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Zapraszam Państwa do lektury 37. wydania magazynu
Silesia Business & Life, w którym każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Na początek rozmowa z wiceministrem
energii Grzegorzem Tobiszowskim, która na pewno zainteresuje mieszkańców Śląska. Dowiadujemy się z niej, jak
górnictwo, które jeszcze w 2015 roku wygenerowało stratę
bliską dwóm miliardom złotych, w roku 2018 przyniosło
ogromne zyski, jakich nie osiągnęła żadna inna branża!
Ale Śląsk to nie tylko górnictwo, na łamach magazynu
możemy przeczytać jak rozwijają się, i jakie mają plany,
takie firmy, jak: Haldex S.A., Eneria Sp. z o.o. i Węglokoks S.A.
Miłośnikom lekkoatletyki polecam wywiad z Justyną
Święty-Ersetic, dziewczyną z Raciborza, która 12 maja
w Jokohamie, na mistrzostwach świata sztafet, zdobyła złoty medal w sztafecie 4 × 400
metrów. To nie jedyny sukces Justyny – w 2018 roku została indywidualną mistrzynią
Europy w biegu na 400 metrów i w sztafecie 4 × 400 metrów.
Czy wiedzieliście Państwo, że Polska należy do czołówki państw z największą ilością
studentów? Ten fakt postanowiła wykorzystać firma Gent Fund, która zajmuje się m.in.
budową prywatnych akademików. Czy ten pomysł zdaje egzamin? Okazuje się, że tak.
Dotychczas zrealizowane inwestycje są wykorzystane w stu procentach.
Mężczyznom polecamy artykuł opisujący jeden z najlepszych samochodów klasy premium – Range Rover Evoque. Panie natomiast zainteresuje zapewne rozmowa z Marcinem Marcokiem, właścicielem firmy MART DIAMONDS. Polecamy także wywiady
z prezenterem Telewizji Polskiej Adamem Gizą i aktorem Wojciechem Zielińskim. Z kolei
w arkana prawne dotyczące instytucji zachowku wprowadzi Państwa Katarzyna Wojciechowska z Kancelarii Adwokackiej Duraj & Reck i Partnerzy.
Piszemy też o kolejnych turniejach eliminacyjnych Silesia Business & Life Golf Cup 9,
które zostały rozegrane w Omanie i w Turcji. A jeśli ktoś nie zaplanował jeszcze wakacji,
to polecam wycieczkę do Malezji, o której opowiadam w dziale Podróże.
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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Grzegorz TOBISZOWSKI
SYLWETKA

Od miliardów strat do miliardowych zysków
Rozmowa z Grzegorzem Tobiszowskim, wiceministrem energii, reformatorem polskiego górnictwa, jednym z architektów Programu dla Śląska.
– Grupa JSW przyniosła w ubiegłym

spółki stały przed realną groźbą upadłości.

podatków odprowadzonych do budżetu

roku 1,76 miliarda zysku, Polska Gru-

Musieliśmy zaangażować wszystkie siły.

państwa ze spółek węglowych wyniosła

pa Górnicza 493 miliony złotych. Żad-

Utworzyliśmy na bazie kopalń Kompanii

ponad 5 miliardów złotych.

na inna branża w Polsce w ostatnich la-

Węglowej Polską Grupę Górniczą. Naj-

tach nie zanotowała tak dynamicznego

pierw dokapitalizowanie, potem gruntow-

wzrostu osiąganych wyników.

na restrukturyzacja, w końcu przyłączenie

– W 2015 roku górnictwo węgla ka-

kopalń Katowickiego Holdingu Węglo-

– Spółki górnicze przekształcają się

miennego przyniosło 1,9 miliarda zło-

wego, który był w tak tragicznym stanie,

w podmioty innowacyjne. PGG przygoto-

tych straty. Sytuacja spółek węglowych

że spółka samodzielnie by nie przetrwała.

wuje się do uruchomienia zakładu zgazo-

była katastrofalna. Było wiele głosów, że

wania węgla i inwestycji w fotowoltaikę.

z tej zapaści branża już się nie podniesie.

– Potem batalia o Jastrzębską Spół-

W ramach JSW powstała wyspecjalizo-

Konieczne były natychmiastowe dzia-

kę Węglową i ponad 20 tysięcy, a tak

wana spółka JSW Innowacje. Spółka pro-

łania. Najpierw w Kompanii Węglowej

naprawdę 200 tysięcy, miejsc pracy na

wadzi projekt Inteligentnej Kopalni za-

i Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Obie te

Śląsku.

wierający szereg działań zwiększających

– Po długich negocjacjach, również

bezpieczeństwo pracy, poprawiających

dzięki dialogowi ze stroną społeczną, uda-

efektywność czy wprowadzających nie-

ło się podpisać z obligatariuszami JSW

stosowane dotąd rozwiązania techniczne.

porozumienie zmieniające warunki spła-

Rozwijane są instalacje wykorzystujące

ty zadłużenia. To dało spółce oddech
i możliwość odbicia się od dna.
Dziś JSW przynosi wielomilionowe zyski, zyskuje
nowe rynki i dynamicznie się rozwija. To jeden
z największych na świecie producentów węgla
koksującego, który jest
niezbędny do produkcji
stali. Do 2030 roku firma zainwestuje
w rozwój aż 19 miliardów złotych. Również PGG ma niezwykle ambitne plany
inwestycyjne. W latach 2018–2020 na
zwiększenie potencjału produkcyjnego
wyda ponad 7,2 miliarda złotych. O dobrej kondycji branży świadczy jeszcze
jeden fakt – tylko w 2018 roku wysokość
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– Jaka jest przyszłość górnictwa
w Polsce?
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kopalniany metan. Wszystko po to, by

udział węgla w produkcji prądu ma się

górnictwo było jak najbardziej bezpiecz-

zmniejszać, jednak wolumen ilościowy

ne i efektywne. To wszystko pokazuje, że

może pozostać na zbliżonym do obecne-

nasze spółki węglowe przeobrażają się

go poziomie ze względu na prognozowa-

w podmioty, które nie tylko będą wydo-

ny wzrost zapotrzebowania na energię,

bywać węgiel, ale będą również wpro-

które będzie pokryte przy wykorzystaniu

wadzać i wykorzystywać nowoczesne

także innych źródeł.

rozwiązania i rozwiniętą technologię. Polska potrzebuje nowoczesnego górnictwa.
W założeniach Polityki Energetycznej

– Europa raczej odwraca się od węgla...

Państwa do 2040 roku węgiel będzie istot-

– To prawda, ale to, czego potrzebuje

nym surowcem w systemie bezpieczeń-

Europa, to silny głos rozsądku. Trzeba

stwa energetycznego kraju. W 2030 r. 60

rzetelnie i uczciwie spojrzeć na fakty.

proc. wytwarzanej w Polce energii nadal

A te jasno pokazują, że w europejskiej

będzie pochodziło z węgla. Do 2040 r.

gospodarce surowiec ten jest niezwy-
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kle istotny. Niemcy zużywają go dwa razy
więcej niż my. Nasi zachodni sąsiedzi
szczycą się dużym udziałem energii z odnawialnych źródeł, a są w pierwszej dziesiątce krajów świata o największej emisji
CO2. Masowo z węgla korzysta Holandia,
Irlandia, Cypr. Tylko skąd ten węgiel,
skoro kraje europejskie niemal zlikwidowały własną produkcję? Z Rosji… Europa
w ogromnym stopniu uzależniona jest od
importu paliw z Rosji. To teraz zadajmy
sobie pytanie – co dziś, w gospodarce,
w codziennym życiu, jest ważniejsze niż
energia? Od zasilania urządzeń domowych po systemy bankowe, finansowe,
drogowe, szpitale, fabryki – wszystko
potrzebuje energii. Najważniejszym więc
celem Ministerstwa Energii jest zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego. To bezpieczeństwo musi opierać się
na własnych zasobach, na krajowej produkcji energii. Nasz kraj musi być nieza-
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leżny energetycznie, bo proszę sobie wy-

– I to robimy. Od 2005 roku na wsparcie

nie efektywności. Oba sektory wzajemnie

obrazić co mogło by się wydarzyć, gdyby

OZE w Polsce wydano ponad 30 miliar-

się „motywują” w obszarze innowacyj-

z jakichś względów dostawy z zewnątrz

dów złotych. Celem jest 15 procent ener-

ności. To powoduje, że proces produkcji

były niemożliwe. To bezpieczeństwo, ten

gii ze źródeł odnawialnych w 2020 roku.

jest wydajniejszy, a produkt – jakim jest

solidny fundament daje nam dziś węgiel.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości inaczej jed-

energia, jest tańszy i bardziej przyjazny

nak myśli o źródłach energii niż poprzed-

dla środowiska. Tylko taka symbioza po-

– A jednak jako kraj członkowski

nicy. OZE i węgiel nie są dziś w Polsce

zwoli na rozwiązanie szeregu aktualnych

Unii Europejskiej jesteśmy zobowiąza-

wzajemną konkurencją, a uzupełniający-

problemów, które stanowią dziś poważ-

ni do ograniczania udziału tego surow-

mi się partnerami. W planowanym miksie

ne wyzwanie dla tradycyjnych systemów

ca w produkcji energii.

energetycznym wiodącą rolę odgrywać

energetycznych, takich jak niestabilność

będzie węgiel. Strategia dla górnictwa

odnawialnych źródeł energii, nieelastycz-

zakłada stałe wydobycie na poziomie ok.

ność popytu i wytwarzania czy też brak

70 milionów ton węgla rocznie, ale zapo-

możliwości magazynowania energii.

trzebowanie na energię stale wzrasta, więc
procentowy udział energetyki konwencjo-

– Wysokie ceny węgla na rynkach

nalnej w miksie będzie malał. Przy dzi-

światowych pokazują, że jest na ten su-

siejszym rozwoju technologii tylko ener-

rowiec ogromny popyt.

getyka konwencjonalna może zapewnić

– Jest, i jeszcze długie lata będzie. Wie-

bezpieczeństwo energetyczne i niezależ-

le krajów – zwłaszcza azjatyckich – dy-

ność kraju od dostaw z zagranicy. Daje też

namicznie rozwija swoje górnictwo. Sta-

czas źródłom odnawialnym na zwiększe-

ramy się, by Polska na tym skorzystała.
Polskie firmy mogą zaoferować kompleksowe rozwiązania „pod klucz” w zakresie
projektowania i budowy kopalń, dostaw
rozwiązań

technologicznych,

maszyn

i urządzeń górniczych. Szczególnie zainteresowane polskim know-how są gospodarki rozwijające się, takie jak Indie,
Bangladesz, Wietnam. Dlatego – jako
wiceminister energii – uczestniczę w rozmowach z przedstawicielami tamtejszych
rządów, podpisujemy ramowe umowy
o współpracy, wspólnie staramy się budować biznesowe mosty pomiędzy przedsiębiorcami.
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ale musimy pamiętać o niezwykle ważnej
– Jaka jest więc przyszłość polskiej
energetyki?

dyskusji, jaka się odbyła cztery miesiące

– Transformacja energetyczna jest bar-

wcześniej, również w Katowicach, czy-

dzo kosztowna, dlatego zabiegamy o do-

– Polska potrzebuje nowoczesnego

li Społecznym Pre_COP24. To właśnie

datkowe fundusze z Unii Europejskiej.

górnictwa. Myśląc o węglu nie mówimy

wtedy w szerokim gronie omawialiśmy

Dużą uwagę przykładamy do terenów

„czy” ale „jak”. Stąd wprowadziliśmy roz-

polską drogę do czystego powietrza. Jako

górniczych – na Śląsku, ale też w oko-

wiązania rynku mocy, które zapewniają

państwo członkowskie Unii Europejskiej

licach Konina i Wałbrzycha. W ramach

konwencjonalnym elektrowniom środki

mamy wspólne cele, ale musimy pamiętać,

„Platformy Wsparcia Regionów Górni-

finansowe na inwestycje i unowocześnia-

że poszczególne kraje mają różne punkty

czych” rozmawiamy z Komisją Europej-

nie infrastruktury, tak, by węgiel spalany

wyjścia na swojej drodze do transforma-

ską o finansowaniu projektów na łączną

był w sposób jak najbardziej przyjazny śro-

cji energetycznej. Potrzebujemy ewolucji,

kwotę około pięciu miliardów złotych.

dowisku. Starsze, nieefektywne i nieeko-

potrzebujemy takiego spojrzenia na ener-

logiczne, bloki są na bieżąco wyłączane.

getykę, które będzie równoważyło aspek-

– No i dzięki również Pana staraniom

Rozwijamy czyste technologie węglowe.

ty gospodarcze, klimatyczne i społeczne.

mamy od dawna oczekiwany „Program

Musimy utrzymać energetykę konwencjo-

Kolokwialnie mówiąc – nie możemy ot tak

dla Śląska”.

nalną w pełnej gotowości, tak, by w dowol-

zrezygnować z węgla, bo nie uzupełnimy

– Ponad 50 miliardów złotych na 70 pro-

nej chwili elektrownie mogły zwiększyć

tej energii z innych źródeł, a nasza gospo-

jektów, które będą motorem napędowym

produkcję i uzupełniać niedobory energii.

darka szybko się rozwija i potrzebuje tej

regionu. Śląsk należy do priorytetowych

Bo proszę zobaczyć – największe zużycie

energii coraz więcej. Nie mówiąc o skut-

obszarów wsparcia obecnego rządu, a Pro-

energii występuje w czasie letnich upałów,

kach społecznych likwidacji dziesiątek

gram wpisuje się w rządową Strategię na

kiedy wszystkie klimatyzatory działają na

tysięcy miejsc pracy w górnictwie i setek

rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Mamy

maksymalnych obrotach. A wtedy właści-

tysięcy miejsc pracy w jego otoczeniu.

sześć głównych zadań: to wzrost innowa-

wie nie ma wiatru, wiatraki nie pracują –

cyjności przemysłu i inwestycji rozwojo-

fotowoltaika nie zwiększy na tyle mocy, by

– A co ze smogiem? Wiele osób,

wych, zwiększenie aktywności zawodowej

uzupełnić tę lukę. Na obecnym poziomie

zwłaszcza proekologicznych aktywi-

i podnoszenie kwalifikacji mieszkańców,

technologicznym tylko energetyka kon-

stów, uważa, że smog to właśnie efekt

poprawa jakości środowiska, rozwój i mo-

wencjonalna może zapobiec blackoutom.

spalania węgla.

dernizacja infrastruktury transportowej,

Jedną z dróg rozwoju OZE w Polsce jest

– Smog jest ogromnym problemem, zdaje-

rozwój innowacji w energetyce i poprawa

morska energetyka wiatrowa. Tzw. ustawa

my sobie sprawę jak poważnym, stąd zinten-

warunków rozwojowych miast oraz wyko-

offshore powinna być uchwalona jesienią

syfikowane działania rządu mające na celu

rzystanie potencjału województwa śląskie-

tego roku. Ale patrzymy także na prosu-

walkę o czyste powietrze. Z węgla możemy

go w celu zapewnienia bezpieczeństwa

mentów – czyli indywidualnych wytwór-

korzystać mądrze minimalizując emisje

energetycznego kraju. Na początku było

ców energii – samorządy, firmy, osoby

pyłów i CO2, albo pakować węgiel najgor-

planowane przeznaczenie 40 miliardów

prywatne. Takie rozproszone, niewielkie

szej jakości do „kopciuchów”, podsypywać

złotych, ale udało się tę kwotę zwiększyć

źródła, mogą wspomóc polski system ener-

śmieciami i dusić się. Oczywiście trzeba jak

o ponad 10 miliardów. Jestem przekonany,

getyczny, ale trzeba pamiętać, że nigdy nie

najszybciej wyeliminować to drugie. Wpro-

że razem z nowym zarządem wojewódz-

staną się jego podstawą. Mówienie dziś, że

wadzone zostały przepisy regulujące dwie

twa dobrze wykorzystamy tę ogromną

można oprzeć energetykę wyłącznie o OZE

niezwykle istotne sprawy. Pierwsza to usta-

szansę na rozwój naszego regionu.

oraz prosumentów – to demagogia.

wa o jakości paliw stałych, która zakazuje
sprzedaży detalicznej najgorszej jakości wę-

– Wybory do Parlamentu Europej-

– Grudzień zeszłego roku. Konfe-

gla, a po drugie w 2017 roku zostało wydane

skiego już za kilka tygodni. Grzegorz

rencja COP24. To niezwykle ważne

rozporządzenie w sprawie wymagań dla ko-

Tobiszowski – numer 2 na liście Prawa

wydarzenie udało się „ściągnąć” i zor-

tłów, które dopuszcza do sprzedaży tylko te

i Sprawiedliwości. Jak widzi Pan swoją

ganizować w Katowicach. Jest Pan za-

o najlepszych parametrach. Uruchomiliśmy

aktywność w Europarlamencie?

dowolony z przebiegu rozmów?

program „Czyste Powietrze”, wspieramy

– Przyszłość śląskiej gospodarki roz-

– Tak, jestem. Na sprawy polskiej go-

prosumentów oraz elektryczny transport.

strzygnie się w dużej mierze w Brukseli.

spodarki duży wpływ ma międzynarodowe

Ale tu każdy może dołożyć swoją cegiełkę

Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo ener-

otoczenie. Dlatego dobrze, że zaprezento-

i o tym też musimy pamiętać. Troska o czy-

getyczne państwa, ale i bezpieczeństwo

waliśmy swoje stanowisko i, co najważ-

ste powietrze jest w interesie nas wszystkich

miejsc pracy w woj. śląskim. Dlatego za-

niejsze, to stanowisko było wypracowane

i tylko wspólne działania rządu, władz sa-

mierzam zabiegać o społecznie odpowie-

dzięki dialogowi z różnymi grupami spo-

morządowych, instytucji, firm i wszystkich

dzialną transformację energetyczną. Unia

łecznymi. Oczywiście COP24 był wyda-

obywateli przyniosą ten upragniony efekt.

Europejska jest w ogromnym stopniu uza-

rzeniem bez precedensu w tym regionie,

12

– Wymaga też ogromnych nakładów.

leżniona od energii z zewnątrz, a to jest

SILESIA BUSINESS & LIFE

niebezpieczne. Wiele krajów zlikwidowało, albo zmarginalizowało, własne górnictwo, a węgiel importuje – na przykład
Niemcy czy Holandia. Nie ma dziś nic
ważniejszego niż energia – zasila wszystko, począwszy od urządzeń domowych po
systemy bankowe, finansowe, drogowe,
szpitale i fabryki. Proszę sobie wyobrazić, co mogłoby się wydarzyć, gdyby
z jakichś względów dostawy z zewnątrz
były niemożliwe, a krajowa energetyka
nie zaspokajała potrzeb? Polska musi być
energetycznie bezpieczna i niezależna.
Tak widzę swoją rolę w Europarlamencie
– głosu, który rzeczowo i merytorycznie
przedstawi wizję rozwoju polskiej energetyki. Głosu wspierającego gospodarkę
i dbającego o miejsca pracy.
Rozmawiał: Krzysztof ZIOŁO

SILESIA BUSINESS & LIFE
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HALDEX S.A.
60 lat minęło, jak jeden dzień…
FIRMY REGIONU

Przedsiębiorstwo HALDEX Spółka Akcyjna, posiadające 60-letnie doświadczenie w prowadzeniu
specjalistycznej działalności w zakresie przetwarzania odpadów wydobywczych, jako jedyne tego typu
przedsiębiorstwo w Polsce podjęło i prowadzi nadal działania mające na celu poprawę zaburzonych naturalnych warunków środowiskowych, zastanych po przemyśle górnictwa węgla kamiennego. Przez cały
okres prowadzenia statutowej działalności, najpierw jako Polsko-Węgierska Górnicza Spółka Akcyjna,
później już jako polska spółka prawa handlowego, zdobyła techniczne, organizacyjne i ekonomiczne doświadczenie w zagospodarowywaniu odpadów wydobywczych z górnictwa węgla kamiennego, produkcji
węgla z odpadów wydobywczych oraz wzbogacaniu wysoko zapopielonych miałów węglowych.
Spółka w procesach recyklingu ma-

spółki

woczesnego zakładu przeróbczego odpa-

teriałowego wykorzystuje odpady wy-

przyczyniła się do wyeliminowania ze śro-

dów wydobywczych na terenie najwięk-

dobywcze z produkcji bieżącej oraz

dowiska naturalnego ponad 180 mln ton

szego w Polsce obiektu unieszkodliwiania

odpady zalegające na śląskich hałdach,

odpadów wydobywczych, które znalazły

odpadów wydobywczych pochodzących

z których produkuje węgiel energetyczny

swoje nowe – drugie życie. Przetworzenie

z górnictwa węgla kamiennego – Central-

oraz pełnowartościowe kruszywa, które

tak dużych ilości odpadów wydobywczych

nego Składowiska Odpadów Górniczych

są docelowo wykorzystywane. Powyższa

wpłynęło znacząco na ograniczenie emisji

w Knurowie (CSOG).

praktyka zgodna jest przede wszystkim

gazów cieplarnianych oraz związków soli

z hierarchią postępowania z odpadami

do środowiska gruntowo-wodnego.

działalność

Jednym z zamierzeń inwestycyjnych
spółki, we współpracy ze Spółką Restruk-

wydobywczymi oraz wdrażaną Polityką

Spółka posiada aktualnie kilka zakła-

turyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, będzie

Surowcową Państwa, która stanowi zbiór

dów przeróbczych, których łączna wydaj-

również posadowienie nowoczesnego za-

nadrzędnych zasad i działań dla zmniej-

ność przetwarzania odpadów wydobyw-

kładu przetwarzania odpadów wydobyw-

szenia ryzyka w podaży surowców mają-

czych wynosi ponad 4,3 mln ton na rok.

czych na zwałowisku po Kopalni Węgla

cych na celu zabezpieczenie wieloletnich

Mając na uwadze dalszy rozwój przed-

Kamiennego „Krupiński” w Suszcu.

potrzeb gospodarczych i społecznych

siębiorstwa zarząd spółki stale wdraża

Budowa zakładów, oprócz wymiernych

państwa.

nowoczesne rozwiązania technologiczne,

efektów związanych z ograniczeniem od-

HALDEX Spółka Akcyjna w ubiegłym

mające wpływ na jeszcze większą inte-

padów wydobywczych zdeponowanych na

roku kalendarzowym poddana została

gralność działalności ze środowiskiem

obszarze wyżej wymienionych obiektów

kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która

naturalnym, modernizuje istniejący park

oraz dalszym ograniczeniem emisji gazów

sprawdzała kompleksowo czy działania

maszyn oraz przede wszystkim inwestuje

cieplarnianych i związków soli, pozwo-

organów administracji i przedsiębiorców,

w zasoby ludzkie firmy.

li również na pozyskanie dodatkowych,

podejmowane

14

Dotychczasowa

dla

zagospodarowania

Wyzwaniem stojącym przed liderem

znacznych ilości węgla, który będzie sta-

składowisk odpadów powęglowych (hałd),

w branży zagospodarowywania odpadów

nowił cenny surowiec w energetyce zawo-

były prawidłowe, skutecznie chroniły śro-

pochodzących z górnictwa węgla kamien-

dowej. Budowa i uruchomienie zakładów

dowisko i były efektywne ekonomicznie.

nego w Polsce jest dalsze zwiększanie

na obszarze Centralnego Składowiska

Z otrzymanych wniosków pokontrolnych

ilości zagospodarowywanych odpadów

Odpadów Górniczych w Knurowie oraz

wynika, że dotychczas prowadzona przez

wydobywczych. Aby ten cel osiągnąć,

zwałowiska po Kopalni Węgla Kamienne-

spółkę działalność była prawidłowa i mia-

spółka, we współpracy z liderami prze-

go „Krupiński” w Suszcu po raz kolejny

ła znacząco korzystny bezpośredni wpływ

mysłu górniczego w Polsce, rozpoczęła

potwierdzi, że odpady to również cenne

na środowisko naturalne.

prace mające na celu uruchomienie no-

surowce do ponownego wykorzystania.

