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SILESIA
BUSINESS & LIFE

Zapraszamy do lektury 39. wydania magazynu Silesia
Business & Life. Marek Wesoły, poseł z Rudy Śląskiej,
przybliży nam założenia i cele Programu dla Śląska. Parlamentarzysta twierdzi, że program ten wspiera istniejący
przemysł, otwiera też nowe możliwości dla firm, promuje
innowacyjność i nowe technologie. No i podnosi atrakcyjność Śląska jako miejsca do życia i zamieszkania. Równie
ważny temat porusza Jarosław Mrozek, prezes Jastrzębskiej
Spółki Węglowej Innowacje. Firma zajmuje się opracowywaniem nowych, bezpiecznych technologii, które znajdą
zastosowanie w przemyśle górniczym. Okazuje się, że na
całym świecie, poza Europą, wydobycie węgla z roku na
rok wzrasta. Wszędzie węgiel to świetny biznes.
Sporo naszych Czytelników korzysta zapewne z usług pyrzowickiego lotniska – mamy
dla nich dobre wiadomości – wciąż rośnie liczba miast, do których można polecieć z Katowice Airport. Śląski port lotniczy ciągle jest rozbudowywany, a pod koniec października
otwarto tam, liczącą 46 metrów wysokości, najwyższą w Polsce wieżę kontroli lotów.
Ponadto w numerze znajdziecie Państwo wywiady z Marcinem Sójką – zwycięzcą programu The Voice of Poland, aktorem Robertem Rozmusem i Alicją Walczak – uczestniczką pierwszej edycji Big Brothera.
Łukasz Rodak z kancelarii Duraj Reck i Partnerzy zapozna nas ze zmianami w wysokości opłat sądowych za pozew. A dwaj mężczyźni opowiedzą o tym, jak spełnili swoje
marzenia dotyczące wykonywanej pracy. Będą to Piotr Kaliński – sommelier i Sławomir
Kozanecki – poławiacz ostryg.
Sport w tym numerze reprezentuje Agnieszka Rylik – mistrzyni świata w boksie zawodowym, posiadaczka dwóch pasów federacji WBF i WIBO, wielokrotn mistrzyni świata
i Europy w kick-boxingu.
Zapraszamy też Państwa do udziału w jubileuszowej, dziesiątej edycji turnieju Silesia
Business & Life Golf Cup. Tegoroczne eliminacyjne turnieje odbędą się między innymi
w Hiszpanii, Abu Dhabi, Wietnamie, Kambodży i Turcji.
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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TAURON POLSKA ENERGIA
Energetyczny gigant
przyszłość widzi zieloną
BUSINESS&LIFE

TAURON największa firma energetyczna południowej
Polski łapie wiatr w żagle i swoją przyszłość widzi w czystej energii. Jak koncern kojarzony dotychczas z węglem
chce przekształcić się w firmę budująca swoją wartość na
zielonej energii? Inwestując w farmy wiatrowe, prowadząc
projekty fotowoltaiczne oraz przygotowując się na wejście
w morską energetykę wiatrową. Ponadto katowicki koncern rozwija projekty związane z elektromobilnością.
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Podwaliny Zielonego Zwrotu Tau-

panii informacyjnej, wskazującej na

rona to aktualizowane wiosną kie-

realność osiągnięcia zamierzonych

runki strategicznego rozwoju, za-

celów.

kładające m.in. transformację mocy

Plan nakreślony przez TAURON

wytwórczych spółki w kierunku ener-

jest rzeczywiście ambitny. W per-

getyki odnawialnej (OZE). Wiosną

spektywie 2030 roku, koncern chce

zaskoczeni eksperci i analitycy ryn-

fundamentalnie zmienić swój miks

kowi sceptycznie odnosili się jednak

wytwórczy i zwiększyć w nim do

do śmiałego planu koncernu. Zmiana

ponad 65 procent udział źródeł nisko-

nastawienia rynku następowała stop-

i zeroemisyjnych, a także obniżyć

niowo, dzięki konsekwentnej kam-

emisyjność o połowę. – Planowa-

SILESIA BUSINESS & LIFE

W serwisie obsługowym

Mój TAURON
masz wszystko!
Mój TAURON to:
faktury, terminy i umowy w jednym miejscu
płatności na raz – jednym przyciskiem
dodatkowe bonusy

Bo ułatwiamy, by było szybciej i wygodniej.

SILESIA BUSINESS & LIFE
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ne inwestycje w odnawialne źródła

stycznienie

energii o łącznej mocy 1200 MW

Dzięki takiemu podejściu można ob-

oraz zastąpienie wyeksploatowanych

niżyć koszty transformacji.

jednostek

elektrowni przez oddanie do użytku

Przełom w postrzeganiu TAURO-

bloku o mocy 910 MW w Jaworznie

NA, tak przez organizacje ekologicz-

pozwoli na obniżenie emisyjności

ne, jak i analityków giełdowych na-

Grupy Tauron o ponad 20 procent do

stąpił na początku września, gdy firma

2025 r. oraz o ponad 50 procent do

za 137 milionów euro nabył pięć farm

roku 2030 r. – tłumaczył w maju Filip

wiatrowych o łącznej mocy 180 MW.

Grzegorczyk, prezes zarządu TAU-

To wtedy najważniejsi analitycy gieł-

RON Polska Energia.

dowi zmienili swoje rekomendacje

Zwrot w kierunku zielonej ener-

dla katowickiego koncernu

gii to odpowiedź katowickiego

z „trzymaj” na „kupuj”,

koncernu na zaostrzająca się
politykę

a ekolodzy zaczęli

klimatyczną

mniej

Unii Europejskiej,
towe

energe-

tyczne

trendy.

sceptycznie

spoglądać na ener-

a także świa-
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węglowych.

getycznego giganta.
Dzięki

wrześniowej

inwestycji,

Grupa prawie podwoiła moce zain-

Ostatnie miesiące dowodzą bowiem,

stalowane w technologii wiatrowej,

że opieranie energetyki jedynie na

a tym samym TAURON znalazł się

paliwach kopalnych generuje coraz

na drugim miejscu wśród polskich

wyższe koszty wynikające z polityki

grup energetycznych, pod względem

klimatycznej. Technologie OZE po-

zainstalowanej

dążają natomiast w przeciwnym kie-

w wietrze.

mocy

wytwórczej

runku, stając się coraz bardziej efek-

Jak pokazują ostatnie tygodnie,

tywne, a co za tym idzie – dostarczają

Zielony Zwrot TAURONA stał się in-

konkurencyjnej cenowo energii.

spiracją nie tylko dla polskiej branży

Pomysłem Taurona na transforma-

energetycznej. Otóż na początku li-

cję energetyczną jest więc z jednej

stopada, jedna z największych marek

strony radykalne zwiększenie inwe-

odzieżowych w Polsce, plan swojej

stycji w konkurencyjne cenowo odna-

ekologicznej transformacji ochrzciła

wialne źródła energii, z drugiej uela-

mianem… „Zielonego Zwrotu”.

SILESIA BUSINESS & LIFE

Stabilna i wiarygodna firma.

SILESIA BUSINESS & LIFE

mojtauron.pl
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Marek WESOŁY
Śląsk i jego rozwój
SYLWETKA

Program dla Śląska w swojej przeważającej części jest tak skonstruowany, aby jego efekty, ale
też jego narzędzia, rozwijały biznes. Program ten wspiera istniejący przemysł, pomaga mu się
modernizować i unowocześniać, ale otwiera też nowe możliwości dla firm, promuje innowacyjność i nowe technologie. Tworzy zaplecze dla rozwoju biznesu poprzez inwestycję w infrastrukturę drogową. Podnosi atrakcyjność Śląska jako miejsca do życia i zamieszkania, dbając w ten
sposób o potencjalnych pracowników, których biznes bardzo potrzebuje.
O Programie dla Śląska rozmawiamy z Markiem Wesołym – posłem na Sejm RP.
go Polski. Jestem Ślązakiem i o te gałęzie
gospodarki chcę dbać szczególnie w mojej
pracy parlamentarzysty. Druga sfera zainteresowania to współpraca z samorządami.
Ostatnie dziesięć lat spędziłem w samorządzie i chciałbym się nadal tym zajmować,
ale już w nieco inny sposób.
– Śląsk i jego rozwój. Jak Pan patrzy
na ten temat?
– Jako na kontynuację, bo przecież już
w poprzedniej kadencji rząd Prawa i Sprawiedliwości wskazał Śląsk jako region
ważny i strategiczny. Od końca 2017 roku
mamy dokument „Program dla Śląska”.
To na szczęście nie tylko dokument, ale
konkretne zadania w szesciu obszarach,
a także realne środki finansowe. Ten program trzeba kontynuować i w miarę potrzeby rozwijać, co też się dzieje.
– Panie Pośle, gratuluję wyboru do
parlamentu i bardzo dobrego wyniku na
silnej liście, której liderem był premier
rządu Mateusz Morawiecki:

ców do ciężkiej pracy na rzecz Polski,
Śląska i mojej Rudy Śląskiej.

mu, chciałbym poznać jakieś konkrety.

– Jakie priorytety postawi Pan w swo-

– Pozwoli Pan, że przytoczę kilka fak-

jej działalności? Wspomniał Pan o Ru-

tów i liczb. Program dla Śląska to jeden

– Dziękuję bardzo. Tak, to była bardzo

dzie Śląskiej, z której pochodzi również

z kluczowych projektów strategicznych

silna lista, ale też duży zaszczyt i wyróż-

były wiceminister energii, a obecnie

realizowanych w ramach Strategii na rzecz

nienie, że naszą lokomotywą był premier

europarlamentarzysta Grzegorz Tobi-

Odpowiedzialnego Rozwoju. Ogłoszony

rządu. W tych okolicznościach mój wynik,

szowski. Czy może mamy się spodzie-

został przez premiera Mateusza Mora-

z którego jestem bardzo zadowolony, dał

wać pewnej kontynuacji działań , jeśli

wieckiego 21 grudnia 2017 r. Ministerstwo

mi wysokie czwarte miejsce i mandat po-

można tak powiedzieć?

Inwestycji i Rozwoju odpowiedzialne jest

selski.

– Z panem ministrem współpracujemy
i znamy się już długie lata. Mam nadzieję,

12

– Może kilka słów na temat tego progra-

za koordynację jego wdrażania. Program
realizuje sześć celów szczegółowych:

– Pierwszy start do Sejmu i od razu

że będę teraz mógł jeszcze bardziej czerpać

Cel 1: wzrost innowacyjności przemy-

zdobyty mandat. Jak Pan się odnajduje

z tego niewątpliwie bogatego doświadcze-

słu i inwestycji rozwojowych w regionie.

w tej rzeczywistości?

nia i dorobku w pracy dla Śląska. Górnic-

Cel 2: zwiększenie aktywności zawodo-

– Przyjmuję to z dużą pokorą, ale rów-

two i energetyka to branże strategiczne dla

wej i podniesienie kwalifikacji mieszkań-

nież czuję się zobligowany przez wybor-

Śląska i dla bezpieczeństwa energetyczne-

ców regionu.

SILESIA BUSINESS & LIFE

Cel 3: poprawa jakości środowiska
przyrodniczego.
Cel 4: rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej.

Autostrada A1 i jej III etap do Często-

czekających na inwestorów. Świetnym

chowy 1,4 mld, Dofinansowanie Śląskich

narzędziem pomocniczym dla biznesu na

Uczelni.

Śląsku jest Katowicka Specjalna Strefa

Można by tak wyliczać, ale zaintereso-

Ekonomiczna o czym może świadczyć

Cel 5: wykorzystanie potencjału woje-

wanych szczegółami odsyłam do specjal-

dynamiczny przyrost inwestycji notowa-

wództwa śląskiego w celu zapewnienia

nej strony internetowej poświęconej w ca-

ny przez statystyki KSSE. Program Rzą-

bezpieczeństwa

łości Programowi dla Śląska

dowy „Cała Polska Specjalną Strefą Eko-

energetycznego

kraju

oraz rozwój innowacji w energetyce.

http://programdlaslaska.pl/

Cel 6: poprawa warunków rozwojowych miast woj. śląskiego.

nomiczną” to kolejna zachęta i pomoc dla
biznesu.

– Jest Pan przedsiębiorcą, a nasze

W chwili ogłoszenia Program zawierał

czasopismo zajmuje się wszystkim co

73 przedsięwzięcia o szacowanej wartości

jest związane z biznesem na Śląsku. Jak

44 mld zł. Po ostatniej aktualizacji w paź-

Pan postrzega przyszłość dla przedsię-

dzierniku 2019 r. Program liczy już 116

biorców na Śląsku?

– Jak Pan wyobraża sobie Śląsk za
dziesięć, piętnaście lat?
– Myślę, że to nie kwestia wyobraźni
tylko stawiania sobie celów i konsekwent-

przedsięwzięć, których wartość szacowa-

– Dziękuję za to pytanie. Jestem prze-

nego dążenia do nich. Śląsk ma być pełen

na jest na 62 mld zł. Z tej kwoty 48 mld zł

konany, że Śląsk jest bardzo przyjazny dla

zieleni i czystego powietrza. Ma posiadać

to środki, które już pracują w gospodarce

rozwoju biznesu. Aby nie być gołosłow-

wiele miejsc wypoczynku i rozrywki, ma

(stan na koniec II kwartału 2019 r). Liczba

nym przytoczę znowu kilka faktów. Pro-

być bezpieczny i dobrze skomunikowany.

realizowanych zadań, a także skala zaan-

gram dla Śląska w swojej przeważającej

Ma być metropolią zgodnie współpracu-

gażowanych środków czynią z Programu

części jest tak skonstruowany, aby jego

jących miast. Przedsiębiorstwa mają być

dla Śląska największe przedsięwzięcie

efekty, ale też jego narzędzia, rozwijały

nowoczesne, korzystające z nowych i in-

w historii polityki regionalnej w Polsce.

biznes. Program ten wspiera istniejący

nowacyjnych technologii. Górnictwo oraz

przemysł, pomaga mu się modernizować

przemysł ciężki mają osiągnąć stabilność

– Pozwoli Pan, że będę bardziej docie-

i unowocześniać, ale otwiera też nowe

produkcyjną i ekonomiczną zapewniając

kliwy w sprawie tych konkretów. Proszę

możliwości dla firm, promuje innowacyj-

bezpieczeństwo energetyczne dla całej

podać kilka działań czy inwestycji.

ność i nowe technologie. Tworzy zaplecze

Polski. Wierzę, że to nie musi być tylko

– Proszę bardzo, lista jest długa, bo jak

dla rozwoju biznesu poprzez inwesty-

marzenie, ale realny, wykonalny plan,

wspomniałem to już dziś 116 zadań, ale

cję w infrastrukturę drogową. Podnosi

program dla Śląska.

wymieńmy choćby takie jak: Program

atrakcyjność Śląska jako miejsca do ży-

Czyste Powietrze 11 mld, Wsparcie Infra-

cia i zamieszkania, dbając w ten sposób

struktury Sportowej 125 mln, Moderniza-

o potencjalnych pracowników, których

cja Parku Śląskiego 277 mln, Wsparcie

biznes bardzo potrzebuje. Śląsk posiada

lokalnej Infrastruktury drogowej 48 mln,

jeszcze wiele terenów inwestycyjnych

SILESIA BUSINESS & LIFE

– Dziękuję bardzo za rozmowę
Rozmawiał: Krzysztof ZIOŁO
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JSW INNOWACJE
BUSINESS

Inteligentna Kopalnia
Wywiad z prezesem JSW Innowacje Jarosławem Mrozkiem.
– Od miesiąca jest Pan nowym preze-

wi Tadeuszowi Weneckiemu – za ogrom

sem JSW Innowacje, to pewnie bardzo

pracy jaką włożył, kiedy JSW Innowacje

intensywny czas w Pana życiu?

powstawały. Przed nami kolejny etap. Te-

– Rzeczywiście, sporo się dzieje. W eks-

raz firma powinna pokazać jaki jest efekt

presowym tempie zapoznaję się z działalno-

naszej pracy. Projekty, które dobrze rokują

ścią spółki i projektami, nad którymi pracu-

będziemy kontynuować, z nieopłacalnych

je JSW Innowacje. Mam zaszczyt kierować

zrezygnujemy. W najbliższym czasie od-

firmą, w której rodzą się pomysły, trwają

powiemy, nie tylko niedowiarkom, na py-

badania i analizy, a jeśli wszystko prze-

tanie „sprawdzam”.

biegnie pomyślnie, wizja staje się rzeczywistością. Można ją wprowadzić w życie

„sprawdzam”?

zastosować Samodzielnej Obudowy Kotwowej. Jak podejdziemy do tego rzetelnie

i obserwować efekty – to trochę jak speł-

– W zasadzie ona już jest, ale efekty

i profesjonalnie, powinno się udać. Skoro

nianie marzeń z dzieciństwa. Fascynująca

(techniczne i finansowe) będziemy pozna-

takie obudowy świetnie sprawdzają się

jest praca w zespole ludzi kreatywnych,

wać przez najbliższe miesiące, a nawet lata.

nie tylko w Australii i Stanach Zjednoczo-

wierzę, że wykorzystamy potencjał jaki

Mówię o projekcie Inteligentna Kopalnia.

nych, ale także w podobnych warunkach,

mamy i najlepsze projekty wprowadzimy

Jej pierwszymi flagowymi rozwiązaniami

w głębokich na 800 metrów kopalniach

w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, a jeśli

są: zastosowanie Samodzielnej Obudo-

w Czechach czy Rosji, to dlaczego u nas

zdadzą egzamin – w całej branży.

wy Kotwowej wraz z kombajnem Bolter

miałoby być inaczej? Na pewno SOK nie

– Większość zawodowego życia spędził

Miner. W kopalni Budryk, prawie tysiąc

zastąpi całkowicie obudowy podporowej.

Pan w służbie celnej, przechodząc przez

metrów pod ziemią, jeszcze w tym roku

Jak mówią specjaliści z Głównego Insty-

wszystkie szczeble, aż po dyrektora Izb

zacznie fedrować jeden z najnowocześniej-

tutu Górniczego, ta innowacyjna obudowa

Celnych w Katowicach i Opolu. W jaki

szych kombajnów urabiająco-kotwiących

nie może być stosowana w rejonach tąpa-

sposób chce Pan wykorzystać to do-

na świecie. Bolter Miner – jak żartobliwie

niowych i tam, gdzie są naturalne wypływy

świadczenie?

mówią fachowcy – to prawdziwy potwór,

wody. Na początek spróbujemy ją wprowa-

– Ponad 20 lat pracy w służbach mun-

pożeracz węgla. Jest w stanie fedrować

dzić do Budryka, będzie to dla nas praw-

durowych to ogromny atut dla menadżera.

i obudowywać prawie trzy razy szybciej,

dziwy poligon. Chcemy tam zastosować

Nigdzie nie ma takiej dyscypliny. Ludzie

niż robimy to do tej pory. Do tego, wbrew

SOK, nie popełniając błędów z przeszło-

wywodzący się z tego środowiska nie zna-

wielu krytykom i sceptykom, zdecydowa-

ści. W Ornontowicach zaczniemy od pro-

ją określenia „nie da się”. Jeśli jest jakieś

liśmy się na zastosowanie Samodzielnej

jektu badawczo-rozwojowego, czyli tego,

zadanie, rozkaz ma być wykonany. Po

Obudowy Kotwowej.

do czego m.in. powołano JSW Innowacje.

kierowaniu Izbą Celną byłem dyrektorem

– Na rodzimym rynku to prawdziwa

– Proszę wytłumaczyć laikom, takim

ekonomicznym w Zakładzie Usług Górni-

rewolucja technologiczna, ale przede

jak ja. czym jest ta Samodzielna Obudo-

czych, dlatego łatwiej mi dziś przyjść do

wszystkim mentalna. Dlaczego?

wa Kotwowa i czym się różni od trady-

firmy z tej branży.
– No właśnie, co Pana przyjście oznacza dla JSW Innowacje?
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– Jaka będzie pierwsza odpowiedź na

– Bo przed laty pionierskie eksperymen-

cyjnej?

ty z użyciem SOK w kopalni Anna nie po-

– Od łukowej różni się tym, że jest lżej-

wiodły się. Po gwałtownym zawale powró-

sza i nie tak gęsto zabudowana jak trady-

– Firma ma za sobą pierwsze dwa lata pra-

cono do tradycyjnych obudów łukowych.

cyjna. W przypadku drążenia tradycyjnych

cy. Zaplanowanie, zorganizowanie i stwo-

Nasi inżynierowie z Jastrzębskiej Spółki

wyrobisk wzmocnionych stalowymi pod-

rzenie wszystkiego od podstaw. Wiem, że

Węglowej twierdzą, że gwarancją sukcesu

porami JSW w swoich kopalniach posuwa

było trudno, a sceptyków utworzenia no-

tego przedsięwzięcia ma być zastosowanie

się na dobę o 6–7 metrów. Dzięki zastoso-

woczesnego przedsiębiorstwa, które ma się

lepszych, odpowiednich materiałów. Teraz,

waniu SOK wskaźnik ten może wzrosnąć

zająć innowacjami w branży górniczej, nie

po latach, JSW Innowacje wspólnie z JSW

do 15–20 metrów na dobę. Dla firmy jej za-

brakuje do dziś. Dlatego bardzo dziękuję

postarają się obalić mit, że w naszych uwa-

stosowanie jest tańsze (brak stalowych łu-

mojemu poprzednikowi – panu prezeso-

runkowaniach geologicznych nie można

ków), a dla pracowników oznacza łatwiej-
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szy transport i szybszą pracę, w większości

palń i Katowicką Specjalną Strefą Ekono-

się na badaniach naukowych, inżynieryj-

wykonaną przez kombajn (posiadający

miczną podpisały porozumienie z gminą

nych, a nie powtarzajmy niesprawdzonych

równolegle sześć stanowisk do kotwienia

Suszec. Tam na terenie po byłej kopalni

teorii ekologów i lobbystów innych gospo-

– cztery stropowe i dwa ociosowe). Do ob-

Krupiński powstaną nowoczesne hale re-

darek.

sługi maszyny potrzeba od dwóch do czte-

montowo-produkcyjne. Będzie to zakład

– Górnictwo to nadal świetny biznes,

rech pracowników. Kombajn Bolter Miner

oparty o najnowszą myśl technologiczną.

o czym doskonale wiedzą inne konty-

jest w pełni zautomatyzowany i sterowany

Za dwa lata zatrudni 280 osób. Jako prezes

nenty.

za pomocą pilota. Cały proces wycięcia

innowacyjnej spółki z branży górniczej

– Nowoczesne rozwiązania, nad jakimi

kolejnego fragmentu wyrobiska aż do za-

mam jeszcze dwa priorytety: pozyskiwa-

pracujemy, są tylko dowodem na to, że

kończenia kotwienia zabiera jedynie 20

nie środków dla firmy na badania i rozwój

branża wciąż się rozwija i ewoluuje w no-

minut.

oraz przygotowanie spółki na nadchodzą-

wych kierunkach. Przyszłość to paliwa wo-

cy kryzys.

dorowe, a dla naszej branży wielką szansą

– Wiem, że prócz innowacji istotnym
elementem firmy jest obszar środowiskowy?

– Sceptycy i przeciwnicy węgla w Europie twierdzą, że to kres tego surowca.

jest dopracowanie do perfekcji metody pozyskiwania wodoru z metanu.

– Tak się składa, że z wykształcenia

– Na całym świecie, poza Europą, wydo-

– O tych rozwiązaniach technologicz-

jestem inżynierem środowiska, więc na-

bycie węgla z roku na rok wzrasta. Wszę-

nych opowiada Pan z ogromnym zainte-

turalnie te obszary są mi bliskie. Dla „In-

dzie węgiel to świetny biznes, tylko Stary

resowaniem, innowacje wciągnęły Pana

nowacji”, tak zresztą jak dla całej Grupy

Kontynent mówi o dekarbonizacji. Nawet

na dobre?

