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Po prostu lśnij

1

MOC: 400

KM

PRZYSPIESZENIE: 5,6

s do 100 km/h

W zależności od wersji silnika zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi od 2,1 do 8,0 l/100 km, emisja CO2 od 49 do 186 g/km.
Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji na: www.volvocars.pl
2

Diamond’s Club business magazine jesień 2016

Diamond’s Club business magazine jesień 2016

3

spis treści

spis treści

jesień 2016

jesień 2016

Bussiness… … or Pleasure
DC NEWS

str. 7
Patronat DC | Filmowo | Premiera | Farmy czystej energii? Nie u nas
| imigranci Pogrążyli Merkel | „Amazon zatrudnia? Amazon zwalnia!”
| 16. MFF t-mobile Nowe Horyzonty | Europejski gigant ujawnia
zyski | Stały rynek nieruchomości | Pierwszy polski klub w Champions League od 20 lat – Legia Warszawa | Kto zarobił na Rio?

Kreatywność nie zna granic

str. 22
Symfonia architektury

Moje życie na scenie

TEMAT Z OKŁADKI

str. 30

str. 64

Panowie ze Śląska

Sport to radość

Feel to jeden z najbardziej popularnych zespołów muzycznych w Polsce. Czym jest muzyka dla ich lidera, Piotra Kupichy? Znajdziesz odpowiedź w artykule.

Konior Studio – autorskie biuro projektowe Tomasza Koniora. Zespół
zaprojektował ponad 100 budynków oraz otrzymał kilkadziesiąt
nagród i wyróżnień.

Włodzimierz Szaranowicz powiedział, że Robert Korzeniowski potrafi
pieknie opowiadać o sporcie samym sobą. Cieszymy się,że czytelnikom DC
trochę poopowiadał o swojej drodze od dzieciństwa aż po dzień dzisiejszy.

KRAJE I TERYTORIA

Lifestyle

Self motivation

Rejony (nie)znane

str. 76

str. 36

Kultura

Słowacja

O pięknie Słowacji, jej gór i dzikiej natury opowiada nam dyr. Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej, Ján Bošnovič.

na widelcu

str. 84
Fashion

str. 26
str. 12
Atrakcyjne tereny Górnego Śląska

Mamy 2016 rok. W związku z intensywnym rozwojem miast Górnego
Śląska, warto rzucić okiem na niektóre z nich. Jeżeli odrzucimy nasze
uprzedzenia, zobaczymy, że wychodzą na powierzchnie biznesu i rozległych inwestycji.
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7 sposobów na pourlopowy nadmiar pracy

Pierwszy tydzień po powrocie z urlopu. Najcięższy poniedziałek w
roku. Tona papierów, setki maili. Po kilku dniach zmęczenie przegania
wakacyjny luz. Dosięga Cię wściekłość, zmęczenie i frustracja. W dodatku część Twoich współpracowników jest nieobecna. Z powodu wakacji oczywiście. Zastanawiasz się, czy w ogóle warto było wyjeżdżać
na urlop.
Diamond’s Club business magazine jesień 2016

str. 52
Kuchnia słowacka

Co zjeść u naszych południowych sąsiadów.
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str. 90
Gadżety
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słowem wstępu

DC NEWS

„Narodzić się

Patronat DC

na nowo”

Takie postanowienie
postawił sobie mój
wielki bohater Robert
Korzeniowski, pewnie
w okolicach czasowych
tuż po olimpiadzie
w Barcelonie w 1992
roku. Wyobraźmy
sobie, że pracujemy
nad projektem 4 długie,
ciężki lata, pełne
wyzwań i wylanego potu
i ktoś niweczy nasz plan
tuż przed „linią mety”.

DC Business Magazine
klub ludzi z pasją
www.dcmagazine.pl

Z pewnością są tacy, którzy machnęli by ręką, inni się załamali, ale są też tacy jak nasz mistrz,
którzy gdzieś w głębi serca powiedzieli: nie poddam, dopóki nie wygram!!!
Tylko jak to zrobić? Robert Korzeniowski w rozmowie ze mną zdradził kilka sekretów
i ostrzegł, że więcej nie zawsze znaczy lepiej. Wypowiedział magiczne dla mnie słowa: „Musiałem narodzić się na nowo”
Narodzić się na nowo…a może to: „Wstać z kolan, otrzepać kurz z siebie, wyprostować ciało
i obrawszy cel, odpalić!” Tylko tyle? To ja to zrobię! Ale jak to powiedział sławetny polityk:
„mężczyznę poznaje się po tym, nie jak zaczyna, ale jak kończy” A ja chciałbym dodać, że
czasami kobiety są „prawdziwymi mężczyznami”. To one pokazują tak pięknie jak przeć do
przodu konsekwentnie pomimo przeciwności losu. Z naciskiem na konsekwentnie. To słowo
nader często przewija się w rozmowach, które przeprowadzam z ludźmi sukcesu, ludźmi pełnymi pasji i wiary w to co robią.
Jest jesień, liście spadają z drzew i nieuchronnie przechodzą do historii. Zgniją, znikną, nie
będzie ich już za kilka tygodni. Przyjdzie wiosna po zimie i narodzi się świat na nowo, a my?
Czy przygotujemy się do narodzenia, naszego na nowo narodzenia, czy wyciągniemy wnioski
z lekcji jaką jest niewątpliwie porażka, bo każdy z nas przecież jej smak poznał, jeśli nie, to
znaczy że już nie żyje! Ale wg Roberta Korzeniowskiego i sukces może być ciężką lekcją do odrobienia. Bo bardzo trudno się odnaleźć, gdy odniosło się sukces, często myśląc, że kroczymy
już niczym Jezus po wodzie. Tym którzy nie odnieśli jeszcze takiego sukcesu, czy to w sferze
duchowej, finansowej, czy rodzinnej, życzę więcej wiary w swoje możliwości, bo możesz. Więcej niż myślisz! A tym, którzy odnieśli już sukces, gratuluję, jednocześnie życzę pokory. Bądźcie
inspiracją, motywacją i latarnią dla innych.
Owocnej lektury.
Radosław Tracz

Fotografie: NCTS, Apple
INC., Konior Studio,
Silesia Bussiness and
Life, M. Wasilewska P.
Gilarski, R.Causari,

Wydawca:
DC sp. z o.o.,
53-148 Wrocław,
ul. Wolbromska 18/1b

Okres wakacyjny to czas wytężonej pracy organizatorów
eventów. Tym trudniej jest wybrać te które chcielibyśmy
pokazać w naszym magazynie: niebanalne i pełne pasji.
Staramy się dotrzeć do ludzi, kreatywnych i inwestujących w siebie. Takimi są nasi partnerzy z magazynu Moda
i Styl, którzy zaprosili nas do współpracy przy „Fashion
show” w pięknej restauracji Astoria hotelu JM HOTEL
Warsaw. Z miejsca zgodziliśmy się objąć patronatem
medialnym to wydarzenie. Tylu tam wyjątkowych ludzi,
tyle pomysłowej twórczości.. nie możecie tego przegapić!
Relację z tego wydarzenia znajdziecie na stronie 86.
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Filmowo

Okładka: Robert
Korzeniowski/ autor
zdjęcia Piotr Gilarski
dla grupy Lux Med

Premiera

Projekt graficzny:
Agencja Red Baron
Skład i przygotowanie do
druku: Mirosław Jurczak
Materiałów niezamówionych
redakcja nie zwraca.
Nadesłanie materiałów do
redakcji jest równoczesne
z przekazaniem praw
autorskich. Redakcja
zastrzega sobie prawo
do zmian i skracania
nadesłanych materiałów.
Kopiowanie i przedruk
pisma może nastąpić tylko
za pisemną zgodą wydawcy.
Wydawca i redakcja nie
biorą odpowiedzialności
za treść zamieszczanych
reklam i ogłoszeń.
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W tym wydaniu przygotowaliśmy dla was jeszcze dwa znakomite wydarzenia. Jedno z nich to 9. Festiwal Reżyserii
Filmowej. Jest wyjątkowy! Największe gwiazdy polskiego
kina w jednym miejscu. Jeżeli nie mieliście okazji zobaczyć wszystkich gości głogowskiego czerwonego dywanu,
jest na to tylko jeden sposób, nasza relacja ze strony 76.

Ostatnie wydarzenie odbyło się 9 tys kilometrów za naszą
zachodnią granicą w San Francisco. Dwugodzinna konferencja dała nam wreszcie odpowiedź jak po 10 latach od
wyprodukowania pierwszego iPhone wyglądać będą jego
następcy 7. generacji. Zdjęcia i opisy wszystkich nowości podanych na konferencji znajdziecie na stronie 90.
Diamond’s Club business magazine jesień 2016
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DC NEWS

Farmy czystej energii?
Nie u nas

Większość komentatorów naszej sceny politycznej uważa,
że ustawa wiatrakowa wprowadzona w maju to krok wstecz
w dążeniu do spełnienia norm UE. Po zwiększeniu kwoty
przeznaczonej na restrukturyzację kopalń we wrześniu, do
7 mld złotych, część z nich zastanawia się jaki udział miało w tym lobby kopalnianych związków. Kroku światowym
trendom odchodzenia od energii pochodzącej z węgla kamiennego dotrzymują natomiast Brytyjczycy i to mimo Brexitu. Do 2022 planują wybudować największą przybrzeżną
farmę wiatrakową na świecie. 300 turbin, o wysokości co
najmniej 190 metrów ma produkować 1,6 GW energii. Wartość inwestycji szacuje się na 6mld funtów.
Źródło: The Guardian

DC NEWS

Imigranci
pogrążyli Merkel

Europejski gigant
ujawnia zyski

W wyborach do parlamentu Meklemburgi-Pomorza Przedniego, które odbyły się 4 września tego roku, doszło do
sensacyjnej porażki CDU. W głosowaniu, do którego poszło
60% uprawnionych, wygrała prawicowa partia Alternatywa
dla Niemiec (AFD). Mimo niepisanej zasady nie wypowiadania się na tematy krajowe przez polityków niemieckich,
głos w tej sprawie zajęła kanclerz Angela Merkel. Przebywająca na szczycie G20, liderka partii CDU, przyznała, że
wynik ten ma związek z polityką wobec uchodźców, ale
mimo to decyzje wtedy podjęte uznaje za słuszne. Wybory
powszechne w Niemczech, odbędą się w przyszłym roku.
Źródło: Deutsche Welle

Zalando to modowy lider branży e-comerance w Polsce.
W drugim kwartale 2016 roku zwiększył zysk EBIT do
80,9 mln €. Pozwala to na kontynuowanie planów rozwoju potentata z Berlina, czego konsekwencją będzie powstanie nowego centrum logistycznego firmy w podszczecińskim Gryfinie.
Firma Zalando zdobyła przewagę na rynku przedewszystkim
przez oferowanie darmowej przesyłki i zwrotu nietrafionych
zakupów. Do końca drugiego kwartału 2016 liczba klientów
sięgnęła rekordowych 18,8 mln, co wygląda imponująco przy
średniej 3,3 zamówień na klienta przez rok.
Źródło: Puls Biznesu, Business Insider, Rzeczpospolita

„Amazon zatrudnia?
Amazon zwalnia!”

Niepokojące wieści docierają z OZZ Inicjatywa Pracownicza przy amerykańskim potentacie. 3 sierpnia związek
przeprowadził akcję ulotkową mającą uświadomić pracowników o ich prawach. Z informacji jakie posiadają, w ostatnich miesiącach wielu pracowników firmy otrzymało wypowiedzenia z powodu przedstawianych zwolnień lekarskich,
oraz niewyrabiania norm. Inicjatywa informuje, że pracownicy nie posiadają umów na akord, a niektórzy zwolnieni
zdecydowali się złożyć pozwy do sądu pracy.

16. MFF T-Mobile Nowe Horyzonty
Po raz kolejny od 21-31 lipca Wrocław gościł festiwal filmów
T-Mobile Nowe Horyzonty. Projekt wyjątkowy pod każdym
względem. 393 filmy wyświetlone na dużym ekranie, również w Narodowym Forum Muzycznym. Na tegorocznej edycji nie zabrakło jak co roku gwiazd polskiej sceny muzycznej,
oraz pokazów „pod chmurką”. Grali min. Artur Rojek i Natalia Nykiel. Poniżej zamieszczamy listę laureatów tegorocznej
edycji. W październiku pojawi się kolejny kinowy event na
mapie Wrocławia, American Film Festival.
Grand Prix:
Ostatnie dni miasta / Akher ayam el madina / In the Last
Days of the City, reż. Tamer El Said, Egipt, Niemcy, Wielka
Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie 2016, 118’
Nagroda FIPRESCI:
Mroczne bestie / Oscuro animal / Dark Beast, reż. Felipe
Guerrero, Kolumbia, Argentyna, Holandia, Niemcy, Grecja
2016, 107’
Nagroda Publiczności:
Wszystkie nieprzespane noce / All These Sleepless Nights,
reż. Michał Marczak, Polska, Wielka Brytania 2016, 100’
Międzynarodowy Konkurs Filmy o Sztuce
Główna Nagroda:
Magiczna substancja we mnie / A Magical Substance Flows
Into Me, reż. Jumana Manna, Palestyna 2015, 68’
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Specjalne Wyróżnienie:
Bardzo romantycznie / Muito romântico, reż. Melissa Dullius, Gustavo Jahn, Niemcy, Brazylia 2016, 72’
konkurs europejskie filmy krótkometrażowe
I nagroda (ex aequo):
Kwassa Kwassa, reż. Tuan Andrew Nguyen, Superflex, Dania, Wietnam 2015, 19’
I nagroda (ex aequo):
Ze wszystkimi naszymi aparatami / With All Our Cameras,
reż. Miguel López Beraza, Hiszpania, Węgry 2016, 27’
konkurs polskie filmy krótkometrażowe
I nagroda:
Nauka / Education, reż. Emi Buchwald, Polska 2016, 19’
Konkurs Powiększenie
najlepszy wideoklip:
Limbs of Sun, reż. Krzysztof Skonieczny, Jacqueline Sobiszewski, Polska 2016, 10’
najlepszy film:
Goran The Camel Man, reż. Marcin Lesisz, Polska, Gruzja
2016, 17’
Nagroda Specjalna:
Tu Do / Asia Mina, reż. Maciej Gryzełko, Polska 2015, 4’
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Stały rynek
nieruchomości
Kolejna już edycja raportu Deloitte, na temat wartości rynku nieruchomości w europie zaczyna się od porównania
wskaźnika wzrostu gospodarczego (GDP). Polska wypada
bardzo dobrze na tle takich krajów jak Francja, Austria,
Niemcy, czy Wielka Brytania notując w 2015 roku najwyższy wynik od 4 lat, na poziomie +3.6%. W zestawieniu wyżej plasują się jedynie Czechy i Irlandia. Oczywiście branża
deweloperska ma duży wpływ na naszą gospodarkę. Według raportu stale rośnie ilość wolnych mieszkań. Budujemy 4,4 mieszkania rocznie na 1000 mieszkańców. Jednak
Polaków, chyba jeszcze nie stać jeszcze na kupowanie tylu
nieruchomości. Co ciekawe mieszkania w naszym kraju,
przy średniej cenie 1000 €/m2, dalej należą do najtańszych
w Europie. Przy średnich metrażach 114m2 w Warszawie,
140m2 w Krakowie i 181m2 w Łodzi, należą też do największych budowanych na starym kontynencie. Wychodzi na
to, że jeżeli Polacy kupują mieszkanie to nie zadowalają
się małym. W porównywalnej cenie jak we Wrocławiu czy
w Łodzi, możemy kupić mieszkanie w Porto (1700 €/m2),
Valencji (1900 €/m2), Ostrawie i Budapeszcie (1500 €/m2).
Ok. 2000 euro zapłacimy za mieszkanie w Warszawie, Turynie, Lizbonie, Hadze czy Pradze.

Pierwszy Polski klub
w Champions League od
20 lat – Legia Warszawa
Niezależnie od stylu mamy to. Nasz mistrz kraju awansował do fazy grupowej Champions League pokonując
Dundalk w dwu meczu 3:1 (1:1 na Łazienkowskiej).
Rywalami Legii w fazie grupowej są Borussia Dortmund,
Real Madryt oraz Sporting Lizbona. Za sam udział
w fazie grupowej warszawski klub otrzyma 12,7 mln €,
za zwycięstwo w meczu 1,5 mln €, a za remis 0,5 mln €.
Diamond’s Club business magazine jesień 2016

Kto zarobił na RIO?
Wielkie sportowe imprezy to poza występami sportowców
ogromne pieniądze pompowane w reklamy i organizację.
W Polsce jedynie TVP miała prawa do transmisji tegorocznych Igrzysk Olimpijskich. Średnio wydarzenia te śledziło
771 367 osób na TVP1, 883 322 na TVP2, oraz 98 858 na
TVP Sport. Krajowy nadawca publikował wydarzenia również na swoich dwóch platformach internetowych sport.
tvp.pl, oraz aplikacji mobilnej, gdzie 4,5 mln użytkowników odtworzyło klipy wideo 16 mln razy. Wpływy reklamowe z emisji telewizyjnej przyniosły łącznie 59,13 mln
złotych wpływu (wydatki cennikowe netto, bez rabatów).
Najwięcej za reklamę wydała firma Aflofarm (11,01 mln
zł), a kolejne miejsca zajęły Procter & Gamble (3,55mln zł),
Natur Produkt Pharma (2,54 mln zł), Grupa Żywiec (2,18
mln zł), Orlen (2,08 mln zł), Johnson & Johnson (2,06 mln
zł), Lidl (1,85 mln zł), Totalizator Sportowy (1,72 mln zł),
Rossman (1,54 mln zł), Orange (1,29 mln zł).
Na podstawie: Nielsen Audience Measurement

Nasi na Igrzyskach
Anita Włodarczyk (złoto - rzut młotem), Oktawia Nowackia (brąz - pięciobój nowoczesny), Monika Michalik
(brąz - zapasy), Wojciech Nowicki (brąz - rzut młotem),
Rafał Majka (brąz - kolarstwo szosowe), Maja Włoszczowska (srebro - kolarstwo górskie), Piotr Małachowski (srebro - rzut dyskiem), Marta Walczykiewicz,
Beata Mikołajczyk z Karoliną Nają (srebro i brąz - kajakarstwo), Magdalena Fularczyk z Natalią Madaj, Monika Ciaciuch z Agnieszką Kobus, Marią Springwald
i Joanną Leszczyńską (złoto i brąz - wioślarstwo), Maria Andrejczyk (4. miejsce - rzut oszczepem), Joanna
Jóźwik (5. miejsce - bieg na 800m) oraz Katarzyna Niewiadoma (6. miejsce – kolarstwo szosowe).
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robert mówi

felieton

Jesień, jesień

®

złote liście spadają z drzew…

Przed przeczytaniem tego felietonu skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą gdyż nie właściwa interpretacja i brak
dystansu może spowodować uszczerbek na zdrowiu!
Wrzesień to bardzo trudny miesiąc. Dzieci wracają do szkoły my
wracamy do pracy. Na początek zróbcie mały rachunek sumienia
z wakacji. W tym celu warto użyć wagi, ona od razu pokarze czy nasze
sumienie jest lżejsze, czy cięższe. Warto też przejrzeć zdjęcia z wyjazdów na których świetnie widać czym to sumienie było obciążane.
Dobrym sposobem na walkę z tzw. „przesileniem jesiennym” mogą
być wspomnienia z wakacji. Niestety niektórzy nie wiele pamiętają,
bo akurat jak na złość w ich hotelu alkohol był za darmo. Po za tym
jak zwiedzać te wszystkie piękne miejsca skoro darmowy Internet był
tylko przy lobby w hotelu. Wychodzi na to że w tym roku największymi szczęściarzami byli Ci którzy dali się wciągnąć w grę polegającą
na łapaniu Pokemonów. Nie dość, że się za nimi nabiegali to jeszcze
pozwiedzali. Nawet wiernych w kościołach przybyło, ze względu na
bardzo wyjątkowe okazy pochowane w świątyniach. Po takich wakacjach naprawdę ciężko wrócić do pracy, tym bardziej że wszystkie
najtrudniejsze i najważniejsze tematy odłożone zostały na półkę
pt. „zrobię to po wakacjach”. Moja propozycja jest prosta: przełóżcie
to wszystko co macie do zrobienia na półkę pt „ zrobię to zaraz po
nowym roku”. A jeśli chodzi o szkołę naszych dzieci to też nie dajmy
się zwariować, przecież nie każdy od razu „orłem został”. Nie wiem czy
wiecie, że prezes Jarosław, wódz narodu, kiedyś nie zdał z klasy do klasy a mimo to doktorem prawa został. Swoją drogą mógł też powtórzyć
rok studiów, szczególnie ten o Trybunale konstytucyjnym. Patrząc
jeszcze na ostanie osiągnięcia minister edukacji Pani Zalewskiej to
w ogóle bym się szkołą nie przejmował. Pani minister podobnie jak jej
poprzednicy jest świetnym przykładem na to że „ kto umie robić to
robi, kto umie uczyć to uczy a kto nie umie ani jednego ani drugiego to
zostaje ministrem edukacji” . Ale żeby nie było, że się tylko polityków
czepiam spójrzcie na piłkarzy, ile oni pieniędzy kosztują, ile milionów
zarabiają. Więc może zamiast wyganiać dzieci do szkoły wygońcie je
na boisko. Sami też pobiegajcie, na zdrowie to wszystkim wyjdzie. Od
lat to powtarzam, najważniejszy jest dystans szczególnie ten do siebie!
Robert Korólczyk

10

Diamond’s Club business magazine jesień 2016

www.pinus-okna.pl
PPUH PINUS SP.J. J&M SMOLARCZYK
ul. Topolowa 15, 49-318 Skarbimierz - Osiedle, k/Brzegu (województwo opolskie)
11
Diamond’s Club business magazine jesień 2016
telefon: + 48 77 411 39 25, FAX: + 48 77 411 39 23, e-mail: pinus@pinus-okna.pl

rejony (nie)znane

tradycje
rejony na
(nie)znane
Świecie

Atrakcyjne tereny

górnego śląska

z planem
Miasto

„

Chorzów wprawia w ruch – ten charakterystyczny slogan od kilku lat
ma na celu sprowadzenie do miasta nowych inwestorów. W ostatnim
czasie efekty jego oddziaływania są coraz bardziej widoczne.

