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Witam Państwa w 2019 roku i zapraszam do lektury
36. wydania Silesii Business & Life. Póki jeszcze zima
i uprawiamy zimowe sporty, przybliżamy sylwetkę Moniki Hojnisz – naszej biathlonistki. Dziewczyna jest z Chorzowa i ma na swym koncie sporo osiągnięć, jest m.in.
reprezentantką kraju w biathlonie, brązową medalistka
mistrzostw świata w Novym Měscie, mistrzynią Europy
juniorów, srebrną oraz dwukrotną brązową medalistką
mistrzostw świata juniorów. Jak zaczęła uprawiać biathlon i jakie ma plany na najbliższy czas – przeczytacie
w wywiadzie.
Spotkacie się Państwo na naszych łamach z Anną Popek, która także pochodzi ze Śląska. Ta znana dziennikarka i prezenterka niedawno wydała książkę „Piękna
50-tka” i już myśli o napisaniu kolejnej. W wywiadzie czytamy jak wyglądały początki jej pracy, ale także jakie ma relacje ze swoimi córkami i jak wygląda jej mieszkanie...
Świat muzyki w tym numerze reprezentują Jan Kubicki i Michał Szczygieł. Michał
ma zaledwie 20 lat, a już jest zdobywcą złotej płyty za singiel „Nic tu po mnie”. Ale,
jak sam zapewnia – sława go nie interesuje.
Czy wiecie Państwo, że wskutek nieprzerwanego posiadania nieruchomości można
zostać jej właścicielem? Na czym polega zasiedzenie i gdzie złożyć wniosek o stwierdzenie zasiedzenia wyjaśnia prawnik z Kancelarii Duraj & Reck.
Ciekawe informacje mamy też dla tych z naszych Czytelników, którzy korzystają z portu lotniczego Katowice Airport – ta instytucja ciągle się rozwija, poszerza
zakres usług, w związku z czym ma na swoim koncie coraz więcej obsłużonych pasażerów. Ciągle rośnie także liczba państw i miast, do których docierają samoloty
z Katowic. W planach jest także polepszenie komunikacji między miastami ślaskiej
metropolii a lotniskiem.
Golf jest naszym oczkiem w głowie, jako że jesteśmy organizatorami imprezy Silesia Business & Life Golf Cup. Tym razem przeczytacie o turniejach eliminacyjnych, które zostały rozegrane na malowniczej wyspie Teneryfie i w dalekiej Malezji.
A skoro już o tak egzotycznych miejscach mowa, to zabiorę Państwa na wycieczkę
do Wietnamu, gdzie również można pograć w golfa, zwiedzić wiele ciekawych miejsc
i nacieszyć oczy pięknymi krajobrazami.
Zachęcam do odwiedzania naszych stron www.silesiabl.pl oraz www.silesiaevent.
pl, które staramy się na bieżąco aktualizować oraz zmieniać ich oblicze, jak również
do ściągnięcia darmowej aplikacji Silesia Business & Life na tablety i smartfony.
Pozdrawiam, życząc przyjemnej lektury
Klaudiusz Sevkovic
Project Manager

www.silesiabl.pl www.silesiaevent.pl
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Anna POPEK
SYLWETKA

Piękna 50-tka
Ciągle w biegu. Na rozmowę umawiamy się pomiędzy jej kolejnymi wejściami na żywo. Mimo
późnej pory jest skupiona i pełna energii. Anna Popek znana jest ze swojego profesjonalizmu, ale
i duszy wrażliwca. Potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji. O blaskach i cieniach pracy prezentera
telewizyjnego, a przede wszystkim o tym, jak o siebie dbać i dobrze wyglądać po pięćdziesiątce,
Anna Popek opowiedziała naszemu dziennikarzowi.
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– Od początku była Pani pewna, że

wiek nie był on w pełni precyzyjny i zde-

oglądając program – widzą co mówimy,

zostanie dziennikarką bądź prezenter-

finiowany. Wiedziałam mniej więcej cze-

jak mówimy czy potrafimy nawiązać kon-

ką telewizyjną? Pani ścieżka edukacji

go chcę i szukałam dróg, które mogłyby

takt z drugą osobą. W moim przypadku ta

mogłaby na to wskazywać.

mnie do tego doprowadzić. Z pewnością

edukacja była więc trochę przypadkowa

– Z tego co pamiętam, to taka myśl

konkurs na prezentera TVP Katowice był

i niepełna. Z całą pewnością przydałoby

pojawiła się na zajęciach odbywających

dla mnie kluczowy i pozwolił mi zacząć

się zrobić więcej, ale z perspektywy cza-

się w Pałacu Młodzieży w Katowicach,

przygodę ze światem mediów na poważ-

su mogę powiedzieć, że wybrałam dobrą

w trakcie warsztatów dziennikarskich.

nie. Oczywiście pojawiały się trudności,

drogę.

Wtedy pomyślałam, że ten zawód to rze-

niemniej jednak to wszystko było bardzo

– Od razu czuła się Pani jak przysło-

czywiście może być coś ciekawego. Nie

uczące i w przyszłości to doświadczenie

wiowa ryba w wodzie przed kamerą?

byłam wówczas jednak w stu procentach

zaowocowało. Do dzisiaj pamiętam mój

Nie było tremy?

przekonana co do tego jakie studia wy-

pierwszy, stanowiący pewnego rodzaju

– Była straszna! Mnie akurat trema

brać, aby osiągnąć ten cel. Ostatecznie

wprawkę, wywiad, który przeprowadzi-

towarzyszyła w bardzo dużym stopniu,

wybrałam studia polonistyczne – wycho-

łam z Markiem Kondratem. On wtedy

naprawdę bardzo się stresowałam. Mam

dząc z założenia, że to może stanowić

kręcił w jednej z katowickich kamienic

jednak w sobie duże poczucie odpowie-

dobry fundament dla dziennikarza. Ję-

teatr telewizji. Operator podpowiedział

dzialności i w momencie, gdy zapalała

zykoznawstwo i inne dyscypliny nauki,

mi, że to świetna okazja, by nagrać jakiś

się czerwona lampka na kamerze, ozna-

które poznaje się w trakcie tych studiów,

materiał. Powstał wówczas bardzo fajny

czająca, że jestem na wizji, miałam świa-

w dużej mierze uwrażliwiają na język

wywiad. Moim dyplomowym materiałem

domość tego, że nie mogę zamilknąć czy

i uczą bardziej świadomego posługiwania

był z kolei wywiad z Renatą Przemyk. Jak

powiedzieć czegoś niestosownego. Na

się nim. Z perspektywy lat i doświadcze-

na debiut, to naprawdę dobrze to wyszło.

początku więc pierwszych zdań uczyłam

nia w zawodzie muszę przyznać, że polo-

Zresztą pamiętam, że pracujący wtedy

się na pamięć, żeby jakoś przebrnąć przez

nistyka była dobrym wyborem. Niemniej

w TVP Katowice redaktor Wieczorek

tę tremę. Dopiero później opracowałam

jednak dziś jestem świadoma tego, że

od początku podkreślał, że mam talent

sobie własną technikę – wiedziałam już

wówczas mogłam równolegle studiować

do przeprowadzenia wywiadów i to jest

jak przeprowadzić wywiad, aby tremę

na innym kierunku, bo po prostu był na

forma telewizyjna, której powinnam się

opanować i dziś jestem z nią za pan brat.

to czas. Dziś muszę się przyznać, że tego

trzymać. Po wielu latach to się spraw-

Ale muszę przyznać, że wiele lat to trwało

czasu nie wykorzystałam w pełni. Za mło-

dziło i rzeczywiście rozmowy z innymi

du wydawało się, że studia są wymaga-

sprawiają mi wiele przyjemności i bardzo

jące, a egzaminów do zdania jest sporo.

je lubię. Niemniej jednak tę umiejętność

Dziś, kiedy nieustannie muszę się czegoś

trzeba było szlifować, to nie przyszło

uczyć i przygotowywać do programów,

wszystko od razu. Właściwie w zawo-

zdaję sobie sprawę z tego, że wcale tak

dzie dziennikarza potrzebna jest bardzo

dużo nauki w trakcie studiów nie było –

rozległa wiedza i wiele umiejętności. Po-

tym bardziej, gdy weźmiemy pod uwagę

trzebne są zajęcia z dykcji, przydają się

fakt, iż to był młody umysł. Wracając jed-

również zajęcia z aktorstwa, nawet balet

nak do sedna sprawy – miałam nakreślony

może się przydać. Wszystko bowiem skła-

kierunek, w którym chcę podążać, aczkol-

da się na to, jak widzowie nas postrzegają
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zanim nauczyłam się dobrze nad
tym panować i wyobrażać sobie
sytuację telewizyjną, w której mam
zaraz wystąpić. To jest najważniejsze w tym wszystkim – żeby umieć
sobie wyobrazić siebie oczami widza.
– Nieodłącznym elementem
tego zawodu jest jednak to, że
bardzo często zdarzają się sytuacje, których w żaden sposób
przewidzieć się nie da.
– Rzeczywiście tak jest, chociaż
w dzisiejszych czasach wszystko
jest na tyle poukładane i zaplanowane, że tego typu sytuacji jest
coraz mniej. Dodatkowo widz lubi
wpadki, dlatego ja też mam do tego
typu sytuacji znacznie inne nastawienie niż kiedyś. Dawniej wydawało mi się, że to jest koniec świata. Teraz po pierwsze wiem, w jaki
sposób wybrnąć z tej całej sytuacji,
a po drugie mam świadomość tego,
że widzowie lubią takie spontaniczne akcje. Zresztą sam widz
bardzo się zmienił przez programy
typu Big Brother i inne tym podobne formaty opierające się o zasadę
podglądania. Przez to widzowie
mają styczność z tak zwaną telewizją od kuchni i bardziej są z wszelkiego rodzaju wpadkami oswojeni.
Oczywiście telewidzowie nadal
często oglądają tak zwaną czystą
formę, czyli program, w którym
scenariusz dokładnie przewiduje
kiedy kto wchodzi na antenę i od
początku do końca wiadomo kto
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co mówi, ale też rzeczy nieprze-
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widywalne przyjmuje ze zdecydowanie

dnia, widzę jakiś fakt czy rocznicę i wy-

się coś robi na ostatni moment. Mam jesz-

większą akceptacją.

myślam do tego piosenkę – tak żeby ona

cze szansę poprawić się i wyjechać z nią

– Pamięta Pani sytuacje, które bardzo

miała z informacją jakiś związek. Na przy-

w kwietniu. Bardzo łatwo jest się zatracić

Panią zaskoczyły, bardziej lub mniej za-

kład w rocznicę odsłonięcia pomnika Ada-

w tym zawodzie, bo w mediach człowiek

bawne?

ma Mickiewicza puściłam „Niepewność”

funkcjonuje od grafiku do grafiku. Nie jest

– Ostatnio prowadziłam w Warszawie

Mickiewicza w wykonaniu Grechuty.

to tak, jak w normalnej firmie, gdzie czło-

galę Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Znam

Dla mnie takie elementy są bardzo fajne.

wiek ma plan rozwoju kariery i konkretną

zespół, bardzo go lubię i cenię, wielokrot-

Ponadto układanie tego programu w taki

drogę do awansu. W mediach jest to płynne

nie razem pracowaliśmy. Gala odbywała

sposób, żeby był on dla widza ciekawy,

i zatraca się szerszy aspekt, dlatego też, jak

się w Teatrze Wielkim. Oczywiście wie-

aby znalazło się w nim i trochę muzyki,

w ubiegłym roku miałam pięćdziesiątkę to

działam gdzie mam wyjść, co mam powie-

i trochę śmiechu, a także jakaś pożyteczna

uznałam, że muszę już tę książkę napisać,

dzieć. Wyszłam na scenę, ale byłam tak

rozmowa, to jest fascynujące. To się lepi

bo minęło pół wieku na takim oczekiwa-

oświetlona i przede mną było tak ciemno,

na żywo, trzeba mieć ogromne doświad-

niu na coś, co ma się wydarzyć, a potem

że tekst, który zazwyczaj mówię ze swa-

czenie, wiedzę i trochę rozrywkowe po-

okazuje się, że chociaż były to fantastycz-

dą i który powoduje, że od razu nawiązuję

dejście do świata.

ne przeżycia, ale tak naprawdę nie zostaje

kontakt z publicznością, został przeze mnie

– Praca w tym zawodzie to ogromne

z tego nic. Stąd pomysł na książkę, bo to

wypowiedziany w zupełnie inny sposób.

wyzwanie, bo wynika z tego, że potrzeb-

coś, co namacalnie zostaje po nas. Program

Po prostu wypadłam z roli. Było ciemno,

na jest bardzo szeroka wiedza.

telewizyjny oczywiście też zostaje, ale to

ze strony publiczności nie było żadnego

– Rzeczywiście tak jest i ja właśnie za to

raczej w kategorii wrażeń czy wizerunku,

odzewu, żadnej reakcji – nie widziałam

cenię tę profesję. Czasem specjalistyczne

a nie ściśle wykonanej pracy, która została

nic, to fakt, ale też nic nie słyszałam. To

obszary wiedzy są bardzo ciekawe. My na-

wykonana od A do Z – ma początek, roz-

było bardzo trudne i mimo mojego wielo-

tomiast nie do końca zdajemy sobie z tego

winięcie i zakończenie oraz materialny

letniego doświadczenia ta sytuacja mnie

sprawę. I to nie chodzi wyłącznie o takie

kształt. Ale jak to mówią, pierwsze koty

w dużej mierze utemperowała. Zabawne

dziedziny, jak historia, która na bieżąco

za płoty i mam taki plan, że jak już trochę

to może nie było, chociaż i takich sytuacji

jest przeze mnie wertowana, ale chociaż-

zrobi się luźniej w moim grafiku, to zabie-

nie brakuje. Tym bardziej, że ja dość ży-

by mikrobiologia. Jak się opowiada o bu-

ram się za pisanie kolejnej książki. Wiem

wiołowo reaguję i zdarza się, że jeśli przed

dowaniu tamy, to trzeba wiedzieć jakich

już o czym ona będzie, ale za wcześnie na

programem gość mnie rozbawi, to bardzo

materiałów się używa, aby tama wody nie

szczegóły.

ciężko jest mi się opanować, by wejść na

przepuszczała. Takie ciekawostki poznaje-

antenę. Jest też tak, że my wchodzimy po

my, chociaż mimo wszystko ta wiedza jest

Teleexpressie na żywo z oprawą, czyli za-

dość powierzchownie traktowana. Oczy-

– Od dziecka marzyłam o tym, żeby

powiadamy program. W Teleexpressie na-

wiście nie jestem specjalistą od rzeczy,

pisać książki. Czytałam je na potęgę i za-

tomiast pod koniec programu zawsze pre-

o których opowiadam, ale w jakimś stop-

wsze uważałam, że pisarze to najwyższa

zentowane są jakieś śmieszne ciekawostki.

niu tę wiedzę muszę zgłębić. Istnieje taka

kategoria ludzi, jeżeli chodzi o szacunek

Widzę je na podglądzie stojąc w innym

stara definicja inteligenta, która mówi,

i podziw, który we mnie wzbudzali. Nigdy

studiu, gdzie w zupełnie innym nastroju

że inteligent to ktoś, kto wie wszystko

nie myślałam, że znajdę się w tym gronie,

mam zapowiedzieć coś i czasem mnie to

o czymś i coś o wszystkim. I ona świetnie

ale uznałam, że skoro skończyłam 50 lat,

tak rozbawia, że muszę mocno się opano-

pasuje do dobrze wykonywanego zawodu

to już mogę (śmiech). Oczywiście mówię

wać, żeby się nie śmiać na wizji.

dziennikarza.

to półżartem, niemniej jednak pisanie jest

– To znaczy, że lepiej czuje się Pani

– Opowiada Pani o zawodzie dzien-

szalenie rozwijającą rzeczą. Trzeba prze-

w formacie lifestyle’owym czy stricte

nikarza z ogromną pasją i to słychać

czytać wiele rzeczy, przepuścić je przez

informacyjnym?

w Pani głosie, ale czy to już przypad-

filtr własnego doświadczenia. Ponadto

kiem nie jest pracoholizm?

strona po stronie buduje się coś samodziel-

– Najbardziej lubię takie formaty życio-
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– Jednym słowem połknęła Pani pisarskiego bakcyla.

we, gdzie można połączyć wiedzę z cieka-

– Muszę się przyznać do tego, że tak jest.

nie. Powstaje nowe dzieło, które staje się

wostkami i wesołym podejściem do widza.

Uświadomiłam sobie, że całymi latami nie

odrębnym światem – między okładkami za-

Informacje oczywiście są bardzo fajne –

wyjeżdżałam z moimi dziećmi na ferie zi-

mknięta jest pewna filozofia. To jest fajne.

kiedyś prowadziłam przecież Panoramę

mowe, bo zawsze wtedy miałam inne obo-

i program informacyjny we Wrocławiu.

wiązki. W tym roku córka, która już jest na

To jest czysta forma i bardzo ją lubię, ale

studiach, poprosiła żebyśmy pojechały na

– To książka o tym, że 50-letnie kobiety

ta swoboda, możliwość wymyślenia kon-

dwa dni do Szczyrku. Ja, w poczuciu winy

muszą być atrakcyjne i zadowolone z ży-

wencji czy układanie programu na żywo

za zaniedbania z poprzednich lat, odwoła-

cia, bo inaczej stają się zgorzkniałymi ba-

niemalże to są rzeczy, które po prostu

łam swoje zajęcia i rzeczywiście chciały-

bami, a tę granicę bardzo łatwo jest prze-

uwielbiam. Program „Wstaje dzień”, który

śmy się tam wybrać. Nie przewidziałam

kroczyć. Zdaję sobie sprawę z tego, że są

obecnie prowadzę, pełen jest ciekawostek

jednak jednego – że w Szczyrku i okolicy

różne sytuacje życiowe – i dobre, i złe, ale

ze świata. Przeglądam więc kalendarium

nie będzie już noclegów! Tak to jest, gdy

bardzo dużo zależy od naszego nastawie-
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– Piękna 50-tka, to pokazuje symbolikę tego wieku?

nia. Dlatego chcę powiedzieć kobietom,
że mają prawo, a nawet obowiązek, dbać
o siebie – i to zarówno pod względem urody, jak i zdrowia, fizyczności czy po prostu stanu ducha. Nie warto odpuszczać, bo
to jeszcze nie koniec i każdemu może się
przydarzyć wiele fantastycznych rzeczy –
począwszy od miłości przez nową pracę,
pasję czy też bycie komuś potrzebnym.
Dla mnie ta myśl jest szalenie napędzająca. Powoduje, że chce mi się rano wstawać
z łóżka. W każdym wieku trzeba określać
sobie cel w życiu i do niego dążyć. Ja
wiem czego chcę i jeśli siły mi pozwolą
to będę to robić zarówno w wykonywanym przeze mnie zawodzie, jak i w innych
dziedzinach.
– Ale zdaje sobie Pani sprawę z tego,
że Polki mają syndrom do poświęcania
siebie dla innych? Stereotyp matki Polki
jest tego dowodem.
– Nie ma nic fajniejszego dla kobiety
niż stworzenie domu, do którego dzieci
chętnie wracają. Ten czas spędzony z zadbaną rodziną jest najlepszym co możemy
zrobić dla siebie. Ja ogromnie żałuję tego,
że przez moją pracę dom, który tworzyłam, był zawsze rozbiegany. Posiedzieć
kilka minut z córką to było wyzwanie,
a właśnie na tym polega życie, żeby przekazywać najbliższym swoją energię, swój
sposób widzenia świata. To nie jest wielkie
poświęcenie. Przekonanie o tym, że coś
poświęcamy jest błędne. Nie tyle przecież
coś poświęcamy, co przekierunkowujemy
swoją energię na inne obszary. Po drugie,
w życiu kobiety przychodzi taki moment,
kiedy nie jest ona wszystkim domownikom
tak bardzo potrzebna i może zająć się trochę sobą. Po trzecie – wskazana jest odrobina dobrego egoizmu – każda kobieta,
jeżeli tylko chce, to z pewnością znajdzie
czas, żeby pogadać z koleżanką, wyjść do
kina czy zadbać o siebie. Ja, żebym czuła
się dobrze, muszę się wyspać, od czasu do
czasu iść do kosmetyczki czy na siłownię.
Nie robię tego regularnie, bo często zdarza
się tak, że są ważniejsze rzeczy do zrobienia, ale staram się wygospodarować odrobinę czasu na to. Nie wolno rezygnować
z pewnych stref kobiecości, bo to prędzej
czy później na nas się odbije. Nie uważam,
żeby metoda eliminacyjna, czyli rezygna-
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cja z dbania o siebie, z kobiecości, z bycia

ocenie, często pod naszym adresem kiero-

– Przyznałam się do użycia botoksu,

ładnie ubraną, była dobra.

wane są fałszywe opinie. Ludzie czasami

bo nie uważam, żeby to było coś, czego

są bezwzględni i surowi w ocenie. Trzeba

należy się wstydzić. To trochę tak jakby

to umieć wziąć na klatę.

w XXI wieku mówić o tym, że chodzi się

– Mimo tak dużej ilości pracy udało się Pani wypracować dobre relacje
z córkami?

– Ostatnio jednak wrzuciła Pani na

do dentysty. Pojawiły się nowe możliwo-

– Jak najbardziej. Mam cudowne córki.

swój Instagram zdjęcie bez makijażu,

ści i czasem warto z nich skorzystać. Ja ni-

Ostatnio ta młodsza zabrała się za zdrowe

a reakcje fanów były wręcz odwrotne –

gdy nie eksperymentuję. Zawsze czekam

gotowanie, czyli to, o czym ja cały czas

byli po prostu zachwyceni.

na opinie innych osób, które już dany za-

mówiłam, a później już nie miałam siły

– Muszę przyznać, że sama byłam za-

bieg wypróbowały na sobie. Wtedy ewen-

tego robić, przejęła na siebie ona. Wpro-

skoczona reakcją fanów i bardzo serdecz-

tualnie w sposób zachowawczy korzystam

wadziła nowe zwyczaje – warzywa, ryby

nie dziękuję wszystkim, którzy napisali te

z takich metod. Botoks używany jest przy

gotowane. Nawet pies aktualnie zdrowo

komentarze. Wrzuciłam to zdjęcie kom-

bardzo trudnych przypadkach – typu blo-

się odżywia. Samo to, że dziewczyny chcą

pletnie w biegu, spieszyłam się na próbę.

kady mięśniowe, więc to może pomóc.

ze mną spędzać ferie jest tego świetnym

Zawsze wrzucam zdjęcia ze studia, gdy

A jeżeli coś ma służyć poprawianiu urody

dowodem. Traktuję to jako wielki przywi-

jestem już w pełni wyszykowana i pomy-

i tego nie dewastuje, to dlaczego tego nie

lej, że to tak się poukładało.

