mogę poprawiać swój wynik i do 
tego dążę. Jednak nie jest łatwo 
iść do przodu, bo np.: od jakiegoś 
czasu stanąłem na HCP 4 i trudno 
zejść jeszcze niżej. Do tego trze-
ba profesjonalnych treningów. 
Ten sport wymaga dyscypliny 

87



SILESIA BUSINESS & LIFE8888

oraz wzywa do rywalizacji z samym 
sobą, do tego aby te wyniki były 
co raz lepsze. Wszystkie turnieje, 
w których biorę udział sprawiają mi 
wielką frajdę. Znalezienie się w naj-
niższej grupie handicapowej – to już 
jest samo w sobie wyzwanie.

Nie tylko dla elit

Rozmawiając o golfie trudno nie 
poruszyć faktu, że ta dyscyplina 
wydaje się być drogim sportem, 
dostępnym tylko dla elit. – Nie 
zgadzam się. Grać może każdy. Wy-
starczy podjechać na driving range, 
zapłacić za piłeczki 20 zł i wybijać 
przez pół godziny. Zestaw kijów też 
można kupić nawet niedrogo. Za 
kilkaset złotych, oczywiście będzie 
to używany sprzęt, ale to tak, jakby 
zainwestować w sprzęt zimowy. Za 
ile kupujemy narty, buty narciar-
skie, ile kosztuje nas tydzień w gó-
rach. Czy ktoś mówi, że narciarstwo 
jest drogie, elitarne? A jadąc w do-
bre miejsce w góry musisz załatwić 
sobie hotel, skipasy. A jeśli w dodat-
ku chcesz podróżować, zwiedzać... 
Jeśli golf wydaje się ekskluzywny, 
to tylko dlatego, że trzeba mieć na 
niego czas. Natomiast jeżdżenie na 
rundy na pola golfowe, zwiedzanie 
przy okazji świata - tak, to może być 
wtedy kosztowna zabawa. Do tego 
dochodzi członkostwo w klubie, któ-
re nie należy do tanich, są to kwoty 
rzędu kilku tysięcy złotych rocznie. 
Są oczywiście pola tańsze i droższe. 
Na świecie golf nie wydaje się jed-
nak drogim sportem, bo jest bardzo 
dużo pól golfowych. Np. w Hisz-
panii, Szkocji, Anglii czy USA, tam 
można zagrać na polu już za 10-15 
dolarów. U nas niestety tak nie ma. 
A zwłaszcza, żeby wejść na pole 
golfowe, trzeba mieć uprawnienia. 
A to też kosztuje. Tu jest problem. 
Pola golfowe nie są tak dostępne, 
jak chociażby u naszych południo-
wych sąsiadów. Za naszą połu-
dniową granicą jest ponad stu pól 
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golfowych, u nas w okolicach 20. 
Problem może być też z dojazdem. 
By spokojnie dograć rundę potrze-
ba czterech-czterech i pół godziny. 
Z dojazdem wychodzi już sześć go-
dzin. Nie każdy może sobie pozwolić 
na spędzeniu tylu czasu na polu i re-
alizowaniu swojej przyjemności. Na 
szczęście mamy dobre perspektywy 
na Górnym Śląsku, gdzie golf za-
czyna być coraz bardziej popularny. 
Są na Śląsku spore już możliwości 
pogrania w niezłych warunkach. 
Świetne pole golfowe jest w Sie-
mianowicach Śląskich, aspirują do 
tego Bytom i Tychy. Mam nadzieję, 
że szybko tam się otworzą areny do 
gry. Musi być większa dostępność 
do golfa.

Stowarzyszenie Sport 7

Temat młodzieży bardzo leży na 
sercu Mariusza, który założył sto-
warzyszenie Sport 7, organizuje 
mistrzostwa „Białego Orlika” dla 
dzieciaków do lat 10-12 12. – Po-
trzebujemy wielu pól publicznych 
blisko miast, żeby można było doje-
chać na trening autobusem – przy-
znaje Czerkawski. – Musimy otwo-
rzyć się na współpracę ze szkołami, 
ale też szkoły muszą się otworzyć na 
współpracę z klubami sportowymi. 
Tak samo jest, kiedy rozmawia się 
ze szkołą, by uczniowie w ramach 
zajęć pojechali na lodowisko. Moje 
Stowarzyszenie Sport 7 zajmuje się 
przede wszystkim uczeniem dzieci 
gry w hokeja i jazdy na łyżwach, ale 
podobnie jest w golfie. Ten sport to 
pozytywna rywalizacja na świeżym 
powietrzu, uczenie się cierpliwości, 
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uderzania piłeczki. Są to rzeczy któ-
re pozwalają dzieciakom przyjemnie 
i pożytecznie spędzić czas, w pięk-
nej scenerii. Oczywiście nie każdy 
z nich zostanie golfistą. Teraźniej-
szy golf to jest taka możliwość, któ-
rej my nie mieliśmy kilkanaście lat 
temu – bo tych pól było dosłownie 
kilka. Obecnie jest już kilkadziesiąt 
obiektów w postaci pól golfowych 
18 i 9-dołkowych oraz strzelnice 
tzw. driving range. Kluby golfowe 
również coraz częściej docierają 
do młodzieży w szkołach, a nawet 
w przedszkolach. Daje to jeszcze 
więcej możliwości wyboru między 
popularnymi sportami jak piłka 
nożna, lekka atletyka czy bieganie. 
I dlatego widzimy coraz więcej mło-
dych ludzi na strzelnicach i na po-
lach golfowych.