Kapitałowej JSW, niezwykle istotna jest

jeśli chcemy zwiększać udział energii od-

– Trudno się nie emocjonować opowia-

produkcja w zgodzie z naturą. Polityka

nawialnej, trudno rezygnować z węgla. Jak

dając o tak fascynujących sprawach. Proszę

naszej firmy świetnie wpisuje się w rzą-

zbudować chociażby wiatraki bez stali,

sobie wyobrazić, że projektów, nad który-

dowy „Program dla Śląska”. Nowoczesne

czyli koksu, czyli węgla koksującego jaki

mi równolegle pracujemy, jest kilkanaście.

rozwiązania z równoległą rewitalizacją te-

wydobywa Jastrzębska Spółka Węglowa?

Codziennie mam ogromną przyjemność

renów pogórniczych. To wielka szansa dla

W tej filozofii pseudoekologicznej powoli

przebywania z ludźmi wielkiej pasji, nasi

całego regionu, branża wydobywcza stoi

dochodzimy do absurdu. Jestem zwolen-

inżynierowie są niezwykle kreatywni.

przed kolejną transformacją. Górnictwo

nikiem racjonalnej dyskusji, a nie akade-

W takich warunkach aż chce się przycho-

4.0 to także dbałość o środowisko i tereny

mickich rozważań. Jeśli mamy rozmawiać

dzić do pracy. Każdemu życzę takiej ener-

po eksploatacji. Właśnie JSW Innowacje

o przyszłości węgla i koksu, to używajmy

gii i takiej atmosfery panującej w firmie.

wspólnie ze Spółką Restrukturyzacji Ko-

merytorycznych argumentów i opierajmy

– Dziękuję za rozmowę.

Ruszył portal górniczych innowacji!
Masz ciekawy pomysł związany z procesami wydobywania, przetwarzania
i efektywnego wykorzystania węgla kamiennego?
Uważasz, że coś można zrobić lepiej, że coś powinno działać inaczej?

nowylevel.pl
jswinnowacje.pl

Zgłoś swój pomysł - korzystaj z bazy wiedzy - bądź górniczym innowatorem!
15
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Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze
FIRMY REGIONU

Coraz bardziej nowoczesne!!!
46 metrów, tyle wynosi wysokość najwyższej w Polsce wieży kontroli lotów, którą pod koniec
października otwarto na lotnisku w Pyrzowicach. Zapotrzebowanie na nową wieżę wynika z programu rozbudowy infrastruktury Katowice Airport, która prowadzona jest przez Górnośląskie
Towarzystwo Lotnicze SA od 2007 roku. We wrześniu ruszyła jedna z najtrudniejszych inwestycji
– przebudowa oraz rozbudowa terminalu pasażerskiego B. Według założeń ma potrwać do końca
pierwszej połowy 2021 roku. Generalnym wykonawcą jest spółka „Promus Ruda Śląska”.
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NAJWYŻSZA W POLSCE

ne zdolności operacyjne. Do tego czasu

chu powietrznego zbudowało w 1978

Wieża kontroli lotów wyposażona zo-

na lotnisku będą działały jednocześnie

roku Ludowe Wojsko Polskie. Wieża

stała w najnowocześniejsze rozwiązania

dwie wieże: nowa oraz stara, do której

funkcjonowała nieprzerwanie do 1999

technologiczne, dzięki czemu obsługa

w ramach bezpieczeństwa przydzielono

roku i przez ten czas obsługiwana była

ruchu powietrznego, także zapewnienie

tymczasowo załogę kontroli lotów.

głównie przez specjalnie wyszkolonych

bezpieczeństwa, będą znacznie prostsze.

W historii pyrzowickiego lotniska

w procedurach cywilnych kontrolerów

Nowa konstrukcja przechodzi obecnie

nowa wieża kontroli lotów to trzecia

wojskowych, choć w ostatnich latach

bardzo dokładne testy funkcjonalności.

tego typu konstrukcja. Pierwszy bu-

jej działalności pracowali tam również

Dopiero po tym wieża ma osiągnąć peł-

dynek przeznaczony do wsparcia ru-

kontrolerzy cywilni.
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Drugą wieżę, tę, która niebawem

Agencji Żeglugi Powietrznej. Mie-

na 3200 metrów drogę startową, za-

zakończy swój pełnoletni, 18-letni

rząca 23 metry konstrukcja – dokład-

kończono konstrukcję nowego termi-

okres funkcjonowania, wybudowano

nie dwa razy niższa od nowej wieży

nalu pasażerskiego C, terminalu cargo

w 1999 roku na zlecenie Agencji Ru-

– obsłużyła w sumie 475 tys. operacji

i nowej bazy do obsługi technicznej

chu Lotniczego wchodzącej w skład

startów i lądowań samolotów z lub do

samolotów. Dzięki temu powierzchnia

Przedsiębiorstwa Państwowego „Por-

Katowice Airport. W międzyczasie

wszystkich nawierzchni lotniskowych

ty Lotnicze”, czyli prekursora Polskiej

przetransportowanych zostało ponad

zwiększyła się z 330 tys. m kw. do 800

42 mln podróżnych.

tys. m kw. We wrześniu 2019 r. ruszyła przebudowa i rozbudowa terminalu

PRZEBUDOWA
I ROZBUDOWA

B, która ma potrwać dwa lata.
– Zaczynamy bardzo duży i trudny

nową

projekt jakim jest przebudowa oraz roz-

wieżę wynika przede wszyst-

budowa terminalu pasażerskiego B – po-

kim z programu rozbu-

wiedział Artur Tomasik, prezes Zarządu

dowy infrastruktury py-

Górnośląskiego Towarzystwa Lotnicze-

rzowickiego lotniska,

go SA, zarządzającego Katowice Air-

Zapotrzebowanie

którą

na

Górnośląskie

Towarzystwo

Lot-

nicze SA prowadzi

port, przepraszając jednocześnie pasażerów za niedogodności, które w związku
z przebudową są nieuchronne.

od 2007 roku. Pierwszy

Zamknięte zostały już wszystkie

etap, o łącznej wartości

wejścia do obiektu od strony parkingu,

około 690 mln zł, zakoń-

a wejście do terminalu pasażerskiego

czono w 2018 roku. Zbu-

B możliwe jest tylko przez sąsiadują-

dowano m.in. nową, długą

cy z nim terminal pasażerski A.
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Przed terminalem B zlokalizowano
zaplecze budowy, co wiąże się z wyłączeniem z użytkowania 120 miejsc
parkingowych.

W

konsekwencji

stworzone zostały dwie nowe strefy
szybkiego wsiadania oraz wysiadania.
Jedna znajduje się przed terminalem
pasażerskim A, a druga przed terminalem C. W zamian za zamknięte na
czas rozbudowy miejsca parkingowe
przed terminalem B udostępniono 660
miejsc w nowej, zachodniej części
parkingu P1.
Również wewnątrz terminalu B nie
obyło się bez zmian. Zamknięte zostały punkty gastronomiczne, co oznacza, że w obrębie hal: ogólnodostępnej
i odlotów nie można kupić ciepłych
posiłków i kanapek. Z użytku został
również wyłączony taras widokowy.
Żeby poprawić komfort oczekiwania
pasażerów na rejs, powierzchnia tarasu zostanie w ramach rozbudowy terminalu B włączona do hali odlotów.
Po zakończeniu inwestycji na terenie
Katowice Airport taras widokowy
przestanie istnieć. Harmonogram prac
przewiduje, że do sierpnia 2020 roku
w hali odlotów będą działać wszystkie
stanowiska odprawy biletowo-bagażowej oraz strefa kontroli bezpieczeństwa. Do sierpnia 2020 roku czynna
będzie także kaplica ekumeniczna na
drugim piętrze terminalu pasażerskiego B.
Po zakończeniu rozbudowy i przebudowy powierzchnia terminalu B
wzrośnie o 40 proc. do ponad 17 tys.
m kw., a lotnisko będzie mogło obsłużyć nawet osiem milionów pasażerów rocznie. Strefa odprawy biletowo-bagażowej ze strefą kontroli
bezpieczeństwa zostaną rozdzielone
piętrami, z 18 do 28 zwiększy się liczba stanowisk odprawy biletowo-bagażowej i z sześciu do ośmiu stanowisk
kontroli bezpieczeństwa. Powstaną
też trzy zewnętrzne klatki schodowe,
które zostaną połączone z terminalem
mostami, dzięki czemu liczba bramek
do boardingu wzrośnie z dziesięciu do
szesnastu. Obiekt zyska nowoczesny,

18
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inspirowany terminalami A i C, wy-

stanowiło około sześć procent całości

gląd.

liczby pasażerów obsłużonych w tym

Według założeń inwestora koszt re-

czasie. W 2020 roku prognozowany

alizacji tego przedsięwzięcia wyniesie

jest wzrost liczby podróżnych obsłu-

ponad 77 mln zł netto. Zakończenie

giwanych na trasach do Szwecji i Nor-

inwestycji zaplanowano na koniec

wegii.

pierwszej połowy 2021 roku.

W sezonie „Lato 2020” możliwość
podróży z Katowice Airport do Al-

NOWE OFERTY
DLA PASAŻERÓW

ghero oferuje również węgierski Wizz
Air. Trasa obsługiwana będzie od 14

W Katowice Airport wciąż pojawiają się nowe oferty przewoźników.

czerwca do 20 września 2020 roku
w każdy czwartek i niedzielę.

I tak od 2 czerwca 2020 roku oferta

W połowie września tego roku li-

Ryanaira na pyrzowickim lotnisku zo-

nia lotnicza Wizz Air zainaugurowała

stanie wzbogacona o nowe połączenie

nowe połączenie z Katowice Airport

do Włoch. Irlandzki przewoźnik uru-

do norweskiego Ålesund. Aktualnie

chomi trasę do Alghero na Sardynii.

całoroczna trasa obsługiwana jest dwa

Kierunek obsługiwany będzie dwa

razy w tygodniu, w poniedziałki i piąt-

razy w tygodniu – we wtorki i soboty.

ki. Ålesund to szóste połączenie do

Z Katowice Airport do Alghero bę-

Skandynawii dostępne z pyrzowickie-

dzie można polecieć w czasie sezonu

go lotniska. Wizz Air lata z Katowice

letniego. Po inauguracji nowego kie-

Airport także do Bergen, Oslo-Torp,

runku w ofercie Ryanaira znajdować

Malmö-Sturup, Sztokholmu-Skavsta

się będzie pięć połączeń z Włochami.

i Stavanger.

Poza Alghero będą to: Bolonia, Brindisi, Catania, Mediolan-Bergamo.
Michael

O’Leary,

szef

Ryanair

KATOWICE AIRPORT
W LICZBACH

Group, zapowiedział na konferencji

Pyrzowickie lotnisko jest jednym

prasowej w Katowicach, że w rozkła-

z największych lotnisk regionalnych

dzie „Lato 2020” przewoźnik będzie

w Polsce. Rok 2018 z perspektywy

bazował w Katowice Airport sześć

statystyk ruchu pasażerskiego był naj-

Boeingów 737-800NG – dwie maszy-

lepszym w historii Katowice Airport.

ny obsługiwać będą ruch regularny,

Lotnisko odnotowało rekordowe wy-

pozostałe czarterowy. Wszystkie trasy

niki we wszystkich segmentach ruchu

regularne, które zadebiutują w rozkła-

tj. ogółem, regularnym i czarterowym.

dzie „Zima 2019/2020” wraz ze star-

W ruchu ogółem obsłużono 4,84 mln

tem bazy Ryanaira w Pyrzowicach,

pasażerów (o 945 tys. więcej w po-

będą dostępne także w rozkładzie

równaniu z rokiem 2017). W segmen-

„Lato 2020”. Siatka połączeń regu-

cie przewozów regularnych port od-

larnych będzie obejmować 18 kierun-

notował 2,84 mln podróżnych (o 421

ków: Ateny, Birmingham, Bolonia,

tys. więcej). Z siatki połączeń czar-

Brindisi, Cork, Dortmund, Dublin,

terowych skorzystało niemal 2 mln

Edynburg, Göteborg, Katania, Kijów,

pasażerów, czyli o 515 tys. więcej niż

Kolonia, Londyn-Stansted, Manche-

rok wcześniej. Po raz pierwszy w skali

ster,

roku przekroczono też granicę 41 tys.

Mediolan-Bergamo,

Odessa,

Oslo-Torp i Paphos.
W 2018 roku na wszystkich skandynawskich trasach z i do Pyrzowic
podróżowało ponad 290 tys. osób, co
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startów i lądowań, dokładnie odbyło się ich 41 007, o 6 282 więcej niż
w 2017 roku.
Mirosław CICHY
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Problem masowej windykacji
PORADY PRAWNE

Łukasz Rodak

Zmiany w wysokości opłat sądowych za pozew to problem
masowej windykacji. Od 21 sierpnia 2019 r. obowiązują nowe
opłaty za pozwy o zasądzenie roszczeń pieniężnych w sprawach
cywilnych. Zmiany ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych uzasadnione były faktem, że opłaty te nie ulegały podwyższeniu już od blisko dwunastu lat i w istocie konieczna wydawała się ich waloryzacja.

Często bowiem już same koszty kore-

Opłaty w wielu wypadkach wzrosły

ale także na rynek wierzytelności. Naby-

spondencji sądowej przewyższały wielo-

nawet kilkukrotnie. Na uwadze należy

wanie rozbudowanych portfeli drobnych

krotnie koszty uiszczonej opłaty od po-

mieć też inne zmiany – m.in. rezygnację

wierzytelności będzie mniej opłacalne,

zwu, nie wspominając o innych kosztach

z zasady zwracania wniesionej opłaty od

mając na uwadze fakt, że ich windyka-

generowanych w toku rozpoznania spra-

pozwu, w przypadku uprawomocnienia

cja sądowa wiązać się będzie ze znacznie

wy przez sąd.

się nakazu zapłaty w postępowaniu upo-

większymi kosztami.

W masowej windykacji powszechnym
było, że kierowano postępowania do rozpoznania w tzw. postępowaniu uproszczonym, w którym można było dochodzić
roszczeń poniżej 20 000 zł. Opłaty wnoszone w tym postępowaniu były według
wskazanych w ustawie o kosztach sądowych cywilnych „widełek”, w zależności
od wysokości dochodzonego roszczenia,
zamiast ogólnej zasady, że opłata wynosi
5 proc. wartości przedmiotu sporu.
Sierpniowa nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadza ogólną zasadę, zgodnie z którą niezależnie od trybu postępowania, w sprawach
o prawa majątkowe pobiera się od pozwu
opłatę stałą w wysokości wskazanej w ustawie, a dopiero gdy roszczenie przekracza
kwotę 20 000 zł – stosujemy stawkę 5 proc.

minawczym, do którego trafiała zdecydo-

Sierpniowa rewolucja w opłatach sądo-

od dochodzonej kwoty, nie więcej jednak

wana większość masowych spraw windy-

wych to jednak znacznie szerszy temat niż

niż 200 000 zł (wcześniej 100 000 zł.).

kacyjnych. Na starych zasadach w takiej

pokrótce przedstawione powyżej statystyki

Przyjrzyjmy się zatem, na czym kon-

sytuacji sąd zwracał z urzędu ¾ wnie-

i pojedyncze zmiany ustawy. Przed skie-

kretnie polegają zmiany opłat wnoszo-

sionej opłaty. Tym samym w przypadku

rowaniem sprawy do sądu zawsze warto

nych przez powodów przy skierowaniu

bierności pozwanego, powód ponosił

skorzystać z pomocy prawnika, który po-

sprawy o zapłatę do sądu, na przykładzie

ciężar tylko ¼ opłaty, którą i tak mógł

może obliczyć przybliżone koszty procesu,

opłat w postępowaniu uproszczonym -

odzyskać od pozwanego. Na nowych za-

a także pozwoli uniknąć kłopotliwych we-

patrz tabela.

sadach natomiast takiego zwrotu powód

zwań do uzupełnienia opłat w przypadku,

nie otrzyma – będzie musiał dochodzić

gdy ktoś nie dostrzeże niuansów sierpnio-

całości kosztów od dłużnika.

wych zmian ustawy o kosztach sądowych

Chociaż dla powoda kierującego roszczenia do sądu zmiana nie jest drastyczna,
dla firm windykacyjnych oraz podmiotów

Koszty skierowania sprawy do sądu dla

masowo wysyłających pozwy na drobne

przedsiębiorców zajmujących się masową

kwoty (np. operatorzy telefonii komór-

windykacją wzrosły wskutek sierpnio-

kowych), zmiana może wiązać się z wie-

wych zmian w znacznym stopniu. Może

lokrotnym wzrostem wysokości opłaty

mieć to bezpośrednie przełożenie nie tyl-

i kosztów związanych ze skierowaniem

ko na ilość spraw kierowanych do sądu,

sprawy do sądu.
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w sprawach cywilnych.
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AQUA-SPRINT
FIRMY REGIONU

Aqua-Sprint – sukces idei
zrównoważonego biznesu

24

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint

ne przedsiębiorstw, co w przypadku branży

element działalności firmy, budowy jej

Sp. z o.o., od dziesięciu lat zaopatrują

wodociągowej ma niebagatelne znacze-

wizerunku i rozpoznawalności marki.

w wodę mieszkańców Siemianowic Ślą-

nie. Próbą pogodzenia tych oczekiwań

Oczekiwania społeczne, niezależnie czy

skich i odbierają od nich ścieki. Dla wielu

jest koncepcja sustainable business, czyli

w czasach kryzysu, czy prosperity rów-

ta gałąź działalności gospodarczej wyda-

podejście związane z tworzeniem stabil-

nież, a może przede wszystkim, kon-

je się być prostym i łatwym „biznesem”,

nego biznesu, które kreuje długotermino-

centrują się na aspekcie finansowym.

przynoszącym stałe i szybkie zyski. Nic

wo wartości dla interesariuszy, obejmując

Nie od dziś wiadomo, że woda jest jed-

bardziej mylnego. Wystarczy prześledzić

szanse i ryzyko menadżerskie związane

nym z podstawowych dóbr niezbędnych

historię i wyniki finansowe firm wodocią-

z postępem ekonomicznym, ekologicznym

do życia człowieka, a jednocześnie jest

gowych wyodrębnionych w tym samym

i społecznym. Należy tutaj mieć na uwadze

również ważnym czynnikiem produkcji.

czasie co Aqua-Sprint z dawnego RPWiK

fakt, że działalność biznesowa ze swej na-

Według ONZ „prawo do bezpiecznej i czy-

w Katowicach.

tury jest obarczona ryzykiem. Równocze-

stej wody pitnej i urządzeń sanitarnych

Tymczasem firma z Siemianowic dosko-

śnie poszukuje się sposobów zmniejszenia

jest prawem człowieka, niezbędnym do

nale daje sobie radę na rynku, gdzie jest jed-

tego ryzyka i stabilizowania działalności.

pełnego cieszenia się życiem i korzysta-

nym z najlepszych przedsiębiorstw i przez

Ryzyko to potęgowane jest występującą

nia ze wszystkich praw człowieka”, zaś

te dziesięć lat zdobyła zaufanie wśród swo-

sytuacją kryzysową. Jednak kryzys staje

UE uznaje, że „woda nie jest produktem

ich klientów. Jakim działaniom zawdzięcza

się równocześnie okazją dla wyraźniej-

handlowym takim jak każdy inny, ale ra-

ten sukces? Prezes Zarządu Piotr Komraus

szego artykułowania swoich priorytetów

czej dziedzictwem, które musi być chro-

uważa, iż u podstaw sukcesu firmy leży

i wartości oraz spełniania przez podmioty

nione, bronione i traktowane jako takie”.

zastosowanie koncepcji zrównoważonego

gospodarcze oczekiwań, także społecz-

Komisja Europejska zachęca państwa

biznesu (ang. sustainable business).

nych, również w obszarze ekologicznym.

członkowskie, aby „działając w ramach

Kiedy w 2008 r. Aqua-Sprint powsta-

Kryzys powoduje spadek zaufania mię-

wała, na świecie miała miejsce sytuacja

dzy podmiotami gospodarczymi, istnie-

swoje wysiłki w celu zapewnienia infra-

kryzysowa, a jej szczególne nasilenie przy-

je zatem realna groźba spadku zaufania

struktury sanitarnej wszystkim obywate-

padło właśnie na rok 2008. To skłaniało do

między przedsiębiorstwem i jego intere-

lom oraz bezpiecznej, czystej i dostępnej

refleksji na temat przydatności realizowa-

sariuszami, w tym – klientami. Spadek

finansowo wody pitnej”. Jak widać, aspekt

nych przez podmioty gospodarcze strategii

zaufania stanowi równocześnie hamulec

finansowy jest tutaj bardzo istotny i jego

i modeli biznesu. Skutki kryzysu przejawi-

w działalności biznesowej i podnosi koszty

rozumienie pokrywa się z ideą zrównowa-

ły się m.in. spadkiem zaufania między pod-

tej działalności. Podtrzymanie tego zaufa-

żonego biznesu. W tę koncepcję doskonale

miotami gospodarczymi, co spowodowało

nia jest zatem jedną z dróg do stabilizo-

wpisują się Wodociągi Siemianowickie.

spowolnienie realizacji przedsięwzięć go-

wania działalności biznesowej. Budowa

W ostatnim czasie Państwowe Gospo-

spodarczych. Kryzys wpłynął także na po-

i podtrzymanie zaufania opierać się może

darstwo Wodne Wody Polskie skróciło

nowne przeanalizowanie celów działania

na budowaniu kompetencji i wizerunku

czas obowiązywania dotychczasowej tary-

organizacji. Jednak zainteresowani funk-

przedsiębiorstwa odpowiedzialnego, zaś

fy za wodę i ścieki w Siemianowicach Ślą-

cjonowaniem organizacji są nie tylko sami

drogą do budowy zaufania jest społecz-

skich i zatwierdziło nowe taryfy na terenie

właściciele organizacji, ale różni interesa-

na odpowiedzialność przedsiębiorstwa.

miasta. Dla przypomnienia, Wody Polskie

riusze, prezentujący zróżnicowane ocze-

Oznacza ona wychodzenie poza obowią-

są zewnętrznym regulatorem cen. Zanim

kiwania wobec przedsiębiorstwa. Utrata

zek wynikający z istniejących norm i re-

został on powołany, za ceny usług za do-

ich zaufania może spowodować negatyw-

gulacji oraz równoczesne wychodzenie

starczanie wody i odprowadzanie ścieków

ne konsekwencje dla przedsiębiorstwa.

naprzeciw

społecznym.

odpowiadała gmina, tj. wójt (burmistrz,

Wśród tych grup grup interesariuszy jest

Na tych łamach wielokrotnie wspo-

prezydent miasta) – w zakresie weryfikacji

jedna, która oczekuje, że pomimo sytuacji

minano już o działaniach prospołecz-

taryf oraz rada gminy (miasta), która miała

kryzysowej będą realizowane cele społecz-

nych Aqua-Sprint, które stanowią ważny

kompetencje do podjęcia uchwały o za-

oczekiwaniom
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swoich

kompetencji,

zintensyfikowały

twierdzeniu taryfy. W rezultacie można
powiedzieć, że uprawnienia związane z regulacją rynku były rozproszone lokalnie.
Powołanie organu nadzoru stało się zabezpieczeniem interesu odbiorców usług,
poprzez kontrolę nad wysokością opłat
tak, aby była ona racjonalna i uzasadniona ponoszonymi przez przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjne

kosztami.