ślałam, że tym razem zrobię inaczej. Zu-

robić? To jakby się uprzeć na przeprowa-

pełnie jednak nie spodziewałam się takich

dzenie operacji metodą sprzed 50 lat, kie-

– Wyobraża sobie Pani, że któraś
z córek została dziennikarką?
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reakcji. Jestem wdzięczna, bo to pokazuje,

dy pojawiły się nowe możliwości. Nie mo-

– Moje córki widzą jaki to jest ciężki

że nie do końca jesteśmy tacy okrutni dla

żemy być hipokrytami i uważać, że jeśli

kawałek chleba, w związku z czym nie

siebie. Jak można było zobaczyć, potrafi-

coś jest dobre dla zdrowia, to jest dobrze,

wydaje mi się, żeby je ciągnęło do tego

my też dodać komuś skrzydeł.

ale jeśli dla urody, to już nie. Twarz jest

zawodu. Chociaż mam wrażenie, że dzien-

– To zdjęcie wywołało lawiny pytań

nikarstwo mogłoby im się spodobać. Wie-

dotyczących tego, jak Pani dba o urodę

lokrotnie towarzyszyły mi na planie czy

skoro w wieku 50 lat wygląda Pani tak,

– Czuje się Pani dobrze we własnej

w przygotowaniach, więc warsztat mają

że niejedna 30-latka może pozazdro-

skórze. Czy to oznacza, że jest Pani

przyswojony, ale pasjonują się zupełnie

ścić.

w stanie zrobić sobie nagą sesję w ma-

moim narzędziem pracy, podobnie jak mój
mózg, i muszę o nią dbać.

czymś innym. Starsza córka studiuje ar-

– To chyba kwestia genów. Ale nie ukry-

chitekturę krajobrazu w Londynie. Jest

wam, że staram się uważać na to co jem,

– To jest droga w jedną stronę. Kobie-

wolnym duchem – interesuje ją przyroda,

piję dużo wody, dużo śpię. Cera to jest

ta nie powinna się rozbierać publicznie.

zmiany klimatyczne. Jednocześnie ma ta-

podstawa. Używam wyłącznie kremów od

Chyba, że ma w tym jakiś cel ukryty. Ja,

lent do pracy przed kamerą. Wielokrotnie

polskich producentów. Staram się codzien-

jako matka dwóch córek, sobie tego nie

obserwowałam ją i to dostrzegam. Młod-

nie o tym pamiętać. Trochę korzystam

wyobrażam. Byłoby to dla nich bardzo

sza córka natomiast zajmuje się informa-

z różnych zabiegów kosmetologicznych,

krępujące i niezręczne.

tyką. Też ma talent do pracy przed kamerą

typu osocze czy kwasy. W związku z tym,

i spokojnie poradziłaby sobie w każdej sy-

że dużo pracuję, nie mogę się zdecydować

tuacji, bo do tego ma dużo silniejszy cha-

na żaden inwazyjny zabieg, bo żeby skóra

– Subtelność, delikatność, umiejętność

rakter niż ja. Ludzie właśnie z takim cha-

się zagoiła potrzeba trochę czasu. Czasem

tworzenia domu. To są rzeczy, które de-

rakterem powinni pracować w mediach,

po prostu wybieram się na maseczkę do

finiują kobietę. Każda z kobiet ma w so-

gdyż osoby wrażliwe muszą się uzbroić

kosmetyczki, ale to też niezbyt często.

bie pełen wachlarz cech – od subtelno-

w pewnego rodzaju pancerz, żeby przejść

Nie pamiętam, kiedy miałam dzień, który

ści przez delikatność, urodę, seksapil,

przez różnego rodzaju zakręty. Ja jestem

w całości, od rana do wieczora, mogłabym

wiedzę po stanowczość i umiejętność

typem wrażliwca, zodiakalny rak, więc

poświęcić na dbanie o urodę. Niepraw-

zarządzania. Trzeba potrafić to w sobie

trochę mi zajęło nauczenie się tego, że nie

dą jest też, że potrzeba dużych pieniędzy

odnaleźć i wydobyć na światło dzienne.

wszystko trzeba brać do serca.

gazynie typu Playboy?

– Co jest zatem dla Pani wyznacznikiem kobiecości?

czy wyszukanych zabiegów, żeby kobieta

Warto eksponować to, co jest nam po-

– To oznacza, że w programach, przy

mogła dobrze wyglądać. To są naprawdę

trzebne. Warto nie postrzegać kobiecości

poruszających tematach, zdarzało się,

proste rzeczy – rano okładam się lodem,

wyłącznie przez pryzmat biustu i talii czy

że łza popłynęła po policzku?

by nie było worków pod oczami, staram

– Oczywiście, że tak. Pamiętam, jak ro-

się codziennie wykonywać krótki masaż

biłam materiał w klinice „Budzik”, gdzie

twarzy – robię to przy okazji wieczornej

rozmawialiśmy z rodzicami dziecka cze-

toalety, używam kremu i to właściwie tyle.

kającymi na jego wybudzenie. To, jak oni

Łykam jeszcze witaminę E, bo ona świet-

opowiadali, było niezwykle wzruszające.

nie działa na cerę.

Ich opowieść ściskała za serce. Zresztą

– Kiedyś jednak obiegła media infor-

wiele jest takich sytuacji. One też dotykają

macja o tym, że przyznała się Pani do

nas bezpośrednio – nieustannie podlegamy

zastosowania botoksu.
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też ładnie pomalowanej twarzy. Kobiecość to pełna gama
cech i emocji.
– Lubi Pani aktywnie spędzać czas?
– Jak najbardziej, ale trzymam się przy tym takiej zdrowej
równowagi. Jeśli mam dużo pracy, jeżdżę w wiele miejsc,
to później po prostu lubię posiedzieć w domu cały dzień i to
jest dla mnie najlepsza forma odpoczynku. Jak ktoś ma pracę,
w której zmuszony jest siedzieć za biurkiem, to zapewne fajnie
jest później wyjść na spacer, pojeździć na rowerze czy coś w ten
deseń. W moim zawodzie, który opiera się jednak na rozproszonej aktywności – podróżach i pracy od rana do wieczora, ważne
są chwile odpoczynku, dlatego ja bardzo lubię swój dom.
– Wnętrza Pani domu mają charakter bardziej przytulny czy też bardziej wysublimowany?
– Bardzo bym chciała urządzić taki swój wymarzony dom.
Na razie jednak mieszkam w niedużym mieszkaniu, które na
tamtym etapie życia było konieczne i wystarczające. Jakkolwiek bym nie rozrysowywała tych wnętrz, to kończy się na
tym, że nadal stoi tam stary stół, który kupiłam jeszcze w Chorzowie... Nie powiem, że jest bałagan, ale jest rzeczywiście
dość ciasno, jeśli chodzi o meble. To jednak daje
taki efekt przytulności. Dla mnie najważniejsza jest wygodna kanapa, lampa do czytania, telewizor – żeby wiedzieć co się
dzieje na świecie, i stół do jedzenia –
żeby można całą rodziną spożywać
posiłki i wspólnie spędzać czas.
Jedyne szaleństwo tak naprawdę
zastosowałam w sypialni. Moja
znajoma, która we Francji była
dekoratorem wnętrz, doradziła
mi, żebym sypialnię urządziła
tak, abym czuła się w niej
jak w pałacu. A jak stworzyć pałac w bloku? Trzeba pomalować na piękny,
intensywny kolor ściany
– ja wybrałam ciepły kolor znajdujący się gdzieś
pomiędzy

turkusem

a błękitem. Do tego stare
szafki pomalowałyśmy na
złoty kolor. Drzwi do szafy zastąpiłyśmy lustrem.
Dodałyśmy piękne, bogate
zasłony i kupione na targu
staroci lustro w złotej, barokowej ramie. I pałac gotowy!
Naprawę dużo nie trzeba, żeby
stworzyć ładne wnętrze. Złoto
Foto: Agencja WBF

zresztą bardzo dobrze wygląda
w pomieszczeniach, bo dodaje im
blasku i ciepła, więc jest przyjemnie.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Krzysztof ZIOŁO
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WFOŚiGW w Katowicach
FIRMY REGIONU

Czyste Powietrze
Rozmowa z Tomaszem BEDNARKIEM – prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
– Mogę powiedzieć, że dzisiaj
mamy kompleksowe wsparcie w za-

2018 r. Kto może wnioskować i na
jakich zasadach?

kresie walki z niską emisją. Prak-

– Przerwa, która trwała kilka-

tycznie każdy podmiot, który chce

naście dni na początku bieżącego

inwestować w termomodernizację

roku, była spowodowana zmianami

czy w wymianę starych nieefektyw-

przepisów i wejściem w życie od

nych kotłów, może się o taką po-

1 stycznia 2019 ulgi termomoder-

moc finansową do nas zwrócić. To

nizacyjnej. Ten czas pozwolił nam

przede wszystkim program Czyste

dostosować zapisy programu do

Powietrze dla odbiorców indywidu-

tej ulgi i dostosować technicznie

alnych, zarówno na wymianę źródła

wzór wniosku do nowych zapisów

ciepła, jak i na termomodernizację.

programowych. Aktualnie ulga ter-

– Od niemal roku jest Pan pre-

Są to także dodatkowe działania,

momodernizacyjna,

zesem Wojewódzkiego Funduszu

które realizujemy, czyli program

jej uzupełnienie program Czyste

Ochrony Środowiska i Gospodar-

operacyjny Infrastruktura i Śro-

Powietrze, stanowią kompleksowe

ki Wodnej. Co udało się zmienić

dowisko Działanie 1.7, gdzie ofe-

wsparcie dla wszystkich zainte-

w WFOŚiGW?

i

stanowiący

rujemy wsparcie dla spółdzielni

resowanych mieszkańców, którzy

– W tym czasie na pewno znacząco

i wspólnot mieszkaniowych na głę-

chcą wymieniać stare nieefektywne

zmieniły się relacje Wojewódzkie-

boką termomodernizację budynków

źródła ciepła. Dofinansowanie mak-

go Funduszu Ochrony Środowiska

mieszkalnych. To również wsparcie

symalne wynosi 90 procent dla naj-

i Gospodarki Wodnej z Narodowym

dla przedsiębiorstw ciepłowniczych,

mniej zarabiających, czyli dla tych,

Funduszem

gdzie finansujemy budowę lub mo-

którzy nawet za połowę tej ceny nie

i Gospodarki Wodnej. To jest zmia-

dernizację

ciepłowniczych.

zdołaliby zrealizować takiej inwe-

na najbardziej widoczna i przejawia

W te działania wchodzi również

stycji. Natomiast im większy do-

się w realizacji wspólnych progra-

budowa nowych kogeneracyjnych

chód w gospodarstwie domowym,

mów: Ogólnopolskiego Programu

źródeł ciepła. W ubiegłym roku roz-

tym mniejsze dofinansowanie. Pro-

Finansowania Służb Ratowniczych,

poczęto negocjacje zmian w progra-

gram Czyste Powietrze to rządowe

Programu Efektywności Energetycz-

mie dotyczące rozszerzenia grona

rozwiązanie problemu smogu. Jest

nej, który częściowo przejęliśmy do

beneficjentów o samorządy, aby te

to największy tego typu program

realizacji od Narodowego Funduszu

mogły starać się o takie wsparcie

mający na celu walkę ze smogiem.

Ochrony Środowiska, oraz sztanda-

w ramach działania 1.7 POIŚ. Ne-

To 103 mld zł w ciągu dziesięciu

rowego programu rządowego Czyste

gocjacje z Komisją Europejską mają

lat trwania programu i kilka milio-

Powietrze, który został uruchomiony

się zakończyć do końca pierwszego

nów domów jednorodzinnych, któ-

we wrześniu ubiegłego roku. To wła-

kwartału i jestem przekonany, że

re mogą zostać objęte tym progra-

śnie najbardziej widoczne zmiany,

począwszy od drugiego kwartału

mem.

które nastąpiły w WFOŚiGW w Ka-

samorządy również będą włączone

towicach.

w to działanie.

Ochrony

Środowiska

sieci

– Oprócz realizacji planu walki
ze smogiem ważne są również chę-

18

– Zima to przede wszystkim

– Czyste powietrze i ciepły dom

ci mieszkańców regionu do włą-

smog, który często w tej porze roku

– tak w skrócie można opisać za-

czenia się do programu. Czy jako

w naszym regionie przekracza 300-

łożenia

który

WFOŚiGW będziecie wyciągać

400 procent normy. Jaki plan walki

wznowiono w styczniu bieżącego

konsekwencje wobec tych, którzy

ze smogiem ma WFOŚiGW?

roku, a uruchomiono we wrześniu

tworzą smog?

tego

programu,
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– Nie jesteśmy instytucją, która

dlatego oprócz źródła ciepła dofi-

w stu procentach mógł sfinansować

może karać mieszkańców. Naszym

nansowujemy pełną modernizację.

swoją inwestycję. Im jednak ktoś

zadaniem jest pomagać zrealizo-

Z dofinansowania mogą skorzystać

ma wyższe dochody w przeliczeniu

wać inwestycje proekologiczne i tu-

zarówno właściciele już istnieją-

na osobę w rodzinie, tym dofinanso-

taj zainteresowanie naprawdę jest

cych domów, jak i tych nowo budo-

wanie będzie spadać.

duże. 3600 wniosków złożonych

wanych. Obok wymiany źródeł cie-

w ramach programu Czyste Powie-

pła czy ocieplenia ścian i wymiany

– Czy WFOŚiGW będzie zwra-

trze do końca ubiegłego roku, czy-

stolarki okiennej i drzwi program

cał pieniądze, czy mieszkańcy do-

li w niecałe cztery miesiące. Nasze

przewiduje możliwość finansowania

staną je przed inwestycją?

województwo jest na pierwszym

odnawialnych źródeł energii w po-

– Program przewiduje zarówno

miejscu w skali kraju, jeżeli chodzi

staci kolektorów słonecznych czy

refundację poniesionych kosztów,

o ilość złożonych wniosków. W tym

mikroinstalacji fotowoltaicznych.

jak i możliwość finansowania kon-

roku od 21 stycznia już mamy kil-

kretnych

faktur

przedstawianych

kaset nowych złożonych wniosków,

– Jak wysokie dofinansowanie

w trakcie realizowania inwestycji.

więc, jak widać, zainteresowanie nie

można uzyskać i od czego ono za-

Inwestycje mogą być realizowane

spada pomimo tej przerwy.

leży?

nawet przez 24 miesiące. Będziemy

– Do kogo program ten jest kierowany?

– W programie przewidziano, że

realizować nabór ciągły, więc każdy

koszty kwalifikowane będą wynosić

zainteresowany będzie mógł skorzy-

od 7 do 53 tys. zł. W ramach tego bę-

stać z dofinansowania.

– To program skierowany do osób

dzie można uzyskać dofinansowanie

fizycznych będących właściciela-

w wysokości do 90 procent, w zależ-

mi lub współwłaścicielami domów

ności od dochodów wnioskodawcy.

jednorodzinnych po to, by mogli

Program ma też za zadanie walkę

– Wniosek został maksymalnie

wymienić nieefektywne źródło cie-

z ubóstwem energetycznym, dlate-

uproszczony i, co ważne, wnio-

pła oraz w sposób kompleksowy ter-

go osoby o najniższych dochodach

ski można składać elektronicznie,

momodernizować obiekt, w którym

będą mogły skorzystać z najwyższe-

a przygotowane przez nas narzę-

mieszkają. Wymiana źródła ciepła

go dofinansowania – do 90 procent

dzie w postaci aktywnego PDF jest

to nie wszystko, aby poprawić stan

dotacji. Pozostałą część wniosko-

niezwykle pomocne w wypełnieniu

środowiska i zwiększyć oszczęd-

dawca będzie mógł uzupełnić nisko

wniosku i automatycznie wykrywa

ność w wydatkach na ogrzewanie,

oprocentowaną pożyczką, tak, by

najistotniejsze błędy tak, aby jak

SILESIA BUSINESS & LIFE

– Czy mieszkańcy poradzą sobie
ze złożeniem wniosku?
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najbardziej ułatwić i usprawnić pro-

wa na 103 mld

ces przygotowania wniosku. Jedno-

złotych. Nabór bę-

cześnie, nie chcąc wykluczać osób,

dzie prowadzony

które z Internetu nie korzystają na co

w sposób ciągły,

dzień, założyliśmy możliwość skła-

tak, by nikt nie mu-

dania wniosków w sposób tradycyj-

siał się spieszyć, by

ny – w formie papierowej, w siedzi-

nie tworzyły się kolejki.

bie WFOŚiGW w Katowicach. Aby
być bliżej mieszkańców otwarliśmy

– Myślę, że o programie

także dwa oddziały WFOŚiGW

Czyste Powietrze wiemy już

w Bielsku-Białej i w Częstochowie,

wszystko. Może teraz kilka

które także obsługują wnioski z pro-

słów o szczycie

gramu Czyste Powietrze.
–

Mieszkańcy

pytają

czy

zdążą złożyć wniosek zanim
zabraknie pieniędzy?
– Ze składaniem wniosków nie trzeba się
spieszyć. To program
którego

krajowy,
bu-

dżet opie-
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klimatycznym, który w grudniu

– Plany są, jednak to decyzje na

odbył się w Katowicach. Jakie są

poziomie rządowym. Nie mamy do-

Pana wnioski po tzw. Pakiecie Ka-

kładnych danych, jednak z punktu

towickim?

widzenia powstawania smogu głów-

– Przede wszystkim warto zwrócić

nym jego źródłem są domy jednoro-

uwagę na bardzo dobry ruch w wy-

dzinne i emisja z kominów (złej ja-

konaniu naszego rządu, który zdecy-

kości paliwa i kotły nie spełniające

dował się zorganizować ten szczyt

norm). Na drugim miejscu jest emi-

klimatyczny w Katowicach. Dzięki

sja spalin samochodowych skupiona

temu można było pokazać region

właśnie głównie w centrach miast.

uprzemysłowiony, ale jednocześnie
borykający się z problemami środowiskowymi. Szczyt zakończył się

– Czy WFOŚiGW ma program
walki z azbestem?

sukcesem i tzw. Pakietem Katowic-

– Mamy również ofertę programu

kim, czyli mapą drogową wskazu-

azbestowego, zarówno dla gmin,

jącą działania na rzecz zatrzymania

jak i spółdzielni mieszkaniowych.

globalnego ocieplenia. Negocjacje

Udzielamy dofinansowania na usu-

nieco przedłużyły ten szczyt o jeden

nięcie i utylizację azbestu. W tym

dzień, ale dzięki konsekwencji i de-

temacie większym problemem jest

terminacji naszych krajowych nego-

chęć usunięcia azbestu wyrażona

cjatorów mamy Pakiet Katowicki,

przez mieszkańców. To zawsze wią-

który jest bardzo dobrym rozwiąza-

że się z tym, że pokrywamy koszt

niem dla naszego kraju.

usunięcia i utylizacji, ale potem
trzeba zamontować nowe pokrycie

– W ostatnim czasie udało się za-

dachowe i to nie mieści się już w za-

kupić Mobilną Linię Diagnostycz-

kresie wsparcia finansowego fundu-

ną. Co to takiego?

szu.

– Jest to laboratorium, które bada
stan techniczny pojazdów na drogach.

– Rusza kolejna edycja Zielo-

Mobilna Linia Diagnostyczna może

nych Czeków. Proszę nam po-

być w ciągu 15 minut rozstawiona

wiedzieć kilka słów na temat tego

w dowolnym miejscu na drodze i wy-

konkursu.

rywkowo prowadzić kontrolę. Dzięki

– Zielone Czeki to nagrody, które

temu zadba o nasze bezpieczeństwo,

od 1994 roku przyznaje WFOŚiGW.

ale przede wszystkim zapewnia bez-

W tym roku, podobnie jak w latach

pieczeństwo dla środowiska, bowiem

ubiegłych, szukamy osób lub zespo-

wykrywa tzw. samochodowe kop-

łów, które w minionym roku wyka-

ciuchy, czyli te pojazdy, które nie

zały się swoją działalnością w za-

spełniają norm ekologicznych i przez

kresie ochrony środowiska. Może to

to zatruwają środowisko. Mam na-

być działalność w różnych katego-

dzieję, że uruchomienie tej Linii

riach: naukowa, w zakresie edukacji

Diagnostycznej na terenie naszego

ekologicznej, edukacji ekologicznej

województwa zwiększy efektywność

dzieci i młodzieży, prowadzenie ak-

walki ze smogiem, ponieważ Woje-

cji informacyjnych lub promujących

wódzki Inspektorat Transportu Dro-

z zakresu ochrony środowiska itp.

gowego zacznie eliminować z dróg te

Zakres działań jest bardzo szeroki,

samochody, które nie spełniają norm

a wyróżnionych nagradzamy Zie-

ekologicznych.

lonymi Czekami, które są nagrodą
finansową.

– Czy jest również plan wpro-

– Dziękuję za rozmowę.

wadzenia norm spalin w centrach
miast?

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Zasiedzenie nieruchomości
PORADY PRAWNE

Łukasz Rodak

Zasiedzenie nieruchomości jest jedną z najbardziej
kontrowersyjnych instytucji przewidzianych w polskim prawie cywilnym. Pozwala ona bowiem, wskutek
nieprzerwanego posiadania nieruchomości, na zostanie jej właścicielem – i to nawet przez osoby, które
zasiedzenia dokonują w złej wierze.

Na czym polega zasiedzenie?

terminów, przyjmuje się jednak, że przez

go właściwego według miejsca położenia

Stosownie do art. 172 § 1 i 2 k.c.: za-

dobrą wiarę rozumie się uzasadnione prze-

nieruchomości. Może go złożyć każdy za-

siedzeniem nieruchomości jest nabycie jej

konanie posiadacza nieruchomości, że jego

interesowany – najczęściej sam posiadacz

własności przez jej posiadacza, niebędące-

korzystanie z niej nie narusza praw innych

samoistny, ale niewykluczone, że zaintere-

go wcześniej jej właścicielem, wskutek po-

osób, albo, słowami prof. dr. hab. Edwarda

sowanym mogą być także np. jego spadko-

siadania nieruchomości nieprzerwanie od

Gniewka: pozostawanie przez posiadacza

bierca, albo najemca budynku znajdującego

lat dwudziestu jako posiadacz samoistny,

w błędnym, ale uzasadnionym okoliczno-

się na nieruchomości (por. postanowienie

a jeżeli uzyskał posiadanie w złej wierze –

ściami, przeświadczeniu, że przysługuje mu

Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2001 r.

po upływie lat trzydziestu.

prawo własności. Z kolei złą wiarą jest stan

I CKN 1359/00). We wniosku takim wska-

Dla zasiedzenia nieruchomości kluczowe

odwrotny, tj. pełna świadomość posiadacza,

zać należy wyraźnie jaka nieruchomość ma

jest posiadanie samoistne, tj. zgodnie z defi-

że nie posiada on prawa własności, lecz

zostać zasiedzona (podając w szczególno-

nicją zawartą w art. 336 k.c. – władanie rze-

mimo tej świadomości – korzysta i włada

ści: numer działki, nr Księgi Wieczystej),

czą jak właściciel. Objawia się ono w dwo-

nieruchomością tak, jak właściciel. Ozna-

a także uczestników postępowania, tj.

jaki sposób – przez fizyczne posiadanie

cza to zatem, że nieruchomość zasiedzieć

w szczególności obecnych właścicieli nie-

i władanie rzeczą (czyli np. uprawianie zie-

może zarówno nieświadomy rolnik, który

ruchomości. Do wniosku warto załączyć

mi, sprzątanie jej, pobieranie pożytków, ale

przez 20 lat zasiewa pole, które „wydawa-

od razu także wypis z rejestru gruntów dot.

także rozporządzanie nią), zwane również

ło mu się” jego, jak i złośliwy sąsiad, który

nieruchomości, mapę geodezyjną, a także

corpus oraz przez wolę władania rzeczą tak

przez 30 lat, w pełnej świadomości, że nie

informację od organu podatkowego co do

jak właściciel, „czucie się” właścicielem,

ma praw do nieruchomości, korzystał z niej

osoby opłacającej podatek od nieruchomo-

zwaną również animus. Oba te aspekty mu-

jak właściciel.