„

Mamy 2016 rok. W związku z intensywnym rozwojem miast Górnego
Śląska, warto rzucić okiem na niektóre z nich. Jeżeli odrzucimy
nasze uprzedzenia, zobaczymy, że wychodzą na powierzchnie biznesu
i rozległych inwestycji. Przyzwyczajenia Ślązaków, trendy, moda,
wszystko ulega zmianie. Wystarczy cofnąć się o 20 lat i porównać. My
za przykład wzięliśmy Chorzów, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice
– trzy miasta graniczące ze sobą na północ od Katowic. Dzięki
współpracy z magazynem SILESIA BUSSINESS & LIFE, możemy wam
pokazać te trzy, zarządzane z pasją miejsca.

12

„
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Kiedy w 2012 roku miasto Chorzów zdecydowało się odświeżyć, a w zasadzie wprowadzić po raz pierwszy, własną
komunikację wizualną, pomyślano także o „chwytliwym”
haśle. Biznesowo-społecznym szlagworcie, który nie tylko
skusi reklamodawców czy inwestorów, ale także mógłby być
chętnie powtarzany przez dumnych z miasta mieszkańców.
Padło na „Chorzów wprawia w ruch” – co przywołuje oczywiste dla Ślązaków (i nie tylko) skojarzenia i koresponduje
z długoletnią, sportową tradycją miasta. Wszak „RUCH” to
mające długoletnią tradycję sekcje piłki ręcznej i piłki nożnej.
Wielce utytułowane i po dziś dzień bijące się o najwyższe
laury w swoich dyscyplinach, stanowiące doskonałą reklamę
dla miasta i niekiedy również całego regionu.
Diamond’s Club business magazine jesień 2016

„

„Chorzów wprawia w ruch” to hasło promocyjne miasta
zawarte w strategii promocji stworzonej przez konsorcjum
firm „Eskadra” i „Locativo”. Program promocji gospodarczej nosi tytuł „Rozegraj biznes w Chorzowie”/”Invest In
Chorzów – Zainwestuj w Chorzowie”. Wpisuje się w ogólną
strategię promocji, ale jednocześnie obejmuje i identyfikuje
całość działań z zakresu promocji gospodarczej. Zresztą, co
warte uwagi, za atrakcyjną linię kreacyjną kampanii miasta
odpowiada agencja marketingowa BringMore Advertisng
z… Chorzowa. Założeniem jest stawianie na konsekwencję
i pełen profesjonalizm, które mają stanowić o sile marki
chorzowskiej promocji gospodarczej.
13
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Miasto atrakcyjne
dla inwestorów

W planach 20 milionów

Władze Chorzowa coraz intensywniej pracują nad tym, by
wprawić w ruch wymarłe, nieco zapomniane tereny, mogące na siebie zarobić, a także dać miejsca pracy. W tym celu
opublikowano folder „Rozegraj biznes w Chorzowie – play
your business in Chorzów”. – Pierwsza wersja folderu została wydana w 2012 roku, wtedy rozpoczęła się związana
z nim kampania. Na początku marca tego roku zaprezentowaliśmy teczkę inwestycyjną z tzw. invest kartami przedstawiającymi 11 atrakcyjnych terenów w ofercie na zbycie
– mówi Mariusz Jankowski z referatu promocji urzędu
14

miasta, odpowiedzialny za obsługę inwestorów. – Grupą
docelową są inwestorzy, nie tylko operujący na terenie naszego miasta, ale również ci potencjalni z całego regionu.
Wersje językowe fiszek inwestycyjnych otwierają również
szansę pozyskania inwestorów zagranicznych – zauważa.
Plany w kwestii sprzedaży gruntów są bardzo ambitne.
Wspomniane 11 terenów ma łączną powierzchnię 230 tys.
m. kw. W sumie, do 2017 roku, włodarze planują pozbyć
się aż 70 działek i dzięki temu poważnie wzmocnić budżet.
Założenie to wcale nie musi okazać się przesadzone – w samym 2014 roku inwestorzy, w zamian za grunty, wrzucili
do miejskiej skarbonki ponad 6 milionów złotych.
Diamond’s Club business magazine jesień 2016

Chorzów może poszczycić się dogodnym położeniem
w Aglomeracji Śląskiej, liczącej ponad dwa miliony mieszkańców. Całe województwo uznawane jest od kilku lat,
w wielu rankingach, za najatrakcyjniejsze miejsce inwestycji, będące doskonałym gwarantem dostępu do wykwalifikowanych kadr i rynku zbytu. Chwali się coraz bogatszą
ofertą turystyczną – za jedną z nich z pewnością uchodzi
sukcesywnie dopieszczany Park Śląski (największy park
miejski w Europie) z masą atrakcji dla całych rodzin. Innym
przykładem może być wieża wyciągowa Szybu Prezydent
i powstały przy niej, na zrewitalizowanych, postindustrialnych terenach, kompleks gastronomiczno-rozrywkowy
Sztygarka. Zarówno efektownie wyremontowany szyb,
jak i tętniąca życiem Sztygarka, znajdują się na Szlaku Zabytków Techniki. Do tego dodać należy chorzowskie ZOO,
planetarium, rozpoznawalny w całym kraju Teatr Rozrywki, czy Chorzowskie Centrum Kultury – scenę regularnie
goszczącą uznanych aktorów czy muzyków.
Wstydu bez wątpienia nie może przynieść sprawny i komfortowy węzeł komunikacyjny, skupiony w najbardziej zurbanizowanej aglomeracji w kraju. Drogowa Trasa Średnicowa połączona z autostradą A4, bliskość portu lotniczego
Katowice-Pyrzowice i najgęstsza sieć transportu publicznego w Polsce – to niewątpliwe atuty. W Chorzowie na co
dzień żyje ponad 100 tysięcy mieszkańców, a 60% z nich
znajduje się w tzw. „wieku produkcyjnym”. Według danych
statystycznych, miasto może w ostatnich latach pochwalić
się dodatnim odsetkiem migracji. W jego ofercie znajduje
się szeroki wachlarz możliwości opieki nad najmłodszymi
(40 żłobków i przedszkoli) oraz oferta dla edukującej się
młodzieży (ponad 100 szkół). Prócz tego na terenie miasta
znajduje się pięć siedzib uczelni wyższych, jak np. Wyższej
Szkoły Bankowości, ale przede wszystkim katowickiego Uniwersytetu Śląskiego. To właśnie UŚ rozbudowuje
w Chorzowie Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplnarnych. Ma ono stanowić zwarty
kampus nauk ścisłych. Wszystko po to, by dać szanse rozwoju najzdolniejszym studentom, a zarazem wesprzeć rozwój wysokich technologii pożądanych z punktu widzenia
rozwoju gospodarczego kraju. – Chorzów to bez wątpienia
miasto atrakcyjne dla inwestorów, znajdujące się w samym
sercu Metropolii Silesia. Jest bardzo dobrze skomunikowane, ale pamiętajmy, że dysponuje też ogromnym potencjałem ludzkim. Odsetek ludzi z wyższym wykształceniem
jest powyżej średniej, równie obszerne jest zaplecze kadrowe solidnie wykształconych pracowników średniego szczebla – dodaje Mariusz Jankowski.

momodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Rekreacji
i Sportu, zamontowanie solarów słonecznych na Klubie
Sportowym Hajduki, czy remont ulicy Armii Krajowej –
bardzo istotnej, jednej z najczęściej uczęszczanych przez
kierowców nie tylko Chorzowa, ale także Świętochłowic,
Katowic i Bytomia. Finalizacji doczekała się również trwająca od 2010 roku adaptacja terenów przy wspomnianym
szybie Prezydent. Władze miasta starają się wsłuchiwać
w potrzeby mieszkańców, choćby dzięki budżetowi obywatelskiemu.
Rok 2015, zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli magistratu, obfitował w rozmaite inwestycje. – Miasto opracowało plan sprzedaży gruntów i nieruchomości pod inwestycje na lata 2015-2017. W ofercie planowana jest sprzedaż
ponad 70 terenów w najbliższych trzech latach.
Ich przeznaczenie zależy od Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W zależności od lokalizacji
są to tereny pod budownictwo mieszkaniowe, usługi nieuciążliwe, bądź na cele magazynowe, produkcyjne, centra
logistyczne itp.- wymienia Jankowski.
Chorzów ma ambitne plany na przyszłość, również związane z odsprzedażą lub dzierżawą swoich terenów. Choć trzeba przyznać, że są dalekosiężne i trudno w tej chwili dywagować o szczegółach. Do zagospodarowania będą bowiem
m.in. tereny niegdyś należące do przemysłu hutniczego
(wzdłuż ulic Metalowców i Katowickiej), a także hałda przy
Stacyjnej, Legnickiej i Nowej. Wszystko to mogłoby skomponować się z istniejącym już placem Powstańców i będącym w planach muzeum hutnictwa. Rozpiętość terytorialna spora, co podsuwa myśl o podjęciu wyzwania, jakim
byłaby… budowa nowej dzielnicy. Co wcale nie musi być
wydumaną i surrealistyczną koncepcją. Wystarczy wziąć
pod uwagę powstałą we francuskim Montpellier dzielnicę
Port Marianne, która od początku zakładała bliskość miejsc
pracy, dostęp do usług, kompleksy zieleni, co oferuje wysokiej jakości środowisko zamieszkania. Dla Montpellier,
które w drugiej połowie XX wieku poczęło przeistaczać się
w gospodarczy ośrodek, okazało się to haustem świeżego
powietrza. Z kolei za wzorcowe wykorzystania postindustrialnych terenów od lat uchodzą tereny w niemieckim Zagłębiu Ruhry – Gelsenkirchen i Dortmundzie. To właśnie
w południowej dzielnicy Dortmundu, na zrekultywowanych terenach upadłej huty Phoenix, powstało całkowicie
nowe – i co istotne – nowoczesne osiedle.
Pomysłów, przykładów i rozwiązań nie brakuje. Teraz kolej na miasto, mieszkańców oraz inwestorów – by wprawili
Chorzów w ruch.
Maciej Madey

Brać przykład z innych
W ostatnich czterech latach, władze Chorzowa przeprowadziły kilka poważnych inwestycji. Przykładem są: terDiamond’s Club business magazine jesień 2016
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Bliżej niż myślisz

Świętochłowice
„
Z prezydentem Świętochłowic Dawidem
Kostempskim rozmawia Wioletta Tkocz.

– Panie Prezydencie, przejmował Pan Świętochłowice w trudnym dla miasta momencie. Dziś gołym
okiem widać, że miasto się zmienia, sukcesów na
swoim koncie ma Pan sporo, które były najważniejsze w pierwszym roku kadencji?
– W 2011 roku realizowałem nie do końca swój budżet,
bo przejąłem projekt po poprzednikach. Sporządziłem
jednak szeroko zakrojoną autopoprawkę. W głównej mierze zapewniłem wynagrodzenia w oświacie, zarówno dla
nauczycieli jak pracowników administracji oraz obsługi.
Trzeba było też zabezpieczyć środki na siedmioprocentową podwyżkę. Zdecydowałem ponadto, że 2011 rok
będzie poświęcony remontom i inwestycjom w oświacie.
Pomimo szczupłych środków budżetowych, ponad 5,5 mln
zł zostało przeznaczonych na niezbędne remonty w placówkach oświatowych. Postawiliśmy także na inwestycje
w infrastrukturę drogową. Rozpoczęty został pierwszy
etap generalnego remontu ul. Chorzowskiej na odcinku od
ul. Bieszczadzkiej do ul. Bukowego, przebudowaliśmy też
skrzyżowanie ulicy Bytomskiej z Drogową Trasą Średnicową w kierunku Katowic. Był to najbardziej newralgiczny
punkt na mapie drogowej Świętochłowic. Wymienić trzeba
też remont generalny ul. Brzozowej i ul. Imieli wraz z wymianą infrastruktury wodno – ściekowej.
– Nietrudno nie zauważyć, że położył Pan również
akcent na sport, rekreację i kulturę. W Świętochłowicach w tych dziedzinach wcześniej tyle się nie działo, co w minionym roku.
– Rzeczywiście sporo środków finansowych zostało przeznaczonych na inwestycje w infrastrukturę sportową.
Przypomnę, że w roku 2011 zostało otwarte piękne wie16

sukcesy. Kilkanaście osób z terenu Świętochłowic, które
przebywały na długotrwałym bezrobociu znalazło pracę.
CIS prowadzi różne programy, szkolenia oraz działania
ukierunkowane na aktywizację społeczną i zawodową
świętochłowiczan. Biorąc pod uwagę wysokie, kilkunastoprocentowe bezrobocie jakie mamy w Świętochłowicach,
Urząd Pracy zrealizował szereg projektów. Taki koronny
na ponad półtora miliona złotych to projekt „Mam zawód,
mam pracę”, który spowodował, że 24 osoby bezrobotne
założyły swoją własną działalność gospodarczą i od ponad
8 miesięcy doskonale radzą sobie na rynku pracy. Warto
też podkreślić, że otrzymaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę budynku po byłym komisariacie przy ul. Polaka 1. Dziewięć i pół miliona złotych wraz
z wkładem własnym zostanie przeznaczonych na remont
tego zabytkowego obiektu, który posłuży za siedzibę Muzeum Powstań Śląskich. Jest to mój autorski projekt z czasów kampanii wyborczej.

Obiecałem wówczas mieszkańcom, że takie pierwsze
w Polsce muzeum powstanie właśnie w Świętochłowicach.
Prace remontowo – budowlane rozpoczną się już wkrótce.
Inwestycja zakończyła się w 2013 roku. Niezależnie od
tego trwają prace koncepcyjne i projektowe. Na funkcjonowanie muzeum staramy się o środki z Ministerstwa Kultury oraz zaciągamy pożyczkę z programu Jessica. Chcemy,
aby muzeum było połączeniem przekazu historycznego
z nowoczesnością, to powinno zachęcić młodych ludzi do
poznawania historii swojego regionu.
– Nie zapominacie też o terenach zdegradowanych,
które staracie się przywrócić do życia.
– Wśród terenów zdegradowanych, które będą poddane
rewitalizacji jest na przykład staw Kalina. Jego modernizacja, jeżeli znajdzie się wkład własny, będzie sfinansowana z programu Infrastruktura i Środowisko. Wkład własny jest tutaj dość duży, bo wynosi 8 milionów złotych.

„

lofunkcyjne boisko przy Gimnazjum nr 4, które służy
najmłodszym mieszkańcom naszego miasta. Przy Szkole
Podstawowej nr 3 też powstało boisko wielofunkcyjne do
organizacji różnych gier i zabaw. Koronny projekt to drugi
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 17, który został otwarty 19 grudnia. Jest to projekt za ponad półtora miliona
złotych, który w części realizowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jeśli chodzi o organizację imprez kulturalnych, to rzeczywiście po latach posuchy sporo
zaczęło się dziać w Świętochłowicach. W minionym roku
mieszkańcy mogli uczestniczyć w udanym, trwającym dwa
dni święcie miasta, które odbywało się na Skałce. Zorganizowaliśmy też pierwszą edycję festiwalu hip – hopowego
i cykl koncertów w ramach imprezy „Pożegnanie Lata”.
– W minionym roku niebagatelną rolę odgrywały
projekty społeczne. Powstało Centrum Integracji
Społecznej, a Powiatowy Urząd Pracy osobom bezrobotnym zaproponował projekt, dzięki któremu mogły założyć własną firmę.
– Obejmując funkcję prezydenta miasta zdawałem sobie
w stu procentach sprawę, że projekty tak zwane twarde
na duże przedsięwzięcia infrastrukturalne w najbliższych
perspektywach finansowych Unii Europejskiej już się skończyły. Wiedziałem, że będziemy mogli korzystać ze środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego
i z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dlatego też
wspólnie ze współpracownikami skupiłem się na absorpcji
tych środków. Z funduszy europejskich został przeprowadzony remont budynku dawnego ratusza przy ul. Sądowej
1. W nim mają siedzibę Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej oraz CIS, które już ma na swoim koncie pierwsze
Diamond’s Club business magazine jesień 2016
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skim Związkiem Metropolitalnym na Dworcu Centralnym
w Warszawie. Planujemy też organizować w Świętochłowicach Study Tours dla biznesmenów lokalnych i tych spoza
miasta, a nawet kraju, po to, aby dziewięć atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, które leżą w Świętochłowicach oddać
w niedalekiej przyszłości inwestorom we władanie. Warto
też powiedzieć, że w roku 2011 po raz pierwszy w historii
samorządu świętochłowickiego byliśmy obecni na targach
w Wiedniu oraz w Monachium. To były targi inwestycyjne,
największe w Europie. W przyszłym roku planujemy być dodatkowo na targach w Cannes, aby promować to, co mamy
atrakcyjne. Pomimo tego, że jesteśmy najmniejszym miastem aglomeracji śląskiej, posiadamy świetną lokalizację,
leżymy w sercu regionu i chcemy te atuty wykorzystać. Ten
kierunek działań można znaleźć także w naszym haśle promocyjnym „Świętochłowice, bliżej niż myślisz”.
– W jaki inny sposób zamierzacie zachęcić inwestorów
do zostawiania swoich pieniędzy w Świętochłowicach?
– Niezależnie od szeroko zakrojonej akcji promocyjnej
postawiłem na politykę planistyczną, czyli zagospodarowanie przestrzenne terenów leżących w poszczególnych
dzielnicach Świętochłowic. Rozpocząłem prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Już zostało przyjętych kilka miejscowych

Zrealizowaliśmy pierwszy etap prac projektowych, które
przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz dwie oceny
merytoryczne. Na rewitalizację terenów zdegradowanych
przeznaczamy środki własne, ale też uzyskaliśmy promesę dofinansowania tego przedsięwzięcia z Regionalnego
Programu Operacyjnego na promocję terenów inwestycyjnych w mieście.
– Ponad pół miliona unijnych pieniędzy na promocję
terenów inwestycyjnych to niebagatelny zastrzyk fi18

planów zagospodarowania przestrzennego, w przyszłym
roku dojdą kolejne, które pozwalają przeprowadzać przetargi na sprzedaż tych terenów pod usługi, handel, produkcję. W celu ożywienia gospodarczego już w najbliższym czasie zostanie stworzony projekt przyciągania inwestorów
do Świętochłowic, dający przedsiębiorcom określone ulgi
w podatku od nieruchomości czy środków transportowych.
Chciałbym, aby w Świętochłowicach powstała strefa aktywności gospodarczej, w której przedsiębiorcy w zamian
za te ulgi będą zakładać firmy. Niezależnie od tego trwają
prace związane ze stworzeniem w Świętochłowicach podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która
też narzuci pewne tempo rozwoju miasta.
– Obecnie można bezpiecznie przejechać przez Świętochłowice na rowerze, korzystając z nowoczesnych
ścieżek rowerowych.
– Latem 2011 zostało otwartych 15 kilometrów tras rowerowych. Przebiegają one zarówno przez tereny rekreacyjne,
jak również stanowią pewien szlak zabytków techniki, bo
łączą tereny poprzemysłowe. Mieszkańcy bardzo chwalą tę
inwestycję, bo wiązała się z przebudową części chodników.
Na to zostały przeznaczone środki z UE i budżetu miasta.
– Dziękuję za rozmowę.

nansowy dla miasta. Jak zamierzacie wykorzystać te
środki?
– Otrzymaliśmy 504 tys. złotych dofinansowania z Urzędu
Marszałkowskiego i posiadamy 98 tysięcy wkładu własnego.
Za te ponad 600 tysięcy zł w roku 2012 przeprowadzilismy
skuteczną kampanię promocyjną. Jest to oryginalny, nietuzinkowy film promocyjny o mieście, który będziemy chcieli
emitować na ogólnopolskiej antenie. Oprócz standardowych
folderów i reklam będziemy promowali Świętochłowice na
lotniskach w Pyrzowicach i Balicach oraz wraz z GórnośląDiamond’s Club business magazine jesień 2016
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rejony (nie)znane

biznes
Wspieramy

„

Szanowni Państwo,
Siemianowice Śląskie są obecnie jednym z najlepiej
rozwijających się miast Górnego Śląska. Gmina nazywana
niegdyś „miastem węgla i stali”, postawiła sobie za cel stać
się miejscem nowoczesnym i atrakcyjnym
inwestycyjnie, co spowodowało, że obszar przemysłu
ciężkiego zastąpiły prężne przedsiębiorstwa i firmy.
Istota atrakcyjności potencjału inwestycyjnego naszego
miasta tkwi nie tylko w precyzyjnie przygotowanych
terenach, korzystnych dzięki dobrze rozwiniętej
infrastrukturze technicznej oraz dogodnemu położeniu
komunikacyjnemu, ale przede wszystkim tkwi ona
w naszej otwartości na współpracę, dostępności
wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a także, będącej
chlubą naszego miasta, ofercie sportowo-rekreacyjnej.
Rafał Piech Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie.

„

rejony (nie)znane

Doskonała lokalizacja
i infrastruktura
Jednym z największych atutów Siemianowic Śląskich jest
doskonałe położenie – w samym sercu śląskiej aglomeracji.
Nasze miasto leży w bliskim sąsiedztwie takich arterii, jak
Drogowa Trasa Średnicowa, autostrady A1, A4, czy DK94.
Dzięki temu z Siemianowic Śląskich jest bardzo blisko do
dwóch międzynarodowych portów lotniczych: w Fyrzowicach (19,7 km) i Balicach (76 km).
Doskonały układ komunikacyjny jest skorelowany z szeroką ofertą rekreacyjno-wypoczynkową. W Siemianowicach
Śląskich tereny zielone stanowią ok. 45 procent powierzch-

Razem
z przedsiębiorcami
zmieniamy
Siemianowice
Kolejnym mechanizmem, który ma ułatwić kontakt pomiędzy przedsiębiorcami a władzami miasta jest powołana
22 września 2015 r. Rada Gospodarcza przy Prezydencie
Miasta. Wjej skład weszło 15 osób ze świata biznesu i nauki, którzy mają za zadanie wspierać swoim doświadczeniem ekonomiczno- gospodarczym rozwój naszej gminy.
Jej przewodniczącym jest Eugeniusz Sowa, prezesa Zarządu Milimex sp. z o.o.
Jak mówią sami przedsiębiorcy jej działalność ułatwi integrację siemianowickich firm i umożliwi wykorzystanie
doświadczenia zdobytego przez poszczególnych biznesmenów do polepszania współpracy z miastem. Tym samym
prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy
będzie prostsze.

ni całego miasta. Tutaj swój wolny czas możemy spędzić
na unikalnej strzelnicy myśliwskiej, czy 18-dołkowym
polu golfowym. Wypoczywać także można spacerując po
malowniczych terenach Bażantarni, stawu „Rzęsa”, Parku
Miejskiego, Parku „Górnik”, czy Lasku Bytkowskiego.
Do dyspozycji naszych gości są kompleksy sportowe „Michał” i „Siemion” oraz ogólnodostępne, liczne boiska wielofunkcyjne.
Ofertę miasta uzupełnia baza hotelowa z Hotelem Diament
Vacanza, Hotelem Kołodziej oraz Gościńcem Siemianowickim. Nie można pominąć również dwóch pięknych obiektów w których można prowadzić szkolenia, konferencje,
czy rozmowy biznesowe – Willa Fitznera i Park Tradycji.