SILESIA BUSINESS & LIFE

Zmieniając otoczenie
tworzymy harmonijną przyszłość

PRZYJAZNY REGION DZIŚ I JUTRO
Haldex S.A. to spółka łącząca ekonomię z ekologią. Spółka istnieje od 1959 roku i mimo swoich 60 lat nadal
utrzymuje silną pozycję na rynku górnictwa węgla kamiennego z perspektywą na dalszy rozwój i tworzenie
nowych miejsc pracy w województwie śląskim.
Haldex S.A. to jedyna spółka w Polsce, która w sposób kompleksowy prowadzi odzysk i zagospodarowanie
hałd z odpadami pogórniczymi. Specjalizuje się w bezodpadowym odzyskiwaniu miałów węglowych oraz
kruszyw.
Nasza działalność przyczynia się do ograniczania terenów zdegradowanych i przywrócenia im wartości
inwestycyjnych i użytkowych, ściśle współpracując w tym zakresie z samorządami województwa śląskiego.

DLA NAS NIE MA ODPADÓW, DLA NAS SĄ SUROWCE

S

Haldex S.A.

40-951 Katowice, pl. Grunwaldzki 8–10, tel. 32 786 95 52, haldex@haldex.com.pl 15
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Eneria Sp. z o.o
Kogeneracja – ekologiczna gwarancja
bezpieczeństwa energetycznego dla biznesu
FIRMY REGIONU

Dla niektórych przedsiębiorców nawet krótkotrwała przerwa
w dostawach energii elektrycznej skutkować może potężnymi stratami. Niestety, ze względu na coraz częstsze i groźniejsze anomalie
atmosferyczne oraz techniczne problemy systemu elektroenergetycznego, polskie firmy często stają w obliczu takiego niebezpieczeństwa.
Rozwiązaniem tego problemu mogą być autonomiczne jednostki kogeneracyjne, gwarantujące stabilność i pewność dostaw energii.

Leszek Nicgorski – dyrektor generalny

22

tej należy dopisać także długotrwałe susze.

nych. Umiejętnie wkomponowane w profil

Powodują one znaczny ubytek wody w rze-

firmy są w stanie przynieść dodatkowe ko-

kach, co z kolei skutkować może problema-

rzyści.

mi z chłodzeniem bloków w elektrowniach.

Jednym z najciekawszych przykładów

Sytuacje takie stwarzają zagrożenie dla ca-

przedsiębiorców wykorzystujących jednost-

łego polskiego systemu elektroenergetyczne-

ki kogeneracyjne jest firma JMP Flowers.

go, czego dobitnym przykładem był sierpień

Ten prosperujący od 40 lat rodzinny biznes

Powszechnie przyjęta definicja bezpie-

2015 roku, kiedy to problemy z chłodzeniem

działa w sektorze hodowli kwiatów. Jest to

czeństwa energetycznego głosi, że dostawy

jednostek konwencjonalnych przyczyniły się

branża wymagająca – rośliny, zajmujące

energii mają być stabilne i nieprzerwane.

do wprowadzenia tzw. 20. stopnia zasilania

areał ponad 18 hektarów, wymagają bo-

Faktycznie, trudno wyobrazić sobie codzien-

i faktycznej reglamentacji dostaw prądu dla

wiem odpowiedniego nawożenia, tempera-

ne życie bez pewności co do nieustannego

firm.

tury i nawodnienia. Prace te wykonywane są

dostępu do zasilania. Jednakże polscy od-

Nie sposób też nie zauważyć, że polski

w dużej mierze przez maszyny, dlatego też

biorcy energii coraz częściej borykają się

system elektroenergetyczny narażony jest

wszelkie przerwy w dostawach energii były-

z problemami na tym polu. Winę za to pono-

na szkodliwe działanie tzw. przepływów

by niezwykle kłopotliwe i groźne dla kondy-

szą niebezpieczne anomalie atmosferyczne

kołowych. Są to nieprzewidywane transfery

cji firmy. Z tego względu przedsiębiorstwo

oraz problemy techniczne polskiego systemu

energii, przesyłane z północy Niemiec na po-

JMP Flowers zakupiło wysoko sprawną jed-

elektroenergetycznego.

łudnie tego kraju, a także do Austrii i Szwaj-

nostkę kogeneracyjną Caterpillar CG260-16

W ostatnich latach odnotowano w Polsce

carii. Stanowią one duże zagrożenie dla

o mocy elektrycznej 4,5 MW i cieplnej ok.

zwiększoną częstotliwość występowania

bezpieczeństwa sieci – i to nie tylko w skali

5,25 MW.

gwałtownych zjawisk pogodowych. Mowa

Polski, ale nawet całej Europy.

Ten zasilany paliwem gazowym układ

tu przede wszystkim o potężnych nawałni-

Powyższe sytuacje są szczególnie groźne

przyniósł firmie nie tylko bezpieczeństwo,

cach, ulewach, gradobiciach, a nawet trąbach

dla przedsiębiorców. Każda przerwa w do-

ale także tanią energię. Ponadto, wyposa-

powietrznych. Niszczycielska siła tych groź-

stawach energii oznacza dla nich przerwę

żenie jednostki zgrało się z profilem dzia-

nych anomalii daje się szczególnie we znaki

w działalności, a więc i wymierne straty, się-

łalności JMP Flowers dzięki nowoczesnej

na płaszczyźnie energetycznej – po każdej

gające niekiedy ogromnych kwot. Niektóre

technologii obrotu dwutlenkiem węgla. Wy-

silnej burzy w mediach pojawiają się donie-

firmy po prostu nie mogą sobie pozwolić na

produkowany podczas wytwarzania energii

sienia o dziesiątkach tysięcy osób pozbawio-

utratę zasilania. Dlatego też coraz większą

CO2 jest przechwytywany przez zainsta-

nych prądu. Usunięcie zniszczeń i naprawa

popularnością cieszą się w Polsce jednostki

lowany w jednostce system oczyszczania

uszkodzonych linii to często kwestia wielu

kogeneracyjne.

spalin (SRC), a następnie wprowadzany do

godzin, niekiedy nawet całych dni. Przez ten

Układy kogeneracyjne umożliwiają jed-

obiegu w szklarniach. Tam rośliny wykorzy-

czas ludzie muszą obyć się bez energii elek-

noczesne wytwarzanie energii elektrycznej

stują go w procesie fotosyntezy, przerabiając

trycznej.

i ciepła, dzięki czemu stanowić mogą sze-

dwutlenek węgla na tlen, który następnie od-

Nawałnice i wichury to nie jedyny przy-

rokie wsparcie dla wielu form działalności

prowadza się do atmosfery. Taka gospodarka

kład zagrożeń atmosferycznych, które wpły-

gospodarczej. Zasilane są zwykle paliwem

emisjami wpisuje się w ramy modelu obiegu

wają na dostawy energii w Polsce. Do listy

gazowym, co dodaje im walorów ekologicz-

zamkniętego.
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Inwestycja JMP Flowers.

– Dzięki rozwiązaniom zaproponowanym

widualnych wymagań. – Nasi klienci często

nam spełniać wysokie wymagania klientów,

i wdrożonym przez firmę Caterpillar w pełni

szukają produktów, które będą dopasowane

jak i adaptować rozwiązania do indywidual-

pokryliśmy nasze zapotrzebowanie na ener-

do nietypowych zadań. Zwykły układ koge-

nych potrzeb – dodaje.

gię elektryczną i cieplną, co oczywiście przy-

neracyjny to zbyt mało – niejednokrotnie

Powyższy przykład dobrze pokazuje, jak

czyniło się do dynamicznego rozwoju naszej

oczekuje się po tych urządzeniach dodatko-

korzystną inwestycją może być zakup jed-

firm – mówi prezes JMP Flowers Jarosław

wych funkcji, dopasowanych do danego typu

nostki kogeneracyjnej. Tego typu urządzenie

Ptaszek.

przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej nieza-

nie tylko dostarcza taniego prądu i pozwa-

Układ kogeneracyjny został dostarczony

wodności i wysokiej jakości. W naszej ofer-

la uodpornić się na problemy z dostawami

i zainstalowany przez spółkę Eneria, któ-

cie znaleźć można właśnie takie produkty –

energii elektrycznej, ale może też zostać

ra jest ekspertem w dziedzinie rozwiązań

mówi Leszek Nicgorski, dyrektor generalny

umiejętne zsynchronizowane z profilem pro-

energetycznych i posiada w swej ofercie jed-

Eneria Sp. z o.o. – Zaplecze doświadczonych

wadzonej działalności, co przekłada się na

nostki dostosowane do szczególnych, indy-

inżynierów oraz nasze know-how pozwalają

dodatkowe zyski.
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WĘGLOKOKS S.A.
FIRMY REGIONU

Dynamika wzrostu przychodów
WĘGLOKOKS S.A. jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm w branży i czołowym
przedsiębiorstwem w województwie śląskim, obecnym na rynkach światowych od ponad 66 lat.
Spółka zmienia charakter. Do 2018 roku jej podstawową działalnością był eksport polskiego
węgla, jednak reagując na zmiany na międzynarodowych rynkach firma intensywnie rozwija
działalność związaną z pośrednictwem w międzynarodowym handlu.
Dynamika wzrostu przychodów Węglo-

roku wyniósł aż 3,8 mln ton (eksport,

Dlatego też Węglokoks zamierza uzupeł-

koksu S.A. rok do roku przekroczyła po-

import, sprzedaż krajowa). W tym roku

nić kompetencje w obszarze logistyki, aby

ziom 20 procent i to w warunkach znacz-

jeszcze wzrośnie do ponad 4 milionów

móc oferować kompleksową usługę dla

nego spadku eksportu węgla. W roku 2016

ton. Głównym celem w 2018 roku była

odbiorców. Nowa aktywność Węglokoksu

Węglokoks wyeksportował 4 mln ton

dywersyfikacja rynkowa. Z firmy zajmu-

dotycząca importu węgla wynika wprost

węgla, w zeszłym 1,3 mln ton. Głównymi

jącej się wyłącznie eksportem, Węglo-

z dokumentu rządowego „Program dla

kierunkami eksportu pozostają: Czechy,

koks stał się spółką handlową działającą

sektora węgla kamiennego”, przyjętego

Słowacja, Węgry, Austria i Niemcy. Jed-

na wielu marżowych rynkach i w różnych

w styczniu 2018 roku, gdzie Węglokoks

nak całkowity obrót węglem w ubiegłym

kategoriach produktowych. Jednym z ce-

został przywołany jako interwencyjny

lów strategicznych Spółki na najbliższe

importer węgla na potrzeby krajowej

lata będzie utrzymanie zdolności do za-

energetyki i ciepłownictwa. W 2018 roku

bezpieczania
energetyki

potrzeb

Węglokoks sprzedał spółkom ener-

zawodowej

getycznym importowany węgiel

w zakresie dostaw węgla
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w ilości około 1,1 mln ton.

w kontekście bezpieczeń-

Węglokoks S.A. stoi na czele

stwa energetycznego kra-

Grupy Kapitałowej skupiającej 23

ju poprzez interwencyjne

spółki z sektora górniczego, hutni-

zakupy węgla z importu.

czego, energetycznego i logistycz-
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nego. Grupa daje około 5,5 tysiąca miejsc pracy, a jej łączne
obroty sięgają 3,8 miliarda złotych. Jesienią ubiegłego roku
zaktualizowana została Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej
Węglokoks na lata 2018–2023, która opiera model biznesowy
na pięciu segmentach: handel, górnictwo, hutnictwo, energetyka i logistyka. Strategia rozwoju Grupy zakłada z jednej
strony rozwój poszczególnych segmentów, z drugiej stałe zacieśnianie współpracy pomiędzy spółkami w celu zwiększenia
efektywności i maksymalnego wykorzystania efektu synergii.
Łącznie do 2023 roku spółki Grupy Kapitałowej Węglokoks
planują zainwestować w rozwój ponad miliard złotych.

Nowa rola Ruchu Piekary
Kolejny dobry rok odnotowała spółka Węglokoks Kraj, posiadająca kopalnię Bobrek-Piekary. W 2018 roku wydobyła
około 2,5 mln ton, a wstępnie szacowany zysk brutto powinien osiągnąć poziom ok. 56 mln zł. W związku z brakiem
węgla, którego wydobycie byłoby bezpieczne i finansowo
opłacalne, do Spółki Restrukturyzacji Kopalń przekazana została część Ruchu Piekary kopalni Bobrek-Piekary.
– Wydobycie będzie tam prowadzone do końca pierwszego
kwartału 2020 roku. Nikt nie straci pracy. Część osób odejdzie na emeryturę, a pozostali będą pracowali w Ruchu Bobrek. Ponadto spółka Węglokoks Kraj pozostawi w Piekarach
Śląskich bocznicę kolejową, plac składowy i paczkowalnię –
tłumaczy prezes Węglokoksu Kraj Grzegorz Wacławek
Zakłady przeróbcze wykorzystane będą do wzbogacania
węgla „z zewnątrz” z przeznaczeniem na handel prowadzony
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przez Węglokoks S.A. Wydobycie prowadzone będzie w Ruchu Bobrek, a spółka
skupi się na produkcji wysokiej jakoś węgla oraz poszerzaniu oferty handlowej.

Pomysł na ciepło
i czyste powietrze.
Kogeneracyjny projekt
w Brzeszczach
działa z sukcesem
Co zrobić z metanem? Pod ziemią –
śmiertelnie niebezpieczny, stale zagrażający przy fedrunku węgla. Ale odpowiednio wykorzystany może być efektywnym
źródłem energii. Na tym właśnie polegał
projekt przeprowadzony przez Węglokoks Energia w Brzeszczach. Na terenie
Zakładu Górniczego Brzeszcze powstał
kogeneracyjny układ zasilany gazem z odmetanowania kopalni oraz układ odzysku
ciepła ze sprężarek powietrza.
– Ta instalacja całkowicie zaspokaja zapotrzebowanie na energię elektryczną naszego Zakładu Ciepłowniczego, nadwyżki
prądu możemy sprzedać. Wytwarzane jest
również ciepło, które trafia do naszych
odbiorców. I co najważniejsze – to czysta,
przyjazna środowisku energia. Dostarczając ciepło, zwracamy szczególną uwagę
na ten aspekt – mówi Jacek Boroń, prezes
Węglokoksu Energia.
Instalacja powstała we współpracy
z Grupą Tauron, do której należy ZG
Brzeszcze. Składa się z dwóch głównych
elementów. Pierwszym jest silnik gazowy
w zabudowie kontenerowej z generatorem synchronicznym wraz z przyłączem
gazu kopalnianego. Silnik spala metan
odprowadzany z kopalnianych wyrobisk,
wytwarzając z niego energię elektryczną
oraz ciepło. Drugim elementem jest kaskada pomp ciepła schładzająca sprężarki.
Podczas sprężania powietrza wytwarzane
są duże ilości ciepła. Energia ta dzięki systemowi pomp jest odzyskiwana.
– Do tej pory to ciepło po prostu się
marnowało. Teraz, dzięki tej instalacji,
jest w stanie ogrzać wodę w całych Brzeszczach. I przypomnę – to energia bezemisyjna, czyli całkowicie przyjazna środowisku
i przede wszystkim mieszkańcom Brzeszcz
– dodaje prezes Jacek Boroń.
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GENT / FUND
Prywatne akademiki na fali inwestorów
FIRMY REGIONU

Polska znajduje się w czołówce państw w Europie z największą liczbą studentów, a poziom kształcenia
wyższego jest bardzo wysoki. To sprawia, że z roku na rok przyciągamy coraz więcej studentów z zagranicy, których już dziś jest ponad 72 tysiące.
ten moment wynosi sto

wszystkim bycia częścią akademickiej

procent. Szansą dla sektora

społeczności. Najbardziej przyciągającą

prywatnego jest niewielka

częścią budynku są strefy co-livingowe,

liczba miejsc w państwo-

siłownie, a w niektórych akademikach

wych domach studenckich,

nawet baseny z miniSPA. Stawiamy na

która w skali całego kraju

innowacyjność wykorzystując nowocze-

wynosi 10 procent zapo-

sne technologie, m.in. w obsłudze apar-

trzebowania

studentów.

tamentu za pomocą mobilnej aplikacji.

Pozostałe 90 proc. to nisza

Pragniemy, by komfort przyszłych miesz-

do zagospodarowania na

kańców był na najwyższym poziomie

rynku.

międzynarodowych standardów.

– Jakie inwestycje realizują spółki z grupy
Gent Holding?

LIV?
– Grupą docelową naszych obiektów

– Obiekty pod wspól-

jest pokolenie Young Generation – stu-

ną marką LIV powstają

dentów poszukujących miejsca do za-

w głównych ośrodkach

mieszkania podczas roku akademickiego,

akademickich w Polsce,

ale także młodych ludzi rozpoczynają-

m.in. w: Poznaniu, Kra-

cych pierwszy etap po zakończeniu stu-

kowie, Trójmieście i Ka-

diów i podejmujących swoje pierwsze

towicach. Projekt przy ul.

prace w dorosłym życiu. W okresie wa-

Szkolnej 7 w Katowicach

kacyjnym apartamenty będą wynajmo-

Zwiększająca się liczba studentów

jest mi szczególnie bliski, ponieważ

wane także turystom na najem dobowy,

międzynarodowych, szeroka oferta uczel-

przejeżdżam codziennie obok tej nieru-

co podnosi rentowność poszczególnych

ni oraz wyższe oczekiwania względem

chomości. Obiekt sąsiaduje w Wydzia-

projektów.

akomodacji determinują powstawanie

łem Chemii Uniwersytetu Śląskiego, za-

– Na co może liczyć inwestor?

prywatnych akademików. Rynek nieru-

tem możemy zakładać, że student będzie

– Ostatnich kilka lat na rynku kapita-

chomości oferuje dziś dywersyfikację

miał uczelnię tuż za rogiem. Budynek

łowym sprawiło, że nieruchomości stały

portfela o zakup wykończonych pod

leży na terenie kampusu, a w najbliższej

się bezpieczną ostoją dającą względne

klucz apartamentów z funkcją zarządza-

okolicy studiuje ok. 22 tys. studentów

bezpieczeństwo przy stabilnych stopach

nia. O alternatywnych formach lokowa-

w odległości pięciuset metrów. To dość

zwrotu. Na atrakcyjność wpływa przede

nia kapitału opowiada Marcin Waliczek –

kameralna inwestycja zakładająca 110

wszystkim lokalizacja inwestycji, a to jest

Senior Wealth Manager Gent Fund S.A.

apartamentów.

głównym atutem LIV. Stała stopa zwrotu

Marcin Waliczek – Senior Wealth Manager Gent Fund S.A.

– Czy w Katowicach jest potencjał
na powstawanie prywatnych akademików? Czy w mieście istnieją już takie
obiekty?