ści (ew. podatek rolny). W szczególnych

szą występować jednocześnie i przez cały
okres biegu terminu zasiedzenia.
Drugim pojęciem istotnym dla insty-
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Gdzie złożyć wniosek
o zasiedzenie nieruchomości?

wypadkach sąd może zażądać także innych,
dodatkowych dokumentów. W toku postępowania sąd zbada czy wnioskodawca spełnił

tucji zasiedzenia jest pojęcie dobrej oraz

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nie-

przesłanki zasiedzenia, dlatego konieczne

złej wiary. Brak jest definicji tych dwóch

ruchomości składa się do Sądu Rejonowe-

jest precyzyjne wykazanie i udowodnienie
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takich faktów, jak: okoliczności, w których

mu prawa własności – w szczególności

ochrony swoich praw, wszczyna postępowa-

wnioskodawca wszedł w posiadanie nieru-

w drodze sądowej, poprzez tzw. powództwa

nie rozgraniczeniowe, aby „przypomnieć”

chomości, jak długo włada nieruchomością

negatoryjne (żądanie zaprzestania naruszeń

sąsiadowi korzystającemu z nieruchomości

i na czym owo władanie polegało.

i przywrócenie stanu zgodnego z prawem)

wnioskodawcy, do jakiej granicy sięga jego

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia

i windykacyjne (wydanie mu nieruchomo-

działka. Rozgraniczenie takie musi zatem,

podlega opłacie w wysokości 2000 zł, bez

ści z powrotem), ale także „deklarując”

mówiąc potocznie, „godzić” w samoistnego

względu na wartość nieruchomości.

swoją własność i sprzeciw przed zasiedze-

posiadacza nieruchomości, na korzyść któ-

Czy zasiedzenie ma wpływ na obciążenia

niem w inny sposób. Działania takie mogą

rego biegnie zasiedzenie. Pogląd ten i argu-

nieruchomości, hipoteki, służebności, użyt-

przerwać bieg terminu zasiedzenia. Formą

mentacja przejawia się w szeregu orzeczeń

kowanie wieczyste? Zasiedzenie skutkuje

ochrony swoich praw – w pewnych sytu-

Sądu Najwyższego, np. w postanowieniu

wyłącznie zmianą właściciela. Nie powo-

acjach – może być także ochrona i manife-

z 24 października 2012 r. III CSK 310/11,

duje wygaśnięcia żadnych ograniczonych

stacja swoich praw na drodze postępowania

z 31 stycznia 2013 r. II CSK 262/12 czy

praw rzeczowych, które obciążają nieru-

administracyjnego, np. rozgraniczenia dzia-

z 21 lutego 2013 r. IV CSK 3472/12.

chomość, takich jak np. służebności (np.

łek. Chociaż generalną zasadą wyrażoną

drogi koniecznej, przesyłu), użytkowanie

w Uchwale Sądu Najwyższego z 4 lutego

czy hipoteki. Oznacza to zatem, że świeżo

1987 r. III CZP 104/86 jest to, że wniosek

Sprawy dotyczące zasiedzenia nieru-

upieczony właściciel nieruchomości może

właściciela nieruchomości o jej rozgra-

chomości nie są rzadkością, a znajomość

nie cieszyć się nią zbyt długo, jeżeli okaże

niczenie nie przerywa biegu zasiedzenia

przepisów czy też orzecznictwa może być

się, że swoich roszczeń z tytułu zabezpie-

w stosunku do samoistnego posiadacza tej

w takich sytuacjach niezbędna zarówno

czenia hipoteką na nieruchomości będzie

nieruchomości, to w późniejszym orzecz-

dla osób, które o zasiedzenie nieruchomo-

dochodzić np. bank. Pozwalają na to przepi-

nictwie wielokrotnie zwracano uwagę, że

ści się ubiegają, jak i właścicieli, którzy

sy ustawy o księgach wieczystych i hipote-

w pewnych sytuacjach taki wniosek jednak

pragną chronić swoich praw. Przed podję-

ce, które wprost wskazują, że w przypadku

może prowadzić do przerwania biegu zasie-

ciem jakichkolwiek działań lub wdaniem

hipoteki zaspokojenie wierzyciela hipotecz-

dzenia. Obecnie Sąd Najwyższy stoi na sta-

się w spór, zawsze warto zasięgnąć porady

nego następuje z nieruchomości bez wzglę-

nowisku, że przerwę biegu zasiedzenia (…)

prawnika, który pomoże ocenić czy w danej

du na fakt przejścia prawa własności już po

powoduje tylko takie działanie właściciela,

sytuacji rzeczywiście doszło do zasiedzenia

jej ustanowieniu.

które bezpośrednio zmierza do przerwania

nieruchomości i jakie kroki prawne można
w danej sytuacji podjąć.

Problem powstaje w przypadku użytko-

posiadania, a więc takie, które stanowi ak-

wania wieczystego ustanowionego na zasie-

cje zaczepną wymierzoną przeciw posiada-

dzonej nieruchomości, albowiem przepisy

czowi (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu

wprost nie wskazują konsekwencji zasie-

z 12 lipca 2018 r. III CSK 82/18). Aby zatem

dzenia nieruchomości oddanej w użytko-

wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

wanie wieczyste. Sytuacje takie raczej będą

przerwał bieg zasiedzenia, konieczne jest,

rzadko mieć miejsce, nie ma jednak żadnych

aby przyczyną złożenia tego wniosku była

przeszkód, aby posiadacz władający jak

właśnie próba obrony swoich praw przez

właściciel nieruchomością oddaną w użyt-

właściciela. Może to dotyczyć np. sytuacji,

kowanie wieczyste innej osobie, zasiedział

w której właściciel nieruchomości, celem

taką nieruchomość – potwierdziła to zresztą Uchwała Sądu Najwyższego z 9 grudnia
2016 r. III CZP 57/16. Skoro zatem wskutek
zasiedzenia Skarb Państwa utraci własność
takiej nieruchomości, to użytkowanie wieczyste w takiej sytuacji wygaśnie – nie jest
bowiem możliwe oddanie w użytkowanie
wieczyste nieruchomości nie należącej do
Skarbu Państwa.

Jak zachowanie właściciela
wpływa na zasiedzenie?
Dla zasiedzenia nieruchomości bardzo
istotne jest również zachowanie jej właściciela w okresie biegu terminu zasiedzenia.
Może on bowiem bronić przysługującego

24
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Paweł PASTERNAK
20-lecie Śląskiej Grupy IPA
ORGANIZACJA

Działają na rzecz integracji środowiska służb mundurowych,
troszczą się o wzrost świadomości ludzi na temat bezpieczeństwa, a także po prostu pomagają potrzebującym. I robią to od
20 lat! Śląska Grupa Wojewódzka IPA obchodzi w tym roku
wyjątkowy jubileusz. O tym, jakie są jej największe sukcesy
i wyzwania, opowiedział nam Paweł Pasternak, prezes Zarządu
Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA).

będzie miał okazję, biorąc udział w jakimkolwiek wydarzeniu – czy to dniu dziecka, czy
też święcie policji – świętować razem z nami
ten wyjątkowy jubileusz. Planujemy także
pod koniec roku, w rejonie września bądź
października, zorganizować wydarzenie, które będzie stanowiło symboliczne zamknięcie
świętowania 20-lecia. W tej chwili trwają
rozważania nad tym, czy tak jak do tej pory
przybierze to formułę festynu w skansenie
czy też będzie to coś atrakcyjniejszego w sty-

28

– Śląska Grupa IPA obchodzi w tym

które nas wspierają i z którymi współpracuje-

roku 20-lecie istnienia. Jak będzie święto-

my. W tym roku jednak zmieniliśmy zasady.

wać ten jubileusz?

Przyjęliśmy, że Bal Karnawałowy IPA Śląsk,

lu koncertu, bądź czegoś podobnego.
– Największy sukces z perspektywy tych
20 lat?

– 20 lat, chociaż w rzeczywistości można

który od kilku lat regularnie organizujemy,

– Największym sukcesem zdecydowanie

mówić o 25 latach. 20 lat istnieje Śląska Gru-

będzie w sposób symboliczny otwierał ob-

jest to, że z roku na rok udaje nam się zwięk-

pa Wojewódzka IPA. Przyjęliśmy, że pod tą

chody jubileuszu. Będzie to pierwsza impreza

szać liczbę członków w strukturach regio-

nazwą obchodzimy jubileusze, niemniej jed-

jubileuszowa, ale z pewnością nie ostatnia.

nalnych. Niewątpliwie cieszymy się także

nak pięć lat wcześniej funkcjonowało woje-

Założenie jest takie, żeby każdy z członków

z tego, że coraz więcej osób nam ufa i prze-

wództwo katowickie i faktycznie to tam się

stowarzyszenia, w tym także nasi przyjaciele

kazuje na nasze konto jeden procent swoje-

narodziła ta idea i powstała organizacja. Na

i rodziny, mógł uczestniczyć w jakimś wyda-

go podatku. Te pieniądze trafiają do naszych

początku obejmowała ściśle teren aglomeracji

rzeniu związanym z IPĄ. Nie jesteśmy w sta-

podopiecznych. W tej chwili jest to sześć

śląskiej, niemniej jednak z czasem rozrosła się

nie zorganizować jednej imprezy dla kilku

osób – funkcjonariusze, ich rodziny, a także

i dzisiaj regionów jest aż 40, jest więc to duża

tysięcy ludzi z całego województwa, ale mo-

osoby postronne, które poprosiły naszą orga-

i prężna organizacja. Co pięć lat organizowali-

żemy to podzielić i sprawić, że każdy – nawet

nizację – czyli wybrały nas, a nie inną dużą

śmy galę, która miała na celu wyróżnić osoby,

ten, który mieszka na skraju województwa,

organizację, których przecież jest wiele. To
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także ogromne wyróżnienie. Członkostwo

wet w polityce rozumianej nie przez pryzmat

trudno jest to zbadać, ale mam takie odczucie,

można nabyć w określony sposób, natomiast

wyborów parlamentarnych czy sejmowych,

że tak właśnie jest.

największym rodzajem zaufania do naszej or-

ale przez różne projekty kierowane do lokal-

– W dużej mierze z pewnością przyczy-

ganizacji jest według mnie właśnie ten jeden

nej społeczności. Mam tu na myśli wszelakie

nił się do tego piknik służb mundurowych,

procent podatku. Kiedy w drugiej połowie

kursy, szkolenia, akcje edukacyjne i tego typu

który organizujecie.

roku sprawdzam dane i okazuje się, że było

działalność. Rzeczywiście, tego troszeczkę

– Dobrze, że tym razem to Pani wywoła-

kilkaset czy nawet ponad tysiąc osób, które

zabrakło na początku, ale usprawiedliwiam to

ła tę imprezę, bo zawsze ja się nią chwalę.

spośród wielu organizacji, często charaktery-

tym, że wtedy każdy żył czymś innym. Nato-

To jest jednak ogromny sukces, bo mając na

zujących się znacznie bardziej rozwiniętym

miast nie ma takich kwestii, w których musi-

uwadze to, że jest nas trochę ponad trzy tysią-

PR-em czy wysublimowanymi narzędziami

my przyznać, że się pomyliliśmy, stwierdzić,

ce – dodając do tego nawet nasze najbliższe

marketingowymi, wybrały nas – to jest to

że coś było złe i należało to zrobić inaczej. Ja

rodziny, to wciąż nie jest 12 000 osób, które

bardzo nobilitujące i stanowi dla nas taki po-

takich błędów nie dostrzegam.

nas odwiedzają. A mamy przecież świado-

dmuch wiatru w żagle. Tym bardziej, że jesteśmy organizacją zrzeszającą służby mundurowe, a jak wiadomo, to nie zawsze wzbudza
sympatię.

– Udało Wam się zmienić wizerunek
służb mundurowych?

mość tego, że wszyscy członkowie organizacji nie uczestniczą w pikniku, bo ten odbywa

– Myślę, że tak. Na początku organizacja

się w Chorzowie i trudno na przykład liczyć,

skupiała wyłącznie funkcjonariuszy. Społe-

żeby stawiła się na nim 200-osobowa grupa

– Z perspektywy 20 lat można powie-

czeństwo zostało troszkę po macoszemu po-

z Wodzisławia Śląskiego chociażby, bo akurat

dzieć, że dało się coś zrobić inaczej bądź

traktowane, bo wyrośliśmy w systemie, któ-

wtedy ma wolne. Nie ulega wątpliwości, że

lepiej?

ry pokazywał, że wszystko jest państwowe,

ta impreza jest potrzebna, bo już dziś odbie-

– Pewnie tak, ale to nie wynika z faktu, że

niczyje, i jesteśmy podzieleni na tak zwane

ram telefony z pytaniami, kiedy i gdzie odbę-

coś zrobiliśmy źle ale z poczucia, że w rzeczy-

my i wy. Natomiast w pewnym momencie

dzie się piknik. Oczywiście wszelkie decyzje

wistości można było zrobić trochę więcej. Na

to zaowocowało i gdy przyjrzymy się poli-

związane z organizacją pikniku zapadną na

początku istnienia organizacji trochę zachły-

cyjnym statystykom, jeżeli chodzi o zaufanie

przełomie marca i kwietnia, i tak naprawdę

snęliśmy się tym, że otwarte zostały granice.

publiczne, to one rosną od lat 90. do dzisiaj.

od tej chwili zaczniemy intensywnie praco-

Wszyscy stawiali na konsumpcjonizm. Tak

Oczywiście te statystyki także się wahają –

wać nad przygotowaniem pikniku. Należy też

wyglądały lata 90. po zmianach ustrojowych.

w momentach, gdy zdarzają się spektakular-

zauważyć, że piknik w całości organizowany

Zachłysnęliśmy się światem, a sama IPA wła-

ne, medialne porażki czy sukcesy. Natomiast

jest przez wolontariuszy. Nikt nie dostaje pie-

śnie na tym pączkowała. Mam wrażenie, że

to, że się spotykamy z innymi służbami, po-

niędzy za pomoc przy organizacji. Członko-

wtedy trochę zapomniano o działalności cha-

znajemy się, uczymy się wzajemnie, a także

wie Śląskiej Grupy IPA poświęcają swój czas,

rytatywnej, takiej szeroko rozumianej. Można

to, że w tych wydarzeniach uczestniczą nasze

a niejednokrotnie także pieniądze, i angażują

było wspierać tak, aby stać się dużym part-

rodziny, nasi przyjaciele czy nasi sąsiedzi

w te działania swoje rodziny. Z drugiej strony

nerem dla organów państwa. Bo trzeci sektor

sprawia, że w zupełnie inny sposób postrze-

jednak, jeśli rodzina – w tym partner czy part-

to nie tylko spotkania osób o tych samych

gany jest mundur. Oczywiście ciężko jest

nerka, zobaczą jak to funkcjonuje, przyjdą na

pomysłach czy tych samych pasjach. Powin-

określić stopień w jakim pomogliśmy w po-

pokaz, na którym na własne oczy przekonają

niśmy być także partnerem dla biznesu, a na-

prawie wizerunku służb mundurowych, bo

się jak wygląda codzienna służba drugiej po-
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łówki, to będą też podchodzić do jego pracy

na to pytanie. Natomiast jeśli chodzi o licz-

świata spadliśmy na 62, czyli przedostatnie

ze zdecydowanie większym zrozumieniem.

bę zdarzeń – dwa czy trzy lata temu nasze

w tamtym czasie. To pokazuje, że liczba im-

To jest niezwykły walor, bo to łączy ludzi.

sprawozdanie roczne z powodu problemów

prez organizowanych przez nas jest znacząca.

– Jak minął ostatni rok? Pojawiły się

technicznych nie dotarło do ogólnopolskiej

Co roku też otrzymujemy wyróżnienia za

jakieś nowe imprezy organizowane przez

centrali i wysłano sprawozdanie do oświa-

największą liczbę imprez i największą licz-

członków Śląskiej Grupy IPA?

tówki pomijając nasze wyniki. Wówczas

bę uczestników tych wydarzeń. Tutaj liczba

z miejsca dziewiątego czy dziesiątego w skali

uczestników jest starannie badana, bo każdy

– Przeprowadziliśmy ponad 140 imprez.
Licząc statystycznie, bo w służbach taką formę sprawozdawczości się przyjmuje, wychodzą nam trzy imprezy w tygodniu. Pokazuje
to duży rozmach. Faktem oczywiście jest, że
takie imprezy, jak dni dziecka czy turnieje
charytatywne, często się powielają. Trudno
jednak organizować scentralizowane obchody Dnia Dziecka czy mikołajki, bo w każdym
mieście jest potrzeba zorganizowania takiej
imprezy i trzeba ją uszanować. Mamy też region znajdujący się stricte poza naszym województwem – mam tu na myśli Chrzanów.
Jednak w związku z ogromnym zaangażowaniem tamtejszych członków i z tradycjami,
bo kiedyś to miasto było w województwie
katowickim – postanowiliśmy zrobić wyjątek i przyjąć ich do naszych struktur. Tam na
przykład z okazji Dnia Dziecka organizowana
jest szkółka, na której można zdobyć kartę rowerową. Staramy się łączyć przyjemne z pożytecznym. Wśród najbardziej ekstremalnych
imprez, które organizujemy, można wymienić
skoki spadochronowe czy nurkowanie. Kiedyś organizowaliśmy też turniej mondioringu,
czyli imprezę, w trakcie której sprawdza się
stopień i jakość wyszkolenia psa. Instruktorzy
z Czech, Słowacji, Niemiec, Polski i Austrii
uczestniczyli w specjalnych warsztatach, które organizowaliśmy na strzelnicy w Raciborzu. Było to niezwykle efektowne, bo jeżeli
się strzela dynamicznie i robi się to w sposób
umiejętny, to jest to sztuka warsztatu policyjnego czy też wojskowego.
– Śląska Grupa IPA rzeczywiście jest tą
najprężniej działającą?
– Przyjrzyjmy się liczbom. My mamy
półtora tysiąca policjantów i strażników granicznych. Z innymi służbami mundurowymi
zamykamy się w liczbie 3300 osób. W całym
kraju jest natomiast niecałe 10 000 członków,
co oznacza, że nasza liczebność to jest już jakaś wartość. Ponadto wspominałem już o jednym procencie, teraz podam kwoty – w ubiegłym roku przekazano do Śląskiej Grupy
Wojewódzkiej z jednego procenta kwotę ok.
98 000 zł. Wszystkie pozostałe województwa razem uzbierały ok. 60 000 zł. Te liczby
stanowią według mnie najlepszą odpowiedź
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przewodniczący, aby zorganizować imprezę
musi zalogować się w systemie, gdzie zobowiązany jest umieścić komplet danych dotyczących imprezy – w tym takie dane, jak
ilość członków biorących udział w imprezie,
liczbę dzieci i gości zagranicznych. Te dane
docierają zarówno do naszych struktury
wyższych, jak i do GUS-u. Weryfikację tych
danych stanowi artykuł, który trafia do naszej gazety. Wówczas korygujemy wszelkie
informacje. Oczywiście liczbę uczestników
podajemy szacunkowo, niemniej jednak nasi
ludzie mają w tym doświadczenie – działając
na takich samych zasadach, jak policyjne oddziały prewencji. Jako anegdotę z życia wziętą mogę przytoczyć to, że co dwa lata powi-

nam członków – wzrost ich liczby pokazu-

nienem składać do GUS-u dane statystyczne.

je, że oni się nie nudzą i znajdują w naszych

W latach nieobjętych obowiązkiem składają

strukturach to, czego szukali. To jest podstawa,

je tylko te organizacje, które zostaną wylo-

bo członkowie są najważniejsi – bez nich nie

sowane. Odkąd jestem prezesem, a wcześniej

byłoby organizacji. Chcemy także zaszczepić

też kiedy byłem w zarządzie, nie zdarzyło się

przynależność do Śląskiej Grupy IPA wśród

tak, abyśmy nie zostali wylosowani. Sądzę, że

najmłodszych funkcjonariuszy. W tej chwili

te dane są na tyle atrakcyjne dla badaczy, że

praktycznie co roku organizujemy konkurs

zwracają się do nas po nie.

ruchu drogowego dla województwa śląskie-

– Co jest zatem receptą na sukces?

go, gdzie funkcjonariusze ruchu drogowego

– To jest składowa wielu czynników. Przede

rywalizują ze sobą. Celem jest oczywiście

wszystkim najważniejszy jest czynnik ludzki.

wyłonienie najlepszych i wysłanie ich na

Liderzy, którzy byli przede mną – poczynając

ogólnopolskie zawody. Ta rywalizacja jednak

od pana Stanisława Dybicha – założyciela re-

odbywa się w duchu IPY – to my przygoto-

gionu Katowice i grupy katowickiej, później

wujemy zawody, fundujemy nagrody, ale też

pan Jacek Pędras – prezes Śląskiej Grupy Wo-

informujemy, że jest taka organizacja, że war-

jewódzkiej, Paweł Michalak – mój poprzednik

to do niej przystąpić, że ma ona jakieś wspól-

i ja jako kontynuator ich dzieła. Dodatkową

ne cele i nie jest to towarzystwo wzajemnej

siłę stanowi 40 przewodniczących. Ponad po-

adoracji. Przede wszystkim zawsze podkre-

łowa z nich to bardzo twardzi liderzy, którzy

ślamy i zaszczepiamy wśród innych chęć po-

potrafią skupić wokół siebie ludzi i zarazić ich

mocy. Informujemy o naszych podopiecznych

pasją. Działalność Śląskiej Grupy IPA można

podkreślając, że są to cele wyższe, ważniejsze

porównać do pracy wielkiej apteki, w której

i wszystkie nasze sprawy codzienne są miałkie

każdy znajdzie lekarstwo na swoją chorobę.

w porównaniu do ich potrzeb i sytuacji, w któ-

A wśród chorób pojawiają się takie rzeczy, jak

rej się znaleźli. Chciałbym też, żeby otwarły

zamiłowanie do białej broni, skoków spado-

się przed nami nowe kierunki. Szukamy w tej

chronowych czy po prostu wycieczek, bo ktoś

chwili rozwiązań, które by gwarantowały to,

chce poznawać świat w sposób bezpieczny ze

że organizacja będzie się rozwijać, a nie bę-

swoimi przyjaciółmi. Zresztą w tym roku pla-

dzie wyłącznie kontynuować tego co jest, bo

nujemy kolejne wyjazdy. Jeśli dobrze pamię-

kto się nie rozwija ten tak naprawdę się cofa.

tam, to w ubiegłym roku śląskich „ipowców”

Rozpoczynając w ubiegłym roku trzecią ka-

za granicą wędrowało około dwóch tysięcy.

dencję poprzysiągłem sobie, że taki punkt

Organizacja przygotowała im wyjazd i spotka-

zwrotny znajdę. Czy to się uda – czas pokaże.

nia z innymi policjantami. Jechali oczywiście

Rozważamy zaangażowanie się w działania

zarówno funkcjonariusze, jak i ich rodziny oraz

sportowe, edukacyjne i pomoc innym. Chce-

przyjaciele, bo to przecież się nie wyklucza.

my przystąpić do pewnych projektów, ale póki

– Jakie są zatem najważniejsze cele na
kolejne lata?
– Priorytetem jest utrzymanie rosnących
wskaźników. Chcemy, aby nadal przybywało
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co, za wcześnie, żeby zdradzać szczegóły.
– Życzę zatem spełnienia planów i dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Krzysztof ZIOŁO
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Arena Gliwice
FIRMY REGIONU

Nowe miejsce dla biznesu na mapie Polski
O tym, że Arena Gliwice rozpoczęła swoją działalność w połowie 2018 roku, mogliśmy dowiedzieć się chociażby z licznych komunikatów w mediach. Nowy obiekt pojawił
się na mapie Polski i już zjednał sobie rzesze sympatyków, nie tylko z samego Śląska. Jednak pomimo swojego głównego przeznaczenia, czyli
wydarzeń sportowych i rozrywkowych, Arena Gliwice posiada
swoje drugie oblicze, równie atrakcyjne i praktyczne.