W konsekwencji odbiorcy usług nie są uzależnieni od taryfy ustalanej samodzielnie
przez przedsiębiorstwo czy gminę na podstawie wyłącznie informacji przekazanych
przez przedsiębiorstwo wod.-kan., ponieważ jest ona analizowana i weryfikowana
przez organ nadzoru jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Bardzo ważnym jest stwierdzenie organu nadzoru, że odbiorcy – klienci „nie
finansują” zysku Wodociągów, ponieważ
w nowej taryfie nie wystąpił wzrost cen
wody i ścieków spowodowany marżą. Tak
więc głównym powodem zmiany taryfy
jest wzrost kosztów wynikających z podwyżki cen hurtowych wody i ścieków
u podmiotów zewnętrznych, na które Aqua
-Sprint nie ma wpływu, konieczna działalność mająca na celu utrzymanie urządzeń
wod.-kan. oraz ważne nakłady na inwestycje szczegółowo określone w Wieloletnim
Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowo Kanalizacyjnych na okres
od czerwca 2019 r. do czerwca 2022 r.
Wody Polskie przeprowadziły analizę
kryteriów i warunków ekonomicznych
przedsiębiorstwa oraz dokonały weryfika-

Piotr Komraus

cji kosztów z punktu widzenia celowości

Prezes Zarządu

ich ponoszenia. Siemianowice Śląskie nie

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

posiadają własnej oczyszczalni ścieków.
Całość ścieków jest oddawana do oczyszczalni będącej własnością Katowickich Wo-

Aqua-Sprint przewiduje w tych latach

idzie do zwiększenia przez Spółkę bezpie-

dociagów. Również całość wody jest kupo-

nakłady na inwestycje w wysokości ponad

czeństwa dostaw wody i poziomu usług.

wana od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa

20 milionów złotych. Obejmą one prak-

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioro-

Wodociagów w Katowicach. Ponieważ

tycznie całe miasto. W Siemianowicach

we odprowadzanie ścieków jest zadaniem

nastąpił wzrost cen u obu firm, w pierw-

Śląskich przybywa terenów pod inwesty-

własnym gminy z zakresu użyteczności

szym przypadku o 4,31 proc., a w drugim

cje mieszkaniowe. Potrzeba nowych prze-

publicznej, a zadania te, z kolei, z samej

o 4 proc., automatycznie wzrosły koszty

pompowni ścieków, nowych hydroforni

istoty nie mogą stanowić działalności go-

w naszych Wodociągach. Poza tym nowe

i nowych sieci doprowadzających wodę

spodarczej gmin przynoszącej zysk. Jak

stawki pokrywają wszystkie uzasadnione

i odprowadzających ścieki, należy więc

widać na przykładzie Aqua-Sprint, firma

koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń

przeznaczać coraz więcej nakładów finan-

ta, stosując w swojej działalności zasadę

wodociągowo-kanalizacyjnych oraz kosz-

sowych na inwestycje. Odtwarzanie i mo-

zrównoważonego biznesu, z jednej strony

ty związane z działalnością inwestycyjną.

dernizacja infrastruktury wodociągowo-ka-

wychodzi naprzeciw społecznym oczeki-

Koszty remontów oszacowano zgodnie

nalizacyjnej przyczyni się do zmniejszenia

waniom, a z drugiej z powodzeniem reali-

ze wspomnianym Wieloletnim Planem.

poziomu awarii obu tych sieci, a co za tym

zuje zadania powierzone jej przez gminę.
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Silesia Business & Life
AWARDS 2019

Na drodze każdego z nas trafiają się osoby, które mobilizują nas do dalszych działań, pokazują, że niemożliwe nie istnieje, a tylko niebo jest naszym limitem. My także je na swojej drodze
spotykamy. Z myślą o nich w listopadzie organizujemy wyjątkową imprezę. Silesia Business &
Life AWARDS to okazja, by spotkać się z naszymi partnerami i przyjaciółmi i wspólnie podsumować kolejny rok pełen sukcesów. Już dziś zapraszamy na magiczny wieczór, pełen luksusu
i prestiżu, czyli Silesia Business & Life AWARDS 2019.
To już w zasadzie tradycja, że listopad zapomniany wieczór. Zawsze stawiamy na

praszając ich na magiczny wieczór pełen

dla redakcji Silesia Business & Life jest najwyższej jakości doznania kulinarne i es-

niespodzianek chcemy podziękować za ich

wyjątkowym czasem. Czasem podsumo- tetyczne – to one sprawiają, że te wieczory

wkład w nasz rozwój. Chcemy także tego

wań i podziękowań. Tak będzie także w tym na długo zapadają w pamięć naszym go-

wieczoru uhonorować najlepsze marki

roku. Piątek, 15 listopada. Tego wieczoru ściom – mówi Klaudiusz Sevkowić, orga-

i osobowości roku – dodaje.

odbędzie się bowiem kolejna gala Silesia nizator gali i redaktor naczelny magazynu
Business & Life AWARDS 2019.

Silesia Business & Life. – Nieustannie jako

– Nie chcemy zdradzać wszystkich szcze- marka się rozwijamy i mamy świadomość
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WYJĄTKOWY EVENT,
WYJĄTKOWE WNĘTRZA

gółów, by pozostawić nutę tajemnicy, ale tego, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie

Wyjątkowy event potrzebuje wyjątkowej

już dziś mogę obiecać, że to będzie nie- nasi przyjaciele i biznesowi partnerzy. Za-

oprawy. To wnętrza w dużej mierze tworzą
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klimat imprezy. Dlatego po raz kolejny

podworcu, przykrytej wielkim szklanym

się doświadczeniami, wysłuchać rad i za-

zdecydowaliśmy się zorganizować naszą

dachem – to gwarancja niezapomnianych

pytać o receptę na sukces.

galę w hotelu Monopol w Katowicach –

wrażeń. Co najważniejsze, hotel mieści się

miejscu wyjątkowym, które od ponad stu

w samym sercu Katowic.

MAGICZNA NOC
Najważniejsze dla nas tej nocy jest to,

lat zachwyca bywalców swym luksusem,

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

by zagwarantować naszym gościom niesa-

nowoczesnym wyposażeniem i architek-

Celem Silesia Business & Life AWARDS

mowite doznania. Stawiamy na wszystkie

tonicznym smakiem. To właśnie w tym

jest wyróżnienie osób i firm wyróżniających

zmysły. Bazę stanowi wykwintna kolacja,

miejscu gościł pianista Artur Rubinstein

się ponadprzeciętną działalnością. Tych,

uzupełniona najlepszymi trunkami. Uzupeł-

czy kompozytor Karol Szymanowski. Na

którzy mierzą wysoko, sumiennie realizują

nieniem będzie muzyczna uczta. Kto wystą-

początku lat 20. w Monopolu gościł młody

postawione sobie cele i mogą stanowić dla

pi w tym roku? Tego, póki co, nie zdradzimy.

francuski kapitan Charles de Gaulle, a 30

innych przykład. Chcemy, by mieli świado-

Możemy jednak zapewnić, że postawimy

października 1936 roku obiad weselny

mość, że ktoś docenia ich pracę. Nagrody

na młodych, niezwykle utalentowanych

w Monopolu zjadł słynny tenor Jan Kie-

i wyróżnienia to jednak nie wszystko. Każ-

artystów. W poprzednich edycjach byli to

pura. I chociaż miejsce to zyskało nowy

dego roku w gali uczestniczą osobistości ze

między innymi: Sarsa, Monika Lewczuk,

wygląd, to nadal zachwyca luksusem i szy-

świata biznesu, polityki i rozrywki. Wspól-

Rafał Brzozowski, Antek Smykiewicz czy

kiem. Uczta odbędzie się w eleganckiej

nie spędzony wieczór stanowi wyśmienitą

Krzysztof Kiljański. Dobra zabawa i wyjąt-

restauracji, mieszczącej się na dawnym

okazję, by z nimi porozmawiać – podzielić

kowe wrażenia gwarantowane!
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Marcin SÓJKA
SYLWETKA

Zaskoczony przez życie
Życie zaskoczyło go, ale wyłącznie w pozytywnym wymiarze. Bo chociaż nie wierzył, że uda
mu się wygrać The Voice of Poland, to publiczność go pokochała i to właśnie jemu pozwoliła na
realizację muzycznych marzeń. Z Piotrusia Pana wyrósł mężczyzna, który w przepiękny sposób
opowiada o życiu – o tym, że za bardzo skupiamy się na pogoni za tym, co materialne i zapominamy co jest w nim naprawdę ważne. Właśnie o tym opowiada najnowsza płyta Marcina Sójki
pt. „Kilka prawd”. My zapytaliśmy Marcina o to, jak zmieniło się jego życie po wygraniu The
Voice of Poland, co go inspiruje i dlaczego jego największe marzenie już się nie ziści…
– W zasadzie od dzieciństwa

zresztą było słuszną decyzją. Po-

śpiewała chórki w kilku utworach

jesteś związany z muzyką. Jak

zostałem więc w CKiS, w którym

na mojej debiutanckiej płycie,

wyglądała Twoja muzyczna dro-

z muzyką pracuję do dziś jako

więc nasza znajomość prywatna

ga i co takiego lubisz w śpiewa-

realizator dźwięku. A samo śpie-

weszła również w sferę zawodo-

niu?

wanie jest pasją w czystej postaci.

wą. Tak się rodzą relacje na lata.

– Muzyka gra w moim sercu nie-

Jest uwalniające i odstresowują-

malże od wieku prenatalnego, bo

ce. Śpiewa się całym sobą. Nie da

– Spodziewałeś się zwycię-

moi rodzice poznali się w szkol-

się myśleć o czymś innym inter-

stwa? Jakie emocje Ci towarzy-

nym zespole muzycznym i mama

pretując tekst. To jest coś, czemu

szyły, gdy usłyszałeś werdykt?

śpiewała mi m.in. piosenki Krzysz-

oddajemy się w pełni, dlatego jest

tofa Krawczyka, Piotra Szczepani-

tak fascynujące.

że widzowie docenią i wybiorą

ka, Czerwonych Gitar kiedy nosiła

Natalię Zastępę! To bardzo młoda

mnie pod sercem, będąc w ciąży.

– Co Cię skłoniło do udziału

i niezwykle zdolna osoba. Będzie

To wszystko sprawiło, że od szó-

w programie The Voice of Po-

o niej głośno. Szczerze jej kibicu-

stego roku życia jestem związany

land?

ję. Kiedy staliśmy oboje na scenie

z Klubem Piosenki w Centrum

– Przyjaciele i rodzina nama-

trzymając się za ręce, myślałem, że

Kultury i Sztuki w rodzinnych

wiali mnie na udział w The Vo-

podniosę ją do góry w chwili wer-

Siedlcach. To dzięki prowadzące-

ice of Poland przez osiem edycji

dyktu, a to Natalia mnie uściskała

mu klub Zbigniewowi Pankowi

(śmiech). Wychodzę z założenia,

i długo nie chciała wypuścić z rąk.

pojechałem na casting do musica-

że wszystko w życiu ma swój

Szczęśliwie

lu „Piotruś Pan”, który wygrałem

czas. Wcześniej może nie byłbym

się na pierwszych miejscach list

i przez 50 przedstawień grałem

na tyle dojrzały, żeby docenić to,

przebojów piosenkami (śmiech).

główną rolę. Niestety, w wieku

co się działo.

Kiedy usłyszałem, że wygrałem,

około 11 lat dopadła mnie mutacja
i moja dziecięca przygoda ze stołecznym Teatrem Roma dobiegła
końca. Janusz Józefowicz i Janusz
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– Byłem absolutnie przekonany,

teraz

wymieniamy

adrenalina zabuzowała mi w ży– Co w tym programie było
dla Ciebie najtrudniejsze?
–

Rozstania

z

ludźmi,

łach. To są takie stany emocji, kiedy człowiek myśli sobie: WOW!

któ-

A jednak było warto, mam to, mój

Stokłosa, którzy we mnie uwierzy-

rzy odpadali. Nie wiem jak było

głos podoba się też innym. Trudno

li przy „Piotrusiu”, zaproponowali

w poprzednich edycjach i jak jest

to opisać słowami.

mi pozostanie w Teatrze Buffo.

w obecnej, ale w mojej edycji nie

Zaśpiewałem nawet kilkukrotnie

było między nami uczestnikami

– Już wcześniej próbowałeś sił

w chórach w kultowym musicalu

żadnej rywalizacji. Zebrała się na-

w programie Idol – nie żałujesz,
że wtedy nie wyszło?

„Metro”, ale dojazdy i czas, który

prawdę fajna paczka ludzi. Fakt,

temu poświęcałem, kolidowały ze

że do dziś utrzymujemy ze sobą

szkołą i moi rodzice zadecydowa-

dobry kontakt, o czymś świadczy.

„opornikiem”.

li, że nauka jest najważniejsza. Co

Gosia Pauka z mojej drużyny za-

nastolatkiem. Nie dźwignąłbym
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– Nie. Byłem wtedy totalnym
Zbuntowanym
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tematu. Tak myślę. I bardzo się

słuchaj”, że przegapiamy ważne

wiłeś na koniec płyty zwrócić się

cieszyłem, kiedy tamtą edycję wy-

momenty w życiu, że bliskość

właściwie do swoich słuchaczy.

grał Krzysiek Zalewski. Odwalił

jest

miłości,

– Tytuł sam wskazał, w którym

kawał solidnej roboty od tamtego

zwłaszcza utraconej, nic nie za-

momencie płyty ten utwór powi-

czasu. Pełen szacunek.

stąpi z ballady „Płyń”. Inspiruje

nien się znaleźć. Oczywiście moż-

mnie życie, bo ono pisze najlep-

na by zaryzykować i przewrotnie

najważniejsza,

a

– Masz na swoim koncie trzy

sze scenariusze. Moim zdaniem

umieścić go na przykład na po-

single – jesteś zaskoczony ich

teksty muszą coś nieść za sobą,

czątku płyty, ale mimo wszystko

popularnością i tym w jaki spo-

muszą być ciekawe i w pewien

miałoby to wydźwięk trochę prze-

sób odbierają je słuchacze?

sposób wartościowe dla odbiorcy.

śmiewczy, a nie chciałem tego.

– Przy ponad 12 milionach od-

W dzisiejszym świecie wszystko

Za pośrednictwem tej piosenki

słon w sieci mojego debiutanc-

odbywa się w ogromnych po-

zachęcam swoich słuchaczy do

kiego

mnie”

śpiechu. Słuchanie tej płyty na

wspólnej zabawy, do pewnego ro-

myślałem, że śnię. W fakt, że sin-

przykład w samochodzie będzie

dzaju interakcji. Deklaruję w niej,

giel, według zestawienia ZPAV,

okazją nie tylko do tego, by po-

że zawsze można sobie zrobić ze

był numerem jeden na liście naj-

słuchać całkiem fajnej muzyki,

mną zdjęcie, zawsze chętnie dam

częściej odtwarzanych utworów

ale także do tego, by być może

autograf. Chcę, żeby słuchacze

w ciągu pierwszego półrocza 2019

zreflektować się nad niektórymi

wiedzieli, że są dla mnie istotni.

roku, długo nie mogłem uwierzyć.

sprawami i trochę zwolnić, coś

Zawsze staram się wychodzić do

Kiedy z drugim singlem „Dalej”

zmienić w swoim życiu.

ludzi. Ponadto ten utwór stano-

singla

„Zaskakuj

zdobyłem główną nagrodę pu-

wi pewnego rodzaju klamrę, jest

bliczności na 56 KFPP w Opolu

– Te prawdy życiowe poka-

zastanawiałem się, jak to możli-

zują, że jesteś bardzo poukła-

we, że w pół roku od zwycięstwa

danym facetem z moralnym

w VOP stoję na legendarnej sce-

kręgosłupem. Czy to oznacza,

– Stanąłeś na scenie w Opolu –

nie Festiwalu w Opolu i odbieram

że pewnych granic byś nie prze-

miejscu, o którym marzy więk-

„Karolinkę”, którą przede mną za

kroczył? Na przykład, gdyby

szość osób śpiewających – jakie

debiut otrzymali choćby Mietek

ktoś próbował Cię nakłonić do

to było uczucie?

Szcześniak czy Daria Zawiałow.

śpiewania zupełnie innego re-

– Uskrzydlające! Śpiewali tu

Ale

pertuaru czy gatunku muzycz-

wszyscy moi guru – Zbigniew

nego?

Wodecki, Andrzej Zaucha, Grze-

najcenniejszymi

recenzja-

mi są dla mnie komentarze ludzi,

takim naturalnym zamknięciem
koncertu.

którzy piszą na moich social me-

– Każdy ma swoje indywidu-

gorz Markowski, moja najlepsza

diach albo pod klipami w sieci, że

alne ustalone granice. Osobiście

na świecie trenerka z Voice of

te piosenki są dla nich ważne, że

uważam, że granice można prze-

Poland – Patrycja Markowska. To

podnoszą na duchu, że są o czymś.

kraczać, ale wyłącznie do mo-

jest magiczne miejsce. Nie dało

To dla nich wydałem właśnie de-

mentu kiedy czujemy się z tym co

się nie wzruszyć.

biutancki album z dziesięcioma

robimy dobrze. Jeżeli pojawia się

innymi kompozycjami, z równie

uczucie wstydu za to co robię, czy

mądrym przekazem, które – mam

uważam, że to już nie ma sensu

nadzieję – będą dla ludzi tak samo

to raczej nie ma opcji, żeby mnie

istotne.

do tego namówić. Zdecydowanie

– Zawodowo też jesteś związany z muzyką – nie masz dość?
– A czy można żyć bez powietrza? (śmiech)

jestem typem osoby, która lubi
– Co Cię inspirowało, jaki jest
pomysł na tę płytę?
– Ten album to moje credo
życiowe. „Kilka prawd” – taki

dyskutować, rozmawiać z ludź-

– Pewnie nie, chociaż zdarza-

mi. Jeżeli ktoś w trakcie dyskusji

ją się tacy, którzy bez niego pró-

przekona mnie do tego, że ma ra-

bują wytrzymać jak najdłużej.

cję to oczywiście się zgodzę.

Twoje

muzyczne

marzenie?

tytuł mi się przyśnił – którymi
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największe

chciałem się z ludźmi podzielić.

– Ostatni utwór na płycie nosi

– Już się nie spełni w realu.

O tym, że lepiej dawać, a nie brać

nazwę „Na koniec”. Niby nic

Chciałbym zaśpiewać ze Zbi-

z „Lepiej”, że gonimy za szybko

odkrywczego, ale w zasadzie

gniewem Wodeckim. Nie da

za rzeczami materialnymi z „Po-

jak mało który artysta postano-

się cofnąć czasu. Żałuję.
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– Często wspominasz, że autorytetem i wzorem jest dla Ciebie właśnie Zbigniew Wodecki
– dlaczego akurat on?
– Pan Zbigniew reprezentował
starą, znakomitą szkołę wokalistyki.

Miał

niepowtarzalną

barwę, szeroką skalę i mocny
wokal. Uwielbiam jego repertuar. Do dziś moim ukochanym
utworem jest „Lubię wracać
tam gdzie byłem”. W dodatku
był świetnym muzykiem. Trębacz i skrzypek w jednym, czegóż chcieć więcej.
– Jak na Twój sukces reagują Twoi bliscy, dzieci?
– Normalnie, bo nic się nie
zmieniło. Mam jasno ustawione
priorytety i jestem na tyle dojrzały, by nie dać się zwariować.
Nadal odwożę dzieci do szkoły,
wychodzę z psem, idę do tej samej pracy, od lat mam tych samych
kumpli, kocham tę sama kobietę.
Jedyne co się zmieniło, to fakt,
że rzadziej bywam w domu, bo
gram dużo koncertów, a i praca w studiu pochłaniała
sporo czasu.

SILESIA BUSINESS & LIFE
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– Co w tym życiu na świeczniku jest dla Ciebie
najtrudniejsze?
– Nie odpowiem na to pytanie, bo w ogóle się
tak nie czuję. A to, że ludzie zaczepiają mnie na
ulicy jak idę po bułki, żeby zrobić sobie wspólne
zdjęcie i proszą o autograf kiedy tankuję gdzieś
w Polsce motocykl, jest miłym wyrazem wsparcia
i sympatii.
– Jaki prywatnie jest Marcin Sójka?
– Taki jak na płycie. Gdybym siadł gdziekolwiek
z obcą mi zupełnie osobą i zaczął rozmawiać, nasz
dialog poszedłby dokładnie w te same rejony, z których pochodzą moje piosenki. Mój debiutancki album, to tak naprawdę opowieść o życiu. Dialog
dobrych znajomych. Polecam go szczególnie do słuchania w podróży. Mam nadzieję, że moja muzyka
zagości w sercach ludzi na długie lata, że się zaprzyjaźnimy i że tych „Kilka prawd”, to dopiero początek
naszej przyjaźni.
– Wielkie dzięki za rozmowę!
– Ja również dziękuję.

Marcin Sójka urodził się w 1987 roku w Siedlcach. Już od najmłodszych lat związany jest z muzyką – rodzice w dzieciństwie zapisali go do klubu piosenki. Jako kilkunastolatek zagrał rolę w musicalu
„Piotruś Pan”. Jego talent docenili wówczas Janusz
Józefowicz i Janusz Stokłosa. Później, jako realizator dźwięku, zaczął pracować w Centrum Kultury
i Sztuki w Siedlcach. Udziela się także w siedleckiej
Orkiestrze Wojskowej.
W 2018 Marcin Sójka postanowił spróbować swoich sił w programie The Voice of Poland. W przesłuchaniach w ciemno zaśpiewał „Czas nas uczy pogody” Grażyny Łobaszewskiej. W swojej drużynie
chcieli go mieć wszyscy trenerzy, jednak on wybrał
na swoją mentorkę Patrycję Markowską, z którą udało mu się dojść do finału. W finale Marcin zaśpiewał
ze swoją autorką piosenkę „Zaskakuj mnie”, dzięki
której zyskał sympatię telewidzów i zajął pierwsze
miejsce w głosowaniu. Wygrana dała mu możliwość
podpisania kontraktu z Universal Music Polska.
Wcześniej Marcin próbował swoich sił w programie
Idol. Zatrzymał się na pierwszych etapach zmagań,
jednak, jak sam po latach przyznaje, nie był wtedy gotowy na taki program. W czerwcu 2019 roku
Marcin Sójka wystąpił na 56. KFPP w Opolu, gdzie
zdobył nagrodę publiczności im. Karola Musioła.
18 października 2019 ukazał się debiutancki album
Marcina pod tytułem „Kilka prawd”.
Marcin Sójka ma żonę i dwójkę dzieci. Wśród jego
pasji można wymienić gotowanie. Lubi też czytać
książki – szczególnie kryminały i fantasy.
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WINE CENTER
Podawał wino Umie Thurman
BUSINESS & LIFE

W swoim życiu otworzył setki tysięcy butelek wina. Podawał je największym tego świata. Teraz
postanowił, że swoją pasją zainteresuje mieszkańców Szczecina. Piotr Kaliński to sommelier, który
przez wiele lat pracował na luksusowych statkach pasażerskich i trzy razy opłynął kulę ziemską.
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Pan Piotr jest założycielem firmy Wine Cen-

– amerykańskiej linii oceanicznej posiadają-

Piotr Kaliński podglądał więc innych, pytał,

ter – bezpośredniego importera win, istnieją-

cej największą flotę luksusowych statków pa-

praktykował. Były to cenne lekcje, które skło-

cego na polskim rynku już kilka lat. Otwiera

sażerskich. Początkowo było bardzo ciężko,

niły go do spróbowania czegoś nowego. Gdy

nietypowy i niezwykle klimatyczny sklep z wi-

ale znajomość języków obcych i książkowa

usłyszał o linii Cunard Line ze swoją 150-letnią

nami przy ulicy Bogusława 37 w Szczecinie.

wiedza o winie znacznie ułatwiały mi pracę.

historią, budującej liniowca Queen Mary 2, wie-

– Winami na poważnie interesuję się od mo-

Jedyne, czego brakowało na początku, to prak-

dział, że ma możliwość rozwoju i nauki czegoś

mentu, gdy ukończyłem 18 lat. Już wcześniej

tyki, umiejętności płynnego serwisu dla gości.

nowego. Pracując w restauracji Queens Grill do-

czytałem wiele książek. Intrygowały mnie pro-

Pracując 12 godzin dziennie, podczas długich,

skonalił umiejętności, pracował na najwyższym

cesy powstawania wina, warunki przechowywa-

siedmiomiesięcznych kontraktów, otwierając

poziomie, szkolił młodszych sommelierów.

nia, regiony winiarskie, wszystko, co z winami

setki butelek win, uczestnicząc w seminariach,

Podczas rejsu dookoła świata było wiele okazji

związane – wspomina sommelier, czyli specja-

degustacjach i wydarzeniach winiarskich, mo-

do degustacji w różnych winnicach oraz udziału

lista w dziedzinie wiedzy o winie oraz serwisie

głem wreszcie poczuć, że jestem sommelierem.

w programach szkoleniowych. Największym

i degustacji. – W pewnym momencie, jako 20-

Dodatkowej motywacji dodawał fakt pracy

wyróżnieniem była jednak praca u boku Królo-

letni chłopak, postanowiłem, że zrobię kolejny

z najlepszymi szefami kuchni. Jednym z nich

wej Elżbiety II, obsługa członków rodziny kró-

krok. Zostałem przyjęty do Celebrity Cruises

był Michel Roux.

lewskiej i Kapitana Queen Mary 2.
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Piotr Kaliński znalazł się także wśród nowej
załogi kolejnego giganta linii Cunard Line –
Queen Victorii, gdzie pracował przez kilka lat.
Przyznaje, że zawód sommeliera stał się jego
życiową pasją. Pomaga mu w tym solidne wykształcenie (m.in. zdobywał kwalifikacje w słynnej Wyższej Szkole Sommelierów w Londynie
– organizacja Court of Masters Sommeliers oraz
Wine & Spirit Education Trust), uczestniczył
w wielu kursach i programach prowadzonych
przez największych guru winiarstwa.
– Pasja dała mi też wiele innych możliwości.
Pracując na statkach miałem okazję poznać ludzi znanych wszystkim jedynie z ekranów. Madonna, Mike Tyson, Uma Thurman, Bo Derek,
Lenny Kravitz, David Bowie czy też George
Bush Junior. Na tych nazwiskach lista się nie
kończy, nie sposób wszystkich wymienić. Zawsze
starałem się być profesjonalny, by moją wiedzę
i doświadczenie przekazać innym. Dzisiaj mogę
powiedzieć, że to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Dzięki niej robię to co kocham.
Wina są moją pasją. Muszę jednak przyznać, że
ta pasja kosztowała, i wciąż kosztuje, mnie mnóstwo pracy, pochłania sporo czasu, ale daje jednocześnie ogromną satysfakcję.
Kaliński przyznaje, że najwięcej dała mu
właśnie praktyka i zdobyta wiedza. Również
możliwość sprawdzenia się w kryzysowych

Będą przyjeżdżali do nas ludzie związani z wi-

mnóstwo doskonałych winnic produkujących

często sytuacjach, zarządzania serwisem z kil-

nem z całego świata, moi przyjaciele, z którymi

wyśmienite, aczkolwiek niekoniecznie drogie,

kudziesięcioma osobami, podawania wina pre-

można się spotkać, porozmawiać, chętnie rów-

smakołyki. Będą dostępne w naszym skle-

zydentom, magnatom, członkom rodzin kró-

nież doradzą. Spotkania i degustacje będą na

pie, gdzie chętnie opowiemy historię każdego

lewskich – nie tylko z Wielkiej Brytanii, ale

porządku dziennym. Uwielbiam wina z regio-

z nich i jestem przekonany, że będzie równie

innych, również egzotycznych krajów.

nu Bordeaux, gdzie jestem kilka razy w roku,

zachwycająca, jak dla nas.

