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Marcin

GORTAT
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dla którego pasja stała się zawodem
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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

MOC: 400 KM

PRZYSPIESZENIE: 5,6 s do 100 km/h

VOLP 2312_T8_2x204x285.indd   1 17.03.2016   14:59 VOLP 2312_T8_2x204x285.indd   2 17.03.2016   14:59
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TEMAT Z OKŁADKI

str 10
Marcin Gortat o tym czym jest cierpliwość, ciężka praca a tak-
że o tym, czego powinniśmy nauczyć się od Amerykanów. 

HOTEL Z pAsją

str 32
Hotel Gołębiewski zaprasza do Wisły. Biznesowo, rodzin-
nie czy w celu naładowania akumulatorów? 

pZrEDsIębIOrcy Z pAsją

str 44
Jak zmienił się biznes oświetlenia w Polsce na przełomie 
ostatnich 20 lat i czy przeciwności losu mogą spowodować, 
że poddamy się na drodze do celu? O firmie Spotlight i lu-
dziach z nią związanych na str 44

rEKOMENDAcjE DLA bIZNEsu

str 50
Czym się różni zwykła wycieraczka od profesjonalnej maty 
wejściowej? 

rOZwój pErsONALNy

str 54
Ponoć jedyną inwestycją, która zawsze się opłaca jest in-
westycja w  samego siebie. Na rozmowę z  profesjonalistą 
w dziedzinie Rozwoju Osobistego zapraszamy na str 54

sELf MOTIvATION

str 56
Jak dotrzeć na szczyt? Czy motywacja jest wystarczającym 
elementem do osiągnięcia sukcesu? 

KrAjE I TEryTOrIA

str 68
Maroko oczami blondynki? Zapraszamy w nietypową po-
dróż w świat mody, biznesu i…celebrytów. 

MODA – wyDArZENIE

str 82
Wyjątkowe kobiety na jedynym w swoim rodzaju pokazie 
mody Victoria’s Secret, tym razem w Paryżu. 

spOrT – MOjA pAsjA

str 86
Tomasz Iwan, dyrektor sportowy reprezentacji Polski 
w Pilce Nożnej opowiada o pasji do golfa a także współpra-
cy z Adamem Nawałką. Jak łączy ten dwa bieguny? 

NA wIDELcu

str 91
Robert Makłowicz zdradza sekrety swoich winnych po-
dróży. 

pODróż życIA

str 98
Łowienie muchowe? W podróż życia zaprasza nas Grzegorz 
Fryc, wizjoner, pasjonata, globtroter. 

DEsIgN by Dc

str 104
Kolejne wyjątkowe Po-Mysły Anety Podźorskiej-architekta 
wnętrz z Pasją.

sPis TREścIsPis TREścI

zima 2016/2017zima 2016/2017

     Bussiness…     … or Pleasure
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Nasza jedyna, jak dotąd, mistrzyni olimpijska w pływaniu, Otylia Jędrzejczak, powiedziała: „jeśli nie masz celu na nowy 
rok, to na pewno go nie osiągniesz!!!”
Ważne jednak, aby to był nasz cel. Cel, który nas będzie motywował do działania, ale przede wszystkim taki, którego 
osiągnięcie, będzie nas cieszyło. Nie realizujmy celów, które ktoś nam narzucił. Nie starajmy się również osiągać celów, 
aby zaimponować komuś, kogo nie lubimy, lub po to aby udowodnić komukolwiek, czegokolwiek. Żyjmy własnym życiem.
Być może i w Państwa życiu byli ludzie, którzy Wam mówili: „Zejdź na ziemię! Im wyżej wejdziesz, bym z większym hukiem 
zlecisz…” Dla wielu moich rozmówców-osób, które osiągnęły sukces w życiu, właśnie takie osoby były motywacją do jeszcze 
większego działania. Ale mam też świadomość, że każdy z nas jednak potrzebuje mentora, kogoś, kto będzie nas dopingo-
wał niczym trener. Dlatego, może to my będziemy trenerami dla tych, którzy tego potrzebują? Rozejrzymy się, może gdzieś 
obok jest ktoś, kto potrzebuje naszej pomocy. Nie fizycznej, nie finansowej, a mentalnej…
Wiemy dobrze, że istnieje możliwość „zaadoptowania” na odległość zagrożonych gatunków zwierząt. Podobnie jest w przy-
padku „adopcji finansowej dzieci” w krajach trzeciego świata. Dlaczego nie możemy wskrzesić idei „mentalnego zaadopto-
wania kogoś”, kogo będziemy budować i kto być może kiedyś poniesie tą pochodnię dalej?
Bo jeśli nie my, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy?
Pozwolę sobie powtórzyć za wielkim człowiekiem, Marcinem Gortatem: Mierz wysoko.
Nikt tego nie zrobi za Ciebie.

Owocnej lektury. Owocnego roku 2017.

słowem wSTępu

Nowy rok często zaczynamy od 
życzeń. Wypadało by i ze swojej 
strony złożyć Państwu życzenia, 
ale zastanawiając się na nad ich 
treścią, dochodzę do wniosku, że 
każdy powinien sobie samemu 
złożyć życzenia …i zrobić 
wszystko, aby je zrealizować.
Mam jedynie nadzieję, że Państwo 
wiedzą, czego oczekują od siebie 
i dla siebie w tym 2017 roku.
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Gaz do… Putina

PGNiG poinformowało, że 28 października Komisja Euro-
pejska ogłosiła zwiększenie dostępu Gazpromu do zdolno-
ści przesyłowych gazociągu OPAL z 50% do 80%. Jest to 
gazociąg biegnący równolegle do naszej zachodniej grani-
cy. Oznacza to możliwe zmniejszenie roli Ukrainy w tran-
zycie gazu do Europy. Uzasadnieniem decyzji KE ma być 
zwiększenie zapotrzebowania na gaz, przez zmniejszenie 
jego produkcji w Holandii. Zwrócono też uwagę na umo-
wy podpisane z  odbiorcami przez Gazprom wskazujące 
punkt odbioru surowca, co ma gwarantować niezmieniony 
przesył gazociągiem Jamalskim. Decyzja ta motywowana 
jest także zwiększeniem konkurencyjności w dostępie do 
gazociągu i  obejmuje niezarezerwowane przepustowości. 
10,9 mld m3 rocznie mają już pod kontrolą zachodnie kon-
cerny takie jak E.ON lub Vattenfall. Pozostała przepusto-
wość gazociągu dostępna byłaby na aukcjach, a  jeżeli nie 
znaleźliby się chętni również Gazprom mógłby je wykupić. 
Decyzja komisji przewiduje klauzulę przeglądową, umożli-
wiającą zmiany tych wartości. Decyzja pojawiła się jedynie 
w formie komunikatu prasowego. Po jej ogłoszeniu możli-
we będzie jej zaskarżenie. Przygotowuje się do tego nasza 
gazowa centrala.

nowy-Stary Szef PzPn

W  wyborach, które odbyły się 28 października, wzięło 
udział 115 delegatów z  ogólnej liczby 118 uprawnionych 
do głosowania. W  stosunku 99:16 Janusza Wojciechow-
skiego, pokonał Zbigniew Boniek, obecny szef piłkarskiej 
centrali. I tym razem nie obyło się bez kontrowersji. Prze-
wagą głosów odrzucony został wniosek delegata Mazo-
wieckiego ZPN, o tajne głosowanie na zasadach jakie pa-
nują w UEFA, wrzucając do urny kartki. Na znak protestu 
Janusz Wojciechowski ze swoim sztabem odmówili wzięcia 
udziału wyborach. Niechęć do głosowania elektronicznego 
wynikał z  domniemania braku tajności takiego wyboru. 
Nowy prezes elekt, już zapowiedział, że z  osobami które 
go nie popierały ma „czystą kartę” i nastawia się na dalszą 
współpracę.

Kombinuj jaK PolaK 
w LidLu

„Absolutna satysfakcja lub zwrot pieniędzy” – taką nazwę 
nosiła akcja promocyjna w marketach Lidl, która trwać mia-
ła od 27 października do końca listopada. Po tygodniu zosta-
ła po niej jedynie jedynie pusta strona internetowa informu-
jącą użytkownika, że chyba zabłądził. I chyba zabłądził, ale 
w  zdrowym rozsądku. Klienci paraliżowali sklepy masowo 
ustawiając się w kolejkach po zwrot gotówki. Wielu tuż po 
dokonaniu zakupów na kilkaset złotych, opróżniało opako-
wania na parkingu, by od razu wrócić po pieniądze. Znana 
chociażby z amerykańskiej sieci Wallmart akcja, zakładała, 
że klient kupując produkt marki Lidla, ma prawo do zwrotu 
pełnej kwoty, jeżeli nie będzie do końca usatysfakcjonowany. 
Regulamin nie przewidywał okresu testowania, ani dodat-
kowych obostrzeń. Wystarczyło, że klient zabierze ze sobą 
puste opakowanie po produkcie. Niestety hasło „sprytnie 
i tanio kupować marki Lidla” jest już nieaktualne.

brytyjSKi GiGant 
opuszcza poLskę  
Po 17 latach

Doroczny raport Marks and Spencer, nie tylko pozwala 
pochwalić się sukcesami największego w branży sprze-
dawcy detalicznego pod względem wartości sprzedaży 
na wyspach, ale przemyśleć również strategię na kolejne 
lata. Sieć postanowiła zamykać sklepy własne, kładąc 
większy nacisk na sieci franczyzowe i spółki joint ven-
ture. Obecnie w sprawie zamykania polskich oddziałów 
ruszają konsultacje z pracownikami. Do listopada bry-
tyjska sieć handlowa prowadziła 1382 sklepy na całym 
świecie. Ponadto na 21 rynkach docierała do klientów za 
pomocą Internetu. Zysk EBIT grupy wyniósł 483,3 mi-
liona L, notując 25% przyrost sprzedaży internetowej, 
oraz minimalny wzrost klientów bezpośrednich obej-
mując zarówno branżę spożywczą (0.1 mln w spożywce, 
0.7 mln w ubraniach).

ue wSPiera leGalne 
„mrówKi”
Budowa partnerstwa między krajami ościennymi wspo-
maga rozwój terenów przygranicznych. Z  takiego za-
łożenia wychodzą unijni urzędnicy, przeznaczając 165 
mln złotych do 2020 roku na rozwój obwodów sąsiadu-
jących Polski z Ukrainą i Białorusią. Do końca grudnia, 
za pośrednictwem serwisu pbu2020.pl można składać 
wnioski o dotację na realizację celów związanych z sze-
roko pojętymi: dziedzictwem, bezpieczeństwem, trans-
portem, oraz granicą. W  pierwszym naborze przezna-
czono na to zadanie 80 mln euro.

dołączyć do Europy  
czy wrócić do komuny?

Wielu Polaków ma po-
ważne obawy co do 
wprowadzanych obecnie 
reform szkolnictwa i  za-
kazu handlu w niedzielę. 
W jednym z popularnych 
kabaretów właśnie po-
wrotem komunizmu mąż 
sugerował objaśnienie 

teściowej nadchodzących zmian. Już od przyszłego roku 
samorządy mają wygaszać gimnazja. Mogą to zrobić prze-
kształcając je na podstawówkę, technikum, szkołę branżową 
I stopnia, liceum, lub włączając w skład którejś z nich. Ist-
nieje ryzyko, że w wyniku tych zmian będą musiały zwrócić 
dopłaty z  UE które przeznaczyły na budowę czy remonty 
szkół. Na terenie Dolnego Śląska może chodzić nawet o 75 
mln złotych (za gazetą wrocławską). Trwałość projektów 
dotowanych liczy 5 lat. Oznacza to, że w tym czasie bene-
ficjent musi działać na tych samych zasadach jakie opisywał 
w projekcie. Również w tym roku wpłynęły już wnioski o do-
tacje w ramach programów gimnazjalnych. O zwrocie decy-
dować będzie ministerstwo rozwoju, które będzie musiało 
podporządkować się decyzji Komisji Europejskiej. Co do 
handlu w niedzielę, jako „dołączenie do Europy”, popierają 
ją Minister Morawiecki, PiS, Solidarność, Kukiz15 i PSL. Po-
dobne zakazy obowiązują w Niemczech, Austrii, Szwajcarii 
(poza stacjami benzynowymi i  sklepikami przy atrakcjach 
turystycznych), Francji (zakaz tylko dla hipermarketów), 
oraz Belgii. W pozostałych krajach UE nie stosuje się ogra-
niczeń lub dotyczą one godzin otwarcia, czy ilości niedziel 
w których zakupy są dozwolone. Ponadto, jak informuje ser-
wis money.pl, Węgry, kraj na którym wzoruje się nasz rząd 
w wielu wypadkach, po dwóch latach ten zakaz zniósł.