W siemianowickim Urzędzie Miasta funkcjonuje Biuro Obsługi Inwestora, komórka ukierunkowana na pozyskiwanie i pełną obsługę
inwestorów, wraz z kompleksową obsługą proinwestycyjną. Kompleksowe opracowanie oferty obsługi inwestora jest każdorazowo
analizowane pod indywidualne potrzeby przedsiębiorcy.
Chcesz poznać szczegóły oferty inwestycyjnej Siemianowic Śląskich?
Skontaktuj się z nami, tel: (32) 760 53 58, (32) 760 53 59,
Marcin Morawiec, Kierownik
Biura Obsługi Inwestora
20
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miejsca z pasjĄ

miejsca z pasjĄ

Symfonia

architektury
„
Konior Studio – autorskie biuro projektowe Tomasza Koniora. Zespół
Konior Studio zaprojektował ponad 100 budynków oraz otrzymał
kilkadziesiąt nagród i wyróżnień. Jedną z najcenniejszych jest Award
For The Most Friendly And Accessible For All Public Project – nagroda
Międzynarodowej Unii Architektów (UIA) przyznana za projekt
“Symfonia” dla Akademii Muzycznej w Katowicach.

Architekci Konior Studio tworząc i budując skupiają sie
na człowieku – przyszłym użytkowniku. Inspiracji szukają w naturze oraz lokalnej kulturze co pozwala im osadzić
projekt w kontekście czasu i miejsca. Dbając o jakość architektury starannie wpisują się w miejską tankę, przez
co przestrzenie między budynkami stają się równie ważne
jak same budynki. Specjalnością Konior Studio stały się
budynki użyteczności publicznej. Jak dotąd największym,
zrealizowanym obiektem dla muzyki jest siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
otwarta 1-go października 2014 roku. Obecnie po wygranych konkursach architektonicznych Konior Studio pracuje nad dwoma projektami w Warszawie: Zespołem Szkół
Muzycznych oraz nad przebudową Biblioteki Narodowej.

„

Materiał: Konior Studio – autorskie biuro projektowe Tomasza Koniora
22
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7 sposobów
„

na pourlopowy nadmiar pracy

Pierwszy tydzień po powrocie z urlopu. Najcięższy poniedziałek w roku. Tona papierów, setki maili. Po kilku
dniach zmęczenie przegania wakacyjny luz. Dosięga Cię
wściekłość, zmęczenie i frustracja. W dodatku część Twoich współpracowników jest nieobecna. Z powodu wakacji
oczywiście. Zastanawiasz się, czy w ogóle warto było wyjeżdżać na urlop.
Skąd się bierze ten stan? Lata doświadczenia zdobytego
w pracy z ludźmi na różnych stanowiskach pozwoliły mi
wyłonić dwie najczęstsze przyczyny. Pierwszą z nich jest
brak zadowolenia wynikający z konieczności zmiany pracy.
Drugim problemem okazuje się konieczność usprawnienia
funkcjonowania w pourlopowym okresie.
Gdy praca nie spełnia podstawowych oczekiwań i nie pozwala realizować kluczowych wartości, stale będzie powodować Twoje niezadowolenie. Może to być sygnał wypalenia zawodowego lub znak, że warto zmienić pracodawcę.
Jeśli podejrzewasz, że jesteś w podobnej sytuacji warto
rozważyć konsultację ze specjalistą. Ułatwi Ci on zidentyfikowanie problemu i wytyczenie ścieżki zmian.
Zakładając, że Ciebie dotyczy ta druga kwestia przygotowałam sześć prostych metod, dzięki którym pierwsze dni
po urlopie nie staną się koszmarem.
26

Zadania

PILNE

NIEPILNE

WAŻNE

•

 otwierdzenie jutrzejszego
P
spotkania.
Odesłanie Klientowi umowy.
Dostarczenie brakujących danych
niezbędnych do sfinalizowania
ważnego etapu projektu.
Raport dla szefa.

•

 potkanie z Klientem, mimo
S
małych szans na współpracę.
Odpowiedź na ofertę
potencjalnego usługodawcy.

•

•
•
•

NIEWAŻNE

•
•

Aleksandra Mroczko.
Psycholog, coach
certyfikowany przez ICF.
Twórca programów, narzędzi
rozwojowych, publikacji.
Od siedmiu lat towarzyszy
innym w osiąganiu zmian
poprzez szkolenia i coaching.
Ma na swoim koncie wiele
szczęśliwych relacji i nie
jeden z sukcesem rozpoczęty
biznes

•
•

•

 ypracowanie skuteczniejszego
W
systemu przepływu informacji.
Zaplanowanie wydatków
w ramach funduszy na rozwój.
Spotkanie z zespołem
w celu ustalenia strategii
na najbliższy okres.
 eakcja na zaproszenie do
R
szkolenia z zeszłego tygodnia.
Przejrzenie aktualnych
wiadomości w Internecie

Przykład zastosowania Matrycy Eisenhowera wg. Aleksandry Mroczko

realnie? Załóż, że nadrobienie ich zajmie Ci kilka
dni, tygodni. Dzięki temu unikniesz zawodu i nerwów
a to znacznie ułatwia koncentrację na skutecznym realizowaniu zadań.

3. Rób rzeczy ważne

„

1. Zmień perspektywę
To oczywiste, że przysługuje Ci urlop. W czasie jego trwania masz prawo nie pracować i równocześnie otrzymywać
pensję. Łatwo jednak umyka uwadze fakt, że Twoje zadania przez ten okres powinien przejąć ktoś inny. Przed urlopem przekaż swoim współpracownikom precyzyjne
wskazówki jak mogą Cię zastąpić. To ułatwi całemu
zespołowi pracę i zminimalizuje zaległości po powrocie.
Być może nie ma możliwości przekazania całości obowiązków lub po prostu nie wszystko będzie na bieżąco realizowane. Nie oznacza to jednak, że masz nadrobić zaległości,
przesiadując po godzinach. To by przecież oznaczało, że nie
miałeś urlopu a jedynie przesunąłeś o tydzień czy dwa wykonanie pracy.

2. Postaw sobie
realne cele
Nie oczekuj od siebie, że oprócz codziennego zakresu
obowiązków zrealizujesz natychmiast zaległości z ostatnich dwóch tygodni. Zgodzisz się chyba, że to brzmi nieDiamond’s Club business magazine jesień 2016

Poszczególne zadania, które wylądowały na Twoim
biurku uszereguj według ważności. Możesz w tym celu
posłużyć się Matrycą Eisenhowera, ułatwiającą segregację
zadań (por. grafika). Jeśli ta metoda jest już Ci znana, nie
muszę dodawać, że warto się skupiać wyłącznie na zadaniach ważnych. Pamiętaj również, by nie odkładać w czasie
zadań ważnych/niepilnych. Takie odkładanie zazwyczaj
prowadzi do zwiększenia ilości pracy. Warto również, nie
brać na siebie wszystkiego, o co poproszą Cię pracownicy. Część z tych rzeczy nie będzie wystarczająco ważna, by
się nimi zająć!

4. Nie wszystko na raz

5. Korzystaj z przerw
Nieustannie zadziwia mnie konsekwencja, z jaką ludzie unikają odpoczynku. Jak myślisz, w jaki sposób brak przerwy
wpływa na Twoją koncentrację? O ile spada Twoja twórczość
czy efektywność? Intensywna praca jest możliwa wyłącznie wówczas, gdy umysł i ciało czują się w pełni
komfortowo, czyli gdy jesteś wypoczęty. Musisz więc
stworzyć swój własny system przerw. Jedną z możliwości jest robienie ich regularnie, np. co godzinę w postaci 5
minutowego odpoczynku. Niektórzy lubią wyznaczać sobie
chwilę luzu jako nagrodę za osiągnięcie określonego celu.
Przykładem może być działanie: stworzysz prezentację –>
idziesz na przerwę. Ja od kilku lat stosuję zasadę: Najpierw
odpocznij, następnie pracuj. Zanim zaczęłam pisanie tego
artykułu, zapewniłam sobie 15 minutowy, odpoczynek
wysokiej jakości. Bez względu na to, jaki system przerw
wybierzesz musisz o tym pamiętać. Odpoczynek jest najskuteczniejszy wówczas, gdy jest odwrotnością tego, co robisz
w ramach pracy. Jeśli pracujesz przy komputerze, kiepskim

Podziel wykonywane aktywności na kategorie. Mogą one
brzmieć następująco:
• odbieranie, czytanie, segregowanie e-maili
• przyjęcie informacji i zleceń od przełożonego, delegacja zadań i inne spotkania organizacyjne,
• Indywidualna praca
Ustal porządek wykonywania spraw z poszczególnych kategorii. Np. 8:00-9:00 –maile i sprawy z nimi
związane, 9:00-9:30 – porządkowanie dokumentów, 9:3011:00 – spotkania z klientami, itd. Poinformuj współpracowników kiedy będziesz dla nich dostępny. Przerzucanie się z jednego rodzaju aktywności na inny osłabia
efektywność. Dzięki uporządkowaniu planu będziesz się
koncentrował na poszczególnych zadaniach, skuteczniej
realizował najważniejsze z nich, a na koniec dnia będziesz
odczuwać większą satysfakcję.
Diamond’s Club business magazine jesień 2016
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wyborem byłoby spędzenie przerwy na czytaniu wiadomości. Lepszym odpoczynkiem w takiej sytuacji będzie:
• Spacer lub przebieżka, przewietrzenie się
• Wykonanie kilku ćwiczeń rozciągających
• Wyprostowanie się i wykonanie ćwiczeń oddechowych, śmiech
• Zmiana otoczenia,
• Patrzenie na przedmioty znajdujące się w oddali
lub patrzenie na zieleń,
• Nawodnienie się i zjedzenie zdrowego posiłku.
Wbrew pozorom wprowadzenie nowego nawyku związanego z odpoczynkiem nie jest wcale proste! Niejednokrotnie
oprócz własnych przyzwyczajeń trzeba pokonać naciski
i niezrozumienie otoczenia. Nie zrażaj się i z konsekwencją
wybieraj to, co dla Ciebie lepsze.

6. Wróć do pracy w środę
Większość ludzi planuje nieobecność w pracy przez pełne
dwa tygodnie i powrót do niej w poniedziałek. Wypoczywając w ten sposób stawiasz sobie wyzwanie w postaci 5
intensywnych dni pracy pod rząd. Skoro wiesz, że pierwsze
dni po urlopie wymagają wzmożonego wysiłku, być może
warto rozdzielić ten gorący okres weekendem. Wróć do
pracy we wtorek lub środę. Mając perspektywę trzech
intensywnych dni a następnie dwóch regeneracji, łatwiej Ci
będzie utrzymać wysoką energię i efektywność.

28

7. Doceniaj siebie.
Po powrocie z urlopu najbardziej przybija konieczność
bardzo szybkiego wdrożenia się w rytm pracy i długa lista zaległości. Koncentrując uwagę na tym, co nie zostało
zrobione, łatwo popaść w przygnębienie i brak zadowolenia z siebie. Aby samoocena była adekwatna do jakości
pracy i uzyskanych efektów, warto spojrzeć także na
listę zrealizowanych zadań. Skreślaj z niej kolejne załatwione sprawy, realizuj w pierwszej kolejności
najważniejsze i najpilniejsze. Będziesz dzięki temu mieć
na koniec tygodnia w pamięci nie tylko sprawy, które pozostały do zrobienia ale także te zakończone sukcesem.
Wyobrażasz sobie jak to zmienia samoocenę i poziom satysfakcji?
Znajomość takich czy innych metod to nie wszystko. Oboje wiemy, że nie pomoże żaden artykuł, książka ani
szkolenie, jeżeli Ty sam nic nie zrobisz. Dopóki nie
spróbujesz, nie zaczniesz działać, dopóty nie odkryjesz
własnych ścieżek. Myślę jednak, że bardzo ważną rzecz
już masz. Skoro przeczytałeś ten artykuł posiadasz świadomość wpływu na własne życie. Wiesz, że sam decydujesz, jak wygląda Twoja praca i Twój pierwszy dzień
po urlopie. Czy zrobisz kolejny krok? Zależy to wyłącznie
od Ciebie.
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moje życie na scenie

moje
tradycje
życiena
naŚwiecie
scenie
Zacznijmy od początku… skąd pomysł na śpiewanie?
Odpowiem tak: u każdego z nas do śpiewania jeden krok,
bo śpiewa każdy.

Nie wiem czy to dobrze zabrzmi, Państwo, którzy to będziecie czytać nie patrzcie, że odpowiadam krótkimi zdaniami…ale usłyszałem takie opinie(uśmiech)

Śpiewać każdy może, jak to Jerzy Stuhr śpiewał?
Tak, śpiewać może każdy, śpiewamy już od najmłodszych
lat dojrzewania, facet przy goleniu pierwszego wąsa, a laska przy goleniu lewej nogi i do śpiewania jeden krok.
U mnie to był jeden krok, gdzie zacząłem grać na gitarze,
bo najpierw byłem gitarzystą. Szczytem marzeń w tamtych
czasach było grać solówy (uśmiech)

To było dla Ciebie motywujące, budujące?
To jest dla każdego motywujące. Oczywiście najpierw musisz wykonać jakąś pracę. W moim przypadku ta praca została wykonana i nagle pada hasło, że to zostało zrobione
dobrze i to w tym momencie jest dla Ciebie napęd do kolejnej pracy.

W tamtych, czyli w których?
To był rok ‘94/ ’95.
Ile miałeś wtedy lat?
15
To późno trochę zaczynałeś.
Późno, późno. Zacząłem w wieku 14 lat, a jak miałem 15
lat, już koledzy z bloku obok i koledzy z drugiego osiedla
wiedzieli, że jest jeden gitarzysta szybki. Bo to jest bardzo
ważne, żeby był szybki! Szybkie solówy kiedyś były modne.
A ja uczyłem się „od najlepszych” m.in. od Grzesia Skawińskiego, który wydał wtedy kasetę wideo ze swoimi wyczynami. M.in. opanowałem tzw. tarantulle gdzie rozszerzałem palce praktycznie na cały gryf.

„

ze Śląska
Panowie

„

Szybkie solówy kiedyś były modne. A ja uczyłem się „od najlepszych”
m.in. od Grzesia Skawińskiego, który wydał wtedy kasetę wideo
ze swoimi wyczynami. M.in. opanowałem tzw. tarantulle gdzie
rozszerzałem palce praktycznie na cały gryf.
Rozmawiał: Radosław Tracz
Zdjecia: archiwum Piotra Kupichy
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„

…Jeżeli widzisz gonitwę to Twoje
myśli gonią, ja mam stary patent
właśnie taki, że przyjeżdżam na
próbę do Opola, robię tę próbę,
a później jadę za miasto na kawę…

„

Byłeś samoukiem?
Tak, ja byłem całkowitym samoukiem, zjechałem ojcu kilka
odtwarzaczy video, głowice nie wytrzymały jak przewijałem, to nie była cyfra tylko automat, który musiał tę taśmę
nawinąć. Trzy videa spokojnie poszły. Pamiętam, że ojciec
mówił: „Tego już nie zepsuj bo to już jest (iluś) głowicowy”(śmiech).
Albo muzyka, albo nic?
Młoda osoba nie ma w sobie jeszcze odpowiedzi na wiele
pytań, ale było coś takiego, że grałem i czułem, że skrzydła
nabierają wiatru.
Miałeś wtedy jakiegoś mentora?
Nie do końca. Moim mentorem była muzyka, która niosła
za sobą melodię, ja uczyłem się grać takie pierwsze solówki
na Bon Jovi- Always, grałem Nirvanę, z kasety, tak jak z tabulatury, zżynałem dźwięki Metallici.

Dochodziły do Ciebie głosy, że jesteś uzdolniony muzycznie?
Diamond’s Club business magazine jesień 2016
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„

…do tego potrzeba cierpliwości i wiary
w muzykę, w swoje umiejętności,
nie zrażać się porażkami, myśleć
o przeszłości nawet z rocznym
wyprzedzeniem. To pomaga zachować
pewną dyscyplinę. Życie nie toczy się
tak po prostu z dnia na dzień, tylko
można sobie coś zaplanować i można
też sobie pozwolić na takie momenty
dać „spocznij” i zastanowić się nad
dniem wczorajszym…

„

A miałeś takie momenty, właśnie w tym wieku nastoletnim, kiedy powiedziałeś sobie „NIE, po co mi to,
koledzy idą na dziewczyny a ja tu z tą gitarą”?
Ale jest bardzo prosta przenośnia Twojego pytania. Nie może
być więcej dziewczyn niż tam, gdzie jest muzyka i tam gdzie
jest ktoś, kto gra na scenie. Ja kiedyś miałem długie włosy,
miałem podpalonego Epiphona Les Paul, który wyglądał jak
gitara Slasha, ale był epiphonem, czyli repliką Gibsona.
To był wabik?
Tak, nie ma możliwości uzbierania więcej dziewczyn w jednym miejscu, niż na koncercie, kiedy grasz, kiedy zapraszasz swoich znajomych, masz 18/19 lat i wtedy dojrzewasz z takim poczuciem, że ktoś na Ciebie patrzy, ktoś
Ciebie podziwia, ktoś Ci bije brawo.
Powodem tworzenia muzyki w tamtym momencie
była potrzeba bycia znanym czy po prostu ta muzyka
sama gdzieś wypływała z Ciebie, z Twojego serca?
Muzyka płynęła ze strony mojego dziadka-imiennika Piotra, który grał na skrzypcach i na pianinie, ze strony mojego wujka, jednego i drugiego, którzy byli po szkołach muzycznych, więc gdzieś we krwi ta muzyka cały czas płynęła
i dla mnie pianino już w takim wieku wczesnoszkolnym nie
było jakąś wielką tajemnicą, oczywiście później gitara wygrała, solówki wygrały, na osiedlu było wiadomo, że tam
Kupicha nieźle wymiata solówy. Dało się słyszeć teksty:
weźmy go do zespołu!
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Przewróciło Ci to trochę w głowie?
My jako cały team byliśmy przez parę lat bardzo rozrywkowym zespołem (uśmiech)
Czyli miało prawo przewrócić
Absolutnie miało prawo i myślę, że ten „fikołek” nas cały
czas doganiał. Czy nas dogonił, czy nie tego nie wiem, natomiast myślę, że gdzieś tam jednak rozsądek wygrał, ale
świat nam pokazał, że życie muzyka to nie jest szare życie.
A to, że spadłeś w obrotach przy drugiej płycie na
kilkanaście tysięcy, dało Ci do myślenia, czy tak po
prostu jest w show-biznesie?
Nie, tak po prostu jest, że jeśli osiągniesz pewien „pik”
i wszyscy o Tobie wszystko wiedzą, to jest tzw. przesycenie
i teraz możesz sobie z tego wyciągnąć wnioski, czyli robić
swoje aż do momentu kiedy kolejna piosenka, nawet po
iluś latach tak jak „Swoje szczęście znam”, stanie się przebojem. Ale do tego potrzeba cierpliwości i wiary w muzykę, w swoje umiejętności, nie zrażać się porażkami, myśleć
o przyszłości nawet z rocznym wyprzedzeniem. To pomaga zachować pewną dyscyplinę. Życie nie toczy się tak po
prostu z dnia na dzień, tylko można sobie coś zaplanować
i można też sobie pozwolić na takie momenty dać „spocznij” i zastanowić się nad dniem wczorajszym.

A śpiew kiedy przyszedł?
Śpiew przyszedł bardzo, bardzo stopniowo, bo śpiew jest
bardziej specyficzną dziedziną, ponieważ kiedy śpiewasz
musisz być bardziej, mam wrażenie, świadomy tego aparatu, niż gdy grasz na gitarze
Jak ćwiczysz głos? Rozgrzewasz się każdego dnia po
przebudzeniu?
Ja jestem fanem motoryzacji, uwielbiam jeździć samochodami i kiedy jadę gdzieś na koncert czy jakieś wydarzenie,
to zawsze mam ze sobą swoje ulubione płyty, na przykład
teraz strasznie męczę płytę Whitesnake- The Best, David
Coverdale to jest po prostu legenda rock’n’rolla i staram
się oczywiście razem z nim śpiewać, rozgrzewać ten głos
i gdzieś po około 15 minutach ten głos nabiera już takiego
bardzo dużego rozgrzania.
Ale siedząc w samochodzie masz przeponę ściśniętą…
Tak, ale ja już sobie z tym radzę, ponieważ mam pełną
świadomość tego, jak ten głos się wydobywa. Po dziesięciu
latach grania w tak intensywnym zespole jakim jest Feel to
już jest pełna świadomość głosu.
Jeśli zaczynałeś przygodę z muzyką w wieku 15 lat,
to kiedy wydałeś swoją pierwszą płytę?
To był rok 1999, wtedy podpisałem pierwszą umowę wydawniczą z firmą z Bytomia. Tam był takie obostrzenie,
że musiałem wydać płytę i pojechać na festiwal do Opola,
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Dużą wagę przywiązujesz do słów, które śpiewasz?
Jeżeli to są moje słowa, to ja w nie bardzo wierzę i potrafię
je oddać publiczności w 100 procentach.

A „Pokaż na co Cię stać” to czyje słowa?
Wszystkie „hiciory” są mojego autorstwa
To było pisane już po tym upadku, po tej drugiej płycie?
Myślę, że to było pisane dużo wcześniej, też gdzieś w 2006
roku, czyli przed pojawieniem się debiutanckiego singla.