– Nauczyłem się naprawdę wiele i dlatego

i wina z Kalifornii, gdzie jeżdżę równie często.

chciałbym zarazić pasją do wina mieszkańców

Chciałbym mieszkańcom Szczecina pokazać

naszego miasta. Pokazać im ten produkt z innej

je właśnie z innej strony – znajduje się tam

Oficjalne otwarcie Wine Center odbyło się
8 października.
Andrzej Kus / Foto: materiały prasowe

strony. Dlatego postanowiłem, że otworzę teraz
sklep w Szczecinie. Moja firma Wine Center
współpracuje z kilkudziesięcioma restauracjami i hotelami w całej Polsce. Wina, które oferujemy, nie występują w dyskontach, są w idealnej kondycji i wiadomego pochodzenia.
W sklepie znajdzie się kilkaset win pochodzących z różnych krajów i regionów winiarskich na świecie. Wszystkie starannie wybrane. Właściciel przyznaje, że niemal każde
próbował i osobiście decydował o tym, które
trafi w gusta klientów. Żadne z nich nie jest
przypadkowe. Zdecydowana większość nie
jest nawet spotykana w Polsce. Do Szczecina

Wine Center
ul. ks. Bogusława 37/U2
70-246 Szczecin

przyjeżdżają bowiem bezpośrednio z winnic.
– Jesteśmy bezpośrednim importerem.
Wszystkie wina są w idealnej kondycji i są
przechowywane w optymalnych warunkach.
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Rozsmakuj się we Włoszech
NA GÓRNYM ŚLĄSKU

Katowice
Al. Roździeńskiego 191
(+48) 515 055 600
restauracja@terramare.pl
www.terramare.pl
facebook.com/restauracjaTerraMare
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Zapraszamy do salonu i na donomoda.pl

Dono da Scheggia
ul. Dyrekcyjna 2
40-012 Katowice

DONO DA SCHEGGIA

SILESIA BUSINESS & LIFE

Kontakt:
tel: +48 516 133 566
tel: +48 506 188 076
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Sławomir KOZANECKI
SYLWETKA

Opowieści morskiego wilka
Rozmowa ze Sławomirem Kozaneckim - wilkiem morskim, który swoje życie związał z hodowlą i połowem ostryg.
– Twoje życie już od kilkunastu lat

– To prawda. Aby połów był udany,

dy morskie, a pogoda może zmienić się

krąży wokół ostryg. Powiedz proszę,

trzeba wypłynąć daleko w głąb Morza

diametralnie w ciągu zaledwie kilku

od czego wszystko się zaczęło?

Północnego. To niebezpieczna praca,

minut. Na obszarach połowu znajduje

– Tak, dokładnie od 15 lat. Wcześniej

którą trzeba wykonywać z pasją. Praca,

się wiele zatopionych jednostek. Kiedy

prowadziłem kilka interesów w Polsce,

dzięki której można dużo zarobić, ale

ciągniemy klatkę po dnie, a lina zaha-

ale w pewnym momencie poczułem, że

też stracić życie, więc mało kto się na

czy o wrak, to wciągarka zaczyna po-

muszę stąd wyjechać i spróbować czegoś

nią decyduje. To trzeba pokochać. Mróz,

rywać kuter pod wodę. Na połów wy-

nowego. Męczyła mnie trochę Polska.

szalejące morze, silny wiatr, awarie sil-

pływamy w sezonie zimowym, czyli od

Postawiłem wszystko na jedną kartę i za-

nika lub sprzętu służącego do połowu...

września do kwietnia. Jeśli ktoś wpad-

mieszkałem na Wyspach. Będąc w Lon-

To wszystko nam się przytrafia. Niewie-

nie wtedy do wody, są nikłe szanse na

dynie wykonywałem proste prace, żeby

le trzeba, żeby nie wrócić już na brzeg,

to, żeby przeżył. Przyczyną śmierci

zarobić na chleb. Byłem pomocnikiem

zostać na dnie morza. Dzięki Bogu każda

będzie prawdopodobnie utonięcie lub

kucharza w kilku restauracjach, myłem

z dotychczasowych wypraw zakończyła

hipotermia. Mieliśmy sytuacje, w któ-

naczynia, kroiłem warzywa na sałatki...

się dla mnie szczęśliwie, chociaż mam

rych silnik uległ awarii, albo lina się

Od czegoś trzeba było zacząć. W ten spo-

już za sobą sześć lub siedem sezonów

zaczepiła, ale na szczęście za każdym

sób żyłem przez kilkanaście miesięcy,

łowieckich. Pracuję też nocami, nie wy-

razem wszystko dobrze się skończyło.

a następnie wyjechałem do miejscowości

pływając kutrem na morze. Kiedy jest

Do tej pory, odpukać, nigdy też nie wy-

Chelmsford, leżącej na północny wschód

odpływ, a woda cofa się o kilka kilome-

od Londynu, blisko Morza Północnego.

trów, chodzimy przy brzegu z lampami

Dostałem tam pracę na farmie ostryg.

na głowie i zbieramy ostrygi.

Dobrze się sprawdzałem w nowej roli.
Zostałem tam na dłużej, zainteresowa-

– Jak dokładnie wygląda połów?

łem się moją pracą, zdobyłem wiedzę na

– Warto podkreślić, że naszym celem

temat hodowli, i nie tylko.

są płaskie ostrygi, o których mówiłem

Od tego wszystko się zaczęło. Naj-

przed chwilą. Są wyjątkowe, dość rzad-

pierw polubiłem, a następnie pokochałem

kie i wciąż trudno dostępne w Polsce,

Morze Północne. Z czasem zacząłem po

chociaż pracuję nad tym, żeby się to

nim pływać i poławiać ostrygi. W jego

zmieniło. Łowimy je w głębinach Morza

głębinach można znaleźć płaskie ostry-

Północnego – o czym też już wspomnia-

gi. Połów na tych obszarach jest bardzo

łem. Podpływamy kutrem w odpowied-

niebezpieczny, wypływają tam tylko dwa

nie miejsce i na stalowych linach opusz-

kutry z Wielkiej Brytanii. Wyhodowałem

czamy z lewej i z prawej strony wielkie

i złowiłem w swoim życiu kilka milio-

metalowe klatki. Ciągniemy je po dnie,

nów ostryg. Z czasem przerodziło się to

wpadają do nich ostrygi i kamienie, po

w pasję, a pasja w interes. To trwa do dziś.

czym wciągamy na powierzchnię, wysy-

Zawsze chciałem być rybakiem, spróbo-

pujemy zawartość i segregujemy.

wać życia na morzu. Przytrafiła się taka
okazja, więc ją wykorzystałem. Jestem
z tego powodu bardzo szczęśliwy.

– Wróciłeś do domu z każdej wyprawy, ale na pewno nie raz przeżyłeś
chwile grozy.
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– Nie dziwię się. Możliwość łączenia

– Niebezpieczeństwo polega na tym,

pasji z pracą jest czymś, o czym marzy

że ostrygi łowi się w miejscach, w któ-

niemal każdy.

rych występują nieprzewidywalne prą-
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wróciło naszej łodzi, co byłoby fatalne
w skutkach.
– Wyłowiłeś kiedyś coś niespotykanego?
– Tak, na przykład tak zwaną butelkę czarownic. Niektóre z nich mogą
mieć nawet pięćset lat, są bardzo
wartościowe, jedną taką widziałem
nawet w British Museum. Znajdują
się w nich kosmyki włosów, obcięte
paznokcie, kamienie, gwoździe i tego
typu rzeczy. Według wierzeń miały
one odwrócić od posiadacza urok czy
też zaklęcie rzucone przez czarownicę. Jeden z moich znajomych wyłowił
też piękną, starą kolię. To się czasem
zdarza.
– W 2008 roku uczestniczyłeś
w Mistrzostwach Świata w Otwieraniu Ostryg. Przyznam, że przygotowując się do tego wywiadu czytałem
o czymś takim po raz pierwszy. Na
czym polega ta rywalizacja?
– Nie dziwi mnie, że o tym nie słyszałeś, chociaż jest to impreza ciesząca się popularnością na całym świecie.
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Zawody odbywają się co rok. Najpierw

– Otwierałeś za to ostrygi dla Wil-

– Kocham Polskę, ale nie myślę

poszczególne kraje wyłaniają swoich

tons Restaurant i Wright Brothers

o tym. Nie wyobrażam sobie życia

najlepszych shuckerów, czyli łamaczy

w Londynie, a nawet... dla samego

bez Morza Północnego. Nie potrafię

ostryg, a finał odbywa się w irlandzkiej

księcia Harry’ego. Mało kto może

w nocy spać, kiedy jest odpływ i wiem,

miejscowości Galway, na co wskazuje

się tym poszczycić.

że w tym momencie mógłbym robić

zresztą sama nazwa tego wydarzenia –

– Tak było, bardzo miło to wspominam.

propozycję

tym ogromne szczęście, że mogę się

Na czym polega rywalizacja? Wygry-

bycia shuckerem na weselu syna

tym zajmować, z tego żyć. Wracam

wa ten, kto najszybciej otworzy trzy-

jednego z najbogatszych jubilerów

do kraju, żeby promować ostrygi, co

dzieści ostryg, ale samo ich otwarcie

w Londynie. Odbywało się ono w Au-

nie zawsze idzie jak z płatka, bo jak

nie wystarczy. Wszystko musi być

strii. Wśród zaproszonych gości zna-

kilkukrotnie już powtarzaliśmy, nie

jeszcze ładnie podane na talerzu. To

leźli się między innymi członkowie

cieszą się one tutaj wielką popularno-

bardzo duża impreza, ale w Polsce

brytyjskiej oraz hiszpańskiej rodziny

ścią. Polscy kucharze są jednak bardzo

wciąż mało kto o niej wie.

królewskiej. Przez dwa dni otwierałem

zdolni, potrafią robić niesamowite rze-

ostrygi dla gości, w tym dla księcia

czy, a przy tym są otwarci na nowości.

Harry’ego. W takich okolicznościach

Mimo że mieszkam gdzie indziej, to

go poznałem.

zawsze byłem, i zawsze będę, Pola-

– Można powiedzieć, że przecierasz szlaki, ponieważ jesteś pierwszym Polakiem, który wziął w niej
udział.

–

Otrzymałem

Zamieniliście

chociaż

parę

zdań?

kiem. Po prostu znalazłem szczęście
gdzie indziej. Przed wyjazdem na Wy-

– Tak, nawet zrobiłem sobie z nim

spy nie czułem się spełniony. Kocham

To prawda, można tak to ująć.

zdjęcie, ale dałem słowo, że zostawię

to, co robię i chcę się z tym podzielić

W pewnym momencie, po tym jak

je dla siebie, nie będę go pokazywać

z rodakami.

otwarłem już w swoim życiu kilka

publicznie.

milionów ostryg, okazało się, że jestem w tym bardzo szybki. Shucker

– Wspominałeś już kilkukrotnie,

to zawód wykonywany w wielu re-

że w Polsce ostrygi nadal są mało

stauracjach na Wyspach. Kiedyś się

popularne. Chciałbyś, żeby to się

tym zainteresowałem i do dziś mam

zmieniło?

z nim styczność. Jeśli chodzi o samą

– To moje marzenie, które zamie-

rywalizację – nazwijmy to – „sporto-

rzam spełnić. Pierwsze kroki ku temu

wą”, to od kilku lat biorę udział w mi-

już poczyniłem. W 2017 roku zapocząt-

strzostwach organizowanych co roku

kowałem cykl „Oyster Power”, którego

w Wielkiej Brytanii.

celem jest przeszkolenie oraz zarażenie
pasją do ostryg polskich szefów kuchni.

– Masz na półce jakieś puchary
przywiezione z tego typu imprez?

Odwiedziłem największe miasta w całym kraju, w projekcie wzięło udział

– Kilka mam, ale o stanięciu na po-

łącznie ponad stu kucharzy. Mówiłem

dium podczas Galway International

im między innymi o sposobach rozpo-

Oyster Festival nawet nie marzyłem.

znawania świeżości ostryg, a także o za-

Mówiłem, że jestem szybki, ale nie aż

sadniczej różnicy pomiędzy ostrygami

tak. Nie to jest jednak najważniejsze.

pochodzącymi z farmy, które w Polsce

Zaszczytem było już samo wystąpie-

są najczęściej spotykane, a złowionymi

nie na imprezie tej rangi, sprawdze-

na dnie morza. To właśnie dzikie ostry-

nie swoich możliwości, zwłaszcza, że

gi gorąco polecam wszystkim kucha-

tak jak wspomniałeś, zrobiłem to jako

rzom. Ich smak jest nieporównywalnie

pierwszy Polak w historii. Ponadto mo-

lepszy. Obecnie sprzedaję ich około stu

głem otwierać ostrygi ramię w ramię

tysięcy miesięcznie, co świadczy o tym

z takimi sławami jak Xavier Caille, Mi-

najlepiej.

chael Moran, Johan Malm, czy William
‘Chopper’ Young. To jest świetna zabawa, ale nie byłem nigdy mistrzem.

42

coś na morzu. To jest pasja, a przy

Galway International Oyster Festival.

– Myślałeś nad tym, żeby wrócić
do kraju?
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– Jak najlepiej podać ostrygę? Ja-

mowych zdarzało mi się widzieć zdję-

kie są najczęściej popełniane błędy?

cia nieświeżych ostryg. Te złowione

– Osobiście polecam ostrygi bez

przeze mnie od razu są wkładane do

– Oczywiście, że tak. Zawierają całą

żadnych dodatków. Jeżeli ostryga jest

specjalnej lodówki, a następnie w ciągu

tablicę witamin, a w dodatku... są afro-

świeża, to nie trzeba do niej nic doda-

zaledwie szesnastu godzin trafiają do

dyzjakiem, co zostało udowodnione

wać. Otwieramy ją i od razu jest goto-

transportu. W dwa dni od wyciągnięcia

naukowo. Nadają się więc także do

wa do zjedzenia. Ewentualnie można

ich z wody są już w restauracji w War-

szampana i romantycznej kolacji. To

polać ją cytryną, chociaż według mnie

szawie. Jeśli gdzieś podadzą ci ostrygi

bardzo wartościowy produkt, który

nie jest to wskazane. Podawanie ostryg

z mnóstwem dodatków, to zastanów się

świetnie sprawdza się przy wielu oka-

w ten sposób to tradycja, ale nie miała-

czy w ogóle je jeść. Te świeże muszą

zjach. Moje ostrygi pochodzą z obsza-

by ona racji bytu, gdyby zawsze były

być wypełnione wodą morską, mieć

rów, w których są obecne od tysiąca

one świeże. Dawniej, zanim trafiły

odpowiednią barwę i pachnieć lekko

lat. Mają całkowicie inny smak, niż te

na dwór królewski, musiały zostać na

orzechami. Tak najłatwiej je rozpoznać.

pochodzące z farmy, na których hodu-

niego przetransportowane, co trwało

Jeśli mamy taką możliwość, możemy

je się ich miliony na jednym hektarze.

zwykle kilka tygodni. W tym czasie

też postukać w ostrygę przed jej otwar-

Dzikie ostrygi leżą sobie swobodnie

zdążyły już zaśmierdnąć, a cytryna lub

ciem. Jeśli słyszymy, że nie jest wypeł-

między wysepkami, mają dużo prze-

ocet winny miały niwelować nieprzy-

niona wodą, to bardzo prawdopodobne,

strzeni. Dojrzewają w sposób natu-

jemny zapach. Uznani kucharze na ca-

że jest nieświeża. Ostrygi można rów-

ralny. Jeśli raz ich spróbujesz, nie bę-

łym świecie wciąż polecają dodawanie

nież wędzić lub gotować. Pod takimi

dziesz chciał jeść innych.

cytryny do ostryg, ale moim zdaniem

postaciami też są bardzo smaczne. Wa-

jest to zbędne.

riantów jest sporo. Wszystko zależy od
inwencji kucharza i gustów konsumen-

– Nieświeże ostrygi wciąż trafiają
na polskie talerze?
– Niestety tak. Co ciekawe, nawet
w czasopismach lub folderach rekla-
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– Ostrygi są też zdrowe, o czym
nie każdy wie...

ta, ale takim absolutnym klasykiem jest

– W takim razie koniecznie muszę
to zrobić. Dziękuję za rozmowę.
– Koniecznie! Dzięki.

surowa ostryga. Poczuć zapach Morza
Północnego, słoną wodę... to jest w tym

Rozmawiał

wszystkim najlepsze.

Tomasz BREGUŁA
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Alicja Walczak
SYLWETKA

Ten czas
stworzyłyśmy razem
O wieloaspektowym przeżywaniu świata, mistycyzmie, różnych formach artystycznej ekspresji
i podróżach, po których potrafimy głębiej zaglądać w siebie, opowiada Alicja Walczak.
– Na miejsce naszej rozmowy wybra-

Moim zdaniem polega to na tym, aby

o sobie. Każdorazowo uczymy się tego,

łaś swój pokój hotelowy a nie kawiarnię

stworzyć przestrzeń do wyrażania siebie

czego nie chcemy i tego, czego rzeczy-

czy restaurację.

i wykorzystywania swojego potencjału,

wiście pragniemy. Musimy też pamiętać,

– Zrobiłam to z kilku powodów. Mię-

z którym się rodzimy. W takim działaniu

że ciągle się zmieniamy i ciągle jesteśmy

dzy innymi dlatego, że chciałam, abyś

poznajemy siebie, ale jednocześnie two-

w procesie. Nasze odpowiedzi na te same

zobaczyła mój obraz pt. Błękitne źródło,

rzymy możliwość współdziałania z in-

pytania w różnych fazach naszego życia

który w trakcie tegorocznego Silesia Busi-

nymi. Pomagając sobie, pomagamy też

mogą być różne. Jestem zwolenniczką

ness & Life Golf Cup został zlicytowany.

innym. Kreując świat, w którym jeste-

poszukiwania odpowiedzi na zasadnicze

Jednak jest jeszcze ważniejszy powód…

śmy naprawdę zgodni z naszym stanem

pytania związane z naszym życiem w da-

Bardzo istotna jest dla mnie uwaga i sku-

ducha, emocjami i talentami, pokazuje-

nej chwili.

pienie w przeżywaniu rzeczywistości. Sta-

my drugiej osobie, że to jest możliwe…

ram się ją doświadczać poprzez wszystkie

I możemy w tym być wiarygodni. A to

zmysły. Oczywiście czasem jest to utrud-

jest przysłowiowa sztuka życia.

nione ze względu na pęd życia, który nam
nieustannie towarzyszy. Wszystko, co
mnie otacza, odbieram szukając piękna,

jesz swoją duchowość?
– Kieruję się wiarą w Boga, szacunkiem

– Od jakiego pytania powinniśmy zacząć, aby nauczyć się tej sztuki?

do siebie i innych, wzorcami moralnymi
oraz wolnością. Jednak wolność postrze-

dobra i odwołując się do rzeczywistości

– Kim jesteśmy, co chcemy uczynić

gam tak, jak określał ją Immanuel Kant,

widzialnej i niewidzialnej. Staram się

w tym miejscu i czasie, w którym teraz

czyli moja wolność kończy się tam, gdzie

podchodzić do życia holistycznie, zgodnie

się znajdujemy, dokąd chcemy dotrzeć?

zaczyna się wolność drugiego człowieka.

z filozofią, która mówi o zespoleniu ducha

Poszukiwanie odpowiedzi jest łatwiejsze,

Relację z bliźnim budujemy wtedy, gdy

i ciała. Pamiętajmy, że zawsze zaczynamy

gdy określimy sobie swój cel. Oczywiście

potrafimy szanować jego inność. Oczywi-

od idei, a dopie-ro potem tworzymy ma-

nie zawsze jest to takie proste. Zdarzają

ście to nie znaczy, że musimy się zgadzać

terię. W tym, co nas otacza i często przy-

się sytuacje, w których nawet nie potra-

na zło, które dany człowiek wyrządza. Jeśli

tłacza, pozwólmy sobie naprawdę spotkać

fimy zdefiniować tego celu, a co dopiero

widzę, że zachowanie drugiego człowieka

się z drugim człowiekiem. Nie musimy

poszukiwać wyjaśnień innych kwestii.

czy sytuacja, w której się znalazłam, nie

niczego sobie narzucać, tak jak sztuka nie

Jednak nawet wtedy możemy rozpocząć

są zgodne z moimi wartościami, to odma-

powinna tego robić, ale nie rezygnujmy

ten proces. Zawsze jest on dla nas w ja-

wiam udziału w czymś takim. Wierzę też

z takich momentów. Takich jak ten teraz.

kiś sposób rozwijający, bo przenosi nas

w przyciąganie się ludzi, którzy posiadają

w inne wymiary naszej świadomości. Wy-

podobną duchowość. Gdy w takim ukła-

miary, które zbliżają nas do bardziej war-

dzie się spotykamy, to nie musimy sobie

tościowego przeżywania świata.

tłumaczyć naszego życia, możemy się po

– Jacy powinniśmy być, aby wieloaspektowo chłonąć rzeczywistość i widzieć głębiej drugiego człowieka?
– Muszę posłużyć się często używa-
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– W oparciu o jakie wartości budu-

prostu nim dzielić.
– W błądzeniu też coś zyskujemy…
– Doświadczyłaś tego w swoim życiu?

nym sformułowaniem, ale zaraz je roz-

– Nawet jeśli mylimy się, poszukując

winę: w życiu musimy być sobą. Oczy-

odpowiedzi na te najważniejsze pytania,

– Spotkałam wielu ludzi w różnych

wiście zaraz zapytasz, a co to znaczy?

to za każdym razem zdobywamy wiedzę

okolicznościach, z którymi łączyła mnie
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wyjątkowa więź duchowa. Przez około
dwadzieścia lat mój rozwój duchowy był
związany z udziałem w rekolekcjach oraz
zaangażowaniem podczas Eucharystii –
w roli lektora i członka chóru kościelnego. W tym czasie doznałam też kilku
uzdrowień. Rozwijając swoją duchowość wiele odkrywam również w innych sferach swojego życia. Ma ona
szczególne znaczenie w sztuce, którą
tworzę.
– Był jakiś przełomowy moment,
w którym poczułaś, że to właśnie
w malarstwie będziesz wyrażała
swoją wiarę?
– Generalnie jestem otwarta na propozycje, które wszechświat i ludzie mi składają. Rozwijam się w pewnej dziedzinie
życia, np. fotografii czy malarstwie, a gdy
się nią nasycę, to przechodzę do kolejnej. W naszym życiu ciągle pojawiają się
różne możliwości i każdy z nas – stojąc
w tym sensie na rozdrożu dróg – podejmuje decyzję, czy z niej skorzystać, czy
też nie. Staramy się przy takich wyborach
czerpać z naszej mądrości życiowej. Jednak nigdy do końca nie wiemy czy wybraliśmy właściwą drogę. Dla mnie takim
drogowskazem jest ciekawość świata, rozumiana jako chęć kreowania wartościowych, pięknych i dobrych rzeczy. W tym
kontekście jestem skłonna stwierdzić, że
stajemy się współtwórcami świata, razem
z Bogiem. Bóg istnieje i daje nam wolność. To jest przestrzeń, w której żyjemy, ale mamy też swobodę kreowania jej. Bez naszego udziału w tym
stworzonym przez Boga świecie
nic by nie zaistniało.
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– Istnieją też w naszej pamięci momenty, których nie chcieliśmy współtworzyć, bo były trudne i smutne.
– Upadek pozwala nam lepiej rozeznać
nasze życie, naszą aktualną sytuację. To
nas umacnia, hartuje. Cierpienie ducha
czy ciała zawsze kieruje nas do głębszych
przestrzeni

naszego

człowieczeństwa.