Jak informują media w  Stanach Zjednoczonych, to Ivanka Trump, a  nie 
Melania, będzie pierwszą damą USA. Przynajmniej przez kilka pierwszych 
miesięcy po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa, jego córka będzie zastępować 
żonę prezydenta. Będzie to pierwszy taki przypadek w  historii USA. We-
dług amerykańskich mediów, Ivanka Trump wraz ze swoim mężem szukają 
mieszkania w Waszyngtonie. A według komentatorów, córka prezydenta za-
stąpi w obowiązkach Melanię Trump. Żona prezydenta elekta zapowiedzia-
ła, że nie przeprowadzi się do Białego Domu i chce pozostać w Nowym Jorku 
do skończenia szkoły przez ich 10-letniego syna Barrona.
Ivanka Trump ma 35 lat i jest wiceprezesem ds. zakupów i rozwoju w Trump 
Organization. Z sukcesem prowadzi też własną firmę produkującą biżuterię. 
A Donald Trump bardzo liczy się z jej zdaniem. Już podczas kampanii wybor-
czej Ivanka Trump odgrywała ważna rolę. Była oficjalnym doradcą ojca ds. 
polityki wewnętrznej, a także współautorem jego planu pomocy rodzinom 
i kobietom. Była u jego boku podczas najważniejszych momentów kampanii.

ivanka Trump będziE piErwszą damą. 
zasTąpi żonę donaLda Trumpa
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Jak się mieszka w  Waszyngtonie? Czy mentalność 
mieszkańców, w  związku z  tym, że to stolica, jest 
inna niż w Orlando czy Phoenix?
Waszyngton jest bardzo interesujący. To miasto polityki, 
biznesu, silnych osobowości, kapitału. Można tu nawiązać 
mnóstwo wartościowych kontaktów. To zapewne drugie, 
po Nowym Jorku, najbardziej energetyczne miejsce w Sta-
nach. W Orlando i Phoenix życie toczy się w zupełnie in-
nym tempie. Jest dużo spokojniej.

Sportowcem zostałeś z automatu, dlatego że rodzice 
byli sportowcami? Żadne inne zajęcia pozaszkolne 
nie pociągały Cię na tyle, aby się nimi zainteresować?
Przykład rodziców, ich kariery sportowe zdefiniowały moje 
podejście do sportu. Stał się on moim pomysłem na życie, 
moją wizją przyszłości. Sport stanowił moje pozaszkolne 
zajęcia.

Będąc 10-letnim chłopcem zaczynałeś przygodę ze 
sportem, ale to nie była koszykówka…
Zacząłem od piłki nożnej i  lekkiej atletyki. Te dyscypliny 
dały mi solidne fundamenty, zbudowały moją sprawność. 
Jako ciekawostkę mogę dodać, że przygotowujemy właśnie 
podobny program, którym od 2018 roku zostaną objęci 
uczniowie najmłodszych klas moich szkół.

Czy kiedykolwiek myślami sięgałeś tak daleko, jak 
gra w elicie światowej koszykówki?
Takie myśli pojawiły się z czasem. Początkowo marzyłem 
o  polskiej ekstraklasie i  występach w  narodowej kadrze. 
Czas mijał, ciężko pracowałem i  zacząłem sobie zdawać 
sprawę, że powinienem mierzyć wyżej.

Grasz w NBA już 10 lat. W jednym z wywiadów, opo-
wiadałeś jak bardzo się zmieniłeś mentalnie przez 
ten okres gry w Stanach. Jak w takim razie wyglądał 
Marcin 10 lat temu?
Zawsze byłem typem pracusia. Bardzo przeżywałem poraż-
ki, ale potrafiłem je przekuć na motywację do treningów. 
Pobyt w  NBA upewnił mnie w  przekonaniu, że to dobry 
sposób na rozwój. Przez te lata przeszedłem drogę od de-
biutanta do weterana. Starsi zawodnicy wprowadzili mnie 
w arkana ligi, pomogli pewniej poruszać się w jej zwycza-
jach, nauczyli słuchać. Dziś, to ja odgrywam ich rolę i sta-
ram się robić to samo dla wchodzących do zespołu żółto-
dziobów(uśmiech).

Orlando Magic „wybrało Cię” w roku 2005, ale debiut 
był „dopiero” w 2007. Dlaczego tak długo musiałeś 
czekać i czy to było deprymujące?
Decyzja należała do władz klubu. To było wręcz dewastują-
ce, ale starałem się zrozumieć ich sposób myślenia. Uznali 
zwyczajnie, że nie byłem jeszcze gotów na NBA i odesłali 
do Europy. W kolejnym roku ponownie nie wywalczyłem 
ich uznania. Mój czas nastał po dwóch latach. To było trze-
cie podejście i kiedy, prawdę mówiąc, traciłem już nadzieję, 
układając sobie w głowie karierę na starym kontynencie, 
stało się!

wySoKo
   MIERZ

rozmawiał: Radosław Tracz
Zdjecia: Mirosław Mróz/Studio 22

Marcin Gortat
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Twoi koledzy z innych drużyn opowiadają, że jesteś 
najbardziej pracowitym koszykarzem jakiego znają. 
Czy ciężka praca jest wyznacznikiem sukcesu?
Ciężka praca, poświęcenie i cierpliwość. Ciężka praca prze-
bije talent.

Co poza pracą postawiłbyś na górze listy rzeczy 
otwierających drzwi do sukcesu?
Jak wyżej – cierpliwość, poświęcenie, pokora.

Czy przyjeżdżając do Stanów miałeś typowo amery-
kańskie myślenie” Yes, I can!”, czy musiałeś się tego 
nauczyć?
Przyjechałem ze znajomością języka – to był ogromny atut. 
Obserwacja Amerykanów utwierdziła jedynie mój zapał do 
pracy. Nauczyłem się od nich wiary w siebie.

Polska się bardzo zmieniła na przestrzeni ostatnich 
10-20 lat. Co jeszcze przeniósłbyś, jeśli jest coś ta-
kiego, z Ameryki do Polski, aby nasze społeczeństwo, 
przedsiębiorstwa, szybciej rosły w siłę?
Mamy wiele pozytywnych cech, tylko czasem nie potrafimy 
się nimi pochwalić. Mam na myśli eksponowanie swoich 
mocnych stron, które w Polsce często jest odbierane jako 
przejaw pychy. Powinniśmy otwarcie podkreślać swoją pra-
cowitość, wierzyć w siebie, mówić, że ‘szklanka jest w po-
łowie pełna’. Od Amerykanów zaczerpnąłbym otwartość 
w rozmowach o pieniądzach.

Koszykówka to Twoja największa pasja czy po prostu 
zawód, który profesjonalnie wykonujesz?
Dobre pytanie. To pasja, która stała się zawodem. To za-
wód, który wykonuję 24 godziny na dobę. Na tym poziomie 
trening to nie wszystko. To sposób w  jaki się odżywiasz, 
w  jaki odpoczywasz regenerując organizm. To sposób, 
w jaki resetujesz złe emocje przygotowując się do kolejnej 
konfrontacji na parkiecie. Przez całą dobę przychodzi mi 

mierz wySoKo
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godnie reprezentować moje nazwisko, mój klub oraz ligę 
NBA.

A inne pasje? Gastronomia?
Gastronomia to sposób na zainwestowanie pieniędzy.

Otworzyłeś jakiś czas temu restaurację w  Orlando. 
To dlatego, żeby mieć gdzie dobrze zjeść?(uśmiech)
Jeść faktycznie dajemy dobrze(uśmiech). Traktuję ten lo-
kal jako obiecującą inwestycję oraz narzędzie nawiązywa-
nia kontaktów.

Miałeś 10 lat jak zaczynałeś przygodę ze sportem. 
Dzisiaj pracując właśnie z 10-12 letnimi dzieciakami 
na obozach, które organizujesz, masz świadomość, 
że zmieniasz być może życia setek, jak nie tysięcy 
osób?
Gorąco wierzę, że tak właśnie się stanie. Wkładamy, wraz 
z moimi współpracownikami, ogrom pracy w rozwój cam-
pów i  całej otoczki imprez, które wokół nich wyrosły. 
Traktujemy to jak nasz obowiązek. Zapraszam do śledze-
nia rozwoju mojej Fundacji oraz moich szkół sportowych. 
Same campy możecie zobaczyć z  bliska już w  najbliższe 
wakacje.

Opowiadałeś, ze gra w NBA przewartościowała Twoje 
życie pod względem patrzenia na to, co mamy i czego 
doświadczamy. „Bo jeśli nam się wydaje, że nasze ży-
cie jest ciężkie, powinniśmy pójść do szpitala, gdzie 

walczy się o życie innego człowieka, bo być może tam 
się obudzimy” – to Twoje słowa. Czy doświadczyłeś 
takich problemów, które na początku wydawały się 
nie do udźwignięcia?
Zapraszam do szpitala dla dzieci walczących z  nowo-
tworami. Tam znajdziesz prawdziwych wojowników. 
Spróbuj im pomóc, choćby uśmiechem i  dobrym sło-
wem. Spójrz na rodziców, na lekarzy. Takie rzeczy nie 
powinny mieć miejsca, ale to nie my skonstruowaliśmy 
ten świat. Każdy z nas może trafić na sytuację nie do 
udźwignięcia, ale nikt nie odbierze nam woli walki 
z przeciwnościami.

Jak walczyć, kiedy opadamy z sił? Gdzie szukać in-
spiracji czy motywacji, aby iść dalej?
Nauczono mnie, że jestem kowalem własnego losu. Nie ma 
opcji żebym przestał próbować, żebym przestał pracować. 
Otrzymałem w życiu mnóstwo wsparcia i motywuje mnie 
myśl, że muszę je przekazać dalej. To dodaje mi sił.

Na stronie Twojej fundacji MG13 widnieje napis „MIERZ 
WYSOKO”. To jest to co określa Marcina Gortata?
Trafione w  punkt! Zawsze jest aspekt, który można wy-
nieść na wyższy poziom. Hasło nie odnosi się jedynie do 
moich koszykarskich umiejętności!
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Miniprzewodnik po kurortach

narciarSKich 
w Polsce

Sporty zimowe cieszą się coraz większym powodzeniem. Wiele 
osób zdaje sobie sprawę jakie korzyści niesie za sobą aktywny 
wypoczynek, zwłaszcza zimą, kiedy tak mało przebywamy na 
świeżym powietrzu. W Polsce kurorty narciarskie funkcjonują 

coraz lepiej, a ich rozwój wiąże się z rosnącymi potrzebami 
turystów. 

karpacz

reJony (nIE)znanE

tekst: katarzyna Toboła
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Przy wyborze ośrodka narciarskiego często kierujemy się 
rodzajem i  ilością oferowanych tras i wyciągów, ale także 
dogodnym dojazdem, atrakcjami w pobliżu i innymi udo-
godnieniami związanymi z  pobytem. Konkurencyjność 
jest bardzo duża, dlatego większość kurortów dba o kom-
pleksową obsługę pobytu turysty na swoim terenie, za-
pewniając mu dostęp do bazy gastronomiczno-noclegowej, 
mnogość tras, atrakcje oraz możliwości dla początkujących 
narciarzy. Jak wybrać odpowiedni dla siebie kurort? Przed-
stawiamy najpopularniejsze miejsca dla pasjonatów zimo-
wego wypoczynku.
Od kilku lat największym powodzeniem cieszy się Białka 
Tatrzańska, głównie za sprawą wielu inwestycji tam poczy-
nionych. Świetnym rozwiązaniem jest karnet ważny rów-
nież na sąsiednich stacjach – Kotelnica, Bania i Kaniówka. 
Wyciągów krzesełkowych jest tutaj aż 9, a trasy są zróżni-

cowane pod względem trudności, czyli każdy znajdzie coś 
dla siebie. Oprócz tego mamy do dyspozycji wypożyczalnie 
sprzętu, szkółkę, snowpark, ogródek dla dzieci czy lodo-
wisko. Oświetlone stoki sprzyjają szusowaniu do późnych 
godzin wieczornych. Dodatkowo w  pobliżu znajdują się 
Termy Białka, co często jest obowiązkowym miejscem na 
liście turystycznych atrakcji.
Na terenie Sudetów w  Zieleńcu, możemy przejechać się 
nowoczesną kolejką linową, która oferuje zarówno 6-cio 
osobowe kanapy, jak i gondole dla wymagających klientów. 
Trasa jaką pokonuje kolejka ma długość 780 metrów. Wy-
ciągi w Zieleńcu są obsługiwane na jednym karnecie, któ-
ry można zakupić w przedsprzedaży. Ciekawostką na tym 
górskim terenie jest fakt, iż specyficzny klimat wpływa na 
wzmożoną produkcję czerwonych krwinek w naszym orga-
niźmie, co skutkuje lepszym samopoczuciem.