Arena Gliwice Business & Con-

– Pierwsze, organizacyjne, dzia-

Szczególnie, gdy mamy na myśli

ference Centre – bo taką nazwę nosi

łania w 2018 roku opierały się

województwo śląskie i całą stre-

oferta skierowana do biznesu – roz-

szczególnie na doborze odpowied-

fę ekonomiczną – dodaje Marcin

poczyna swoją działalność na nowym

niej kadry, doświadczonej, kom-

Herra.

polu. Dynamicznie i konkretnie. Po-

petentnej, świetnie zorientowanej

przedni, 2018 rok, był dla spółki

na cele i znającej specyfikę takich

Arena Operator – zarządcy Areny

miejsc. Później określiliśmy, jaki

Gliwice – okresem pełnym wytężo-

obszar działalności Areny będzie

Nie jest tajemnicą, że takie obiek-

nej pracy i tworzenia nowego scena-

dla nas kluczowy, poza działalno-

ty jak Arena Gliwice stały się atrak-

riusza dla dopiero co powstałej marki

ścią rozrywkową. Odpowiedź była

cyjnym punktem na horyzoncie po-

oczywista – przestrzeń dla biznesu

szukujących miejsc do tworzenia

Arena Gliwice zamknęła 2018 rok

– mówi Marcin Herra, prezes zarzą-

i realizacji wydarzeń o charakterze

bardzo dobrym wynikiem frekwen-

du Arena Operator. – W projekcie

biznesowym. Pomimo swojego prze-

cyjnym: ponad 160 000 uczestników

budowy Areny zostały uwzględnio-

znaczenia, jakim jest działalność

i 64 wydarzenia w trakcie sześciu

ne pomieszczenia dedykowane pod

widowiskowo-sportowa, to przykła-

miesięcy. To wynik, który dobrze

działania biznesowe. Dzięki licz-

dowo: gabaryty obiektów, ich loka-

przełożył się na rozpoczęcie nowe-

nym

technicznym

lizacja oraz zaplecze techniczne, są

go roku kalendarzowego, z nowymi

i postawieniem na funkcjonalność

coraz mniej postrzegane jako dodat-

pozycjami wydarzeń o bardzo zróż-

tychże pomieszczeń, nasza oferta

kowe atuty. Stają się już argumenta-

nicowanym charakterze.

stała się bardzo konkurencyjna.

mi decydującymi o wyborze miejsca,

na polskim i europejskim rynku.
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Jeden obiekt
o wielu twarzach

rozwiązaniom
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w którym można śmiało zorganizo-

torów ceniących sobie optymalne za-

wać chociażby targi, konferencje czy

gospodarowanie przestrzeni zarówno

wych

mniejsze prestiżowe spotkania.

Arena Gliwice jako miejsce gotorozwiązań

konferencyjnych,

dla wystąpień, strefy gastronomicz-

spełnia również swoją rolę na polu

Kubatura Areny, licząca 555 000

nej, jak i typowych stref networkingo-

wystawienniczym, np. EXPO. Do

metrów sześciennych, oraz w pełni

wych. W naszym przypadku liczba sal

tego celu zostały również zaprojekto-

konfigurowalne sale konferencyjne

nie jest tak istotna, jak ich wieloza-

wane zarówno Mała Arena, jak i Are-

i szkoleniowe, stwarzają szeroki wa-

daniowość i położenie – przedstawia

na Główna. Płyty obu aren są w stanie

chlarz możliwości organizacyjnych

Konrad Kozioł, dyrektor marketingu

pomieścić tysiące uczestników, za-

w jednym miejscu i czasie, zarówno

i sprzedaży w Arenie. – Pomagając

pewniając jednocześnie kompleksową

spotkań dla kilku jak i kilkuset osób.

w projektowaniu logistyki wydarze-

powierzchnię wystawienniczą, nie-

Dzięki takiej funkcjonalności w Are-

nia i przygotowując zaplecze ca-

zbędne drogi komunikacyjne, przepu-

nie Gliwice mogą odbywać się jed-

terignowe o wysokim standardzie,

stowość korytarzy i holi.

nocześnie konferencja dla kilkuset

jesteśmy w stanie wykorzystać pełny

A dzięki dogodnej drodze dojaz-

osób, bankiet firmowy, szkolenie dla

potencjał Areny. Stosowane przez nas

dowej, czytelnym znakom i lokaliza-

grup handlowych i koncert.

gotowe rozwiązania pozwalają nie

cjom parkingów online, ponad osiem-

– Do dyspozycji organizatora od-

tylko usprawnić drogi komunikacyjne

set miejsc parkingowych jest w stanie

dajemy nie tylko pięć ustawnych sal,

uczestników, ale, co najważniejsze,

zapełnić się i rozładować w bardzo

ale i przestrzenie wokół nich, takie

pokazać jak bardzo funkcjonalny jest

krótkim czasie. To również ważny

jak hole i pomieszczenia przejściowe.

nasz obiekt oraz jak wiele w jednym

aspekt w kontekście zachowania norm

To bardzo ważny aspekt dla organiza-

czasie możemy zrealizować.

bezpieczeństwa.
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Wszystko
w jednym miejscu

mium (loże VIP) z widokiem na Arenę

funkcjonalność i zachowany przy tym

Główną. Każda z nich wyposażona jest

Ciekawą formułą, również coraz

komfort. Sale konferencyjne to jeden

w monitory Full HD, wysokiej klasy

częściej spotykaną w ramach bizne-

z elementów oferty, w każdej chwili

meble i zastawy stołowe, które budują

sowych spotkań, jest łączenie sfery

możemy również uruchomić nasze hole

ciepły, ale i elegancki klimat.

edukacyjnej, merytorycznej z mniej

oraz foyer adaptując je do celów np.

Mają one dwojaki charakter, a co za

oficjalną – prywatną, np. aktywnością

targowych. W zanadrzu znajduje się

tym idzie, przeznaczenie. Pierwszy,

sportową. Nie jest to oczywiście klu-

również rozbudowane zaplecze multi-

gdzie w komfortowych warunkach

czowy element, ale przez wielu doce-

medialne, świetnie spełniające się jako

goście mogą podziwiać widowiska

niana wartość dodana. Arena Gliwice

dodatkowa informacja lub reklama.

z poziomu lóż lub (korzystając z wy-

jako obiekt sportowy może w komfor-

Słowo reklama nie pojawiło się tutaj

godnych siedzisk na trybunach Areny

towych warunkach zapewnić również

przypadkiem. Obszar działań B2B jest

Głównej) być częścią 17-tysięcznej wi-

i czas wolny, tworząc „firmowe” mecze

nie tylko skupiony na miejscu spotkań

downi. Wszystko to z zachowaniem naj-

koszykówki, siatkówki, futsalu (Mała

w rozumieniu „tu i teraz”, opiera się

wyższych standardów obowiązujących

Arena) czy nawet ostatnio bardzo po-

także na polu komunikacyjnym. Are-

w tego typu lokacjach: obsługa caterin-

pularne zajęcia ze wspinaczki (dzięki

na i tym razem wychodzi naprzeciw

gowa, indywidualne menu, specjalne

obecności w Małej Arenie najwyższej

oczekiwaniom i oddaje do użytku po-

wejścia, osobne szatnie czy miejsca

w Polsce zadaszonej ścianki wspinacz-

nad pięćdziesiąt monitorów Full HD

parkingowe. Drugi, równie ważny cha-

kowej – Chwyciarnia). Wszystko to,

w holach, ponadto ściany monitorów

rakter, to wyjątkowe miejsce do spo-

bez konieczności wychodzenia poza

w strategicznych miejscach, totemy

tkań biznesowych poza kalendarzem

budynek.

reklamowe oraz telebim przed budyn-

wydarzeń Areny. Zapewniając nie tyl-

– Kluczowy jest czas trwania even-

kiem. Wszystko po to, aby maksymal-

ko prestiżowy charakter pomieszczeń,

tu, zarówno dla klientów, jak i obsługi

nie wykorzystać przestrzenie dostępne

ale przede wszystkim poczucie dys-

technicznej, dlatego robimy wszystko,

w obiekcie i poza nim.

krecji, loże VIP stają się nieodzownym

aby go w pełni wykorzystać. Bezpośrednie sąsiedztwo z miejscami cate-

Prestiż bez kompromisów

ringowymi lub posiadane przez nas

Oprócz

rozwiązań

standardo-

elementem np. w budowaniu relacji lub
też dużym ułatwieniem w prowadzeniu
negocjacji na wysokim szczeblu.

idealnie

wych, czyli przestrzeni wykładowych

– Nasze przestrzenie klasy Premium,

wpisują się w potrzeby organizacji

i warsztatowych, do użytku bizneso-

w tym i loże VIP, doskonale spełniają

czasu między poszczególnymi punkta-

wego oddano także dwie sale restau-

swoje funkcje. Zależy nam, aby łącze-

mi programu, na przykład cyklu wy-

racyjne oraz, co istotne, trzydzieści

nie strefy komfortu ze strefą biznesu

kładów albo warsztatów – tłumaczy

prestiżowych pomieszczeń klasy Pre-

było powszechne, to bardzo praktyczna

przestrzenie
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Konrad Kozioł. – Postawiliśmy na

restauracyjne
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metoda w budowaniu relacji. Kalendarz wydarzeń Areny stale się powiększa, dzięki czemu każdy klient może
w dowolnej konfiguracji organizować
swoje spotkania w trakcie wydarzeń
i poza nimi – mówi Marcin Herra. – To
pozwala być elastycznym i dostosować
termin spotkania do preferencji zapraszanych gości. To atut łączenia tego co
przyjemne z pożytecznym. Nie każde
miejsce może pozwolić sobie na taki
zabieg.

Kilometry korzyści
Sama lokalizacja Areny Gliwice bez
wątpienia jest jej kluczowym atutem,
dla wielu wręcz wymogiem. Położenie obiektu przy strategicznym węźle
autostrad A4, A1 oraz Drogowej Trasy
Średnicowej gwarantuje bardzo dobry
dojazd nie tylko z pobliskich miast,
ale i ościennych miast wojewódzkich,
takich jak Kraków, Wrocław, Opole
czy Łódź. Pochodną tego połączenia
jest także krótki czas podróży z lotnisk w Pyrzowicach i Balicach. Obecnie czas dojazdu do gliwickiej areny,
z miast aglomeracji, np. Katowic, Chorzowa, Mysłowic, Tychów, zajmuje
około pół godziny.
W niedługim czasie zostanie także
uruchomiony przez wielu oczekiwany
odcinek trasy A1, który to usprawni
finalnie dojazd z Pomorza na południe
kraju. Wówczas pokonanie około 550
km okaże się kilkugodzinną, przyjemną podróżą.
--------------------------------------------– Nasza Arena Gliwice jako Business & Conference Centre ma reprezentować najlepsze praktyki, w tym
najwyższe standardy obsługi wydarzeń i tworzenie przestrzeni do budowania relacji. Robimy wszystko, aby
każda osoba przebywająca w Arenie
Gliwice czuła się swobodnie i chciała
do nas wrócić – podsumowuje Marcin Herra. Kluczem dla tego działania
będzie zawsze chęć czerpania wzajemnych korzyści. Korzyść szczególnie ma wynikać ze zbudowanej relacji z organizatorem, czyli naszym nie
tylko klientem, a przede wszystkim
partnerem.

www.arenagliwice.com
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Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze
FIRMY REGIONU

Katowice Airport bije kolejne rekordy
i planuje kolejne inwestycje
Port lotniczy Katowice Airport w 2018 roku pobił kolejne rekordy obsłużonych pasażerów,
gdzie w ruchu ogółem obsłużono 4 838 149 pasażerów. Otwarto nowe kierunki lotów, nowe ekspresowe połączenie autobusowe, a przed nami nowa linia kolejowa na lotnisko. Jak widać, tempo rozwoju lotniska Katowice Airport jest imponujące!
planowanym przyjęciu w tym roku
ponad 5 mln podróżnych już za rok
Katowice Airport staną się trzecim
portem lotniczym w Polsce.
Wracając do statystyk to w seg-

Rekordowy rok 2018.
Pyrzowice blisko
podium w Polsce
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mencie

przewozów

regularnych

W ruchu ogółem obsłużono 4 838

port Katowice Airport odnotował

149 pasażerów, to o 945 208 wię-

2 845 004 podróżnych, o 421 135

cej w porównaniu z rokiem 2017.

więcej, a z siatki połączeń czarte-

Z perspektywy statystyk ruchu pa-

To czwarte wśród polskich lotnisk

rowych skorzystało 1 974 235 pa-

sażerskiego rok 2018 był najlepszym

z największym wzrostem procen-

sażerów, to o 514 837 więcej niż

w historii Katowice Airport. Lotni-

towym

rok wcześniej.

sko odnotowało rekordowe wyniki

Do podium, czyli portu im. Lecha

Po raz pierwszy w skali roku

we wszystkich segmentach ruchu, tj.

Wałęsy, brakuje bardzo niewie-

przekroczono granicę 40 tys. star-

ogółem, regularnym i czarterowym.

le i przy tym tempie wzrostu oraz

tów i lądowań, dokładnie odbyło

obsłużonych

pasażerów.
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się ich 41 007, o 6 282 więcej niż

do Turynu. Polskie Linie Lotnicze

w 2017 roku. Lotnisko w paździer-

LOT uruchomiły 29 grudnia 2018

niku 2018 roku nagrodziło rów-

roku sezonowe połączenie pomię-

nież czteromilionowego pasażera,

dzy Katowicami a Turynem. Kie-

a była nim pani Beata Lewandow-

runek obsługiwany będzie w każdą

ska, która podróżowała z Pyrzowic

sobotę, do 23 marca 2019 roku,

na pokładzie Boeinga 737-800 linii

186-miejscowym Boeingiem 737-

lotniczej Corendon Airlines na wa-

800.

kacje na Riwierze Tureckiej.
Czteromilionowego

pasażera

Trasa dedykowana jest przede
wszystkim

miłośnikom

sportów

obdarowano prezentami. Górno-

zimowych, którzy z lotniska w Tu-

śląskie Towarzystwo Lotnicze SA,

rynie będą mogli dotrzeć bezpo-

zarządzające

Airport,

średnio autokarem do ośrodków

będą z: Gliwic (AP1 z placu Piastów

ufundowało voucher umożliwiają-

narciarskich w Alpach Włoskich

przez Zabrze, Bytom, Piekary Ślą-

cy bezpłatne skorzystanie z salo-

i Szwajcarskich (zwyczajowo tur-

skie), Katowic Dworca (AP2 przez

ników business lounge, przejścia

nusy narciarskie trwają od soboty

Sosnowiec, Będzin), bezpośrednio

fasttrack i parkingu. Biuro podró-

do soboty). W taryfach Flex i Full

z dworca w Katowicach na lotni-

ży Rainbow Tours przekazało bon

Flex w cenie biletu jest już trans-

sko oraz z Tychów Dworca PKP

wakacyjny o wartości 6 000 zł na

port nart.

(AP4 przez Katowice-Giszowiec

Katowice

zakup dowolnej imprezy turystycz-

Aktualnie port lotniczy Katowice

na dworzec, skąd bezpośrednio

nej lub biletu na lot czarterowy ze

Airport obsługuje ponad 50 kierun-

można udać się do portu lotniczego

swojej oferty. Ponadto Chopin Air-

ków od 28 przewoźników, w tym

Katowice Airport). Organizatorem

port Development, właściciel m.in.

największych, takich jak: Lufthan-

połączeń jest Górnośląsko-Zagłę-

Hotelu Moxy Katowice Airport,

sa, Ryanair, TUIFly, Wizzair czy

biowska Metropolia. Bilet upraw-

podarował voucher dla dwóch osób

nasz rodzimy LOT.

niający do przejazdu liniami na

na weekendowy nocleg.

Nowe kierunki

Nowe ekspresowe
połączenia autobusowe
do Pyrzowic

lotnisko kosztuje 14 zł (7 zł bilet
ulgowy). Jest to jednocześnie bilet
24-godzinny, uprawniający do korzystania z przejazdu wszystkimi

W ubiegłym roku Katowice Air-

W listopadzie 2018 roku wystar-

port otwarło kilka nowych kierun-

towały ekspresowe linie autobuso-

jowymi i trolejbusowymi obsłu-

ków. Są to m.in.: Kenia, Feurteven-

we z wybranych miast metropolii

giwanymi przez KZK GOP, MZK

tura, Zanzibar czy zimowy wypad

do Katowice Airport. Połączenia te

Tychy oraz MZKP Tarnowskie
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liniami

autobusowymi,

tramwa-
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Góry. Dodatkowo, na podstawie

wego wydarzenia i tak podpisano

wa do lotniska). Gdzie na lotnisku

24-godzinnego biletu papierowe-

umowę na dofinansowanie inwe-

będzie stacja kolejowa? Naprzeciw

go, można wykonać jednorazowy

stycji z UE na rewitalizację trasy

hotelu Moxy. PKP Polskie Linie

przejazd pociągami Kolei Śląskich

Tarnowskie Góry – Zawiercie. Nie

Kolejowe S.A. planują na tym

na terenie miast Górnośląsko-Za-

będzie budowane połączenie pla-

odcinku

głębiowskiej Metropolii.

nowane przed laty, przez Piekary

dla pociągów pasażerskich – 140

wprost do lotniska. Częściowo

km/h, dla towarowych – 80 km/h,

pociągi pojadą po istniejących już

natomiast dopuszczalny nacisk na

torach – z Katowic do Tarnowskich

oś ma wynieść 221 kN/oś. Całko-

Koleją na lotnisko?
Realny 2022 rok
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prędkość

maksymalną

Pomysł budowy kolei na lotnisko

Gór/z Katowic do Zawiercia. Lot-

wity koszt inwestycji to 741 792

w Pyrzowicach pojawił się w 2006

nisko jest niemal pośrodku, pomię-

400 zł, z czego dofinansowanie UE

roku. Od tego czasu było kilka wa-

dzy tymi miastami. Dlatego trzeba

wynosi 503 132 631,78 zł netto.

riantów przebiegu trasy. Ostatecz-

odbudować linię kolejową Zawier-

nie kilka lat temu zdecydowano,

cie – Tarnowskie Góry, od dawna

że pociągi na lotnisko powinny

nieużywaną. Inwestycja przewi-

jeździć z Katowic przez Zawiercie.

duje elektryfikację ok. 45 km linii

Ma to umożliwić odbudowanie linii

oraz

kolejowej nr 182 relacji Zawiercie

skrzyżowań, m.in. z autostradą A1

To kolejne ułatwienie komuni-

– Tarnowskie Góry. We wrześniu

i drogą wojewódzką DW 913 Bę-

kacyjne pomiędzy miastami woje-

2018 roku doszło do przełomo-

dzin – Pyrzowice (droga dojazdo-

wództwa śląskiego a portem lotni-

budowę

dwupoziomowych
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Autostrada A1
z Częstochowy do Pyrzowic
przejezdna
w II połowie 2019 r.

czym Katowice Airport. Dobiega

Leży w ciągu międzynarodowej

nież trzy „mosty”, którymi pasa-

końca realizacja czterech odcin-

trasy E75 oraz w VI transeuropej-

żerowie będą przemieszczać się

ków autostrady A1 z Rząsawy na

skim

transportowym.

z terminalu do samolotów, prze-

północy Częstochowy do Pyrzo-

A1 jest jedyną autostradą w Polsce

budowany ma być też układ kon-

wic. Jest już na finiszu i dobiegnie

o przebiegu południkowym. Obec-

troli bagażu w celu dostosowania

końca w II połowie tego roku – jak

nie w eksploatacji jest 430 km au-

go do unijnych przepisów. Prace

zapewniają

przedstawiciele

ka-

tostrady (odcinki: Pruszcz Gdański

modernizacyjne miały rozpocząć

towickiego

oddziału

Generalnej

– Piotrków Trybunalski oraz Py-

się zimą 2018 roku, jednak z uwa-

rzowice – Gorzyczki).

gi na grudniowy szczyt klimatycz-

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na pięćdziesięciu siedmiu
kilometrach autostrady A1 budowa
weszła w końcową fazę. Szacunko-

korytarzu

Planowany
nowy terminal

wy łączny koszt realizacji autostra-

ny COP24 w Katowicach, zostały przeniesione na kolejny sezon
zimowy (2019/20). Oprócz tego
Katowice-Pyrzowice rozbudowu-

dy to 2,6 mld zł. Zadanie to zostało

Artur Tomasik, prezes Górnoślą-

ją strefę małego ruchu lotniczego

podzielone na cztery odcinki inwe-

skiego Towarzystwa Lotniczego

(powstanie pięć lub sześć hanga-

stycyjne.

(GTL), zarządcy portu lotniczego

rów), bazę cargo (nowy obiekt ma

Łączna długość autostrady A1 to

w podkatowickich Pyrzowicach,

mieć 5–6 tys. m²), płytę postojową

ponad 560 km. Jej ostatni brakują-

ogłosił, że na lotnisku powstanie

dla samolotów towarowych oraz

cy odcinek z Tuszyna do Często-

nowy terminal. Jego powierzchnia

bazę techniczną (dwa nowe hanga-

chowy będzie dopełniał sieć dróg

ma wynieść 30–40 tys. m², a efek-

ry techniczne).

ekspresowych i autostrad w Pol-

tem jego budowy będzie zwiększe-

Powstają także nowe miejsca

sce, łącząc autostrady A2 i A4,

nie przepustowości portu do 10–12

parkingowe. W przyszłości GTL

zapewniając skomunikowanie naj-

mln pasażerów w ciągu roku. Pra-

chce też zainwestować w lotnisko-

ważniejszych aglomeracji. Auto-

ce nad rozwojem infrastruktury

wą

strada A1 to jedna z kluczowych

terminalowej zaplanowano na lata

bazę paliwową oraz centralną war-

tras szybkiego ruchu w Polsce.

2023–2025 r. Zaplanowano rów-

townię.
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służbę

ratowniczo-gaśniczą,
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Sakana Sushi and Sticks Kraków
FIRMY REGIONU

Japońska restauracja Sakana Sushi and Sticks Kraków – najnowszy projekt 17-letniej marki Sakana. Menu zachwyca niepowtarzalnymi smakami,
od japońskich tapas po sushi w stylu omakase.