W moim odczuciu trudne doświadczenie
dotyka w nas to, co jest głęboko ukryte,
ale bardzo wartościowe i kompletnie nieuchwytne w materii. Trudne przeżycia
wybudzają w naszym wnętrzu pokłady
najgłębszej duchowości.
– Tajemnica ukryta w głębi przeżywania…
– Jeśli na świat będziemy patrzeć przez
pryzmat pewnego rodzaju tajemnicy,
której do końca nigdy nie odkryjemy, to
nasze życie, szczególnie w tych trudnych
momentach, nie będzie dla nas tak wielkim obciążeniem. Przeżywając te trudne
chwile, zdobywamy nie tylko wiedzę, ale
przede wszystkim doświadczenie. Z kolei
wiedza razem z doświadczeniem wzbogacają naszą mądrość życiową.
– Jak wspomniałaś na początku naszej rozmowy, spotykamy się nieprzypadkowo w Twoim pokoju hotelowym.
Czy możesz opisać obraz, który tu widzimy?
– Błękitne źródło, jego tytuł nawiązuje do nazwy miejsca, w którym został
namalowany. Obraz pokazuje jak światło
słoneczne przenika głębię zieleni otaczającej jezioro, a następnie odbija się od tafli
wody.
– Patrząc na ten obraz czuję spokój
i harmonię.
– To znaczy, że dobrze odczytałaś energię, którą chciałam za jego pośrednictwem
przekazać. Sztuka to wolność tworzenia
i interpretacji, która buduje między
ludźmi wyjątkową więź. Obrazem, który bardzo lubię
jest Cisza. Przedstawia
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nocny

pejzaż w Medjugorie, gdzie byłam kiedyś

może zobaczyć, tych dwóch barw nie ma.

na płótnie towarzyszą dwa słowa: wstań

na pielgrzymce. Tworząc go, poczułam,

Dlaczego? W moim odczuciu są to barwy,

i idź. Przesłanie dla każdego z nas. Iść

że pejzaż musi zostać uzupełniony o twarz

które nawiązują do sfery nadprzyrodzonej,

w stronę horyzontu, działać, nie podda-

kobiety…, może Maryi? To już pozosta-

świętej. Od zawsze malarze wykorzysty-

wać się w poszukiwaniu swojej misji.

wiam interpretacji każdego z nas.

wali je tworząc obrazy świętych. Pędzel
i paleta czy pióro i kartka to narzędzia do

– Wolność tworzenia i interpretacji,

wyrażania naszej duchowości, kreacji.

ale zawsze jest też konkretna intencja
artysty.

– W poszukiwaniach artystycznych
w pewnym momencie wybrałaś pisanie.
– Aktualnie jestem na etapie pisania

– Przygotowujesz nowy cykl obra-

wierszy „do szuflady”, ale być może za

– Ostatnio namalowałam abstrakcyjny

zów, które chciałabyś pokazać podczas

jakiś czas stwierdzę, że chcę się nimi po-

obraz, który zawisnął w jednym z salonów

zagranicznej wystawy. Co jest ich leit-

dzielić z innymi. Napisałam też książkę

SPA. Zanim jednak przystąpiłam do pra-

motivem?

pt. Piękno duszy, która niedługo zosta-

cy, próbowałam zrozumieć oczekiwania

– Cykl nazwałam Pasja, a tym, co teraz

nie wydana. Wątek duchowości przenika

osoby, na zlecenie której go wykonywa-

maluję, są konie. Dla mnie symbolizują-

każdą sferę, w której działam. Oglądając

łam. Chciałam znaleźć odpowiedź na py-

ce eksplozję emocji i żywioł. Ostatnio

obraz czy czytając książkę możemy po-

tanie, co dla niej jest ważne. Doszłam do

wzięłam też udział w konkursie poetycko-

czuć emocje, które towarzyszyły autoro-

tego, że będzie to obfitość i w tym nurcie

plastycznym związanym z wierszami Zbi-

wi w chwili ich tworzenia. Jeśli coś nas

zaczęłam malować. Intensywność nasze-

gniewa Herberta z tomiku Pan

zachwyca, to chcemy się tym podzielić.

go życzenia, które kierujemy do drugiej

Cogito. Wybrałam wiersz

osoby, i czystość tej relacji jest kluczowa.

Przesłanie. Namalowa-

Ta intencja w tym kontekście to właściwie

łam człowieka siedzą-

życzenie, które kierujemy do odbiorców

cego w pozycji, którą

go kupić, możemy go tylko odkryć.

sztuki. Powinno być prawdziwe i szczere.

bardzo często przyj-

Tak naprawdę w każdym miejscu

Wtedy staje się błogosławieństwem.

mujemy, zastana-

możemy tego doświadczyć, na-

wiając
– Wiemy już, że inspiruje Cię religia.
Co jeszcze oprócz niej?
– Lubię sięgać po motywy zaczerpnięte

się

sensem
Temu

nad

życia.

W zachwycie stajemy się lepsi. To bardzo
subtelny stan, którego nie osiągniemy
w żaden inny sposób. Nie możemy

wet tak jak teraz siedząc w pokoju hotelowym.

męż-

czyźnie

z rzeczywistości, ale też abstrakcyjne pomysły. Zawsze jest to jakaś energia, która
nie pochodzi z tego świata w sensie materialnym czy racjonalnym. Maluję zarówno pejzaże, portrety, jak i ikony świętych.
Ciągle poszukuję tego, co mnie zachwyca. Często w swoich obrazach używam
koloru złota czy srebra. Co ciekawe
i symboliczne, w spektrum
kolorów,
re

któ-

człowiek
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– Kim jest artysta?

przykład nie możemy niszczyć ważnych

wykona w intencji ich powodzenia w ży-

– Artysta występuje na scenie własne-

symboli w imię awangardy artystycznej.

ciu. Mnie również to zaproponował, ale

go życia... Jego wrażliwość powoduje, że

Musimy szanować swoje uczucia. Ta

powiedziałam, aby dla mnie tego nie ro-

wszystko co go otacza nieustannie go „do-

sama zasada obowiązuje w przypadku po-

bił. Poprosiłam go o modlitwę za mnie.

tyka”. Może chcieć poprzez swoje prace

znawania innych kręgów kulturowych.

To przykład tego, jak silnie działają stare

coś ważnego zakomunikować, ale niczego
nie narzuca. Do jednego przemawia słowo
pisane, do drugiego mówione, a do jesz-

wzorce – również w religii – które nieko– Miałaś okazję poznać odmienne

niecznie mają uzasadnienie.

kultury podczas swoich podróży.
– Z podróży wróciłaś odmieniona?

cze innego obraz. Artysta dzieli się tym,

– I spotkałam się z wyjątkową życzli-

co wypełnia jego wnętrze. To ktoś, kto

wością ze strony przedstawicieli innych

– Poznawanie świata nas zmienia. Za-

uchwycił dany moment i pozwala nam

cywilizacji. Jestem przekonana, że mową

uważyłam pewną zależność. Kiedy za-

współuczestniczyć w tym wydarzeniu.

ciała budujemy zaufanie w tego typu

czynamy podróżować, często wybieramy

kontaktach. Moje podróże po Ameryce

odległe zakątki świata, bardzo odmienne

Południowej czy Indiach miały charakter

od naszej codzienności. Pragniemy je po-

– „Nie narzuca”, bo jesteśmy autonomiczni w odbiorze dzieła.

mistyczny. Zdarzały się sytuacje, kiedy

znać bezpośrednio i opisać własnymi sło-

– Uważam, że istnieje wolność w in-

na przykład podchodził do mnie szaman

wami. Następnie nasycamy się tą innością

terpretacji sztuki. Jeśli ktoś próbuje nam

i prosił, abym przemówiła do niego, bo wi-

i wtedy, mam wrażenie, dochodzimy do

narzucić swój sposób postrzegania jego

dział bijące z mojego wnętrza światło. To

wniosku, że już nie musimy jeździć tak

dzieła, to popełnia błąd. Sztuka to jedna

było dla mnie zaskakujące, wtedy jeszcze

daleko, żeby przeżyć coś wyjątkowego.

z przestrzeni w życiu, w której mamy pra-

nie rozumiałam znaczenia tego zdarzenia.

Przychodzi etap, w którym potrafimy do-

wo do największej wolności. Jednak od

Nie potrafiłam przyjąć, że mogę być dla

świadczać czegoś nowego i niesamowi-

razu dodam, że w tym sensie wolność nie

kogoś w wymiarze mistycznym źródłem

tego będąc w swoim domu. Sięgając do

oznacza – tak jak sugerował Erich Fromm

jakiejś ważnej prawdy. Podobne doświad-

swojego wnętrza. Dlatego też dzisiaj już

– ucieczki od odpowiedzialności. Na

czenie spotkało mnie w jednej ze świątyń

nie muszę jechać do Indii, wystarczy, że

w Indiach. Nagle podszedł do mnie męż-

zanurzę się w sobie.

czyzna, który piastował bardzo ważną rolę

– Na koniec naszej rozmowy chcia-

w swoim środowisku religijnym, przed

łabym Cię prosić o dokończenie ta-

którym wszyscy czuli ogromny respekt

kiego zdania. Nigdy nie żałuję,

i zadał mi pytanie: kim jesteś? Wierzę, że

że…

tym światłem, które z nas wypływa, a któ-

– … że żyję. Za mało do-

re w określonych okolicznościach jest do-

ceniamy życie. Właściwie

strzegane przez innych, jest Bóg.

każdego dnia otrzymujemy
łaskę życia. Piękno ży-

– To światło nie dzieli, ale łączy?

cia, sztuka życia to coś,

– Najważniejszy jest dla mnie misty-

co warto w sobie odkryć.

cyzm. Zakładając jego istnienie wycho-

Jednak zwykle dochodzimy

dzimy poza przyjęte podziały, nie oce-

do tego z wiekiem, mając już

niamy na podstawie kryterium inności.

spory bagaż doświadczeń. Co cie-

Spotykając wyznawców innych religii

kawe, fizycy odkryli, że długość fal

przyjmuję, że szli inną drogą duchową, bo

mózgowych jest dziesięciokrotnie krótsza

urodzili się w innym miejscu na świecie.

niż rytm bicia serca. Nawet ten fakt po-

Myślę, że oceniać możemy tylko działanie

twierdza to, do czego tak często wracałam

danej osoby, odwołując się do zasad mo-

w naszej rozmowie. Życie to czas, który

ralnych. Gdy kogoś poznaję, to nie pytam

wykorzystujemy albo tworzymy. W tym

z jakiej jest kasty czy jaką religię wyznaje,

momencie stworzyłyśmy

ale pytam: jak mogę ci pomóc? Przypomi-

go razem.

na mi się pewne wydarzenie z Mumbaju.
Zauważyłam na ulicy mężczyznę, który

– Dziękuję za rozmowę.

okładał się olbrzymimi pejczami i robił
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to w imię swojej religii. Prosił turystów,

Rozmawiała

aby zapłacili mu za tę czynność, którą on

Dominika TKOCZ
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Autoklaw do narzędzi. Klasa B

Enbio S
Bezpieczeństwo
gwarantowane.
180

narzędzi
na godzinę*

7 min

całkowity
czas sterylizacji*
* - bez suszenia, narzędzia
nieopakowane, proces FAST

4725 zł

Cena z VAT 8%

Najszybszy

Intuicyjny

Piękny

Enbio S to najszybszy autoklaw
do narzędzi na świecie. Pozwala
na sterylizację narzędzi na
bieżąco, tuż przed zabiegiem.

Interfejs dotykowy, ktory zawiera
funkcje potrzebne na co dzień
i pokazuje, jak niewiele czasu
zostało do końca procesu.

Wyraﬁnowany design i zaskakujące
detale, nagrodzone w prestiżowym
konkursie wzornictwa RedDot.
Obudowa dostępna w 5 kolorach.

www.sklep.enbiogroup.pl
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Robert Rozmus
SYLWETKA

Czasem musi iskrzyć
Niepokorny, nastawiony na ciężką pracę, odwołujący się do klasyki gatunku, a jednocześnie poszukujący nowych, lecz autentycznych, form wyrazu. Zawsze odpowiedzialny za to, co dzieje się na scenie. I trochę zwariowany. Z Robertem Rozmusem rozmawia Dominika Tkocz.
– Momenty przełomowe w ży-

ście do tego dramatu (śmiech), co

ciu zawodowym zostają na za-

ostatecznie zakończyło się wizytą

wsze w pamięci. Czy pamięta

rodziców w szkole.

Pan taką chwilę z początku kariery?
– Dla mnie najważniejsze było
spotkanie Adama Hanuszkiewi-

do Warszawy?
– W moim przekonaniu to była
nobilitacja. Zawsze marzyłem, żeby

– Rzeczywiście, dzieło Stani-

pracować w Warszawie. To marze-

sława Wyspiańskiego odegrało

nie prostego chłopaka z prowincji.

szczególną rolę w Pana życiu.

Marzenie o wielkiej karierze. Po-

cza, co miało miejsce podczas

– Wróciło po kilku latach jak

czątek tej drogi nie był zbyt efek-

przygotowywania spektaklu dy-

bumerang. Adam Hanuszkiewicz

towny. Mieszkaliśmy z kolegami,

plomowego. Potem, gdy skończy-

zaproponował mi jedną z głów-

Zbyszkiem Suszyńskim i Sławkiem

łem łódzką filmówkę, okazało się,

nych ról w spektaklu – Gospoda-

Kwiatkowskim, w pustostanie, bo

że Adam Hanuszkiewicz pracuje

rza. Otrzymałem za nią świetne

nie było nas stać na wynajem cze-

nad kolejną inscenizacją „We-

recenzje. To był wynik mojej de-

goś lepszego. Prawdziwy survival

sela” i pojawiła się propozycja

terminacji i pracy, którą wykona-

i najlepsza szkoła życia.

współpracy. To było wyjątkowe

łem. Przypomniałem sobie czasy

doświadczenie móc uczestniczyć

ogólniaka i pomyślałem, że warto

w tworzonym przez wielkiego

było ostawać przy swoim.

– A nowe miejsce
pracy?
–

artystę dziele, które jednocześnie

Zespół

Teatru

opierało się na wielkiej literatu-

– Co powoduje, że nasz bunt –

rze. Co ciekawe, w liceum dosta-

w tym przypadku prawo do in-

rówieśnicy. Superekipa.

łem sześć jedynek za niewłaściwą

dywidualnej interpretacji – jest

Joasia Kurowska, Piotrek

– w przekonaniu mojej polonistki

uzasadniony?

Gąsowski, Hania Śleszyń-

– interpretację tego dramatu.

– Dla mnie było najważniejsze,

Nowego to byli moi

ska, wspomniany Zbyszek Su-

że przeczytałem „Wesele”. Spra-

szyński, Edyta Jungowska. Kogo

– Był Pan przekorny?

wa interpretacji jest rzeczą indy-

tam nie było… Nowi ludzie,

– Miałem własne przemyślenia

widualną.

nowa energia. Wszystkim
nam bardzo zależało na

na temat tej lektury, natomiast
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– Co przyniósł ten przyjazd

w szkole chciano nam wtłoczyć

– Współpraca z Adamem Ha-

do głowy tylko jeden, właściwy

nuszkiewiczem miała swój dal-

przaliśmy. Było wy-

sposób jej interpretacji. Zgodnie

szy ciąg.

jątkowo. Czasem były

pracy. I ostro zapie-

z założeniem programowym pew-

– Pewnego dnia, pracując w Te-

łzy, trudne rozmowy,

ne symbole z „Wesela”, w formie

atrze Powszechnym w Łodzi, ode-

burze mózgów, kłót-

przedstawionej

lekcji

brałem telefon od Mistrza, który tu-

nie. Ale taka jest ta

polskiego, miały nimi pozostać

balnym głosem zapytał: co ty jeszcze

robota.

w naszych głowach do końca

w tej Łodzi robisz? Odpowiedzia-

życia. Zdecydowałem się – uży-

łem, że pracuję, a on na to, żebym

– Musiał Pan

wając języka młodych ludzi – na

przyjechał do Warszawy. Spakowa-

z re z y g n o w a ć

nieco bardziej freestylowe podej-

łem więc walizki i pojechałem.

z etatu?

podczas

SILESIA BUSINESS & LIFE

– Tak, bo sprawy potoczyły
się szybko. Razem z Piotrkiem
Gąsowskim

wygraliśmy

XIII

Przegląd Piosenki Aktorskiej we
Wrocławiu. Euforia! Potem Andrzej Korzyński i Marek Dutkiewicz zaproponowali mi nagranie
materiału muzycznego na płytę,
z której pochodzi wakacyjny hit
„Mówili na nią słońce”. O sukcesie tej piosenki dowiedziałem się
będąc w Stanach, gdzie kilka tygodni była na pierwszym miejscu
polonijnych list przebojów. Dalej
przyszedł sukces programu „Tercet, czyli kwartet” z Hanią Śleszyńską, Piotrkiem Gąsowskim
i

Wojtkiem

Kaletą.

Opowieść

Foto: Tomasz Nowak

muzyczna o naszych artystycz-
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nych marzeniach, szkole podsta-

– Dużo tego wszystkiego.

znanym artystą mam okazję robić

wowej, pierwszych miłościach.

– To prawda. Ktoś powie, że za

rzeczy często szalone, ryzykow-

Publiczność nas „kupiła”, bo by-

dużo. Być może. Ale życie jest

ne, których nigdy bym nie spró-

liśmy prawdziwi i nie było kogoś

jedno, a ja dzięki temu, że jestem

bował wykonując inny zawód. To

takiego na rynku. Z bólem serca,

wielki przywilej i trudno z niego

ale musiałem się rozstać z dyrek-

nie skorzystać. Wystarczy tylko

torem Hanuszkiewiczem i jego

trochę odwagi i trochę pracy.

teatrem.
– A jak doszło do współpracy
– Zbigniew Górny zapropono-

z Olgą Lipińską, która napisała

wał „Tercetowi” udział w Gali
Biesiadnej.
– Tak, i kilku innych koncertach. To była fantastyczna przygoda. Brać udział w programie
z największymi tuzami polskiej
estrady, Marylą Rodowicz, Ryśkiem

Rynkowskim,

Bogusiem

Mecem, Zbyszkiem Wodeckim,
Rudim Schuberthem… Jak mogliśmy odmówić? Zjechaliśmy cały
świat. Parę razy byliśmy w Stanach i Australii. I mamy mnóstwo
cudnych wspomnień!
– Brał Pan też udział w kilku
popularnych programach telewizyjnych, np. „Gwiazdy tańczą na lodzie”, „Taniec z gwiazdami”,

„Twoja

twarz

brzmi

znajomo”…
– W „Twojej twarzy” doszedłem nawet do finału! Czasami
dobrze jest wyjść ze strefy komfortu, żeby zmierzyć się z czymś
nowym, nawet jak zaboli.
– A w triathlonie zabolało?
– I to jak! Choć to tylko Half
Ironman, niemniej jednak: 1900
metrów pływanie, 90 km jazdy na
rowerze i na deser 21 km, czyli
półmaraton. Wynik 5.13.52. Byłem wtedy młodym, 51-letnim,
dobrze zapowiadającym się triathlonistą (śmiech). Razem z Piotrkiem Kraśko, Borysem Szycem
i Maćkiem Szturem wspieraliśmy
Herbalife Triathlon Gdynia. Superliga! Sportowa i towarzyska.
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ważną kartę historii polskiego

moje dzieciństwo i młodość. To

– Kabaret Olgi Lipińskiej to był

kabaretu?

historia polskiej telewizji. Moje

przede wszystkim kabaret telewi-

– Zadzwoniła do mnie pani Olga

pokolenie się na nim wychowa-

zyjny. Cykliczny program. Długie

Lipińska i po prostu nie mogłem

ło. Spędziłem tam kilka wspania-

godziny prób, nagrania radiowe

jej odmówić. Ten kabaret, to całe

łych, szalonych lat. W jej studiu

i próby choreograficzne. Dopiero
potem wchodziliśmy do studia
i... się zaczynało (śmiech). Inne
czasy, inna estetyka. Szybciej nie
znaczy lepiej, a o gustach, jak
pani wie, się nie dyskutuje… Proszę nie ciągnąć mnie za język, bo
powiem za dużo... Na koniec tego
wątku dodam tylko, że żarty o facetach w dresach i z łańcuchami
na szyi kompletnie mnie nie bawią. Wolę Gałczyńskiego i Olgę
Lipińską.
– „Inne czasy, inna estetyka”… To wina nas, odbiorców,
czy drugiej strony?
– Niczyja wina. Takie czasy.
Generalnie tworzenie kabaretu na
tak wysokim poziomie jest bardzo trudne i wymagające, choć
wygląda lekko, łatwo i przyjemnie. Olga Lipińska jest szczególną postacią i zawsze miała „rękę
do ludzi”. Skupiała wokół siebie
wielkich artystów i potrafiła trzymać całość w ryzach. Co więcej,
pani Olga wytworzyła swój unikatowy styl… Teraz idzie nowe.
Niekoniecznie lepsze.
– Jak wyjść z tego impasu?
–

Wojciech

Młynarski

pisał

„Róbmy swoje”. To najlepsze antidotum na wszystko. Na troski
zawsze było głośno, tam zawsze

też. Ja chodzę do kina. Szukam,

dominowały emocje i taka trudna

czytam, oglądam. Spotykam się.

do opisania wyjątkowa energia.