Szczyrk

Szczyrk

reJony (nIE)znanE

Szklarska poręba
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Oświetlone stoki pozwolą nam na długie korzystanie 
z tras, których łączna długość to 22 kilometry. Snowpark 
i  rynna są niewątpliwie atrakcją dla pasjonatów innego 
niż narty sprzętu. Kurort ten jest też często odwiedzany 
przez rodziny z  dziećmi, ponieważ oprócz szkółek nar-

ciarskich są tam inne atrakcje, jak np. wewnętrzne place 
zabaw.
Okolice Bielska – Białej obfitują w tereny sprzyjające spor-
tom zimowym. Wśród nich znany jest Szczyrk oferujący 30 
tras o  łącznej długości 40 kilometrów. Są one wytyczone 

na otaczających miasteczko górach. Tutaj także mogą przy-
jechać początkujący narciarze i snowboardziści, ponieważ 
działają tu szkółki i  wypożyczalnie sprzętu. Głównym 
ośrodkiem jest kolej linowa na Skrzycznej. Stoki tej góry 
to 10 kilometrów tras narciarskich Centralnego Ośrodka 
Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich.
Obecnie 97% udziałów w  Szczyrkowskim Ośrodku Nar-
ciarskim wykupił Słowacki Inwestor Tatry Mountain Re-
sorts a.s. i  tym samym zapowiedział duże inwestycje na 
tym terenie, aby unowocześnić i powiększyć ofertę SON.
Wśród miejsc chętnie odwiedzanych przez aktywnych tu-
rystów jest Karpacz. Kompleks Narciarski Śnieżka oferu-
je na swoich stokach 8 tras zjazdowych o różnym stopniu 
trudności. Na terenie miasta funkcjonują 24 wyciągi, z któ-
rych większość jest przeznaczona dla dzieci.

W  Karpaczu znajdziemy też skocznię Orlinek, na której 
w  zimie mogą trenować pasjonaci skoków narciarskich. 
Także i tutaj możemy skorzystać z oferty szkółki czy wypo-
życzalni. Oświetlone stoki pozwolą nam na spędzenie na 
nich czasu, aż do 22.00.
Na pewno nie tylko narciarze znają Kasprowy Wierch 
i warto o nim wspomnieć, a to ze względu na najdłuższą 
w Polsce nartostradę, która ma długość aż 9 kilometrów. 
Biegnie ona przez Halę Gąsienicową do Kuźnic. Jeśli mamy 
ochotę na trasę slalomową wraz z pomiarem czasu, to tu 
właśnie znajdziemy tę atrakcję. Największym problemem 
są kolejki do gondoli, ale prawdziwym pasjonatom to nie 
przeszkadza, ponieważ Kasprowy to jedyny wysokogórski 
ośrodek w Polsce. Tym samym trasy te są przeznaczone dla 
zaawansowanych miłośników dwóch desek.
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Szklarskiej Poręby też nie może zabraknąć w naszym zesta-
wieniu, a wraz z nią karkonoskiej góry Szrenicy, na której 
jest w sumie wytyczone 12 kilometrów tras. Dwie trudne 
trasy czerwone i jedna czarna z homologacja FIS są prze-
znaczone dla wprawionych narciarzy, ale są też trasy dla 
dzieci.
Wielu śmiałków zechce się zmierzyć z  tzw. “ścianą” czyli 
najbardziej stromą trasą, gdzie na odcinku 2 kilometrów 
różnica poziomów wynosi 510 metrów. Ośrodek jest wypo-
sażony w kolejkę zwaną Karkonosz Express, która zabiera 6 
osób, a oprócz niej funkcjonuje jeszcze 7 wyciągów. Zaopa-
trzymy się tu też w sprzęt narciarski w wypożyczalni oraz 
weźmiemy lekcje u instruktorów w szkółce narciarskiej.
Jeśli chcemy pokrzepić organizm zdrową wodą mineralną, 
a przy okazji spędzić czas na stoku, to wybierzmy się do 
Krynicy Zdrój. Tutaj kursuje czynna przez cały rok kolej 
gondolowa, a różnorodność tras ucieszy rodziny z dziećmi, 
jak też wprawionych narciarzy.
9 tras to wystarczajaca ilość, aby spędzić czas na stoku 
efektywnie. Oświetlone i zaśnieżane zjazdy cieszą się po-
wodzeniem również dlatego, że nie ma potrzeby zjazdu 
na sam dół aby skorzystać z wyciągu na szczyt. Ciekawym 
rozwiązaniem jest przedszkole narciarskie, gdzie najmłod-
si poznają tajniki narciarstwa poprzez zabawę. Niedawno 
powstał snowpark, w którym snowbordziści mają do dys-
pozycji różnorodne rampy.
Obecnie ośrodki narciarskie coraz intensywniej stawiają na 
rozwój i innowacje w zakresie swoich usług. Turyści mają 
zatem w czym wybierać kierując się udogodnieniami jakie 
oferują poszczególne kurorty. Najważniejsze, aby pobyt 
przebiegał miło i efektywnie, a wybrane miejsce pozostało 
w pamięci do następnej zimy.
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Dron Luna zapewni rozrywkę całej rodzinie! 
6-osiowy żyroskop pozwala na stabilny lot 
oraz obrót o  360°, dzięki czemu wszelkie 
akrobacje dron wykonuje z niezwykłą lek-
kością.
Do wyboru są 2 opcje prędkości lotu dla po-
czątkującego i bardziej zaawansowanego użyt-
kownika.
Po aktywacji funkcji automatycznego powrotu dron za-
wraca do ostatniej bezpiecznej pozycji, posiada auto start 
i  auto lądowanie. Kamera ze stabilizacją obrazu nagrywa 
wideo w  jakości HD 1280x720p i  rozdzielczości 2 Mpix, 
a opcja regulacji nachylenia pomaga uchwycić najbardziej 
pożądane ujęcie.
Posiada przenoszenie obrazu na ekran telefonu lub tabletu 
z kamery zamontowanej na dronie w czasie rzeczywistym 

za pomocą sygnału Wi-Fi. Jest także możliwość sparowa-
nia drona z okularami VR.                              źródło: Forever

FDR-X3000, kamera Action Cam 4K z Wi-Fi i odbiornikiem GPS. Udostępniaj na żywo swoje ewolucje 
narciarskie. Funkcja strumieniowego przesyłania gwarantuje wysoką jakość obrazu i dźwię-
ku. Korpus kamery Action Cam jest odporny na zachlapanie i mróz, a dostarczona obudo-
wa wodoodporna dodatkowo uodparnia ją na kurz, wstrząsy i wodę na głębokości do 60 m. 
Kamerę można włączać i wyłączać smartfonem z aplikacją PlayMemories Mobile.  Dzięki 
kontrolowaniu całej ścieżki optycznej stabilizator obrazu Balanced Optical SteadyShot jest 
niezwykle skuteczny w redukowaniu wstrząsów kamery.
Gniazdo na karty pamięci współpracuje z kartami Memory Stick Micro™ (M2™) i microSD/
microSDHC/microSDXC5 (klasy 4 lub wyższej).

źródło: Sony Centre

TwojE EwoLucjE z LoTu pTaka

kamEra dLa wymagających

powEr pod konTroLą

nowości w TEchnoLogii nowości na sToku

Problem wyczerpującej się baterii, czy to w telefonie, czy w laptopie i braku 
możliwości doładowania staje się z  każdym rokiem coraz rzadszy. Postęp 
technologiczny rozwiązuje ten problem na rozmaite sposoby. Gniazdka w ko-

munikacji miejskiej, powiększone baterie, power banki… Skąd jednak bie-
rze się ten postęp i czemu zawdzięczamy kolejne ułatwienia?

Otóż jedną z odpowiedzi na to pytanie, jest ROMOSS.
Ważący niewiele ponad 400g power bank ma pojemność aż 

15600mAh, a jej moc sięga 65W. Dzięki opatento-
wanej technologii eUSB i Fitcharge urządzenie au-
tomatycznie dostosowuje optymalne parametry 
prądu do podłączonego sprzętu, niezależnie czy to 

laptop, czy smartfon. Dodatkowo, urządzenie po-
siada w zestawie dedykowaną ładowarkę, dzięki której 

naładujemy je do pełna w nawet 4 godziny.

deSKa ultimate
Deska Ultimate ma jedyny 
w swoim rodzaju kształt, zapro-
jektowany przez Bode’a Merril-
la. Została ona naszpikowana 
najnowocześniejszymi techno-
logiami Salomona: taliowanie 
Quadralizer gwarantujące łatwe 
wchodzenie w każdy zakręt, od 
szerokich łuków po agresywne 
wiraże - ten zabieg konstrukcyj-
ny łączy łuki radialne i eliptycz-
ne, co pozwala na szybką jazdę 
na krawędziach i zapewnia jesz-
cze lepszą kontrolę w  wąskich 
skrętach.
Ultimate posiada hybrydowy 
profil Quad Camber, wzmoc-
nienie Ghost Carbon Beam 
zapewniające mocny pop i  sta-
bilność przy lądowaniu z  dużej 
wysokości dzięki wykorzystaniu 
podłużnych pasów z  włókna węglowego.Posiada również 
ścianki boczne Gunslinger, a cała konstrukcja została opar-
ta na lżejszym rdzeniu Ghost Green. Całość uzupełnia spie-
kany ślizg Area 51, dzięki któremu deska osiąga rekordowe 
prędkości.

źródło: snowboardowy.pl

majeSty heatShield
Nowością wśród produktów marki MA-
JESTY jest przeznaczona dla miłośni-
ków skituringu (choć nie tylko) 
bielizna. Heatshield zaprojek-
towany został tak by zapewnić 
użytkownikowi doskonałą izo-
lację cieplną oraz komfort 
podczas użytkowania. Nowo-
czesny materiał o strukturze 
plastra miodu zapewnia do-
skonałe odprowadzenie wil-
goci od powierzchni ciała oraz 
doskonałą oddychalność. Za 
sprawą materiału 4-way stretch bie-
lizna idealnie dopasowuje się do ciała nie krępując ruchów 
podczas zjazdu czy podchodzenia. Ważnym elementem 
jest również cienki kaptur zintegrowany z gardą chroniący 
przed nieprzyjemnym wiatrem. Został zaprojektowany tak 
aby można go było nosić pod kaskiem. W bieliźnie została 
umieszczona również małą kieszonka zapinana na zamek 
oraz wycięte otwory na kciuki.

gogLE na każdE warunki
Nowy model gogli oversize zapewni Tobie idealną widocz-
ność. Dzięki swojej cienkiej ramce nie ogranicza pola wi-
dzenia nawet w  najmniejszy sposób, a  kształt zapewnia 
idealne przypasowanie do twarzy. Ramka pasuje z  więk-
szością kasków dostępnych na rynku. 
Gogle One11 zostały wyposażone w  podwójne sferyczne 
szyby dostępne w dwóch kolorach. Powłoka anti-fog oraz 
system wentylacji 3d zapewni że szyby nie parują i zapew-
nią cały czas doskonałą widoczność.
W  każdym zestawie znajdują się dwie podwójne sferycz-
ne szyby – na dobre warunki oraz do użytku przy słabym 
oświetleniu (mgła, sztuczne światło).

Buty narciarskie Atomic Waymaker Carbon 130 to model, 
który jest najlepszym wyborem dla narciarzy szukających 
wszechstronnego sprzętu, sprawdzającego się w  różnych 
terenach. Seria Waymaker została zaprojektowana do 
jazdy allmountain, czyli zarówno na przygotowanych sto-
kach, jak i poza trasami. Buty posiadają skorupę o średniej 
szerokości i sztywną (a zarazem bardzo lekką) konstrukcję 
Carbon Spine – wzmocnienie z tyłu buta.
Buty posiadają regulacje: podwójny canting – boczne na-
chylenie cholewki, które sprawdza się przede wszystkim 

u osób z nietypową anatomią łydek – a także strefy 
Live Fit, czyli elastyczne punkty, które 
znajdują się w  przedniej części buta 
i  zapewniają uczucie komfortu za-
równo podczas jazdy, jak i w trakcie 
podchodzenia.
Poza trasą użyjemy systemu free/

lock (zmiana ustawienia cholewki 
ze sztywnej na ruchomą, czyli taką, 
która doskonale sprawdza się pod-

czas podejść), czy recco reflectora 
- pasywnego systemu ochrony, uła-

twiającego odnalezienie w  przypadku 
zejścia lawiny. Dodatkowym atutem 

jest podeszwa multi-norm, 
kompatybilna ze standar-

dowymi nakładkami 
zjazdowymi oraz 

nakładkami to-
uringowymi.