„

…dlatego jak często współpracuję
z takimi młodymi ludźmi, to ich tylko
podpatruję, w ogóle nie wytykam
im nic palcem, bo wiem, że oni sami
muszą się albo sparzyć, albo założyć
sobie koronę na głowę…

„

Jak ludzie tego słuchają, to oczywiście mogą to interpretować w różny sposób, ale właśnie w wielu
przypadkach wejść na szczyt to nie jest sztuka, ale
utrzymać się tam. Czy takie było przesłanie?
Czas pokazał po tych 10 latach, bo tyle istnieje zespół
„Feel”, pierwszy koncert zagraliśmy pamiętam na imprezie
firmowej w 2006 roku przełom kwietnia/ maja w hotelu
Jachranka, ale to był jeszcze koncert gdzie rock’n roll obo-

gdzie jak się później okazało zdobyliśmy bardzo prestiżową
nagrodę- „Super Jedynki”. To był rok 2000. Wtedy te kubki
smakowe do tego całego show-biznesu i muzyki zaczynałem coraz bardziej czuć
Twój pierwszy największy przebój to „Jest już
ciemno”?
Tak. To był 2006 roku i musze przyznać, że rozgłośnie radiowe
nie za bardzo chciały to wziąć, ponieważ osoba taka młoda,
taka „nieopierzona” ma pewną wyobraźnie i tej wyobraźni
w tej osobie nie można zabić, bo wtedy gubi kierunek, rytm.
Dlatego jak często współpracuję z takimi młodymi ludźmi, to
ich tylko podpatruję, w ogóle nie wytykam im nic palcem, bo
wiem, że oni sami muszą się albo sparzyć, albo założyć sobie
koronę na głowę. Piosenka „Jest już ciemno” była zagrana
w bardzo specyficzny sposób, ale przetrwała do dzisiaj.
A na czym polegała jej specyfika?
Byłem za bardzo zapatrzony w wokalistę zespołu Pearl
Jam, byłem po prostu zauroczony jego wokalem, tym
w jaki sposób wydobywa dźwięki i wykonałem swoją piosenkę właśnie pod Eddiego Veddera.
Twoja pierwsza płyta to 200 tys sprzedanych egzemplarzy, tak?
Tak, myślę, że to była płyta multiplatynowa. Ona przyniosła nam ogromną popularność, sprzedało się jej ogromne
ilości jak na czasy, w których „krążek” powoli przestawał
istnieć.
Diamond’s Club business magazine jesień 2016
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wiązywał w 100%, bo my graliśmy bardzo dużo coverów,
graliśmy Midnight Oil, Pearl Jam, Guns’n Roses, Metallice,
przemycaliśmy „Pokaż na co Cię stać” między wierszami,
„Jest już ciemno”, „To długa rzeka” i rzeczywiście ta scena,
czyli to z czego Ty wychodzisz będzie w Tobie zawsze. Ty
tego nie dostałeś i przez to, że to w Tobie jest. Nawet gdybym podczas tego wywiadu zostałbym „wywołany do tablicy”, to wiem co mam robić, nie muszę mieć całej otoczki,
ubranego garnituru, świateł żebym czuł się jak jakiś produkt, który musi teraz wykonać swoją pracę artystyczną,
tylko może to być po prostu gitara, którą biorę na kolano
i zagram, i gwarantuję, że zrobię tak samo dobrą robotę jak
na dużej scenie.
Śpiewałeś piosenkę „Zwycięstwa smak”. Jak smakujesz to zwycięstwo, gdy czasami jednak masz porażkę, bo przecież każdy człowiek miał albo będzie miał
taką sytuację w życiu?
Odpowiem na moim przykładzie. Jeżeli ktoś działa na rynku intensywnie przez 10,15,20 lat to trzeba przyznać, że
muszą być i wzloty, i upadki. Nie może być tak, że co roku
zarabiasz tą samą kwotę, nie może być tak, że na każdym
koncercie jest pełna sala, muszą być też słabe miesiące i my
takie rzeczy doświadczamy. Natomiast jeśli w Tobie jest
muzyka, jeżeli Ty cały czas tworzysz i czujesz się dobrze
z tą muzyką to dla Ciebie to nie jest problem, że po „chudych” latach przyjdą „grube”, a po „grubych” znowu przyjdą „chude”, to też jest dla Ciebie pewnego rodzaju motywacja, zaczynasz być bardziej świadomy i myślę, że to słowo
„świadomość” najbardziej oddaje, na chwilę obecną, nasz
zespół. My, kiedy był „bum” graliśmy koncerty z rozpędu,
a teraz gramy koncerty jak dobrze zakonserwowana fabryka z cegły.
„Taki ktoś zdarza się tylko raz” pisałeś tu o kobiecie,
o miłości?
Śpiewałem to z Kindlą, pisaliśmy ten tekst razem, a może
on zwrotki a ja refreny? Nie pamiętam już jak to było
Ja to odebrałem jako, że każdy w życiu ma swoje pięć
minut i żeby tego nie przespać, nie wiem czy to o to
chodziło?
Dokładnie tak. Ja myślę, że absolutnie każdy, tak jak mówisz, ma swoje pięć minut i możesz je wykorzystać w różny
sposób, może się to rozpłynąć albo można wrócić do swojej
duszy, do tych początków. Jeżeli my kiedyś graliśmy przez
x lat, do pierwszej umowy, za piwo tylko i jeśli wracasz do
tego klubu, żeby grać tylko za piwo to znaczy, że musi Ci to
sprawiać przyjemność, bo inaczej odnalazłbyś w sobie, że
na przykład jesteś dobry w informatyce albo matematyce,
więc zaczynasz kombinować albo idę do banku, albo na informatyka, bo świetnie programuję, a właściwie to ta gitara
była tylko dodatkiem.
A muzycznie jakie wyzwania przed Piotrem Kupichą?
Wiesz co, muzycznie przede wszystkim skupiamy się na
płycie „Feel the Best” i ją dopieszczamy. To będzie płyta,
gdzie będą stare przeboje, ale zagrane koncertowo razem
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spokojnie chodzą.W Opolu jest młyn totalny….a ja sobie
piję kawę przy drodze, ktoś tam mnie zaczepi, z kimś porozmawiam, ale nie ma ciśnienia, nie ma takiej gonitwy
po prostu. Jeżeli widzisz gonitwę to Twoje myśli gonią, ja
mam stary patent właśnie taki, że przyjeżdżam na próbę
do Opola, robię tę próbę, a później jadę za miasto na kawę.
Żeby się wyhamować?
Wyhamować, zapomnieć. Jest zrobiona robota i tak wiem
co mam robić na tej scenie. A później sobie wracam, wpadam i jestem jak rozpędzony tur.
Śpiewałeś piosenkę Bodo. To może jakiś nowy kierunek w swojej karierze?
Nie, Bodo to był wariat, więc myślę, że nie. W XXI wieku
nie ma czasu, żeby tak długo się rozpędzać, jak Bodo się
rozpędzał, bo kiedyś były czasy spokojniejsze.
z orkiestrą Art Collective i będą nowe piosenki, m.in. „Swoje szczęście znam”.
Kiedy ta płyta się ukaże?
Pod koniec sierpnia
A myślałeś o płycie unplugged?
Też myśleliśmy nad różnymi wydarzeniami, ale to się też
wiąże z dużymi nakładami finansowymi, tę płytę, którą teraz robimy to robimy tak mega, dużo hajsu wpompowane,
a żeby coś wydawać tak unplugged to.mega wyzwanie.
Jakbyś miał w kilku słowach, w kilku zdaniach powiedzieć swoją receptę na sukces.
Rób swoje i uśmiechaj się do ludzi. Tyle.
To bardzo proste, ale rób swoje w sensie bądź prawdziwy w tym co robisz? O to chodzi?
Bądź prawdziwy i uśmiechaj się do ludzi, ponieważ podczas
Twojej drogi napotkasz wiele przeciwności losu, ale nie
możesz przestać się uśmiechać.
No ale przecież nie każdy człowiek jest na tyle silny,
aby uśmiechać się pomimo tego, że nie wszystko mu
wychodzi…
Jak jesteś słaby to zostań pracownikiem na etacie!
Słyszałem o Twoich bardzo, bardzo ciekawych pasjach, o których większość ludzi pewnie nie wie. Zdobyłeś Matterhorn?
Na Matterhorn dopiero się wybieram, ale byłem na Mont
Blanc, na Kilimandżaro, ale z Mont Blanc jest fajna historia, bo wnosiłem tam gitarę akustyczną, w celu zagrania na
szczycie koncertu i jest to pierwsze historyczne wydarzenie, co prawda była ekipa z Francji w 2012 roku, ale im już
helikopterem kontrabas przyleciał, więc to się nie liczy, bo
przyleciał. Ja wniosłem gitarę
Ile osób było z Tobą na Mont Blanc?
Było nas osiem osób. Ja przyniosłem gitarę i zagrałem piosenkę „Zostań ze mną”. Słuchajcie, nie da się tam grać, poDiamond’s Club business magazine jesień 2016

wietrze jest dosyć rzadkie, więc po prostu jest ciężko, ale
udało mi się wydać jakieś dźwięki i to wszystko można zobaczyć właśnie na YouTube
I tam kolejny raz zobaczyłeś co to znaczy „smak zwycięstwa”
I tam można poczuć jak to jest, jak grasz na koronie Europy
i oglądasz krzywiznę Ziemi
A biegi? Słyszałem, że biegłeś z Bytomia do Skoczowa
Przyznam się, że to jest chyba plotka, ale jeżdżę dużo na
rowerze, na rowerze crossowym
To może jechałeś rowerem?
Spokojnie. Z Bytomia do Skoczowa to spokojnie, kilka razy.
Szlak beskidzki też nie jest mi obcy, oczywiście nie zrobiłem go jeszcze całego, ale rzeczywiście, od wspinaczki poprzez rower, poprzez aktywne spędzanie czasu, można też
fajnie samego siebie nakręcić do dobrego dnia.
Czyli pasja Kupichy to jest rower, góry i oczywiście
muzyka?
Rower, góry, wspinaczka, motoryzacja zdecydowanie,
w ogóle rzeczy motoryzacyjne są dla mnie bardzo fajną odskocznią, uwielbiam spędzać czas w samochodzie, bardzo
lubię prowadzić samochód
Masz czas?
Mam czas, bo nieraz jest tak, że całą ekipę wysyłam busem,
a ja sobie wsiadam w samochód i jadę, mogę się również
przed koncertem wyśpiewać, co jest bardzo ważne, żeby na
następny dzień utrzymać dobrą formę w głosie
Ostatnio jak się widzieliśmy w Opolu, przed festiwalem opolskim, słyszałem, że Ty wsiadłeś w samochód
z kierowcą albo sam, nie wiem, i jeździłeś wokół rynku, żeby się rozładować?
Spędy ludzi są dobre w momencie kiedy masz do zrobienia
jakąś robotę, ale żeby przebywać tam, gdzie poziom stresu
jest ogromny i jeżeli masz dwie godziny luzu, to wsiadasz
w samochód, jedziesz sobie gdzieś na kawkę, za miasteczko, mała knajpa i wtedy patrzysz na ludzi, którzy sobie
Diamond’s Club business magazine jesień 2016

Ale mówię o sposobie, może nie śpiewania, ale o takich innych piosenkach, bo Bodo to przecież zupełnie inna muzyka niż Twoja.
To jest zupełnie inna osobowość, ja jednak jestem po Politechnice Śląskiej, najpierw skończyłem Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach, potem Politechnikę Śląską
i inżynierię materiałową i ja jednak balansuję pomiędzy
światem artystycznym a rzeczywistym i mi się to udaje, tak
mi się w każdym razie wydaje.
A gdybyś poszedł na studia stricte muzyczne, nie
miałbyś takiej styczności z ziemią?
Dokładnie tak jak mówisz i na pewno bym nie miał poukładanych pewnych klocków tak jak lubię, bo ja lubię mieć
poczucie bezpieczeństwa, lubię zainwestować w działkę,
nieruchomość, i wiedzieć, że to sobie rośnie na wartości.
Czyli żyjesz perspektywicznie, nie tu i teraz?
Nie. Ja żyję perspektywicznie i wtedy się najlepiej czuję, nie
wiem, ale wydaje mi się, że Bodo był bardziej zwariowanym
gościem
A jakie przestrogi dla tych, którzy zaczynają przygodę z show-biznesem?
Ludzie szybko zweryfikują czy ten ktoś się nadaje, czy nie.
A tak naprawdę wszystko jest w ich wychowaniu, w tym
co wyssali z mlekiem matki, jaki był kontakt z ojcem, jaki
mieli dom. Jeżeli wszystko jest, że tak powiem, trzymane
w ryzach, po prostu są zasady, jest kontakt z mamą i z tatą
to takim ludziom naprawdę, proszę mi wierzyć, żyje się lepiej. Są różne domy, rodzice mogą być po rozwodach, tak
jak u mnie jest, ale musi być nieustający kontakt z Twoimi
pociechami, bo między innymi one są Twoim motorem.
A jeszcze tak odbiegając od tematu, zespół Feel, czyli
Wy, po piosence „Jest już ciemno” zrobiliście sobie
prezent na 10. urodziny i piosenka „Swoje szczęście
znam” uzyskała status przeboju!! Wielkie, wielkie
gratulacje! I dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
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Mateusz Kulejewski: Magazyn National Geographic
opublikował niedawno „7 cudów Polski”. Gdyby miał
Pan stworzyć taką listę w Słowacji, co by się w niej
znalazło?
Ján Bošnovič.: Na stronie slovakia.travel można znaleźć 10 miejsc obowiązkowych do zwiedzenia w naszym kraju. Gdybym miał wybrać 7, byłyby to Bratysława, Wysokie tatry, Chopok z ośrodkiem Jasna, Zamek
Spiski w Słowackim Raju, Koszyce, Jaskinia Domica
w Słowackim Krasie, oraz Uzdrowisko Pieszczany
MK: Czesi za Polakami nie przepadają. A jak jest ze
Słowakami? Czy Polski turysta może napotkać jakieś
bariery, np. językowe?
JB: Polacy są po Czechach na drugim miejscu pośród zagranicznych turystów w naszym kraju. Słowacy bardzo
lubią polskich turystów, ponieważ aktywnie spędzają swój
wypoczynek w naszym kraju. Zwiedzają parki narodowe,
zamki, jaskinie, muzea, wypoczywają i relaksują w kąpieliskach termalnych a wieczorami w regionalnych restauracjach degustują słowackich potraw i trunków. Czasami
zdarzają się językowe pułapki, ale to dodaje tylko uśmiechu na twarzy jak Słowakom tak i Polakom. Np. świeży na
Słowacji znaczy czerstwy, w restauracji czy w sklepie zwrot
„Nech sa paci” znaczy proszę bardzo, a nie proszę patrzeć,
a Zachod na Słowacji to toaleta. Tych mylących słów jest
bardzo dużo.
MK: W takim razie jakie Faux Pass może popełnić Polak na Słowacji?
JB: Najczęściej Polacy wywołują uśmiej na twarzy Słowaków używając słowa szukam, co znaczy uprawiać stosunek
seksualny.

„

Pytani o trzy kraje z największymi szansami na medale
olimpijskie w narciarstwie, najczęściej odpowiadalibyśmy:
Włochy, Szwajcaria, Norwegia, Szwecja. Najlepszych win
szukalibyśmy zapewne we Francji, USA, Australii, oraz ponownie
we Włoszech. Z pysznymi knedlami kojarzymy Czechów. Co raz
więcej Polaków wybiera się na Słowację, gdzie wszystkie powyższe
rzeczy można znaleźć razem w jednym miejscu. Dodatkowo
przekonują gorące źródła, znakomite warunki narciarskie zimą,
świetne trasy piesze latem, oraz oryginalny alkohol. O pięknie
Słowacji, jej gór i dzikiej natury opowiada nam dyr. Narodowego
Centrum Turystyki Słowackiej, Ján Bošnovič.

„

Rozmawiał: Mateusz Kulejewski
Zdjecia: NCTS w Polsce
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Bratysława, Stare miasto
MK: Czyli w słowackim klubie, nie przejdzie jeżeli
powiem „Szukam partnerki do tańca”. Jak w takim
razie zagaić do pięknej nieznajomej?
JB: Podobnie, tylko w naszym języku– „hladam dievca do
tanca”. Proszę też nie mówić do dziewczyny ładnie pachniesz. W tłumaczeniu na słowacki to znaczy ze śmierdzi.
Pachnąć po słowacku to śmierdzieć. Jeżeli chcemy kokietować to trzeba powiedzieć pekne vonias.
MK: Co jest największą dumą Słowacji?
JB: Z badań przeprowadzonych w 2015 roku wynika,
iż Słowacy są najbardziej dumni z piękna naszego kraju,
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swojej historii, sukcesów w sporcie oraz sztuki. Gdyby wymieniać pojedynczo to na pewno z Wysokich Tatr i góry
narodowej Krywań, która znajduje się także na słowackiej
monecie EURO. Jeżeli chodzi o osobistości historyczne to
przede wszystkim Ludovit Stur, kodyfikator języka słowackiego, i Milan Rastislav Stefanik, dyplomata, astronom. Ze
współczesnych postaci to sportowiec Peter Sagan.
MK: Co obowiązkowo musimy włożyć na talerz w słowackiej restauracji?
JB: Koniecznie trzeba spróbować słowackiej potrawy narodowej Bryndzowe halusky (kluski ziemniaczane z bryndzą,
Diamond’s Club business magazine jesień 2016

kraszone skwarkami), zupy z soczewicy, fasolowej, gulaszowej lub słowacki kapuśniak. Polecam także dania z jelenia czy dziczyzny. W regionach winiarskich w południowej
części Słowacji do wyśmienitych słowackich win podawana
jest pieczona gęś z lokszami (specjalne placki ziemniaczane) i czerwoną kapustą. Do piwa natomiast pasują gulasz
z parzonym knedlem. Na deser polecam spróbować szulańce (podobne do kopytek) z makiem lub orzechami oraz
strudle z różnorakimi nadzieniami.
MK: Czy w związku z hokejowymi tradycjami waszego kraju istnieje możliwość, żeby wypożyczyć sprzęt
Diamond’s Club business magazine jesień 2016

i spróbować swoich sił na lodzie? W jakich jeszcze
najpopularniejszych na Słowacji dyscyplinach możemy rywalizować?
JB: Hokej jest na Słowacji bardzo popularnym sportem.
Podczas pobytu w naszej stolicy proponuje zaplanować
oglądanie meczu Slovana Bratysława, który występuję w prestiżowej lidze KHL. Zimą, zarówno w dużych
i mniejszych miejscowościach znajdziemy lodowiska przy
których możemy wypożyczyć cały sprzęt. Polecam te znajdujące się w Popradze, Liptowskim Mikulaszu, Zilinie, ale
tak samo w ośrodkach narciarskich Jasna czy Donovaly.
Z innych popularnych sportów wśród Słowaków można
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Krośnice, Katedra św. Elżbiety

Słowacki Raj, Wielki sokół, Mały wodospad
Tatry wysokie, Szczyrbskie jezioro

Krośnice, Panorama uzdrowiska
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firma z pasją

ŚWIATŁO
„

ujarzmione

Lampy kryształowe z nutą stylu glamour, które
tworzą tajemniczą aurę luksusu i elegancji,
a bogactwo ich form i materiałów zachwyca coraz
więcej zwolenników. Nieodłącznym elementem stylu
glamour są stylowe żyrandole z kryształami, które
dodają wnętrzom blasku. Kolekcje lamp Maestra,
Alessa i Imperia firmy Spotlight pozwalają tworzyć
efektowne aranżacje pomieszczeń.

„

Firma SPOT Light z siedzibą w Cisku na południu Polski powstała
w 1996 roku.
Zakres działalności obejmuje projektowanie, produkcję i dystrybucję
lamp energooszczędnych, lamp szklanych –plafonów, opraw z elementami drewnianymi oraz ekskluzywnych żyrandoli.
W ofercie SPOT Light znajdują się lampy do mieszkań i rezydencji oraz
do obiektów użyteczności publicznej. Tworzymy specjalne projekty dla
hoteli a także dla wymagających klientów.
wymienić tenis, narciarstwo, kajakarstwo górskie i kolarstwo, które dzięki sukcesom Petra Sagana w Tour de France, uzyskuje z roku na rok coraz większą popularność.

SPOT Light jest jednym z największych dostawców do sieci DIY oraz
najlepszych salonów oświetleniowych w Polsce. Eksportuje do Niemiec,
Francji, Szwajcarii, Czech, na Słowację, Węgry, Białoruś, Rosji, Austrii,
Litwy, Łotwy, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji i Australii.

MK: Ze Słowacji kupujemy telewizory Sony i Samsung, samochody Kia i Volkswagen, a gdybyśmy
chcieli kupić sobie taką typowo Słowacją pamiątkę,
bez limitu cenowego, na co zwrócić uwagę?
JB: Proponuje zakupić coś z typowej słowackiej ceramiki produkowanej w miejscowości Modra w Małych
Karpatach koło Bratysławy, suweniry wyprodukowane
z drutu lub liścia kukurydzy. To prawdziwa słowacka
specjalność. Z produktów polecam wspaniałe słowackie wina, piwa lub mocniejsze trunki jak borovicka, śliwowica czy gruszkówka. We Wschodniej Słowacji koło
Starej Lubovni od 5 lat produkujemy słowacką whisky.

Tworząc ofertę bazuje na najnowszych rozwiązaniach technicznych
oraz trendach w wyposażaniu wnętrz.
Zachowuje najwyższe standardów jakościowe pod kątem trwałości,
estetyki i wysokiego poziomu technicznego. Wiele uwagi poświęcamy
również kwestii oszczędności energii – stąd coraz więcej w naszej ofercie oświetlenia typu LED. Wszystkie oferowane przez SPOT Light lampy odpowiadają najsurowszym normom europejskim.
Nowocześnie zorganizowane zaplecze logistyczne oraz serwis posprzedażowy w powiązaniu z siecią przedstawicieli handlowych pozwala
nam na szybkie reagowanie na potrzeby naszych klientów na terenie
całego kraju.

MK: Ulubione miejsce Jána Bošnoviča? Dlaczego?
JB: Moimi ulubionymi miejscami relaksu i wypoczynku są: rodzinna miejscowość Bardejov, której Starówka
zapisana jest na Liście UNESCO, szlaki wysokogórskie
w Wysokich Tatrach, Mała Fatra wraz z wąwozem Janosika oraz Słowacki Raj z cudownymi wąwozami, wodospadami, czy szlakami prowadzącymi wzdłuż skał i rzeki
Hornad.

W kompozycjach w stylu glamour dominuje wyrazista paleta barw, na
którą składają się szarości, fiolety, róże a także klasyczna czerń i biel.
Zestaw mocnych kolorów rozjaśniają akcenty bieli oraz błyszczące dodatki srebra lub złota Jedną z cech prezentowanego stylu są kontrasty,
czyli zestawienie klasycznych elementów z nowoczesnymi.