Zadaję sobie pytania. Otaczam się

Po tych doświadczeniach mia-

fajnymi ludźmi. Skupiam się na

łem problem, aby odnaleźć się

tym, na co mam wpływ. Na małe

w innych warunkach pracy, które

– duże rzeczy dookoła siebie.

związane były z zachowaniem ciszy i zakładały bardziej analityczne podejście (śmiech).

– A jak przygotować publiczność, do której kieruje się ten
przekaz?

– Czy współczesny polski ka-

– Przede wszystkim szanować

baret koresponduje jakoś z tą

widza. Zawyżać, a nie zaniżać

klasyką?

poziom. Robić fajne, wartościowe
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rzeczy. Kabaret i komedia wymagają szczególnie wiedzy i umiejętności.
– Dzisiaj dostęp do tego zawodu znacznie się „zliberalizował”.

i pogromcę wampirów.
blicznością? W Pana przypadku

– Praca jest, chociaż już nie

już nie istnieje czy jest obecny

najważniejszym, to wciąż jed-

i ma swoją ważną funkcję?

nak ważnym elementem w Pana

– Na stres proponuję pompki.

życiu.

U mnie to działa. A poważnie za-

– Zawsze ta część życia była

– To nie jest złe zjawisko. Lu-

wsze odczuwam rodzaj niepew-

dla mnie ważna. Może sprawiam

dzie chcą robić karierę. Chcą być

ności. Może nie lęku, ale obawy,

wrażenie człowieka wyluzowa-

znani, rozpoznawalni, sławni. To

trochę jak przed egzaminem do

nego, ale to tak naprawdę zasłona

chyba naturalne i nic w tym dziw-

szkoły teatralnej. I z wiekiem

dymna. Z jednej strony nie chcę

nego. Najczęściej wydaje im się,

wcale nie jest lepiej, wręcz dzia-

podchodzić martyrologicznie do

że każdy może być aktorem. Wy-

ła to w drugą stronę. Pytam kole-

zawodu i przy byle okazji mówić

grywają, jak zwykle, najwytrwalsi.

gów czy mają podobnie. Dzięki

o swoich osiągnięciach i trudzie

Nie wiem czy najlepsi. Na pewno

Bogu tak, niektórzy tylko szpanu-

pracy aktora. Z drugiej jednak

najbardziej zdeterminowani i tacy,

ją i udają, że nie rozumieją o co

strony sprawy zawodowe traktuję

którzy chcą osiągnąć cel.

pytam. Tak naprawdę lubię ten

bardzo poważnie. Moi rodzice za-

dreszczyk emocji i podwyższony

wsze ciężko pracowali. To chyba

poziom adrenaliny przed wej-

u nas rodzinne (śmiech).

–

Jak

scharakteryzowałby

Pan aktualną scenę teatralną

ściem na scenę.

w Polsce?

– Jaka Pana cecha charakteru

– Mam wrażenie klęski urodza-

– I ciągle pracuje Pan na naj-

ju. Ludzie mogą oglądać wszyst-

wyższych obrotach, a formy

ko i doświadczać wszystkiego.

mogą Panu pozazdrościć dużo

Trudno się w tym odnaleźć. Faj-

młodsi koledzy.

nie mieć dobrego nauczyciela,

– Tak, bo jestem młodym ojcem

mentora, który pokaże, nauczy: to

w średnim wieku, dumnym tatą

OK, to do kosza.

czteroletniej Tosi.

– Od prawie dwóch dekad
związany jest pan z Teatrem
Muzycznym Roma.
Saigon”,

„Pięciu

„Taniec

wampirów”,

mia

Pana

Braci

Kleksa”,

– Jak to doświadczenie zmieniło Pana postrzeganie świata?
– Uczłowieczyło mnie. Jestem

– Tak, to kawał życia. „Miss
Moe”,

„Akade„Aladyn”,

bardziej wrażliwy na drugiego
człowieka. Nie jestem już taki
„czarno-biały”. W praktyce
zmieniło też proporcje czasu,

„Deszczowa piosenka”, „Proces”,

który poświęcam na pracę,

„Mamma Mia”, „Piloci”… Jest

sport i podróże, a więc ele-

tego trochę. To wszystko tytuły,

menty dominujące wcześniej

w których grałem i gdzie zostawi-

w moim życiu. Nie zrezy-

łem kawałek siebie.

gnowałem z nich kompletnie, ale zeszły już na drugi

– W „Tańcu wampirów” obsadził Pana sam Roman Polański?
– To dla mnie wielki zaszczyt.
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sia. Chyba się wzruszyłem.

– A lęk przed spotkaniem z pu-

plan. Teraz, gdy czasem
z czegoś rezygnuję dla rodziny, to mnie to wzmac-

Casting do tego musicalu pro-

nia. Uświadamiam sobie,

wadził osobiście. Widać zna się

że czegoś nie muszę i nie

na rzeczy (śmiech!). Zagrałem

chcę robić, bo… Ktoś

w tej sztuce jedną z głównych ról

jest ważniejszy. Moje

– Profesora Abronsiusa, znawcę

dziewczyny – Ania i To-
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szczególnie pomaga w pracy?

ko wskazywało na to, że będę ar-

większymi przebojami Zbigniewa

– Lubię trening, powtarzalność.

tystą dramatycznym, bo w istocie

Wodeckiego. Cały czas jeżdżę po

To wymaga pracy i cierpliwości.

takie były początki mojej pracy

Polsce z autorskimi programami

Z natury jestem porywczy, ale ten

na scenie – Czechow, Pirandello,

„Przypadki Roberta R.” i „Ro-

zawód i sport mają w sobie wiele

Szekspir, Ibsen… Wysoka literatu-

bert Rozmus Show”. W tym se-

analogii. Uczą pokory i tego, że ta-

ra i główne role. Nie mogłem na-

zonie gram też w musicalu „Miss

lent to nie wszystko. To zaledwie

wet przypuszczać, że kiedyś będę

Saigon” w Teatrze Muzycznym

początek. No i „regeneracja, Rozi”

bliżej kabaretu, komedii i estrady.

w Łodzi. To powrót do tej roli po

– jak mówi mój fizykoterapeuta
(śmiech). A poważnie – szybko
wstaję z kolan! To chyba też nie
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18 latach, co jest wyjątkowym do– Co planuje Robert Rozmus

świadczeniem.

w najbliższej przyszłości?

zabrzmiało najlepiej?! (śmiech).

– Zapraszam do Teatru Kome-

– Dużo mówiliśmy o pracy,

Ciągle idę do przodu. Nie rozpa-

dia w Warszawie. Gram w kilku

a jak spędza Pan wolne chwile?

miętuję porażek, gorszych dni.

tytułach, a w sylwestra premiera

– Golf (handicap 9), tenis (wie-

Po prostu ruszam w drogę. Kiedy

„Atrakcyjnej wdowy”, też z moim

lokrotny mistrz Polski artystów),

zdawałem do szkoły teatralnej ma-

udziałem. Zaraz po premierze ru-

bieganie, fitness, pływanie… Ro-

rzyłem o wielkich rolach, o pracy

szam z nowym projektem mu-

bię co mogę, żeby się nie rozsy-

z wybitnymi reżyserami. Wszyst-

zycznym „Chwytaj dzień” z naj-

pać (śmiech).
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YASUMI CHORZÓW
Piękny punkt na mapie Chorzowa
Instytut Zdrowia i Urody

z odpowiednim wykształceniem, a także, co
dla nas jest bardzo ważne, osoby zainteresowane ciągłym rozwojem i doskonaleniem
swoich umiejętności, wiedziałyśmy, że każdy
kto choć raz odwiedzi nasz salon, będzie chętnie tutaj wracał.
W naszym Instytucie oferujemy najnowocześniejsze

zabiegi

wyszczuplające,

ujędrniające, antycellulitowe i modelujące
sylwetkę. Proponujemy pełną gamę zabiegów na twarz, m.in. luksusowy zabieg
YASUMI 24k Gold Mask. Zabieg ten przeznaczony jest dla każdego rodzaju cery,
a zwłaszcza dla cery z widocznymi oznakami upływu czasu. Zabieg 24k Gold Mask
zaleca się szczególnie osobom, którym zależy na szybkim i skutecznym poprawieniu
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Już niebawem, 10 grudnia, będziemy świę-

potrzebne tutaj, u nas na Śląsku, w Chorzowie:

kolorytu i wyglądu zmęczonej skóry. W ce-

towały pierwsze urodziny naszego Instytutu

„W 2003 roku wymarzyłam sobie własny biz-

nie zabiegu znajduje się 57 mg (3 płatki)

Zdrowia i Urody Yasumi w Chorzowie. Z tej

nes. Biznes bliski potrzebom kobiet – dający

24-karatowego złota. Pozostałe zabiegi na

okazji zapraszamy na urodzinowy tort, lampkę

im relaks, pielęgnację i chwilę wytchnienia.

twarz to zabiegi niwelujące przebarwienia,

szampana i drobny poczęstunek. W tym dniu

Chciałam dać kobietom również miejsca pra-

oczyszczanie wodne, oksybrazja, mikroder-

będzie możliwość zapoznania się ze sprzętem,

cy, satysfakcjonującej, bliskiej człowiekowi,

mabrazja czy zabieg, który działa przeciw-

na którym pracujemy, nowościami oraz bogatą

kreującej piękno” a także „…bo Yasumi po ja-

zmarszczkowo, jak np. Siła Jadu Mamushi.

ofertą Instytutu.

pońsku oznacza relaks, wakacje, wypoczynek.

Jest to zabieg silnie przeciwzmarszczkowy,

Jednak może kilka słów o tym, jak posta-

Wierzymy, że piękno tkwi nie tylko w kremie

zabieg na bazie argireliny – alternatywy dla

nowiłyśmy stworzyć piękne miejsce w Cho-

zamkniętym w pięknym słoiczku. Piękno tkwi

zastrzyków toksyną botulinową. Jest to eks-

rzowie. W pewnym momencie naszego zawo-

w Yasumi – relaksie i czasie dla siebie”.

kluzywna kuracja przeciwzmarszczkowa

dowego życia... nadeszła chwila refleksji: i co

Po podpisaniu umowy zaczęłyśmy szukać

przeznaczona dla cery dojrzałej oraz osób

dalej? Branża beauty od zawsze była nam bli-

miejsca na nasz Instytut Yasumi. Wiedziały-

pragnących zniwelować pierwsze oznaki

ska i postanowiłyśmy pójść w tym kierunku.

śmy, że lokal ten musi spełniać kilka warun-

starzenia się skóry.

Przyjaciele nas pytali czy damy radę, czy war-

ków: musi być miejsce parkingowe, prze-

to ryzykować? Często też padało stwierdzenie:

stronna recepcja z poczekalnią i miejsce do

przecież nawet wykształcenia w tym kierunku

stworzenia gabinetów oraz strefy wellness.

nie macie! (Anna Konieczna z wykształcenia

Pierwsze wrażenie zawsze odgrywa bardzo

ekonomista i Aleksandra Chudy z wykształce-

dużą rolę. Od samego początku wiedziałyśmy,

nia prawnik) I czy to będzie dobre połączenie

że zabiegi kosmetyczne muszą być wykony-

z branżą kosmetyczną?

wane w pomieszczeniach luksusowych i kom-

Postawiłyśmy wszystko na jedną kartę

fortowych. Po intensywnych poszukiwaniach

i skontaktowałyśmy się z marką Yasumi, któ-

znalazłyśmy wspaniałe miejsce w samym

ra bardzo prężnie działa w Polsce, i nie tylko,

sercu Chorzowa, z doskonałym dojazdem

poprzez swoje gabinety franczyzowe – obec-

zarówno z Drogowej Trasy Średnicowej, jak

nie jest ich ponad sto. Pomysłodawczynią

i z autostrady A4 – hotel Gorczowski.

i założycielką, a także wice- CEO Yasumi,

Jak już wspomniałyśmy, zależy nam na ofe-

jest Zofia Bydałek. Pierwszy Instytut powstał

rowaniu usług na najwyższym poziomie, dla-

w 2004 roku w Kaliszu. Słowa Zofii Bydałek

tego inwestując w markowy sprzęt, wysokiej

utwierdziły nas w tym, że takie miejsce jest

jakości kosmetyki oraz zatrudniając osoby
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W swojej ofercie posiadamy również
jeden z najskuteczniejszych zabiegów
medycyny estetycznej bez użycia skalpela – zabieg HIFU MED LIFT, czyli lifting
bez skalpela i rekonwalescencji. Warto
tutaj zatrzymać się na chwilkę, żeby przybliżyć Państwu ten zabieg. HIFU MED
LIFT przeciwdziała siłom grawitacji,
poprawia owal twarzy, wyostrza kontur,
wyraźnie liftinguje skórę. Zabiegi dają
efekt bezoperacyjnego liftingu czoła, policzków i brzucha. Linia żuchwy staje się
wyraźniejsza, redukcji ulega zwiotczenie podbródka. Brwi unoszą się, a twarz
odzyskuje młodszy wygląd. Zabiegami
HIFU MED LIFT redukować można lokalne otłuszczenia na ciele oraz liftingo-

wytchnienia dla siebie, krótkiego wypo-

wać skórę po odchudzaniu i ciąży.

czynku połączonego z zadbaniem o swoje

Uzupełnieniem zabiegów na twarz są

ciało, relaksu. Miejsca, w którym poczuje-

oczywiście zabiegi na ciało, m.in. fotoepi-

my się jak na krótkich wakacjach, miejsca,

lacje, Nature Body ID. Oferujemy również

do którego będziemy wracać samemu bądź

masaże relaksacyjne i aromaterapeutyczne,

z przyjaciółmi i wreszcie miejsca, które po-

bogatą ofertę zabiegów specjalnie dobra-

może nam w walce z upływającym czasem

nych dla mężczyzn, manicure, pedicure. Po-

oraz ze zmęczeniem codziennym.

siadamy w swojej ofercie zabiegi dedyko-

ZAPRASZAMY do Yasumi Chorzów.

wane kobietom w ciąży oraz wiele innych.
Zabiegi w YASUMI wykonywane są
z należytym pietyzmem, wyciszeniem
i oprawą muzyczno-aromatyczną. Wszystkie zabiegi wykonywane są w oparciu
o najwyższej jakości preparaty YASUMI
produkowane w czołowych francuskich
i hiszpańskich laboratoriach. W naszym
Instytucie zadbamy o Ciebie „od stóp do
głów”. U nas choć przez chwilę zapomnisz
o codziennych obowiązkach – poczujesz się
jak na wakacjach. Nasze hasło to: „ZWOLNIJ, ODPOCZNJ” choć przez chwilkę.
Wiemy jak ciężko samemu sobie sprawić taką przyjemność, czasami powtarzamy sobie, że nie mamy czasu, może

Instytut Zdrowia i Urody Yasumi
ul. St. Batorego 35,
41-506 Chorzów
Hotel Gorczowski, poziom -1
tel. 880 980 387
www.chorzow.yasumi.pl,
chorzow@yasumi.pl
instagram: yasumichorzow |
facebook: yasumi chorzow

potem... Dlatego wspaniałym pomysłem
jest

możliwość

obdarowania

drugiej

osoby bonem podarunkowym w formie
ekskluzywnych,

imiennych

zaproszeń

do YASUMI SPA CHORZÓW .Wartość
bonu może być dowolna, a w zależności
od ustaleń może być widoczna lub niewidoczna dla obdarowanego. Bony są pakowane w przepiękne kartonowe pudełeczka, gotowe do wręczenia. Bony są świetną
alternatywą dla tradycyjnych prezentów,
ponieważ oprócz prezentu podarujesz wybranej osobie chwilę czasu dla siebie!
Stworzyłyśmy miejsce w Chorzowie dla
wszystkich tych, którzy potrzebują chwili
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PODRÓŻE
KLAUDIUSZ SEVKOVIC

DA NANG / WIETNAM
Tym razem mój kierunek podróży to Wietnam. Chciałbym
podzielić się z Wami moimi wrażeniami szczególnie z dwóch,
jakże różnych, miast leżących w środkowej części tego azjatyckiego kraju: Da Nang oraz Hoi An. Oczywiście w tej
krótkiej opowieści zatrzymam się na fantastycznych polach
golfowych.
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To właśnie one zachęciły mnie do tej

mogłem doczekać się turniejów golfo-

podróży. Nie przypuszczałem, że tak

wych, na które właśnie zostałem zapro-

wysokim standardem poszczycą się pola

szony.

golfowe w tej części świata, a widziałem

Widok z samolotu zupełnie mnie zasko-

już wiele z nich w innych zakątkach. Nie

czył, gdy spojrzałem na wysokie, błysz-
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czące na horyzoncie wieżowce znajdujące

firma Louis Berger. Odzwierciedla on wie-

go dziedzictwa UNESCO – sanktuarium

się w Da Nang. I oto niebawem znalazłem

rzenia i kulturę Wietnamu. Smok to w tej

Czamów w Mỹ Sơn oraz Hội An – staro-

się w centrum ogromnej aglomeracji z no-

części świata symbol nie tylko bogactwa,

żytny port z unikalną zabudową chińską,

woczesną architekturą. Wszędzie gwar,

szczęścia, ale również symbol ducha i wa-

wietnamską i japońską pochodzącą z XV

ruch, hałas, pośpiech i mnóstwo bardzo

leczności kraju. Wietnamczycy wierzą

–XIX wieku.

podobnych do siebie twarzy. Życie toczy

też, że liczba sześć przynosi powodzenie.

Tuż za miastem zaczyna się długa na 30

się tu z taką intensywnością, że zapiera

Most więc mierzy 666 metrów długości,

kilometrów słynna piaszczysta plaża Chi-

dech. Chłonąłem te wszystkie dźwięki,

66 metrów wysokości i posiada 6 pasów

na Beach. Jakże szeroka, piękna, z mięk-

zapachy. Z bliska patrzyłem na mnó-

przeznaczonych dla ruchu drogowego.

kim, złocistym piaskiem skłania do plażo-

stwo straganów, stoisk z jedzeniem. Tak,

Co niedzielę i sobotę wieczorem ruch na

wania i słonecznych kąpieli. Spacerując

to było prawdziwe street food, o którym

moście zostaje wstrzymany, a smok zieje

brzegiem morza zachwycałem się mały-

słyszałem i nie omieszkałem spróbować

przez parę minut ogniem i spryskuje ob-

mi łodziami przypominającymi skorupy

moich ulubionych owoców morza. Rze-

serwujący tłum wodą. Przedstawienie to

orzecha włoskiego. Bujały się na wodzie

czywiście, były wyśmienite.

można oglądać z mostu lub z dołu.

i zachęcały do podróży w nieznane.

Moją uwagę przykuły niezwykłe mo-

Jeszcze jeden most przykuł moją uwagę,

W niewielkiej odległości od Da Nang

sty, które łączą część wschodnią i za-

do tej pory nie widziałem takiej konstruk-

znajduje się półwysep Son Tra Peninsu-

chodnią Da Nang, podzielone przez rzekę

cji. Otóż przed moimi oczyma ukazały się

la i szczyt Dinh Ban Co. To stąd można

Han. W ciągu dnia pędzą nimi samochody

ogromne dłonie, to na nich wznosi się Złoty

podziwiać fantastyczne widoki na miasto,

i skutery, wieczorem zaś mosty rozświe-

Most. Zawisł na wysokości 1400 metrów

port i góry. Ponadto znajduje się tutaj, po-

tlają się tysiącem świateł i migocząc od-

nad poziomem morza w okolicy górskie-

dobno jedyny na świecie, posąg Buddy

bijają się w rzece. Niezwykłej urody jest

go resortu Ba Na Hills i ma 150 metrów

w postaci kobiety.

most Dragon Bridge, czyli Most Smo-

długości. Jest fantastycznym tarasem wi-

Opuściłem Da Nang i udałem się do

ka. Budowa tej imponującej konstrukcji

dokowym, który zapiera dech w piersiach.

pobliskiego miasta Hoi An. I znów kom-

rozpoczęła się w 2009 roku, zakończyła

Niebywały widok na morze i góry. Serwis

pletne zaskoczenie – wydawało mi się,

w 2012, a pod koniec 2013 roku most od-

Bored Panda porównał most do budowli

dano do użytku publicznego. Projektem

rodem z „Władcy Pierścieni”. W bliskiej

i budową mostu zajęła się amerykańska

odległości znajdują się zabytki światowe-
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że cofnąłem się w czasie. Przecierałem

most ze świątynią buddyjską w środ-

rolników, wsłuchiwałem się w odgłosy

oczy ze zdumienia, bo zobaczyłem ma-

ku. U wejścia do środka z jednej strony

przyrody. Czułem się wolny i beztroski.

lownicze miasteczko, stare, zabytkowe,

znajdują się dwa posągi małp, natomiast

Dotarłem do plaży, która uważana jest

o niskiej zabudowie. Okazuje się, że

z drugiej psów. Chronią one niewielką

nie tylko za najpiękniejszą w środkowym

początki miasta sięgają już I tysiąclecia

świątynię, pełną dymu z kadzidełek oraz

Wietnamie, ale również jedną z najpięk-

przed naszą erą. Wtedy to założono tutaj

darów od wiernych.

niejszych w kraju. Czyste, ciepłe Morze

port, który do czasów kolonialnych był

To miasto typowo turystyczne, jest

Południowochińskie, śnieżnobiały piasek

największym portem kontrolującym tę

gwarno, ale przyjemnie, można usiąść

i idealna dla mnie pakamera sprawiały, że

część Jedwabnego Szlaku. W związku

w jednej z wielu kawiarenek czy restaura-

byłem w siódmym niebie. Niezapomnia-

z dynamicznym rozwojem osiedlali się

cji i delektować się różnymi regionalnymi

ne wrażenie zrobiło na mnie Hoi An nocą.

tutaj kupcy z Japonii, Chin oraz krajów

potrawami czy napojami. W powietrzu

Bardzo wielu turystów przemieszczało

europejskich. Do dnia dzisiejszego na

unosi się mnóstwo zapachów przyrządza-

się urokliwymi uliczkami Starego Mia-

starym mieście można zobaczyć zabytki,

nych dań czy wietnamskiej kawy. Oczy-

sta. Wszędzie świeciło się mnóstwo ko-

które są pozostałością ich obecności.

wiście wszędzie wokół są rozmaite straga-

lorowych lampionów, rozwieszone były

Wypatrzyłem kolejny most. Tym ra-

ny, kramy, stoiska z mnóstwem pamiątek,

w każdym miejscu i rzucały czar wokół.

zem był to jeden z najcenniejszych za-

ale nie tylko. Zobaczyłem małe warsztaty

Ponadto unosiły się na wodzie, bo można

bytków Hoi An – piękny XVI-wieczny

rzemieślnicze, w których krawcy niemal-

je kupić i „na szczęście” puszczać na rze-

Most Japoński zbudowany przez przy-

że na poczekaniu szyją na miarę – do-

kę. Wietnam wciąż odkrywam na nowo.

byszy z Japonii. Jest to symbol miasta,

prawdy niezwykły widok, jakbym prze-

Czas turnieju zbliżał się, dlatego poje-

a jednocześnie jedyny na świecie kryty

niósł się w czasie o kilkaset lat. Tu także

chałem na pierwsze pole golfowe Ba Na

jest port i fantastyczna plaża. Szedłem
polnymi drogami wśród pól ryżowych,
traw, mijałem stada bydła, tutejszych
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Hills. Ten światowej klasy obiekt położo-

na wszystkich poziomach i umiejętno-

gry, i jest osiągane na wszystkich po-

ny –jest u podnóża słynnych Ba Na Hills

ściach. Duża różnorodność i mieszanka

ziomach golfa – od początkujących, po

na środkowym wybrzeżu Wietnamu, 25

długości gry sprawia, że każda dziura

elitarnych amatorów tego sportu. Widać,

minut od centrum Da Nang. Ten klub

jest wyjątkowa. Niesamowite punkty

że nauka golfa jest tutaj na najwyższym

golfowy został nagrodzony „Najlepszym

widokowe, a całe pole niemalże wtopio-

poziomie. Gra na tym obiekcie jest nie-

polem golfowym w Azji” podczas World

ne w przepięknej urody las. Zarządzany

bywałą przyjemnością. Wszystko jest

Golf Awards 2018. Jestem pod ogromnym

przez IMG, światowego lidera w dzie-

perfekcyjnie zaplanowane i przemyśla-

wrażeniem tego pola. Nie widziałem do

dzinie sportu, wydarzeń i mediów, dzia-

ne. Oprócz niezapomnianych wrażeń

tej pory tak fantastycznie usytuowanego

łający w ponad 30 krajach, Ba Na Hills

z gry w golfa można zatrzymać się w re-

pola golfowego. Widoki są nieziemskie!

to światowej klasy obiekt z akademią

stauracji klubowej i podziwiać panora-

Ta oszałamiająca posiadłość znajduje się

golfa, z zakładem PGA Professional. To

miczne pole golfowe, jedząc przysmaki

wśród jednych z najbardziej imponują-

właśnie działający tu Klub golfowy Ba

lokalne i międzynarodowe. Wnętrza są

cych pasm górskich w regionie.