40

Restauracja Sakana Sushi and

miejskim, a w oddali można do-

wane japońską tradycją kulinar-

Sticks położona jest w jednym

strzec kopiec Kościuszki i wieże

ną. Dyskretna atmosfera sprzyja

z najpiękniejszych miejsc Kra-

królewskiego Wawelu.

biznesowym spotkaniom, a nie-

kowa – na skraju krakowskich

W tym unikatowym miejscu na

dzielny rodzinny obiad można

Błoń – gdzie sąsiaduje z parkiem

klientów czekają smaki inspiro-

połączyć ze spacerem po parku.
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Restauracja

oferuje

również

swoje zestawy i dania z dostawą
do domu i biura.
Przed

prestiżowym

budyn-

kiem apartamentowo-biurowym
PARK CLUB, na parterze którego zlokalizowana jest restauracja,

znajduje

się

strzeżony

i bezpłatny parking dla naszych
gości.
Restauracja w Krakowie to
najnowszy projekt marki Sakana
– ewolucja znanego tradycyjnego
SUSHI BARU w japońską restaurację Sushi and Sticks. Menu
restauracji to kulinarna podróż
– poprzez wybór małych japońskich tapas, inspirowanych tokijskim street food z barów zwanych IZAKAYA, po sushi w stylu
omakase wymagające najwyższego kunsztu od szefów kuchni.
W centralnym punkcie restauracji znajduje się japoński grill –
robata, który jest sercem Sakana
Sushi and Sticks Kraków.
Bogatą kartę dań dopełniają
staranie wyselekcjonowane alkohole i wina.
Sakana Sushi&Sticks Kraków
aleja 3 Maja 9
Kraków
https://www.facebook.com/sakanakrakow/
tel. 12 383 34 33
www.sakana.pl

Grillowana jałówka
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Universal Music Polska
SYLWETKA

Pop mam we krwi
Rozmowa z Janem Kubickim, prezesem Universal Music Polska.
ale z drugiej... mające w sobie rodzinny

osoby, które zauważyły, że tworzymy

charakter.

środowisko doskonałe dla ich rozwoju,
więc zapragnęli być jego częścią. Nie-

– Jak to rozumieć?

ustannie się rozwijamy, coraz więcej

– Jesteśmy ludźmi poruszającymi się

utalentowanych artystów chce z nami

w tej branży w podobny sposób. Obaj

współpracować, a co za tym idzie, or-

zaczynaliśmy od kierowania jednooso-

ganizujemy coraz więcej koncertów.

bową firmą. Początkowo budowaliśmy

Szacujemy, że w przyszłym roku będzie

– Kilka tygodni temu podpisaliście

swoją markę samodzielnie, a następnie

ich ponad dwieście. Oprócz tego uczest-

umowę o współpracy z Marcinem

przy wsparciu ludzi, z którymi nam się

niczymy w realizacji ogromnych przed-

Kindlą. Mogłoby się wydawać, że za-

dobrze pracuje. Łączy nas podobna fi-

sięwzięć telewizyjnych, jakimi są The

równo dla jednej, jak i drugiej strony

lozofia, jaką wcielamy w nasze życie

Voice of Poland oraz The Voice Kids,

jest to rozpoczęcie nowego rozdziału

zawodowe, a mianowicie: pracujemy

a w planach mamy kolejne projekty.

w działalności na rynku muzycznym,

wyłącznie z osobami, z którymi czuje-

ale tak naprawdę współpracujecie ze

my „chemię”. Tylko w ten sposób – jak

– Z tego co Pan mówi, można wy-

sobą już bardzo długo...

nauczyło nas doświadczenie – można

wnioskować, że Universal Music Pol-

– To prawda. Nie mogę powiedzieć od

osiągać interesujące rezultaty. To co nas

ska jest wymarzoną wytwórnią dla

ilu lat współpracujemy, bo w ten sposób

łączy, to również podobne cele, jakie

młodych artystów.

zdradziłbym ile lat ma Marcin, a tego mi

przed sobą stawiamy. Nie zawsze wią-

– Tak jest w istocie, ponieważ nie

robić nie wypada. Poznaliśmy się daw-

żą się one z pieniędzmi czy sławą... tym

zależy nam na krótkotrwałej współpra-

no temu, od lat jesteśmy dla siebie lojal-

czymś, do czego dążymy, jest niejedno-

cy nastawionej na jak największy zysk,

nymi partnerami, bez względu na to czy

krotnie muzyka sama w sobie. Od same-

a co za tym idzie, na wykorzystanie ich

układa nam się w życiu zawodowym

go początku nawiązaliśmy nić porozu-

popularności za wszelką cenę. Dla nas

lub prywatnym. Zrealizowaliśmy razem

mienia, już przy organizacji pierwszych

artysta, jego muzyka i wizerunek, są

mnóstwo projektów, od typowo popo-

wspólnych projektów, a to zachęciło nas

największym dobrem. Nie oczekujemy

wych, rockowych, przez świąteczne,

do tego, by z czasem zacieśnić współ-

natychmiastowego sukcesu. Zależy nam

charytatywne, a także dziecięce. Wiele

pracę. Przez lata łączyły nas lojalność,

na tym, żeby razem się rozwijać i osią-

utworów, które zrodziły się z tej współ-

zaufanie, wspólne cele i sukcesy. Dzięki

gać wspólne cele, ale nie muszą być one

pracy, podbijało listy przebojów. Nieza-

temu zaczęliśmy traktować się nawza-

realizowane od razu. Bywało tak, że

leżnie od tego, jaki gatunek muzyczny

jem jak członków muzycznej rodziny.

czekaliśmy na to aż nadejdą pięć, sie-

miał się stać naszym tworzywem, dosyć
szybko byliśmy w stanie znaleźć wspólny język i wyznaczyć cele. W pewnym
momencie zaczęliśmy rozumieć się bez
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dem lub nawet dziesięć lat. Osoby, któ– Mógłby Pan wymienić owoce Waszej współpracy?
– Na początku powstawały one

re nam zawierzyły, wiedzą, że pod tym
względem jesteśmy unikalni. Takie rzeczy nie dzieją się zbyt często w branży

słów, to niesamowite. Nasza współpraca

wspólnie z Kasią Popowską, a następ-

polega na obopólnym zaufaniu. Wiemy,

nie z Sarsą, Antkiem Smykiewiczem

że kiedy nad czymś razem pracujemy,

i Moniką Lewczuk. Trzech pierwszych

jesteśmy w stanie poświęcić się dla

wymienionych przeze mnie artystów

siebie w stu procentach. To jest partner-

już z nami nie współpracuje, ale w ich

– To nie jest łatwa rzecz. Konkuruje-

stwo z jednej strony czysto biznesowe,

miejsce pojawili się kolejni. Były to

my z Rihanną, Lady Gagą i setką innych
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muzycznej.
– Trudno jest promować polskiego
artystę na polskim rynku?
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gwiazd światowego formatu. Mimo to

nie zachęcam do powielania tej strategii,

potrafimy to robić. Jesteśmy obecni na

ale muszę przyznać, że ten pomysł oka-

rynku nie od wczoraj, wiemy jak podejść

zał się skuteczny.

do promocji naszej muzyki, specjalizujemy się w tym od wielu lat. Doskonałym

– Jak postępujecie w momencie,

przykładem może być Ewa Farna, z któ-

kiedy odsłuchacie nadesłany utwór

rą zaczęliśmy współpracę, kiedy miała

i pomyślicie: „To jest to!”.

zaledwie 13 lat. Razem z nią i jej ma-

– Jeśli muzyka nam się podoba, to

nagementem potrafiliśmy uczynić z niej

spotykamy się z jej twórcami. Wtedy

największą gwiazdę w kraju. Ten sukces

wszystko zależy już od tego czy między

nie byłby możliwy, jeżeli nie myśleliby-

nami zaiskrzy. Jeżeli nie, to nie podejmu-

śmy o naszej współpracy długofalowo.

jemy współpracy. Warunkiem koniecz-

Przeważnie nie lubię przedstawiać rze-

nym jest to, żebyśmy nadawali na tych

czy w czarno-białych barwach, na pol-

samych falach. Chcemy tworzyć wielką

skim rynku działają ludzie poruszający

rodzinę, darzyć się zaufaniem, mieć po-

się po nim w podobny sposób jak my,

dobne spojrzenie na muzykę i podobne

ale uczciwie stawiając sprawę, nie ma

cele do osiągnięcia. Muszę zaznaczyć,

ich zbyt wielu. Nasze podejście do arty-

że nie tylko artyści podejmują inicjatywę

sty, stawianie jego dobra na pierwszym

nawiązania z nami współpracy. My rów-

miejscu, przynosi spodziewane efekty,

nież, przede wszystkim jako partnerzy

nawet jeśli musimy na nie poczekać.

The Voice of Poland i The Voice Kids,

Wielokrotnie mogliśmy się już o tym

znajdujemy interesujące dla nas osoby

przekonać.

wśród występujących tam uczestników.
Nie zawsze są to zwycięzcy.

– Na pewno dostajecie mnóstwo
mejli od osób, które marzą o tym, żebyście wzięli je pod swoje skrzydła...
– Tak, to prawda. Tych osób jest tak
dużo, że nie jesteśmy w stanie przesłu-

– Krążą różne opinie na temat programów telewizyjnych typu talent
show. Dlaczego Pańskim zdaniem są
one potrzebne?

chać wszystkich nadesłanych przez nie

– Ponieważ dzięki nim setki młodych

materiałów. Kiedyś, zanim nastała doba

ludzi uzmysłowiło sobie, że nie mu-

Internetu, wcale nie było prościej. Przy-

szą śpiewać tylko w domu, dla własnej

chodziły kasety, później płyty w koper-

przyjemności. Równie dobrze mogą to

tach, również były ich dziesiątki, setki,

robić w znanych klubach, teatrach, ha-

tysiące... Nie z każdym utworem mogli-

lach koncertowych lub na stadionach

śmy się zapoznać. Zdajemy sobie spra-

dla tysięcy ludzi. Dzięki programom

wę, że nie jest łatwo do nas dotrzeć, ale

typu talent show każdy może uwierzyć

z drugiej strony wierzę, że jeśli ktoś ma

w siebie i przekonać się czy ma „to coś”.

odpowiednią determinację, to znajdzie

Niestety, nasz system edukacji nie daje

na to sposób.

młodym ludziom siły, która pomogłaby
im osiągnąć sukces. W wielu krajach,
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– Spotkał się Pan z niekonwencjo-

takich jak USA, Wielka Brytania lub

nalnymi metodami, które miały im to

Szwecja, powstają specjalne programy

umożliwić?

skierowane do młodzieży, które poma-

– Pomysłowość młodych artystów nie

gają im na wielu płaszczyznach: budują

zna granic. Dostawaliśmy już pudełka

pewność siebie, a przede wszystkim roz-

z ciastkami w kształcie instrumentów

wijają pasje i zainteresowania. Natomiast

muzycznych, najróżniejsze oferty, pro-

w Polsce wciąż wbija się uczniom do

pozycje... Zdarzyło się, że ktoś przycho-

głowy dewizy typu: „nie wychylaj się”,

dził do recepcji i mówił, że nie ruszy się

„nikim ważnym nie będziesz”, „możesz

z budynku, dopóki któraś z osób decy-

co najwyżej zagrać w lokalnym klubie”.

zyjnych do niego nie przyjdzie. Nikogo

To bardzo szkodliwe. Takie praktyki są
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coraz wyraźniej marginalizowane, ale

cyduje o tym czy ktoś jest wystarczająco

mam przeczucie, że minie jeszcze sporo

interesujący, by jego twórczość pojawiła

czasu, zanim uda nam się je wyplenić.

się na antenie. Wielu dziennikarzy lub

– To jest problem, który z roku na rok

szefów stacji telewizyjnych i rozgło-

jest coraz mniejszy. W znacznej mierze

śni bardzo dobrze zna się na muzyce,

dzieje się tak za sprawą serwisów z dar-

a wśród nich jest wielu naszych przy-

mową muzyką, ale nie tylko. Internauci

jaciół. Mimo to zdarzają się sytuacje,

znacznie częściej niż kiedyś korzystają

w których przez jeden niesprawiedliwy

również z płatnych usług, pobierając

– Pańskim zdaniem polski system
edukacji niszczy indywidualności?
– Może nie aż tak, ale na pewno ich
nie promuje.
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– A co z jej nielegalnym pobieraniem?

werdykt bardzo utalentowany artysta

z legalnego źródła pojedyncze piosenki

– Jak wygląda promocja muzyki

traci możliwość zaprezentowania swojej

lub całe albumy swoich ulubionych ar-

w dobie Internetu? To medium prze-

twórczości szerokiej publiczności. Dzię-

tystów. Mam wątpliwości czy komukol-

szkodziło

fonograficznym

ki Internetowi każdy ma szansę dotrzeć

wiek chce się jeszcze ściągać nielegalne

w działaniach na tym polu czy wręcz

firmom

do milionów słuchaczy. Problemem

utwory, co wiąże się z rejestracją konta,

przeciwnie – pomogło?

może okazać się w tej sytuacji przedar-

płaceniem za transfer przez wysyłanie

– Internet jest przestrzenią, w której

cie się przez mnogość treści, jaka wystę-

wiadomości SMS i wieloma innymi nie-

każdy artysta, bez najmniejszych prze-

puje w tej wirtualnej przestrzeni. To nie

udogodnieniami.

szkód, może się promować. Tutaj nie ma

jest łatwe zadanie, ale jestem zdania, że

miejsca dla osób, tak jak w przypadku

dobra muzyka zawsze znajdzie swoich

radia czy telewizji, których werdykt de-

fanów.

SILESIA BUSINESS & LIFE

– Kto ma dziś największe szanse na rynku muzycznym? Jest tam

miejsce również dla muzyki niszo-

O tym, że mówię prawdę, może świad-

słucham bardzo rzadko, z jednej prostej

wej?

czyć m.in. zespół Tulia, który od wielu

przyczyny – ten gatunek wymaga od słu-

– Universal ma jeden z największych

miesięcy robi prawdziwą furorę w kraju,

chacza dużo czasu, którego mi niestety

katalogów muzyki klasycznej, wydaje

a prezentuje przecież dość specyficzną

brakuje. Dziś mogę powiedzieć, że naj-

mnóstwo albumów jazzowych, ale też

mieszankę folku z muzyką popularną.

bardziej naturalny jest dla mnie pop, tę

starego dobrego rocka, takiego jak mu-

muzykę mam we krwi. Zaznaczam jed-

zyka Genesis, U2 czy Rammstein. Jakiś

– Jakiej muzyki słucha Pan pry-

nak, że pop to dla mnie nie tylko muzy-

czas temu otwarliśmy się też na hip-hop,

watnie? Na pewno wiele osób chcia-

ka, którą określa się jako „radiową”. To

chociaż jeszcze do niedawna nie mieli-

łoby poznać gusta prezesa jednej

twórczość komercyjna, ale pochodząca

śmy pod swoimi skrzydłami ani jednego

z największych firm fonograficznych

z przeróżnych muzycznych światów.

wykonawcy, który reprezentowałby ten

w Polsce.

Najbardziej jednak ekscytuje mnie

gatunek. Mogę potwierdzić, że wkrótce

– To trudne pytanie... Kiedy zaczyna-

w niej coś innego. Mam na myśli cały

zaczniemy wprowadzać na polski rynek

łem się interesować muzyką, najbardziej

proces, od momentu poznania osoby,

nowe płyty rodzimych wykonawców fir-

interesował mnie rock, post punk, new

która nic jeszcze nie osiągnęła, po stwo-

mowane nazwą kultowej wytwórni pły-

romantic i elektronika. W późniejszych

rzenie z nią czegoś, co sprawi radość

towej Def Jam Recordings. Jak widać,

latach przechodziłem okresy fascyna-

tysiącom lub nawet milionom ludzi. Od-

przekrój jest więc bardzo szeroki. Pop

cji rockiem gotyckim i symfonicznym.

czuwam ogromną satysfakcję, gdy utwór

jest przez nas najbardziej promowany,

Zawsze lubiłem też posłuchać lżejszego

naszego artysty staje się numerem jeden

ale nie zamykamy się na żaden gatunek.

jazzu i muzyki klasycznej, chociaż jej

na radiowej liście przebojów, odnosi
sukces na festiwalu, a wykonawca wyrusza w wielką trasę koncertową i sprzedaje setki płyt. Wtedy nie liczy się gatunek, ale sam fakt uczestniczenia w jego
drodze na szczyt, wspólne przeżywanie
pierwszych sukcesów i uniesień. To jest
najpiękniejsze w tym, co robimy.
– Jaki kierunek zamierzacie obrać
w kolejnych latach?
– Plany są bardzo szerokie, ale na pewno nie chcemy stać się molochem, który
będzie wydawać setki wykonawców. Tak
jak wspominałem, nie to jest naszym celem. Do tej pory najważniejszy był dla
nas sam artysta, i tak pozostanie. Chcemy poświęcić mu wystarczająco dużo
uwagi, mieć czas na rozmowę z nim,
a także pracę nad tworzeniem kolejnych
utworów, które poniosą tłumy. Bardzo
dobrze rokuje 13-letnia Roksana, która
reprezentowała nas na dziecięcej Eurowizji. Mamy też znakomitą Zuzę Jabłońską oraz wielu innych artystów, spośród
których każdy jest dla nas wyjątkowy.
Przyszłość widzę więc w jasnych barwach. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że nie będziemy się ograniczać
tylko do polskich artystów. W tej chwili
nie będę zdradzać szczegółów, ale na
pewno już wkrótce podzielimy się nimi,
z wszystkimi zainteresowanymi.
Rozmawiał Tomasz Breguła
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KM EVENTS
FIRMY REGIONU

Show Case w Katowicach
KM Events zajmuje się kompleksową obsługą koncertową artystów, a także całościową organizacją imprez oraz eventów. Na co dzień współpracuje z artystami, takimi jak: zespół Tulia, Marta Gałuszewska,
Marcin Sójka, Monika Lewczuk, Agnieszka Adamczewska, Michał Szczygieł, Żelka, Adam Stachowiak,
Natalia Zastępa, Roksana Węgiel, Zuza Jabłońska, zespół 4Dreamers, zespół My3, Amelia Andryszczyk.
22 listopada w Katowicach odbył się

bookingową KM Events mieli rzadką

pierwszy Show Case w historii firmy. Za-

możliwość spotkania się na tym sa-

nowy projekt koncertów z cyklu The

prezentowali się na nim prawie wszyscy

mym wydarzeniu, w związku z roz-

Voice of Poland oraz The Voice Kids

artyści – wideopocztówkę prosto z Miń-

maitymi planami zawodowymi.

Poland, których organizacja będzie

ska nadesłała Roksana Węgiel, która
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Kulminacyjnym momentem wie-

Ponadto

został

zaprezentowany

przebiegać wspólnie z firmami Roch-

kilka dni później zdobyła zwycięstwo

czoru

ogłoszenie

star, Rochstar Live, Universal Music

w konkursie Eurowizji Junior 2018.

w obecności szefów Universal Music

Polska i Magic Records, tym samym

było

oficjalne

Wśród gości obecnych na wydarze-

Polska i Magic Records informacji

projekt został włączony do oferty KM

niu nie zabrakło przedstawicieli agen-

o tym, że KM Events zostało wy-

Events.

cji eventowych i wieloletnich partne-

łączną agencją bookingową artystów

Był to dzień pełen muzycznych

rów firmy.

związanych z Universal Music Polska

emocji, inspirujących rozmów i pla-

Sceniczną część poprowadziła Pa-

i Magic Records, stając się częścią

nów na przyszłość. Kolejne spotkanie

trycja Tomaszczyk-Kindla. Podczas

jednej wielkiej muzycznej rodziny

z Show Case KM Events jesienią.

kolacji artyści pozostający pod opieką

i managementu artystycznego.
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Michał SZCZYGIEŁ
SYLWETKA

Sława mnie nie interesuje
Michał Szczygieł, finalista 8. edycji programu telewizyjnego The Voice of Poland oraz wykonawca przeboju „Nic tu po mnie”, opowiedział nam o tym, jak przebiegają prace nad jego pierwszą płytą, a także odpowiedział na pytanie: czy sukces sceniczny znacząco zmienił jego życie?
– W ostatnie lato zrobiło się

a także odtwarzany w Internecie.

przestało to być dla mnie czymś

o Tobie głośno za sprawą singla

To jest potencjał, który chcę wy-

obcym. Teraz wiem co ze sobą zro-

„Nic tu po mnie”. Jak wpłynął

korzystać.

bić i jak się zachować na scenie.

na Ciebie ogromny sukces, jaki
przyniosło Ci to nagranie?

– Uważasz, że Twój udział
w The Voice of Poland rozwinął

– Nie czujesz już tremy?

Cię jako artystę?

– Lekką odczuwam, ale jest to
coś pozytywnego, co mnie moty-

– Przede wszystkim sprawił, że
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mam mnóstwo pracy związanej

– Jeśli chodzi o występy na sce-

wuje. Nie muszę już myśleć o tym,

nie tylko z muzyką samą w so-

nie, to tak. Zasada mówiąca, że im

że trzęsie mi się noga, że zamiast

bie, ale też z wszystkimi innymi

więcej praktykujemy, tym jeste-

wydobyć

rzeczami towarzyszącymi woka-

śmy lepsi, sprawdza się w wielu

dźwięk, zacznę beczeć jak koza...

liście, który taki sukces osiągnął.

dziedzinach życia, również w pra-

Mogę bez przeszkód skupić się na

Pozwolił mi też bardziej uwierzyć

cy na scenie. Dawniej bałem się

śpiewaniu, czerpać z tego radość.

w siebie. Nigdy nie byłem nie-

śpiewać publicznie, był to dla

Teraz każdy koncert jest dla mnie

śmiały, ale to wszystko, co wy-

mnie pewien problem. W The Vo-

czymś wyjątkowym.

darzyło się w moim życiu w cią-

ice od Poland zostałem rzucony

gu ostatnich kilkunastu miesięcy,

na głęboką wodę, a to pomogło

– Wspomniałeś kiedyś, że za-

bardzo mnie podbudowało. Utwór

mi ten strach przezwyciężyć. Im

nim postanowiłeś wziąć udział

jest według mnie naprawdę dobry,

więcej występów miałem za sobą,

w The Voice of Poland, występy

przez całe lato pojawiał się w te-

tym większą pewność siebie zy-

sceniczne nie były dla Ciebie

lewizji, był często grany w radiu,

skiwałem, a w pewnym momencie

czymś zupełnie nowym.
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z

siebie

normalny

Michał Szczygieł urodził się
w 1999 roku w Nowej Wsi nieopodal Krynicy-Zdroju. Już od
najmłodszych lat udzielał się
scenicznie podczas różnego rodzaju występów szkolnych, ale
początkowo jego głównym zainteresowaniem była nie muzyka,
a piłka nożna. W 2017 roku wziął
udział w castingu do ósmej edycji telewizyjnego talent show,
emitowanego na antenie TVP 2,
„The Voice of Poland”. Jak sam
przyznaje, postanowił spróbować w nim swoich sił z czystej
ciekawości, wspierając przyjaciółkę pochodzącą z jego rodzinnego miasta, która namówiła go na wyjazd do Warszawy.
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Moi bliscy doceniają moje osią-

o sprawach technicznych, warsz-

– To prawda, brałem udział

gnięcie, ale nie zmienili do mnie

tatowych. Piasek dał mi coś wię-

w różnych konkursach szkolnych

nastawienia. To wynika pewnie

cej. Nie wiem jak on to robi, ale

i międzyszkolnych, żeby podwyż-

z tego, że otaczam się odpowied-

przekazał mi dużą pewność siebie,

szyć swoją ocenę z zachowania.

nimi ludźmi, którzy zawsze byli

luz w śpiewaniu. Własną energię

Podczas lekcji bywałem niesub-

ważni dla mnie i na odwrót – ja

i swobodę sceniczną, którą ema-

ordynowany i później musiałem

dla nich.

nuje na co dzień, przelał na mnie

się podciągnąć. Reprezentowanie

– Jesteś w stanie wskazać naj-

i na pozostałych uczestników.

szkoły dawało taką możliwość. To

ważniejsze momenty w swojej

Widziałem, że mocno mu zależy,

były moje pierwsze małe kroki ku

dotychczasowej karierze?