źródło: 
ski24.pl
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narty
Atomic Redster Double-
deck D2 3.0 SL to naj-
wyższa półka wśród nart 
slalomowych. Najbardziej 
charakterystyczną cechą 
tego modelu jest technolo-
gia Doubledeck 3.0, która 
łączy dwie warstwy narty 
w  jedną unikalną całość. 
Górna powłoka niweluje 
drgania podczas rozwijania 
dużych prędkości, a  tym 
samym zwiększa stabilność 
i  umożliwia jeszcze szyb-
szy zjazd. Powłoki zostały 
ze sobą scalone za pomocą 
specjalnych łączeń – z przodu 
bardziej miękkich, które uła-
twiają zainicjowanie skrętu, 
natomiast z  tyłu twardszych 
- gwarantujących właściwe 
przyspieszenie. Za doskona-
łą skrętność nart odpowiada 
także bardzo mały promień 
skrętu oraz Race Rocker (dzio-
by nart są podniesione tylko 
o  5%). Profil Camber gwa-
rantuje z  kolei większą sta-
bilność podczas jazdy oraz 
ochronę przed łapaniem kra-
wędzi na twardym, oblodzo-
nym podłożu. W tym sezonie 
nowym rozwiązaniem jest 
płyta Race Interface, która 
znajduje się pod wiązaniami. 
Narty posiadają w pełni drew-
niany rdzeń (Power Woodco-
re) z  tytanowymi wkładkami 
(Titanium Powered). Ścianki 
boczne o  konstrukcji Ta-
pered ulegają zgrubieniu 

w kierunku tylnej części nart, 
co umożliwia rozwijanie więk-
szych prędkości. Narty Atomic 
Redster Doubledeck D2 3.0 SL 
zestawiono z wiązaniami Ato-
mic X12 TL, które montowa-
ne są na płycie, umożliwiając 
niezwykle łatwą, beznarzę-
dziową regulację w  zakresie 
265 – 360 mm. Ten model to 
doskonała propozycja jeżeli 
szukasz nart do jazdy krótki-
mi skrętami po przygotowa-
nej trasie. 

źródło: ski24.pl

bEzpiEczEńsTwo 
Przy uPadKu

Plecak Ortovox Free Rider 22 AVABAG - plecak freeride’o-
wy, który zapewnia najwyższy poziom ochrony w połącze-
niu z niezwykle lekkim systemem poduszek powietrznych.
Tylny panel plecaka zbudowany jest z ośmiu piankowych 
poduszek, które są wygodne i elastyczne nawet przy bar-
dzo niskich temperaturach. Pianka pochłania też energię 
uderzenia powstałą na skutek upadku. System ten posiada 
certyfikat TÜV, co tylko uwiarygodnia wysoką jakość tego 
produktu. Szeroki pas biodrowy, wygodne szerokie szelki, 
pas piersiowy z  gwizdkiem alarmowym, dopełniają kom-
fort użytkowania. Plecak jest tak skonstruowany by lawina 
nie zerwała go z użytkownika. Plecak nagrodę ISPO Award 
Product of The Year 2016_17. 

źródło: outoorpro
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zjEżdżaj, biEgaj, baw się
Perła Beskidów od lat cieszy się dużym zainteresowaniem 
amatorów jazdy na nartach i  snowboardzie. Tłumnie od-
wiedzający wiślańskie stoki chwalą ich różnorodność i  ja-
kość przygotowania narciarskich tras. Na terenie miasta 
działa 20 ośrodków narciarskich. Aż siedem z  nich dys-
ponuje wygodnymi wyciągami kanapowymi. Są to: Cień-
ków, Klepki, Nowa Osada, Skolnity, Soszów, Stożek, a od 
najbliższego sezonu również Kiczera – zmodernizowany 
wyciąg zlokalizowany przy Hotelu Stok. Pozostałe ośrodki 
dysponują wyciągami orczykowymi i  talerzykowymi. Na 
większości z ośrodków w Wiśle funkcjonuje tzw. Wiślański 

Skipass, który obejmuje również kilka wyciągów w sąsied-
nim Ustroniu. Posiadając tą kartę turysta może korzystać 
z  wielu ośrodków podczas swojego pobytu i  spróbować 
swoich sił na różnych trasach. – Przedsiębiorcy starają się, 
by z roku na rok poziom oferowanych usług przez ośrodki nar-
ciarskie był coraz wyższy. Stale rozwija się infrastruktura, 
niemal na każdym stoku przybywa atrakcji. Istnieje również 
możliwość wypożyczenia sprzętu. Prężnie działają szkółki nar-
ciarskie, więc Wisła jest znakomitym miejscem do stawiania 
pierwszych, narciarskich kroków – mówi Tomasz Bujok, bur-
mistrz Wisły.
Prócz jazdy na nartach i  snowboardzie, miasto oferuje 
dobre warunki do uprawiania narciarstwa biegowego. Na 
granicy Wisły i Istebnej znajdziemy trasy biegowe PZN Ku-
balonka, posiadające homologację FIS. To pętle o długości 
od 1 do 7,5 kilometrów ze wzniesieniami i zjazdami. Nato-
miast kto ma ochotę rozpocząć swoją przygodę z „biegów-
kami” może skorzystać z  położonych na płaskim terenie 
tras biegowych o  długości 435 i  545 metrów w  ośrodku 
sportowym „Jonidło”. Podobnie jak w  przypadku wycią-
gów narciarskich, również przy trasach działają wypoży-
czalnie sprzętu i  jest możliwość skorzystania z usług wy-
kwalifikowanych instruktorów.

małyszomania ciągLE Trwa
Żywą legendą Wisły jest Adam Małysz, najlepszy w polskiej 
historii skoczek narciarski. Będąc w Perle Beskidów prak-
tycznie na każdym kroku można natrafić na miejsca, zwią-
zane z sukcesami i osobą najbardziej znanego mieszkańca 
beskidzkiego kurortu. Turyści chętnie odwiedzają skocznię 
narciarską w Wiśle Malince, która nosi imię skoczka. Od-
dany w 2008 roku do użytku obiekt o punkcie konstruk-
cyjnym K-120, jest nie tylko areną największych imprez 
sportowych (Puchar Świata i FIS Grand Prix w skokach nar-
ciarskich), ale także dużą atrakcją dla turystów. Poza skocz-
nią dość popularną atrakcją jest naturalnej wielkości figura 
Adama Małysza z białej czekolady, którą można podziwiać 
w holu Domu Zdrojowego. Pan Adam ma również tablicę 
ze swoim imieniem w Wiślańskiej Alei Gwiazd Sportu na 
głównym deptaku miasta, a w popularnej cukierni można 
zjeść „Ciacho Mistrza”. Prawdziwi fani skoków narciarskich 
powinni również odwiedzić Galerię Sportowe Trofea Ada-
ma Małysza, która pełna jest pucharów, medali, statuetek, 
plastronów, nart, kombinezonów oraz innych ciekawych 
eksponatów związanych z długoletnią i bogatą w sukcesy 
sportowe karierą „Orła z Wisły”. – Pan Adam jest mieszkań-
cem naszego miasta i kto będzie miał odrobinę szczęścia, może 
go nawet spotkać. Miasto pełne jest miejsc, które związane są 
z naszym mistrzem. Mamy nawet propozycję spaceru „Śladami 
Adama Małysza”. Jednak oprócz pana Adama, mieszkańcem 
naszego miasta jest również Piotr Żyła. Jak więc widać Wisła 
stoi skokami narciarskimi i  jeszcze długo będzie, gdyż w cen-
trum przebudowano kompleks małych skoczni treningowych, 
na których swoje talenty szlifują kolejni utalentowani skocz-
kowie próbują zostać następcami naszego mistrza – opowia-
da Ewa Zarychta, kierownik Referatu Promocji, Turystyki, 
Kultury i Sportu wiślańskiego magistratu.

wisła
 ZIMOWY RAJ

Wisła to malownicza miejscowość w Beskidzie Śląskim. To tutaj, 
spod Baraniej Góry, bierze swój początek królowa polskich 

rzek. Perła Beskidów kusi turystów wieloma atrakcjami: 
pięknymi, górskimi krajobrazami, licznymi zabytkami i bogatym 

kalendarzem imprez. Jednak najbardziej kojarzy się z białym 
szaleństwem na śniegu.

„

„



30 31Diamond’s Club business magazine  zima 2016/2017Diamond’s Club business magazine  zima 2016/2017

idź w góry, zwiEdzaj aTrakcjE
Rocznie do miasta, leżącego w  samym sercu Beskidów, 
przyjeżdża liczna rzesza turystów. I  trzeba przyznać, że 
mają gdzie wędrować. 150 km pieszych tras o różnej ska-
li trudności prowadzi na Soszów, Cieślar, Stożek, Kiczory, 
Przełęcz Kubalonka, Baranią Górę, Magurkę Wiślańską, 
Malinowską Skałę, Cieńków, Przełęcz Salmopolską i Trzy 
Kopce Wiślańskie. Ze wszystkich szczytów rozpościerają 
się wspaniałe panoramy, a  widoki zapierają dech w  pier-
siach. Oprócz turystyki pieszej, po szlakach mogą poruszać 
się także rowerzyści. Wyjątek stanowi Rezerwat Barania 
Góra, która od wielu lat jest ostoją turystyki pieszej. W Wi-

śle wyznaczono sześć tras rowerowych MTB, są także tory 
downhillowe na Stożku czy Skolnitym, z których chętnie 
korzystają pasjonaci jazdy na dwóch kółkach.
Gdy podczas górskich wędrówek bliżej poznamy osobliwo-
ści świata przyrody oraz nacieszymy oczy pięknymi wido-
kami beskidzkiego krajobrazu, warto udać się do miasta, 
gdzie można podziwiać wiele atrakcji, od lat przyciągają-
cych rzesze turystów. – Właściwie na terenie całej Wisły znaj-
dują się obiekty, które warto zobaczyć. Część z nich było świad-
kiem niezwykłych historii, inne zaskakują swoją innowacyjną 
konstrukcją. Krótko mówiąc – każdy znajdzie coś dla siebie, bez 
względu na zainteresowania – podkreśla Ewa Zarychta.
Podążając śladami historii, z pewnością trafimy do Rezy-
dencji Prezydenta RP. Zamek w Wiśle Czarnym, znajdują-

reJony (nIE)znanE reJony (nIE)znanE

cy się na stoku Zadniego Gronia, majestatycznie spogląda 
w  spokojne wody Jeziora Czerniańskiego. Turyści mogą 
w nim podziwiać historyczny gabinet prezydenta Ignace-
go Mościckiego, gabinet aktualnego prezydenta czy Salon 
Pronaszki. W jego skład, oprócz właściwej rezydencji, któ-
rą odwiedzają polscy prezydenci, wchodzi również Zamek 
Dolny, będący obiektem noclegowym oraz drewniana ka-
plica pw. św. Jadwigi Śląskiej, która powstała jeszcze przed 
budową rezydencji, w 1909 roku. Z Rezydencji Prezydenta 
można udać się do centrum miasta, gdzie obowiązkowym 
punktem programu miłośników historii i regionalizmu jest 
Muzeum Beskidzkie. Znajduje się w nim stała ekspozycja 
dokumentująca dorobek materialny górali beskidzkich 
oraz Enklawa Budownictwa Drewnianego, w której można 
„przenieść się w czasie” i zobaczyć, jak dawniej wyglądała 

Wisła. Drugim charakterystycznym budynkiem w centrum 
jest Zameczek Myśliwski Habsburgów, czyli obecna siedzi-
ba PTTK. Na niemal wszystkich turystach odwiedzających 
miasto spore wrażenie robi także Amfiteatr im. Stanisła-
wa Hadyny o bardzo ciekawej architekturze. Dach złożony 
z membran, szkła i diod tworzących piękną iluminację łą-
czy się z historią tego miejsca, której symbolem jest Stani-
sław Hadyna. Pomnik patrona amfiteatru ma swoje stałe 
miejsce na widowni. Amfiteatr jest zlokalizowany w Parku 
Kopczyńskiego, tuż nad bulwarami rzeki Wisły. W samym 
parku znajdziemy także wiele atrakcji: Park Przygód z mi-
niaturami znanych budowli miast leżących nad Wisłą, Aleję 
Podań i Legend, skatepark, ścianki wspinaczkowe czy alejki 
piesze, które pozwolą na miłe, a także aktywne spędzenie 
wolnego czasu. Z kolei dla chcących podnieść nieco poziom 
adrenaliny we krwi, czekają w Wiśle parki linowe oraz tory 
off-road, na których można pojeździć samochodami tere-
nowymi lub quadami. Po wyczerpującym dniu można tak-
że zajrzeć do Parku Wodnego „Tropikana” w Hotelu Gołę-
biewski lub nowoczesnego basenu w Hotelu Stok.
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hoteL Z paSją GóRnY śLąSk hoteL Z paSją

HOTEL

gołębiEwski 
W WIŚLE

Hotel usytuowany jest na zboczu Bukowej 
nad brzegiem Wisły. Z okien Hotelu 

roztacza się niepowtarzalny widok na 
urokliwe zakątki Beskidu Śląskiego.