Więcej informacji na stronie www.spotlight.pl

MK: Dziękuję bardzo.
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przedsiębiorcy z pasją

przedsiębiorcy
tradycje na Świecie
z pasją

Skąd pomysł na produkcję materacy?
Podróżowałem dużo po Europie. Pewnego razu znalazłem
się w północnych Włoszech w gościnie u mojego znajomego, który pracował w fabryce materacy. Wybór materacy
jaki zobaczyłem, a przede wszystkim kwestia komfortu
snu już po jednej dobrze przespanej nocy, zmusiła mnie do
myślenia: a może to jest to?

		 Król
46

materacy
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Tym razem przedstawiamy
sylwetkę Romana Chomata,
człowieka, który produkuje
materace na terenie
Słowacji, w miejscowości
Oravskie Vesele a sprzedaje
je niemalże na całym
świecie, również w Polsce.
R.Chomat obecnie mieszka na
wschodnim wybrzeżu Stanów
Zjednoczonych, oraz w czeskiej
Pradze. Zapraszamy do lektury.
Diamond’s Club business magazine jesień 2016

Produkujecie materace od 1995 roku. Jak się Słowacja zmieniła na przestrzeni ostatnich 20 lat?
Po upadku komunizmu rynek był bardziej chłonny i łatwo
było wyprodukować i sprzedać większość produktów. Porównując „dawną” Słowację do dzisiejszych lat, klient ma
dużo większy wybór materacy nawet od zagranicznych
producentów, dlatego staramy się wyróżniać jakością produktu.
Wiemy, że komfort snu decyduje o jakości naszego
kolejnego dnia. Na co zwrócić uwagę przy wyborze
materaca?
Zaczynamy od podłoża na jakim będzie materac leżeć.
Stelaż powinien być elastyczny, gęsty, z dużą ilością listew. Powinien być również przewiewny. Wybierając materac dobieramy sobie głównie twardość, ma to wpływ na
komfort snu.
Bez położenia się na materacu i wyczucia jak się dopasuje
do sylwetki ciała nie wolno dokonywać zakupu. Na materacu spędzamy przecież 1/3 swojego życia.
47

przedsiębiorcy z pasją
Materasso to nie tylko materace ale także łóżka
kontynentalne. Czy ten pomysł urodził się w Pana
głowie podczas podróży do Stanów, gdzie z tego co
wiem, również Pan mieszka?
Tak. Łóżka kontynentalne jako jedyne oferują podwójny
stopień kopiowania sylwetki ciała śpiącego. Niesamowi-
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przedsiębiorcy z pasją
ty komfort zabezpiecza razem z materacem boxspring,
w którym są pod materacem zabudowane dodatkowe
sprężyny. Podwójne kopiowanie sylwetki to system długo
znany, łóżka kontynentalne były stosowane na sławnym
Titanicu.
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Firma Materasso jest ambasadorem Słowacji na
rynku europejskim. Czym chciałby Pan zachęcić do
przyjazdu na Słowację, np w rejon Oravskiego Vesela, gdzie znajduje się Pana firma?
Region Orava to bardzo mało znany region, którego największym klejnotem jest niezniszczona natura i mało turystów na szlakach turystycznych.
Polecam odwiedzić Oravsky Hrad a także szlaki turystyczne w niskich tatrach, m.in. Juráňovą dolinę.
Lub/i odwiedzić stary młyn w dolinie kwaczańskiej a także
stawy rochackie.
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Kuchnia

słowacka
Przepis na słowacką potrawę narodową
bryndzové halušky
(kluski ziemniaczane z bryndzą i skwarkami)

Surowe ziemniaki obierzemy i przetrzemy na tarcie, dodamy mąkę, jajko, sól i wymiesimy na ciasto, które nie może
być ani rzadkie ani gęste. Do garnka z gotującą się wodą
na specjalnym sitku (otwory duże około 1 cm) lub z deski
rzucamy około 2-3 cm kluski, które gotujemy około 10
min.
Do ugotowanych klusek dodamy bryndzę, polejemy skwarkami i udekorujemy szczypiorkiem.
Podajemy wyłącznie z piwem lub winem słowackim. Na Słowacji w regionalnych restauracjach /
Kolibach, Szałasach/ podawana jest żętyca.

Składniki:
• 500 g ziemniaków
• 300 g mąki
• 1 jajko
• 250 g bryndzy
• 100 g wędzonej słoniny lub wędzonego boczku
• Sól, szczypiorek
Porcja dla 4 osób. Czas przygotowania 20 minut. Czas gotowania/smażenia 10 minut.

Prajem dobrú chuť! (Życzę smacznego)

Spiskie pierogi z bryndzą
kraszone skwarkami,
kwaśną śmietaną
i szczypiorkiem

Spiska zupa fasolowa
z wędzoną golonką
i kwaśną śmietaną

Przepis na 4 porcje:
Składniki:
• 500g mąki
• 2 jajka
• woda
• 300g ziemniaków ugotowanych w mundurkach
• 1 cebula
• 300g bryndzy
• sól
• pieprz
• wędzona słonina lub boczek – skwarki
• kwaśna śmietana
Ciasto na pierogi: z przesianej mąki, jajek, wody i soli przygotować ciasto (miększe niż na makaron). Możemy dodać
jeden ubity ziemniak /ciasto będzie bardziej miękkie/.
Farsz: ziemniaki ugotować w mundurkach, obrać i ubić,
dodać do nich drobno pokrojoną i podsmażoną cebule, sól
i bryndze. Wszystko razem dobrze wymieszać.
Ciasto wywałkować i za pomocą okrąglej foremki (bądź
szklanki) o średnicy około 8-9 cm wyciąć kółka, następnie
dodać farsz i skleić pierogi.
Gotować w osolonej wodzie, aż wypłyną, przecedzić, polać
usmażonymi skwarkami i okrasić kwaśną śmietanę oraz
szczypiorkiem.

Prajem dobrú chuť! (Życzę smacznego)

Składniki: (na 4 porcje)
– 1 wędzona golonka(0,7 kg)
– 150g fasoli suszonej
– 1 marchew
– 1 mała cebula
– 1 ząbek czosnku
– 2 ziemniaki
– 1 liść laurowy
– 25g smalcu wieprzowego
– majeranek
– mielona słodka papryka
– 1-2 pełne łyżki mąki
– pieprz (2 całe ziarna)
– sól i pieprz do smaku
– kwaśna śmietana
Fasole namoczyć w wodzie dzień wcześniej.
Umytą golonkę wsadzić do dużego garnka wraz z liśćmi
laurowymi oraz ziarnami pieprzu i gotować ją do miękkości, wystudzić, obrać i pokroić na małe kawałki. Wywar przecedzić. W międzyczasie zlać wodę z fasoli, umyć
ją i wrzucić do wywaru. Dodać pokrojoną w talarki marchew oraz ziemniaki w kostkę i gotować do miękkości.
Z drobno pokrojonej celbuli, mąki, mielonej papryki przygotować na smalcu zasmażkę i dodać ją do gorącej zupy.
Doprawić solą, pieprzem, majerankiem i wyciśniętym
czosnkiem. Na koniec włożyć do zupy mięso z golonki.

Prajem dobrú chuť! (Życzę smacznego)
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Skalický trdelník – to pierwszy słowacki regionalny
produkt spożywczy, który został zarejestrowany
przez Unię Europejską.
Nazwa Skalický trdelník pochodzi od miasta Skalica (www.skalica.sk) znajdującego się
w zachodniej części Słowacji, w regionie Zahorie (Zagórze) i liczy około 15 tys. mieszkańców.
Skalický trdelník jest to ciasto w kształcie
walca pustego w środku o średnicy wewnętrznej 3-5 cm i średnicy zewnętrznej 6-10 cm.
Produkowane jest w sposób tradycyjny poprzez nawinięcie wyrośniętego ciasta drożdżowego na „trdlo” (wałek drewniany). Nawinięte
ciasto naciera się ubitymi białkami, posypuje
siekanymi orzechami włoskimi, migdałami lub
pestkami moreli albo mieszanką tych produktów. Następnie piecze się je na wolnym ogniu
do uzyskania złotego koloru, a po upieczeniu
posypuje się cukrem pudrem zmieszanym z cukrem waniliowym.
Produkcja ciasta Skalický trdelník odbywa się
na wyodrębnionym terytorium Republiki Słowacji, ograniczonym od północy granicą państwową z Republiką Czeską, granicę zachodnią
tworzy rzeka Morava, granicę południową rzeka
Myjava a wschodnią granicę, od miasta Senica do granicy
państwowej z Czechami, stanowi rzeka Teplica.
Wniosek o rejestrację oznaczenia geograficznego Skalický
trdelník ma podstawy zarówno w reputacji produktu i tradycji wypieku, jak i w wyjątkowej jakości, właściwościach
i kształcie. „Skalický trdelník” jest wyjątkowy wśród wyrobów cukierniczych i ciast dzięki kształtowi walca pustego
w środku. Przygotowywany jest w szczególny sposób, wyrośnięte ciasto jest nawijane na wałek i na nim pieczone.
Kolejną cechą charakterystyczną jest sposób pieczenia na
wolnym ogniu nad żarem lub w piecu żarowym, co nadaje
produktowi specyficzny zapach i smak, przy jednoczesnym
ciągłym obracaniu i natłuszczaniu go od czasu do czasu.
Receptura: Z drożdży, mleka i cukru kryształu przygotować zakwas, wymieszać go z mąką pszenną, następnie
dodać do tego cukier kryształ, żółtka i białka, sól i pozostałe składniki. Wymieszać i przygotować delikatne ciasto,
pozostawić je do wyrośnięcia w temperaturze pokojowej.
Wyrośnięte ciasto podzielić na bochenki o masie ok. 250g –
500g, które należy zrolować do postaci walca. Przygotowane w ten sposób ciasto pozostawić jeszcze do wyrośnięcia,
a następnie nawijać na drewniane natłuszczone „trdlo”
(wałek drewniany), położone na kopycie. Nawinięte ciasto
natrzeć pianą z białek, posypać posiekaną mieszanką orzechów i piec na wolnym ogniu do uzyskania złotego koloru
stale obracając i natłuszczając. Upieczony trdelník pozostawić do wystygnięcia, posypać cukrem pudrem zmieszanym
z cukrem waniliowym.
54

Zupa cebulowa:
na 1 zupę potrzebujemy: 4 duże cebule, 2 buliony /z kury/,
wegeta, pieprz, bułka /kajzerki/, olej, 20 dkg sera edam.
Cebule przekroimy na polowe, kroimy grubsze plastre,
smażymy na oleju do miękka, potem zalejemy wodą, dodamy bulion, gotujemy 10 min, według smaku dodajemy
wegetę, pieprz. Bułkę /kajzerki/ pokroimy na kostki, smażymy na suchej patelni.
Gorąca zupę podajemy posypaną startym serem edam.

Prajem dobrú chuť! (Życzę smacznego)

Zupa czosnkowa:

Wypiekanie „trdlovanie” ciasta Skalický trdelník datuje się od początku XIX wieku aż do dnia dzisiejszego. Na
przełomie wieków XIX i XX zaczął być sprzedawany na jarmarkach. Produkcja Skalického trdelníka na większą skalę
zaczyna się dopiero w połowie wieku XX, z którego to okresu pochodzi większość dokumentów pisanych. W ustnych
podaniach przekazywano, że przepis na trdelník, który
rozpowszechnił się w Skalicy i jej okolicy, posiadał kucharz
hrabiego, poety i pisarza Jozefa Gvadániego, mieszkającego w Skalicy w latach 1783-1801.
W miejscowości Skalica w 2004 roku powstało „Stowarzyszenie Skalický trdelník”, którego głównym celem
jest zachowanie tradycyjnego sposobu produkcji „Skalického trdelníka” na otwartym ogniu. Turyści, którzy
przyjadą do Skalicy, powinny odwiedzić również Klasztor Franciszkanów, gdzie w jednym ze specjalnie przygotowanych pomieszczeń odbywa się pokaz pieczenia
Skalického trdelníka „po staremu” oraz jego degustacja.
Atrakcyjnym uzupełnieniem pobytu w miejscowości
Skalica może być także pływanie statkiem po „Kanale Tomasza Baty” (Tomáš Baťa-legendarny producent
obuwia) oraz degustacja znakomitych skalickich win
produkowanych przez regionalną firmę Vino-Masaryk
(www.vino-masaryk.sk). Rezerwację specjalnego pokazu
przygotowania Skalickeho trdelnika, usługi przewodnickie po mieście oraz regionie i degustacje win zapewnia
Centrum Informacji Turystycznej w Skalicy (www.skalica.sk, tik@skalica.sk).
Diamond’s Club business magazine jesień 2016

5 strączków czosnku /kto lubi i więcej/, mielona czerwona
papryka, smalec ziemniaki, mąka, bulion /może być wołowy/, kminek, chleb /bulka/.
Najlepiej na smalcu /może być i olej ale smalec jest lepszy/
smażymy czosnek, później dosypiemy trochę mąki, dodajemy czerwoną paprykę w proszku /uważamy żeby się nie
spaliła/, podlewamy wodą, dodajemy bulion, kminek /nie
koniecznie/, opiekamy na kostki pokrojony chleb na suchej
patelni, dodajemy do zupy – /uwaga chleb, jak również i
bułkę dodajemy do zupy w ostatniej chwili, inaczej nie będzie chrupiący.

Prajem dobrú chuť! (Życzę smacznego)

Kluski ziemniaczane
z kapustą i skwarkami
Surowe ziemniaki obieramy i przecieramy na tarce, dodajemy mąkę, sól i wyrabiamy ciasto, które nie może być ani
za rzadkie, ani za gęste. Do garnka z gotującą się wodą,
przez specjalne sitko (duże otwory, około 1 cm) lub z deski wrzucamy około 2-3 centymetrowe kluski, które po
ugotowaniu (około 5 min) wyjmujemy do przygotowanej
miski.
Do ugotowanych klusek dodajemy podduszoną kapustę
przygotowaną w następujący sposób.
Do podsmażonej na złoto cebuli, dodajemy pokrojoną na
drobno kapustę /kiszoną lub świeżą/, zalewamy wodą i dusimy do miękkości około 30 minut.
Kluski ziemniaczane oraz kapustę mieszamy razem i polewamy skwarkami z wędzonej słoniny.
„Strapačky” podajemy również z pieczoną karkówką, a do
tego wyłącznie piwo lub wino słowackie!!!

Prajem dobrú chuť! (Życzę smacznego)
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KOLOR
Nikogo nie zaskoczę faktem, że ciepłe barwy utożsamiamy z przytulnymi wnętrzami. Nie wszyscy są jednak zwolennikami takiej gamy kolorystycznej. Osoby
lubujące się w barwach chodnych powinny wybierać
odpowiednie odcienie bieli i szarości. Często możemy
zaobserwować to w realizacjach skandynawskich – gdzie
dobrze dobrana chłodna kolorystyka w zestawieniu
z trafnymi dodatkami tworzy pełne wdzięku, przytulne
wnętrza. Pamiętajcie, że nie tylko ściany mam na myśli!

TKANINY
W sezonie jesienno-zimowym do łask powracają tkaniny.
– Niezależnie od tego, czy jest to pled, dywan, poduszka,
koc czy zasłona – takie akcenty zawsze nadadzą wnętrzom
subtelności. Postawiłabym na fakturę oraz stonowane kolory, które optycznie dodadzą lekkości i domowego nastroju.
Nie bójmy się łączenia różnej gramatury materiałów!. Jeśli
mamy do dyspozycji większą powierzchnię zaryzykowałabym ciekawym wzorem –choć tutaj pamiętajcie o umiarze;)

CIEPŁO

NIECH

„

Warto jest przemycić kilka Naszych drobiazgów. Dodadzą autentyczności i z pewnością uruchomią wyobraźnię. Zastawa od babci, ramki wypełnione dobrymi
wspomnieniami, rodzinne pamiątki – sprawią, że wnętrza przyjmą osobista aurę i ciepły, domowy szyk.

DREWNO
Na Nasze szczęście to klasyk, który nie wychodzi z mody.
Często przywodzi na myśl ciepło rodzinnego domu,
buduje atmosferę i co najważniejsze – pięknie się starzeje!!. Stara, babcina szafa z pewnością doda wnętrzu
ciepła i charakteru. Drewno doceniajmy nie tylko przez
pryzmat wizualny –jako naturalny surowiec wzbogaci
wnętrza o przyjemny zapach. Dbajmy również o detale –drewniane meble, lustra, lampiony, ramy i inne
dodatki będą świetnym uzupełnieniem aranżacji.

BĘDZIE Z NAMI!

Kiedy za oknem buro i nieprzyjemnie, chętnie przyrządzamy ulubioną
herbatę, podkręcamy ogrzewanie i szukamy sposobu aby stworzyć
przytulny klimat w Naszych domach. Mimo, że okres powakacyjny sprzyja
remontom, nie zawsze potrzebujemy sporego nakładu prac aby sprawić, że
wnętrza nabiorą ciepła i harmonii. Na chandrę i brak motywacji dobrym
rozwiązaniem będzie wprowadzenie kilku zmian, które sprawią, że mimo
jesiennej pluchy Nasze samopoczucie wcale nie ucierpi ;).
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OSOBISTE AKCENTY

ŚWIATŁO
Aurę tworzy zarówno światło punktowe jak i rozproszone.
Postawiłabym na dodatkowe oświetlenie stojące, kinkiety, lampy stołowe, czy modne lampiony. Oczywiście
należy pamiętać nie tylko o kształcie i kolorystyce ale
również o materiałach, z których wykonane są oprawy. Mile widziane będą oczywiście tkaniny o wyższej
gramaturze i naturalnych kolorach. Pamiętajmy, że nie
mniej ważne jest rozmieszczenie większej liczby punktów świetlnych przy jednoczesnym zmniejszeniu ich

„
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mocy. To My decydujemy o podświetleniu konkretnych
stref a tym samym o tworzeniu pożądanego nastroju.

jestem pewna, że każdy z Nas dobierze odpowiednią
oprawę korespondującą z charakterem wnętrza.

OGIEŃ

UKŁAD

Nie zapomnijmy również o żywym ogniu. Świece,
lampiony, kominki czy biokominki ocieplą wnętrze
zarówno wizualnie jak i praktycznie. Stworzą wyjątkową atmosferę i czar w pomieszczeniach. Ich blask
doskonale otuli przestrzeń, sprawi, że formy będą
bardziej „miękkie”. Dzięki bogatej ofercie producentów,

Na sezon jesienno-zimowy warto odsłonić grzejniki, ustawić sofę w niestandardowym układzie, do niej przytulić jakąś konsolkę czy komodę. Uwierzcie, że nie zawsze wszystkie meble muszą stać pod ścianą. Jesienne wieczory to nie
tylko czas marzeń, to doskonały moment aby działać!! Nie
bójmy się niepowodzeń! Wnętrza kochają zabawę;).

Aneta Podżorska
Absolwentka Architektury Wnętrz ASP w Krakowie.
Od kilku lat tworzy autorską markę PO.MYSŁ, która ma
na celu wsparcie podczas aranżacji domów i mieszkań.
Zwolenniczka naturalnych materiałów, prostych form
i designerskich dodatków.
W przestrzeni szuka, szczerości, równowagi, dba o to by
wnętrza nie były oczywiste i spełniały wszelkie własności
ergonomiczne.
Uważa, że wnętrze to sprawa indywidualna. Dlatego zanim podejmie się prac, szczególna uwagę przykłada do do
sposobu życia i przyzwyczajeń inwestora. Pragnie poznać
jacy jesteście, jacy chcecie być. To wszystko by z pomóc
Wam przejść przez gąszcz trudnych decyzji na etapie
projektu i realizacji. W magazynie DC zaprasza Was do
wspólnej podróży jaką jest aranżacja wnętrz.
62
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3 razy z rzędu złoty medal na olimpiadzie, szef TVP
Sport, sportowiec, przedsiębiorca, a dzisiaj?
Nic się nie zmieniło, medale zostały, jest ich nawet 4, jestem dalej aktywnym sportowcem, ale amatorem, to zupełnie inny powód dla którego uprawiam sport, ale sport
pozostaje dalej wspólnym mianownikiem dalej sport, bo
de facto cokolwiek robiłem czy w UEFA, czy w branży medycznej, wszystko odbywa się na gruncie sportowym. Jest
to jakaś misja życiowa i właściwie wszystko odnoszę do
tego. Uważam, że gdybym nie był w przeszłości sportowcem, a tak jak sobie marzyłem, odkrywał zaginione miasta w amazońskiej dżungli, czy na Jukatanie to byłbym
innym człowiekiem. Chciałem studiować historię, literaturę, gdzieś to we mnie dalej zostało, ale już jako czyste
hobby. Sport mnie ukształtował, więc niezależnie czy
będę managerem czy przedsiębiorcą, czy osobą aktywną
społecznie, sport zawsze ze mną będzie. To podstawa mojego istnienia

RADOŚĆ
Sport to

„

Zawsze ze sportu czerpałem radość. Być może czasem pojawiał się grymas
na mojej twarzy, bo było 38 stopni i trzeba było poradzić sobie w tym
upale, zrobić co do mnie należało.