żeby nam pomóc, wiedział jak to

występom na wielkich scenach.

zrobić, a przy tym nie nakładał na
– Na pewno zaliczam do nich

– Co skłoniło Cię to tego, żeby

koncerty

telewizyjne,

nas presji, co jest bardzo ważne.

podczas

pojechać na casting do Warsza-

których oglądało mnie naprawdę

wy?

sporo osób. To były cenne do-

– Kto Cię inspiruje? Masz
swoje wzory do naśladowania?

świadczenia. W pamięć zapadł mi
– Ciekawość. Tak naprawdę
nie

przywiązywałem

– Zawsze podziwiałem arty-

do

niu... widownia wypełniła się po

stów, którzy od początku swojej

tego czy załapię się do kolejnego

brzegi, a wszystkie oczy skiero-

kariery działali sami, a mimo to

etapu czy nie. Pojechałem tam

wane były w moją stronę. To było

osiągnęli wielki sukces. Oczy-

z moją przyjaciółką, żeby jej to-

ciekawe przeżycie, w jednym

wiście na pewnym etapie kariery

warzyszyć. To było coś w rodzaju

miejscu zgromadziło się tak wielu

wsparcie bardzo się przydaje, ja

przygody. Po wyjściu z precastin-

ludzi, którzy chcieli mnie posłu-

również otrzymuję je od wiel-

gu usłyszałem „do zobaczenia”.

chać. Nie wszyscy przyszli tam

kiej wytwórni płytowej, ale na

Pomyślałem sobie, że to musi być

dla mnie, ale nawet jeśli wcze-

taką współpracę też trzeba sobie

dobry znak. Wiedziałem, że do-

śniej nie byli do mnie przekonani,

zapracować. Tacy artyści są dla

brze wypadłem i przykułem uwa-

to wtedy miałem szansę, żeby to

mnie wzorem, ale nie zamierzam

gę jurorów. Czułem w kościach,

zmienić. Tak właśnie podchodzę

oczywiście ich kopiować, chcę

że to nie koniec mojej przygody

do swoich występów: traktuję je

pozostać sobą.

z tym programem. Moje przeczu-

jako okazję do przekonania do

cia potwierdziły się w czerwcu,

siebie nowych odbiorców. Nawet

kiedy dostałem informację, że

te najmniejsze, grane dla garstki

przeszedłem

kwalifikacji.

osób, były dla mnie bardzo cen-

Od razu powiedziałem o tym ro-

nym doświadczeniem. To wszyst-

– Świetnym przykładem jest

dzicom. Przyjąłem te wieści z ra-

ko jest dla mnie dość świeże,

Kali, który od kilku lat posiada

dością, ale mówiąc szczerze nie

występuję dopiero od roku. Jeśli

własną wytwórnię, a zaczynał

byłem zaskoczony.

po trzydziestu latach kariery będę

od zera. To brzmi jakbym wziął

etap

wagi

też mocno występ w hali w Toru-

– Masz kogoś konkretnego na
myśli?

czuć podobnie – bo chciałbym

pierwszą lepszą osobę z brzegu,

– W dość krótkim czasie sta-

tak długo utrzymać się na scenie

bo akurat jest teraz na topie, ale

łeś się rozpoznawalną posta-

– to będzie to dla mnie ogromny

śledzę jego karierę od samego po-

cią. To miłe uczucie czy wręcz

sukces.

czątku, dlatego go wymieniłem.

przeciwnie?

Takimi osobami są też Ten Typ
– Miałeś okazję uczyć się od

– Raczej miłe, ale podchodzę

Andrzeja

Piasecznego.

Mes oraz Wojtek Sokół. To są dla

Jak

mnie wzory, nie tylko jeśli chodzi

do tego z dużym dystansem.

wspominasz prowadzone przez

o ich twórczość, ale też o ścież-

Wiele osób, które miałem okazję

niego zajęcia? Wiele Cię na-

kę jaką obrali. Ich postawa może

poznać, mocno się ekscytuje ta-

uczył jeśli chodzi o sprawy

być przykładem dla osób, które

kimi rzeczami, ale nie ja. W mo-

warsztatowe?

zaczynają swoją karierę.

ich kontaktach ze znajomymi,
przyjaciółmi,
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moją

rodziną,

– Podczas programu nie uczy-

właściwie nic się nie zmieniło.

liśmy się tak naprawdę śpiewać,

Nie chodzę z zadartym nosem.

więc trudno mówić w tej sytuacji
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– Czego słuchasz na co dzień
i czego szukasz w muzyce?

Michał Szczygieł przychylność jury
zyskał sobie wykonaniem utworu „Sailing” z repertuaru Kamila Bednarka.
Do swojej grupy zaprosił go Andrzej
Piaseczny, z którym Michał dotarł aż
do finału, zajmując w nim wysokie,
trzecie miejsce. Wśród wykonanych
przez niego utworów znalazła się między innymi autorska kompozycja pod
tytułem „Nic tu po mnie”, która po zakończeniu programu została wydana
jako singiel, osiągając spory sukces.
W marcu, według zestawienia AirPlay
– Top, piosenka stała się drugim najchętniej odtwarzanym utworem przez
polskie rozgłośnie radiowe. Pod koniec 2018 roku singiel został uhonorowany Złotą Płytą.
W sierpniu ubiegłego roku do szerokiej publiczności trafił utwór „Since
You Left Me” zaśpiewany wspólnie z
włoską piosenkarką popową Chiarą
Grispo. W listopadzie ukazał się natomiast drugi singiel Michała, zatytułowany „Będzie co ma być”. Jest
to zapowiedź jego debiutanckiego
albumu, który ma się ukazać w 2019
roku.
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– Na pewno sporo wywniosko-

się w studiu na niecałe dwie go-

– Nie wybiegam zbyt daleko

wałeś już z tego co powiedzia-

dziny i to w zupełności wystar-

myśląc o swoich celach. Póki co,

łem wcześniej. Słucham głównie

czyło.

mój

koncentruję się na najbliższym,

polskiego rapu, na tej muzyce się

wokal, dodaliśmy go do piosenki

czyli wydaniu płyty. Zależy mi

wychowałem i nie wstydzę się

i okazało się, że wszystko świet-

na tym, żeby znalazły się na niej

tego. Jeśli wierzyć stereotypom,

nie brzmi. Później spotkałem

naprawdę dobre piosenki, dla-

tej muzyki słuchają tylko „dre-

się z Chiarą podczas kręcenia

tego cały proces trwa już dość

sy” i „Sebixy”, ale to niepraw-

teledysku, to bardzo miła dziew-

długo. Nie chcę wydać krążka,

da, ta epoka już dawno minęła.

czyna i cieszę się, że mogłem ją

z którego nie będę zadowolony,

W naszym rapie zawsze można

poznać. Współpraca była krót-

nawet jeśli miałby potencjał ko-

było znaleźć świetnych artystów,

ka, ale bardzo sympatyczna. Dla

mercyjny. Sława mnie nie intere-

Zarejestrowaliśmy

którzy chcą przekazać coś war-

mnie była też bardzo potrzebnym

suje, liczy się przede wszystkim

tościowego swoim słuchaczom.

przystankiem pomiędzy pierw-

to, żeby zaprezentować dobrą

Ta subkultura najbardziej mnie

szym a drugim singlem. Kiedy

muzykę. Postępuję w ten spo-

ukształtowała jako człowieka.

jest się nieobecnym na rynku

sób, bo tak mnie ukształtowała

przez osiem miesięcy, to trzeba

subkultura hip-hopowa. Przyszły

o sobie przypomnieć.

rok będzie dobrym okresem na

– Można w takim razie spodziewać się po Tobie bardziej

– Jak łączysz swoją karierę

wydanie płyty i jej promocję.

rapowych utworów w przyszło-

z nauką? Trudno pogodzić te

Myślę, że dzięki temu materiało-

ści?

dwa światy?

wi publiczność będzie mogła poznać mnie z nieco innej strony,

– Może nie w najbliższej przy-

– Zdałem maturę, a kilka mie-

szłości, ale kiedyś... Kto wie?

sięcy później rozpocząłem studia.

Póki co, mogę mieszać style mu-

Bywają takie momenty, że mam

– Prezentowałeś już na kon-

zyczne, co lubię zresztą robić.

problem, żeby je pogodzić. Trze-

certach pierwsze utwory, jakie

Nie wyzbędę się rapu ze swojej

ba się uczyć, udzielać medialnie,

znajdą się na Twoim premiero-

muzyki. On jest w moim sercu

a przy tym robić muzykę... Ale

wym krążku? Jakie były reak-

i myślę, że jeszcze długo tam po-

nikt nie mówił, że będzie łatwo.

cje?

zostanie.

Sam się na to pisałem. Mimo

– To mieszanie stylów objawiło się również w Twoim polsko-

wszystko myślę, że obrałem do-

– Nie śpiewałem ich, ponieważ

brą drogę. Jeśli podołam temu, to

nie lubię prezentować czegoś, co

wyniosę z tego same korzyści.

nie jest dopracowane. Nie chcę

włoskim duecie. Możesz mi coś
powiedzieć na ten temat?
– Zazwyczaj jest tak, że dwóch

– Co studiujesz?
– Dziennikarstwo. Wybrałem

artystów znajduje nić porozumie-

ten

nia, ma podobne zainteresowania

Dzięki temu będą mógł spoj-

muzyczne i spojrzenie na proces

rzeć na moją karierę muzyczną

twórczy i dlatego decyduje się

z dwóch stron barykady – jako

na taką współpracę. W naszym

człowiek mediów i artysta. Poza

przypadku tak nie było, wszystko

tym, jeśli nie wyjdzie mi w mu-

stało się dość przypadkowo. Za-

zyce, a los zadecyduje, że zosta-

śpiewaliśmy utwór, który Chiara

nę dziennikarzem, to będę wyko-

(Chiara Grispo przyp. red.) dość

nywać ten zawód mając szerokie

dawno

we Włoszech.

spojrzenie na sprawy związane

Padła propozycja, żeby dopisać

z branżą muzyczną, co też po-

polską zwrotkę, nagrać go jako

winno mi pomóc.

wydała

kierunek

nieprzypadkowo.

duet, a następnie zaprezentować
polskim

słuchaczom.

Jestem

otwarty na tego typu propozycje,

– Jakie masz plany na przyszłość?

więc się zgodziłem. Zamknąłem
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niż dotychczas.
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psuć efektu. Trwa etap tworzenia,
jeszcze wiele może się w tej muzyce zmienić. Wystarczy, że ktoś
wpadnie na to, żeby dodać do
utworu melodię zagraną na trąbce
lub saksofonie, a może ona zupełnie zmienić jego charakter. Zależy
mi na tym, żeby osoba, która będzie tego słuchać po raz pierwszy,
już po kilkunastu sekundach powiedziała; „Wow, to jest super!”.
Taki efekt zamierzam osiągnąć.
– I tego Ci życzę. Dzięki za
rozmowę!
– Dzięki!

Foto: Kamil Piklikiewicz/DDTVN/East News

Rozmawiał Tomasz BREGUŁA
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ARMADA GOLF CLUB – BYTOM, ul. Goflowa 3
www.armadagolfclub.pl. tel 668 040 226
60
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Idealny
hotel

15 min od centrum
Katowic!

Aquapark
NEMO
Hotel posiada
podziemne połączenie
z Aqua Parkiem, w
którego w ofercie
znajdują się baseny,
sauny, grota solna
i gabinet masażu.

Restauracja
Zagłębie
Smaku
Dania kuchni
międzynarodowej
z akcentami
kuchni regionalnej
zaspokoją najbardziej
wymagające
podniebienia

Reden
Panorama
Bar
Eleganckie wnętrze
na najwyższym
piętrze hotelu, czynne
do późnych godzin
nocnych
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PODRÓŻE
KLAUDIUSZ SEVKOVIC

WIETNAM
Uwielbiam Azję i z tęsknoty za nią postanowiłem ponownie
tam powrócić, ale nie było to coś, co znam. Tym razem wybrałem całkiem nową dla mnie destynację – Wietnam – Viet Nam
(Socjalistyczna Republika Wietnamu). Pierwszym krokiem,
jeżeli podróżujesz na własną rękę, jest załatwienie przed wylotem wizy. Jeśli nie będziesz posiadać stosownego dokumentu,
już na lotnisku w Polsce zostaniesz cofnięty i lot nie dojdzie do
skutku.
Państwo to graniczy z Chinami, Laosem

rozpoczynając podróż od środka państwa,

i Kambodżą, a od strony wschodniej z Mo-

miasta nowoczesnego, położonego nad

rzem Południowochińskim. Na północy

brzegiem morza – Da Nang. Pomimo że

znajduje się stolica Wietnamu – Hanoi,

miasto to wysokie, nowoczesne budynki

natomiast ja postanowiłem zwiedzić kraj

biurowe oraz hotele, oferuje ono mieszkańcom i przybywającym turystom wspaniałe,
malownicze, szerokie piaszczyste plaże
oraz otaczające góry. Poza cudownym
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leżakowaniem na plażach, miasto oferuje

do tego makaron ryżowy oraz przyprawy. Po

mieszance naturalnej topografii i roślinności.

wiele lokalnych restauracji serwujących

kilkunastu minutach danie było gotowe. Re-

Każdy dołek jest otoczony pięknym tłem lo-

głównie owoce morza, począwszy od róż-

welacja – wietnamska zupa rybna. Następne-

kalnego lasu. Całe pole jest oświetlone umoż-

nych ryb po skorupiaki, takie jak: kraby,

go dnia po przybyciu do Da Nang udałem się

liwiając klientom unikalne doświadczenie gry

krewetki, ślimaki, małże. Restauracje przed

na najlepsze w Azji oraz w Wietnamie, we-

w golfa po zmroku. Gra na tym polu sprawiła

wejściem, aby przyciągnąć klientów, mają

dług World Golf Awards 2018 i 2017, pole

mi wiele przyjemności i radości, a widoki były

przygotowane akwaria, w których prezen-

golfowe – Ba Na Hills Golf Club. Klub gol-

spektakularne. Niestety, mój pobyt w Da Nang

tują swoje jeszcze żywe produkty. Mniejsze

fowy Ba Na Hills ma 18 dołków u podnóża

trwał tylko dwa dni, zaraz po tym czasie uda-

lokale mają wystawione duże miski z wodą,

potężnego łańcucha górskiego, w odległości

łem się lotem krajowym na południe kraju do

którą napowietrzają rurkami, a w miskach

niecałych 30 minut jazdy od Da Nang. Po-

byłej stolicy Republiki Wietnamu – Sajgonu.

mają swoje produkty. Jedynym problemem

łożone na jednym z najbardziej imponują-

Od roku 1975 miasto otrzymało nową nazwę

dla turystów jest ograniczona ilość zdjęć lub

cych pasm górskich w regionie pole golfowe

– Ho Chi Minh na cześć lidera północnowiet-

ich brak w menu. Najciekawszym daniem,

Championship zapewnia równowagę między

namskich komunistów Hồ Chí Minha. Już

jakie zamówiłem było Seafood Hot Bowl

wyzwaniami, przyjemnością i emocjami dla

pierwsze chwile w mieście wskazują, że jest

– otrzymałem podgrzewacz, na którym

golfistów na wszystkich poziomach i umie-

ono bardzo zaludnione, a transport z lotniska

ustawiono miskę z rosołem, a do tego su-

jętnościach. Pole golfowe Ba Na Hills zapro-

do hotelu to nie lada wyczyn dla doświadczo-

rową rybę, kalmary, krewetki i muszle oraz

jektował Luke Donald z dala od linii brzego-

nego kierowcy – istny tor przeszkód pomiędzy

bardzo dużo zielonych roślin. Kiedy rosół

wej, na wysokości, w chłodnym otoczeniu,

poruszającymi się skuterami i samochodami,

się zagotował, musiałem do niego włożyć

zwykle pozbawionym wiatru. Pole golfowe

owoce morza, a później zieleninę. Dostałem

Ba Na Hills to górskie pole o zróżnicowanej
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tym bardziej, że miasto zamieszkuje 14

historycznie dla tego państwa. 70 km na

i południowowietnamskie wytrenowały

milionów ludzi, którzy posiadają dziewięć

północny zachód od miasta, w prowin-

żołnierzy znanych jako „szczury tunelowe”,

milionów zarejestrowanych skuterów.

cji Cu Chi, znajduje miejsce pozwalające

którzy poruszali się po tunelach w celu wy-

Mój hotel znajdował się w samym sercu

turystom zobaczyć zaledwie małą część

krycia pułapek i obecności oddziałów wro-

starego miasta, gdzie ruch jeszcze bardziej

podziemnych tuneli, które były wykorzy-

ga. Komunistyczne siły zaczęły kopać sieć

się zagęszczał. Wysokie budynki, wąskie

stywane podczas wojny domowej. Aby

tuneli pod terenem dżungli Południowego

uliczki, wszechobecny street food oraz re-

walczyć z lepiej zaopatrzonymi siłami

Wietnamu pod koniec lat czterdziestych,

stauracje i kawiarnie z setkami zaparkowa-

amerykańskimi i południowowietnamski-

podczas wojny o niepodległość od fran-

nych skuterów to widok codzienny, a mia-

mi podczas wojny w Wietnamie, komuni-

cuskiego autorytetu kolonialnego. Tunele

sto wygląda jakby mieszkańcy nigdy nie

styczne oddziały partyzanckie, zwane Viet

były często wykopywane ręcznie, tylko

spali, ciągły gwar i ruch.

Cong (VC), wykopały dziesiątki tysięcy

w niewielkiej odległości na raz (co siedem

Pierwsze dni pobytu w Ho Chi Minh

kilometrów tuneli. Żołnierze wykorzysty-

metrów znajdują się wejścia do tuneli), na

postanowiłem przeznaczyć na zwiedzanie,

wali te podziemne trasy, by pomieścić bo-

głębokości 3-4 metrów. Tunele budowano

w szczególności miejsc bardzo ważnych

jowników, komunikację, sprzęt, pułapki,

na trzech poziomach i łączyły się one z ma-

a po wykonaniu niespodziewanych ataków

jącymi określone przeznaczenie komorami

na przeciwnika, mogli zejść pod ziemię

(jadalnia, kuchnia, medyczna, spotkań czy

w bezpieczne miejsce. Aby zwalczyć te

sypialnia), same tunele były niskie i przez

taktyki partyzanckie, siły amerykańskie

to nie można było się w nich wyprostować. Ziemię, którą wynoszono z tuneli,
umieszczano w kraterach po bombach,
aby Amerykanie nie mogli zorientować
się, gdzie trwają prace podziemne. Tunele
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były zaopatrzone w system napowietrzania,

bombardowaniach lotniczych, wojska pół-

powiększone dla turystów, aby mogli choć

a także odprowadzania wody, gdy trwał

nocnowietnamskie i VC zstąpiły do pod-

w małej części (udostępnionych do zwie-

okres monsunowych deszczy. Woda z tu-

ziemia, aby przetrwać i kontynuować swo-

dzania jest sto metrów tunelu) przejść pod

neli odprowadzana była do rzeki Sajgon.

ją taktykę partyzancką przeciwko znacznie

ziemią. Zwiedzający mogą też zobaczyć

Wejścia do tuneli były znakomicie zama-

lepiej zaopatrzonemu wrogowi. Na silnie

różne rodzaje pułapek stosowanych w tu-

skowane, a część z nich zawierała pułapki

zbombardowanych obszarach ludzie spę-

nelach, jak również udać się na strzelnicę

na wroga. W miarę jak Stany Zjednoczone

dzali większość swojego życia pod ziemią,

i postrzelać z wybranego karabinu M16 czy

coraz bardziej eskalowały swoją obecność

a tunele Cu Chi rozrastały się, by pomieścić

AK-47. Dokonując wyboru kupuję naboje

wojskową w Wietnamie, wspierając reżim

całe podziemne wioski, w których mieszka-

i z pracownikiem strzelnicy, który w zielo-

niekomunistyczny w Wietnamie Południo-

li mieszkańcy, mieściły się kuchnie, fabryki

nym stroju wygląda jak żołnierz VC, udaję

wym, poczynając od początku lat 60. XX

amunicji, szpitale i schrony. Na niektórych

się na linię i po przekazaniu uwag mogę

w., wojska północnowietnamskie i Viet

obszarach istniały nawet duże teatry i sale

strzelać do ostatniego zakupionego nabo-

Cong stopniowo rozbudowywały tunele.

muzyczne, które miały zapewnić rozrywkę

W czasie wojny wietnamskiej sieć tuneli

żołnierzom (wielu chłopom) i ich zwolen-

w dystrykcie Cu Chi łączyła bazy wspar-

nikom. Tunele Cu Chi zostały specjalnie

cia VC na odległość około 250 kilometrów
(obecnie czynnych jest około 120 kilometrów tuneli), od przedmieść Sajgonu, aż
do granicy z Kambodżą. Ponieważ Stany
Zjednoczone polegały w dużej mierze na
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ju. Później można udać się do punktów,

i materiałów od czasu jak Wietnam był ko-

budynku. Rozpoczynamy zwiedzanie. Każ-

w których można zobaczyć jak wyrabia

lonią francuską, poprzez wojnę domową,

de pomieszczenie przygotowane zostało

się ciasto ryżowe oraz sandały z zużytych

aż do jej zakończenia. W muzeum znaj-

starannie i zgodnie z architekturą w danym

opon samochodowych, a także spróbować

dują się samoloty wojskowe, czołgi, różne

okresie. W muzeum znajdują się kroniki

manioku oraz herbaty, którą pijali miesz-

rodzaje broni od wielotonowych bomb po

tradycyjnej medycyny wietnamskiej, które

kańcy tuneli. Po zakończonej wojnie tunele

najmniejsze miny. Zwiedzając to miejsce

ukazują ważne wydarzenia i niezwykłych

zostały wpisane na listę dziedzictwa naro-

nasuwa się wiele refleksji nad życiem i po-

ludzi, największych lekarzy w Wietnamie:

dowego Wietnamu. Miejsce to zrobiło na

stępowaniem drugiego człowieka, niemniej

Tue Tinh (XIV wiek) i Le Huu Trac (XVIII

mnie piorunujące wrażenie, więc idąc za

warto było to wszystko zobaczyć.

wiek), prehistoryczne naczynia z kamienia

ciosem udałem się także do Muzeum Woj-

Innego dnia pobytu w mieście udałem

i brązu używane w medycynie. Zbiór narzę-

ny Wietnamskiej, które mieści się w Ho Chi

się do Muzeum Tradycyjnej Medycyny

dzi do przygotowania lekarstw, takich jak

Minh. Muzeum jest czynne każdego dnia,

Wietnamskiej – FITO Museum. Wstęp do

noże i moździerze apteczne. Zaprawa apte-

a bilet wstępu to koszt 40 tys. VND (don-

muzeum to 120 tys. VND (ok. 20 zł). Wraz

karska to narzędzie do mielenia suszonych

gów wietnamskich), czyli około 6,50 zł.

z przewodnikiem wsiadam do windy i jadę

ziół na proszek. Każdy odwiedzający może

W miejscu tym można zobaczyć setki zdjęć

na ostatnie piętro wysokiego drewnianego

założyć tradycyjny strój lekarza i robić zdjęcia. W innym pomieszczeniu znajduje się
wiele ogromnych słojów z różnymi rodza-
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jami win leczniczych, a uwagę najbardziej

nym i „restauracji”, jest Com Tam tzw.