„

„
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zrELaksuj się
Różnorodność atrakcji oferowanych naszym Gościom 
a także niezapomniana atmosfera sprawia, iż pobyt w Ho-
telu Gołębiewski stanowi idealne miejsce dla wszystkich 
pragnących wypocząć a  także zrelaksować się w  samym 
sercu Beskidów.

PoKoje
Do Państwa dyspozycji przygotowaliśmy łącznie 553 pokoje:
•	 jednoosobowe,
•	 dwuosobowe,
•	 dwuosobowe z dostawką,
•	 pokoje typu STUDIO (dwa oddzielne pokoje połączone 

wewnętrznymi drzwiami).

Każdy pokój wyposażony jest w dwa oddzielne łóżka któ-
re można łączyć w  łoże małżeńskie (dotyczy pokoi 2-os. 
i  2-os. z  dostawką), rozkładaną sofę (pokoje 2-os. z  do-
stawką), szafę wnękową, telefon, Wi-Fi, telewizor, łazienkę 
z kabiną prysznicową

aPartamenty
Dysponujemy 17-stoma luksusowymi i  przestronnymi 
apartamentami.
Każdy składa się z  salonu, sypialni z  łożem małżeńskim, 
aneksu kuchennego, garderoby, łazienki z wanną i pryszni-
cem, osobnej toalety oraz widokowego tarasu.
W  skład wyposażenia wchodzi również ekspres do kawy, 

czajnik, wyposażenie kuchni, 2 telewizory (w części dzien-
nej i sypialnej). 2 z naszych apartamentów posiadają drugą 
sypialnię. Apartamenty łączą w sobie pełen komfort wypo-
czynku, dużą przestrzeń i możliwość podziwiania wspania-
łej panoramy Wisły.

Kawiarnia Patio
Kawiarnia Patio oferująca 100 miejsc, usytuowana jest 
w centralnej części hotelu. Patio jest przytulnym miejscem 
spotkań rodzinnych, towarzyskich i biznesowych, gdzie pa-
nuje niepowtarzalny klimat, który nadaje naturalna zieleń 
i szum wody dobiegający z wodospadu.
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reStauracje
Zapraszamy do Restauracji Zielonej gdzie serwujemy dania 
a’ la carte. Eleganckie wnętrze oraz niepowtarzalna atmos-
fera zachęcają do spotkań towarzyskich, firmowych jak 
również romantycznych kolacji, a wykwintne menu zaspo-
koi najbardziej wyszukane gusta.

Restauracja słynie z doskonałych dań kuchni polskiej i eu-
ropejskiej, od najbardziej wyszukanych potraw poprzez re-
gionalne smaki aż do oferty dla najmłodszych.
Wyjątkowy wystrój Restauracji Staropolskiej zachęca do 
organizacji imprez regionalnych.
Podczas posiłku przy rozpalonym kominku proponujemy 
występy regionalnych artystów takich jak: kapela góralska 
„na żywo”, gawędziarz, pary taneczne i inne.

Sale Konferencyjne

Wszystkie sale konferencyjne są zaciemniane, wyposażone 
są w sprzęt audio-wizualny, umożliwiający przeprowadza-
nie prezentacji, szkoleń, konferencji.

Sale kongresowe wyposażone są w podwieszany projektor 
i ekran.

hoteL Z paSją GóRnY śLąSk



38 39Diamond’s Club business magazine  zima 2016/2017Diamond’s Club business magazine  zima 2016/2017

hoteL Z paSją GóRnY śLąSk hoteL Z paSją GóRnY śLąSk

Gołębiewska Medical spa w  ramach Hotelu Gołębiewski 
w Wiśle rozpoczęła działalność w lipcu 2004r. Dwa stano-
wiska kosmetyczne i dwa w odnowie biologicznej okazały 
się niewystarczające, tak więc w  grudniu 2007r. działal-
ność została poszerzona tworząc nowoczesne SPA o  po-
wierzchni 900m2. Goście korzystali z  pełnej kosmetyki 
twarzy i ciała, m.in.: stylizacji brwi i rzęs, studia pielęgnacji 
dłoni i  stóp, depilacji, makijaży (także permanentnych), 
pielęgnacji twarzy, kosmetologii estetycznej, medycyny 
estetycznej, pielęgnacji ciała, masaży manualnych, relak-
sacyjnych i specjalistycznych, usług fryzjerskich, solarium, 
sauny, jacuzzi.
Coraz większe oczekiwania Gości ponownie spowodowały 
rozbudowanie działalności – i tak w czerwcu 2015r. w ofer-
cie znalazła się możliwość skorzystania z konsultacji lekar-
skiej i  rehabilitacja – w  tym zabiegi z  działu Balneologii, 
Hydroterapii, Fizykoterapii, Termoterapii, Kinezyterapii 
oraz zajęcia indywidualne i grupowe w sali gimnastycznej. 
Obecnie łączna powierzchnia usługowa to ok. 2.000m2.
Rehabilitacja korzysta między innymi z aparatu do masażu 
wibracyjnego Aquavibron, aparatu do drenażu limfatycz-

nego Limphastim, aparatu do laseroterapii Polaris 2, apa-
ratu do magnetoterapii Magneris, urządzenia do masażu 
kończyn dolnych i górnych WKG i WKD, wielofunkcyjnego 
aparatu do elektroterapii i ultradźwięków Intelect Chatta-
noga, wanny do masażu podwodnego Aquameden, aparatu 
do biczy szkockich Orkan, lampy Sollux, aparatu do krio-
terapii miejscowej Kriopol, podgrzewacza do okładów bo-
rowinowych Eres Medical, systemu szyn sufitowych Red-
cord wykorzystywanych w  terapii manualnej, akcesoriów 
wspomagających ćwiczenia indywidualne i grupowe firmy 
Tiguar.
Do zabiegów wykorzystywane są oryginalne akcesoria po-
chodzące z  różnych zakątków świata: amazońskie masa-
żery z drzewa śliwkowego, rękawica z włókien z bambusa, 
ziarna tonka Marokańska rękawica Kessa, kamienie z lawy 
wulkanicznej, stemple polinezyjskie, ręczniki Oshibori, 
gąbka Luffa.
GOŁĘBIEWSKA MEDICAL SPA to profesjonalna, specja-
listyczna i szeroka oferta zabiegowa, piękne, przestronne 
wnętrza oraz wspaniałe beskidzkie krajobrazy które moż-
na podziwiać podczas zabiegów. To także, i może – przede 

   Gołębiewska

medical SPa
To profesjonalna, specjalistyczna i szeroka oferta zabiegowa, 

piękne, przestronne wnętrza oraz wspaniałe beskidzkie krajobrazy 
które można podziwiać podczas zabiegów. To także, i może – 
przede wszystkim – holistyczne podejście do każdego Gościa.

„

„

wszystkim – holistyczne podejście do każdego Gościa. 
Przed każdą pielęgnacją ciała wykonywany jest rytuał 
powitalny: podczas relaksacyjnej muzyki, w  przyjaznym 
i eleganckim otoczeniu, Gość otulony ciepłym ręcznikiem 
i poddawany ruchom efflorage w oparciu o rozmowę z wy-
kwalifikowanym opiekunem decyduje o odpowiedniej pie-
lęgnacji, dostosowanej do indywidualnych potrzeb.
Personel jest wyszkolony, doświadczony i wyspecjalizowa-
ny w danej dziedzinie. Systematyczne korzystanie ze szko-
leń oferowanych przez partnerskie firmy – zarówno w kra-
ju jak i za granicą gwarantuje najlepszą jakość zabiegów.
Posiadając tak bogata ofertę i uwzględniając wysoką jakość 
usług nawet najbardziej wymagający Goście znajdą zabiegi 
dla siebie. Wykonywane są zarówno zabiegi podstawowe 
jak i ekskluzywne seanse wellness. Oferta cenowa została 
stworzona z myślą o różnych potrzebach Gości.

Realizacja potrzeb Gości w oparciu o możliwość stworzenia 
kompleksowej oferty wyróżnia GOŁĘBIEWSKA MEDICAL 
SPA na tle konkurencji.

zaPraSzamy

www.golebiewskaspa.pl
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                   Na skraju

uzdrowiSKa
Hotel położony jest u podnóża góry Trojak, na skraju 

malowniczego i najstarszego w Polsce Uzdrowiska Lądek – Zdrój.

„
„

Hotel oferuje swoim gościom 170 miejsc noclegowych, 
w  komfortowo wyposażonych pokojach 1-, 2- i  3-osobo-
wych. Przytulny charakter wnętrz sprzyja zarówno odpo-
czynkowi, rehabilitacji, jak i  pracy. Hotel dysponuje bazą 
zabiegowo-rehabilitacyjną.

Ponadto zapraszamy do korzystania z basenu, jacuzzi oraz 
sali fitness. Z przyjemnością zorganizujemy każdy rodzaj wy-
poczynku, od wycieczki po spotkania biznesowe, a smaczna 
domowa kuchnia zaspokoi wszystkie pragnienia kulinarne.

W maju 2015 roku Trojan po generalnej modernizacji zo-
stał znowu oddany do dyspozycji gości.

Już samo usytuowanie Hotelu w  Lądku-Zdrój daje wiele 
możliwości na interesujące spędzanie czasu. Organizujemy 
wycieczki po całej Kotlinie Kłodzkiej, polecamy zwiedzenie 
Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, Kopalni Złota w Złotym 
Stoku, Twierdzy Kłodzkiej i  Minieurolandu w  Kłodzku. 

Wycieczka w  Błędne Skały lub na Szczeliniec oraz spływ 
pontonami Przełomem Bardzkim dostarczy wielu niezapo-
mnianych wrażeń.
Serdecznie zapraszamy do zorganizowania konferencji lub 
spotkania integracyjnego w Hotelu TROJAN, w otoczeniu 
Gór Złotych oraz Masywu Śnieżnika, w niedalekiej odległo-
ści od Czarnej Góry.

Takie miejsce jest doskonałą okazją do zorganizowania za-
równo szkoleń, jak i spotkań biznesowych, zjazdów towa-
rzyskich i imprez firmowych przez cały rok.

Zapewniamy pełne zaplecze gastronomiczne. Podczas 
szkoleń zapraszamy na przerwę kawową, lunch, zimne 
przekąski lub ciepły posiłek.