28

– Do kogo kierowana jest oferta

– Czym wyróżniają się projekty
LIV?

w bardzo prostej i transparentnej umowie
oraz zarządzanie obiektem przez operato-

– Obiekty wyróżnia standard hotelu

ra daje duży potencjał na lokowanie ka-

trzy- lub nawet czterogwiazdkowego.

pitału w obszarze nieruchomości alterna-

– Obecnie w Katowicach istnieje tylko

LIV to nie tylko miejsce do spania dla

tywnych. Zakup apartamentów z funkcją

jeden prywatny akademik – Hotel Polo-

studentów, ale ośrodek życia studenckie-

zarządzania to propozycja dla tych, którzy

nia. Znajduje się tu ok. 40 apartamentów

go. To tu dajemy możliwość wzajemnej

cenią swój czas i pragną bezpieczeństwa

przeznaczonych na najem długotermino-

integracji, wymiany doświadczeń i inspi-

w postaci odrębnej Księgi Wieczystej.

wy oraz część hostelowa. Obłożenie na

racji, nauki języków obcych, ale przede
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Instytucja zachowku
PORADY PRAWNE

Katarzyna Wojciechowska

30
24

Klątwa zachowku – czy można się od niej uwolnić? Triada przepisów ochronnych oraz jak odczarować urok, gdy już zostanie
rzucony.
Powiedzenie „z rodziną wychodzi się dobrze tylko na zdjęciach”
zyskuje nowe znaczenie, gdy pozornie niezmącony, wręcz sielankowy, spokój panujący dotychczas pomiędzy członkami klanu
zostaje zburzony przez zawiłe regulacje prawa spadkowego.

Wiele osób w zupełnie nieoczekiwa-

Ulga jest tylko chwilowa, gdyż zagłębia-

przed najtrudniejszym dylematem: czy ty

nym momencie swojego życia zderza się

jąc się w lekturę otrzymanego pisma do-

sam mogłeś coś zrobić, by uchronić się

z informacją „Dostałeś spadek! Dziadek

wiadujesz się, że krewny żąda od ciebie

od skierowania przez bliskich roszczenia

zapisał ci wszystko w testamencie!”,

zdecydowanie wyższej sumy aniżeli ta,

o zachowek względem twojej osoby?

być może więc prędzej czy później także

którą chwilę temu oszacowałeś. Ale jak

Instytucja zachowku jest jedną z trud-

i w twoich uszach rozbrzmi dźwięk tych

to? Skąd taka wysoka kwota? Dlaczego

niejszych instytucji, jakie odnajdujemy

słów. Jeżeli spadek nie zawiera żadnych

on zaliczył do schedy spadkowej daro-

w przepisach prawa spadkowego. Z art.

długów, serce wypełnia się radością, a ty

wizny, które spadkodawca poczynił na

991 Kodeksu cywilnego wynika, że

biegniesz czym prędzej, by złożyć oświad-

moją rzecz lata temu? Przecież jeżeli mu

uprawnienie do zachowku przysługuje

czenie o jego przyjęciu. To, że pozorne

zapłacę, to za chwilę dostanę wezwania

zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom

błogosławieństwo w rzeczywistości jest

o wypłacenie zachowku od innych krew-

spadkodawcy, którzy byliby powołani do

problemem, uświadamiasz sobie dopiero

nych do niego uprawnionych i zostanę

spadku z ustawy. Wysokość zachowku,

wtedy, gdy do twoich drzwi zapuka listo-

z niczym, a może nawet... na minusie. Za-

który przysługuje uprawnionemu, co do

nosz wręczając ci wezwanie do wypłace-

dajesz sobie kolejne pytania, analizujesz

zasady jest równa połowie udziału spad-

nia zachowku na rzecz któregoś z twoich

sytuację z każdą chwilą uświadamiając

kowego, który przysługiwałby mu przy

bliskich. Szybko szacujesz w myślach

sobie coraz bardziej, jak ważna jest zna-

dziedziczeniu ustawowym. Jeżeli nato-

wartość spadku, wyliczasz mniej więcej

jomość przepisów prawa, by skutecznie

miast uprawniony jest trwale niezdolny do

ile będziesz musiał zapłacić krewnemu.

chronić swoje interesy. W końcu stajesz

pracy albo jest osobą małoletnią, wówczas
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należy mu się zachowek w wysokości

czania zachowku należnego zstępnym nie

mu wyżywienie, ubrania, mieszkanie,

dwóch trzecich wartości udziału spadko-

zaliczymy darowizn uczynionych przez

światło i opał, zapewnić mu odpowiednią

wego, który przypadłby mu w dziedzicze-

spadkodawcę w czasie, kiedy nie miał

pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz

niu ustawowym. Paragraf drugi wskazane-

zstępnych (chyba, że darowizna została

sprawić mu własnym kosztem pogrzeb

go przepisu stanowi podstawę roszczenia

poczyniona na mniej niż trzysta dni przed

odpowiadający zwyczajom miejscowym.

o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do

urodzeniem się zstępnego), a przy obli-

Obowiązki nabywcy strony mogą więc

pokrycia zachowku albo do jego uzupeł-

czaniu zachowku należnego małżonkowi

w umowie dożywocia kształtować dowol-

nienia przysługującego uprawnionemu do

nie uwzględnimy darowizn uczynionych

nie, określając tym samym co należy rozu-

zachowku względem spadkobiercy, jeżeli

przez spadkodawcę przed zawarciem mał-

mieć pod pojęciem „dożywotniego utrzy-

uprawniony do zachowku nie otrzymał

żeństwa.

mania”, a dopiero gdy brak jest w umowie

należnego mu zachowku od spadkodawcy

Aby uchronić się od skierowania wobec

takich postanowień, zastosowanie znaj-

w postaci darowizny, powołania do spad-

nas ewentualnego roszczenia o zachowek

dują obowiązki wymienione w art. 908

ku czy też zapisu.

przez bliskich, najlepiej pomyśleć o tym

Kodeksu cywilnego. Umowa dożywocia

Trzeba również pamiętać, że według

jeszcze za życia spadkodawcy. W prawie

jest umową wzajemną i odpłatną, nawet

przepisów prawa przy obliczaniu za-

polskim istnieje triada przepisów sta-

w razie obiektywnej niewspółmierności

chowku uwzględnia się nie tylko wartość

nowiąca tarczę ochronną, pozwalającą

świadczeń, a co za tym idzie, nie jest do-

spadku samego w sobie, ale także wartość

uchronić się od wypłaty zachowku: art.

liczana do substratu zachowku, tak jak się

darowizn i zapisów windykacyjnych po-

908 § 1, art. 1008 i art. 1048 Kodeksu cy-

to ma w przypadku bezpłatnego przyspo-

czynionych przez spadkodawcę na rzecz

wilnego.

rzenia (darowizny).

spadkobiercy. Do schedy spadkowej, na

Jeżeli substratem spadku jest nierucho-

Drugim sposobem uchylenia się od

podstawie której wyliczany będzie zacho-

mość, to najskuteczniejszym ze sposobów

zachowku jest wydziedziczenie spadko-

wek, nie zalicza się drobnych darowizn

uniknięcia odpowiedzialności za wypłace-

biercy (art. 1008 KC), któremu przysługi-

zwyczajowo w danych stosunkach przyję-

nie zachowku jest zawarcie ze spadkodaw-

wałoby prawo do zachowku i tym samym

tych bez względu na czyją rzecz zostały

cą umowy dożywocia (art. 908 § 1 KC),

pozbawienie go tego prawa. Spadkodawcy

poczynione, ani darowizn dokonanych

istotą której jest przeniesienie własności

przysługuje prawo testamentowego wy-

przed więcej niż dziesięciu laty licząc

nieruchomości na nabywcę, w zamian za

dziedziczenia zstępnych, małżonka i rodzi-

wstecz od otwarcia spadku – jeżeli zosta-

zapewnienie dożywotnikowi utrzymania.

ców, jeżeli ci, wbrew woli spadkodawcy,

ły poczynione na rzecz osób niebędących

Nabywca w ramach tej umowy, i w braku

postępują uporczywie w sposób sprzeczny

spadkobiercami albo uprawnionymi do

odmiennych uregulowań, powinien przy-

z zasadami współżycia społecznego; do-

zachowku. Ponadto do podstawy obli-

jąć zbywcę jako domownika, dostarczać

puścili się względem spadkodawcy, albo
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jednej z najbliższych mu osób, umyślnego

do niego uprawnionej, aczkolwiek nie jest

nę złożyła przed upływem roku od dnia,

przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu

to zupełnie niemożliwe. Jeżeli zależy ci

w którym uzyskała tę możność. Pozostałe

lub wolności, albo rażącej obrazy czci;

na zachowaniu spadku, możesz próbować

osoby mają nieograniczony czas na złoże-

albo uporczywie nie dopełniają względem

obniżyć wysokość podstawy obliczenia

nie takiego wniosku. Jeśli żadna z przed-

spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

zachowku

udokumentowanie

stawionych przesłanek nie zachodzi,

Jeżeli jednak uprawniony do zachowku

wszelkich nakładów, jakie poczyniłeś na

możesz również spróbować podważyć

w chwili śmierci spadkodawcy posiada

przedmioty wchodzące w skład schedy

złożone przez ciebie oświadczenie o przy-

dzieci, to nawet jeżeli wydziedziczenie

spadkowej. Jeśli natomiast wolałbyś po-

jęciu spadku, powołując się przykładowo

zawarte w testamencie spadkodawcy bę-

zbyć się zarówno niewygodnego spadku,

na błąd oświadczenia woli, bądź na fakt,

dzie skuteczne, dzieci wydziedziczonego

jak i problemu z zachowkiem, nie pozo-

iż złożyłeś oświadczenie pod przymusem

na mocy art. 1011 Kodeksu cywilnego

staje ci nic innego, jak spróbować podwa-

czy też pod wpływem bezprawnej groź-

będą mogły wystąpić o zachowek.

poprzez

żyć postanowienie spadkowe. Możesz to

by. Przypomnij sobie również przebieg

Triadę przepisów ochronnych zamyka

zrobić wnosząc do sądu o zmianę posta-

postępowania w sprawie o stwierdzenie

zrzeczenie się dziedziczenia (art. 1048

nowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

nabycia spadku, przeanalizuj protoko-

KC) przez potencjalnie uprawnionego do

Do najczęstszych przyczyn, które uzasad-

ły z rozpraw – nikt nie jest nieomylny,

zachowku. Zrzeczenie się dziedziczenia

niają wszczęcie postępowania w przed-

a więc także i sąd. Być może pomimo

następuje poprzez umowę spadkobiercy

miocie zmiany postanowienia spadkowe-

tego, że w postanowieniu stwierdził, że ty

z przyszłym spadkodawcą, przy czym

go, należą sytuacje, gdy: testament, który

jesteś spadkobiercą, nie odebrał od ciebie

umowa ta, pod rygorem nieważności, po-

był podstawą stwierdzenia nabycia spad-

oświadczenia o przyjęciu spadku, a termin

winna być zawarta w formie aktu notarial-

ku okazał się nieważny; ujawniono nowy

na złożenie tego oświadczenia jeszcze nie

nego. W tym przypadku, jeżeli w umowie

testament; spadkobierca został uznany za

minął. Wówczas możesz złożyć oświad-

nie postanowiono inaczej, zrzeczenie się

niegodnego; wnioskodawca lub uczestni-

czenie o odrzuceniu spadku przed notariu-

dziedziczenia obejmuje również zstęp-

cy postępowania w sprawie o stwierdzenie

szem i podważyć postanowienie spadko-

nych zrzekającego się i zrzekający się

nabycia spadku nie ujawnili wszystkich

we wnosząc o jego zmianę.

oraz jego zstępni zostają wyłączeni od

spadkobierców z powodu braku wiedzy

dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwar-

o ich istnieniu; wnioskodawca w sprawie

Ponad wszystko pamiętaj jednak – ne-

cia spadku.

o stwierdzenie nabycia spadku świadomie

ver give up! – bo w zdecydowanej więk-

Co jednak, jeśli nie dołożyłeś należy-

zataił istnienie wszystkich potencjalnych

szości sytuacji, które na pierwszy rzut oka

tej staranności, by zabezpieczyć swoje

spadkobierców. Zgodnie z przepisami

wydają się beznadziejne, istnieje jakieś

interesy jeszcze przed śmiercią spadko-

postępowania cywilnego, gdy osobą skła-

wyjście.

dawcy, twój status spadkobiercy został

dającą wniosek o wszczęcie postępowa-

formalnie potwierdzony prawomocnym

nia w sprawie zmiany postanowienia jest

postanowieniem o stwierdzeniu nabycia

osoba, która była wcześniej uczestnikiem

spadku i stanąłeś oko w oko z żądaniem

postępowania w sprawie nabycia spadku,

wypłacenia zachowku skierowanym wo-

to może ona żądać zmiany postanowie-

bec nas przez krewnego? W takim stanie

nia tylko wówczas, gdy żądanie opiera

rzeczy bardzo ciężko jest uchylić się od

na podstawie, której nie mogła powołać

obowiązku wypłacenia zachowku osobie

w tym postępowaniu, a wniosek o zmia-
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Holiday Inn – Dąbrowa Górnicza
„Bo Zagłębie to nie tylko przemysł.
To także gościnność”
FIRMY REGIONU

Kiedy w sierpniu 2016 roku otwierano nowy hotel w centrum Dąbrowy Górniczej, wiele osób z ciekawością i aprobatą przyjęło tę inwestycję. Hotel działający w ramach międzynarodowej sieci hotelarskiej InterContinental Hotels Group (IHG) był odpowiedzią na coraz
większe zapotrzebowanie na obiekty o wysokim standardzie usług na
rynku Śląska i Zagłębia. Od samego początku hotel Holiday Inn Dąbrowa Górnicza cieszy się zainteresowaniem i bardzo dobrą opinią
wśród klientów korporacyjnych, organizatorów eventów i konferencji, jak i indywidualnych gości, którzy przybywają w to miejsce, by
zapewnić sobie najdogodniejsze warunki do relaksu i wypoczynku.
O specyfice tego miejsca rozmawiamy z Pawłem Czerwienką – dyrektorem zarządzającym hotelu Holiday Inn Dąbrowa Górnicza.
Paweł Czerwionka – dyrektor zarządzający hotelu Holiday Inn Dąbrowa Górnicza

– Od stycznia 2019 roku pełni Pan
funkcję dyrektora zarządzającego…

usług. Wszystkie hotele Holiday Inn mu-

ściej dokonywał zmian w swoim życiu,

szą realizować wspólną politykę, jeśli cho-

bo tylko w ten sposób można się w tym

dzi o jakość oferowanego serwisu, wypo-

zawodzie rozwijać. Od tamtej pory prze-

sażenia czy usług. Znajdziemy tu między

szedłem przez prawie wszystkie szczeble

innymi wymagania dotyczące tzw. Open

– Tak, jednak z tym miejscem związany

hotelarstwa, zdobywając doświadczenie

Lobby Concept, czyli aranżacji przestrzeni

jestem od okresu pre-openingu. Wcześniej

zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Jednak

sprzyjającej zarówno wypoczynkowi, jak

zajmowałem się marketingiem i sprzeda-

w tej branży nie można osiąść na laurach.

i efektywnej pracy. W pokojach wszystkich

żą, budowaniem pozytywnych relacji

Dynamicznie rozwijający się rynek hote-

hoteli marki napotkamy np. tę samą jakość

z potencjalnymi klientami oraz partnerami

larski stawia ciągle nowe wyzwania i za-

pościeli oraz tak zwane „pillow menu”,

lokalnymi. Wiele wysiłku, ale i satysfak-

wsze należy być o krok do przodu przed

czyli wybór poduszek twardych lub mięk-

cji, przynosiły wówczas wszelkie dzia-

rosnącymi oczekiwaniami gości i rynku.

kich. Kolejną cechą charakterystyczną

łania związane z wdrażaniem na rynek
Śląska i Zagłębia nowej, choć znanej już

– Czy rynek Śląska i Zagłębia jest
dla Pana równie wymagający?

wszystkich hoteli jest program „Kids stay
and eat free” – dzieci śpią i jedzą za darmo.

w Polsce, międzynarodowej marki Holi-

– Oczywiście, że tak. Goście odwie-

W gastronomii natomiast możemy spotkać

day Inn. Motto przewodnie, wyznacza-

dzający nasz hotel oczekują usług na

potrawy, które we wszystkich hotelach

jące kierunek naszego działania, wyraża

najwyższym poziomie. Przybywają do

przygotowywane są według identycznej

się w słowach „Joy of Travel” (Radość

nas nie tylko klienci z Polski, ale głównie

receptury. Wspólna filozofia firmy znajdu-

z podróży – red.), co stanowi nie tylko

pracownicy międzynarodowych korpo-

je swoje odzwierciedlenie także w trosce

obietnicę firmy, ale także moje osobiste

racji, dla których jakość i poziom usług

o środowisko naturalne. Wszystkie hotele

przekonanie o tym, czym powinien się

mają priorytetowe znaczenie. Wybiera-

realizują założenia „Green Engage”, czyli

charakteryzować każdy pobyt w hotelu.

jąc naszą markę mają gwarancję, że ich

zminimalizowania szkodliwego wpływu

pobyt będzie satysfakcjonujący i będzie

na środowisko poprzez eliminację plastiku

spełniał najwyższe standardy.

oraz minimalizację produkcji wydzielane-

– Od jak dawna związany jest Pan
z branżą?
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który powiedział mi, abym jak najczę-

– Praktycznie całe moje życie zawodo-

– Zatem wszystkie hotele InterConti-

go do atmosfery dwutlenku węgła.

we. Z wykształcenia jestem hotelarzem,

nental Hotels Group są identyczne? Jak

– Czyli jednak są identyczne?

już podczas studiów zdobywałem pierw-

znane sieci amerykańskich restauracji?

– Od początku naszą ambicją było aby

sze szlify pracując jako recepcjonista

– Holiday Inn to zaledwie jeden z kil-

goście odwiedzający nasz hotel zapamię-

w czterogwiazdkowym hotelu w Szczyr-

kunastu brandów należących do tej sieci.

tali swój pobyt jako wyjątkowy. Dlatego

ku. Do dziś z sentymentem wspominam

Każdy z nich spełnia określone wyma-

postawiliśmy na bogatą tradycję i kultu-

słowa mojego pierwszego pracodawcy,

gania, które zapewniają wysoki poziom

rę tego regionu, aby gość przebywający
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w naszym obiekcie czuł w nim unikalny
charakter Śląska i Zagłębia. Bo Zagłębie
to nie tylko przemysł. To także gościnność.
To jest cecha, która wyróżnia nas na tle innych hoteli tej marki. Połączenie lokalnego
klimatu z wysokimi standardami stanowi
niewątpliwy atut i atrakcję tego miejsca.
Akcenty regionalne pojawiają się między
innymi we wszystkich pokojach hotelowych. Artystyczne zdjęcia z regionu nawiązują do byłej Kopalni Węgla Kamiennego
Reden. Nazwy sal konferencyjnych, regionalne potrawy oferowane w restauracji
Zagłębie Smaku czy w Reden Panorama
Barze stanowią kolejne nawiązanie do bogatej historii tego miejsca. Ponadto nasza
restauracja znajduje się na szlaku kulinarnym „Śląskie smaki”, reprezentując kuchnię regionu Zagłębia.
– Jakie inne atuty uważa Pan jeszcze
za godne podkreślenia?
– Nasz hotel stanowi bardzo dogodne
miejsce do pracy i wypoczynku. Oferuje
160 klimatyzowanych pokoi, sześć w pełni
wyposażonych sal konferencyjnych, z czego największa sala balowa, o powierzchni
300 metrów kwadratowych, z bezpośrednim dostępem do parkingu. Posiadamy
restaurację, bary oraz najprawdopodobniej
najbogatsze zaplecze rekreacyjne wśród
hoteli w regionie. Hotel posiada bezpośrednie połączenie z AquaParkiem, a nasi
goście mogą również korzystać z nowoczesnego klubu fitness „Centrum Formy”.
– W tętniącym życiem biznesowym
i kulturalnym regionie z pewnością hotel spotyka się z masą wyzwań?
– Jednym z największych wydarzeń
ostatnich miesięcy był odbywający się
w Katowicach szczyt klimatyczny. Mieliśmy wówczas zaszczyt gościć organizatorów wydarzenia, przedstawicieli ONZ.
Wybrali oni nasz obiekt pomimo faktu, iż
nie znajduje się on w centrum Katowic, co
stanowi dla nas swego rodzaju potwierdzenie poziomu naszych usług.
Cieszymy się także z faktu, iż hotel został doceniony i wielokrotnie wyróżniony
w rankingach jakości. Z satysfakcją odbieramy fakt, iż goście przyznają nam wysokie oceny w rankingach, a w ostatnim czasie uzyskaliśmy także wyróżnienie wśród
hoteli należących do sieci.
Poza działalnością stricte komercyjną
staramy się także wspierać wydarzenia
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kulturalne, sportowe czy społeczne. Bar-

– Oczywiście, szczególnie w hotelar-

– Czy przy takim natłoku zajęć ma

dzo chętnie włączamy się w przedsięwzię-

stwie, gdzie niezwykle ważną rolę od-

Pan jeszcze czas na życie prywatne?

cia o charakterze charytatywnym. Współ-

grywa bezpośredni kontakt z klientem.