Innym popularnym w Wietnamie daniem,

przykuwa słój z kobrami, trzymającymi

„łamany ryż”, czyli częściowo połamane

które można z łatwością znaleźć w Pol-

w pysku inne węże, które zostały zalane

ziarna ryżu powstałe w procesie mielenia.

sce, jest zupa Pho. Pho jest połączeniem

winem. Kończąc wędrówkę po historii me-

Podstawowa wersja nosi nazwę cơm tấm

miękkiego makaronu ryżowego w bulionie

dycyny otrzymuję do wypicia smakowitą

sườn nướng, jest to ryż i cienki grillowany

z zupy, zwykle przygotowywanym z bo

ziołową herbatkę i mogę w tutejszym skle-

kotlet schabowy, podawany na talerzu i to-

(wołowiny) lub ga (z kurczaka) – z których

piku zakupić naturalne wyroby medyczne.

warzyszą mu: sos rybny, ogórki konserwo-

oba mogą być wyjątkowo smaczne, ale

Czas spędzony w tym miejscu był niezwy-

we, zielony olej cebulowy, papryczki chilli

zwykle wybieram wołowinę. Makaron go-

kle interesujący. Później udałem się na naj-

i skórka wieprzowa. Danie bardzo proste,

tuje się w formie gotowanej do miękkości,

popularniejszy targ w mieście – Ben Thanh.

ale mające coś ciekawego w sobie, a cena

zwieńczony wyborem mięsa i często koń-

Jest to miejsce, w którym kupisz wszystko:

tego dania to tylko 30 tys. VND (ok. 5 zł)

czy się posypką posiekanej zielonej cebuli,

produkty spożywcze, pamiątki, gotowe je-

na ulicznym straganie.

a czasami także słodkiej cebuli. Koszt zupy,

dzenie, materiały, ubrania itd. Turyści prze-

Bardzo często można znaleźć na ulicy

chodzący przez to miejsce zostają z każdej

danie zwane Bánh mì czyli, chrupiącą ba-

strony nagabywani przez sprzedawców

gietkę, która jest przekrojona na pół (cza-

Często wybierając się na kolację szuka-

i często pierwsza cena przedstawiana przez

sami przy użyciu nożyczek) i nadziewana

łem miejsca, gdzie siedziało i jadło dużo

handlowca bywa ostatecznie zmniejszona

warstwami wieprzowiny, mielonek, roz-

miejscowych ludzi, a w związku z tym, że

o połowę, aby tylko zakupić jego produkt.

drobnioną peklowaną skórką wieprzową,

nie znałem nazw dań, wybierałem wskazu-

w zależności od wielkości, waha się od 28
do 50 tys VND.

Ho Chi Minh oferuje także wspaniałą

pasztetem, majonezem, wietnamską rzod-

jąc na innych gości i na ich dania. W ten

gastronomię, a ja uwielbiam street food

kiewką i ogórkami marchewkowymi, ko-

sposób skosztowałem wielu wspaniałych

i dania lokalne. Głównym daniem, które

lendrą i świeżo usmażonymi papryczkami

potraw, takich jak: sajgonki, pieczone mięsa

można znaleźć w co piątym wózku ulicz-

chilli. Koszt tego posiłku to 30 tys. VND.

serwowane z ziołami i papierem ryżowym,
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aby samemu zwinąć spring rolls i pikantny sos, azjatyckie
grzyby grillowane z mięsem wieprzowym, pąki kwiatów
duszone z sosem sojowym z czosnkiem, grillowane kalmary i suszone kalmary w postaci słodko-ostrych chipsów,
a do picia świeżo wyciśnięty sok z trzciny cukrowej oraz
sok Nuoc Rau Ma (Centella asiatica) – oba napoje serwowane z kostkami lodu smakują wyśmienicie.
Najbardziej rozpowszechnioną turystycznie ulicą w centrum Ho Chi Minh jest Bui Vien, tętni życiem przez całą
dobę, a wieczorem cała ulica to jedna wielka dyskoteka
z ulicznymi restauracjami, serwującymi lokalne dania
i piwo.
Oczywiście będąc w tym egzotycznym miejscu udałem
się także na kilka pól golfowych w okolicach miasta. Pierwszym polem, na którym grałem, było Song Be Golf Resort.
Song Be to pierwsze międzynarodowe wietnamskie pole
golfowe, które jest powszechnie uznawane za jedno z najtrudniejszych pól w kraju. Golf Course zostało zbudowane
w 1994 roku z naturalnego krajobrazu sadów owocowych
i palm kokosowych. W 1995 r. pole golfowe Song Be zostało oficjalnie ocenione zgodnie z wymogami USGA / SGA.
Układ 18-dołkowego pola składa się z 10 jezior. Ponieważ
Song Be tłumaczy się jako „mała rzeka”, dopływ Mekongu, nie jest zaskakujące, że woda wchodzi w grę w ośmiu
z 18 dołków, z trudnym tee-shot między dwoma jeziorami na dziesiątym miejscu. Starsze, zadrzewione fairways
z pofałdowanymi greenami dodatkowo zwiększają ogólną
trudność pola golfowego.
Innego dnia udałem się na pole Tan Son Nhat Golf Course. Pole golfowe Tan Son Nhat to publiczne pole golfowe, które znajduje się cztery kilometry od centrum Ho Chi
Minh. Zbudowane na 156 hektarach 36-dołkowe pole golfowe Tan Son Nhat zostało otwarte w 2015 roku. Pole graniczy z lotniskiem Tan Son Nhat – najbardziej zatłoczonym
w Wietnamie. Pole zostało wybudowane na byłych terenach
wojskowych i jest to jedyne pole w Wietnamie, gdzie caddy
to mężczyźni. Ostatnim polem, na którym grałem będąc na
południu Wietnamu, było Long Thanh Golf Club & Residential Estate. Klub golfowy Long Thanh oferuje 36 dołków
golfowych (Hill Course i Lake Course) w dawnych polach
ryżowych i malowniczych okolicach Sajgonu. Wszystkie
36 dołków mają swój charakter, a ta różnorodność stanowi dobre wyzwanie zarówno dla poważnych amatorów, jak
i profesjonalnych golfistów. Wyżsi handicaperzy mogą jednak preferować kurs nad jeziorem, który jest stosunkowo
płaski. Pole do użytkowania zostało otwarte w 2001 roku.
Ogólnie rzecz biorąc, golf w Long Thanh jest imponującym
doświadczeniem i z pewnością zadowoli wszystkich golfistów. Każde pole, na którym miałem przyjemność grać,
oferuje bardzo dobre warunki gry, zapewnia wspaniałe widoki, które zachwycają swym pięknem.
Reasumując, Wietnam jest interesującym państwem i na
pewno w przyszłości zwiedzę inne zakątki tego kraju.

68
68

SILESIA BUSINESS & LIFE

YOU
COULD
BE
HERE

Immerse yourself
in Da Nang
Venture to the heart of central Vietnam and uncover some of its most
remarkable sites. From the iconic Dragon Bridge and the ancient town
of Hoi An to the picturesque white sands of My Khe Beach and the
scenic views of Marble Mountain, Da Nang is a captivating coastal city
with plenty to admire and explore.
Enjoy ﬂights four times weekly to Da Nang, our third gateway in
Vietnam, starting 19 December 2018.
qatarairways.com
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OSHEE – marka inspirująca sportem
OSHEE jest marką kierowaną do osób aktywnych, która wspiera konsumentów na drodze do
sukcesu i daje im energię do walki z codziennymi wyzwaniami. Zarówno przez swoje produkty,
jak i starania na rzecz popularyzacji aktywności fizycznej. Głównym polem działalności OSHEE
jest sponsoring sportowy.
OSHEE, koncentrując się na pro-

wodzeniem ściga się w zawodach

Team”

mowaniu sportu, od zawsze sku-

enduro – mówi Paweł Zierkiewicz,

aktywność fizyczną.

pia wokół siebie ludzi aktywnych

manager ds. eventów i sponsorin-

i tych, którzy bezkompromisowo

gu sportowego OSHEE.

popularyzując

– Przez działania sponsorskie
chcemy być inspiracją, a przez nasze

kierują się w życiu swoją pasją.

Marka angażuje się też w więk-

produkty realnie wspomagamy ener-

Inspiruje, motywuje do działania

sze projekty z zakresu sponsorin-

gią klientów, by mieli siłę do mierze-

i ćwiczeń. Marka chętnie wspiera

gu sportowego, takie jak wsparcie

nia się ze sobą i przekraczania wła-

młodych, obiecujących sportow-

reprezentacji Polski w piłce noż-

snych limitów – dodaje Zierkiewicz.

ców na trudnej drodze do sukce-

nej oraz AMP Futbolu. Firma jest

OSHEE, będąc liderem na rynku

su.

oficjalnym partnerem rozgrywek

napojów i żywności funkcjonalnej

–
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wspólnie

początkującym

Ekstraklasy i Fortuny 1. Ligi, a do

w Polsce, kieruje swoje produkty

sportowcom poszukujemy w nich

Patronujac

końca sierpnia 2018 współpraco-

do osób aktywnych i oferuje kon-

woli walki, determinacji i siły cha-

wała z Polskim Związkiem Lek-

sumentom szerokie portfolio złożo-

rakteru. Kilka lat temu dostrzegli-

kiej Atletyki. Na swoim koncie

ne m.in. z napojów izotonicznych

śmy te cechy w juniorce Klaudii

ma też partnerstwo w cyklu tur-

i sportowych, czy serii produktów

Mleko – obecnie mistrzyni VIII

niejów SILESIA Business & Life

witaminowych, w skład której wcho-

Pucharu Europy w karate. Takie

Golf Cup oraz KSW. Od 1 lutego

dzą cukierki i batony. Firma jako

osoby udowadniają, że dzięki cięż-

2019 OSHEE jest też Oficjalnym

pierwsza na świecie wprowadziła

kiej pracy można sięgać po zwy-

Partnerem

Związku

do sprzedaży naturalne napoje izo-

cięstwo, a my, jako marka, chce-

Tenisowego. Dzięki tym wszyst-

toniczne, a w ostatnich miesiącach,

my promować taką postawę. Stąd

kim

pozbywając się ze składów swoich

kolejne współprace, m.in. z kola-

przyciąga wyjątkowe postacie ze

produktów oleju palmowego oraz

rzem BMX Bartkiem Giemzą, któ-

świata sportu. Takie osobistości,

ograniczając w nich ilość cukru,

ry w swojej karierze zdobył tytuł

jak Robert Lewandowski, Joanna

firma OSHEE wkroczyła na dro-

mistrza Polski BMX Racing i z po-

Jędrzejczyk są częścią „OSHEE

gę trwałego udoskonalania jakości

Polskiego

przedsięwzięciom

OSHEE

SILESIA BUSINESS & LIFE

asortymentu. OSHEE ma w planach
całkowitą eliminację konserwan-

tów, sztucznych aromatów i barwników, po to, by jeszcze skuteczniej wspierać swoich klientów we
wdrażaniu zdrowego stylu życia.
Produkty OSHEE podbijają świat
– można je spotkać już w 45 krajach
na sześciu kontynentach.

O OSHEE:
OSHEE jest międzynarodowym
liderem innowacji w kategorii produktów funkcjonalnych. Firma jako
pierwsza na świecie wprowadziła do sprzedaży naturalne napoje
izotoniczne. W portfolio OSHEE
znajdują się m.in. napoje izotoniczne, napoje funkcjonalne oraz
seria

produktów

witaminowych,

takich jak batony musli i proteinowe, musy funkcjonalne i produkty
w 100 procentach naturalne. Produkty OSHEE podbijają świat –
marka jest obecna już w 45 krajach
na sześciu kontynentach. Na rynku
polskim oraz na kilku rynkach europejskich marka już od kilku lat
jest liderem w kategorii napojów
izotonicznych i witaminowych.
OSHEE to marka stworzona z pasji do wygrywania. Jeśli podążasz
za swoim celem, walczysz do końca i swoje porażki traktujesz jako
część Twojego sukcesu – OSHEE
jest właśnie dla Ciebie.
Od momentu powstania OSHEE
inspiruje i motywuje do działania
konsumentów na całym świecie,
koncentrując się na promowaniu
aktywności fizycznej oraz zachęcaniu do aktywnego stylu życia.
OSHEE motywuje. OSHEE inspiruje. OSHEE daje energię do
walki z codziennymi wyzwaniami. OSHEE to działanie. OSHEE
to rozwój i ciągłe doskonalenie.
OSHEE to okrzyk zwycięstwa na

mecie! OSHEE to radość po ciężkiej walce.

LIVE, FIGHT, WIN!
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WE HAVE A BALL FOR
EVERY ABILITY...

#SWITCHTOBETTER
www.srixoneurope.com
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Silesia Business & Life Golf Cup 9
Teneryfa - Eliminacje
GOLF

Zagraniczny finał sezonu 2018 i pierwsza eliminacja Silesia Business & Life Golf
Cup 2019 na wspaniałej i pięknej, pełnej cudownych krajobrazów, wyspie Teneryfie
(28.11.18 – 6.12.18).
Po raz pierwszy Silesia Business

Z naszą grupą udaliśmy się do

& Life Golf Cup rozegrała turniej

regionu Buenavista del Nte., gdzie

na malowniczej Teneryfie. Wyspa

widok zapierał dech w piersiach

przyciąga każdego dnia tysiące tu-

– z jednej strony góry, a z drugiej

rystów z różnych zakątków świata,

pole golfowe i ocean. Już pierwsze-

pośród nich przybywa wielu gol-

go dnia golfiści spragnieni słońca

fistów, którzy podróżują i poznają

i obcowania z polem golfowym

kolejne pola golfowe.

udali się na Buenavista Golf.

IX

GOLF CUP

SILESIA
BUSINESS&LIFE
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zaprojektowane

masz widok na ocean. Restauracja

Pierwsza rudna została rozegrana

przez Severiano Ballesteros. Poło-

Pole

zostało

w domku klubowym oferuje trady-

na południu wyspy na polu golfo-

żone wśród pięknej okolicy czyni

cyjne hiszpańskie dania, takie jak:

wym Golf del Sur. Pole posiada 27

go idealnym dla graczy, którzy szu-

pulpo de gallega, gambas al ajillo,

dołków A–Links, B–Norte, C–Sur,

kają autentycznego doznania golfo-

deep fried baby squid i wiele in-

a nasi zawodnicy rozgrywali 18

wego w kontakcie z naturą. Pole ma

nych wyśmienitych potraw.

dołków w kolejności Norte i Links.

18 dołków, par 72 i całkowitą dłu-

Następnego dnia po przyjeździe

Pole Golf del Sur zostało otwar-

gość 6 150 metrów. Niektóre z doł-

na tym wspaniałym polu odbył

te w 1987 roku, a na jego terenie

ków są tak blisko wybrzeża, że dają

się turniej naszego partnera Tour

zostało rozegranych wiele świato-

graczowi uczucie uderzenia piłki

Operatora Travel & Action. Golfi-

wych turniejów. Pole to charaktery-

prosto do oceanu z malowniczych

ści podczas rundy mieli dylematy

zuje przede wszystkim wulkaniczny

górskich krajobrazów. Obszar ten

polegające na tym czy skupić się

czarny piasek w każdym bunkrze

ma tytuł chronionego parku natural-

na grze, czy na robieniu zdjęć ota-

oraz przelatujące co 10 minut sa-

nego i słynie z łagodnego klimatu

czającym ich wspaniałym krajobra-

moloty, gdyż pole sąsiaduje z lotni-

przez cały rok. Pole Buenavista za-

zom. W kolejnych dwóch dniach

skiem. Bujna zieleń, piękne palmy

chwyca tym bardziej, że w którym-

odbył się turniej eliminacyjny Sile-

i czarne bunkry sprawiają, że pole

kolwiek miejscu będziesz, zawsze

sia Business & Life Golf Cup 2019.

wygląda imponująco, a gra sprawia
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wiele przyjemności. Nasi zawodni-

w kwalifikacji, zostały rozlosowane

utrzymany 18-dołkowy mistrzow-

cy ukończyli pierwszą rundę z bar-

vouchery na Green Fee na zaprzy-

ski kurs zawiera ponad 300 gatun-

dzo dobrymi wynikami i uśmiecha-

jaźnionych z Silesią Business &

ków subtropikalnych roślin, w tym

mi na twarzach. Druga runda została

Life polach golfowych: Sierra Golf

ponad 20 000 palm. Prawie wszyst-

rozegrana na pobliskim i znanym

Resort, Sand Valley Golf Resort,

kie dołki kursu mają spektakularne

już golfistom polu Buenavista Golf.

First Warsaw Golf & Country Club.

widoki na Ocean Atlantycki i wyspę

Wspaniała atmosfera i dobre przy-

Wszyscy wspólnie świętowaliśmy

La Gomera. Z 22 jeziorami, rozrzu-

gotowanie zawodników sprawiły,

i wspominaliśmy najlepsze uderze-

conymi po ciągle zmieniającym się

że wyniki po dwóch rundach były

nia wykonane podczas rund turnie-

terenie, jak również wodospadami

na wysokim poziomie.

jowych.

i białymi piaskowymi bunkrami

Ceremonia
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wręczenia

nagród

Na tym jednak nie kończył się

pole jest wystarczająco trudne, aby

odbyła się w klimacie wzniosło-

nasz pobyt na Teneryfie, na uczest-

przetestować nawet najbardziej do-

ści i radości. Laureaci pierwszych

ników wyjazdu czekała jeszcze

świadczonego golfistę.

trzech miejsc w każdej kategorii

jedna gra na wyspie, a mianowicie

Dom klubowy znajduje się w cen-

otrzymali kwalifikację do turnieju

na znakomitym polu golfowym

trum pola golfowego, dzięki czemu

finałowego, jak również okazałe

Abama Golf. Wznoszące się na za-

klienci mogą podziwiać wspaniałe

statuetki oraz upominki od naszego

chód od wulkanu Teide pole golfo-

widoki, podczas gdy inni spraw-

partnera marki Srixon: piłki XXIO,

we Abama zostało stworzone przez

dzają swoje umiejętności sportowe

plecaki, torby, ręczniki. Wśród gol-

światowej sławy projektanta golfa

podczas gry.

fistów, którzy zajęli dalsze pozycje

Dave’a Thomasa.

Nieskazitelnie

SILESIA BUSINESS & LIFE

AK

Wyniki Turnieju
Silesia Business & Life Golf Cup 2019
Stroke play brutto
1.

Ernest Młynarski

2.

Mariusz Czerkawski

3.

Mariusz Szumański
Stableford netto HCP 0-18,0

1.

Tomasz Iwan

2.

Krzysztof Borończyk

3.

Zdzisław Wolny

Stableford netto HCP 18,1-36,0
1.

Zofia Paradysz

2.

Anna Lyubinskaya

3.

Władysław Wasiński

Najlepsza kobieta – Roswita Sajkiewicz

SILESIA BUSINESS & LIFE
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THE ELS CLUB
DESARU COAST

www.elsclubmalaysia.com
SILESIA BUSINESS & LIFE
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Silesia Business & Life Golf Cup 9
Malezja - Eliminacje
GOLF

Kolejna zagraniczna eliminacja Silesia Business & Life Golf Cup 2019 rozegrana
została w styczniu na polach w dalekiej Malezji. Oprócz gry na wielu pięknych polach
udało nam się zwiedzić ten bardzo ciekawy kraj.
Zima to wspaniały okres, aby

treningowych.

Pierwszym

zwiedzać egzotyczne kraje. Wraz

polem na, którym gościli nasi gol-

ze

golfistów

fiści, było The Mines Resort &

z różnych części Polski udaliśmy

Golf Club, zbudowane na miejscu

się do odległego państwa – Male-

dawnej największej odkrywkowej

zji. Pierwsze dni pobytu minęły na

kopalni cyny na świecie.

wspaniałą

grupą

poznawaniu kraju oraz pól golfowych, a tym samym

rozegraniu

IX

GOLF CUP

SILESIA
BUSINESS&LIFE
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rund

SILESIA BUSINESS & LIFE

Pole golfowe jest centrum kompleksu wypoczynkowego rozcią-

gającego się na powierzchni 1000

lezji, a także znalazło się w dzie-

z Bermudów, a także ulepszono

akrów i zajmującego powierzchnię

siątce najlepszych kursów w Azji.

drenaż i nawadnianie w celu po-

pięciu milionów stóp kwadrato-

Pierwsza treningowa runda to

prawy warunków murawy tego

wych. Robert Trent Jones, Jr. zo-

było wyzwanie dla naszych golfi-

wspaniałego projektu. Kurs oferuje

stał poproszony o zaprojektowanie

stów, gdyż zmiana czasu oraz kli-

strategicznie rozmieszczone bun-

pola golfowego Mines, ponieważ

matu w pewnym stopniu utrudnia-

kry, nienagannie zadbane tereny

stan terenu był tak żałosny, że wiele

ły grę, natomiast wspaniałe widoki

zielone ze skrupulatną architekturą

osób uważało, że jest to niemożli-

rekompensowały zmęczenie.

krajobrazu. Sungai Long Country

we. Trent Jones musiał przeprowa-

Kolejnym polem golfowym, na

dzić wiele zmian, aby naprawić gle-

którym grali nasi golfiści, był Sun-

bę i ustabilizować nieruchomość.

gai Long Golf & Country Club.

Ostatnim polem rundy treningo-

Fairways są wyłożone piaskiem,

Oficjalnie otwarty w 1992 roku,

wej było Kota Permai Golf & Co-

aby służyły jako bufor przed zanie-

i położony zaledwie 15 minut jazdy

untry Club położone w miasteczku

Club jest niezmiennie jednym z 15
najlepszych pól w Malezji.

czyszczoną glebą, a także w celu

od centrum Kuala Lumpur, Sungai

Kota

zapewnienia doskonałego drena-

Long Country Club był pierwszym

odwiedzających Malezję od czasu

żu, szczególnie podczas częstych

projektem Jacka Nicklausa w Ma-

otwarcia w 1998 roku. 18-dołkowe

deszczy monsunowych. The Mines

lezji. W 2013 r. przeprowadzono

mistrzowskie pole zostało zapro-

zdobyło prestiżowe nagrody, takie

gruntowne renowacje, w tym ulep-

jektowane przez najlepszego mię-

jak kurs Top 100 oraz kurs 2 w Ma-

szenie zieleni do trawy TifEagle

dzynarodowego architekta Rossa

SILESIA BUSINESS & LIFE

Kemuning,

zachwycające
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Watsona i jest jednym z najlep-

golfowe w Kuala Lumpur było go-

turą, a mianowicie na polu goszczą

szych pól golfowych w Azji.

spodarzem malezyjskiego open nie

w ogromnych ilościach małpy, na

W kolejnym dniu pobytu w Ma-

raz, ale trzy razy – w 1995, 1996

które należy uważać, gdyż pod-

lezji uczestnicy wyjazdu rozegrali

i 2000 roku. Templer Park Coun-

chodzą do pojazdów golfowych

pierwszy turniej – Komu Group

try Club znajduje się w otoczeniu

i wykradają golfistom napoje i je-

Golf Cup – zorganizowany przez

rezerwatu leśnego Templer Park,

dzenie.

naszego partnera i tour operatora

u podnóża majestatycznego wa-

Po pobycie w Kuala Lumpur

Komu Group na polu golfowym

piennego wzgórza Bukit Takun,

i kilku wspaniałych rundach golfa

Templer Park Country Club. Tem-

które dominuje nad krajobrazem.

udaliśmy się do Johor Desaru Co-

pler’s zdobył reputację prawdzi-

Course Templer Park oferuje golfi-

ast, gdzie czekało na uczestników

wego kursu mistrzowskiego. Pole

stom także atrakcje związane z na-

naszego

SILESIA BUSINESS & LIFE

wyjazdu

najważniejsze

wydarzenie, a mianowicie turniej

The Lakes, The Coast i The Rid-

eliminacyjny Silesia Business &

ge, które stanowią odrębny układ

Life Golf Cup 2019. Turniej zo-

kursu, a dzięki zaangażowaniu

stał rozegrany na polu The Els

globalnych liderów w zarządzaniu,

Club Desaru Coast Ocean Cour-

Troon Golf, doświadczanie gry nie

se (Coast & Ridge ) oraz The Els

ma sobie równych. Pole wydaje

Club Desaru Coast Valley Course.

się być łatwe dla golfistów, nato-

Ocean Course, który przylega do

miast strategiczne rozmieszczenie

linii brzegowej, jak sama nazwa

bunkrów i przeszkód wodnych

wskazuje posiada trzy dziewiątki

może stanowić co dla niektórych

SILESIA
ILESIA BUSINESS
BUSINESS &
& LIFE
LIFE
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IX

mniane. Course posiada dwieście

Wyniki Turnieju

bunkrów, przy czym najwięcej na

Silesia Business & Life Golf Cup 2019

jednym dołku to 17. Golfiści mie-

GOLF CUP

SILESIA

li nie lada wyzwanie na tym polu,

BUSINESS&LIFE

Stroke play brutto
1. Mariusz Szumański

R1 86 R2

94 180

a tym samym wyniki po pierw-

2. Krzysztof Borończyk

R1 84 R2

100 184

szej rundzie turniejowej uległy

3. Mikhail Smolsky

R1 92 R2

95 187

zdecydowanej zmianie. Turniej
odbył się w cudownym klimacie
graczy utrudnienie. The Valley

dobrej zabawy i zdrowej konku-

1. Alexander Lyubinskiy

R1 27 R2

23 50

rencji sportowej.