Na Hills PGA Academy może poszczy-

klimatyzowane, jest także część wypo-

18-dołkowe mistrzowskie pole golfo-

cić się najnowocześniejszą technologią,

czynkowa na świeżym powietrzu, gdzie

we par 72 zapewnia równowagę wyzwań,

w tym Trackman 4 – najbardziej za-

w komfortowych warunkach można ob-

przyjemności i emocji dla golfistów

awansowanym i najnowszym radarem

serwować tych, którzy grają. Przygląda-

klasy premium z technologią Dual Ra-

łem się temu wszystkiemu z zachwytem,

dar. Wszystko to w połączeniu z holi-

a gra na tym polu to czysta przyjemność

styczną filozofią nauczania ma zapewnić

połączona z relaksem w zapierającym

przyjemność i nieustanne doskonalenie

dech otoczeniu.
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Kolejnym polem golfowym, na którym

wymi nagrodami przez lata profesjonal-

relaksacyjne jest świetnie zorganizowa-

miałem zaszczyt grać, było Montgome-

nie utrzymany obiekt oferuje golfistom

ne. Wspaniale spędziłem tu czas.

rie Links Golf Course, stworzony przez

pełne doświadczenie serwisowe. Po grze

Tymczasem pora udać się na kolejne

legendę golfa Colina Montgomerie. To

w golfa gracze mogą zrelaksować się

pole golfowe. A jest nim Hoiana Shores

międzynarodowe, pięciogwiazdkowe pole

w pięknie zaprojektowanym nowocze-

Golf Club – znajduje się na środkowym

golfowe, stanowi wyzwanie i zapewnia

snym klubie. Zaś przez cały dzień mogą

wybrzeżu Wietnamu, pośród 150 hekta-

przyjemną grę dla wszystkich golfistów

korzystać z jadalni i salonu z kuchnią

rów wydm podobnych do tych, z których

z całego świata o różnym poziomie umie-

międzynarodową i wietnamską, jacuzzi,

wyrzeźbiono pierwsze na świecie pola

jętności. To pole jest usytuowane również

centrum fitness, a także mają dostęp do

golfowe. Jego główną cechą jest właśnie

niedaleko Da Nang, ale wygląda zupeł-

sali konferencyjnej i bezpłatny dostęp

to, że powstało bezpośrednio na wydmach

nie inaczej niż Ba Na Hills. Obejmuje

do szybkiego Internetu. Podwoje swo-

oraz w okolicach pięknej plaży. Umiej-

piaszczystą glebę, wydmuchane wiatrem

je otwiera nowo otwarty Montgomerie

scowione jest w pobliżu najbardziej hi-

wydmy, rodzimą roślinność, obfite i po-

Links Hotel & Villas z pięciogwiazd-

storycznego miejsca w Wietnamie – wpi-

fałdowane tereny zielone oraz dokładnie

kowymi pokojami z oszałamiającymi

sanego na Listę Światowego Dziedzictwa

skoszone obszary zrębów. Obecność je-

widokami, bezpłatnym minibarem, 43-

UNESCO – Hoi An. Pole golfowe wy-

zior i strumieni dodaje jeszcze większego

calowym telewizorem z płaskim ekranem

budowano na potrzeby nowego miasta,

uroku. Pole golfowe robi duże wrażenie

i luksusowymi przyborami toaletowymi.

które powstanie niebawem przy samej

i zachęca do gry. Uhonorowany prestiżo-

Prywatne i przestronne wille z trzema

plaży. Wokół pola chińscy i koreańscy

sypialniami i basenami usytuowane są

inwestorzy budują nowe ,,Makao”. Po-

w samym sercu pola golfowego. Ich po-

wstaną tutaj najdroższe hotele i kasyna

łożenie pozwala na napawanie się wspa-

w tej części świata. Dzisiaj na polu Hoia-

niałymi widokami na pasma górskie na

na Shores Golf Club można zagrać tylko

południu i zachodzie oraz na Morze Po-

na specjalne zaproszenie. Pole oddane

łudniowochińskie na wschodzie.

do użytku zostanie w połowie roku 2020.

Montgomerie Links zapewnia dodat-

Przy polu powstaje nowoczesny Clubho-

kowe usługi i udogodnienia, w tym akade-

use, który będzie zapewniał nowoczesne

mię golfa PGA i instruktorów najwyższej

udogodnienia klasy światowej. Z naj-

klasy, wypożyczalnię sprzętu. Można tu

wyższych kondygnacji budynku będzie

także organizować specjalne przyjęcia,

można podziwiać wspaniały pejzaż pola

imprezy, wesela i bankiety. Nie tylko pole

golfowego i piękne wybrzeże Morza Po-

golfowe, ale i całe zaplecze rekreacyjno-

łudniowochińskiego. Dzięki kontaktom,

jakie już posiadam w Azji, udało mi się
na tym polu zagrać dwie rundy i już nie
mogę doczekać się powrotu w to miejsce,
gdy pole będzie oficjalnie otwarte. Pobyt
w Da Nang po rozegranych rundach kończyłem zawsze na wspaniałej plaży, która
ciągnie się wzdłuż całego miasta. Pełen
wrażeń i pozytywnej energii wróciłem do
domu, myśląc już o kolejnej podróży do
Wietnamu. Już w marcu grupa golfistów
uczestnicząca w eliminacjach Silesia Business&Life Golf Cup 2020 zawita na
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turniej w Da Nang.

Salon masażu tajskiego „Thai Sabai” w Silesia City Center, 1 piętro
ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice, tel. 888-588-478
Salon masażu tajskiego „Thai Sabai” w Galerii Katowickiej
3 piętro antresola
ul. 3 Maja 30, ILESIA
40-097BUSINESS
Katowice,&tel.
577-818-088
LIFE

S
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Dziewiąta edycja Silesia Business & Life Golf
Cup za nami. W tym roku emocji było jeszcze więcej
niż w latach poprzednich. Gwarantowała je przede
wszystkim większa liczba turniejów eliminacyjnych.
Finał turnieju był okazją do spotkania ludzi polityki,
sportu, biznesu i znanych ze szklanego ekranu. W
sobotę 24 sierpnia odbyło się wielkie święto golfa.
Finał turnieju nie mógł się odbyć gdzie indziej.
Tradycyjnie już został zorganizowany w miejscu
najbliższym nam nie tylko pod względem geograficznym, ale przede wszystkim najbliższym sercu
– w Śląskim Klubie Golfowym w Siemianowicach
Śląskich. Formuła także znana od początku funkcjonowania imprezy – emocje sportowe połączone
z modą, świetną muzyką i promocją ekskluzywnych marek – to sprawdzona recepta na sukces.
Nie oznacza to jednak, że goście się nudzili. Wręcz
przeciwnie! Na uczestników turnieju czekał szereg
niespodzianek – a wszystko to przy fantastycznej,
słonecznej pogodzie.

ROŚNIEMY W SIŁĘ
Jedną z pierwszych niespodzianek tegorocznej
edycji turnieju było to, że liczba turniejów eliminacyjnych była większa. Pierwsza eliminacja odbyła
się na pełnej cudownych krajobrazów Teneryfie.
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GOLF CUP

SILESIA
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Zima to wspaniały okres, aby zwiedzać egzotyczne
kraje, dlatego w kolejnym turnieju eliminacyjnym
wraz ze wspaniałą grupą golfistów z różnych części Polski udaliśmy się do odległej Malezji. Kolejne
zagraniczne eliminacje odbyły się w Omanie i Turcji. Po egzotycznych wojażach przyszedł czas na
rodzime pola golfa. I tak rywalizowaliśmy kolejno
na: Sierra Golf Resort, Kraków Valley Golf & Country Club, Sand Valley Golf Resort i Śląskim Klubie
Golfowym.
– Wczoraj rozegraliśmy tutaj turniej eliminacyjny, gdzie było 150 graczy, a dzisiaj w wielkim finale
zagrało 96 zakwalifikowanych do wielkiego finału
golfistów. Tych turniejów jest więc coraz więcej, a
co za tym idzie mamy też więcej pracy, ale mamy
naprawdę świetny team, który robi rewelacyjną robotę. Mogę śmiało powiedzieć, chociaż zabrzmi to
nieskromnie, że jesteśmy największym turniejem
eventem golfowym w Polsce – mówił w trakcie finału w Siemianowicach Śląskich Klaudiusz Sevković,
project manager Silesia Business & Life Golf Cup.
To właśnie sprawia, że w Silesia Business&Life
Golf Cup udział biorą także gwiazdy sportu i telewizji. W tym roku podczas finału zaszczycił nas swoją
obecnością między innymi Jerzy Dudek. Ale nie zabrakło także innych znanych postaci.
– Fajnie, że mogę przyjść poobserwować – tym
bardziej, że gdzieś tam amatorsko staram się nieraz
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pouderzać w tego golfa, a są tu jednak naj-

przygotowane pole. Ja jestem tu już trzeci

właścicielka Furelle, przygotowała i za-

lepsi nie tylko z kraju, więc jest naprawdę

raz i ciągle jest lepiej – widać ogromną pra-

prezentowała także specjalną kolekcję

bardzo miło – podkreślał Mariusz Kałama-

cę włożoną w to pole. Jestem zachwycony,

dedykowaną miłośniczkom golfu. To był

ga, znany artysta kabaretowy oraz prezen-

wspaniały relaks – mówił znany satyryk.

dopiero przedsmak atrakcji. O wyjątkową

ter radiowy i telewizyjny.
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atmosferę zadbali także muzycy. Wśród

– Rewelacyjny turniej, znakomicie zor-

Wielki finał to największe, a zarazem

tegorocznych gwiazd, które wystąpiły

ganizowany. Wszystkim dopisują humory.

najważniejsze, wydarzenie, które odby-

na specjalnie na tę okazję zbudowanej

Świetna pogoda, przepiękne pole, naprawdę

wa się w ramach cyklu Silesia Business

scenie, wystąpił zespół Tulia i Agnieszka

warto było tu przyjechać. Polecam wszyst-

& Life Golf Cup. Oprócz sportowych

Adamczewska.

kim, którzy grają w golfa, a tych, którzy nie

emocji na gości czeka szereg innych

– Tutaj są fantastyczni ludzie. Można

grają, zachęcam do tego, żeby zaczęli, bo

atrakcji. I tu nie obyło się bez niespo-

na wiele bardzo fajnych tematów poroz-

jest to naprawdę fajny sport – dodał Marek

dzianek. Wśród nich – pokaz mody zor-

mawiać i przede wszystkim – uwielbiam

Kościkiewicz, muzyk, gitarzysta, wokalista,

ganizowany przez markę Furelle. W tym

śpiewać, a że mogę to robić właśnie w

kompozytor, członek zespołu De Mono.

roku jednak modelki przechadzające się

Siemianowicach Śląskich, tym dla mnie

Od kilku lat w finałowym turnieju udział

między gośćmi po czerwonym dywanie

większy zaszczyt, bo w końcu to moje ro-

bierze także Krzysztof Materna. – Są prze-

prezentowały nie tylko kolekcję przezna-

dzinne miasto – tłumaczyła Adamczew-

mili ludzie, świetna organizacja, pięknie

czoną do noszenia na co dzień. Iza Święs,

ska po swoim występie.

SILESIA BUSINESS & LIFE

Gwiazdę tegorocznej edycji turnieju po
zejściu ze sceny obległy tłumy. Bo chociaż
jest jeszcze bardzo młoda, to pokazała, że
ma ogromny talent, a wielka kariera stoi
przed nią otworem. Roksana Węgiel, bo
o niej mowa, dla publiczności zaśpiewała
między innymi przebój, dzięki któremu udało jej się wygrać Eurowizję Junior.
– Bardzo mi się tutaj podoba. Cieszę się,
że tutaj jestem i mogłam zaśpiewać dla golfistów. Szczerze mówiąc to mało mam do
czynienia z tym sportem, więc to dla mnie
niezwykle ciekawe doświadczenie – mówiła
po zejściu ze sceny artystka.
Wszystkie występy koordynował niezawodny Adam Giza, prezenter programów
TVP. Na gości oprócz atrakcji muzycznych
czekał także specjalnie skomponowany ca-

tering i najwyższej jakości alkohol. Na zwycięzców turnieju czekała natomiast wyjątkowa nagroda – tygodniowy wyjazd golfowy
do Abu Dhabi. Żeby uatrakcyjnić zmagania
sportowe wprowadzono dodatkowe konkurencje – hole in one, nearest to the pin i
longest drive, w których można było wygrać
bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wyniki turnieju prezentowały się następująco:
Stroke play brutto:
1. Młynarski Ernest
2. Poniż Michał
3. Bigus Bogdan
Stableford Netto 0-18:
1. Kotlarek Sławomir
2. Malec Mariusz
3. Roman Tomasz
Stableford Netto 18,1-36,0:
1. Leśnik Tomasz
2. Kozłowski Jacek
3. Chlopecki Piotr
Specjalne nagrody czekały także na
wszystkich gości. Imprezę zakończyła
loteria wizytówkowa, w której także
można było wygrać wiele ciekawych
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nagród rzeczowych. W trakcie imprezy specjalne podziękowania popłynęły
również w stronę naszych sponsorów
i partnerów. Z myślą o nich przygotowaliśmy pamiątkowe patery, które
stanowiły formę podziękowania za
zaangażowanie i pomoc przy organizacji dziewiątej edycji turnieju Silesia
Business & Life Golf Cup.
– Dziewiąta edycja była świetnie
przygotowana. Tak naprawdę pracujemy cały rok, żeby dzisiaj to wszystko
fajnie wyszło i dzięki temu wszystko było dopięte na ostatni guzik. To
chyba był pierwszy raz, kiedy nie
towarzyszył mi aż tak duży stres jak
zawsze, ale za tym stała masa pracy. Z
roku na rok rośniemy, turniejów eliminacyjnych jest coraz więcej i już dziś
zapraszamy na jubileuszową, dziesiątą edycję turnieju. Mogę zapewnić, że
będzie ona wyjątkowa – podsumował
Klaudiusz Sevković, project manager
Silesia Business & Life Golf Cup.
DOŁĄCZ DO NAS!
Co prawda dziewiąta edycja turnieju za nami, ale my nie zwalniamy
tempa! Wystartowały już przygotowania do jubileuszowej, dziesiątej edycji
turnieju Silesia Business & Life Golf
Cup. Możemy uchylić rąbka tajemnicy – tegoroczne eliminacyjne turnieje
odbędą się między innymi w Hiszpanii, Abu Dhabi, Wietnamie, Kambodży i Turcji. Chcesz być częścią tego
niezwykłego eventu? Dołącz do nas!
Każdego roku redakcja Silesia Business & Life organizując turniej
angażuje renomowane firmy i znane marki, tak, by zagwarantować
gościom niezapomniane wrażenia
i fantastyczne nagrody – już dziś
zapewniamy, że w kolejnej edycji turnieju również tak będzie.
Połączymy rywalizację, świetną zabawę, relaks i zapewnimy świetnie spędzony czas w
elitarnym gronie. Wspólnie
będziemy

promować

na-

sze województwo i zarażać wszystkich pozytywną
energią oraz miłością do
golfa. Zapraszamy do kontaktu z nami!
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ZAGRANICZNE TURN
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ABU DHABI
QATAR

HISZPANIA
ALCAIDESA

TURCJA

Grudzień 2019
Styczeń 2020

ABU DHABI
QATAR

Luty 2020

WIETNAM

Marzec 2020

KAMBODŻA

Kwiecień 2020
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Silesia Business & Life Golf Cup 2020
GOLF

Alcaidesa – Hiszpania
Jeszcze w pamięci mamy finał Silesia Business & Life Golf
Cup 2019, a już zaczęliśmy kolejną, X – jubileuszową edycję
naszego prestiżowego, międzynarodowego turnieju.
Nasz pierwszy turniej w X edycji zaczęliśmy na pięknym
polu Alcaidesa Links Resort.

ness&Life Gofl Cup 2020, jak również
turniej partnera naszego KOMU GROUP

Ośrodek Alcaidesa Links Golf Resort

CUP.

składa się z dwóch pól osiemnasto dołko-

Wysoki stopień trudności tej osiemnast-

Przez cały okres pobytu dopisała nam

wych. Jedno to Alcaidesa Links, a drugie

ki powoduje wśród graczy, że pozostaje

wspaniała pogoda, dobre humory i wysoki

to Alcaidesa Headland.

ono na długo w pamięci i nawet czasami

poziom sportowy turnieju.

Pierwsze szczyci się tym, że podziwiać
tam można zapierającą dech w piersiach
panoramę Morza Śródziemnego, Gibraltaru i góry Atlas w Afryce Północnej.
Ułożenie pola powoduje, że z każdego
dołka podziwiamy wspaniałą panoramę
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nie zawsze leci gdzie zakładamy.

słabszą grę rekompensują widoki które
wpływają pozytywnie na stan ducha.
Pole Headland jest ułożone z drugiej

W turnieju wzięło udział 68 golfistów
co powoduje, że był to jeden z większych
turniejów zagranicznych.

strony domku klubowego na górzystym

Zwycięzcy poszczególnych grup za-

terenie wybrzeża. Skala trudności tego

pewnili sobie już udział w X Wielkim

pola jest również bardzo wysoka.

Finale Silesia Business&Life Golf Cup

Giblartaru. Czasami podmuchy wiatru

Na polach Alcaidesy rozegraliśmy dwu-

idące od strony morza powodują, że piłka

dniowy turniej eliminacyjny Silesia Busi-

SILESIA
ILESIA BUSINESS
BUSINESS &
& LIFE
LIFE

który odbędzie się w sierpniu 2020 roku.

X

GOLF CUP

SILESIA
BUSINESS&LIFE

Stroke Play brutto:
1. Lech Sokołowski
2. Piotr Ludyga
3. Leszek Bać
Stableford 0-18:
1. Marek Krolikowski
2. Mariusz Szumanski
3. Mirosław Wiśniewski
Stableford 18.1 – 36:
1. Andrzej Borejszo
2. Andrzej Jasinski
3. Wojciech Jung
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Agnieszka RYLIK
Lady Tyson z dobrego domu
SPORT

Na jubileuszu trzech dekad istnienia Polskiego Związku Kick-boxingu została uhonorowana
tytułem najlepszej Polki w historii tej dyscypliny. Była mistrzynią świata w boksie zawodowym,
posiadaczką dwóch pasów federacji WIBF i WIBO, wielokrotną mistrzynią świata i Europy
w kick-boxingu. Udzielała się jako reporterka i prezenterka telewizyjna, także aktorka. Agnieszka Rylik jest od lat ambasadorką Zdrojowej Hotels, gdzie prowadzi aktywne weekendy. Pracuje
z wieloma firmami prowadząc warsztaty motywacyjne. Od lat udziela sie charytatywnie, od
niedawna także przez swoją fundację.
Napisała świetnie odebraną autobiogra-

cach zostałam już sama z chłopcami i.... się

gibka, skoczna, byłam mistrzynią uników,

fię, jest niezwykłą osobowością medialną,

wychyliłam. Gdy na treningu padło pytanie

a potem zadawałam jeden celny cios i było

a przy tym kobietą uroczą, ciepłą, bardzo

– kto chce jechać na zawody? Oczywiście:

po sprawie (śmiech). Przez całe 17 lat walk

uzdolnioną, charyzmatyczną, pomagającą

ja, ja! No i wygrałam swoje pierwsze zawo-

na ringu nie zaliczyłam ani jednego urazu

innym, słowem jest kobietą renesansową,

dy – koszalińską olimpiadę młodzieży. Tam

twarzy. Jedyny przypadek, gdy byłam sina,

o bardzo szerokim horyzoncie zaintere-

triumfowała dziewczynka o wadze 52 kilo,

był z powodu upadku ze schodków, które

sowań, jakich we współczesnym świecie

w kimonku. I potem już poszło, bo zawsze

szukać ze świeczką. Jednocześnie delikat-

uwielbiałam sport. A fajne było to, że był to

na i bardzo kobieca Agnieszka Rylik, bo

sport indywidualny. Wszystko zależało tylko

niej mowa, była nad Wisłą prekursorką...

od ciebie.

sportów walki. Jako pierwsza wyrwała się
do kick-boxingu i biła się w ringu z niebywałym wprost dla płci pięknej talentem.
– Jestem taka trochę „two-face” – podkre-

Błyskawicznie okazało się, że młody

śla z uśmiechem bohaterka naszego tek-

wiek w niczym nie przeszkadza. Wręcz

stu. – Z jednej strony wrażliwa i kobieca.

przeciwnie. Sukcesy nastolatki przyszły

Z drugiej odważna i twarda. Od urodzenia

natychmiast. Bez doświadczenia, bez tech-

jestem sportowcem. Zawsze ruchliwa, spon-

niki, bez przygotowania, po zaledwie kilku

taniczna, miałam sto pomysłów na minutę.

miesiącach treningów pod okiem cenione-

I uwielbiam wygrywać. Taka po prostu je-

go fachowca Jacka Szczygła kipiąca ener-

stem – deklaruje na wstępie naszego spotka-

gią 15-latka z Kołobrzegu pojechała na

nia mistrzyni wielu dziedzin życia.

mistrzostwa Polski seniorek do Rzeszowa

Z dobrego domu
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Bezprecedensowy
sukces 17-latki

i nieoczekiwanie zwyciężyła pokonując
w finale faworytkę trenera ówczesnej kadry.

Jak to możliwe, że kobieta, która całe

Ta wygrana nie była dziełem przypadku.

życie grała w kosza, siatkę, o twarzy jak

Dwa lata później została mistrzynią świa-

na bokserkę wyjątkowo delikatnej, bez

ta seniorek w kick-boxingu. W wieku za-

jednej blizny, w dodatku z dobrego domu,

ledwie 17 lat osiągnęła bezprecedensowy

trafiła do tak męskiego sportu? – W swoje

sukces w polskich sportach walki! Została

piętnaste urodziny poszłam przypadkowo

najmłodszą zdobywczynią złotego medalu

na trening sekcji samoobrony – opowiada

w historii tej dyscypliny. Następnie jeszcze

ze swadą. – Kuzynka poprosiła bym jej to-

trzy razy z rzędu powtórzyła ten sukces,

warzyszyła i już na pierwszych zajęciach

w międzyczasie stając również dwukrotnie

dostałyśmy mocny wpieprz, bo były tyl-

na najwyższym stopniu podium w mistrzo-

ko pompki, brzuszki, ogólnorozwojówka.

stwach Europy. – Bo ja nigdy nie biłam się

Wtedy jeszcze nie myślałam, że trafiam do

po to, aby bić – zapewnia Agnieszka Rylik.

męskiego sportu, bo na treningu było z 80

– Sport to dla mnie była rywalizacja o zwy-

procent dziewcząt, jednak po dwóch miesią-

cięstwo. Miałam refleks, byłam szybka,
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nie były przytwierdzone do ringu. Z kolegą
chcieliśmy się sparować. Wynajęliśmy salę
i doszło do wypadku. Rodzice, gdy mnie
wtedy zobaczyli, bardzo się zdenerwowali.
Mówili: rzuć to boksowanie w cholerę, a ja
na to: przecież nikt mnie nie uderzył. Spadłam tylko ze schodów!