Jakieś hobby?

pracujemy przy takich wydarzeniach, jak

Wszyscy, którzy chcą pracować w tym

– Staram się stać na dwóch nogach, czyli

Memoriał Agaty Mróz organizowany przez

zawodzie, muszą odznaczać się wyjątko-

oprócz życia zawodowego poświęcać czas

Fundację Kropla Życia, czy Półmaraton

wymi cechami jeśli chodzi o umiejętności

także rodzinie, żonie, moim trzem córkom

Dąbrowski. Cieszą nas sukcesy lokalnych

komunikacyjne, interpersonalne. Muszą

i psu. Staram się wygospodarować czas na

drużyn sportowych siatkówki, koszyków-

także posiadać niezbędną wiedzę z zakresu

rower, narty czy wycieczki w góry. Bardzo

ki czy piłki nożnej, które często gościmy

obsługi klienta. Nie bez znaczenia jest też

lubię także podróżować i nigdy nie jeździć

w naszych progach. Dzięki wielu wyda-

znajomość języków obcych oraz, mówiąc

dwa razy w to samo miejsce. Ciągle bo-

rzeniom kulturalnym, odbywającym się

po prostu: przyjazne usposobienie i pozy-

wiem rośnie lista miejsc, które chciałbym

w regionie, często odwiedzają nas artyści

tywne podejście do życia. Dlatego w na-

odwiedzić. Mam jednak nadzieję, że go-

z pierwszych stron gazet.

szym hotelu przywiązujemy dużą wagę do

ście naszego hotelu nie odbiorą tego jako

Utrzymujemy także współpracę z uczel-

szkoleń pracowników, aby potrafili oni nie

sugestię i będą wielokrotnie do nas wracać!

niami w naszym sąsiedztwie. Prężnie dzia-

tylko poradzić sobie w każdej sytuacji, ale

Często łapię się na tym, że nawet podczas

łająca i rozwijająca się Akademia WSB na-

by praca była dla nich źródłem satysfakcji

prywatnych podróży zwracam uwagę na

leży również do grona naszych partnerów.

i dawała możliwość dalszego rozwoju.

rozwiązania, pomysły czy innowacje spo-

Staramy się jednocześnie poprzez swoją
działalność i współpracę ze szkołami śred-

tykane w hotelach na świecie.
– Czego Panu życzyć w dalszej karierze?

nimi wspomagać młodzież, która chciałaby

– Nasz hotel cieszy się już ugruntowa-

spróbować swoich sił w tej wymagającej

ną pozycją na rynku. Cały czas dostrze-

– Życzyłbym sobie, żeby dalszy rozwój

branży, jaką jest hotelarstwo. Oferujemy

gam jednak możliwości rozwoju związane

firmy dał mi okazję do wielu satysfakcjo-

możliwość zdobywania praktyki zawodo-

z kolejnymi interesującymi inwestycjami

nujących wyzwań, z których mógłbym się

wej dla przyszłych hotelarzy i pracowni-

w strefie ekonomicznej, która dzięki zaan-

cieszyć wraz z moim zespołem.

ków gastronomii. Jest to dla nich świetna

gażowaniu władz lokalnych i sprzyjającym

okazja do nauki, a doświadczenie zdobyte

warunkom cały czas się poszerza. Ten fakt

w międzynarodowej sieci pozwala na dal-

nie pozostaje dla nas bez znaczenia, gdyż

szy rozwój kariery i kontynuowanie jej nie

cały czas pozyskujemy nowych partnerów

tylko w kraju, ale i za granicą. Warto prze-

i podpisujemy nowe kontrakty. Kolejnym

cież zauważyć, że hoteli należących do sie-

pozytywnym czynnikiem jest rozwój po-

ci InterContinental Hotels Group jest już

bliskiego portu lotniczego w Pyrzowicach.

ponad 5400 w ponad stu krajach świata.

Ma on dla nas istotne znaczenie z uwagi na

– No tak. Dobrze wykształcony pracownik to podstawa w każdej branży.
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– Jakie są Pana plany najbliższy
okres?

poszerzającą się dostępność komunikacyjną dla naszych gości.
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Adam GIZA
SYLWETKA

Ciągła walka o widza
Jeden z bardziej rozpoznawalnych dziennikarzy młodego pokolenia. Przygodę z mediami rozpoczął, gdy jego koledzy ze studiów raczej szukali sposobu na to, aby unikać zawodowej odpowiedzialności... Mimo że w dowodzie osobistym stuknęła mu dopiero trzydziestka, od ponad
10 lat jest związany ze szklanym ekranem. Adam Giza, prezenter Telewizji Polskiej opowiada
o tym, czym dla niego jest codzienna „walka o widza”.
– Poradzisz jeszcze godać po śląsku?

domu trwała chwilę... Sentyment do

„Kawa czy herbata?” w telewizorze

Śląska jednak był, jest i pozostanie!

były dwa programy i każdy zaczynał

– Toć... oczywiście, że moje serce
dalej bije w śląskim rytmie. Pochodzę z Rybnika, tam kończyłem li-

dzień z porannym magazynem Je– Czego najbardziej brakuje Ci
po przeprowadzce?

bry, Polsko!” rynek telewizyjny, ba,

ceum, tam mieszkają moi rodzice, tam

– Śląskiej atmosfery, tego klimatu

rynek medialny, był zdecydowanie

z dziadkiem i babcią mogę sprawdzić

swojskości, że każdy ma dla siebie

inny – bardziej nasycony. Morning

ile pamiętam z zakresu śląskiej gwary.

czas, że nikt nie biegnie z kubkiem

show posiada już każda większa sta-

To właśnie na Śląsku zaczynałem pra-

kawy przez dworzec, tak jak ma to

cja, konkurencja dwoi się i troi, aby

cę w mediach. Kiedy studiowałem na

miejsce na Centralnym. Wydaje mi

przyciągać widza. Pasmo poranne jest

Uniwersytecie Śląskim „startowałem”

się, że na Ślasku wartości są bardziej

trudne. Wymaga dużych nakładów fi-

razem z Telewizją TVS i to była moja

pielęgnowane. Jeżeli ktoś umawia się

nansowych i nie zawsze przynosi dużą

pierwsza redakcja.

z tobą na środę, na godzinę 14, to cze-

stopę zwrotu nadawcy. W „Dzień do-

ka na ciebie już o 13.55 i nie ma mowy

bry, Polsko!” to się udawało, format

– Pytam, bo ostatnie dwa lata były

o tym, aby zapomniał. W Warszawie

miał dużą widownię i przynosił okre-

dla Ciebie prawdziwą życiową re-

zdarza się to nagminnie. Stolica jest

ślone zyski. Szefostwo stacji stwier-

wolucją. Nie tylko zostałeś gwiazdą

bardziej anonimowa. Idąc przez Ka-

dziło jednak, że w Telewizji Polskiej

TVP, ale i musiałeś opuścić rodzin-

towice zawsze spotkasz kogoś zna-

wystarczy jeden poranny program

ny Śląsk.

jomego, życzliwego. W Warszawie

„Pytanie na śniadanie” i tak redakcja

– Tak, to prawda. Dwa lata temu wy-

szanse są mizerne na to, aby wypić

„Dzień dobry, Polsko!” prze-

grałem casting i rozpocząłem przygo-

spontaniczną kawę z dawnym znajo-

stała istnieć.

dę z Telewizją Polską. W pierwszych

mym. Pewnie myślałeś, że powiem, że

miesiącach

prognozę

tęsknię za roladą i modrą kapustą? Nic

pogody w programie „Dzień dobry,

prowadziłem

z tych rzeczy – weekendami często za-

Polsko!”, w TVP 1 i wtedy jeszcze

glądam na Śląsk.

udawało mi się „dojeżdżać” w różne
miejsca realizacji programu. Kilka

– Program „Dzień dobry, Pol-

miesięcy później szefostwo Jedynki

sko!” był reaktywacją formatu

zdecydowało się powierzyć mi rolę

„Kawa czy herbata?”, która

prowadzącego tego programu, a to

pozytywnie kojarzy się wi-

już była konieczność częstego prze-

dzom TVP od lat. Co za-

bywania w Warszawie. Mam fajną

tem poszło nie tak, skoro

żonę – Wiolę, która powiedziała wte-

format spadł z anteny

dy „pakujemy się, sprzedajemy dom

po roku emisji?

i ruszamy całą rodziną do Warszawy”.

38
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dynki. Kiedy startowało „Dzień do-

–

Trzeba

tylko

Posłuchałem jej i sprawy potoczyły

pamiętać, że jak

się szybciej niż zakładałem. Sprzedaż

emitowana

była
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– Był smutek?

– Bardzo lubię ten format! Wraz

– Uczelnie faktycznie zapraszają

– Zdecydowanie! Nie spodziewali-

z Anną Popek budzimy Polaków!

mnie oraz moje koleżanki i kolegów

śmy się takiego obrotu sprawy. Decy-

Program jest udoskonaloną wersją

na tzw. spotkania z ciekawym czło-

zja stacji zdecydowanie nas zaskoczy-

„Dzień dobry, Polsko” na innej ante-

wiekiem. Zawsze wtedy staram się po-

ła. Wraz z prowadzącą, z którą miałem

nie. Już nie w TVP 1, a na informacyj-

kazać im jak najciekawsze praktyczne

okazję budzić Polaków we wtorki

nym kanale nadawcy. Okazało się, że

aspekty zawodu dziennikarza, pre-

i w środy – Justyną Śliwowską, mocno

można zrobić świetny program poran-

zentera. Pamiętam studenckie czasy,

to przeżywaliśmy. Czułem żal, że koń-

ny, w którym duża dawka informacji

gdzie ładowano w nas ogromne ilości

czy się coś, co było dla mnie czymś

łączy się z lifestylem oraz ciekawym

wiedzy teoretycznej. Strona praktycz-

wielkim, coś, co pozwoliło mi rozwi-

spojrzeniem na świat. Codziennie

na leżała na łopatkach. Wiem, że stu-

nąć skrzydła i pokazać co potrafię...

między 6.30 a 8.00 w TVP Info pre-

dent chce dowiedzieć się tego, czego

zentujemy kolorowe oblicze świata –

nie wyczyta z książek.

– Na otarcie łez od razu dostałeś
inne programy.

barwy są różne, od optymistycznych
różowych, po trudne tematy kojarzo-

– Kochasz tematy medyczne, to
prawda?

– Władze TVP postanowiły dać mi

ne z ciemnymi odcieniami. Program

szansę – za co bardzo dziękuję! Tuż po

jest na tyle wymagający, że pozwolił

– Przed laty chciałem być lekarzem.

„upadku” „Dzień dobry, Polsko!” zaczą-

mi udoskonalić swój warsztat. Dzięki

Dzisiaj żartuję, że dla dobra pacjen-

łem prowadzić wraz z Agatą Konarską

temu, że ma informacyjny charakter,

tów i Narodowego Funduszu Zdrowia

i Anną Popek wieczorny magazyn w Te-

rozwinął także moją wiedzę ogólną.

dobrze, że pani z chemii wskazała

lewizji TVP Polonia „Halo Polonia!”,
którego formuła jest dosyć podobna do
porannych morning show. Bardzo szyb-

mi inną drogę. Całkiem poważnie, to
– Jaka jest recepta na sukces w zawodzie prezentera?

faktycznie fascynuje mnie medyczny
świat. W 2017 roku zostałem nawet

ko pojawiła się także propozycja z TVP

– Nie ma gotowej recepty! Ludzie, od

wyróżniony w plebiscycie „Medycz-

Info, którą przyjąłem i z którą jestem

których uczyłem się tego zawodu, za-

ny Dziennikarz Roku”. Jeżeli mam

bardzo mocno dzisiaj związany.

wsze powtarzali, że „trzeba mieć to coś,

wpływ na poruszane w poranku TVP

co powoduje, że przechodzisz przez

Info tematy, to zawsze staram się for-

ekran”, coś, co sprawia, że widz cię

sować te, które są związane ze zdro-

lubi, zapamiętuje i do ciebie wraca. Na

wiem. Mam także wielkie marzenie,

studiach mówili na to „telegeniczność”.

aby na antenie TVP poprowadzić pro-

– Miałeś też „krótki romans”
z „Pytaniem na śniadanie”.
– W atmosferze smutku, po zakończonej przygodzie z porankiem Jedyn-

gram medyczny.

ki, faktycznie udało mi się spotkać

– Co zatem jest Twoim sposobem

z chyba najlepszą szefową redakcji

na to, aby „widz nie zmieniał kana-

PNŚ w ostatnich latach. Mówię

łu” kiedy Cię ogląda?

– Patrząc na Twoją biografię dziwię się, że nie jesteś dziennikarzem
sportowym.

najlepszą od lat, bo Katarzyna

– Wydaje mi się, że widz kocha wia-

Adamiak-Sroczyńska w kilka

rygodność, lubi jak pokazuje się mu

miesięcy zrobiła z porannego pa-

świat taki jakim jest. Z szacunku dla

byłem

sma Dwójki prawdziwy show,

widzów nigdy nie staram się być kimś,

Członkiem Kadry Narodowej Junio-

który według badań AGB

kim nie jestem. Podobnie jest z prezen-

rów w triathlonie. Mam nawet z tuzin

Nielsen dzisiaj kładzie na ło-

towanymi programami. Kiedy rozpocz-

medali z mistrzostw Polski. Pamiętam,

patki „Dzień Dobry TVN”!

niesz poranny program od słów: „jak

że wraz z kolegami byłem w składzie

Dostałem propozycję bycia

miło się wstaje, jak dobrze, że budzik

piątej sztafety Mistrzostw Europy Ju-

reporterem robiącym tzw.

już zadzwonił, jak dobrze, że już muszę

niorów.

wejścia na żywo. Przerost

iść do pracy o 6.30 rano!” to widz po-

ambicji spowodował jed-

myśli, że coś z Tobą nie tak – może na-

nak, że wybrałem inną

wet użyje kilku „łacińskich zwrotów”

drogę...

pod twoim adresem. Staram się zatem

– Włodzimierz Szaranowicz jest nie

poczuć takie emocje, jak mój odbiorca.

do podrobienia! To autorytet dla każ-

Tak też kreuję swoją osobowość.

dego pracownika TVP. Poważnie? Od-

– Trafiłeś do TVP
Info, gdzie dzisiaj

dzień”.

wyczynowym

sportowcem.

– Czemu zatem nie próbujesz być
drugim Szaranowiczem?

powiedź jest prosta – musisz kochać

pro-

– Zdarza się, że prowadzisz wykła-

piłkę nożną, aby przebić się w świecie

„Wstaje

dy okazjonalne, co radzisz studen-

dziennikarstwa sportowego. Znajo-

tom marzącym o karierze w TV?

mość jedenastek świata, najlepszych

prowadzisz
gram

– Istotnie, 20 kilogramów temu
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polskich drużyn to podstawa, z tego
względu, że chcąc, a raczej w moim
przypadku nie chcąc, to właśnie piłka
nożna dominuje w serwisach sportowych. Nie znasz najlepszych piłkarzy?
Mylisz ich nazwiska? Ten dziennikarski świat nie jest dla ciebie, nawet na
podstawowym poziomie.
– Zostało coś z tej sportowej strony Adama Gizy?
– Tak! Kocham bieganie. Od kilku lat biegam amatorsko. Zdarza mi
się nawet startować w zawodach. Na
koncie mam udział w półmaratonie.
W tym roku mam nadzieję pokonać
dystans

maratoński.

Przygotowuję

się trenując kilka razy w tygodniu.
Robię to zarówno dla przyjemności,
jak i dla zdrowia. Po zakończeniu
wyczynowej kariery triathlonisty
zacząłem gwałtownie tyć. Organizmu nie da się oszukać
– jak 15 lat trenujesz kilka godzin dziennie, to
ciało dalej chce aby
spalać ogromne
ilości kalorii.
Jednym

sło-

wiem jesz jak
dawniej, a trenujesz

jak...

emeryt! To się
nie

może

udać.

Dzięki temu, że biegam
trzymam formę i mogę cieszyć się normalną sylwetką jedząc od czasu do czasu hamburgera.
– Może podobnie jak inni celebryci wrócisz do triathlonu?
– Nie lubię słowa „celebryta”.
Co do powrotu – nigdy nie mów nigdy! W zeszłym roku miałem okazję
współpracować z jedną z wiodących
marek produkujących rowery szosowe. Dzięki nim ponownie wsiadłem
na taki rower i nie przewróciłem się
– to jedno, polubiłem to ponownie –
to drugie. Dawno jednak nie byłem
Foto: AKPA

na basenie, a to pierwsza dyscyplina
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triathlonu. Co prawda mówią, że tego
się nie zapomina, ale trochę się boję,
że może boleć.
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– Nasi czytelnicy świetnie znają
Cię także z prowadzenia corocznego turnieju golfowego. Z powodzeniem realizujesz się także jako konferansjer.
– Kilkadziesiąt razy w roku wcielam
się w tę rolę. To w przypadku prezenterów telewizyjnych bardzo popularna ścieżka uzupełniania zawodowych
aspiracji. Istotnie, czytelnicy mogą
znać mnie również z golfowego wydarzenia, ale nie tylko. Z powodzeniem
prowadzę także wiele imprez na Śląsku. Moim „konikiem” są premiery
samochodowe. Mam w swoim dossier
niemal wszystkie motoryzacyjne marki. Kocham samochody i uwielbiam
o nich opowiadać. Moi klienci wiedzą
o tym i często powierzają mi scenę
podczas prezentacji ich „najważniej-

Foto: AKPA

szego” w portfolio modelu.
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– Co Twoim zdaniem w roli gospodarza wieczoru, podczas takich

emisji głosu oraz autoprezentacji – na

fajną żonę i to oni powodują, że czło-

tym się znam.

wiek znajduje motywację do doskona-

eventów, jest kluczowe?

lenia samego siebie. Nie bez powodu

– Z pewnością dbałość o każdy de-

– Twoje kanały w mediach spo-

mówi się, że „życie zaczyna się po

tal. Klient, którego zapraszasz na ta-

łecznościowych odwiedza kilkana-

trzydziestce” – to taki okres, gdzie już

kie wydarzenie, musi mieć poczucie,

ście tysięcy osób. Jak ważne jest

masz bagaż doświadczeń, ale jeszcze

że twoja marka jest wyjątkowa. Takie

kreowanie wizerunku w takim za-

wiele wyzwań przed tobą.

wrażenie zyskasz tylko wtedy, kiedy

kresie?
– Gdzie chciałbyś być, kiedy stuk-

powierzysz każde zadanie profesjona-

– Wiem, że social media są ogrom-

listom. Z mojej perspektywy nie ma

nie ważne. Cały medialny świat pręży

nic gorszego, niż event prowadzony

się, aby jak najwięcej osób wiedziało

– Za dziesięć lat chciałbym dalej cie-

przez zestresowanego, smutnego (bo

kto, co i jak. Traktuje to jako narzę-

szyć się życiem. Chciałbym, aby moja

zmuszonego do tego) handlowca. Kie-

dzie „zawodowe”. Wiem, że moich

rodzina dalej była szczęśliwa – bez

dy chcesz klienta poczęstować wy-

widzów interesuje co robię w czasie

względu na to, jak poszczególni człon-

kwintną przekąską, też nie gotuje jej

wolnym. Widzę, że zamieszczanie

kowie będą to szczęście definiować.

pracownik administracyjny twojej fir-

ciekawostek z życia prywatnego za-

Zawodowo? Marzy mi się prowadze-

my, tylko zatrudniony, profesjonalny

wsze wzbudza spore zaciekawienie.

nie wielkich, prestiżowych formatów,

kucharz. Proste.

Zaakceptowałem, że jestem „częścią

z milionową widownią w każdym od-

nie Ci 40 lat?

tego świata” i wrzucam, lajkuję, udo-

cinku. Robię wszystko, aby te marze-

– Prawda, że jesteś logopedą?

stępniam etc. Staram się jednak mieć

nia dogonić! Kiedyś marzyłem o pracy

– Byłem na studiach tylko ja i same

granice prywatności, których nie chcę

przed kamerą. Potem o pracy w jednej

dziewczyny. Dobra dykcja to podsta-

przekraczać. Nie zamieszczam na-

z wiodących polskich stacji telewi-

wa w moim zawodzie, stąd fascynacja

gminnie zdjęć moich dzieci czy pry-

zyjnych – udało się! Moimi kolegami

wiedzą z tego zakresu. Traktowałem

watnych pieleszy.

stali się ludzie, których latami ogląda-

to jak uzupełnienie swojego warsztatu.

łem na srebrnym ekranie. Teraz z po-

Nigdy nie prowadziłem żadnej terapii

– Właśnie z FB dowiedzieliśmy

korą mówię im na korytarzach „cześć”

dla dzieci ani dorosłych. Zdarzają mi

się, że, jak to sam nazwałeś, „jesteś

i nauczony doświadczeniem staram się

się okazjonalne wykłady z zakresu

pozytywnym pantoflarzem”.

pozyskać od nich jak najwięcej tego,

– Oooo to prawda! Kocham dbać

co może udoskonalić mój zawodowy

o rodzinę i dom! Zawód, który wyko-

warsztat. Wiem jedno – gdyby czło-

nuję, pozwala mi na wygospodarowa-

wiek dogonił swoje marzenia za wcze-

nie czasu na takie aktywności. Sprzą-

śnie, brakowałoby mu pokory, aby

tam, piorę, gotuję i jestem specjalistą

biec za następnymi – mógłby potknąć

od własnego trawnika. Rodzina żartu-

się po drodze, w czasie unoszenia się

je, że w moim domu zawsze wszystko

nad ziemią. Życzę sobie dalszej poko-

błyszczy tak, jakby miało zbliżać się

ry i twardego na niej stania.

Boże Narodzenie. Czasami myślę, że
Małgorzata Rozenek mogłaby mieć
dużą konkurencję w zakresie prowadzenia programu w stylu „Perfekcyjna
Pani/Pan domu”.