2. Tomasz Iwan

R1 28 R2

20 48

3. Sławomir Bubas

R1 27 R2

19 46

Course jest owocem pierwszej

Ostatniego dnia pobytu w De-

na świecie współpracy Erniego

saru Coast odbyła się ceremo-

Elsa z jego bliskim przyjacielem

nia wręczenia nagród, a każdy

i kolegą Major Champion oraz

z golfistów otrzymał upominek

1. Władysław Wasiński

R1 28 R2

31 59

World Golf Hall of Fame, Vijay

niespodziankę. Pobyt w Malezji

2. Jacek Kozłowski

R1 30 R2

27 57

Singh.

3. Eugeniusz Gorczowski

R1 36 R2

17 53

oddziały-

dobiegł końca, to był wspaniale

wanie pofalowanego krajobrazu

Bezpośrednie

spędzony czas z golfowymi przy-

i unikalnie rozmieszczonych bun-

jaciółmi.

krów piaskowych jest niezapo-

84

Stableford netto HCP 0-18,0

Stableford netto HCP 18,1-36,0

Najlepsza kobieta
AK

SILESIA BUSINESS & LIFE

Anna Lyubinskaya

R1 24 R2

23 47

SILESIA BUSINESS & LIFE
GOLF CUP 2019
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SIERRA GOLF RESORT

SAND VALLEY GOLF RESORT

ŚLĄSKI KLUB GOLFOWY -

ŚLĄSKI KLUB GOLFOWY FINAŁ

21-22 czerwca 2019

23 sierpnia 2019

20-21 lipca 2019

24 sierpnia 2019

ZAPISY - TEL +48 795 112 222
S
www.silesiaevent.pl
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Poland's
Best Golf Course
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Monika HOJNISZ
SPORT

Apetyt rośnie w miarę jedzenia
Piąte miejsce w klasyfikacji generalnej biathlonowego Pucharu Świata z dorobkiem 242 punktów (więcej niż w całym poprzednim sezonie) – tak wygląda początek sezonu w wykonaniu Moniki Hojnisz. Chorzowianka w pierwszym starcie bieżącej kampanii stanęła na drugim miejscu
podium i udowodniła, że będzie walczyć o najwyższe cele.
– Dotychczasowe Twoje wystę-

każdym starcie? Póki co, grudzień

przede wszystkim człowiek, który

py można uznać za bardzo uda-

wyglądał bardzo dobrze pod tym

ma uczucia, lepsze i gorsze dni,

ne. Spodziewałaś się takiego po-

kątem. Teraz, po przerwie świą-

potrzebuje rozmowy i wsparcia

czątku sezonu?

tecznej, mam takie same emocje co

w różnych momentach sezonu,

– Zawsze przed rozpoczęciem

przed pierwszym pucharem, czyli

a także po jego zakończeniu.

sezonu mam cichą nadzieję, że

co to będzie?, ale dzięki temu do

rozpocznę go tak, jak sobie zapla-

każdego startu podchodzę zmoty-

nowałam. Tak też było tym razem.

wowana i „na nowo”.

towań do sezonu miałyście dość
długi czas na regeneracje. Jak Ty

Pierwszy start to zawsze wielka
niewiadoma. Wiedziałam co praw-

– W poprzednich latach nie

da, że sezon przygotowawczy prze-

mogłaś się pochwalić taką inau-

– Jeden taki zagraniczny wy-

trenowałam znakomicie, bez więk-

guracją. Coś zmieniło się w przy-

jazd miał miejsce na weekend do

szych kontuzji i chorób, a to jest

gotowaniach?

Mediolanu. Większość czasu spę-

spędziłaś ten czas?

bardzo ważne, ale przecież każda

– To prawda. Wydaje mi się jed-

dziłam w domu, na Śląsku. Jak

zawodniczka trenowała tak samo,

nak, że jest jeszcze za wcześnie na

większość wie, a jeżeli nie to teraz

dając z sobie sto procent, szukając

wyciąganie wniosków, na analizy.

już wie, że jestem typem domow-

drobnostek, które pozwolą zyskać

Na to przyjdzie czas po sezonie,

nika i lubię spędzać czas z rodzi-

cenne sekundy w trakcie zawodów.

a wszelkie przemyślenia będą oma-

Dlatego z niecierpliwością cze-

wiane wspólnie z moją trenerką.

kałam na pierwszy start i, jak się

Jedno wiem na pewno – o wszyst-

okazało, ten sprawdzian wyszedł

kim decyduje wiele czynników.

mi całkiem dobrze. Teraz trzeba
walczyć dalej. Najważniejsze, że

– Jak współpracuje

każdy start daje mi punkty, a moż-

Ci się z Nadią Bi-

na powiedzieć też, że regularnie

lovą?

zaczynam plasować się w pierwszej „20” i „10”.

– Dużo słyszałam na temat jej
pracy, systemu

– Przed sezonem mówiłaś, że
przede

wszystkim

i wymagań, ale

chciałabyś

nigdy wcześniej

przez cały sezon prezentować

nie miałam oka-

równą

zji z nią trenować.

formę.

Początek

sezo-

nu 2018/2019 zapowiada, że tak

Jednak opinie, to

może się stać.

nie to samo, co real-

– Drugie miejsce w zawodach
Pucharu Świata to świetny rezultat,

88

– Przed rozpoczęciem przygo-

na współpraca. Jestem bardzo zadowolona z naszej

jednak po tym wyniku byłam ciągle

współpracy i nie chodzi

ciekawa co będzie dalej. Czy będę

tutaj

tą Monią, która ma jednorazowy

ale o ludzkie podej-

wyskok, czy jednak jestem przygo-

ście, bo wbrew po-

towana na to, żeby móc walczyć na

zorom, zawodnik to

tylko

o

wyniki,

SILESIA BUSINESS & LIFE

ną. Czasu było na to sporo, bo do
treningów wróciliśmy w sezonie
poolimpijskim dopiero w czerwcu,
a z reguły przygotowania rozpoczynamy w maju. Wydaje mi się,
że ta przerwa spowodowała to, że
jadąc na obóz, aż chciało się trenować. „Czułam głód” treningu, głowa była spokojna i chęci do pracy
nie brakowało.
– W kadrze seniorek po zakończeniu kariery przez Weronikę
Nowakowską to Ty jesteś liderką
mocno odmłodzonej kadry. Czujesz ciężar wyniku reprezentacji
na swoich barkach?
– Spodziewałam się, że to właśnie ja będę tą osobą, na której
może wisieć ten ciężar. W pewnym
stopniu się na to przygotowałam,
ale nie lubię określenia „liderka kadry”, dlatego nie przyklejam sobie
tej łatki i robię swoje.

SILESIA BUSINESS & LIFE
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– Czy pomagasz w jakiś sposób

Podczas sprintu w Novym Me-

młodszym koleżankom? Dzielisz

ście nie powiodło Ci się najlepiej,

się wiedzą, doświadczeniem?

zajęłaś 40. miejsce, ale znakomi-

– Jeśli występuje taka koniecz-

cie zastąpiła Cię Kinga Mitoraj

ność, to jak najbardziej służę po-

(8. miejsce). To pokazuje jaki jest

mocą. Wiem sama po sobie ile

potencjał tej kadry?

można nauczyć się od kogoś pod-

– Każdą z nas stać na dobry wy-

glądając i słuchając rad. Ale nic na

nik. Musi tylko wszystko się zgrać,

siłę. Jeśli widzę, że ktoś rozumy

a w biathlonie tych elementów,

pozjadał, to wolę sobie zostawić te

które składają się na ostateczny

doświadczenia dla siebie. Czasami

sukces, jest mnóstwo. Cieszę się,

muszę „ugryźć” się w język, żeby

że w Czechach dobrze zaprezento-

czegoś nie powiedzieć. Nie wiem

wała się Kinga Mitoraj. To pokazu-

czy dziewczyny czegoś źle nie od-

je, że nasz biathlon stoi na dobrym

biorą jako atak w ich kierunku, czy

poziomie i pomimo odmłodzonej

robienie po złości. Jeżeli jednak

kadry stać nas na dobre występy.

jest taka możliwość, a druga osoba
jest otwarta, to jestem bardzo chęt-

– Strzelanie to bardzo ważny
aspekt w biathlonie. W pierw-

na do pomocy.
– Twój początek sezonu spowodował, że większa ilość kibiców
dowiedziała się o Tobie. Odczuwasz

większe

zainteresowanie

swoją osobą w mediach czy
przez kibiców?
– Tego nie da się nie
zauważyć.

Poniekąd

dla takich osób to robimy. Gdyby nikt
nas nie oglądał i nie
liczył na nas, to nie
bolałyby nas słabsze
występy, krytyka i opinia ludzi. Kiedy osiągamy sukcesy,
również nie przechodzi to bez echa,
co jest bardzo miłe, ale cieszy mnie
przede wszystkim to, że dzięki naszym dobrym wynikom biathlon
staje się coraz bardziej popularny,
a my rozpoznawalni, dzięki czemu
nie musimy już tak często tłumaczyć co trenujemy.
– Można powiedzieć, że młodzież depcze wam po piętach.
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szych

że

dziła, że muszę zmienić kolbę. Po-

na klasyfikację generalną. Oczywi-

mocno poprawiłaś swoje umie-

startach

pokazałaś,

myślałam wtedy: tylko nie to! Do-

ście imprezą docelową są marcowe

jętności w tym zakresie, a pierw-

piero co zmieniałam kolbę w lipcu,

mistrzostwa świata i liczę na to, że

sze „pudło” w pozycji leżącej za-

więc można powiedzieć w ostat-

będę mogła powalczyć tam o naj-

liczyłaś dopiero w ósmym starcie

nim momencie. Trochę się bałam

wyższe cele.

(sprint w Novym Meście).

tej zmiany, jednak zostało mi to tak

– „Leżak” rzeczywiście był pra-

wytłumaczone, że stwierdziłam:

– W tym roku mistrzostwa

wie idealny. Cieszy mnie ten fakt,

warto spróbować, przecież nic nie

świata odbędą się dopiero w mar-

bo to nad „stójką” bardzo pracowa-

tracę. Bardzo szybko przyzwycza-

cu. To niemal koniec sezonu. Jak

łam w sezonie przygotowawczym

iłam się do nowej kolby i już po

przygotowujesz się na te zawody?

i zamierzam jeszcze z nią walczyć.

pierwszych treningach wyglądało

– Prawdą jest, że dość późno

Faktem jest, że jeśli chodzi o pro-

to naprawdę dobrze.

cent skuteczności w pierwszym

w tym sezonie zaplanowana jest
docelowa impreza. Na pewno cały

trymestrze, to był on na wysokim

– Po krótkiej przerwie wraca-

cykl przygotowawczy i startowy

poziomie i mam nadzieję, że utrzy-

my do rywalizacji w Pucharze

będzie dostosowany właśnie do

ma się w kolejnych startach.

Świata. Cel na ten rok pozostaje

mistrzostw świata. Mamy przed

niezmieniony, czyli równa forma

sobą jeszcze sporo startów i na ich

– Nad strzelaniem pracowałaś

przez cały sezon. Czy po takim

podstawie będzie przeprowadzana

jakoś specjalnie przed sezonem?

początku aspiracje co do mi-

obserwacja, która pozwoli zdecy-

zgrupowa-

strzostw świata, a także miejsca

dować kto potrzebuje ich więcej,

nia pracowałam nad strzelaniem

końcowego Pucharu Świata, są

kto mniej, nad czym trzeba jeszcze

z Nadią Bilovą. Pamiętam jak po

większe?

popracować na zgrupowaniu, któ-

–

Od

pierwszego

dwóch treningach trenerka stwier-

– Jak to mówią – apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ale mimo

re jeszcze nas czeka przed samymi
mistrzostwami świata.

wszystko zostałabym przy systematyczności, bo jeśli ona zostanie
zachowana, to będzie to rzutowało

– Oestersund – to tam odbędą
się mistrzostwa świata. Z czym
kojarzy Ci się to miasto?
– Szwedzki Oestersund, jako
obiekt biathlonowy, na którym każdego roku odbywa się inauguracja
Pucharu Świata (z wyjątkiem tego
sezonu), wiecznym mrozem, ciężką trasą i trudnymi warunkami...
Więc nie najprzyjemniej (śmiech).
Jako miasto, przede wszystkim
z zakupami, reniferami i masą ludzi jeżdżących na rowerach, bez
względu na to, czy jest minus pięć,
czy minus dwadzieścia pięć stopni
Celsjusza. To prawdziwy fenomen
tego miasta.
– Jak spędziłaś okres świąteczno-noworocznym?
– W długo wyczekiwanym rodzinnym klimacie. Rodzina jest
dla mnie bardzo ważna, od zawsze
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mam w niej nieopisane wsparcie. Dlatego czas w domu jest dla
mnie na wagę złota. Wracam tam
naładować akumulatory, odpocząć,
a przede wszystkim poczuć znów,
że nie ma nic ważniejszego!
– Zabrakło Cię na mistrzostwach Polski w startach indywidualnych. Skąd taka decyzja?
– Tak, to prawda, wystartowałam
tylko w sztafecie mix. Grudzień
przyniósł ze sobą sporo startów,
więc taką decyzję podjęłam z trenerką, bo chciałam wystąpić w barwach klubu AZS AWF Katowice,
który reprezentuję od lat.
– Co roku z powodzeniem walczysz w mistrzostwach Europy.
W tym roku też tak będzie czy,
podobnie jak czołówka światowa, odpuścisz te zawody?
– Według planu w mistrzostwach
Europy nie będę brała udziału.
Impreza odbywa się czasie kiedy
jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, więc ciężko byłoby pogodzić
te dwie rzeczy, a biorąc pod uwagę zmianę czasu, istniałoby spore
ryzyko, że moja forma nie będzie
taka, jaka być powinna.
– Tak dobry początek sezonu
napędza pewnie do kolejnych
startów. Tak jest też u Ciebie?
– Oczywiście. Każdy dobry start
daje pozytywną energię i „kopa”
do dalszego działania, a przede
wszystkim do jeszcze większej
pracy. Motywacja i wiara w siebie
to wartości, które właśnie wtedy
w nas rosną, a są one bardzo ważnym elementem w wyczynowym
sporcie.
– Pekin 2022. Daleka perspektywa dla Ciebie?
– Na ten moment daleka z tego
powodu, że nie wiem czy dotrwam.
Zobaczymy co życie przyniesie.
Nie mogę deklarować nic z roku
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na rok, chcę rywalizować z najlep-

rodowej, wszystko jest na dobrej

różnego rodzaju wykłady czy kur-

szymi.

drodze, żeby dotrwać do igrzysk

sy, na których można się dokształ-

w Pekinie. Jednak zobaczymy co

cać pod kątem przyszłej pracy, bo

czas przyniesie.

nigdy nie wiadomo, kiedy będzie

– 31 lat to wiek jaki będziesz
miała podczas igrzysk olimpijskich w 2022 roku w Pekinie.
Wydaje się idealny do osiągnięcia życiowego sukcesu?

trzeba powiedzieć „dość”. Dlacze– Inspiracją dla Ciebie, i nie

go akurat mnie wybrano? Trudno

tylko, powinna być zatem Mag-

powiedzieć. Razem z Konradem

– Patrząc na specyfikę biathlonu

dalena Gwizdoń, która pomimo

Niedźwiedzkim i Piotrem Mysz-

to faktycznie jest to wiek, w któ-

blisko 40 lat wciąż rywalizuje na

ką zostaliśmy ambasadorami. Ten

rym zawodniczki często uzyskują

biathlonowych trasach.

pierwszy to idealny kandydat, bo

najlepsze wyniki w karierze. Jest

– Magda to prawdziwy fenomen.

dopiero co skończył karierę, drugi

już powoli to zmęczenie głównie

Jej nie trzeba motywować, ona

równie doświadczony i brakowało

psychiczne. Zawsze sobie mówi-

sama z roku na rok jest tak zmoty-

im kobiecego spojrzenia na spra-

łam, że jeżeli ominą mnie kontuzję

wowana do startów, że zaraża nas

wę, dlatego zdecydowano się na

to tylko psychika jest mi w stanie

tym. My nie musimy jej namawiać,

mnie (śmiech). Bez zastanowienia

przerwać karierę. Na dzień dzi-

żeby jeszcze nie kończyła kariery,

zgodziłam się i od razu zaznaczy-

siejszym po tych zmianach sztabu

to ona nas motywuje, żebyśmy

łam, że będę również działać po

walczyli o jak najlepsze wyniki.

zakończeniu kariery.

szkoleniowego, trochę i kadry na-

Z roku na rok Magda się zmienia
i staje się osobą coraz bardziej

– W tym roku czekają Cię też

otwartą i przyjazną, a do tego zara-

zmiany

w

życiu

prywatnym.

ża optymizmem i chęcią do pracy

Przygotowania do ślubu rozpo-

na treningach.

częte?
– No i masz... poszło w świat

– Pekin, czyli znowu Azja. Jak

(śmiech). Osoby, które już to prze-

wspominasz tę niedaleką prze-

szły, wiedzą ile czasu pochłaniają

szłość, czyli pobyt w Pjongczang

przygotowania i organizacja ślubu.

przed rokiem?

Na szczęście najważniejsze rzeczy

– Szczerze mówiąc nie chce się

już za nami, więc teraz możemy

tam wracać. Nie ogarniam tego fe-

się skupić na startach. Później cze-

nomenu, że igrzyska olimpijskie

ka nas już tylko lekki stres, który

muszą być w takich krajach. Wie-

zwykle towarzyszy tak ważnym

rzę, że wrócą one w końcu do Eu-

momentom w życiu.

ropy.
– Twój życiowy partner Maciej
– Zostałaś ambasadorką Programu

Staręga (członek kadry naro-

Zawodniczych.

dowej w biegach narciarskich)

Powiedz kilka słów o tym pro-

również prezentuje wysoką for-

gramie.

mę w tym sezonie. Napędzacie

–

Karier

Polski

Komitet

Olimpijski

podpisał umowę z firmą Adecco

się wzajemnie. Jest jakaś mała
rywalizacja między Wami?

Poland, która ma za zadanie za-

– Rywalizacji nie ma, przynaj-

pewnić pracę sportowcom po za-

mniej nie z mojej strony (śmiech),

kończeniu kariery. Firma ma wiele

ale jest za to nieocenione wspar-

kontaktów i ma pomóc przy poszu-

cie i pomoc, a przede wszystkim

kiwaniu pracy, kiedy kończymy

wyrozumiałość. To

karierę zawodniczą, a to często na-

jest w naszym przypadku bardzo

stępuje w jeszcze młodym wieku.

ważne, przy dużej ilości wyjaz-

Moim zadaniem jest promowanie

dów, podczas których nie przeby-

tego programu i choć jeszcze nie

wamy razem. Mamy to szczęście,

wybieram się na emeryturę to ko-

że nasze życie na co dzień wyglą-

rzystam z usług firmy Adecco. Są

da podobnie i każdy z nas wie, co
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zrozumienie

93

w danym momencie jest ważne, co

Biathlonowego – Dagmarę Gera-

– Rodzina bardzo usportowio-

trzeba poświęcić albo z czego zre-

simuk. Pojechałam tam z koleżan-

na wywierała na Tobie presję, że

zygnować. Te rozłąki czasami by-

kami, żeby było mi raźniej. Było

Ty też musisz iść do sportu?

wają trudne, ale mamy XXI wiek,

to letnie zgrupowanie w Ustce i ten

więc Internet daje wiele możliwo-

cały klimat obozu, osoby, które tam

sport i już w podstawówce chcia-

ści. Jeszcze tylko czekamy na tele-

poznałam, wszystko to spowodo-

łam rywalizować na zawodach we

portację... (śmiech)

wało, że na kolejny obóz w okresie

wszystkich dyscyplinach: lekko-

ferii zimowych do Wisły udałam

atletyka czy pływanie. Na pewno

– Na koniec wróćmy do począt-

się już z wielką chęcią. Tak więc

trochę geny spowodowały to zainte-

ku Twojej przygody z biathlonem.

głównie ludzie, z którymi byłam

resowanie sportem. Rodzice zawsze

Jak się to wszystko zaczęło?

na tych obozach, spowodowali, że

mnie wspierali w moich decyzjach

dzisiaj jestem biathlonistką.

i nigdy nie naciskali, że coś muszę.

– Nie lubię tego pytania (śmiech).
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–– Nie. Od dziecka uwielbiałam

ogólno-

Rodzice i siostry były zawsze ze

sprawnościowe.

mną. Siostrę nawet zabrałam na ten

Czasami można było postrzelać

drugi obóz do Wisły, żeby było mi

Jak to zwykle bywa zaczęło się zu-

Początek

to

treningi

pełnie przypadkowo i niewinnie.

rozwojowe

i

Moja mama zauważyła, że bardzo
dużo biegam i postanowiła mnie

z wiatrówki. Już na kolejnym

raźniej, gdzie ona również zaraziła

wysłać na obóz razem z klubem

wspomnianym obozie w Wiśle tre-

się „miłością” do tego sportu.

UKS Lider Katowice, gdzie znała

nowaliśmy na nartach i tak zosta-

obecną prezes Polskiego Związku

łam na tych nartach do dziś.
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Rozmawiał
Bartłomiej CZAJA
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By Qat ar Airways

Nowy wymiar
podróży służbowych
Zarejestruj swoją ﬁrmę do programu Beyond Business i ciesz się nowymi możliwościami
podczas podróży służbowych. Z naszym programem lojalnościowym dla małych i średnich
przedsiębiorstw otrzymujesz Qrewards za każdą wydaną złotówkę. Mając status Silver
lub Gold korzystasz z przyśpieszonej odprawy na lotnisku oraz darmowego dostępu do
salonu biznesowego. Nasz program oferuje członkostwo w trzech różnych statusach,
zaprojektowanych aby rozwijać Twój biznes.

Odwiedź qatarairways.com/beyondbusiness i dowiedz się więcej
*Obowiązują warunki programu.
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