„

Rozmawiał: Radosław Tracz
Zdjęcia: archiwum Roberta Korzeniowskiego/Grupa Lux Med
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Włodzimierz Szaranowicz i Marek Jóźwik tak Ciebie opisali: „trzeba sobie umieć narzucić rytm i mieć
ogromną umiejętność cierpienia ale jeśli ma się cel,
to można cierpieć radośnie
Myślę, że doskonale rozumieli to, że sport to radość. Czasami opowiadamy sobie różne historie np. pt. dramatyczne
okoliczności zdobywania medali, czy cierpienia związane
z treningiem, klimat, porażek, itd., ale to są świadome
wybory i nawet kiedy coś się rozgrywa bardzo, bardzo dramatycznie, to koniec końców, pojawia się uśmiech. Tak jak
panowie zauważyli, zawsze ze sportu czerpałem radość.
Być może czasem pojawiał się grymas na mojej twarzy, bo
było 38 stopni i trzeba było poradzić sobie w tym upale,
zrobić co do mnie należało. Był to częściej grymas skupienia i walki, niż cierpienia i użalania się nad sobą, bo jeżeli
była jakakolwiek niedogodność, czy bolesność, była to konsekwencja wcześniej podjętego wyzwania. Tak jest w sporcie, tak samo w pracy, jeżeli chce się wybić, czy zrobić coś
ponadprzeciętnego, to trzeba, albo ponadprzeciętnie pracować, albo ponad przeciętnie doświadczyć, na pewno nie
równać do średniej. To jest zawsze związane z kosztem, co
do którego nie należy być nastawionym, że jest to jakieś
poświęcenie ale że to jest wybór, którego dokonujemy i jesteśmy gotowi taką cenę płacić.
Ale jedni się z taką świadomością rodzą a inni gdzieś
tą świadomość kształtują. W.Szaranowicz powiedział, że potrafisz pięknie mówić o sobie. Opowiedz
proszę, jak wyglądała Twoja droga od Jarosławia
przez Kraków, Katowice, Francję do miejsca w którym jesteś dzisiaj.
To długa droga rzeczywiście. Do 12 roku życia mieszkałem w jednopokojowym mieszkaniu. Najpierw mieszkałem z rodzicami, byłem jedynakiem, później brat się urodził i mieszkaliśmy we czworo. Pokój był dzielony ścianką
sztucznie zrobioną, żebym miał gdzie się uczyć. I potem
była kwestia takiej życiowej decyzji rodziców aby wyprowadzić się z Jarosławia, który był moim ukochanym miastem.
Bardzo lubię Jarosław i jest dla mnie nadal bardzo ważnym
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punktem na ziemi. To jest taka dziecinna ziemia utracona.
Tam dorastałem jako maluch, tam znałem każdy kamień
i tam było moje podwórko, moi przyjaciele. Jarosław opuściłem z nadzieją na większe mieszkanie, później urodziła
się siostra, później jeszcze miał się urodzić brat, czwórka
dzieci. Zamieszkaliśmy w Tarnobrzegu. Tarnobrzeg był dla
mnie ważny, bo miałem tam świetne liceum i w Tarnobrzegu właśnie pierwszy raz zetknąłem się ze sportem klubowym. Była to rekomendowana mi przez TKKF sekcja Judo,
którą mi zamknęła milicja, bo „uczyliśmy się bić” w stanie
wojennym. Później była lekkoatletyka. To był dobry czas
lekkoatletów, po sukcesach w Moskwie czy Montrealu,
choć był to też czas kiedy reprezentacja nie pojechała do
Los Angeles na igrzyska. Nie miałem, takiej świadomości,
że zapisuje się na lekkoatletykę, bo chcę iść śladami Bronisława Malinowskiego, czy, że bardzo imponuje mi Kozakiewicz. Owszem tak, imponowali mi, ale zapisywałem się bo
chciałem być aktywny, sprawny, mieć dobre towarzystwo.
Wcześniej ciężko chorowałem i miałem nawet na 2 lata zakaz WF. Wtedy się znalazłem w nowej szkole i to liceum
im.Mikołaja Kopernika bardzo wiele mi dało. To był czas
charyzmatycznych nauczycieli z misją. O coś im w tej naszej edukacji chodziło a ja miałem szansę z tego skorzystać.
Po liceum wyjechałem do Katowic, jako zawodnik. To był
taki pierwszy świadomy wybór w moim życiu, taki pragmatyczny.

„

…musiałem gdzieś między Barceloną
’92 a Atlantą ’96 narodzić się na
nowo! Musiałem na nowo wymyślić,
jaka jest moja rola w sporcie
i w życiu, ile można osiągnąć
i w jakim czasie, czy może warto
rozłożyć to na etapy?…

„

Czy ktoś cię podpytywał co robić czy sam siebie o to
pytałeś?
Sam siebie pytałem, to był taki czas, może się wydawać
dziwne dziś, ale wcale nie było modne wtedy studiowane,
trwał jeszcze kult górnika, czy cieśli bo taki zawód był lepiej
płatny, a jak ktoś był głupi i jak ktoś chciał się poobijać to
szedł na studia. Ja potraktowałem te studia nie na zasadzie
szkoły którą trzeba zaliczyć, tylko pewne tematy drążyłem,
bardziej się pasjonowałem fizjologią, metodyką treningu,
zacząłem pisać pracę magisterską z fizjologii, później z teorii treningu, bo fizjolog wyjechał na tzw saksy do USA, i nie
miałem z kim kończyć tej pracy z fizjologii. Ale to mi pootwierało bardzo wiele szufladek. Niebywale przydało się
też wdrożenie, pozyskiwanie wiedzy ze świata, coraz lepiej
posługiwałem się językami, perfekt po rosyjsku, coraz le65
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piej po francusku, zaczynałem się uczyć angielskiego i zaczęły się otwierać granice po ‘89 roku, także wypłynąłem
do Francji. U nas system się walił, niewydolne były związki
sportowe i kluby, nikt z nami nie podpisywał umów, nie
mogłem się wtedy utrzymać samodzielnie.

„

… Tak jest w sporcie, tak samo
w pracy, jeżeli chce się wybić, czy
zrobić coś ponadprzeciętnego,
to trzeba, albo ponadprzeciętnie
pracować, albo ponadprzeciętnie
doświadczyć, na pewno nie równać
do średniej. To jest zawsze związane
z kosztem, co do którego nie należy
być nastawionym, że jest to jakieś
poświęcenie ale że to jest wybór,
którego dokonujemy i jesteśmy gotowi
taką cenę płacić.

„

Jak byś był górnikiem, to pewnie by się Tobą „zaopiekowali”(uśmiech)
Kontrakty górnicze dla sportowców wkrótce się skończyły!
Niewiele zatem brakowało, a stałbym się ofiarą transformacji ustrojowej i pewnie bym o tym nie wiedział nawet,
bo nie wiedziałbym ile mógłbym zrobić w sporcie. A to
zejście z linii strzału i ucieczka do Francji na 2 istotne lata
najpierw, a potem kolejne jeszcze 10, to było niesamowicie
istotne. Tam się nauczyłem funkcjonowania w bardziej nowoczesnym społeczeństwie tym zachodnim, trenowałem
na lepszych instalacjach sportowych, miałem lepszą dietę,
mogłem skonfrontować swoją wiedzę, nauczyłem się jazdy
samochodem, posługiwania się kartą bankową… nauczyłem się większości rzeczy, łącznie z tym, że tak naprawdę
nauczyłem się funkcjonowania w niezależnym domu, gotowania, planowania, zakupów itd.
Pierwsze 2 lata we Francji to trauma dla Ciebie, dlaczego?
Na początku tego nie odczuwałem, ale oni(działacze) się
trochę zachowywali jak taka władza kolonialna, która zaprosiła przedstawicieli jakiś dziwnych krajów podbitych
dla siebie, trzeciego świata. Ja kompletnie nie rozumiałem
o co chodzi. Byłem trochę niewygodny dla klubu Racing
Club de France bo zbyt wiele pytań zadawałem i niestety
rozumiałem, co się do mnie mówi i nie podpisywałem papierów, które umiałem przeczytać ze zrozumieniem.
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Właściwie kogo oni chcieli z Ciebie zrobić?
Myślę, że byłem elementem jakiejś większej nigdy niedokończonej gry. To był jeden mega przekręt. Nie miałem
ubezpieczenia medycznego, papiery chodziły z lewymi
adresami, bo byłem zameldowany w centrum Paryża,
a mieszkałem zupełnie gdzie indziej. Jakby jakiś inspektor
chciał sprawdzić gdzie mieszkam, co się dzieje ze mną, to
nie miałby szans. Po 2 latach odkryłem Francję na nowo.
Wyjechałem na północ.
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Czy chłodne traktowanie przez Francuzów na początku, pomogło Ci z w tym, żeby poradzić sobie dyskwalifikacją w ‘92 roku?
Nie, to był taki czas dorastania. Dostawałem tu czy tam
obuchem w głowę, bo albo mi klub polski nie wypłacał
stypendium przez pół roku, bo nie miał, a jak wypłacał to
zżerała to hiperinflacja, albo ciosy z innej strony przychodziły. I tu się sprawdziło powiedzenie:” co cię nie zabije, to
cię wzmocni”! Powodów do wzmacniania było aż nad to!
W zasadzie to sam się zastanawiam co mnie motywowało,
aby to dalej ciągnąć?!
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No właśnie co?
Myślę, że taki zachwyt, że ciągle odkrywałem jakieś
nowe możliwości w sobie, że nigdy nie sądziłem, że będzie mnie na to stać, a jednak dałem radę! W związku
z tym też, że miałem takie poczucie gorszości, jeżeli
chodzi o sport przez lata, bo chorowałem, byłem wykluczony z jakiejkolwiek aktywności, to było coś niesamowitego, że ja-pacjent w sanatorium w Rabce, jadę gdzieś
na mistrzostwa polski, startuję gdzieś we Wrocławiu,
że jadę gdzieś na mecz międzypaństwowy. W związku
z tym, że ja sobie nie nakładałem zbyt wysokich oczeki67
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nie było mnie stać na ubezpieczenie i serwisowanie tego.
Trzeba było powiedzieć, „dobra, od tego momentu staję się
uczestnikiem transportu publicznego wyłącznie, bo taki
jest etap życia!” Wiedziałem, że muszę dalej ciężko pracować, a będzie dobrze…i zaraz po tym było dobrze!
Mam taką sytuację przed oczami kiedy w 2004 roku
podczas igrzysk w Atenach, wpadasz na metę zdobywasz złoto, a za tobą Rosjanin skłaniający się na
nogach i komentarz W.Szaranowicza na temat opadania z sił… i tak oczami wyobraźni zobaczyłem
częste sytuacje, które mają miejsce w życiu, gdy coś
robimy i w pewnym momencie brakuje nam energii.
Powodem jest to, że gdzieś tracimy z oczu cel? Twoim
zdaniem jak to zrobić, aby wytrwać?
Trzeba zacząć od tego, żeby poznać swoje możliwości i tak
ocenić swoje siły by rzeczywiście można było nimi zarządzać odpowiednio. Tenże Rosjanin był bardzo młodym niedoświadczonym zawodnikiem i przeholował, jeżeli chodzi
o tempo, ignorował butelki z wodą, jedzenie i tak dalej,
podczas gdy to jest w ogóle klucz sukcesu.
Czyli to jest kwestia pokory a raczej jej braku?
Właśnie tak. On prowadził w tym wyścigu w Atenach,
ja byłem drugi, przy czym cały czas go kontrolowałem
i w którymś momencie rzeczywiście całkowicie go odcięło

wań, to nie znaczy, że nie miałem ambitnych celów, ale
też nie miałem takiego poczucia, że robię to za wszelką cenę, cały czas traktowałem to jako bonus. Ja raczej
byłem takim notorycznym odkrywcą, zarówno mojego
otoczenia jak i samego siebie. To mnie bardzo kręciło!
Myślę, że najbardziej właśnie ta ciekawość świata i samego siebie.
Powiedziałeś kiedyś, że lubisz sytuacje kiedy wszyscy są przeciwko Tobie. Lubisz coś udowadniać?
To nie jest tak, że uwielbiam cierpieć, bo jest jakaś negacja. Tylko to jest zawsze wyzwanie, to jest jakiś sygnał,
że trzeba się pozbierać, coś zaoferować i zrobić coś naprawdę. Wolałbym nie przeżywać sytuacji, gdy wszyscy
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są przeciwko mnie, ale takie sytuacje wyzwalają gruntowną mobilizację…czasami gdy odnosisz sukces wszyscy są
przeciwko Tobie(uśmiech) Bo sukces innych osób budzi
zazdrość…
Rok 1992, Igrzyska w Barcelonie i dyskwalifikacja tuż
przed metą. Kolejny obuch w głowę. Wtedy zostałeś
sam na sam z tym problemem. Analogicznie w życiu.
Jak ma sobie poradzić człowiek z problemem, czy
w biznesie, życiu, małżeństwie, gdy mu ktoś rzucił
wielki głaz pod nogi czy na plecy i to spowodowało
upadek? Bo trzeba się przecież ponieść z tego!
Kolekcjonowałem różne złote myśli ludzi, których spotykałem na swojej drodze.
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Ale zapisywałeś gdzieś czy po prostu zapamiętywałeś?
Też zapisywałem w swoich notatkach i to było dla mnie
coś bardzo ważnego. Ja byłem otwarty na mądrość ludzi,
którzy mnie otaczali, czy to był mój manager z Francji, czy
zaprzyjaźniony fizjoterapeuta, czy inny człowiek nie związany ze sportem. Ja musiałem gdzieś między Barceloną
’92 a Atlantą ’96 narodzić się na nowo! Musiałem na nowo
wymyślić, jaka jest moja rola w sporcie i w życiu, ile można
osiągnąć i w jakim czasie, czy może warto rozłożyć to na
etapy? Z perspektywy tak wielu lat, teraz to się wydaje bardzo krótki czas, ale to był bardzo trudny moment w sytuacji gdzie trzeba było podejmować decyzje biznesowe, jakby
nie było, takie jak sprzedaż jedynego środka transportu, bo
Diamond’s Club business magazine jesień 2016
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i to że on skończył te zawody to był cud. Pamiętam kiedy
podszedłem do niego na mecie a on leżał zupełnie bezwładny. Wiem, że były problemy z nim, żeby stanął na podium.
Wykończył się chłopak całkowicie. Rady dla innych: nieraz
podejmujemy wysiłek ponad miarę, robimy trochę na hura
albo wydaje nam się, że im będziemy więcej robić, tym lepiej. Działać trzeba mądrze! Działać trzeba tak, żeby optymalizować nakład energii vs uzysk z tego. Stąd też do osiągania sukcesu trzeba mieć pewną dojrzałość, a szczególnie
sukcesu, który chcielibyśmy powtarzać. …

„

Wyznaję zasadę, że życie składa się
z wielu okoliczności i albo umiemy
je dobrze zidentyfikować, mając
intuicję do wykonywania pewnych
ruchów, podjęcia ryzyka, albo bojąc
się podjęcia ryzyka tkwimy w czymś
a potem to jest już tylko regres!…

„

Szczególnie tak istotna jest ta powtarzalność!
Coś się może przydarzyć, ale to wtedy jesteśmy takimi
jednorazowymi zwycięzcami! Potem jak chcemy na siłę to
powtórzyć, to często popełniamy błąd myślenia, że teraz
zrobimy to samo ale jeszcze bardziej. Pierwsza sprawa zrobimy „to samo” z reguły już nie działa i to „jeszcze bardziej
„ wcale nie oznacza, że będzie jeszcze lepiej. I to jest spory
problem ludzi, którzy się zapętlają jak hazardziści w woli
odegrania się.
Czy to prawda, że na olimpiadzie, nie pamiętam czy
to na pierwszej czy to na drugiej na której zdobywałeś złoty medal, już miałeś plan na kolejne cztery
lata?
Nie, na pewno nie przed zdobyciem medalu. Ale kiedy już
go zdobyłem w Atlancie, to mimo tego, że parę osób mnie
namawiało abym zakończył, osiągnąwszy taki szczyt olimpijski, a w ogóle taka ładna historia, pomiędzy Barceloną
a Atlantą…
Takie skrajności dwie...
Takie skrajności dwie, raz skrzywdzony, strącony do piekieł, a tu wygrana! A ja sobie wtedy wymyśliłem, że chcę
przygotować się jeszcze do 20 kilometrów i to będzie taki
mój sekretny plan, który będę realizował. To było kapitalne. Natomiast po Sydney, gdzie zdobyłem 2 złote medale
olimpijskie, to ja musiałem wymyślić powód, dla którego
w ogóle będę dalej jeszcze trenował.
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A gdzie tego powodu szukałeś?
Często w moim otoczeniu, w dyskusjach, w przeglądanie się w zwierciadle ludzi którym ufam. Trzeba było
znaleźć powód. Wyczułem, że jest potrzeba, żebym tak
zwanych następców jeszcze pociągnął za sobą, bo jest
tak duży kapitał społeczny, że może warto będzie trenując, zakładać jeszcze kluby sportowe, czy przygotować taką rzeszę zastępców. Namawiał mnie do tego ówczesny prezes komitetu olimpijskiego Stefan Paszczyk,
miałem sponsorów którzy też mnie wspierali w tych
inicjatywach społecznych. Czułem pewną misję wtedy. Wiedziałem tylko, że bardzo chciałem wystartować
w igrzyskach w Atenach, ale pod jednym warunkiem,
że będę faktycznie co roku sobie udowadniał, że stać
mnie na to że walczę na najwyższym reżimie, a nie że
jadę na wycieczkę. W ten sposób trochę się uwolniłem
od presji.
Ale rok przed Atenami też zdobyłeś złoto na mistrzostwach świata?
Rok przed Atenami zdobyłem złoto i rekord świata
ustanowiłem w Paryżu na Mistrzostwach Świata. Każdy rok przynosił coś niesamowitego. To jest bardzo
trudne pozbierać się treningowo, społecznie, życiowo
po takim sukcesie olimpijskim, nie jest łatwo wrócić do
rutyny. Mnie się to powiodło i potem kolejne dwa lata
nie tylko wygrywałem, ale jeszcze ustanawiałam rekordy świata i w związku z tym, kiedy miałem rok do Aten,
właściwie miałem wszystkie atuty w ręku: nie przegrałem w żadnych zawodach, byłem aktualnym rekordzistą świata, wręcz na tyle zaczarowałem moich rywali,
oczywiście szanując ich absolutnie, bo wiedziałem, że
stać ich na dużo dużo więcej niż oni sami myślą, żeby
nie raczyli myśleć o tym, że mogą wygrać ze mną. I to
była też taka gra psychologiczna. I to się bardzo sprawdziło!(uśmiech)
Wspomniałeś o misji. Bardzo wielu sportowców, podobnie jak bardzo wielu ludzi, którzy kończą szkołę, kończą jakiś etap w swoim życiu, nie potrafi się
odnaleźć w nowej rzeczywistości. Czy to że jesteś
w pewnym sensie coachem, czyli jeździsz i spotykasz się z ludźmi, motywujesz ich, to też im pokazujesz jak wyznaczać sobie nowe cele i nową drogę
w życiu?
Wyznaję zasadę, że życie składa się z wielu okoliczności
i albo umiemy je dobrze zidentyfikować, mając intuicję
do wykonywania pewnych ruchów, podjęcia ryzyka, albo
bojąc się podjęcia ryzyka tkwimy w czymś a potem to
jest już tylko regres! Ja wykonałem od razu intuicyjnie
przyznam dobry bardzo krok po zakończeniu przygody
olimpijskiej, dlatego że nie uległem pokusie by budować
tylko własną markę i rozwijać tylko small business a tym
samym stać się taką ikoną sportu obwożoną po jarmarkach. Bardzo potrzebowałem sprawdzenia się też na nowym polu. Potrzebowałem bezwzględnie szybko nowego
wyzwania.
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Lubisz wyzwania!
Tak i dlatego, kiedy przyszło zaproszenie z TVP, które najpierw wydawało mi się absurdalne, a potem zacząłem sobie
analizować, zrozumiałem, że znalazłem powód, dla którego warto zmienić moje wcześniejsze nawet szczątkowe
plany i postawić wszystko na jedną kartę. To było bardzo
bardzo trudne wyzwanie! Ten brak strachu przed porażką
i w dużej mierze nieświadomość, że czegoś nie można, to
mnie uratowało.
Nie dochodziły do Ciebie głosy: a daj spokój, nie uda
Ci się albo, a daj spokój po co masz to robić?
Codziennie
Nie dopuszczasz do siebie tego. czy po prostu jednym
uchem wpuszczasz a drugim wypuszczasz?
Ani to ani to. I dopuszczam i przeżywam to, i analizuję i boli mnie to. I musiałem się nauczyć często
z tym żyć. bo też można popaść w jakąś pychę, myśląc, że nie ma sensu jakiejkolwiek krytyki przyjmować. Musiałem się nauczyć też, że jest prowadzona
gra czarnego PR, tylko żeby konkurencja podważyła
moją wiarygodność. To było bardzo trudne, nauczyć
się inaczej czytać gazety, które wcale już nie musiały
mnie traktować jako mistrza olimpijskiego, tylko jako
rywala krótko mówiąc w biznesie. Uważam, że jestem
wielkim szczęściarzem, ale też nie bałem się podejmować pewnych wyzwań. Dzisiaj pracuję w branży medycznej. Tworzę coś, co jest absolutnie spójne z moją
osobowością, z tym co robię czyli strukturę medycyny
sportową w Grupie LUX MED., która jest Głównym
Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ja osobiście się w pełni identyfikuję się z tym,
że powinniśmy prowadzić szeroko pojętą edukację dla
bezpiecznego i odpowiedzialnego uprawiania sportu.
Zdrową aktywnością w olimpijskim standardzie powinni móc cieszyć się wszyscy.

brzymia szansa na to, że ta prawda będzie się przekuwać
w fakty bardzo pozytywne dla nas i to jest kwestia długodystansowości i cierpliwości i twardego kręgosłupa
moralnego.
Etos pracy też?
Z całą pewnością! Ale to też jest tak, jeżeli ktoś nie umie
pracować, nie ma tego w sobie, to choćby nie wiem jak się
wytężał, to będzie jakieś przystosowanie do rytmu pracy,
a nie pasja.

„

…Trzeba być prawdziwy w tym co się
robi, bo wtedy jest łatwiej poradzić
sobie i z sukcesem i z porażką!.

„

Mówiłeś, że 260 dni nie było Cię w roku, w momencie
gdy przygotowywałeś się do Olimpiady.
No tak, ale ja byłem na to gotowy! Ale spotkałem również
zawodników, którzy jeszcze jak były papierowe bilety lotnicze, to oni sobie wyjmowali codziennie o pewnej porze i patrzyli kiedy do domu wracają. Spójność, spójność!!! Trzeba być prawdziwy w tym co się robi, bo wtedy jest łatwiej
poradzić sobie i z sukcesem i z porażką! Wtedy jest łatwiej
budować sobie kolejne cele, ponieważ to dotyczy mnie, ja
się przez to wyrażam i buduję swoją własną osobistą misję.
Bardzo dziękuje.
Również bardzo dziękuje.

Widzę entuzjazm w Tobie
Znowu jestem zapracowany, znowu jestem zafascynowany celem, który chciałbym bardzo osiągnąć, z jakimś nowym teamem, znowu w jakimś sensie czuję się
potrzebny, czuję że ta moja wizja ma jakiś sens, że to
nie jest odklejone od rzeczywistości, także dobrze mi
z tym.

Robert Marek
Korzeniowski

Czyli mistrz olimpijski czterokrotny o emeryturze
nie myśli?
W ogóle nie wyobrażam sobie tego, może się niektórzy będą
oburzać, ale jest mi kompletnie obojętne poza sferą finansów
państwowych, czy ktoś mi wyznaczy emeryturę w wieku 65,
67 czy 69 lat. To są fakty czysto statystyczne. Mentalnie nie
zakładam, że kiedykolwiek będę na emeryturze.