– Gdzie można Cię teraz oglądać?
– Zapraszam na poranny program
„Wstaje dzień”, który prowadzę na
zmianę z Anną Popek, którą bardzo

– Jak zmieniło się Twoje postrzeganie świata po ukończeniu 30 lat?

cenię, od poniedziałku do piątku od
6.30 w TVP Info. Fani tematów polo-

– Dalej jestem piękny i młody! Tak

nijnych mogą mnie obserwować także

poważnie to, istotnie, trzydzieste uro-

w magazynie „Halo Polonia” w TVP

dziny to jest jakaś tam „granica podsu-

Polonia w tygodniu o 22.20. Oczywi-

mowań”. Człowiek przestaje być nowi-

ście z czytelnikami SBL widzimy się

cjuszem i poważnieje. Wydaje mi się,

na turnieju golfowym w sierpniu! Ser-

że zacząłem bardziej poważnie myśleć

decznie zapraszam. Rzecz jasna kon-

o własnej formie, o zdrowiu, o tym co

takt ze mną jest możliwy także poprzez

ważne. Mam dwójkę wesołych dzieci,

social media.
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MOTORYZACJA

Jego Wysokość RR Evoque nowej generacji
Uznawany za jeden z najlepszych samochodów klasy premium, uwielbiany przez kobiety, doceniany na całym świecie zdobywca ponad dwustu nagród, mały, kompaktowy SUV Range Rover Evoque, doczekał się drugiej generacji. I, o czym przekonaliśmy się na własnej skórze, wciąż
budzi na drodze olbrzymie zainteresowanie.
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Produkowany w Wielkiej Brytanii

na szybkie wykonanie każdego ma-

położeniu, z pamięcią ustawień,

nowy model, choć z zewnątrz bardzo

newru na drodze. W bogatej gamie

podgrzewaniem,

się nie zmienił, został udoskonalony

silników można wybrać dla siebie

a nawet masażem, pozwala na zna-

niemal w każdym szczególe. Przede

najbardziej optymalną opcję – die-

lezienie idealnej pozycji za kierow-

wszystkim został zbudowany na

sel lub benzyna o mocy od 150 do

nicą. Wygodnie można przejechać

nowej, przystosowanej do układów

300 KM.

setki kilometrów nie odczuwając

chłodzeniem,

hybrydowych, platformie, co spra-

Wnętrze nowego Evoque’a jest jak

nadmiernego zmęczenia. Dla pięk-

wia, że samochód jest sztywniejszy

kokpit najnowocześniejszego samo-

nych widoków i rozjaśnienia kabiny

od swojego poprzednika, zapewnia-

lotu. Po pierwsze, na każdym kroku

w trakcie jazdy, w pakiecie opcjo-

jąc wyższy komfort i lepsze prowa-

widać tu klasę premium. Do wykoń-

nalnym dostępny jest szklany dach

dzenie oraz ograniczając przedosta-

czenia wnętrza używane są materia-

z elektrycznie zamykaną roletą.

jące się do wnętrza w trakcie jazdy

ły najwyższej jakości, co ciekawe

Jazdę po miejskich ulicach uła-

hałas i wibracje. Konstruktorom

– również pochodzące z recyklingu,

twia kierowcy cały zestaw elek-

udało się także nieco zwiększyć

stanowiące świetną alternatywę dla

tronicznych gadżetów, które kon-

przestronność wnętrza i pojemność

naturalnej skóry. Zajmując miejsce

trolują

bagażnika, mogącego pomieścić do

za kierownicą mamy w zasięgu ręki

możliwe niebezpieczeństwa. Ab-

591 litrów ładunku.

i

sygnalizują

wszystkie

do dyspozycji system infotainment

solutną nowością są wewnętrzne

Do jazd testowych otrzymaliśmy

InControl Touch Pro (oraz opcjo-

lusterko wsteczne ClearSight oraz

model Evoque z silnikiem benzyno-

nalnie innowacyjny system Touch

funkcja ClearSight Gound View

wym o pojemności 2,0 l i mocy 249

Pro Duo) wykorzystujący dwa 10-

– „transparentna maska”. Gdy kie-

KM. Nie ukrywam, że to jednostka

calowe ekrany LCD na środkowej

rowca nie widzi w lusterku wstecz-

napędowa, która wystawia na pró-

konsoli. Położenie kąta nachylenia

nym tego, co dzieje się za pojazdem,

bę silną wolę kierowcy, który chce

górnego ekranu można regulować

bo widok zasłaniają mu pasażero-

jeździć zgodnie z obowiązującymi

dopasowując do własnych upodo-

wie czy przewożone pakunki, jed-

przepisami. Samochód prowadzi się

bań. Nietrudno nie zauważyć no-

nym przełącznikiem może zmienić

pewnie, niezależnie od nawierzchni

wej dźwigni automatycznej skrzyni

je w cyfrowy ekran, pokazujący

i warunków przy każdej prędkości.

biegów (mnie taka tradycyjna opcja

(za sprawą usytuowanej na dachu

Ale nie o rekordy prędkości tu cho-

dźwigni bardziej odpowiada), która

kamery) widok na drogę za samo-

dzi. Taka moc przydaje się idealnie

w poprzedniej wersji występowała

chodem w wysokiej rozdzielczości.

między innymi w trakcie wyprze-

w postaci pokrętła. Regulacja elek-

Funkcja

dzania innych pojazdów. Pozwala

tryczna foteli w każdym dosłownie

z kolei ułatwia manewry w wyma-
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„transparentnej

maski”

gającym terenie, ale też podczas jazdy w mieście przy
pokonywaniu wysokich krawężników. Oczywiście Range
Rover odznacza się legendarną wręcz sprawnością w terenie, a bezstresową jazdę zapewniają napęd 4x4 oraz takie systemy, jak Terrain Response, Wade Sensing i Hill
Descent Control.
Zresztą cały nowy Evoque naszpikowany jest elektroniką, która daje poczucie komfortu i bezpieczeństwa.
Wyświetlacz head-up na przedniej szybie dostarcza kilku
najważniejszych informacji, dzięki czemu kierowca nie
musi w trakcie jazdy odrywać wzroku od przedniej szyby.
Na wymienianie wszystkich rozwiązań nie ma miejsca,
ale warto wspomnieć o ułatwieniach, które oferuje druga
generacja Evoque – wykrywanie martwego pola, kontrola niezamierzonej zmiany pasa ruchu, stanu zmęczenia
kierowcy, ruchu w trakcie cofania, awaryjne hamowanie,
utrzymywanie odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojazdu czy jazda pełzająca w korku.
Samochody klasy premium rządzą się swoimi prawami,
bo trafiają do wyjątkowo wymagających klientów. Są produkowane z wysokiej jakości materiałów, dopracowane do
najdrobniejszego szczegółu, świetnie wyposażone. Ale za
tym wszystkim idzie cena, dlatego te samochody nie są, i nie
mogą być, tanie. Biorąc jednak pod uwagę bogate wyposażenie standardowe, jakość i markę – w podstawowej wersji
cena nie odbiega od dobrze wyposażonych modeli innych
marek niższej klasy. Za podstawową wersję RR Evoque trzeba zapłacić nieco ponad 150 tys. zł. Wówczas otrzymujemy
ręczną skrzynię biegów i napęd na przednią oś. Model, który
otrzymaliśmy do jazd testowych, kosztował (bez opcji dodatkowych) o 100 tys. zł więcej.
Poprzednia generacja w ciągu ośmiu lat produkcji sprzedała się w ponad 770 tys. egzemplarzy w 116 krajach. Zdaje się,
że nowa wersja Range Rovera Evoque ma szansę tę liczbę
szybko przeskoczyć.

Tekst i foto: Mirosław CICHY

BRITISH AUTOMOTIVE SILESIA SP. Z O.O.
AUTORYZOWANY DILER JAGUAR LAND ROVER
Lotnisko 81, 40-271 Katowice
www.ba-silesia.landrover.pl
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Bez fałszywej skromności
Wśród ludzi takich jak on, temat „sztucznych diamentów” budzi skrajne emocje. Nie można przecież stać i spokojnie patrzeć, jak do świata zbudowanego na
autentyczności, doskonałości i absolutnym pięknie wkradają się fałsz i przeciętność. Czy to tylko niewielka rysa na nieskazitelnej branży, czy zwiastun groźnych
zmian? O wartości unikatów w czasach sieciówek opowiada Marcin Marcok, właściciel firmy MART DIAMONDS.
– Należy chyba zacząć od ustalenia na-

cielom diamentów za każdym razem, kiedy

nego jak produkt z matrycy w seryjnym wy-

zwy produktu, o którym będziemy rozma-

na nie spojrzą. Wszystko można próbować

daniu, którego wartość nigdy nie wzrośnie.

wiać. Przyznam, że określenie „sztuczny

kopiować i naśladować, ale to nigdy nie

Nigdy nie będzie to kamień przekazywany

diament” brzmi mało szlachetnie.

będzie oryginał. Kopie obrazów, podróbki

przez pokolenia jako forma finansowego za-

– Sam się nad tym zastanawiam. Gdyby

luksusowych zegarków czy torebek, to tylko

bezpieczenia na przyszłość.

kilkadziesiąt lat temu moi starsi branżowi

bezwartościowe przedmioty, które nie budzą

koledzy zarejestrowali diament jako znak to-

żadnych emocji.

warowy, żaden sztuczny kamień nie mógłby

– Ale jednak wyroby diamentopodobne

być tytułowany tą nazwą i nie mielibyśmy

zaczynają się pojawiać również w Polsce.

– Nie, ponieważ czynnikiem decydującym

problemu. Stało się jednak inaczej, ale bez

Czy ogłoszenie końca ery wydobycia dia-

o wartości kamienia jest jego autentyczność.

względu na słowa, których użyjemy, to za-

mentów naturalnych nie jest idealnym

To słowo klucz – jeśli coś nie jest niepowta-

wsze będzie tylko sztuczny substytut natu-

momentem, by spróbować podbić rynek?

rzalnym wytworem natury, a jedynie bagatel-

ralnego kamienia.
– Czyli wszystko zaczyna się od dobrego
marketingu?
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– Czyli nie ma mowy o traktowaniu diamentów syntetycznych jako formy inwestycji na lata?

– Dla całej branży to czas, który stano-

nym ułamkiem masowej produkcji, to nie ma

wi poważne wyzwanie, ale z pewnością nie

podstaw, by wartość takiego przedmiotu rosła.

zwiastuje kryzysu, a rynek nie rozwija czer-

Należy pamiętać, że z biegiem lat technologia

– Oczywiście, szczególnie kiedy produkt

wonego dywanu przed producentami fałszy-

będzie taniała, a więc i sam produkt będzie

faktycznie takiej promocji potrzebuje. Bez

wek. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu

stawał się coraz bardziej powszechny. Dia-

słowa „diament” ten produkt już na starcie

lat giełdowe ceny naturalnych diamentów

menty naturalne są ekskluzywne i elitarne. Je-

byłby skazany na porażkę, bo prawdopo-

poszybują w górę, a kamienie znajdujące się

śli kogoś na nie nie stać, ma całą paletę innych

dobnie nikt by się nim nie zainteresował.

w rękach prywatnych właścicieli znacznie

fantastycznych kamieni do wyboru – szlachet-

Próba budowania czegoś nowego na tak do-

zyskają na wartości. Od kilku lat coroczny

nych i naturalnie pięknych. Wybór podróbki

skonałej „marce” jak diament, to po prostu

średni wzrost cen najrzadszych diamentów

zawsze będzie najgorszym wyborem.

najłatwiejsza droga. I tu wszystko składa się

różowych wynosi około 12 procent. To po-

– Mówi się, że syntetyczny diament sta-

w całość – tak nazwa, jak i sam produkt, są

kazuje, że pozycja kamieni unikatowych jest

nie się kamieniem millenialsów – może

drogą na skróty przez branżę zbudowaną na

niezagrożona i będzie się tylko umacniać.

i powszechnym, ale pozyskiwanym w spo-

niepowtarzalności i doskonałości, których

Wygaszanie kopalń to kolejny bodziec do

sób, który nie ingeruje w naturę. Przyzna

na szczęście nie da się podrobić.

refleksji, z jak rzadkim dziełem natury mamy

Pan, że argument proekologiczny jest często podejmowany.

– Z jednej strony mówimy o absolutnie

do czynienia. W mojej opinii, w diamento-

unikatowych kamieniach, a z drugiej, na

wym świecie nie ma miejsca na sztuczność,

– Kopalnie podlegają dziś ogromnym re-

horyzoncie mogą za chwilę pojawić się

która jest zaprzeczeniem wszystkiego, czemu

strykcjom i każde miejsce, po zakończeniu

„diamentowe sieciówki”.

branża oddana jest od dziesięcioleci.

eksploatacji, zostaje doprowadzone do sta-

– Niestety, ale nie wierzę, żeby te dwa

– Na diamenty naturalne stać tylko wy-

nu jak najbardziej zgodnego z pierwotnym.

światy kiedykolwiek się spotkały. Właścicieli

branych, a sztuczna alternatywa to zupeł-

Jednocześnie wątpię, żeby młodzi ludzie,

diamentów cechuje wysoka świadomość, że

nie inne pieniądze.

świadomi zagrożeń ekologicznych, uwie-

oto posiadają coś wyjątkowego, jedynego

– Oczywiście, jak każda alternatywa, jest

rzyli, że jakakolwiek produkcja nie wpływa

i bardzo cennego. Piękno to coś niepowta-

tylko gorszą wersją oryginału – musi być

negatywnie na środowisko naturalne. Praca

rzalnego, coś, co wybitnie odstaje od resz-

tańsza. Kupując naturalny diament inwestu-

w kopalniach nie wiąże się z używaniem

ty i zachwyca swoją odmiennością. Piękno

jemy w unikat, w coś, co już nigdy się nie

środków chemicznych, czego nie można

nie jest powtarzalne i nie występuje w hur-

powtórzy, bo nie ma dwóch takich samych

powiedzieć o produkcji laboratoryjnej. Tu

cie. To odczucie, które towarzyszy właści-

diamentów. Kamienie syntetyczne to nic in-

potrzebne są wysokociśnieniowe maszyny,
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w których dochodzi do wielu procesów fizycznych i chemicznych, po których pozostaje masa odpadów i „chemicznych śmieci”.
No i oczywiście potrzeba mnóstwa energii
elektrycznej. Jaki ślad na naturze odciska
wysokie zużycie prądu, nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć.
– Procesy chemiczne, wysokociśnieniowe maszyny… a gdzie marzenia o tym
najszlachetniejszym oczku w pierścionku? Co z romantyzmem, ludzie już go nie
potrzebują?
– Ależ oczywiście, że potrzebują! To jest
czynnik, który sprawia, że jestem spokojny
o naszą branżę, bo emocji i miłości, które
stoją za diamentami, nie da się podrobić.
Świadomość, że zasługujesz na coś wyjątkowego, co kilka miliardów lat czekało na
ciebie, jest niesamowita, a moment, gdy
bierzesz swój diament do ręki – niepowtarzalny. W życiu każdego z nas są takie
chwile, które zapamiętamy na zawsze. Wypełnione najczystszymi intencjami, oddaniem i prawdą. Trudno mi sobie wyobrazić,
żeby Harry oświadczył się Meghan fałszywym diamentem. Pewne wartości po prostu
nie podlegają dyskusji.
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– A Pana klienci, jak reagują, kiedy przekazuje im Pan
diamenty?
– To zawsze niezwykła i bardzo prawdziwa
chwila,

zwieńczenie

drogi, którą razem przeszliśmy w poszukiwaniu idealnego kamienia.
Przez lata pracy z klientami nigdy nie spotkałem
nikogo, kto nie byłby podekscytowany i wzruszony tą
chwilą i kogo ten moment
by nie cieszył. Każdy kamień
w kolekcji budzi tak samo duże
emocje, jak ten pierwszy. Jest tak
samo

wyjątkowy,

niepowtarzalny

i doskonały. To, co w naturalnych diamentach jest najwspanialsze, to fakt, że
ich piękno nigdy nie przeminie. Wartość
materialna kamienia daje spokój i pomaga
zabezpieczyć przyszłość, a blask i uroda
zawsze przyprawiają o szybsze bicie serca.
Diament to idealna równowaga. Serce i rozum w pełnym porozumieniu. Uczuć i natury nie da się oszukać.
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Wojciech ZIELIŃSKI
SYLWETKA

Artysta a wrażliwość społeczna
Urodził się w Łodzi, mekce polskiego filmu. Do szkoły filmowej nie pukał długo, a jak już
wszedł, to nie pytał czy może zostać. Na ostatnim roku studiów PWSFTviT w Łodzi za role Gézy
w „Gézie – Dzieciaku” oraz Irwina w „Tajemnej ekstazie” zebrał wszelkie możliwe nagrody
na XXII Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi (m.in. Grand Prix, nagrodę ZASP, nagrodę publiczności, Nagrodę im. Jana Machulskiego). Popularność przyniosła mu rola „Cygi” w serialu
„Odwróceni”, a nie tak dawno temu zagrał w teledysku Margaret „Byle Jak”. Za kilka tygodni
ruszają zdjęcia do filmu o gangach kiboli w Polsce, gdzie znowu będzie lawirował na granicy
prawa. Kino akcji i życie w harmonii. Czy można to pogodzić?
– Spotykamy się na jednej z war-

medytacji i one od razu mnie uspokoiły.

– Nie, masz rację. Pochodzę z Łodzi,

szawskich hal produkcyjnych i filmo-

Oczywiście wtedy bardziej dojrzałem

a papierów na studia nie składałem ni-

wych na tydzień przed Twoimi 40. uro-

i doświadczyłem znaczenia przemijające-

gdzie indziej. Miałem wygodę, bo na

dzinami…

go czasu, a po czterdziestce człowiek za-

dobrą sprawę mieszkałem w akademiku

czyna sobie z reguły robić ogólny bilans

u swojej dziewczyny i kolegów, a jak

– czego dokonał, czego nie dokonał.

kończyła się kasa i przychodził głód, to

– Jeszcze przygotowania trwają w Łodzi. Impreza urodzinowa dla 40 osób. Rodzina i najbliżsi przyjaciele. Z branży
filmowej będą tylko dwie osoby: przy-

– Zatrzymajmy się w stopklatce,

miałem. Przez moment myślałem o sobie

jaciółka i przyjaciel. Będzie też moje

albo przejdźmy klatka po klatce przez

jako o gościu co zostanie wielką gwiazdą

rodzeństwo i kuzyni. Mam takich znajo-

40 lat. Który moment ze swojego życia

filmową, będzie miał szybkie samochody

mych, z którymi znam się z dzieciństwa

przeniósłbyś do zawodu aktora i zagrał

i piękne kobiety u boku. Dopiero później

czy technikum geodezyjnego. Będą ci,

to jeszcze raz? Pytam o najważniejsze

zobaczyłem, że całą moją zabawą i tym co

z którymi od zawsze byłem, a oni byli

momenty w Twoim życiu – te, które Cię

mnie kręci jest gra w teatrze. Tam się speł-

przy mnie, a ta data…

ukształtowały. Marzenia małego Wojt-

niam i tam wchodzę w inną przestrzeń. Te-

ka spełniły się po 15 latach zawodowej

atr jest terapeutyczny i bardzo rozwijający

kariery aktorskiej?

i nawet jak dostałem rolę w dużym, i jak

– Co zmieni się w Twoim życiu po
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wracałem do mamusi. Wszystko w Łodzi

tych urodzinach? Czy w życiu faceta

– W życiu myślałem, że aktorstwo to

się potem okazało bardzo popularnym,

zachodzą wielkie zmiany po przekro-

będzie moje hobby i pasja, a gdzie indziej

serialu telewizyjnym „Odwróceni”, to po

czeniu okrągłej czterdziestki?

będę zarabiał pieniądze. Teatr miał być

decyzji o angażu podczas rozmów z reży-

– W 2007 roku uległem groźnemu wy-

moją odskocznią. Po szkole przygląda-

serką castingów Gosią Adamską powie-

padkowi. Po próbie w teatrze spadłem

łem się temu wszystkiemu i myślałem,

działem, że nie wiem czy będę grał w tym

z kilkunastu metrów. 14 dni w śpiączce,

że chyba zrezygnuję. Zacząłem robić

serialu, bo mam w teatrze co robić i na-

podczas której lekarze utrzymują cię przy

dyplom, postawiłem wszystko na jedną

prawdę się bardzo mocno zastanawiałem.

życiu, a przy okazji mówią, że kora mó-

kartę. Zostawiłem rozrywki, przesiady-

Ona niedowierzała, bo przecież do serialu

zgowa obumiera i będziesz co najwyżej

wanie z kolegami i skupiłem się na pracy.

została zaangażowana śmietanka polskie-

roślinką. Tygodnie wyczekiwania na in-

Wiedziałem, że pracuję ze Zbigniewem

go kina – Andrzej Grabowski, Małgorzata

formacje o krwiakach w mózgu, które po-

Brzozą, bardzo dobrym reżyserem, któ-

Foremniak czy Robert Więckiewicz.

winny się wchłonąć same. Pół roku reha-

ry od samego początku dając mi angaż

bilitacji, wracasz totalnie odmieniony – to

w spektaklu telewizyjnym „Géza – dzie-

– W jednym z wywiadów powiedzia-

przewartościowuje życie. Staram się nie

ciak” dał mi szansę, a ja włożyłem całą

łeś, że film to głównie obraz, zaś w te-

przejmować głupotami, bo za dużo czasu

energię w to, co robiłem, by zagrać najle-

atrze grasz słowem. Czym jest łatwiej

i energii tracimy na rzeczy niepotrzebne.

piej jak potrafię.

zbudować rolę aktorską?