Do dyspozycji gości oddajemy klimatyzowaną salę kon-
ferencyjną, mogącą pomieścić do 100 osób, wyposażoną 
w ekran, rzutnik, flipchart.
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ZAPRASZAMY

orGanizujemy:
•	 pobyty wypoczynkowo-lecznicze
•	 pobyty wczasowe
•	 pobyły hotelowe
•	 turnusy odchudzające
•	 wczasy dla seniorów
•	 pobyły świąteczne i noworoczne
•	 wycieczki, eventy, konferencje, szkolenia,
•	 uroczyste spotkania

Wieczorem, po męczącym dniu, z przyjemnością zajmiemy 
się organizacją biesiady przy grillu lub kolacji przy akompa-
niamencie zespołu muzycznego bądź muzyki Dj-a.

w cEniE pobyTu ofErujEmy równiEż:
•	 basen, siłownię, jacuzzi
•	 grotę solną
•	 wi-fi na terenie hotelu
•	 bezpłatne miejsca parkingowe

dodatKowe atraKcje:
•	 spływy pontonowe
•	 paintball
•	 park linowy
•	 zewnętrzny kort tenisowy
•	 wycieczki krajoznawcze po Kotlinie Kłodzkiej
•	 relaks w SPA

zabieGi:
•	 kąpiele borowinowe
•	 hydromasaż
•	 wirówka kończyn dolnych i górnych
•	 krioterapia miejscowa
•	 biotron
•	 solux
•	 magnetronik
•	 grota solna
•	 gimnastyka zbiorowa
•	 kąpiele solankowe
•	 kąpiele perełkowe
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W  ciągu dwudziestu lat istnienia udało się właścicielowi 
SPOT Light Christianowi Ortlieb zbudować firmę cenio-
ną na rynku polskim i zagranicznym. SPOT Light w ciągu 
dwóch dekad przeistoczył się w prężnie działające przedsię-
biorstwo eksportujące do 46 krajów świata, a nowocześnie 
zorganizowane zaplecze logistyczne oraz serwis sprzeda-
żowy i posprzedażowy, w powiązaniu z siecią przedstawi-
cieli handlowych pozwala na szybkie reagowanie na potrze-
by klientów na terenie całego świata.
Historia firmy SPOT Light rozpoczęła się w  roku 1996 
roku, kiedy Christian Ortlieb odkrył na rynku elektronicz-
nym niszę związaną z  produkcją bardzo modnych wtedy 
spotów. Wizjonerska koncepcja firmy, która specjalizowała 
się w tego typu oświetleniu, okazała się zaledwie począt-
kiem.
W  dniu 1 kwietna 1996 roku Ortlieb, jako początkujący 
przedsiębiorca, zarejestrował własną działalność gospodar-
czą w CISKU (liczącym niewiele ponad 1400 mieszkańców) 
w powiecie Kędzierzyńsko- Kozielskim na Opolszczyźnie. 
Zakład mieścił się wówczas w domu rodzinnym właściciela, 
a załoga firmy liczyła 6 osób, których zadaniem był montaż 
produktów. W tym okresie firmy zajmowała się produkcja 
opraw oświetleniowych na eksport do Niemiec.
W 1997 roku Firma SPOT Light weszła na rynek Polski roz-
poczynając współprace z dużymi sieciami handlowymi tj. 
Makro, Praktiker, Media Markt i Real. Wciąż rosnący popyt 
na produkty marki SPOT Light sprawił, że firma rozszerzy-
ła swoją ofertę produktową o  żyrandole, lampy wiszące 
i stojące oraz oczka halogenowe. Niosło to również za sobą 
konieczność wprowadzenia kodów kreskowych i  kupna 

pierwszego komputera na potrzeby zakładu. Przedsiębior-
stwo rozwijało się dynamicznie z dobrymi rokowaniami na 
przyszłość.
W lipcu 97’ „Powódź tysiąclecia” zniszczyła niemalże cały 
dobytek firmowy. Determinacja całego zespołu pozwoliła 
podnieść się z tej klęski żywiołowej, ale również odbudować 
zakład jasno wytyczonymi celami. Kolejne lata owocowały 
w nowych kontrahentów z Polski jak i z Niemiec. W 98’ za-
kupiono pierwszy samochód firmowy. Zleceń przybywało, 
dlatego też właściciel firmy w 99’ zdecydował się na zago-
spodarowanie przydomowych garaży pod halę magazyno-
wo-biurowo-produkcyjną. W maju kolejnego roku zaczęto 
przenosić sprzęt do nowych pomieszczeń, liczba pracowni-
ków wzrosła wtedy do 37 osób. Krokiem do wybicia się na 

20. jubileusz firmy Spot Light – 
dwadzieścia lat 

pasji do świaTła
Firma SPOT Light obchodzi 20-lecie swojego istnienia. 

W ciągu dwóch dekad z niewielkiej spółki w miejscowości pod 
Kędzierzynem Koźlem przeistoczyła się w międzynarodową firmę 

eksportującą do 46 krajów świata. 

„

„
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rynku polskim dla SPOT Light-u były targi SOMA 2000 w 
Warszawie, a kolejne lata pozwoliły na ugruntowanie mar-
ki na rynku oświetleniowym.

W 2002 firma SPOT Light brała udział w wystawie zorga-
nizowanej w Opolu pt. „PROMOCJA Euroregionu”. Po raz 
pierwszy w historii firma otrzymał nagrodę za najciekaw-
sze stoisko, zaskakując swoich kontrahentów równocze-
śnie nową atrakcyjną ofertą. Okres po roku 2002 wiązał się 
z  ciężką pracą i  wieloma wyrzeczeniami, szybkim rozwo-
jem firmy i wzrostem liczby pracowników.
Spot Light jako pierwsza firma w Polsce i druga w Europie, 
poszerzyła ofertę spotów i wprowadziła na rynek oprawy 
typu GU 10. W  2008 roku ofertę uzupełniły energoosz-
czędne źródła światła, a w 2010 roku o lampy wyposażone 
w chipy POWER LED.
2010 rok był dla firmy rokiem przełomowym z  3 wzglę-
dów: 1. Z  inicjatywy firmy Spot Light powstała w  2010 
roku ekskluzywna marka oświetleniowa BRITOP Lighting, 
2. Przeniesiono zakład produkcyjny do miejscowości Biera-
wa do zakupionych i odremontowanych pomieszczeń ma-
gazynowych o powierzchni 800 m2. 3. Pożar, pod koniec 
roku, który pochłonął niemal całą halę produktową.
Pomimo wszelkich przeciwności losu, chęć tworzenia i siła 
zespołu zawsze brała górę. W  roku 2010 zaczęto odbu-

dowę, która przeistoczyła się w odrębny projekt, a w ko-
lejnym roku 2011 rozpoczęto budowę hali o  charakterze 
biurowo- magazynowym o powierzchni 2400 m2. Do roku 
2016 rozbudowano zakład o  kolejne hale magazynowe 
wysokiego składowania o  powierzchni 550 m2. Ponadto 
powierzchnia biurowa zwiększyła się o 810 m2, a liczba za-
trudnionych pracowników wynosi obecnie 155 osób.
SPOT Light tworząc swoją ofertę stawia na najwyższa 
jakość i  najnowsze rozwiązania technologiczne zawarte 
w  oryginalnym wzornictwie swoich produktów, dzięki 
temu firma stała się jednym z  największych dostawców 
oświetlenia do sieci DIY oraz najlepszych salonów oświe-
tleniowych w Polsce i za granicą.

Inaugurację obchodów 20 jubileuszu istnienia marki SPOT 
Light zaplanowano na 27 -29 stycznia podczas trwania 
międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego 
ŚWIATŁO 2016. Uroczyste świętowanie okrągłej rocznicy 
odbyło się 6 maja. Zaproszonymi gośćmi byli pracownicy, 
kontrahenci i partnerzy ze wszystkich kontynentów. 
Punktem kulminacyjnym eventu była przemowa Christia-
na Ortlieb, który wyraził wdzięczność wszystkim obecnym 
na sali i przedstawił wizję kolejnych 20 lat współpracy, pod-
kreślając przy tym ważną rolę pracowników w  zakładzie 
i określił 20 jubileusz firmy, jako wspólny sukces.

Od lewej: łukasz cichoń- dyrektor handlowy, bernard Skowronek- dyrek-
tor ds. logistyki, bożena piotrowska- dyrektor finansowy/główna księgo-
wa, Monika Sopalowicz- prezes zarządu, christian Ortlieb- właściciel, Ma-

riusz cichoń- prezes zarządu, bożena Szewerda-dyrektor ds. produkcji.
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Jak to się zaczęło? O niezwykłej historii 
powstania jednej z wiodących firm 

branży oświetleniowej rozmawiamy 
z Mariuszem Cichoniem – Prezesem 

firmy Spot Light Sp. z o.o.

D.C: Czy może Pan przybliżyć początki powstania firmy?
– To ciekawa historia, bo początek funkcjonowania spółki 
SPOT Light wiąże się z  Prima Aprilis. Dokładnie w  dniu 1 
kwietnia 1996 roku właściciel firmy, Christian Ortlieb, za-
rejestrował działalność gospodarczą. Załoga liczyła wtedy 
sześć osób. Niewielu wróżyło nam wtedy powodzenie. Nikt 
nie wierzył w chłonność tego rynku, panowało przekonanie, 
że lampę kupuje się raz na całe życie. Mimo to zaryzykowali-
śmy, postawiliśmy na wysoką jakość, dywersyfikację rynków 
i to się opłaciło.

D.C: Zaczęli Państwo od produkcji oświetlenia typu 
spot. Skąd ten pomysł?
– W latach 90. musieliśmy mierzyć się z bardzo liczną konku-
rencją na rynku polskim, a część z tych firm miała bogate i zróż-
nicowane portfolio. Jako firma eksportująca na rynek niemiecki 
zaobserwowaliśmy, że spoty cieszą się tam bardzo dużym po-
wodzeniem. Dlatego zdecydowaliśmy się na specjalizację wła-

śnie w obrębie tego asortymentu. Pod koniec lat 90. nie nadą-
żaliśmy z  realizacją zamówień. Musieliśmy szybko zwiększyć 
możliwości produkcyjne. Teraz oferujemy szeroki asortyment 
oświetlenia, od plafonów, lamp wiszących i  stojących, aż po 
kinkiety i wspomniane już spoty.

D.C. A co było przełomowym momentem w rozwoju 
Państwa firmy?
– Takich momentów było kilka i można powiedzieć, że trwają na-
dal… Zdecydowanie jednym z nich był rok 1998, gdy trafiliśmy 
z naszym asortymentem do największych sieci budowlanych w 
Polsce i na zachodzie. Kolejnym przełomem było stworzenie w 
2010 roku siostrzanej firmy BRITOP Lighting, która oferuje de-
signerskie oprawy dedykowane ambitnym realizacjom wnętrz. 
Obecnie jest ona jednym z najważniejszych graczy rynkowych. 
Ważną kwestią było również otwarcie się na rynki inwestycyj-
ne- od 2012 roku tworzymy projekty oświetleniowe do stylowych 
hoteli i restauracji. W zeszłym roku świę- towaliśmy dwudziesto-
lecie marki SPOT Light i w ten okrągły jubileusz rozbudowali-
śmy nową siedzibę, co pozwoliło nam na poszerzenie zaplecza 
logistycznego. Dużą inwestycją jest również nasza nowa hala 
magazynowa. Obiekt, który mieści 2,5 tys. miejsc paletowych 
jest jednym z elementów zwiększania naszego potencjału pro-
dukcyjnego. Dodatkowo z myślą o zbli- żeniu się do klientów uru-
chomiliśmy w 2012 roku spółkę córkę lightcenter.pl, zajmującą 
się prowadzeniem sprzedaży internetowej, a we wrześniu otwo-
rzyliśmy nowy sklep stacjonarny LIGHT CENTER w Kędzierzy-
nie-Koźlu

D.C. Jak zmienił się rynek oświetleniowy w Polsce? 
Jakie są teraz oczekiwania klientów?
– To, jak zmieniły się tendencje w polskiej branży oświetle-
niowej, pokazuje sukces naszej firmy. W czasie, gdy rozpoczy-
naliśmy naszą działalność, oprawy oświetleniowe były trak-
towane tylko jako przedmiot funkcjonalny. Dziś oświetlenie 
pełni funkcję dekoracji pomieszczeń. Piękna lampa nie tylko 
pozwala podkreślić wygląd wnętrza, ale nawet nadać mu in-
dywidualny charakter. Klienci oczekują jednak nie tylko do-
brego designu – coraz częściej zwracają uwagę na standard 
wykonania, bezpieczeństwo i energooszczędność. Dlatego na-
sze oprawy oświetleniowe produkujemy z dobrej jakości mate-
riałów i posiadamy wszystkie wymagane certyfikaty. Ważną 

tendencją, której nie można pominąć, jest wzrastający popyt 
na technologie LED, które będą nadal rozwijane w kolejnych 
latach. 