Uznawany za jednego z najwybitniejszych
polskich sportowców w historii, najbardziej
utytułowany polski sportowiec pod względem
zdobytych tytułów mistrza olimpijskiego.

Trzy krótkie słowa decydujące o tym czy ktoś odnosi
sukces w sporcie, życiu, biznesie:
…myślę, że żadnego motto tutaj nie przytoczę, natomiast jeżeli jesteśmy spójni w tym co robimy, to jest olDiamond’s Club business magazine jesień 2016

(ur. 30 lipca 1968 w Lubaczowie);
polski lekkoatleta, chodziarz,
wielokrotny mistrz olimpijski, świata i Europy.

4-krotny złoty medalista olimpijski.
W 2014 został włączony do IAAF Hall of Fame.
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Igrzyska Paraolimpijskie zakończone
wielkim sukcesem Polaków

„

39 medali, 9 złotych, 18 srebrnych i 12 brązowych zdobyli Polacy na
igrzyskach paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Za każdym stoi historia
prawdziwego bohatera

39 krążków, aż 19 czwartych miejsc i 10 pozycja w tabeli medalowej to znakomity wynik. Najlepszy od Aten 2004. Ale
nie statystyka jest najważniejsza. Większość zawodników
udowodniła sobie samym i światu, że są takimi samymi wyczynowymi sportowcami jak pełnosprawni. Bili w Rio własne
rekordy życiowe i ustanawiali rekordy świata. Padły nawet
wyniki lepsze niż u zawodników pełnosprawnych: zdobywca

„

złotego medalu igrzysk olimpijskich w Rio ze swoim czasem
w wyścigu paraolimpijczyków były dopiero… czwarty!
Często w drodze do sukcesu ryzykując zdrowiem, czasem
nawet życiem. Trenując w skrajnych warunkach i niekiedy
za własne pieniądze. Świadomi, że o ich sukcesach mało
kto usłyszy, mało kto się przejmie i doceni.

Prawdziwi

bohaterowie
72

Tekst: Michał Pol
Zdjęcia: Polski Komitet Paraolimpijski
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Zadziwiali świat determinacją na bieżniach, torach, basenach, halach Rio. Wstrząsający finisz Barbary Niewiedział, która rzuciła się na bieżnię by zdobyć brązowy
medal, ocierając do krwi ramiona, łokcie i gniotąc żebra,
został uznany przez brytyjską stacje Channel 4 drugim
najbardziej niezwykłym momentem igrzysk (#YesICan
Moment). Wygrał występ tenisisty stołowego bez rąk,
Egipcjanina Ibrahima Hamadtou, który trzyma rakietkę
w ustach i serwuje podrzucając piłkę stopą, ale podkręca
i ścina jak każdy inny.

Za każdym medalem, rekordem, nawet czwartym czy dalszym miejscem stoi historia niesamowitej determinacji
w dążeniu do celu, wbrew całemu światu. Jacek Gaworski,
srebrny medalista drużynowo we florecie na wózkach zaniedbywał leczenie stwardnienia rozsianego i nowotworu
kręgosłupa, wolał wydawać pieniądze na wyjazdy na turnieje, żeby zgromadzić punkty w rankingu dająca prawo
wyjazdu do Rio. Przed laty gdy był szermierzem „chodzącym”, zabrakło mu jednego trafienia żeby wyjechać na
igrzyska olimpijskie do Barcelony. Szermierka to sens jego
życia. Marzył o medalu igrzyskach paraolimpijksich i właśnie je spełnił. Teraz chce się w całości poświęcić pomaganiu innym.
Maciej Lepiato zdobył złoto i pobił rekord świata w skoku
wzwyż, startując w bucie z doklejonymi zwykłym plastrem
podeszwami trzech innych butów, ponieważ nogę ma 5 cm
krótszą. Jakub Tokarz, przed laty był dobrze zapowiadającym się judoką, trafił na wózek, ugodzony nożem przez
bandytów. Żeby zdobył złoto w debiutującym na igrzyskach paraolimpijskich kajakarstwie, musiał przekopywać
się przez zaspy śniegu i rąbać lód na kanale, żeby w ogóle
móc trenować. Do kajaka spuszcza się na linie okrętowej,
przywiązanej do latarni ulicznej.

Hamadtou to idealny przykład na to, że niemożliwe nie
istnieje. To dewiza Rafała Wilka, chorążego polskiej ekipy,
obiecującego żużlowca, który gdy po wypadku na torze został skazany na wózek, po prostu zmienił dyscyplinę. Dziś
nie ma sobie równych w kolarstwie ręcznym. W Rio obronił złoty medal w jeździe na czas i zdobył srebrny ze startu
wspólnego. Takich historii jest mnóstwo.
Sukces polskich paraolimpijczyków jest tym większy, że
nasz budżet jest nieporównywalnie mniejszy w stosunku
do czołówki światowej. Tylko kajakarze drugiej w tabeli
medalowej Wielkiej Brytanii dostali na przygotowania więcej niż wszyscy polscy paraolimpijczycy razem wzięci.
Nasi medaliści cieszą się, że otrzymają takie same nagrody finansowe co sportowcy pełnosprawni: za złoty (64
tys. zł za złoto, 46 tys. za srebro i 36 tys. za brązowy), co
przed wylotem do Rio obiecał im minister sportu, Witold
Bańka. W każdej rozmowie padały jednak troska i wątpliwości, czy minister przyzna im wszystkim stypendia. Nie
w każdym finale wystartowała obowiązkowa liczba 12 zawodników z ośmiu krajów, bo organizatorzy przewidzieli
np. finał dla tylko dziesięciu. W takiej sytuacji jest m.in.
Janusz Rokicki, który w Rio zdobył trzeci srebrny medal
w pchnięciu na trzecich igrzyskach. Gdy miał 18 lat został
pobity i położony na torach, pociąg odciął mu nogi. W Rio
walczył ze zwichniętym barkiem, po upadku w łazience.
Marzy o stypendium, bo nie chciałby znów być zmuszonym zbierać złom, żeby utrzymać rodzinę…

Michał Pol,
redaktor
naczelny
Przeglądu
Sportowego,
Rio de
Janeiro
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FILMOWY

Fot. Agnieszka Ruta Nasz-Glogow.pl

Głogów

Daniel Olbrychski z żoną
oraz Jerzy Hoffman

„

W dniach 11-16/czerwca/2016 odbył się
9. Festiwal Reżyserii Filmowej. Tym razem w Głogowie.
Nie bez powodu, po edycjach wrocławskich, świdnickich i jeleniogórskich
festiwalu, honory gospodarza pełni Głogów, który odegrał niemałą
rolę w historii polskiej kinematografii. – W marcu 1953 roku do
zrujnowanego Głogowa przyjechała ekipa filmu „Piątka z ulicy
Barskiej”. Wted y to zgliszcza Kościoła Bożego Ciała zagrały powojenną
Warszawę. To tutaj, w głogowskim kościele, Tadeusz Janczar całował
Aleksandrę Śląską. Wśród członków ekipy filmowej był też Andrzej
Wajda, który asystował reżyserowi Aleksandrowi Fordowi –przypomina
filmowe losy Głogowa prezydent miasta Rafael Rokaszewicz.
Laureatami FRF w tym roku zostali:
Jerzy Hoffman i Daniel Olbrychski.

Artyści, dziś już z dystansem wspominają ponad 530 dni
spędzonych na planie filmowym tej mega produkcji, jak
jednak przyznają, był to jeden z najtrudniejszych okresów
w ich życiu:
– Kiedy poszło w świat, że Daniel ma być Kmicicem zaczęły przychodzić setki listów protestacyjnych – zaczynając od dziennikarzy gazet, różnych działaczy, twórców,
organizacji, skończywszy na kołach gospodyń wiejskich –
mówił Jerzy Hoffman podczas spotkania z publicznością.
– Pisali, że Olbrychski się nie nadaje, że nieutalentowany,
brzydki, garbaty, rudy, Żyd i pedał. Daniel był bliski załamania. A ja od początku wiedziałem, że musi być Kmicicem

„

Tekst: Monika Jagielska-Mikłos
zdjęcia: Barbara Popiel oraz Agnieszka Ruta i Magdalena Ruta/nasz-glogow.pl
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W niedzielę 12/06/2016 w Cinema 3D o godz. 10.00 - odbyła się projekcja odrestaurowanej wersji filmu „Potop”
w reżyserii Jerzego Hoffmana. Po projekcji odbyło się
spotkanie publiczności z reżyserem i aktorem Danielem
Olbrychskim.

– To było straszne, nikt mnie nie chciał, nawet Wajda
przekonywał, że to nie dla mnie rola. Ale ja się zawziąłem.
Byłem tak zdesperowany, żeby udowodnić, że się mylą,
tak przygotowany fizycznie jak na wyprawę na Mont
Everest albo olimpiadę, mogłem tam kark skręcić, dupa
mi przymarzała do siodła, ale się nie dałem. Mówiłem, ja
wam pokażę. Wiedziałem, że jeśli się nie uda, czeka mnie
egzekucja- wspominał Daniel Olbrychski.
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Daniel Olbrychski
Reżyser Jerzy Hoffman przyznał, że Potop spotkał się
ogromną falą tzw. dziś hejtu. – To była straszna nienawiść
wobec nas i przed rozpoczęciem filmu, a potem w trakcie.
Jerzy Kawalerowicz, który opiniował produkcję napisał,
że główny bohater do dupy, materiał do dupy, pieniądze
wyrzucone w błoto. A poszło już wtedy na film 40 milionów złotych! Byłem pierwszym reżyserem w historii
- i ostatnim - którego zmuszono do podpisania zobowiązania, że jeśli film nie odniesie sukcesu, spłacę całą kwotę. Wiedziałem, że nie będę miał z czego ale wiedziałem
przede wszystkim, że więcej nikt nie da mi zrobić żadnego
innego filmu. A miałem dopiero 40 lat – mówił Jerzy Hoffman. Pytany czy ma pomysły i plany na nową produk78

cję stwierdził „ wódka nie ta, śledź nie ten i nie ta aura
nad bufetem. Ale nigdy nie mówię nigdy”. Dodał, że na
filmach starł zęby zaciskając je w ciągłym stresie. Daniel
Olbrychski za to się pochwalił: - A jam mam wszystkie
swoje. I ani jednej plomby!

Czy film był zbyt ambitny na głogowski festiwal i tutejszą publiczność? Czy obecna na sali młodzież go zrozumiała? Te wątpliwości ze strony części widowni wywołały
falę sprzeciwu i zapewnień innych widzów, że Głogów
nie chce żyć tylko lekkimi, komercyjnymi wydarzeniami. – My wiemy co to jest przyjaźń i chyba wszystko tu
zrozumieliśmy- bronili się młodzi ludzie obecni na sali,
przyznając,że film-choć ich zdaniem nie był osadzony
w ich rzeczywistości -bardzo im się podobał. Jedno jest
pewne. Pobyt amerykańskiej ekipy filmowej z reżyserem
Andrzejem Krakowskim w gwatemalskich miastach Antigua oraz Gwatemala, rozruszał tamtejszy przemysł filmowy. Statyści, asystenci, epizodyczni aktorzy, po których
10 lat temu sięgnęli na miejscu twórcy filmu, dziś mają
na koncie własne produkcje, role, programy telewizyjne
a jeden z nich (Jimmy Morales-stemplował w filmie listy
na poczcie)jest obecnie…prezydentem Gwatemali!
Pokaz filmu „Dług” Krzysztofa Krauze rozpoczął czwarty
dzień 9. Festiwalu Reżyserii Filmowej w Głogowie. Obraz
opisujący zbrodnię popełnioną przez dwóch młodych biznesmenów znakomicie oddaje rzeczywistość po przemianach 1989 roku, jest jednym z najważniejszych w polskim
kinie.
– Po pokazach kinowych w 1999 roku twórcy „Długu”
otrzymywali setki listów opisujących podobne historiezaszczutych ludzi, którzy wpadli w pułapki fikcyjnych zobowiązań finansowych, żyjących w strachu przed ścigającymi ich mafiosami – mówił Robert Gonera, odtwórca roli
Adama, jednego z dwóch głównych bohaterów, podczas
spotkania z głogowską publicznością w Cinema 3D. Przyznał, że nigdy nie spotkał się z pierwowzorem swojej postaci (skazanym na 25 lat więzienia). Nie potrafi również
ocenić jego postępowania. – Cokolwiek by nie motywowało tych chłopaków do popełnienia zbrodni, nie jestem
w stanie ich osądzić. Wielokrotnie się zastanawiałem nad
oceną moralną, ale nic mi z tego nie wychodziło- przyznał
aktor.

Maja Elczewska, producentka
i Andrzej Krakowski reżyser
Looking for Palladin

Film „Looking for Palladin” w reżyserii Andrzeja Krakowskiego, jurora tegorocznego festiwalu, wywołał burzliwą
dyskusję wśród głogowskiej publiczności. Obraz pokazany został w Cinema 3D w ramach 9. FRF. Nagrodzony na
wielu międzynarodowych festiwalach, jak przyznał sam
reżyser, jest hołdem oddanym przyjaźni. Jednocześnie to
przeprosiny złożone przez rodziców pokolenia reżysera
Diamond’s Club business magazine jesień 2016

dzieciom, które były przez nich zaniedbywane, a ich wychowanie nie było sprawą nadrzędną.

R. Gonera (z lewej)
i Z. Malanowicz
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Jan Nowicki

Czwarty dzień festiwalu to m.in. spotkania z kolejnymi
artystami- Grażyną Wolszczak i Bronisławem Cieślakiem.
Pretekstem do zaproszenia porucznika Borewicza i agentki jugosłowiańskiego wywiadu (19 odcinek 07 zgłoś się)
był przypadający w tym roku 40 jubileusz serialu. Aktorzy przyjechali pod głogowski MOK radiowozem z epoki,
w towarzystwie funkcjonariusza MO.
– Mam wrażenie, że paradoksalnie ten serial zyskuje sympatię wraz z wiekiem. To dla mnie zjawisko niepojęte-mówił do publiczności Bronisław Cieślak. Przypomniał, że
07 był kręcony przez 12 lat, w sumie powstało 21 odcinFot. Magdalena Ruta Nasz-Glogow.pl

Bronisław Cieślak
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Grażyna Wolszczak

słowami
Między

Poza „ Długiem” publiczność miała okazję zobaczyć „ Nóż
w wodzie” pierwszy film pełnometrażowy Romana Polańskiego i pierwszy polski film nominowany do Oskara
(kategoria nieanglojęzyczny). Wyjątkową gratką było
spotkanie publiczności z odtwórcą jednej z głównych ról,
Zygmuntem Malanowiczem. Aktor zaledwie przed dwoma dniami wrócił z Chin, gdzie przebywał z warszawskim
Nowym Teatrem. – Miło jest wrócić do Polski i od razu
trafić do tak pięknego miasta jak Głogów-mówił aktor.

Czterdzieści lat minęło,
czyli jubileusz serialu
„07 zgłoś się”

lifestyle kultura

ków. Pierwsze pięć pod nazwą „Przygody porucznika Bolskiego”. – Nie podobał mi się ani ten tytuł, ani nazwisko
milicjanta. Od początku namawiałem reżysera na zmianę-mówił słynny porucznik.
W przedostatnim dniu festiwalu publiczność miała wyjątkową gratkę obejrzenia na ekranie, następnie na scenie teatralnej, jak również porozmawiania, wyściskania
i zrobienia zdjęć z Janem Nowickim, który kocha swoją
publiczność, dlatego nie szczędził dla niej czasu.

„

Codzienność. Coś, co z jednej strony potrafi człowieka stłamsić,
z drugiej… jest jednym z najbardziej fascynujących wyzwań życia.
Ileż to razy podczas stawiania kolejnych kroków dowiadujemy się
o rzekomym „złotym środku”, dzięki któremu możemy odnaleźć
spokój istnienia. Niestety, recepty na szczęście nie da się ani kupić
ani odnaleźć poprzez cudzy drogowskaz. To co najpiękniejsze czeka
właśnie między słowami. Czyli tam, gdzie zajrzeć możemy niemal
zawsze, jak do dobrze znanej, nieco zakurzonej książki czy albumu
muzycznego. Ja chcę zabrać czytelników Diamond’s Club BM
tam, gdzie można usiąść obok słów. Odnajdując pasję do grania
z codziennością na własnych zasadach, zapisanych przez różnych
autorów, również pochowanych w dźwiękach czy na pięciolinii…

„

Janusz Majewski
Zwycięzcą 9. Festiwalu Reżyserii Filmowej w Głogowie
został Janusz Majewski. Jury w składzie: Andrzej Krakowski, Marcin Krzyształowicz i Wojciech Wójcik jako
przewodniczący zadecydowało, że nagroda- Złoty Dzikpowędruje właśnie do tego reżysera, za film „Ekscentrycy
czyli po słonecznej stronie ulicy”.
„Filmy bywają piękne, mądre, pełne finezji i subtelności.
Rzadko natomiast posiadają cechę najniezwyklejszą-wewnętrzne światło, które emanując z ekranu czyni świat
nieco lepszym i bardziej tolerancyjnym. Takim filmem
w naszym przekonaniu jest zwycięzca tego konkursu”mówił reżyser Wojciech Wójcik, uzasadniając werdykt
jurorów. Dodał, że „ w tym filmie jest suspens, tajemnica,
wielkie uczucie, a także lekcja najnowszej historii Polski.
Obcy temu filmowi jest ton sądu, nienawiści niszczącej
nasze życie społeczne, nie ma w nim tonu prymitywnego, chamskiego szyderstwa, tak często teraz spotykanego.
Film, który zwyciężył, szlachetnie promieniuje, ciesząc
nasze oczy i uszy pogodą ducha, a profesjonalistów zachwyca perfekcyjną robotą. Reżyser tego filmu radził swego czasu młodym kolegom, by czasami poszli na spacer po
słonecznej stronie ulicy. Nic dodać, nic ująć”.
Diamond’s Club business magazine jesień 2016

Opracował i przygotował: MACIEJ PIASECKI

Kilogramy książęk, tony doświadczeń i bezgraniczna ilość pasji
w sobie. Taki bagaż doświadczeń wnosi do naszego magazynu
Maciej Piasecki. Poprzez kontakt ducha z rzeczywistością pomoże wam dotknąć niewidzialnych dźwięków muzyki. Odkryje
przed czytelnikami DC Magazine literaturę najwyższej próby.
Ma do tego świetny warsztat, balansujący na granicy minionego i obecnego pokolenia dziennikarskiego. Uznanie zdobył
prowadząc dla ogólnopolskiej sieci Empik spotkania z autorami książek, literatami. W Polskim Radiu współtworzył, razem
z Leszkiem Kopciem, audycję Muzyczna Cyganeria. Rzecz niesamowita. Życzę wszystkim czytelnikom DC, żeby Maciej porwał
was w świat kultury tak mocno, abyście wracali tu co kwartał.
Project Manager: Mateusz Kulejewski
Diamond’s Club business magazine jesień 2016
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Wydawnictwo: Sine Qua Non
Cena: 39,90 zł
Dlaczego warto kupić? Nawet jeśli nie interesujesz się
żużlem, znajdziesz w tej książce wiele przykładów, ile poświęceń i wyrzeczeń kosztuje uprawianie sportu. A dodatkowo mowa tu o dyscyplinie, która poza ludzkimi umiejętnościami, potrzebuje także odpowiedniego sprzętu (czyt.
maszyn), mogących dać sukces i sławę „fruwającemu” na
torze zawodnikowi.

zgoła odmienny obraz Ciechowskiego. Na życiowej scenie
muzyka pojawia się Małgorzata Potocka, aktorka, która
może nie jest na tyle znana w światku muzycznym, ale
świadoma i szanowana w świecie aktorskim. Potocka pokazuje, jaki Ciechowski był naprawdę. Wyjątkowe uczucie
wiążące tę dwójkę właściwie mogłoby trwać bez końca.
Namiętność, wypełniające życiową przestrzeń pasje aktorskie i muzyczne, w końcu owoce uczucia, mające dawać
fundament pod wspólną przyszłość. Niepokorne dusze
artystów nie pozwalają jednak żyć „aż do śmierci”. Niestety, Ciechowski nie żyje już od prawie 15 lat (w grudniu b.r.
minie okrągła rocznica). Potocka za to po latach odkrywa
bardzo intymne karty życia. Robi to jednak ze smakiem,
a publikowane, często osobiste zapiski, nie mają charakteru sprzedajnego towaru.
Tytuł: „Obywatel i Małgorzata”
Autor: Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska
Wydawnictwo: Czerwone i Czarne
Cena: 39,90 zł
Dlaczego warto kupić? Już sama postać Grzegorza Ciechowskiego zachęca, smaczku dodaje również Małgorzata Potocka, znana aktorka. Przede wszystkim „Obywatel
i Małgorzata” to opowieść o wyjątkowym uczuciu. Historii
tyle burzliwej co mającej swoje absolutnie unikalne momenty. Warto pochylić się nad tą opowieścią, opartą o najważniejsze – fakty.