Każdy dołek jest inny

Co Mariuszowi Czerkawskiemu 
sprawia największą przyjemność 
w golfie? – Każdy dołek na świecie 
jest inny. Nie ma dwóch takich sa-
mych – podkreśla. – Czy odległość 
wynosi sto metrów, czy pięćset, nie 
ma drugiego takiego krajobrazu. Nie 
ma też takich hokejowych okolicz-
ności, jak biały kolor band, reklamy 
je otaczające. Na polu golfowym 
jest woda, piasek, są drzewa, chasz-
cze, prawdziwy tor przeszkód. Poza 
tym to, co jest niesamowite w golfie, 
to fakt, że nauka trwa nieustannie. 
Za każdym razem, kiedy jest się na 
polu, próbuje się znaleźć punkt, do 
którego trzeba się odnieść, zrozu-
mieć co zadziała na nasz swing, czy 
jak sprawić, aby powtarzalność ru-
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chu była taka sama. Trzeba brać 
pod uwagę warunki pogodowe, 
jaki kij dobrać do jakiego ude-
rzenia? Jeśli spojrzymy na zawo-
dowych golfistów, oni również po 
skończonej rundzie idą na driving 
range i trenują wybicia. Jest cała 
gama aspektów gry, które można 
szkolić. Grając w najlepszej ho-
kejowej lidze na świecie mam to 
szczęście, że moje życie tak się 
ułożyło, że mogę poświęcić sporo 
czasu na tę moją pasję. Miałem 
przyjemność zobaczenia w akcji 
jak grają Michael Jordan, Char-
les Barkley czy Michael Phelps, 
tuż po tym, jak zakończył wspa-
niałą karierę pływacką. Wów-
czas można było go spotkać tylko 
na polu golfowym. Ja też staram 
się propagować golf. Zaraziłem 
już wielu moich kolegów, oni też 
odkryli, że golf jest wspaniałą 
przygoda. Wyjeżdżamy na turnie-
je, rywalizujemy i spędzamy czas 
z przyjaciółmi na świeżym powie-
trzu. Mamy świetny turniej osób 
publicznych, sportowców i cele-
brytów w Binowie – World Gol-
fers Championship. Grają tam 
m.in. Krzysztof Materna, Witek 
Zborowski, Jerzy Dudek, Zbyszek 
Boniek, snowboardziści Mateusz 
i Michał Ligoccy, Mateusz Kusz-
nierewicz, Tomasz Iwan, Robert 
Rozmus, Piotr Gąsowski, aktorzy 
z kabaretu Ani Mru Mru. Zawsze 
przyjeżdża duża i fajna ekipa. 
Spędzamy świetny czas, grając 
razem w golfa. Jestem również 
ambasadorem Deutsche Bank 
Polish Masters, imprezy, która 
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już przerodziła się w duży corocz-
ny turniej. Oczywiście zawsze jak 
mam tylko czas na bieżąco śledzę i 
uczestniczę w cyklu turnieji Silesia 
Business&Life Golf Cup, których 
rozmach i zasięg jest z roku na rok 
co raz większy. Ostatnio nawet uda-
ło mi się wygrać na eliminacjach 
na polu w Sand Valley wycieczkę na 
Teneryfę. Całe życie rywalizowa-
łem, żyłem od meczu do meczu, od 
wygranej do wygranej, a o porażce 
trzeba było szybko zapomnieć. Ale 
w golfie się ścigam, tu wszystko za-
leży tylko ode mnie. Teraz jest tak, że 
z bagażnika kijów nie wyjmuję. I to 
mnie najbardziej cieszy!

Zbigniew CIEŃCIAŁA
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Experience XXIO X, featuring the new True-Focus 
Impact Technology. By combining a larger sweet spot 
with a shaft that helps you find the face-center more 
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it farther and play better.
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Turnieje golfowe, w których brał 
udział Mariusz Czerkawski

i osiągnięcia
• 2010: Polishgolf. Awards 2010 – 
I miejsce w kategorii Improvement 
of the Year oraz World Golfers 
Poland Championship I miejsce 
w kategorii „Celebrities”.
• 2011: Deutsche Bank BMW Pro-
Am Tour oraz Polishgolf Awards 
2010 w kategorii „Improvement of 
the Year”,
• 2012: World Golfers Championship 
2012 – Mistrz Polski w kategorii 
Celebrities, Diners Club Trophy 
2012 – I miejsce w kategorii 
„Celebrities” oraz Citi Handlowy 
VIII PZG Masters,
• 2013: Zwycięzca eliminacji 
krajowych World Golfers 
Championship i reprezentant Polski 
na turnieju finałowym w Dubaju,
• 2014: Zwycięzca WGC Diners Club 
Trophy w kategorii „Celebrities” 
i reprezentant Polski na turnieju 
finałowym w Abu Dhabi, 
• 2015: Zwycięzca krajowego 
finału WAGC Diners Club Pro_Am 
Classic w kategorii „Celebrities” 
i reprezentnt Polski w finalne w Abu 
Dhabi,
• 2016: Drugie miejsce w Deutsche 
Bank Polish Masters, w grupie Vip 
& Guests HCP 0-15
• 2017: Drugie miejsce w Deutsche 
Bank Polish Masters, w grupie Vip 
& Guests HCP 0-15 (z wynikiem 
215 uderzeń) oraz pierwsze 
miejsce w World Amateur Golfers 
Championship 2017 w Polsce (8. 
miejsce na świecie, turniej w Malezji) 
w kategorii Celebrities HCP 0-15.
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