Warto wybierać właściwie. To też nie jest

– Facet, który pochodzi z miasta-

– Nie można chyba tego rozgraniczyć.

tak, że przeczytałem w życiu mnóstwo

mekki polskiego filmu, Łodzi, daleko

To jest indywidualna sprawa każdego ak-

książek, takich jak np. poradniki dotyczą-

do świata filmu chyba nie miał. Wypro-

tora, a ja teraz nie wiem czego bardziej

ce dobrego życia, książki o buddyzmie

wadzisz z błędu?

potrzebuję. Spełniam się i tu, i tu. Mogę
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tylko powiedzieć, że to właśnie Robert

problem, ale później, kiedy idziesz do

Więckiewicz uczył mnie na planie seria-

filmu Władysława Pasikowskiego „Ku-

lu „Odwróceni” wielu rzeczy, a w serialu

rier”, one już się pojawią. Nie ma czasu

grałem jego prawą rękę Cygę i chcąc nie

na błędy, a to ty musisz wykreować postać

chcąc na planie z nim spędzałem najwię-

i poprzez to, że studiowałeś i nabierałeś

cej czasu. Czerpałem z jego warsztatu ak-

doświadczenia sceniczno-teatralnego czy

torskiego.

filmowego przez wiele lat, wcielałeś się
w różne kreacje, uczyłeś się od starszych

– Pytam, bo jestem ciekaw czy Woj-

kolegów i koleżanek, jesteś w stanie to

ciech Zieliński jest fanem starego rze-

zrobić. Najgorsze dla kina jest wówczas,

miosła aktorskiego, czy może już szuka

kiedy przewaga amatorów w projekcie

nowych zabiegów w tzw. przestrzeni so-

filmowym jest większa niż zawodow-

cialmediowej, które mogą pomóc w szer-

ców, a warto dodać, że aktorzy w Polsce

szym dotarciu do widza z własnymi

nie mają związków zawodowych. Jeśli

kreacjami. Grasz główną rolę w serialu

zaś pytasz o moją aktywność na kanałach

dedykowanym marce alkoholowej „Bal-

społecznościowych, to prowadzę bardzo

lantine’s. Kropla Prawdy”, a projekt ten

aktywnie swój fanpage, który obserwuje

wychodzi poza ramy tradycyjnego kina

już chyba 16 tysięcy osób na Facebooku,

i promowany jest w dużej mierze poprzez

Instagrama zaś prowadzi za mnie moja

kanały społecznościowe jak YouTube,

agentka. Dzieje się całkiem sporo i pew-

Facebook czy Instagram, a tam już liczą

nie warto to uwieczniać…

się zasięgi, lajki, komentarze.
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– Fajnie, że wszystko idzie z duchem

– Kino kryminału, mocne kino się

czasu. Jeśli pojawiają się narzędzia, któ-

Ciebie trzyma. Widziałem Cię we

re mogą w jakiś sposób wykreować nowy

wspomnianym wcześniej serialu „Od-

rodzaj sztuki, podwyższyć poziom filmu,

wróceni”, „Odwróceni. Ojcowie i cór-

samorozwoju aktorów, wyeksplorować

ki”, ”Świadku koronnym” „Służbach

przestrzeń, w której będzie można rozma-

specjalnych” czy w „Prokuratorze”.

wiać o poważnym kinie to OK. Róbmy

Sprawdzam, gdzie w najbliższym czasie

tak. Projekty komercyjne można robić od

będę mógł obejrzeć Zielińskiego i widzę

czasu do czasu. Mnie komercyjne projek-

nowy serial Canal +, „Żmijowisko” –

ty specjalnie nie interesują. Jeśli udaje się

serial kryminalny na podstawie powie-

połączyć wysoką jakość danego produktu

ści Wojciecha Chmielarza.

artystycznego z zarobieniem pieniędzy,

– Zaczęliśmy w połowie kwietnia zdję-

to OK. Mam wrażenie, że producenci

cia do serialu „Żmijowisko”, reżyserowa-

filmu „Kurier” poszli poniekąd w tę stro-

nego przez Łukasza Palkowskiego. Na

nę. Z jednej strony wykupywane seanse

planie mówimy do niego Palec. Mamy

przez szkoły i oglądający film uczniowie,

podobne poczucie humoru i podobną wi-

pieniądze z biletów, z drugiej mówimy

zję postaci, którą gram w serialu. Przysłali

o czymś ważnym. W filmie też nie udaje

mi rozpisaną rolę w scenariuszu i mówię:

się zazwyczaj opowiedzieć całych histo-

Co za historia!!! Co prawda dzwoniłem

rii, które zostały opisane w książce „Ku-

jeszcze do mojej agentki i spytałem czy

rier z Warszawy” Jana Nowaka Jeziorań-

jest możliwość wymiany roli, którą czy-

skiego. Jeśli zaś mówimy o kimś, ktoś

tałem, na inną rolę z tego scenariusza, ale

trafia do kina bez wykształcenia, przez

poprosiła żebym raz jeszcze przeczytał,

przypadek, czy po znajomości, na chwilę

bo to jest rola dla mnie i oddałem jej ho-

dla popularności, czy chwilowego samo-

nor, zgodziłem się, a w rolę Arka wciela

zadowolenia to już mam z tym problem,

się Paweł Domagała. Autor powieści, na

ale życie i film to zweryfikują. Są miejsca

podstawie której kręcony jest serial, Woj-

w przestrzeni filmowej, w której po kilku

ciech Chmielarz, już pozytywnie wypo-

sztuczkach, których mogę cię nauczyć,

wiadał się o mojej kreacji postaci, którą

uda ci się zagrać krótką rolę i to nie jest

on stworzył w swojej książce. Pochwała
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zawsze buduje człowieka, a już spotkanie

– Czy zawód aktora wystarczy do

– Rozumiem, że mówimy o emocjach

się na planie z gronem wybitnych kolegów

samorealizacji? Uprawiasz zawód ar-

i wrażliwości ludzkiej. Często podkre-

i koleżanek po fachu to wielkie szczęście.

tystyczny, który pięknie oddaje możli-

ślasz, że w domu zawsze miałeś poczu-

Poza tym autor powieści bardzo dobrze

wości ludzkiej kreacji. Jesteś też ojcem

cie bezpieczeństwa, miłość i oparcie,

buduje historię i przeprowadza psycholo-

dwóch córek. Dochodzi do tego sport

które potrafiłeś odwzorować w swoim

gię postaci. Budowane konstrukty psycho-

i pewnie inne pasje. Czy to tak jest, że

życiu prywatnym.

fizyczne bohaterów są na bardzo wysokim

cały czas poszukujesz nowych dróg,

poziomie, a my to jeszcze trochę z reży-

którymi mógłbyś pójść?

– Rodzice są moimi najlepszymi przyjaciółmi. Dali mi mnóstwo bezpieczeństwa

serem zmieniliśmy. Wielką przyjemnością

– Jak zdawałem do szkoły filmowej jed-

za młodu. Tak wiele, że czasami czułem

dla aktora jest transformacja jego postaci.

na z egzaminatorek powiedziała: „Aaaa, to

się nieśmiertelny:) Powiem więcej, kie-

pan jest takim człowiekiem renesansu”:)

dyś nawet myślałem, że mogę wszystko.

– W życiu aktora jest wiele przyjem-

Wzięło się to stąd, że mówiłem o swoich

Taka arogancja życiowa. Mam wrażenie,

ności, ale najważniejszych momentów

zainteresowaniach, takich jak malarstwo,

że z czasem stałem się już bardziej dojrza-

jest pewnie kilka. Najważniejsze dla

bo trochę bawię się szkicem i malowaniem.

ły, czas płynie i zdajesz sobie sprawę, że

Ciebie z perspektywy czasu było?

Średnio mi to jeszcze wychodzi, ale daje

wszystkiego nie uda ci się zrobić, ale się

– Niewątpliwie najważniejszym mo-

wielką radość. Dochodzą do tego sporty

z tym godzisz.

mentem w życiu są narodziny moich dzie-

walki, motocykle i konsole. Czasami nie

ci: Marii i Apolonii. Jeśli miałbym mówić

wiem co odpalić, bo leży PlayStation,

– Kiedyś aktorka Anna Cieślak po-

o sobie, to z pewnością dostanie się do

Xbox i konsola Nintendo. I tu pewnie ma

wiedziała mi, że bycie osobą publicz-

szkoły filmowej, bo dało mi to niezbęd-

to swoje odzwierciedlenie w aktorstwie.

ną, medialną też powoduje, że chce od

ny warsztat do pracy zawodowej. Świętej

Z jednej strony lubię wcielać się w różne

czasu do czasu przekazać coś więcej, bo

pamięci Marcin Wrona specjalnie pocze-

role, z drugiej w grze przenoszę się do in-

wie, że ludzie tego oczekują, chcieliby

kał z filmem z Erykiem Lubosem w roli

nego wymiaru, świata na chwilę. W cza-

poznać ją od środka. Co chcesz zosta-

głównej „Moja krew”, gdy przechodziłem

sie wolnym staram się również zgłębiać

wić po sobie w sztuce, kinie, filmie?

rehabilitację, a zostałem już wybrany na

tajniki ogrodnictwa i od jakiegoś czasu

– Moim marzeniem jest kiedyś wypro-

przyjaciela Eryka w filmie jako druga rola

pielęgnuję róże Ingrid Bergman, które po-

dukować... własną historię. Nie wiem czy

w filmie. Był też wypadek, który prze-

wstają u mnie od ziarenka. Wiesz, takie

na deskach teatru, czy w filmie. Być może

wartościował bardzo mocno moje życie,

poczucie, jak coś rośnie na twoich oczach,

uda się to zrobić. Jako aktor jesteś pewnym

i moja obecna miłość. Punkty, które w do-

o co dbasz i dałeś temu życie, buduje cię

trybikiem w wielkiej machinie. U każdego

rosłym życiu zmieniły bardzo wiele.

wewnętrznie. Bywam melancholijny.

reżysera gra się inaczej. Chciałbym być
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tym, który tę machinę porusza. Ode mnie

YouTube ma już blisko 47 mln odsłon.

wtedy będzie zależne jak historia zostanie

– Pierwszy raz zdarzyło mi się coś

opowiedziana, do kogo będzie trafiała

takiego, że pani z odległości dziesię-

i to ja będę ojcem sukcesu. Chciał-

ciu metrów na ulicy Marszałkowskiej

bym opowiedzieć ciekawą historię,

w Warszawie krzyczała do mnie: Boże,

ale nie będzie to o mnie.

to pan! Mówię: Nie wiem. To pan
grał w teledysku Margaret. Poprosiła

– Obserwując Twoją karierę

o zdjęcie, a potem zaczęła mnie całować.

jednego Ci z pewnością zabrać

Onieśmielony mówię: To miłe. Chyba

nie można. To konsekwencja

w ostatnim półroczu byłem kojarzony na

w działaniu. Od lat z sukcesami

ulicy głównie z tym teledyskiem i cieszę

grasz w teatrze, filmach i serialach.

się z tego projektu. Margaret jest bardzo

Angażujesz się też w inne projekty.

dobrą, popularną wokalistką, fajnie śpie-

Swoją twarzą wspierasz akcje cha-

wa. Czemu nie?

rytatywne, jak np. Bieg po Nowe

Co do wydarzeń charytatywnych to jest

Życie – projekt związany z polską

takich zapytań bardzo dużo i na tyle, na

transplantologią i ludźmi po prze-

ile to możliwe, zawsze pomogę. W Biegu

szczepach, a od jakiegoś czasu mo-

po Nowe Życie od czasu do czasu biorę

żemy zobaczyć Cię w teledysku

udział, bo to ważna akcja, ale organizacja

Margaret „Byle Jak”, który na

tego wydarzenia często wypada w okresie, kiedy ruszają dni zdjęciowe na planach filmowych i niestety, nie zawsze
mogę dojechać. Wiesz, to jest tak, że mając konta społecznościowe i będąc osobą
publiczną z jakąś popularnością, możesz
więcej. Od ciebie zależy czy to wykorzystasz i w jakiej skali. Rodziny piszą listy
z prośbą o pomoc w zbiórce pieniędzy na
ich chore dzieci, inni proszą w przesyłanych wiadomościach, żeby wesprzeć
ten czy inny projekt. W każdy artystyczny zawód powinna być wpisana
wrażliwość społeczna.
– Pan jest aktorem, pan wie jak
to robić – cytując reżysera Pasikowskiego. Już Wojciech Zieliński wie wszystko o życiu? Czego
można Ci życzyć?
– Chciałbym, żeby było tak jak
jest. Jestem w dobrym miejscu.
Otaczają mnie ludzie dla mnie
ważni i myślę, że jestem tak
samo ważny dla nich. Zachować harmonię i równowagę,
a na resztę, jak zawsze, zapracuję sam.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał:
Radosław CHMIELEWSKI
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POCZUJ JAK PRZENIKA
PRZENIKA CIĘ
CIĘ CZYSTA
CZYSTA MOC
MOC NATURY
NATURY
HOTEL
HOTEL || KONFERENCJE
KONFERENCJE || SPA
SPA || RESTAURACJA
RESTAURACJA|| EVENTY
EVENTY

WWW.NATURARESIDENCE.PL
WWW.NATURARESIDENCE.PL

+48 668 891 534
534
+48+48
32 668
674 891
13 95
- 96
+48 32 674 13 95 - 96

HOTEL NATURA RESIDENCE **** BUSINESS & SPA
HOTEL NATURA
RESIDENCE
**** BUSINESS
& SPA
42-470
Siewierz, ul.Sucha
4
42-470 Siewierz, ul.Sucha 4
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RECEPCJA
RECEPCJA
@NATURARESIDENCE.PL
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PODRÓŻE
KLAUDIUSZ SEVKOVIC

MALEZJA
Malezja – najnowocześniejsze państwo Azji Południowo-Wschodniej.
Podróże do Azji to już moja tradycja, tym razem zaplanowałem pobyt
w Malezji, która leży na północ od równika na Półwyspie Malajskim
i północnej części wyspy Borneo. Malezja na Półwyspie Malajskim graniczy z Tajlandią i Singapurem, na wyspie Borneo z Brunei i Indonezją.
Malezja jest federacją 13 stanów i stała się niepodległym państwem 31
sierpnia 1957 r. W dniu 16 września 1963 r. federacja została powiększona o przystąpienie stanów singapurskich – Sabah (wcześniej British
North Borneo) i Sarawak. Nazwa Malezja została przyjęta od tej daty.
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Singapur opuścił federację 9 sierpnia 1965

przez tradycyjnego władcę królewskiego

roku, by stać się odrębnym narodem. Od 1966

pochodzenia. Przedstawicielem głowy pań-

roku 11 stanów byłej Malayi było znanych

stwa jest król, wybierany co pięć lat z szere-

jako Zachodnia Malezja, a Sabah i Sarawak

gów dziewięciu władców sułtańskich zgod-

jako Wschodnia Malezja. System polityczny

nie z zasadą rotacji. Pozostałe cztery stany,

kraju jest monarchią konstytucyjną opartą na

Penang, Malakka, Sabah oraz Sarawak, bę-

brytyjskim systemie parlamentarnym West-

dące niegdyś koloniami korony brytyjskiej,

minster. Dziewięć stanów malajskich (suł-

mają tytularnych zarządców, gubernato-

tanatów) jest konstytucyjnie kierowanych

rów oraz premierów. Mieszkańcy
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Malezji w większości wyznają islam (ponad

Bliźniacze wieże Petronas były najwyższymi

przypominającą motywy sztuki muzułmań-

60 procent), co łatwo zauważyć poruszając

wieżami na świecie od 1998 do 2004 roku,

skiej, głównej religii Malezji. Tower One jest

się po kraju. Podróż rozpocząłem od stolicy

kiedy zbudowano Tajpej 101 na Tajwanie.

całkowicie zajęta przez malezyjską państwo-

państwa – Kuala Lumpur. Trudno uwierzyć,

Wieże te pozostają dziś najwyższymi na świe-

wą spółkę naftową Petronas, jej spółki zależ-

ale miasto jest bardzo młode i powstało

cie wieżami bliźniaczymi. Skybridge łączący

ne i stowarzyszone. Tower Two jest w więk-

pod koniec lat pięćdziesiątych XIX wieku,

dwie wieże to najwyższy dwupiętrowy most

szości zajęta przez międzynarodowe firmy.

gdy grupa 87 chińskich poszukiwaczy cyny

na świecie. Bliźniacze wieże Petronas zosta-

Wieże Petronas są popularną atrakcją tury-

osiadła w miejscu, gdzie spotykają się rzeki

ły zaprojektowane ze stalowo-szklaną fasadą

styczną, niemal codziennie przyjmują tysiące

Klang i Gombak i zbudowała osadę. W tam-

odwiedzających. Zwiedzanie wież jest bar-

tym czasie zapotrzebowanie na cynę było

dzo dobrze zorganizowanym wydarzeniem,

ogromne, zwłaszcza w Ameryce i imperium

ponieważ turyści mogą zobaczyć Skybridge,

brytyjskim, które potrzebowały trwałego,

taras widokowy i oczywiście niesławny sklep

lekkiego metalu, aby napędzać ich prze-

z pamiątkami.

mysłowe rewolucje. Wkrótce pojawiło

Sprzedaż biletów rozpoczyna się o godzinie

się więcej poszukiwaczy cyny, a po

8.30. Kupiłem bilet (RM80 Ringgit malezyj-

kilku latach wieś rozkwitła i powstało

ski, czyli około 75 zł ) i otrzymałem niebieską

wspaniałe miasto, które dziś możemy
zwiedzać i podziwiać.
Kuala Lumpur kojarzymy z jednym bardzo charakterystycznym
miejscem – Petronas Towers.
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smycz do noszenia, sposób kodowania kolo-

Innym charakterystycznym budynkiem

Poza wieloma wspaniałymi nowoczesny-

rów według grupy zwiedzających. Po odpra-

miasta jest Menara Kuala Lumpur. KL TO-

mi budynkami w Kuala Lumpur można też

wie bezpieczeństwa z hologramu zostaliśmy

WER to siódma najwyższa wieża telekomu-

zbliżyć się do natury zwiedzając Jaskinie

wraz z resztą grupy „niebieskich smyczy”

nikacyjna na świecie i najwyższa w Azji Po-

Batu. Jaskinie Batu to wapienne wzgórze,

zapędzeni w najgorętszą przejażdżkę windą

łudniowo-Wschodniej. Stojąc na wysokości

na które składa się szereg jaskiń i świą-

na wycieczkę do Skybridge. Na Skybrid-

421 metrów w sercu Kuala Lumpur, stolicy

tyń jaskiniowych. Znajduje się w dzielnicy

ge mieliśmy dziesięć minut na podziwianie

Malezji, doznajemy wyjątkowego połącze-

Gombak, zaledwie 13 kilometrów na północ

widoków i robienie zdjęć. Skybridge jest na

nia doświadczeń kulturowych, przygodo-

od Kuala Lumpur. Nazwa wzgórza pocho-

wysokości 170 metrów od ziemi, tj. na 41.

wych i przyrodniczych, gdyż wieża KL znaj-

dzi od rzeki Batu, która tam przepływa. Ja-

piętrze wież. Następnie pojechaliśmy drugą

duje się w rezerwacie leśnym Bukit Nanas,

skinie Batu to jedna z najbardziej znanych

windą na taras widokowy na 86. piętro. Tutaj

jednym z najstarszych rezerwatów leśnych

świątyń hinduistycznych położonych poza

mieliśmy około piętnastu minut, aby cieszyć

w kraju – bezproblemowo łączącym wieżę

Indiami, poświęcona lordowi Murugano-

się tymi widokami. Mieliśmy 360-stopniowy

z naturą. W rzeczywistości KL Tower jest je-

wi. Jaskinie Batu są przepełnione ludźmi,

widok na Kuala Lumpur. Po obejrzeniu Ku-

dyną wieżą na świecie znajdującą się w lesie!

szczególnie podczas festiwalu Thaipusam.

ala Lumpur z tarasu widokowego nasza gru-

Mimo że KL Tower została pierwotnie zbu-

Mówi się, że wapień, który tworzy Jaskinie

pa została zabrana na parter, gdzie czekała

dowana w celu poprawy jakości transmisji

Batu, ma już 400 milionów lat. Mówiono

nas wizyta w sklepie z pamiątkami. Cała wi-

telekomunikacyjnych i nadawczych w kraju,

także, że niektóre z wejść do jaskiń stano-

zyta trwała czterdzieści pięć minut.

stała się znaczącym symbolem Malezji.

wiły schronienie dla rdzennych mieszkań-
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ców Temuan. Do jaskini dawniej prowadziły

aby zakryć nogi. Wchodząc po schodach do

a otaczający ją wapień powstał pierwotnie

drewniane schody, które zostały zastąpione

jaskini należy zachować szczególną ostroż-

z muszli i rafy koralowej, od kiedy cały ten

przez 272 stopnie kamiennych schodów.

ność, gdyż schody same w sobie są strome,

obszar znajdował się pod wodą. Jaskinia jest

Wśród wszystkich świątyń jaskiniowych,

a do tego przebywa na nich wiele małp, któ-

domem dla milionów nietoperzy, zarówno

które tworzą ten teren, najsłynniejsza i naj-

re z wielką przyjemnością kradną turystom

owocowych, jak i jedzących owady, gdzie

większa z nich to Jaskinia Katedralna, a na

napoje, jedzenie, a nawet czapki i okulary.

ich odchody wraz z karaluchami, pająkami,

jej 100-metrowym sklepionym suficie znaj-

Jaskinie Batu to nie tylko 272 stopnie i hin-

świerszczami, wężami i innymi przerażają-

duje się kilka hinduskich świątyń. Kobiety

duskie świątynie w Cave Temple – jest tam

cymi stworzeniami wspierają ekosystem.

– turystki chcące wejść do świątyni muszą

także Dark Cave, gdzie zwiedzający, z prze-

Kiedy wspinałem się po 272 schodkach

wypożyczyć sarong, który jest wiązany tak,

wodnikiem wycieczek edukacyjnych, mogą

w kierunku Jaskini Katedralnej zauważyłem,

zwiedzić fascynujący ekosystem jaskiniowy.