„Prawda żużlem pisana”
Z jednej strony człowiek legenda jeśli chodzi o polski
(i światowy) żużel, z drugiej jeden z największych piewców
„czarnego sportu” we Wrocławiu i kawał dziennikarskiego
pióra. Takie połączenie, mianowicie Marek Cieślak i Wojciech Koerber, to po prostu musiało się udać. I faktycznie,
„Pół wieku na czarno” opowiada o szczególnym przypadku.
Człowieku, urodzonym w Częstochowie, ale dla którego to
nie Jasna Góra była najważniejszym punktem w mieście.
Tor żużlowy, zapach metanolu, to wszystko jest częścią
wielkiej pasji zarówno dla zawodników, kibiców, trenerów,
jak i każdego kto tego sportu posmakuje – musi on być na
dłuższą metę. Często poświęcając własne zdrowie zawodnik Cieślak jechał po zwycięstwo. To samo było w przypadku późniejszej roli trenera, w końcu łatwiej byłoby mu
usiąść na maszynę i objechać cztery kółka zamiast czekać
i denerwować się dyspozycją swojej drużyny. Lata jednak
lecą, choć Marek Cieślak nadal jest w wysokiej formie. Nieprzypadkowo zresztą Polacy pomimo braku niezawodnego
Tomasza Golloba (zakończył reprezentacyjną karierę) zdobyli w lipcu kolejny tytuł drużynowych mistrzów globu.
A całością zawiadywał rzecz jasna selekcjoner Cieślak. Nic
tylko czekać, żeby obaj panowie znowu się spotkali i coś
napisali. Redaktor Koerber z pewnością ma jeszcze sporo
w zanadrzu.
Tytuł: „Pół wieku na czarno”
Autor: Marek Cieślak, Wojciech Koerber
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„Mundurowi
bez powołań”

„A
to właśnie Oni”
Grzegorz Ciechowski. Właściwie bez niego ciężko jest sobie wyobrazić wygląd dzisiejszej sceny muzycznej w Polsce.
Brzmi to nieco groteskowo spoglądając na zalewającą zewsząd falę disco-polo, fakt jest jednak faktem. Republika
to najbardziej znane z muzycznych dzieci Ciechowskiego.
Choć gdyby nie Obywatel G.C. (solowy pseudonim wokalisty w późniejszych latach twórczości), kto wie czy usłyszelibyśmy o niejakiej Kayah. Serialowy „Wiedźmin” też
mógłby nie mieć takiej warstwy muzycznej, w jaką został
wręcz otulony.
W książce p.t. „Obywatel i Małgorzata” poznajemy jednak
Diamond’s Club business magazine jesień 2016

W Polsce istnieje jasny podział w kwestii sportu. Pasjonujemy się piłką nożną, a reszta dyscyplin to… dyscypliny
sportowe. W tej drugiej kategorii palmę pierwszeństwa od
dekady dzierży z powodzeniem siatkówka. Sukcesów może
na igrzyskach nie potrafimy osiągnąć, ciągle jednak jesteśmy mistrzowską drużyną pamiętnej imprezy organizowanej w Polsce,
z 2014 roku. Tradycje siatkarskie nie wzięły się jednak
z nikąd. Jednym z takich miejsc jest hala przy ul. Krupniczej 15 we Wrocławiu. To w niej, pomimo, że przed
wielu laty grywał Ignacy Jan Paderewski, swoje mecze rozgrywa Gwardia. Tak jest, obiekt służył bowiem
jako giełda, akustyka zachwycała za to przyjezdnych.
Gwardia, klub kojarzony z milicją (vel policją), ma już
z mundurami niewiele wspólnego. Właściwie tylko tradycje i niewybredne docinki ze strony co poniektórych.
Gwardia Wrocław to jednak ponad 70 lat burzliwej
historii, która ma na swoich kartach zarówno wzloty
jak i upadki. „Autor poświęcił wiele czasu, aby rzetelnie
przedstawić historię jednej siatkarskiej sekcji, o której,
z różnych względów, było głośno w całej Polsce a także
w Europie, a która niezasłużenie odeszła w zapomnienie”.
Tak stwierdził Tomasz Swędrowski, obecnie najbardziej rozpoznawalny głos siatkarski spotkań transmiDiamond’s Club business magazine jesień 2016

towanych przez telewizję ze „słoneczkiem” w logo. Co
ciekawe, były gwardzista, mający w dorobku miejsce na
podium MP z wrocławskim klubem. Gwardia to także
pasja wiążąca w sobie walkę o przetrwanie po okresie
transformacji. Choć kapitalizm nastał, a rzeczywistość
uległa zmianie, to gwardziści nie przegrali z ekonomią.
Co więcej, nadal produkują do najlepszych (czyt. najbogatszych) klubów w Polsce prawdziwe siatkarskie perełki, oddając za pół-darmo swoich wychowanków. Warto
sięgnąć po „Mundur siatkarza…”. Jest to pozycja pokazująca z jednej strony losy samego klubu jak i uwarunkowań, które poprzez wątki historyczne i polityczne,
mają także swój wpływ na bieg historii zupełnie – wydawałoby się – niezwiązanego z nimi sportowego żywiciela kibiców. Podaje on emocje i walkę na linii Wrocław
vs reszta świata.
Tytuł: „Mundur siatkarza. Historia męskiej sekcji siatkówki Gwardii Wrocław”
Autor: Maciej Piasecki
Wydawnictwo: Fundacja na rzecz Historii Polskiego Sportu
Cena: ok. 30 zł
Dlaczego warto kupić? Biblioteczka domowa oparta wyłącznie o współczesną literaturę traci rację bytu. Potrzeba
także czegoś, co w istotny sposób pokaże nam przeszłość.
Podając to w formie zrozumiałej zarówno dzisiaj jak i dawniej. A „Mundur…” to nie tylko sport.
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lśnij!
Po prostu

„

Nadchodząca jesień w modzie to
przede wszystkim gra kolorami,
które z jednej strony przewijają
się w niej cały czas, a z drugiej
odkrywane są ciągle na nowo.
Połączenie blasku i matu to coś czego
doświadczymy, przechadzając się
jesiennymi wieczorami po ulicach miast.
Przygotowała: Aleksandra Herbst

Nieobcy będzie nam zatem wizerunek pań, prezentujących się na co dzień w wełnianym swetrze i połyskujących
spodniach czy spódnicy. Na pierwszy plan wysuną się złoto, srebro i miedź. Ty też, nie bój się błyszczeć!
W tym sezonie dużo wcale nie znaczy źle. Jesienią tryumfy
święcić będzie Lurex – połyskująca przędza ze sztucznego
włókna, która przykuje wzrok niejednego mężczyzny.
W lśniących kreacjach nie może zabraknąć satyny czy cekinów. Satynowa kreacja zawsze wygląda szykownie, elegancko
i bardzo zmysłowo. Cekiny rządziły latem i w dalszym ciągu
pozostaną niekwestionowanym liderem modowych inspiracji. Nie muszą być wyłącznie srebrne czy czarne. Jesienią zdecydowanie stawiamy na kolor. Bez względu, czy będzie to impreza okolicznościowa czy wieczorne wyjście z przyjaciółmi.
Niech nie będzie Wam straszny również aksamit. Kobiecy, tajemniczy, uwodzicielski – tak w skrócie można opisać odczucia
jakie wywołuje u innych. Dzięki jego wyrafinowanej oprawie
świetnie prezentuje się jako dodatek do zestawu lub kompletny
total look (np. garnitur lub długa sukienka na ramiączkach).
Pamiętajmy jednak, że aksamit to nie tylko odzież. To
również cała paleta dodatków i akcesoriów, a jeśli lubicie
zamszowe buty to z pewnością pokochacie ich aksamitne
odpowiedniki.
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„

To, co w tym sezonie szczególnie zasługuje na uwagę
to płaszcze z lakierowanej skóry. Na pewno nie zabraknie
go w mojej szafie tej jesieni. Tu wybór kolorystyki jest zupełnie dowolny. Ma być błysk, blask, metaliczny połysk.
Jednym słowem jesień 2016 uwielbia lśnić!
Kreatorzy mody w sezonie jesień/zima 2016 nie zapomnieli również o zwolenniczkach dziewczęcych pasteli. Specjalnie dla nich na wybiegach pojawiła się cała gama barwnych
projektów. Jesienna wersja różu będzie stonowana, przygaszona oraz delikatna. Nie potrzeba tutaj ciemnych kolorów i krzyczących kontrastów. Ta opcja bronić będzie się
sama w sposób niezwykle subtelny i elegancki. Dla mnie
hitem tej jesieni jest połączenie żółtego z różem. Dość odważnie, ale jakże niebanalnie i z jakim charakterem!
Osobiście bardzo cieszy mnie również fakt, że styl militarny ponownie wraca do łask i jesienią może stać się ciekawą alternatywą dla błysku i pasteli. W mojej garderobie od
wielu lat zajmuje on jedno ze szczególnych miejsc. Długie
płaszcze, żakiety czy spodnie w kolorze khaki, zdominują
wyobrażenie o modzie niejednej z nas.
Jedno jest pewne: tej jesieni zdecydowanie nie będzie nudno! Każda z nas z pewnością znajdzie coś dla siebie i niejednokrotnie poczuje się wyjątkowo.
Diamond’s Club business magazine jesień 2016
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tradycje
biznes
na&Świecie
sztuka
Podczas wieczoru zaprezentowane zostały marki m.in.:
ANNY CICHOSZ, MIELCZARKOWSKI, BOCA, EZURI,
GORSENIA i PODWIKA, uzupełnieniem kolekcji była Biżuteria Thomas.
Uatrakcyjnieniem wieczoru był występ Adama Bienia, wokalisty, kompozytora, producenta, laureata konkursów telewizyjnych: Szansa Na Sukces, Droga Do Gwiazd. W drugiej części mieliśmy okazje wysłuchać specjalnego występu
Michała Łoniewskiego (instrumental gitar)

Fashion

„

Partnerami wydarzenia byli:
JM HOTEL WARSAW CENTER
AM Print&Service Group, Perfumeria MON CREDO, ISLA
Masaż & SPA, ENKLARE, Klinika medycyny estetycznej
i anti-aging Dr Beata Dethloff, Klinika Medycyny estetycznej i chlebologii Saska Clinic dr Iwony Radziejewskiej, Salon fryzjerski SYLWII SALOMEA KILIŚ, SOFTELLO,
Friends Beauty Atelier Adrian Mazrek, CASMARA, INGRID, DELIA, APIS, DIBI MILANO, BIELENDA, XEN
– TAN, HOME & SPA, Salon NAILASH, Energy Fitness.
Hotel Bukowy Park, Niebieski Art, Hotel & Spa, Bulwar,
Restauracja Manoush, Restauracja MIZUMI SUSHI oraz
wina musujące ISTRA.
Firma MIP zaprezentowała mobilne urządzenia marek
m.in.: Astell & Kern, Sound Magic i MP3 Store.
Partnerem medialnym gali był magazyn DC.

show

24 czerwca b.r. we wnętrzach Restauracji Astoria w JM HOTEL WARSAW
CENTER odbył się wyjątkowy JM HOTEL EXCLUSIVE FASHION SHOW.
Partnerem strategicznym wydarzenia był JM HOTEL WARSAW CENTER.
Wieczór poprowadził aktor Arkadiusz Gołębiowski.

„

Tekst: Anna Szpetkowska/magazyn Moda&Styl
Zdjęcia: ROBERT CAUSARI
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Jabłko,
„

W tej z 7 września obecnego roku było kilka niespodzianek,
mimo, iż wiele informacji o tym co na niej zobaczymy wyciekło wcześniej do Internetu. I właśnie o bezpieczeństwo
nowego Iphone, padło pierwsze pytanie tego wieczoru, zadane przez Jamesa Cordona. Na jego barkach spoczywało
dowiezienie Tima Cooka do Bill Graham Civic Auditorium
w San Francisco. Po drodze nie brakło żartów, oraz znanych z Carpool Karaoke coverów. W całość wmieszał się
jeszcze Pharrell Williams, który miał udowodnić dyrektorowi generalnemu Apple, że powinien zmienić image. Jakby prezentującym brakowało luzu. Nie przypadkiem relacją
z muzycznej taksówki rozpoczęła się konferencja Apple. Na
pierwszy ogień pokazano sukcesy Apple Music, w którym
coraz więcej artystów udostępnia premierowe nagrania dla
17 milionów użytkowników. Właśnie dla nich zapowiedziano festiwal, który każdy ma możliwość zobaczyć na żywo
na własnym urządzeniu pod szyldem ugryzionego jabłka.
Dalej, chwaląc się liczbą 140 mld pobranych aplikacji z app
store, Tim Cook zauważył, że wśród 500 tys. gier, jednej
brakuje. To się jednak zmieni, ponieważ Nintendo zapowiedziało wydanie gry Mario Bros, w pierwszej kolejności
na iOS. Pocieszny hydraulik jest odświeżony i dostosowany
do gry jedną ręką, co ułatwi obsługę nawet w trakcie jaz-

które podąża ku górze

Sir Isaac Newton obserwując spadające z drzewa jabłka opisał działanie
grawitacji, dziwiąc się, że wszystkie lecą w jednym kierunku. Jest jednak
jabłko, które postanowiło pójść własną drogą – Apple inc. Stąd każdej
konferencji amerykańskiego giganta wyczekuje miliony osób.

„
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Więcej spodziewaliśmy się po AppleWatch2. Co prawda
w nowym systemie upłynniono mechanikę, dodano drugi
rdzeń do procesora, zastosowano jaśniejszy wyświetlacz,
GPS i materiały wodoodporne do 50m, lecz wszystko to
kosztem długości działania baterii. A przecież o to chodzi
w zegarku! Wszystkim, którzy nie potrzebują GPS, ani wodoszczelności Apple proponuje ponownie Watch1, wzbogacony o nowy procesor i wOS3. Producent chciałby, żeby
druga wersja zegarka odgrywała w naszym życiu jeszcze
większą rolę. Po to opracowano programy do treningu pływackiego, kontroli stresu, nauki zamachu kijem golfowym,
czy Pokemon GO. Przygotowano również alternatywną
wersję kolorystyczna przy współpracy z Nike. Zegarek dostępny będzie w wielu wariantach wykończenia od aluminium, przez stal po ceramikę.
Cena: od 269$ do 1299$ (w Polsce od 1349 zł do 6549 zł)
No i nareszcie on. Creme de la creme tego wieczoru: iPhone
7 i jego brat iPhone7Plus.
Ma być najlepszym w historii. Przedstawiono go w 10
punktach:
1. Design – piękne wersje wykończenia: bezkrawędziowa
jet Black, rozpraszajacy światło Black, gold, silver i rose
gold
2. Przycisk Home – zastosowanie Tappic Engine poprawiło
czułość
3. Odporność na pył i wodę zgodnie z normą IP67 – szczelny na pył i odporny na krótkotrwałe działanie wody do
głębokości 1m

Tekst: Mateusz Kulejewski
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dy komunikacją miejską. Producent przewidział dwa tryby gry: Battle Mode, rywalizacji z innymi graczami, oraz
World Tour jako Arcade.
Apple chwalił się też wspieraniem edukacji w Stanach
Zjednoczonych. 114 szkół jest już objętych programem
ConectED, w ramach którego przekazano 4500 iPadów dla
nauczycieli, 50 tys dla uczniów, oraz wyposażono każdą
klasę w AppleTV. Dzięki najnowszemu systemowi iOS10,
te wszystkie osoby będą mogły pracować nad wspólnymi
projektami korzystając z Real Time Collaboration. Susan
Prescott (pierwsza kobieta w historii konferencji Apple),
przerobiła prezentację, współpracując ze swoimi kolegami
online. To dla zorganizowanego Apple nowość.
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4. Aparat – dwa obiektywy umożliwiające wykonywanie
zdjęć z zoomem optycznym 10x, oraz edycję głębi obrazu dla zdjęć 3D. Poprawiono stabilizację obrazu, zastosowano 6 elementowy obiektyw o ogniskowej fi=1.8, oraz
sensor wysokiej szybkości i flash na 4 diody LED. Ponad
to dodano kilka ciekawych filtrów oraz funkcję live photo
5. Retina HD Display (4.7 cali w iPhone7, 5.5 w 7Plus)
– Jaśniejszy wyświetlacz, kinowy standard, lepsza głębia kolorów, 3d touch (mnogość opcji przy różnej sile
nacisku)
6. Głośniki stereo
7. EarPods – wyeliminowanie złącza analogowego. W
zamian Apple doda do każdego pudełka przejściowkę
ze złączem lightning.
8. Wirelles – Apple dla naszej wygody stara się przenieść wszystko na obsługę bezprzewodową. Pojawiły
się wiec AirPods, bezprzewodowe słuchawki oparte na
nowym chipie W1. Mogą pozostawać w trybie czuwa-

nia do 24h i gwarantują 5h ciągłego odtwarzania muzyki. Pozostałe słuchawki Beats Solo3, Powerbeats3,
Beatsx, również będą od teraz bezprzewodowe
9. ApplePay – płatności z Apple wchodzą do Japonii
10. Wydajność – zastosowano najszybszy czterordzeniowy, 64 bitowy procesor A10, sterowany w zależności od
tego co w danej chwili robisz. Np. pisząc email wykorzystuje tylko 2 rdzenie, żeby oszczędzić baterię. Pozwala na wprowadzenie gier jakości konsoli lub edycję
graficzna RAW. Zwiększono też pojemność wszystkich
iPhone w sprzedaży, poza wersją SE, która jako jedyna
dostępna będzie w opcji 16GB. W sprzedaży pojawią
się tydzień po premierze, u nas w kraju od 23 września.
Cena: od 649$ iPhone7 (w Polsce od 3349zł do 4399 zł), od
749 iPhone7Plus (w Polsce od 3949 zł do 4999 zł)
Cena AirPods: 169$ (w Polsce 799 zł, dostępne pod koniec
października)
Warto jeszcze wspomnieć o informacji, która pojawiła się
przed konferencją. Od 7 września Apple będzie przetrząsał
AppStore, aby usunąć aplikacje mające nazwy powyżej 50
znaków. To poważna sprawa, ponieważ swoje aplikacje pozycjonują w taki sposób duże firmy jak Google czy Amazon.
Popularne “Mapy Google” to tak naprawdę “Google Maps
– Real-time navigation, traffic, transit, and nearby places
(71 znaków)”. Usunięte zostaną również aplikacje które
wysypują się przy otwieraniu.
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Hotele z Pasją:
Jelenia Góra ul.Goduszyńska 61 Hotel i Stadnina Koni Gostar www.gostar.pl
Karpacz ul.Wilcza 9 Hotel Artus www.hotelartus.pl
Karpacz ul.Sarnia 1a Hotel Bavaria www.przystanek-bavaria.pl
Katowice ul.Kopernika 6 HomeApartment www.euroresidence.pl
Lądek Zdrój ul.Leśna 4a Hotel Trojan www.hoteltrojan.pl
Lądek Zdrój ul.Graniczna 18 Pensjonat Bursztynowe Buki www.bursztynowebuki.pl
Wałbrzych/Książ ul.Piastów Śl 1 Hotel Przy Oślej Bramie www.mirjan.pl

Restauracje z Pasją:
Gliwice ul.Pszczyńska 315 Europa Centralna Restauracja B-Man www.b-man.pl
Mikołów ul.Świerkowa 3 Piekarnia-Cukiernia Adjano www.adjano.pl
Katowice ul.Jagiellońska 4 Pierogarnia www.pierogiswiata.pl
Kłodzko ul.Daszyńskiego 10 Pizzeria Włoska VulcanoBuono
Radzionków ul.Anieli Krzywoń 1 Restauracja Appassionata www.appassionata.com.pl
Świdnica ul.Bystrzycka 22 Restauracja Manufaktura www.restauracja-manufaktura.pl

Przedsiębiorstwa z Pasją:
Dzierżoniów ul.Rzeźnicza 4 Salon Łazienek Domino www.domino.pl
Kędzierzyn Koźle/Bierawa Nowe Osiedle 13b Producent Oświetlenia www.spotlight.pl
Kowary ul.Zamkowa 9 Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska www.park-miniatur.pl
Pszczyna ul.Zdrojowa 8 Ogrodnictwo Mularski www.mularski.pl
Złoty Stok ul.Złota 7 Kopalnia Złota www.kopalniazlota.pl
Warszawa/Jawczyce ul.Piastowska 65 Wypożyczalnia Gastronomiczna GASTROMAGIC
www.gastrowypozyczalnia.pl
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CAST AWAY

poza tym co widoczne dla oczu

„

Poza Światem a właściwie na jego krańcach, spoglądając na rzeczy z „góry” z „odległości”, chyląc jednocześnie
głowę w pokorze przed potęgą natury, która nas przenika gdzieś u stóp lodowca czy po środku niekończącego
się błękitu Oceanu, możemy doświadczyć stanu ducha i umysłu, który jest zdolny odmienić wszystko w naszym
życiu. „Rzeczy”, które do tej pory wydawały się kanonem wręcz obowiązkiem, przysłowiowym „musem” oraz
częstym powodem zmartwień czy wręcz dramatów osobistych nagle stają się pyłem, który rozwiewa wiatr.
Wydaje się, że możemy to wszystko na raz oglądać, zebrane jak garstka sypkiego i białego jak mąka piachu
na naszej dłoni, którą trzymamy wyciagniętą nad klifem Przylądka Północnego. W tym momencie okazuje
się, że wszystko co do tej pory zawierało się w jakże utartym i powszechnym powiedzeniu „takie jest życie…,
tak musi być, nic nie poradzisz, nie przeskoczysz…” okazuje się nie prawdą, czyimś wymysłem, narzuconym
stereotypem, kanonem, który tłamsił wszystko co mogło popchnąć nas do przodu, do działania, do sukcesu,
realizacji marzeń, szczęścia.
Poza Światem a właściwie na jego krańcach, można spojrzeć „ poza to co widać”, dostrzec to co
niedostrzegalne, ujrzeć rzeczy piękne oraz zajrzeć w głąb siebie. Można stać się lepszym, innym dla siebie
samego i wszystkiego co nas otacza. Zmienić wszystko lub po prostu stać się lepszym. Zainspiruje nas potęga
natury, jej ogrom, siła i bezkres oraz nasza wobec niej kruchość.
Jedno jest pewne. Tylko od nas samych zależy czy zamkniemy dłoń wyciągniętą nad klifem, chowając do
kieszeni garść sypkiego i białego jak mąka piachu, zabierając ją ze sobą w drogę powrotną. Czy otworzymy
ją i skierujemy w dół w stronę Oceanu by północny wiatr rozdmuchał piach nim zdoła opaść na wzburzone
wody.
Jeśli otworzymy dłoń nic nie będzie już takie jak dawniej, znikną kanony i obowiązujące standardy.
Powiedzenie „takie jest życie…, tak musi być.” nie będzie już nas dotyczyło.
Od tej pory to my sami możemy stać się kreatorami własnej rzeczywistości.

„
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Obszerny wywiad z naszym bohaterem już wkrótce… Jeśli chcecie dowiedzieć się czy możemy kierować własnym losem i do jakiego stopnia pasja, determinacja oraz wiara może zadecydować o sukcesie. Oraz czy możemy sami kreować własną rzeczywistość – zapraszam.
Radosław Tracz
Cytat: Grzegorz Fryc | Tekst: Radosław Tracz | Zdjęcia: SLT Media|Flyfishing Expeditions – atol Lhaviyani, Malediwy 2010
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Dla czytelników DC
ceny na Malediwach topnieją.
Zadzwoń i zapytaj o szczegóły.
Ilość promocyjnych voucherów ograniczona.
Tel.:+48 537 000 835
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Odkryj

swoją pasję

Ja miałem wiele szczęścia, ponieważ udało
mi się to, gdy miałem siedem albo osiem lat.
Warren Buﬀet

www.dcmagazine.pl
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