D.C. Ostatnio wprowadzili Państwo nową gamę 
drewnianych lamp Wood Collection. Dlaczego akurat 
drewno?
Muszę przyznać, że linia oświetleniowa Wood to jedna z moich 
ulubionych kolekcji. Drewno jest moją pasją, gdyż na początku 
swojej kariery zawodowej zajmowałem się stolarstwem. Cieszę 
się, że mimo pełnionej przeze mnie funkcji mogę mieć wciąż 
kontakt z tą branżą, rozwijać wiedzę na temat nie tylko ma-
teriałów, ale i designu. Ta pasja była głównym powodem, dla 

którego zatrudniłem się w firmie SPOT Light, która wówczas 
zajmowała się produkcją drewnianych spotów. W czasach, gdy 
panuje moda na wszystko, co jest „eko” i „hand made”, drewno 
stało się bardzo modne, również w postaci lamp. Mogę z dumą 
powiedzieć, że dysponujemy w tym zakresie bardzo bogatym 
doświadczeniem. Dbamy o zachowanie standardów ekologicz-
nych podczas produkcji, a nasze lampy są wykonywane tylko 
z polskiego drewna pochodzącego z odpowiedzialnie zarządza-
nych upraw leśnych, co potwierdza otrzymany przez nas Cer-
tyfikat FSC®. Nasze produkty tworzone są z sercem i do każde-
go z nich podchodzimy indywidualnie dbając o najdrobniejsze 
szczegóły - naszą główną ideą jest wnoszenie do domu światła, 
symbolu ciepła, miłości i piękna.

fot. Piotr Czaja

fot. Lena Frydrych 
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czym jEsT maTa wEjściowa?
Najbardziej popularne maty standardowe wykonane są ze 
100 % nylonu HTN High Twist Nylon – 100 % Poliamid 
– o charakterystycznym splocie, który gwarantuje wysoką 
absorpcje brudu i wilgoci z podeszwy buta, zatrzymując go 
wewnątrz, przez co hamuje przenoszenie zanieczyszczeń 
do wnętrza budynku, przy założeniu odpowiedniej konser-
wacji. 1 m2 maty o wysokości włosia ok. 10 mm jest w sta-
nie zatrzymać do 3 litrów cieczy (woda, błoto) oraz do 5 
kg brudu (głównie piasek).  Dzięki specjalnie wykonanemu 
podłożu mata z wypustkami idealnie przylega do podłoża, 
nie przesuwa się, nie marszczy oraz nie fałduję. Uniwersal-
na struktura maty pozwala umieszczać je w miejscach o du-
żym natężeniu ruchu, jednocześnie zachowując estetyczny 

wygląd. Przeznaczone są do stosowania we wszystkich ty-
pach budynków i lokali. Dostępne w szerokiej gamie kolo-
rystycznej i rozmiarowej. Maty Standardowe w połączeniu 
z matami zewnętrznymi stanowią doskonałą barierę przed 
wnoszonymi zanieczyszczeniami. Maty wykorzystywane 
są również przy wygłuszaniu pomieszczeń stanowiąc pew-
ne zabezpieczenie akustyczne. Nie należy także zapomi-
nać, że maty specjalistyczne wykonane z nylonu są trudno-
palne (certyfikat - B1).

korzyści
Maty wejściowe tworzą niekwestionowane zabezpiecze-
nie dla wnoszonego do  pomieszczeń brudu, dodatkowo 

chroniąc podłogę przed przedwczesnym ścieraniem. Brak 
maty przy wejściu w konsekwencji naraża właściciela, ad-
ministratora lub użytkownika budynku na większe zużycie 
posadzek, wykładzin, itp., zwiększając koszty całkowitej 
eksploatacji budynku. Wzrastają wydatki na bieżące utrzy-
manie czystości, zwiększa się ryzyko odpowiedzialności cy-
wilnej z tytułu bardziej potencjalnych przypadków potknięć 
lub poślizgnięć petentów, klientów, a nawet pracowników, 
jak również koszty szybszych i nie planowanych remontów 
lub w najgorszym wypadku całkowitej wymiany zniszczo-
nych materiałów. W tym miejscu należy uzmysłowić sobie, 
że odwiedzający firmę każdy z gości, na podeszwach butów 

wnoszą niewidoczny z pozoru brud w postaci błota, piasku 
i wody, przy czym ilość wilgotnych zanieczyszczeń w okre-
sie jesień-zima oscyluje w okolicy 2 kg przy przepustowo-
ści 1000 osób wchodzących z zewnątrz do budynku. Mata 
spełniała swoje zadanie w pełni, przy optymalnym doborze 
rozmiaru, uwzględniając średnią ilość użytkowników, ro-
dzaj zanieczyszczeń i pogodę. Mata szczególnie w okresach 
przejściowych wykazuje częstszą potrzebę konserwacji. 
Jeśli dla kogoś ważne są walory estetyczne i  liczy się dla 
niego pierwsze wrażenie, powinien zaopatrzyć się w spe-
cjalistyczną matę wejściową. Szeroki wachlarz rozmiarów 
oraz kolorów dostępnych mat, pozwala na właściwe dopa-
sowanie, a nadruk na macie w postaci logo, wzoru lub slo-
ganu pozwoli osiągnąć maksymalny efekt marketingowy.

wynajmować czy kupować ?

Na rynku w Polsce istnieje wiele firm oferujących maty wej-
ściowe pozostawiając kwestię ich konserwacji klientowi. 
Zazwyczaj osoby nie mają profesjonalnej wiedzy ani do-
świadczenia, aby samodzielnie określić jakość maty, rodzaj 
i zastosowanie, a przede wszystkim sposób ich konserwacji 

maTa wEjściowa
zwykła wycieraczka czy 

profesjonalne zabezpieczenie 
każdego wejścia
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by nie straciły swoich pierwotnych właściwości. Wiedząc, 
że  80% brudu wnoszonego do  budynku dostaje się tam 
za sprawą podeszwy obuwia osób wchodzących, a czyszcze-
nie mat uzależnione jest od  pogody, nieodpowiednia czę-
stotliwość oraz  niewłaściwa konserwacja maty, przyczynia 
się do  ograniczenia jej skuteczności, co z  kolei pociągnie 
za  sobą wszelkie możliwe negatywne skutki: zniszczone 
podłogi, większe prawdopodobieństwo wypadków, brak 
estetyki – jednym słowem niechciany wizerunek firmy.. 
Dlatego polecamy skorzystać z usług doświadczonych firm 
specjalistycznych, proponujących usługę najmu i  serwisu 
mat wejściowych. Większość z nich posiada własne, profe-

sjonalne pralnie, wyposażone w  specjalne pralnice, dzięki 
którym brud z  maty jest usuwane całkowicie. Pranie mat 
wykonywane jest z użyciem specjalnych środków piorących, 
w temperaturze nie wyższej niż 60° C.  Mało kto wie, ale pia-
sek uzyskiwany w procesie prania, za pomocą wewnętrznej 
oczyszczalni ścieków, jest wykorzystywany do produkcji naj-
lepszych nawozów do kwiatów w całej Europie.
Przewaga usługi najmu nad zakupem przedstawia się także 
znacząco w kwestii finansowej. Firma wynajmująca kupuje 
maty wysokiej jakości, od sprawdzonych dostawców, do-
bierając ją odpowiednio do indywidualnych i spersonalizo-
wanych potrzeb klienta, a ten z kolei ponosi jedynie opłaty 
za  jej wymianę oraz  dostawę pod  wskazane miejsce. Do-
datkową korzyścią jest to, że firmy serwisujące maty wyka-
zują się dużą elastycznością co do częstotliwości wymiany 
w zależności od sezonu i indywidualnego zapotrzebowania 
klienta, co przekłada się na cenę.
Dzięki usłudze serwisu mat można zyskać:
•	 doskonałą barierę przed wnoszonymi zanieczyszcze-

niami mokrymi i suchymi,
•	 zabezpieczenie antypoślizgowe,
•	 rozwiązanie proste i tanie w utrzymaniu,
•	 ochronę podłóg,
•	 zwiększenie komfortu i estetyki dla gości oraz pracow-

ników,
•	 pozytywny i profesjonalny wizerunek firmy,
•	 gwarancje jakości produktów i  wysokiego standardu 

świadczonych usług



54 55Diamond’s Club business magazine  zima 2016/2017Diamond’s Club business magazine  zima 2016/2017

roZwóJ pERSOnaLnY roZwóJ pERSOnaLnY

Ogromne znaczenie ma umieszczenie planu rozwoju ka-
dry w globalnym planie rozwoju przedsiębiorstwa. Efekty 
najlepszego cyklu szkoleń i  innych działań związanych 
z rozwojem ludzi zawsze opóźnione są o długość inercji. 
Zatem kadrę warto, a nawet należy rozwijać dostatecznie 
wcześniej przed planowanym terminem np. zmian, roz-
woju, etc.
Pełne rozpoznanie potrzeb i ich analiza to najkorzystniej-
sze rozwiązanie przed uruchomieniem programu rozwoju 
kompetencji pracowników. Szkolenia prowadzone przy 
cząstkowym rozpoznaniu obarczone są ryzykiem niższej 
efektywności, ale również mogą przynieś pozytywne re-
zultaty. Aby tak się stało, koniecznym warunkiem jest 
korzystanie z  doświadczonych prowadzących, bo tylko 
tacy potrafią elastycznie reagować na „nagłe” oczekiwania 
uczestników.

DC: Jak w takim razie wybrać najlepszego trenera?
Leszek Sergiel: Wybór trenera, instruktora, osoby prowa-
dzącej, to kolejny obszar, w  którym łatwo o  błędy. Tre-
nerów odpowiednich dla wszystkich nie ma i  nie będzie. 
Kryteria doboru, to przede wszystkim potwierdzone kom-
petencje dotyczące tematu szkolenia, ale również kom-
petencje w prowadzeniu zajęć. Tutaj warto zainwestować 
czas w  spotkania z  przewidywanymi do współpracy oso-
bami, czas na obejrzenie pokazu – prezentacji firm szko-
leniowych. Warto również wziąć udział w szkoleniach po-
kazowych lub otwartych prowadzonych przez planowaną 
do współpracy firmę. Niewątpliwie, referencje i  portfolio 
mogą być źródłem oceny i doboru osób prowadzących, ale 
nie jedynym.

DC: A miejsce? Czy też jest ważne?
Leszek Sergiel: Oczywiście. Do powszechnego błędu wyni-
kającego niekiedy z oszczędności, jest organizacja szkole-
nia na terenie firmy. Ma to swoje plusy i minusy. Plusem 
jest niewątpliwe strona ekonomiczna i fakt, że można część 
ćwiczeń przeprowadzić w  „naturalnym” środowisku. Nie-
stety, to środowisko jest też zagrożeniem dla uczestników, 
którzy w przerwach szkolenia wracają na swoje stanowiska 
pracy przerzucając uwagę z  treści szkolenia na „bieżące” 
tematy zawodowe. Dodatkowo, uczestnicy wywoływani są 
ze szkolenia przez inne osoby z firmy do załatwiania „pię-
ciominutowych” kwestii. Osobiście odradzam szkolenia 
w siedzibie firmy, chyba że firma jest zamknięta i szkolenie 
odbywa się np. w sobotę. Decydując się na lokalizację szko-
lenia w terenie, warto wziąć pod uwagę m.in. „sprawiedliwe 
odległości” w przypadku uczestników z różnych oddziałów 
oraz jakość hotelu, sali konferencyjnej, tak aby zła ocena 
hotelu nie rzutowała na deprecjonowanie samego szkole-
nia. Obecnie oferta „konferencyjna” wielu hoteli jest już na 
pożądanym, wysokim poziomie. Coraz lepsza jest wiedza 
o tym jak przygotować salę, sprzęt elektroniczny czy cate-
ring, aby uczestnicy szkolenia mogli komfortowo zdoby-
wać wiedzę i ćwiczyć umiejętności.

DC: Mówi się, że personel to bardzo istotny kapitał 
firmy….

Leszek Sergiel. Zgadza się. Zwłaszcza w  dzisiejszej gospo-
darce opartej na kompetencjach i rynku opartym na pra-
cobiorcy. Podczas realizacji przez naszą firmę asyst do-
radczych, bardzo często obserwujemy i  uczestniczymy 
w rozwoju pracowników. Pierwszym krokiem jest właściwa 
rekrutacja, potem wdrożenie pracownika, zbudowanie sys-
temów motywacyjnych, profesjonalne zarządzanie perso-
nelem oraz jego świadomy rozwój i szkolenie. We wszyst-
kich tych działaniach pomagamy przedsiębiorstwom 
o różnej wielkości, na różnych etapach ich rozwoju.

DC: Do zobaczenia zatem na sali szkoleniowej. Dzię-
kuję za rozmowę.
Leszek Sergiel: Będzie mi miło. Dziękuję i do zobaczenia.

rozwój 
to zawsze 

dobra inweStycja
Wielu z nas na początku roku ma liczne 

plany i postanowienia dotyczące tego, 
co chce zrealizować w kolejnym roku. 

Wydaje się, że szkolenia to zawsze 
dobry pomysł.

O tym co zrobić, aby była to dobra 
inwestycja i jak przygotować 

się do szkolenia pracowników 
rozmawiamy z Leszkiem Sergiel – 
założycielem i właścicielem firmy 

WITALNI, licencjonowanym trenerem 
sprzedaży, zarządzania i umiejętności 

interpersonalnych.