że w kroku 204 (z ciekawości liczyłem każdy

Jaskinia ma co najmniej sto milionów lat,

krok) ścieżka rozgałęzia się do Mrocznej Ja-
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skini. Kierując się dalej po znakach dotarłem

łem się w jeszcze jedno interesujące miejsce

skiej czy też chińskiej, wiele wspaniałych

do niej bez problemu. Niestety, nie miałem

– Istana Negara, czyli do Pałacu Narodowe-

smaków w jednym miejscu.

możliwości zwiedzić tej części jaskini, gdyż

go. Kompleks o wartości 800 milionów RM

Kuala Lumpur ma do zaoferowania coś

zbyt wielu turystów oczekiwało w kolejce.

nie jest dostępny dla turystów, więc pozosta-

jeszcze, co mnie interesuje, a mianowicie cu-

ło mi się zadowolić obejrzeniem go zza bra-

downe, malownicze pola golfowe. Kilka dni

my wjazdowej.

pobytu w mieście przeznaczyłem na rozegra-

Następnym ważnym punktem na mojej
drodze zwiedzania miasta i okolic było Muzeum Narodowe Malezji, zwane Muzium

Malezja oferuje mieszkańcom i turystom

nie rund na pobliskich polach. Pierwszym

Negara, położone w sercu Kuala Lumpur

także wiele wspaniałych doznań kulinarnych,

z nich było The Mines Resort & Golf Club.

w sąsiedztwie historycznych budynków i ro-

ze względu na obecność wielu kultur. Będąc

Zbudowane na miejscu dawnej największej

mantycznego parku. Zbudowane jest w stylu

w centrum miasta warto udać się na Street

odkrywkowej kopalni cyny na świecie pole

tradycyjnego malajskiego domu, stanowi

Food, gdzie znajdują się restauracje serwują-

golfowe The Mines jest centrum komplek-

przegląd malezyjskiej historii i kultury. Po

ce lokalne dania, m.in.: sate, czyli szaszłyki

su wypoczynkowego rozciągającego się na

poznaniu kultury i sztuki malezyjskiej uda-

z kurczaka lub wołowiny podawane z sosem

powierzchni tysiąca akrów i zajmuje po-

z nerkowców, mee goreng, czyli smażony ma-

wierzchnię pięciu milionów stóp kwadrato-

karon z warzywami do wyboru z mięsem lub

wych. The Mines zdobył prestiżowe nagrody,

krewetkami, assam laksa, tj. makaron ryżo-

takie jak Top 100 pól golfowych, pole # 2

wy z rybą, miętą oraz świeżymi warzywami

w Malezji, i Top najlepszych pól golfowych

w pikantnym sosie, a także wiele dań z owo-

w Azji. Na The Mines odbyły się również

ców morza: krewetki, lobstery, kraby, ślimaki

profesjonalne imprezy, takie jak World Cup

i małże. Miłośnicy dań wegetariańskich mają

of Golf wygrany przez Tiger Woods w 1997

również ogromny wybór np.: duszony pak

roku i impreza Kuala Lumpur Open (Asian

choi z czosnkiem i sosem sojowym, młody

Tour). Drugim polem był Sungai Long Golf

brokuł, bakłażan w pikantnym sosie. A na

& Country Club, które oferuje strategicznie

deser zachęcam do zakupu apetycznych owo-

rozmieszczone bunkrowanie, nienagannie

ców sprzedawanych z ulicznych straganów.

zadbane tereny zielone i tory wodne z licz-

Można tu spróbować m.in. takich owoców

nymi lądowiskami i skrupulatną architekturą

jak: mangostan, rambutan, langsat, papaya,

krajobrazu. Sungai Long Country Club jest

jackfruit, a dla odważnych durian – najbar-

niezmiennie jednym z 15 najlepszych pól

dziej śmierdzący owoc świata, który w Male-

w kraju i koniecznie trzeba tam zagrać będąc

zji jest bardzo popularny i uznawany za naj-

w Kuala Lumpur.

większy przysmak.

Kolejnym polem, na którym grałem, był

Każdego dnia pobytu w mieście można

Templer Park Colf Club (poprowadzone

spróbować innego dania. Oprócz tradycyj-

wśród fenomenalnych skał wapiennych jest

nych malezyjskich dań znalazłem dania

obowiązkowym punktem dla każdego golfi-

kuchni wietnamskiej, tajskiej, indonezyj-

sty). Templer Park Country Club położony
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jest pośród spokojnego piękna otaczającego

kładnie wybrzeże Desaru Coast, które oferuje

rezerwatu leśnego Templer Park, u podnóża

wspaniałe nowo powstałe hotele, bezludne

majestatycznego wapiennego wzgórza Bu-

plaże oraz pola golfowe, na których miałem

kit Takun, które dominuje nad krajobrazem.

przyjemność zagrać. The Els Club Desaru

Ostatnim polem w okolicach Kuala Lumpur

Coast Ocean Course i The Els Club Desaru

było Kota Permai Golf & Country Club, po-

Coast Valley Course to dwa pola, na których

łożone w miasteczku Kota Kemuning, Kota

grałem podczas pobytu w wyżej wymienio-

Permai Golf & Country Club zachwyca od-

nym regionie Malezji. Piękne widoki i liczne

wiedzających Malezję od czasu otwarcia

bunkry piaskowe tworzą unikalną scenerię.

w 1998 roku. 18-dołkowe pole Kota Permai

Ocean Course, który przylega do linii brze-

zostało

zaprojektowane przez światowej

gowej, jak sama nazwa wskazuje posiada

sławy architekta Rossa Wat-

trzy dziewiątki The Lakes, The Coast i The

sona i jest jednym z najlep-

Ridge, które stanowią odrębny układ kursu,

szych pól golfowych w Azji.

a dzięki zaangażowaniu globalnych liderów

Spędziłem w tym mieście

w zarządzaniu, Troon Golf, doświadczanie

niesamowite i niezapomniane

gry nie ma sobie równych. Pole wydaje się

chwile, następnym celem mojej

być łatwe dla golfistów, natomiast strategicz-

podróży po Malezji była desty-

ne rozmieszczenie bunkrów i przeszkód wod-

nacja Johor, a do-

nych może stanowić co dla niektórych graczy
utrudnienie. The Valley Course jest owocem
pierwszej na świecie współpracy Ernie’ego
Elsa z jego bliskim przyjacielem i kolegą
Major Champion oraz World Golf Hall of
Fame, Vijay Singh. Bezpośrednie oddziaływanie pofalowanego krajobrazu i unikalnie
rozmieszczonych bunkrów piaskowych jest
niezapomniane. Course posiada dwieście
bunkrów, przy czym najwięcej na jednym
dołku to 17. Turystom, którzy nie grają
w golfa, miejsce to oferuje cudowną plażę
oraz park wodny z wieloma atrakcjami. Warto będzie powrócić w to miejsce za kilka lat,
jak cała infrastruktura zostanie rozbudowana.
Czas spędzony na drugim co do wielkości
stanie Malezji był bardzo udany golfowo i wypoczynkowo.

66

SILESIA BUSINESS & LIFE

40

SSILESIA
ILESIABUSINESS
BUSINESS&&LIFE
LIFE

67

Zapraszamy do Ropic
„Special green fee” przy wcześniejszej 3-dniowej rezerwacji cena green fee od 650 Kč
Pakiet dla początkujących z klubami Three Wilson „I Going for Golf” za 1290 CZK
Pakiet mieszkaniowy 5420 CZK w hotelu Vitality *****
Roczna rejestracja członkostwa w Ropicy za 3300 CZK – bezpłatna akademia na cały sezon,
1x 18 dołków za darmo, wstęp na CGF, zielona karta
Możliwość zorganizowania imprezy firmowej, turnieju golfowego lub szkoleń z trenerem
Dzieci poniżej 15 lat opłata za zieloną kartę za 1 CZK
Aby uzyskać więcej informacji odwiedź www.beskydgolf.com lub zadzwoń + 420 737 208 892

68

Beskydská golfová, a.s.
Ropice 415, 739 61 Ropice
gsm: +420 602-442-547
www.beskydgolf.com
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Alcaidesa
Costa del Sol – Andaluzja
Turniej eliminacyjny
19–26.10.2019

Świadczenia zawarte w cenie:
• 8 dni (7 nocy) w hotelu Aldiana Alcaidesa Hotel w pokojach z widokiem na morze
• ALL INCLUSIVE koncept – śniadania, obiady, kolacje, napoje alkoholowe
• 5 rund golfa (3 x Links oraz 2 x Heathland)
• 2 turnieje Silesia Business & Life Golf Cup oraz Komu Group Cup
• driving range oraz wózki ręczne, nielimitowane piłki na driving range
• opieka koordynatora z ramienia Komu Group; transfery z bagażem golfowym
• ubezpieczenie KL/NW – TU Europa SA
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Osoba w pokoju 2-osobowym: 1299 EUR
Osoba w pokoju 1-osobowym: 1499 EUR
Nie golfista w pokoju 2-osobowym: 850 EUR
ALL INCLUSIVE KONCEPT
Zgłoszenia przyjmujemy:
p.muszynski@komugroup.eu
Tel: + 48 519 854 196
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ABU DHABI
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Turniej eliminacyjny
7–14.12.2019

Świadczenia zawarte w cenie:
• zakwaterowanie w hotelu Westin Abu Dhabi Golf Resort 5 * (7 nocy / 7 śniadań)
• 5 rund golfa – 3 rundy pole Abu Dhabi Golf Club i 2 rundy Saadiyat Beach Golf Club
Golfista – cena od osoby w pokoju 1-osobowym: 2155 EUR
• 2 turnieje Silesia Business & Life Golf Cup oraz Komu Group Cup
Nie golfista – cena od osoby w pokoju 2-osobowym: 920 EUR
• 1 runda wieczorna na Abu Dhabi Golf Club
Opcjonalna dopłata do obiadokolacji (HB): 210 EUR/ 6 kolacji
• cały dzień w Saadiyat Beach Club
Zgłoszenia przyjmujemy:
• koktajl powitalny oraz ceremonia wręczenia nagród
p.muszynski@komugroup.eu
• meleks każdego dnia (dla 2 osób) podczas 6 rund golfa zawartych w ofercie
72 koordynatora z ramienia Komu Group; transfery z bagażem
• opieka
golfowymBUSINESS & LIFE
Tel: + 48 519 854 196
ILESIA

Golfista – cena od osoby w pokoju 2-osobowym: 1668 EUR
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WE HAVE A BALL FOR
EVERY ABILITY...

#SWITCHTOBETTER
www.srixoneurope.com
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ZAPRASZAMY
do całorocznego sklepu
w Katowicach

Al. Korfantego 191, 40-153 Katowice
pn-pt 09:00-17:00
sb i nd po kontakcie telefonicznym

www.golfteam.pl
sklep@golfteam.pl

SILESIA BUSINESS & LIFE

+48 730 735 333
+48 534 612 717
+48 534 143 589
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Silesia Business & Life Golf Cup 9
Oman – eliminacje
GOLF

Po raz pierwszy w historii polskiego amatorskiego golfa grupa 30 golfistów udała się
do egzotycznego Omanu, aby rozegrać kolejną eliminację turnieju Silesia Business &
Life Golf Cup 2019.
Oman to kraj arabski na połu-
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nów mieszkańców. Oficjalnym

wybrzeżu

językiem Omanu jest arabski,

Półwyspu Arabskiego w Azji. Są-

z szerokim wykorzystaniem ję-

siaduje ze Zjednoczonymi Emi-

zyka angielskiego jako akredy-

ratami Arabskimi na północnym

towanego. Islam jest jego głów-

zachodzie, Arabią Saudyjską na

ną religią pośród innych, takich

zachodzie i Jemenem na południo-

jak chrześcijaństwo i buddyzm.

wym zachodzie. Oman oblewa

Oman jest rządzony przez sułtana

Morze Arabskie na południowym

Qaboosa Bin Saida od 1970 roku

wschodzie i Morze Omańskie na

jest monarchią absolutną. Jego

północnym wschodzie. Ta idealna

stolicą jest Muskat, a oficjalną

lokalizacja otwiera kanał komu-

walutą jest rial (OMR).

dniowo-wschodnim

Sułtanat jest uważany za jeden

nikacji politycznej, gospodarczej
i kulturalnej z innymi państwami.

z

Oman jest trzecim co do wiel-

geograficznie krajów. Składa się

kości krajem na półwyspie. Ma

z mieszanki piaszczystych pu-

309 500 km2 powierzchni, a za-

styń, żyznych równin i gór na po-

mieszkuje go ponad pięć milio-

łudniu kraju. Ponadto stabilność

SILESIA BUSINESS & LIFE

najbardziej

zróżnicowanych

polityczna i gospodarcza sułtanatu przyciąga lokalne
i zagraniczne inwestycje i promuje przemysł, co również
zwiększa jego gospodarkę.
Utworzone w Omanie pola golfowe przyciągają golfistów z różnych stron świata. Tym samym kraj ten, nie
tak dawno jeszcze niedostępny dla osób spoza arabskiej
enklawy, przyciągnął nas wraz ze wspaniałą grupą golfistów z Polski. Oman oferuje golfistom trzy 18-dołkowe
i dwa 9-dołkowe wspaniałe pola golfowe, a wszystkie
rozmieszczone są w okolicy miasta Muskat, które jest
stolicą tego państwa. Uczestnicy wyjazdu grali na polach
18-dołkowych, na których zostały także rozegrane dwa
turnieje. Jednym z nich była eliminacja do krajowego finału Silesia Business & Life Golf Cup 2019, natomiast
drugi to turniej naszego Tour Partnera Travel & Action.
Pierwszy dzień pobytu oferował golfistom rundę treningową na polu Al Mouj Golf, na którym już następnego dnia odbyła się pierwsza runda turnieju Silesia Business & Life Golf Cup 2019. Wzdłuż dwumetrowego
odcinka dziewiczego wybrzeża, otaczającego Ocean In-

SILESIA BUSINESS & LIFE
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dyjski, i zachwycającego pasma

i natychmiast zobaczył w my-

Kolejnego dnia została roze-

górskiego Al-Hajar w tle, znaj-

ślach course, jaki chciał stwo-

grana druga, i zarazem ostatnia,

duje się uderzająca oaza bujnej

rzyć. Po dokładnym zapoznaniu

runda

zielonej

zaakcentowana

się z topografią i warunkami po-

Silesia Business & Life Golf Cup

trawy,

bunkrami,

78

turnieju

eliminacyjnego

niebezpieczeństwami

godowymi panującymi na tym

2019 na polu Ghala Golf Club.

związanymi z wodą i naturalnymi

terenie, i wykorzystując swoje

Kurs ten został założony w 1971

wydmami – to Al Mouj Golf, mi-

wieloletnie

doświadczenie

na

roku, Ghala Golf Club jest pierw-

strzowskie pole golfowe oferują-

najlepszych

polach

golfowych

szym niezależnym klubem gol-

ce amatorom i zawodowcom wy-

na całym świecie, Greg i jego

fowym w Omanie. Zaczynając

magającą, ale satysfakcjonującą,

współpracownicy z Greg Norman

jako 9-dołkowe piaszczyste pole,

grę w golfa. Uzupełnieniem kursu

Design przygotowali inspirujący

od tego czasu zostało przepro-

mistrzowskiego są światowej kla-

plan. Kurs Greg Norman oferuje

jektowane na wymagający 18-

sy obiekty, w tym akademia golfa

naprawdę unikalny charakter gry,

dołkowy

wraz z 9-dołkowym kursem par-3

gdzie każdy następny dołek po-

zostało

oświetlonym po zmierzchu, pro-

siada coś innego niż ostatni. On

Billa Longmuira, jest unikalnie

shop, oświetlony driving range

i jego zespół projektowy pamięta-

osadzone

i restauracja.

li o utrzymaniu panoramy oceanu

te koryto rzeki), obwieszone po

trawiasty

kurs.

zaprojektowane
w

wadi

Pole
przez

(wyschnię-

Greg Norman – międzynaro-

i spektakularnych widoków gór

obu stronach przez dramatyczne

dowa legenda golfa, jest odpo-

Al-Hajar. W pogodny dzień pra-

góry Al-Hajar. 18-dołkowe pole

wiedzialny za wspaniały projekt

wie czujesz się tak, jakbyś mógł

zapewnia zabawne wyzwanie dla

mistrzowskiego pola golfowego

dotknąć gór. Taki właśnie dzień

wszystkich poziomów umiejęt-

w Al Mouj Golf. „The Shark”,

przyniósł naszym golfistom wiele

ności dzięki wąskim fairwayom

jak go pieszczotliwie nazywają,

radości z gry i dobre wyniki, ale

prowadzącym w góry. Dostępne

odwiedził tę stronę w 2006 roku

to dopiero półmetek.

są obiekty do nauki gry, proshop

SILESIA BUSINESS & LIFE
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i profesjonalny PGA, a także bar-

wzgórzami i naturalnymi wąwo-

dzo popularny 19. dołek, czyli

zami. Rezydencyjne wille i apar-

restauracja. Pole to stanowiło nie

tamenty są strategicznie zapro-

lada wyzwanie dla naszych golfi-

jektowane i zbudowane tak, aby

stów i przyniosło mnóstwo nieza-

pasowały i dostosowały się do

pomnianych chwil.

tego projektu, dodając wartość

Wyniki Turnieju

BUSINESS&LIFE

golfowym,

inwestorom. Pole golfowe oferu-

Silesia Business & Life Golf Cup 2019

na którym grali uczestnicy wy-

je dalekie widoki na ocean, a pod-

Oman

jazdu było Muscat Hills Golf &

czas pięknych, pogodnych dni na

Country Club. Muscat Hills Golf

pasmo górskie Al-Hajar.

Ostatnim

polem

Stroke Play Brutto
1. Mariusz Szumański
2. Ernest Kiruja

& Country Club to wizjonerskie

Kilka dołków tego kursu było

marzenie Jego Wysokości Sayyid

spektakularnych i na pierwszy

Kais bin Tarik Al Said, ukończo-

rzut oka trudnych, ale nasi gol-

ne w grudniu 2009 roku i otwarte

fiści poradzili sobie z nimi bez

1. Andrzej Syldatk

w styczniu 2010 roku. Zaprojek-

większych

2. Henryk Gwiżdż

towane zostało przez Paula Tho-

w Omanie zakończyliśmy wspól-

masa z międzynarodowej firmy

ną uroczystą kolacją, po której

Dave Thomas and Associates.

przygotowaliśmy ceremonię wrę-

1. Eugeniusz Gorczowski

Pole golfowe ma przywilej bycia

czenia nagród. To był przyjemny

2. Aleksandra Królikowska

pierwszym par 72, 18-dołkowym

i radosny wieczór, a podsumowu-

3. Anna Lyubinskaya

mistrzowskim polem w Sułtana-

jąc ciekawy i udany wyjazd z na-

cie Omanu. Kurs opiera się na

szymi wspaniałymi golfistami.

problemów.

Pobyt

3. Zdzisław Wolny
Stableford Netto HCP 0-18,0

3. Krzysztof Borończyk
Stableford Netto HCP 18,1-36,0

Najlepsza Kobieta
Alicja Zawada

otwartej przestrzeni z falującymi
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SIERRA GOLF RESORT

KRAKÓW VALLEY GOLF&CC

SAND VALLEY GOLF RESORT

ŚLĄSKI KLUB GOLFOWY
FINAŁ

21–22 czerwca 2019

20–21 lipca 2019

7 lipca 2019

23/24 sierpnia 2019

ZAPISY – TEL. +48 795 112 222

www.silesiaevent.pl
S
ILESIA BUSINESS & LIFE
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Silesia Business & Life Golf Cup 9
Turcja / Belek – eliminacje
GOLF

Ostatnie zimne dni w kraju miłośnicy wyjazdów z Silesia Business & Life Golf Cup postanowili spędzić w interesującym miejscu, a mianowicie udali się do Turcji, miasteczka Belek, które
od dawna słynie ze wspaniałego klimatu, szerokich plaż i wielu niesamowitych pól golfowych.
Postanowiliśmy w tym regionie roze-

brzeżu Morza Śródziemnego. Kurs został

grać ostatni zagraniczny turniej elimi-

zaprojektowany przez Perry O. Dye, aby

nacyjny cyklu 2019. Pierwsze dwa dni

naśladować niektóre z klasycznych pól

pobytu to rundy towarzysko-treningowe,

linksowych, które można znaleźć w Euro-

które odbyły się na dwóch różnych polach

pie i Ameryce Północnej, a jednocześnie

golfowych. Lykia Links, oddalona 30 km

doskonale pasują do naturalnych cech Be-

od Belek, to pole golfowe było pierwszym

lek. Toczące się wydmy i pomarszczone

tego typu polem na południowym wy-

fairways są dobrze położone w spokojnej

IX
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okolicy przy ujściu rzeki, która wpada do

Poza grą będziesz mógł odwiedzić

jest w stanie utrzymać zadbane zielenie

Morza Śródziemnego. Jednak gracze są

dobrze zaopatrzony Proshop Links lub

i fairwaye, ale jest również doskonale

ostrzegani, aby nie oczekiwać łagodnego

cenioną restaurację i bar w klubie z wi-

przystosowane do szybkiego i łatwego

spaceru w słońcu od Lykia Links – kurs

dokiem na pole golfowe. Pole zapewniło

odpływu wody. Projektanci kursów starali

otrzymał trudną i wymagającą reputację.

nam wiele wspaniałych momentów.

się włączyć do projektu jak najwięcej na-

Podobnie jak wiele innych kursów Perry

Drugą rundę towarzyską rozegraliśmy

turalnych elementów terenu, aby jeziora,

O. Dye, Lykia Links zawiera złośliwy ele-

na polu golfowym Titanic. Jest to pierw-

wydmy i rzeki, które znajdują się na tym

ment „ryzyka i nagrody”. Jeśli odważysz

sze i jedyne 27-dołkowe pole golfowe

terenie o powierzchni 13 hektarów, stano-

się zaryzykować, zobaczysz, że napraw-

w Belek, które zostało zaprojektowane

wiły część wielu wyzwań. Po tych dwóch

dę zyskujesz na tym kursie, ale jeśli nie

zgodnie z rygorystycznymi wymaga-

rundach byliśmy wstępnie przygotowani,

umieścisz swoich strzałów idealnie, może

niami europejskich golfistów autorstwa

aby w kolejnych dniach zagrać w turnie-

się okazać, że jesteś w tyle. Bunkry i ob-

Hawtree of England Golf Architects.

ju eliminacyjnym Silesia Business & Life

szary szorstkie strzegą zieleni, a golfiści

Każda 9-dołkowa sekcja ma swój niepo-

Golf Cup 2019.

muszą brać pod uwagę potencjalne skutki

wtarzalny charakter, więc możliwe jest

Najważniejsza część wyjazdu, czyli tur-

dominujących wiatrów bocznych nadla-

znalezienie kombinacji, która pasuje do

niej, została rozegrana na polu golfowym

tujących znad morza. Połączenie różnych

twojego stylu golfa lub testów albo umie-

Cornelia Golf Club. 27-dołkowe pole

wyzwań związanych z kursem oznacza, że

jętności. Nasza grupa golfistów rozegra-

golfowe Cornelia Faldo zachwyca gości

kurs ten jest przyjemnie trudny zarówno

ła 18-dołkową rundę w kombinacji The

z różnymi handicapami od czasu jego

dla handicaperów wysokich, jak i niskich.