Przenigdy w męskich gaciach
Rylik zyskała sławę jako „Lady Tyson”
albo „Tayson w spódnicy”. Ten ostatni przydomek odnosił się nie tylko do jej wielkiego
talentu sportowego, ale też do oryginalnego stroju noszonego na ringu. Po prostu nie
chciała boksować w „męskich galotach”,
więc wymyśliła sobie zgrabne spodenki ze
spódniczką. – Kiedy dziewczyny jechały na
zawody w tych swoich dresach, to ja zakładałam różowy żakiecik – opowiada dalej.
– Do walki też zakładały byle co. Zresztą
kiedyś nie było żeńskich strojów do boksowania. Więc gdy zobaczyłam po raz pierwszy Iwonę Guzowską w wysokich męskich
gaciach za kolano, do tego były takie
wysokie buty, z białymi paskami i taką
łydki, to stwierdziłam, że ja tak w życiu
na ring nie wyjdę. To źle wyglądało,
więc obcięłam te buty, a te cholerne paski i podeszwę zamalowałam czarnym markerem.
Na

buty

wywinęłam

skarpetki i dopiero
wtedy

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Foto: Sylwia Grochowska

samą podeszwą, które zakrywały pół

glądałam jak człowiek. Wymyśliłam też so-

z takimi komentarzami jest już super, więc

kombinacji, a mogłam. Z perspektywy czasu

bie, że zamiast w spodenkach będę walczyć

z przyjemnością wspominam tamte czasy,

widzę jakie to było obciążające. Presja, jaką

w spódniczce kopertowej i ładnym topie.

gdy poznałam Przemka Saletę z wąsami

mnie przytłaczano, osobę skądinąd jeszcze

Krawcowa przyszyła mi nawet cekiny na ten

i loczkami, który, jak żartowałam, nosił

niedojrzałą, była ogromna. Co tu kryć:

strój.

wąsy jeszcze przed Adamem Małyszem. Za-

zapieprzałam jak zawodowiec. Bez żadnej

przyjaźniłam się z Witalijem Kliczką, który

taryfy ulgowej, że dziewczyna i że młoda.

przyjeżdżał się do nas uczyć kopać, chodzi-

Na sparingach walczyłam, póki nie padłam.

liśmy razem na dyskoteki do AWF-owskiego

Bez żadnej taryfy ulgowej. W wieku 18 lat

Bokser (nie) musi być
chuliganem
Tę kobiecość Aga przeniosła na ring

„Relaksu”. Miałam też fajny kontakt m.in.

byłam tak wyczerpana, że chciałam znaleźć

zmieniając jednocześnie swój wygląd. Dłu-

z mistrzem olimpijskim i Europy w wadze

się już na sportowej emeryturze, a przecież

gie, przeszkadzające w walce włosy i de-

lekkiej Janem Szczepańskim czy Januszem

wygrywałam wszystkie walki!

koncentrujące, wpadające w oczy kosmyki

Gortatem, wicemistrzem olimpijskim w pół-

zostały zaplecione w dziesiątki warkoczy-

średniej. Byłam ich ulubienicą, przekona-

ków. Każdy włos dzięki temu był utrzyma-

łam ich do siebie.

ny na miejscu. Tradycją przed walką było
też malowanie paznokci, które relaksowało.
Agnieszka udowodniała, że wbrew stereo-
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Jak to dziewczynka
bije się na ringu

Tytuł w namiocie
Ale nastoletnia Aga uwielbiała to, bo jej
dewiza sportowo-życiowa mówiła – albo
wszystko, albo nic. Sukcesy z ringów amatorskich szybko przeniosły się na profesjo-

typowej opinii boks nie zabija ani wrażli-

Przekonać do siebie trzeba było także ro-

nalne ringi. Rok 1994 przyniósł zawodowe

wości, ani kobiecości. A jednak w tamtych

dziców. Jak wspomina – na początku mama

mistrzostwo Europy, a 1995 to zawodowe

czasach w środowisku, także w mediach

była zażenowana, że jej dziewczynka bije

mistrzostwo świata w kick-boxingu. Kolej-

kipiało od pytań – jak to możliwe, że mło-

się na ringu. Tata był spokojniejszy, był

nym krokiem było przejście z kick-boxingu

dziutka, śliczna brunetka – nawet jeśli jest

„za” i żartował, że chyba miała być chło-

do boksu. – Osiągnąwszy w amatorstwie

bardzo wysportowana, pięknie umięśniona,

pakiem. – No tak. Dopiero po latach zro-

praktycznie wszystko, postanowiłam przejść

o świetnej kondycji – odnajduje się w dys-

zumiałam, co przeżywała moja matka. Ale

na zawodowstwo i to również był strzał

cyplinie, w której trzeba kopać przeciw-

zawsze była blisko mnie. Jeździła za mną

w dziesiątkę. Podczas gali w Oświęcimiu

nika i boksować się? Uważano, że to nie

po świecie. Leciała do Madrytu, do Man-

w 1994 roku zdobyłam tytuł mistrzyni Eu-

jest sport dla takich dziewcząt – z dobrego

chesteru, wspierała orientując się dlaczego

ropy, a rok później w Toruniu pas mistrzyni

domu, świetna uczennica, drużynowa, go-

lekarz zamykał mnie na dwa dni w szpitalu

świata w kick-boxingu wywalczony na rin-

spodarz klasy, brylująca na apelach. Była

pod kroplówką, że są nerwy, bo to walka,

gu ustawionym w… ogromnym namiocie

tak rzadkim przypadkiem w tym środowi-

z której nie mogę się wycofać, bo mam waż-

cyrkowym.

sku, że jeden z chłopaków nie chciał z nią

ny kontrakt i ma być transmisja telewizyjna.

Warto dodać, że powyższe tytuły wywal-

sparować na ringu, no bo jak to on będzie

A jednak mama stała przy ringu, choć na

czyła w najbardziej wówczas prestiżowej

się bił z dziewczyną? Gdy jednak dostał kil-

kroplach uspokajających, i patrzyła czy nie

i poważanej organizacji, czyli WAKO-PRO.

ka ciosów, to szybko nabrał respektu i już

umrę w trzeciej rundzie. Wiedziała, że wal-

Oprócz Rylik takie trofeum posiadał wśród

chciał walczyć. – Początki miałam trudne

czę o przetrwanie! Stała się moją najbliższą

Polaków tylko niesamowity Marek Pio-

– nie ukrywa Agnieszka. – Niestety, często

przyjaciółką. W ogóle rodzinę – siostra Ka-

trowski. – W 2000 roku zadebiutowałam na

byłam oceniana przez pryzmat urody. Mu-

tarzyna jest po ekonomii – mam wspaniałą.

zawodowym ringu bokserskim nokautując

siałam się szybko nauczyć być twardą. Do

Czułą, kochającą, wspierającą, bez niej nie

reprezentantkę Węgier Szilvię Porteleki –

boksu najczęściej trafiają ludzie, którzy mie-

odnosiłabym sukcesów, zawsze z empatią,

wspomina dalej – a kolejne nokauty dopro-

li ciężkie dzieciństwo, zostali doświadczeni

że gdy nadchodził czas walki, to zostawa-

wadziły mnie do pojedynku z Diane Dutrą

przez życie. Krzywiono się, że nie mam za

łam tylko ja i przeciwniczka. I walka, którą

o tytuł mistrzyni świata. To starcie także roz-

sobą takiego nieszczęśliwego dzieciństwa

chciałam wygrać. Na tym się skupiałam,

strzygnęłam przed czasem, posyłając Kana-

i jakichś traum, które mogłabym wybokso-

koncentrowałam, ale najważniejsze jest to,

dyjkę na deski już w czwartej rundzie.

wać na ringu. Stereotyp mówił, że bokser

co masz w głowie i jak pracujesz emocjami.

musi być chuliganem. Ze mną było zupeł-

A ja umiałam zrobić w niej porządek. Po-

nie inaczej. Miałam normalną, szczęśliwą

ustawiać sobie priorytety. Nie uderzała mi

Rok 2003 oznaczony był jedyną, zresz-

rodzinę, wiodłam spokojne życie. Niczego

sodówka. Nie kryję, że nieraz wylałam mo-

tą bardzo kontrowersyjną, porażką w bok-

mi nie brakowało... Kiedyś pokłóciłam się

rze łez. Musiałam je wypłakać. Bo to była

serskiej karierze. Po walce z Tracy Byrd,

z Krzysztofem Kosedowskim (świetnie bok-

walka ze sobą, z bólem, z kontuzjami i mnó-

w Mandalay Bay w Las Vegas, podczas

sował, był też moim sekundantem), który

stwem ograniczeń: okres, burza hormonów,

której ostatecznie zerwała nadwerężone

uważał, że charakter do boksu kształtuje

skacząca waga. Za to wszystko płaciło się

ścięgno Achillesa, dwaj sędziowie przy-

ciężkie doświadczenie życiowe. Inna opi-

wysoką cenę, bo sport wyczynowy, powiedz-

znali Amerykance nieznaczne, dyskusyjne

nia głosiła, że się nie nadaję, bo jestem za

my to sobie szczerze, jest zabójczy dla or-

zwycięstwo, trzeci widział triumf Polki.

dziewczęca, za bardzo opalona, za mądra…

ganizmu i dla psychiki. Mój pierwszy trener

– W zasadzie do porażek to byłam, w cu-

Pytałam wtedy – „a jakbym była brzydka

był bardzo wymagający. Nawet wygrywając

dzysłowiu”, przyzwyczajona, bo gdzieś one

i głupia, to mogłabym boksować?” Dzisiaj

słyszałam opieprz, że nie zrobiłam jakiejś

się tam zdarzały, przecież ja 11 lat treno-
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Kontrowersyjny werdykt

wałam kick-boxing, gdzie różnie bywało –

czołową wówczas pięściarkę świata w tej

przyznaje. – Lecz w boksie, to rzeczywiście

kategorii Elizę Olson.

byłam wymiataczem. W Las Vegas miałam

Taniec z Gwiazdami

w drugiej rundzie Tracy Berd na deskach,
gdy strzelił mi Achilles. Odcięło mnie zupeł-

Kiedy w 2005 roku, po wspaniałym zwy-

nie. Walczyłam „twoja-moja”. Werdykt był

cięstwie nad Tawnyah Freeman Agnieszka

niejednogłośny, jeden sędzia dał na mnie,

Rylik była oklaskiwana w Madison Square

dwóch na Tracy, ale pomyślałam sobie –

Garden, jednej z najsłynniejszych bokser-

przegrałam z organizmem, nie z rywalką.

skich aren na świecie, nie przypuszczała,

I od razu byłam gotowa – operacja, zaczynam wszystko od początku, a potem
rewanż, bo wiedziałam, że jestem lepszą zawodniczką od Byrd, więc plan
sobie w głowie spokojnie ułożyłam.
Dramat był tylko i wyłącznie „kontuzyjny”, gdyż trzy miesiące chodziłam
o kulach, a potem zaczynałam wszystko
od początku. Nie załamałam się jednak
tą porażką, wróciłam na ring jeszcze
silniejsza. Rok po walce z Byrd,
tym razem w Manchester
Evening News Arena, zdobyłam dwa mistrzowskie
pasy wagi junior półśredniej dwóch federacji, wysoko pokonując na punkty

że była to jej ostatnia walka. – Moją finalną
walką w czerwcu 2005 roku było zwycięstwo
Foto: Sylwia Grochowska

odniesione na deskach ringu w legendarnej
hali Madison Square Garden w Nowym Jorku, gdzie odprawiłam z kwitkiem rywalkę
z Arkansas – Tawnyah Freeman. Niestety,
kolejne kontuzje uniemożliwiły mi dalsze
występy w ringu.
Zamiast tego rozpoczęła przygodę z…
tańcem. Wystąpiła w „Tańcu z Gwiazdami”,
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w którym dotarła do półfinału. – Po 17 latach

angielski – ukłoniłam się, nie mogłam pra-

bicia się zakończyłam karierę, bardzo udaną,

wie podnieść kolana. Walczyłam ze swoimi

Jeszcze podczas zawodowych wystę-

bo osiągnęłam wszystko, co tylko mogłam

słabościami przed milionami osób. Stres był

pów na ringu Agnieszka zagrała w dwóch

wymarzyć sobie jako sportowiec. 15-latka

przeogromny. Szczęśliwie szybko opano-

filmach, w „48 godzin z życia kobiety” Igi

z Kołobrzegu, wychowana w PRL-u, walczy-

wałam kroki, ale kosztowało mnie to wiele

Cembrzyńskiej oraz „Superprodukcji” Ju-

ła i zdobywała swój pierwszy tytuł mistrzyni

wysiłku. Przyznaję, że musiałam pokonać

liusza Machulskiego i dołączyła jako poli-

Polski, a krótko potem, już jako 17-latka (!)

w sobie opór wewnętrzny, żeby w rumbie

cjantka do bohaterów znanych z poprzed-

mistrzostwo świata seniorek. Następnie przy-

zmysłowo gładzić się po włosach, pamię-

niej części hitu „Pitbull. Nowe porządki”

szły kolejne osiągnięcia: mistrzyni Europy

tając w dodatku o skończeniu ruchu nad-

Patryka Vegi, gdzie na planie m.in. z Joanną

i świata. Wreszcie, po przejściu na zawodow-

garstkiem i zachowaniu uwodzicielskiego

Kulig i Anną Dereszowską aresztowały...

stwo, wygrałam przez kolejne lata 17 walk

wyrazu twarzy. Dopiero w ostatnim odcinku

Artura Żmijewskiego. A potem była kolej-

na 18 stoczonych i wystąpiłam w mekkce

poczułam ten taniec, kiedy tańczyłam sam-

na przygoda w programie TVN – „Agent

boksu, czyli w nowojorskiej Madison Square

bę. Ale to była wspaniała przygoda. To był

Gwiazdy”. Niestety, doznania z tego progra-

Garden, gdzie bardzo rzadko walki kobiet

inny świat, lecz bardzo przyjemny. Odkry-

mu były już mocno rozczarowujące. – Na

gościły i w Mandalay Bay w Las Vegas. My-

łam tam swoją kobiecość: długie kolczyki,

początku było super, wszyscy się cieszyliśmy.

ślę, że jest się czym pochwalić. A wracając

sztuczne rzęsy, make-up. Kosmos, ale fajny,

Później... – „Finał warto obejrzeć, bo to,

do tańca, to propozycję udziału w progra-

tym bardziej, że doszliśmy z Marcinem Ol-

co się działo... Kłótnie, podziały, chamskie

mie dostałam jeszcze w Nowym Jorku, kiedy

szewskim aż do półfinału. A w ogóle to mu-

zachowania niektórych uczestników, brak

przygotowywałam się do walki. Pomyślałam

szę dodać, że taniec łączy, bo z mojej edycji

szacunku do innych... Bardzo zła energia.

sobie: „Kurczę, jak ja będę wyglądać w tych

„Tańca z gwiazdami” przyszło na świat aż

Nie brałam w życiu udziału w czymś takim

kawałkach materiału? Przecież te tancerki są

czworo dzieci!

często półnagie”. A potem się zaczęło. Osiem

Po

zawieszeniu

rękawic

na

kołku

godzin ciężkiej roboty dzień w dzień. Masz

Agnieszka Rylik zaczęła spełniać się jako

przed sobą obcego faceta. Biodro w biodro,

dziennikarka

nos w nos.

TVN”. – Jeszcze boksując debiutowałam

Uwodzicielska twarz rumby

programu

„Dzień

dobry

w TVP – mówi. – Od razu zostałam rzucona
na głęboką wodę. Nikt nie dopuszczał mnie

Agnieszka Rylik przyznaje, że program

do głosu, za to dużo miałam na głowie, spo-

„Taniec z gwiazdami” pochłaniał jej mnó-

ro nerwów mnie to kosztowało, ale atmos-

stwo czasu. I znowu musiała ciężko praco-

fera była bardzo przyjemna, a autorski pro-

wać, bo to, co było atutem na ringu, prze-

gram w TVN-ie prowadziłam przez 11 lat.

szkadzało w tańcu towarzyskim. – Bokser

To było ekstremalne, superprzejście z ringu

musi mieć napięte mięśnie obręczy barko-

do nowej rzeczywistości. Miałam mnóstwo

wej, a tancerz wręcz przeciwnie – analizuje.

adrenaliny, której zawsze tak łaknęłam.

– Wtedy odkryłam też mięśnie, o których do
tej pory nie miałam pojęcia. W walcu angielskim szyja ma być wyciągnięta, a głowa
odchylona do tylu i odwrócona w kierunku
przeciwnym do ruchu po parkiecie. A to już
jest prawie niemożliwe. Pamiętam, że kiedy
na początku pierwszego tańca – to był walc
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Frustrujący Agent

i na pewno już nie chcę. Kilku uczestników...
zero klasy, zasad, liczą się tylko pieniądze!
Znając montaż tego programu pewnie moje
komentarze będą wycięte” – napisała wtedy na instagramie wyraźnie zdenerwowana
Agnieszka Rylik.
– Czegoś takiego jeszcze nie widziałam
– nie kryje rozczarowania po latach. – Wygrałam konkurencję, ale to nie znalazło
się w programie. Zostało wycięte w montażu, wycięli mnie prawie ze wszystkiego,
bo w tym programie nie obowiązują zasady fair play. Wszystko było sztuczne
i zakłamane. To było nie w porządku,
bo ja zawsze mówię prawdę, mam
swoje zasady, jestem sobą.
Tymczasem znalazłam się
w brutalnym biznesie,
w którym trzeba mieć
twardy tyłek. W któ-
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rym sprzedano by cię za grosz, bo wszyst-

wjazdem motorem do basenu czy na przy-

ko jest na sprzedaż. Fizycznie wytrzymałam

kład lataniem F-16. – To była megaprzygo-

„Agenta”, natomiast psychicznie zostałam

da, pewnie bym ją powtórzyła – przyznaje.

zduszona na amen. Ale to już historia. Nie

– Po locie powiedziałam żartem generałowi

interesuje mnie to.

Dariuszowi Malinowskiemu, z którym leciałam, że nikt mnie nigdy tak nie przeleciał.
A już na poważnie – to lecąc w przygodzie
życia cztery razy wymiotowałam, a na ko-

Agent odkrył najsłabszy punkt naszej mi-

niec miałam black out (straciła przytom-

strzyni, którym jest córka. Niestety, przez

ność). Teraz śmieję się, że tylko w podróż

trzy dni nie mogła do niej zadzwonić, choć

w kosmos muszę wyruszyć.

obiecywała jej, że to zrobi. Wylała morze
łez. – Marysia jest przecudowna. Cudowny
człowiek rośnie. Jest zadziorą, jakbym siebie

Najważniejsza walka
– walka z sobą

widziała w dzieciństwie. Wychowuję ją, by

Czego sport naszą mistrzynię nauczył?–

była z pokorą, szacunkiem dla ludzi, by wy-

zapytaliśmy na koniec naszą mistrzynię.

rosła na dobrego człowieka. I ona taka jest.

– Konsekwencji, systematyki, że nie wolno

Marysia jeździ na nartach, gokartach, upra-

odpuszczać. Także pokory do życia – pod-

wia gimnastykę, chodzi na tenisa, na basen,

kreśla. – Bo jesteś na górze, ale nagle

ale też ćwiczy balet. Jednocześnie chodzi do

kontuzja, coś tam i już cię nie ma. Trzeba

British School i uczęszcza do Państwowej

mieć do tego dystans, bo sport jest tylko wy-

Szkoły Muzycznej. Ma talent muzyczny, gra

cinkiem życia. Trzeba mieć też prawdziwą

na fortepianie, perkusji. Lubi różne formy

rodzinę, jaką mam. Nie układałoby mi się

aktywności, ale na boksie powiedziała, że

w życiu, gdybym nie miała wszystkiego po-

jest tutaj za głośno. Cztery lata temu, gdy

układanego w życiu osobistym. Najważniej-

miała pięć lat, stwierdziła, że szybko bie-

szą walką jaką w życiu stoczyłam, to była

gam, i że mamy podobne charaktery. Tak,

walka z sobą. Walczyć o kogoś jest łatwiej

to fakt, jesteśmy mocne babki, choć Marysia

niż o siebie. Ktoś kiedyś powiedział – „jak

jest bardziej ekspansywna i otwarta. Nie za-

jesteś w dupie, to jeszcze nic, gorzej, jeśli

trzymasz jej. Ostatni rozdział mojej biografii

zaczynasz się tam urządzać”. Miałam taki

„Nokaut. Historia bokserki” poświęciłam

moment w życiu, kiedy trzeba było podjąć

kochanej Marysi, choć medialnie nie poka-

decyzję. Jestem osobą zadaniową, więc

zuję jej.

walki ringowe to nie to samo, co zawalczyć

Wspomniana książka, opisująca całą dro-

o szczęście, o to, żeby zmienić swoje życie.

gę Agnieszki Rylik, miała fajny odbiór. Była

Przestać się bać. Jest taka piosenka Edyty

doceniona, choć powstała dość... nieoczeki-

Bartosiewicz – to jest mój hymn od 18. roku

wanie. – Nie chciałam nigdy książki o sobie,

życia, nazywa się „Tatuaż”. – „Wszystko

bo nie lubię biografii – wyznaje szczerze.

będzie dobrze, jak przestaniesz się bać”.

– Decyzja o jej powstaniu zapadła, gdy wy-

Napisałam nawet do Bartosiewicz na fan

grałam walkę o siebie, o swoje szczęście. To

page’u, chyba o trzeciej w nocy. I odpisała

miała być książka na lata. Ale pamiętam, że

mi, że super, że jest moją fanką, że oglądała

jako dziecko wisiały w moim pokoju plakaty.

walki. Długo trwało, ale w pewnym momen-

Na jednym z nich, na tle niebieskich chmu-

cie przestałam się bać, mimo pytań, jak so-

rek, widniał Sylwester Stallone. Po wielu

bie poradzę sama? Bo musisz rozbić rodzinę

latach, jako jedyna kobieta komentowałam

i zastanawiasz się, jak dziecko na to zare-

w Las Vegas dla TVP Sport walkę Oscara de

aguje. Nieważne jest wtedy twoje szczęście,

La Hoyi i siedzący blisko mnie „Rocky” bił

bo wiadomo, dziecko jest najważniejsze, ale

największe brawa. A po walce Sylwek zapro-

martwisz się o wiele rzeczy. Jak zmienia-

sił mnie do siebie, wspaniałą pamiątką jest

łam swoje życie, to był trudny moment. Te-

to zdjęcie, jakie mam z Rockym.

raz jestem kochana i kocham, a miłość jest

Wielu zawodnikom po zakończonej karie-

najważniejsza, jest motorem napędowym.

rze brakowało tej sportowej adrenaliny. Stres

Teraz żyję tak, jak chcę. Przeszłości już nie

i adrenalina przed walką są niepowtarzalne

ma. Istnieje tylko przyszłość.

i Agnieszka tę adrenalinę z ringu zastąpiła

Zbigniew Cieńciała

inną. Skokami ze spadochronu, motolotnią,
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Foto: Sylwia Grochowska

Ukochana Marysia.
Fotka z Rockim. Lot F-16
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