Forest / The River. Piaszczyste podłoże

otwarcia w 2006 roku. Kurs może być

SILESIA BUSINESS & LIFE
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rozgrywany w trzech różnych konfigu-

jest całym pakietem. Trasa biegnie wokół

adbettera (DLGA), która otworzyła swo-

racjach po 18 dołków, znanych jako The

lasów sosnowych, a projekt wykorzystu-

ją pierwszą witrynę w Turcji w Cornelia

King, The Queen i The Prince. Zapew-

je naturalnie piaszczysty teren Belek, aby

Faldo. Metody i filozofie stosowane przez

nia to wiele różnych wyzwań golfistom

stworzyć trudne, ale przyjemne zagroże-

szkołę Davida Leadbettera zrewolucjoni-

o wszystkich umiejętnościach, którzy

nia. Ponieważ wiele dołków jest krótkich,

zowały nauczanie golfa na całym świecie,

przybyli zagrać w rejonie Belek. Zapro-

wyzwania kursu wynikają z wypracowa-

a w połączeniu z najnowocześniejszymi

jektowany przez profesjonalnego golfistę

nia, gdzie najlepiej umieścić swoje strzały,

technologiami Akademia wielokrotnie

Nicka Faldo kurs ten regularnie trafia na

a nie tylko z możliwości długiej gry. Jed-

udowadniała, że jest w stanie poprawić

listy stu najlepszych kursów w Europie.

nak ci, którzy potrafią grać w inteligentną

grę wszystkich golfistów, niezależnie od

Odbyło się na nim również wiele między-

grę w golfa, z pewnością będą zadowole-

wieku i zdolności.

narodowych turniejów, m.in. nasz Silesia

ni z wszystkich wyzwań, jakie rzuca im

Najważniejsze dwa dni wyjazdu były za

Business & Life Golf Cup. Po rozpoczęciu

kurs Cornelii Faldo. Obiekty na miejscu

nami, a zwieńczeniem całego pobytu była

kursu na pewno zobaczysz, dlaczego tak

w Cornalia Faldo nie mają sobie równych.

ceremonia wręczenia nagród, podczas

jest – zróżnicowany teren, doskonałe wy-

Goście mogą uzyskać wskazówki i wspar-

której zwycięzcy otrzymali wspaniałe sta-

posażenie na miejscu oznacza, że ten kurs

cie ze strony Akademii Golfa Davida Le-

tuetki oraz nagrody rzeczowe.

SILESIA BUSINESS & LIFE

Wyniki Turnieju
Silesia Business & Life Golf Cup 2019
Stroke Play Brutto
1. Mariusz Szumański
2. Krzysztof Borończyk
3. Łukasz Szumański
Stableford Netto HCP 0-18.0
1. Wiesław Sławek
2. Marek Królikowski
3. Adam Szczepański
Stableford Netto HCP 18.1-36.0
1. Ewa Szczepańska
2. Ewa Fiszer
3. Władysław Wasiński
Najlepsza Kobieta
Beata Sławek
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Poland's
Best Golf Course
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NADCHODZĄCE TURNIEJE
24/25
MAJA
26
MAJA
16		
CZERWCA

LA PERLA
GOLF & BEAUTY
AMBASADOR
GOLF CUP
ELITE CUP
BY BENTLEY
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Justyna ŚWIĘTY-ERSETIC
SPORT

Nie znam granicy moich możliwości
Justyna Święty-Ersetic to brązowa medalistka mistrzostw świata z Londynu, halowa wicemistrzyni świata i podwójna mistrzyni Europy z Berlinu w biegu na 400 m i sztafecie 4x400 m. Dziś
przedstawiamy rozmowę z pochodzącą z Raciborza lekkoatletką.

– W tym roku zostałaś ambasadorką Stadionu Śląskiego. Co to dla
Ciebie znaczy?

– Planujesz na tym obiekcie jakieś
swoje treningi?
– Treningi raczej nie, mam nowo

w Glasgow 2019 były dla Ciebie słodko-gorzkie.

– Jak najbardziej mnie to cieszy i je-

wybudowany stadion w Raciborzu,

stem z tego dumna. Sama pochodzę ze

jednak pojawię się na starcie wszyst-

wywalczyć

Śląska, co prawda nie z Chorzowa, ale

kich mityngów, które odbędą się w Ko-

W tym biegu nie było „murowanej”

mam tutaj przysłowiowy rzut beretem.

tle Czarownic. Mam nadzieję, że wy-

faworytki i tak naprawdę każda z tych

Cieszy mnie to, że wraz z Ewą Swobodą

niki będą co najmniej tak dobre jak te

zawodniczek mogła zostać mistrzy-

i Anitą Włodarczyk możemy reprezen-

z ubiegłego roku.

nią Europy. Hala rządzi się swoimi

tować województwo śląskie. Będziemy
to robić godnie i najlepiej jak potrafimy. Mam nadzieję, że już w 2023 roku

– Niestety, nie udało się tym razem
medalu

indywidualnie.

prawami i tak jak w tym biegu decy– Twoje najlepsze wspomnienia ze
Stadionu Śląskiego?

dującym momentem było zejście po
150 metrach, przy którym byłam nieco

odbędą się tutaj mistrzostwa Europy,

– Zdecydowanie memoriał Janusza

zamknięta i nie byłam na tyle szybka,

podczas których nasze rodziny, najbliż-

Kusocińskiego z ubiegłego roku, gdzie

żeby otworzyć mocniej. Potem nie

si będą mogli nas dopingować. Myślę,

podczas biegu pokonałam legendę

było jak wyprzedzać, bo rywalki bie-

że bycie ambasadorem takiego obiektu

światowej lekkiej atletyki – Amery-

doda nam więcej sił do uzyskiwania

kankę Allyson Felix. Była to wtedy

jeszcze lepszych wyników.

dla mnie ogromna niespodzianka
i wszyscy na trybunach żyli tym

– Właśnie, wspominasz o możli-

biegam, a to dodało mi tylko sił do

wych mistrzostwach Europy w 2023

dalszej ciężkiej pracy, czego efektem

roku. Planujesz starty do tego cza-

był start w mistrzostwach Europy.

su? Widzisz się na tym stadionie za

Mam nadzieję, że za rok będę mo-

pięć lat?

gła opowiedzieć inną historię z tego

– Póki co, nie myślę o tym i najważ-

pięknego obiektu.

niejsze są dla mnie igrzyska olimpijskie w Tokio, które odbędą się w przyszłym roku. Dlatego nie wybiegam tak
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– Halowe Mistrzostwa Europy

– Stadion Śląski to obiekt do bicia rekordów życiowych?

daleko w przyszłość, bo chyba bym

– Myślę, że tak. Ta bieżnia jest bar-

zwariowała, gdybym myślała co będę

dzo szybka, czego dowodem są ubie-

robiła za pięć lat. Oczywiście bardzo

głoroczne wyniki, a obiekt wizualnie

bym chciała, ponieważ startowałam

jest piękny. W tym roku Memoriał

już w Halowych Mistrzostwach Świata

Kamili Skolimowskiej odbędzie się

w Sopocie, gdzie atmosfera i organi-

tydzień przed naszym wylotem na

zacja były na najwyższym poziomie.

ostatnie zgrupowanie przed mistrzo-

Wówczas nie mogła przyjechać moja

stwami świata w Doha. Forma po-

rodzina i taką rekompensatą dla mnie

winna być wtedy już wysoka i mam

i dla nich byłby właśnie mój start na

nadzieję, że uzyskamy wartościowe

otwartym stadionie przed własną pu-

wyniki, a kibice będą nas mocno do-

blicznością.

pingować.
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gły dość szeroko i zabrakło po prostu

Musieliście wraz z trenerem zmie-

– Katar ma specyficzny klimat,

mocy. Zrekompensował to zdecydo-

niać nieco przygotowania w porów-

czy macie już pomysł co stosować?

wanie bieg sztafety. Już przed tymi

naniu do poprzednich lat?

Podobno związek planuje zakup spe-

– Ja się śmieję, że to nie mój problem, a naszego trenera, który ma nie-

– O tym pomyśle dowiedziałam się

trzeba było to potwierdzić w Glasgow.

złą zagwozdkę w tym roku. Wierzę, że

również z mediów, zobaczymy jak

Od początku bieg ułożył się po naszej

bardzo dobrze poradzi sobie z tą sytu-

tam będzie. Opiekę medyczną będzie-

myśli i kiedy widziałam co zrobiły

acją i planowany szczyt formy przyj-

my mieć na najwyższym poziomie

Ania i Iga, wiedziałam, że tego nie

dzie na początku października. Na tę

i wszystko będzie przebiegało bardzo

można już przegrać.

chwilę nie potrafię sobie wyobrazić

dobrze. Przed mistrzostwami udamy

szybkiego biegania w październiku, bo

się jeszcze na obóz klimatyczny do

– Sezon letni zbliża się wielkimi

zawsze sierpień to impreza docelowa

Turcji, gdzie warunki będą właśnie

krokami. Jak wyglądają Twoje przy-

i potem można już odpoczywać. Teraz

podobne do tych w Katarze, więc mam

gotowania?

po mistrzostwach świata mamy jesz-

nadzieję, że szczyt formy przyjdzie
właśnie na mistrzostwa świata.

miałyśmy

– Tak naprawdę przygotowania do

cze Wojskowe Mistrzostwa Świata pod

tegorocznego sezonu letniego rozpo-

koniec października, gdzie również

częłam stosunkowo późno, bo dopie-

trzeba wystartować i sezon znacznie

ro w marcu, a było to zgrupowanie

się wydłuża. Po sezonie nie będzie też

w Afryce. To dla mnie najgorszy obóz

czasu na regenerację, bo zaraz zaczy-

– Tak naprawdę nie wiem gdzie jest

w ciągu roku, bo nagle jest przesko-

namy przygotowania do sezonu olim-

ta granica, nigdy nawet nie przypusz-

czenie z treningu bardzo wytrzymało-

pijskiego. Ten rok będzie na pewno

czałam, że w swojej karierze sportowej

ściowego, spokojniejszego, do takiego,

ciekawym doświadczeniem dla mnie

„połamię” granicę 51 sekund. Fina-

gdy trzeba wrzucić szybsze przełoże-

i pozostałych lekkoatletów.

łowy bieg w Berlinie dodał mi wiary

– Jaki jest Twój kres możliwości?
Złamanie granicy 50 sekund?

nie i biega się na pełnych obrotach.

w moje możliwości i przekonał mnie,

Czasami taki trening kończy się dla

że być może uda się przełamać granicę

mnie bardzo źle, dla pozosta-

50 sekund. Teoretycznie jestem blisko,

łych dziewczyn również.

jednak tu liczą się już niuanse i czeka

Następnie trochę pracy

mnie dużo pracy, aby ten cel udało się

tutaj, na miejscu, choć

zrealizować. Zdaję sobie sprawę, że

pogoda nie zawsze po-

ten cel jest dużo bardziej realny niż

zwalała w pełni wykonać

kiedyś i mam nadzieję, że kiedyś mi

swoje założenia. Po świę-

się to uda.

tach

trzytygodniowy

obóz
– Poziom 400 metrów w Polsce jest

w Japonii, gdzie również po raz
pierwszy wystartuję w sztafe-

bardzo wysoki. To Was jeszcze bar-

cie wraz z dziewczynami (11–12

dziej napędza?

maja w Jokohamie) podczas IAAF

– Oczywiście, że tak. Kiedy jedna

World Relays. Mam nadzieję, że już

z nas poprawia swoją „życiówkę”,

tam wywalczymy kwalifikację na

to chciałoby się również popra-

mistrzostwa świata, a potem „maszyna startowa” nabierze tempa
i będą kolejne mityngi.
– Tegoroczny sezon nieco
„wydłużony”, bo mistrzostwa
świata dopiero na przełomie
września i października.
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cjalnych kamizelek chłodzących.

najlepszy

wynik i byłyśmy faworytkami, jednak

mistrzostwami
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wić swój rekord i wciąż dorównywać
sobie kroku. Na bieżni jesteśmy rywalkami, ale już poza nią wspieramy się
na treningach i jesteśmy dobrymi koleżankami. Mam nadzieję, że do igrzysk
olimpijskich w Tokio poziom naszej
400-metrówki będzie jeszcze wyższy
i tam powalczymy.
– Twoje życie zmieniło się po mistrzostwach Europy?
– Troszkę się zmieniło, ale czy jakoś
istotnie? Myślę, że nie. Po tych mistrzostwach Europy stałam się bardziej
popularna. Wpływ na to miał też odstęp
czasowy pomiędzy finałem indywidualnym i sztafetą – zaledwie półtorej godziny. Po tych dwóch złotych krążkach
zrobił się mały „boom” na moją osobę,
co mnie cieszy. Mam nadzieję, że moje
wynik zainteresują więcej osób „królową sportu” jaką jest lekkoatletyka.
Takie zjawisko można było już zauważyć podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej, który miał miejsce właśnie
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po tych mistrzostwach, gdzie
na trybunach zasiadło ponad
40 tysięcy kibiców! Ja staram
się skupić na tym, co jest teraz
i co będzie, czyli wyznaczać
sobie kolejne cele i do nich
dążyć.
– Jak wyglądał powrót do
Raciborza?
– Mąż Dawid przyjechał
po mnie do Katowic. Wysiadł
z jakiegoś czarnego samochodu. Zapytałam go gdzie są nasze, a on na to: „Aaa, mój jest
zepsuty, a twój pożyczył Mariusz”. Myślę sobie: „Tak, na
bank!”. Okazało się, że to był
samochód prezydenta miasta.
Szofer zawiózł nas na boisko
szkoły podstawowej, gdzie
czekały tłumy ludzi.
– Tokio 2020 to impreza,
na której możecie w sztafecie sprawić niespodziankę?
A może indywidualnie?
– Chciałabym bardzo coś
ugrać w Tokio indywidualnie, jednak jestem realistką
i wiem, że większe szanse są
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właśnie w sztafecie, jednak zostawiam
sobie furtkę na marzenia. Dlatego też

– Gdybyś nie wybrała lekkoatletyki, to...?

znakomitych sportowców, co było dla
mnie sporym zaskoczeniem, ale i wy-

mam nadzieję, że uda się tam spra-

– Kiedyś chciałam zostać piłkarką,

różnieniem. Na gali wspominałam, że

wić niespodziankę też indywidualnie

ale w sumie to nie wiem czy poszła-

czwarte miejsce dla sportowca jest naj-

i awansować do finału igrzysk olim-

bym w tym kierunku. To był taki mój

gorszym z możliwych miejsc, ale w tym

pijskich, a w nim tak naprawdę może

kaprys, żeby mieć własne korki, ale

plebiscycie brałabym je „w ciemno”

zdarzyć się wszystko. Przede wszyst-

nie zawsze chciałam w tę piłkę grać

przed rozpoczęciem głosowania. Mam

kim szczyt formy musi przyjść właśnie

<śmiech>. Nigdy nie zastanawiałam

nadzieję, że jeszcze nie powiedziałam

na Tokio, i to nie tylko mój, bo aby po-

się tak naprawdę co by było gdyby.

ostatniego słowa i znajdę się w kolej-

walczyć w sztafecie, każda z nas musi

Cieszę się, że wybrałam tę drogę i ro-

nym plebiscycie jeszcze wyżej, jednak

być w maksymalnej formie.

bię to co lubię, a za tym idą moje wyni-

aby tak się stało, ten rok musi być ko-

ki sportowe. Mam nadzieje, że z roku

lejnym wyjątkowym rokiem w mojej

na rok będą coraz lepsze.

karierze sportowej, w którym muszę

– Mówicie do siebie nawzajem
„Grażynki”. Skąd się to wzięło?
– Kiedy do nas przychodziła Paulina Guba, zawsze nas tak nazywała.

dać z siebie 110 procent.
– Kiedy uznałaś, że bieganie to jest
to, co chcesz robić w życiu?

– Co trzeba zrobić w 2019 roku, by
znów być w czołówce naszego plebi-

A wszystko wzięło się stąd, że po fi-

– Przełomowe były mistrzostwa Pol-

nale mistrzostw Europy w sztafecie

ski w 2012 roku, kiedy poprawiłam

Iga Baumgart powiedziała coś takiego

rekord życiowy i zakwalifikowałam

– Po ostatnim sezonie poprzeczka

w wywiadzie telewizyjnym. Teraz je-

się na igrzyska olimpijskie. To było

została zawieszona bardzo wysoko.

steśmy nie tylko Aniołkami Matusiń-

ogromne zaskoczenie. Uwierzyłam,

Całe szczęście, że tym razem nie grozi

skiego, ale również tradycyjnymi pol-

że mogę. Dokonałam tego rok po roz-

mi bieganie dwóch konkurencji w cią-

skimi „Grażynkami”.

poczęciu współpracy z Aleksandrem

gu półtorej godziny. Tym razem finały

Matusińskim. Niedawno zdałam sobie

podczas mistrzostw świata w Katarze

sprawę, jak długo pracujemy razem. Ile

na 400 m i sztafety 4x400 m dzielą dwa

my ze sobą wytrzymaliśmy!

dni, co nie znaczy, że będzie łatwiej.

– Zawsze jesteście w tak dobrych
humorach i tak dobrze nastawione
do siebie czy bywają konflikty?

scytu?

Myślę, że zdobycie choćby jednego

– Między nami nie ma żadnych kon-

– Podczas 84. Plebiscytu Przeglą-

medalu w Doha da mi już nominację

fliktów i nigdy nie było. Oczywi-

du Sportowego 2018 zajęłaś czwarte

w kolejnym plebiscycie. Jednak nie

ście codziennie nie tryskamy ta-

miejsce, wyprzedzając m.in. Rober-

będzie to proste zadanie, ale mam na-

kim humorem, bo na obozach

ta Lewandowskiego czy Anitę Wło-

dzieję, że z Kataru wrócę z medalem,

po prostu tęsknimy też za ro-

darczyk. Zaskoczyła Cię Twoja po-

a może nawet dwoma.

dzinami, domem i to samo-

pularność?
– Sportowe małżeństwo to idealna

poczucie nie jest wtedy

– Dla mnie było ogromnym zaszczy-

takie dobre. Wiadomo,

tem to, że znalazłam się w pierwszej

że jak jest też cięższy

„10” najlepszych sportowców w Pol-

– Można powiedzieć, że jedno i dru-

dzień, to po nim nie

sce w 2018 roku. Wiele osób mówiło

gie. Ma to oczywiście sporo plusów,

jesteśmy w idealnych

mi, że mam szansę przebić się nawet

ale również minusów. Przede wszyst-

humorach, ale naj-

do czołowej trójki, jednak ja tak na-

kim zgrupowania moje, jak i mojego

ważniejsze jest to, że

prawdę nie myślałam o tym. Cieszyłam

męża, odbywają się w różnych miej-

nie ma między nami

się, że mogę być w tak doborowym to-

scach. Sporadycznie zdarza się, że po-

para czy mieszanka wybuchowa?

zgrzytów, a to tylko

warzystwie, a każde „oczko” wyżej 10.

krywają nam się te zgrupowania lub

scala naszą sztafetę

miejsca to była jeszcze większa radość.

chociaż zazębiają. Często jest

w jedność.

Udało się pokonać wielu naprawdę

tak, że ja wracam ze zgrupo-

SILESIA BUSINESS & LIFE

93

wania, a Dawid akurat na nie się paku-

każdy z nas jeszcze ma coś do udowod-

widualnym psychologiem i motorem

je. Z drugiej strony plusem jest to, że

nienia i spełnienia w swoich karierach.

napędowym.

rozumiemy się wzajemnie i kochamy to

Dlatego cały czas mocno się wspiera-

co robimy. Przez to nie ma niepotrzeb-

my w osiąganiu naszych celów.

– Na pewno nie wyobrażam so-

nych zgrzytów w domu.
– Mąż sportowiec to też jest psy– Dawid jest zapaśnikiem i też całe
tygodnie spędza na zgrupowaniach.
To jest małżeństwo na telefon?
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– Masz pomysł na siebie po sporcie?

cholog?

bie tego, że będę siedziała cały dzień
w domu przy garach. Może zostanę

– Kiedy mam gorszy dzień, to Da-

przy sporcie, może zajmę się czymś

wid pomaga mi go przetrwać, np. pod-

innym. W tym momencie nie mam

– Niestety, tak jak wspominałam,

czas treningów na miejscu jest ze mną

pojęcia, jak to będzie. Trochę mnie to

w tej chwili głównie tak wygląda na-

i dopinguje mnie, co mi bardzo poma-

przeraża, że na razie nie mam planu

sze małżeństwo. Ale jak już jesteśmy

ga. Przede wszystkim on też rozumie

na dalsze życie. Myślę jednak, że kie-

razem, to staramy się go wykorzystać

ile to mnie kosztuje sił i poświęceń,

dy przyjdzie czas powiedzenia sobie

jak najlepiej. Sport nie trwa wiecznie

potrafi pocieszyć, wesprzeć i można

„dość”, to pojawi się nowy pomysł.

i wszystko kiedyś się kończy, a póki co,

powiedzieć, że jest takim moim indy-
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