„

„
DC: Panie Leszku, już od kilkunastu lat prowadzi Pan 
szkolenia i  doradza w  zakresie rozwoju personelu. 
Zaczyna się czas noworocznych postanowień. Czy 
zawsze warto się szkolić?
Leszek Sergiel: Na pewno zawsze warto się rozwijać. Na 
początku roku warto przygotować plan, który chcieli-
byśmy zrealizować. To nic innego, jak słynne postano-
wienia noworoczne, jednak tym razem są to zadania do 
wykonania. Warto, żeby były one związane z  analizą 
własnych atutów, celów i tego, co należy zrobić, aby to 
osiągnąć. Podobnie zresztą jest w  firmach. Kłopot za-
czyna się już jednak przy rozpoznaniu potrzeb. Dlaczego 
ich rozpoznanie jest tak rzadko przeprowadzane w  fir-
mach? Głównym powodem są przede wszystkim koszty. 
Do analizy trzeba zaangażować i  ludzi z firmy i pienią-
dze dla zewnętrznych doradców. Twierdzę jednak, że bez 
względu na koszty warto to zrobić, bo działania rozwo-

jowe lub zmieniające aktualny stan rzeczy oparte o ana-
lizę będą optymalne, czyli najtańsze. Ma to szczególne 
znaczenie w  przypadku rozwoju kadry poprzez tzw. 
szkolenia wewnętrzne – przeznaczone dla kadry jednej 
firmy, bez względu czy realizuje je firma zewnętrzna czy 
trener wewnętrzny.

DC: No dobrze, co w takim razie powinni zrobić nasi 
Czytelnicy – liderzy wielu firm i zespołów, żeby osią-
gnąć jak najlepsze efekty?
Leszek Sergiel: Do świadomego przygotowania planu roz-
woju pracowników, ważna jest analiza kilku elementów. 
Są to m.in. odpowiedzi na pytania związane z oczekiwa-
nymi rezultatami, posiadanymi w świetle tych oczekiwań 
zasobami w postaci wiedzy, umiejętności i postaw. Dodat-
kowo zawsze należy weryfikować zakres obowiązków, pla-
nowane modyfikacje w  procedurach, technologiach, etc. 

Firma 
witalni 
działa na rynku usług szkoleniowych i dorad-
czych od 2002 roku. Organizujemy szkolenia 
otwarte i  zamknięte, pobudzając uczestni-
ków do sukcesu. Pomagamy w  rekrutacji 
i rozwoju kadr, budowie porządku organiza-
cyjnego, przygotowaniu i  realizacji strategii 
handlowych, rozwoju wyspecjalizowanych 
kompetencji. Dysponujemy też narzędziami, 
dzięki którym możemy zdiagnozować pro-
blemy i wyzwania w Państwa firmie, aby bły-
skawicznie sobie z nimi poradzić.
Dzisiaj WITALNI to zespół trenerów, eksper-
tów i doradców, którzy mogą pracować nad 
rozwojem Państwa i  Państwa firmy. Zapra-
szamy do współpracy.
www.witalni.pl
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Aby faktycznie osiągnąć znaczący sukces musisz mieć peł-
ną świadomość tego, co ma dla Ciebie największe znacze-
nie. Pamiętaj, że sukces wymaga dużej ilości wysiłku, pracy, 
samozaparcia i gotowości do poświęceń. Jeśli nie jesteś na 
to przygotowany – rozważ alternatywne ścieżki. Musisz też 
zdać sobie sprawę z  tego, że nie jest możliwe, aby całko-
wicie spełnić się jednocześnie na wszystkich płaszczyznach 
życia. Poniżej daję Ci trzy wskazówki oraz ćwiczenia, dzięki 
którym ułatwisz lub umożliwisz sobie osiągnięcie szczytu.

prawda pierwsza: 
nie warto wspinać 
się na szczyt, który 
nie jest spełnieniem 
Twoich marzeń.
Być może to stwierdzenie brzmi jak truizm, ale uwierz 
mi, każdy z nas może wpaść w pułapkę realizacji cudzych 
celów i marzeń. Z wielu stron dochodzą do nas podpowie-
dzi na temat tego jak należy żyć, co jest sukcesem, co jest 
wartością, czego nie wypada a co trzeba. Nawet w biznesie 
trudno się odciąć z napływających zewsząd sugestii: nale-
ży wystąpić na TEDzie, zarobić pierwszy milion w  ciągu 
dwóch lat, wprowadzić spółkę na giełdę, stać się Aniołem 
Biznesu… Jeśli masz za sobą któryś z tych kamieni milo-
wych to wiesz, jak wiele satysfakcji może Ci on przynieść. 
Równocześnie wiesz także, że żaden z  nich nie oznacza 
końca wyzwań, ciężkiej pracy czy trudnych decyzji. Czasem 
wręcz pojawia się ich więcej.
Kiedy więc będziesz mógł sobie powiedzieć „osiągnąłem 
sukces”?
Wymienione wyżej mniejsze czy większe osiągnięcia na-
zwałabym celami. Kiedy myślę o sukcesie, mam raczej wy-
obrażenie czegoś bardziej strategicznego i globalnego dla 
mojego życia. Jeśli chcesz zdefiniować czym dla Ciebie jest 
sukces – zapraszam do ćwiczenia.

Wyobraź sobie, że masz 89 lat. Za Tobą długie i owocne ży-
cie. Teraz już zdecydowanie bardziej stonowane i spokojne. 
Odwiedził Cię młodzieniec, który właśnie wchodzi w doro-
słość. To bliski Tobie, młody człowiek. Co mu odpowiesz, 
gdy zada pytanie:
– Dziadku, co jest Twoim największym życiowym sukce-
sem?
– Co z Twojej perspektywy nazywasz sukcesem?
– Z czego jesteś najbardziej dumny?
– Co okazało się najważniejsze?
Zapisz wszystkie odpowiedzi.

Być może ujawnił się jeden najważniejszy element definiu-
jący Twój życiowy sukces. Możliwe, że jest ich kilka. Możli-

we też, że poświęcenie uwagi niektórym sferom życia, nie 
doprowadzi Cię do uczucia spełnienia.
Teraz, gdy już wiesz, co z perspektywy lat nadal będziesz 
uważał za sukces, pora na drugą część zadania.
Narysuj koło. Reprezentuje ono całą energię, jaką możesz 
dziś rozdzielić na poszczególne kierunki działań. Mając 
w pamięci, co na koniec życia będzie się liczyć dla Ciebie 
najbardziej, postanów, na które z  nich chcesz w  najbliż-
szym roku przeznaczyć więcej sił, a na które mniej.

Jeśli dziś postanowisz 90% energii przeznaczyć na rozwój 
firmy, z całą pewnością sukces przyjdzie do Ciebie stosun-
kowo szybko. Warto jednak, abyś miał świadomość, że za 
ten sukces zapłacisz spadkiem satysfakcji z realizacji pozo-
stałych obszarów życia. Jeśli skierujesz uwagę po równo na 
kilka najważniejszych obszarów, ceną jaką zapłacisz może 
być zmniejszenie szansy na spektakularny sukces w  któ-
rymkolwiek z nich.
Ważne jest, by co jakiś czas wracać do tego koła. Co jakiś 
czas analizuj postępy w  realizacji wybranej ścieżki i  na 
nowo podejmuj decyzję, gdzie w  kolejnym okresie czasu 
kierować swoją energię.

prawda druga: 
wchodzenie na szczyt 
jest kosztowne.
Być może lubisz sięgać po biografie ludzi wielkich i sław-
nych. Może zaglądasz też na listę 100 najbogatszych oby-
wateli świata. Marzysz, że będziesz taki, jak oni. Możesz 
równocześnie odczuwać niechęć, kiedy przychodzi Ci wstać 
bladym świtem. Masz ochotę się wycofać, gdy trzeba wy-
brać między wygodą a ryzykowną inwestycją. Używasz ty-
siąca wymówek i usprawiedliwień, by odwlec rozpoczęcie 
realizacji planów i zadań.
Rośnie wówczas pokusa, by sukces innych przypisać wy-
jątkowym uwarunkowaniom i szczęściu. To usprawiedliwi-
łoby brak spektakularnych efektów u  Ciebie. Prawda jest 
jednak taka, że droga na szczyt, bez względu na to, czy 
w obszarze biznesu, sportu czy rodziny, wymaga wysiłku. 
Codziennej, wytrwałej, mozolnej pracy. Ten wysiłek jest 
o tyle trudny, że na efekty przyjdzie nam czekać nie kilka 
dni, czy miesięcy ale wiele lat.
Ktoś by mógł spytać: „Po co się tak męczyć?” skoro na każ-
dym kroku czeka mnie coraz więcej pracy, to może lepiej 
w  ogóle nie ruszać z  miejsca? Pozostawiam każdemu de-
cydowanie za siebie. Wiem jednak, że ludzie pragną sensu, 
pragną celu i że egzystencjalna pustka wcale nie prowadzi 
do łatwego i przyjemnego życia. Wiem też, że jeśli na sa-
mym początku zweryfikujesz, co ma dla Ciebie naprawdę 
wielkie znaczenie, co nazywasz sukcesem w swoim życiu, 
to droga na szczyt nie będzie aż taka ciężka. Każda kro-

Kiedy myślę o dążeniu do sukcesu, mam szeroki wachlarz 
skojarzeń i podpowiedzi. Jest wiele sposobów, dzięki którym 

osiągnięcie celu staje się możliwe. Równocześnie jednak zapala mi 
się czerwona lampka. Dążenie na szczyt jest bowiem samo  

w sobie kosztowne i nieprzydatne, jeśli nie skonfrontujemy się  
z rzeczywistością.

„

„

trzy Prawdy 
o ścieżce na szczyt
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pelka potu, każdy wczesny poranek, każdy pełen wyzwań 
dzień będzie niósł równocześnie przyjemność i satysfakcję.

prawda trzecia:  
nie da się wchodzić 
równocześnie na 
kilka szczytów.
To trudna konfrontacja. Chciałoby się przecież równocze-
śnie rozwijać biznes i budować rodzinę. Być świetnym fa-
chowcem i utrzymywać doskonałą sylwetkę. Choć nie po-
wiedziałabym, że niemożliwym jest osiąganie dobrych, czy 
nawet spektakularnych rezultatów w  kilku dziedzinach, 
to jednak jestem przekonana, że nie da się równocześnie 
odkrywać, wdrażać i  realizować kilku różnych sfer. Jeśli 
masz nadwagę, Twój związek się rozpada, a firma jest na 
etapie start-upu to polecam Ci zatrzymać się i dokonać wy-
boru. Zastanów się, która z tych sfer jest dla Ciebie obec-
nie najważniejsza. Ile poświęcasz czasu na zajęcie się nią? 
Przeznacz większość energii i  zasobów na realizację tego 
obszaru i  podejmij świadomą decyzję odłożenia w  czasie 
pozostałych.
Dlaczego zachęcam do takich trudnych wyborów? Można 
robić kilka rzeczy równocześnie. Niestety wówczas efek-
ty przychodzą z  większym opóźnieniem i  stają się mniej 
spektakularne. To tak, jakby równocześnie rozpoczynać 
pisanie kilku książek, albo w tym samym czasie rozpoczy-
nać przygotowania do wspinaczki wysokogórskiej, turnieju 
rycerskiego i zawodów pływackich. Możesz mieć osiągnię-

cia w każdej z tych dziedzin. Łatwiej Ci będzie jednak na 
początek wypracować zmiany, pierwsze rezultaty, rytuały 
i  nawyki w  jednej z  nich. Jestem przekonana, że sukces 
doda Ci wiatru w skrzydła, dzięki czemu osiąganie wyma-
rzonych rezultatów w pozostałych sferach będzie dla Ciebie 
już dużo łatwiejsze.

Zanim więc ruszysz, by kontynuować swoją drogę po dra-
binie sukcesu, zapraszam Cię do zrobienia trzech rzeczy. 
Po pierwsze zatrzymaj się, zastanów głęboko i  zdecyduj, 
która z drabin faktycznie zaprowadzi Cię w miejsce, gdzie 
pragniesz być. Po drugie przygotuj się na intensywny wysi-
łek. Poszukaj ścieżek i sposobów, w których będziesz mieć 
gotowość wytrwać pomimo przeciwności. Wybierz drogę, 
która sama w sobie będzie dawała Ci satysfakcję. Po trze-
cie bierz się za jedno duże wzywanie na raz. Nic Ci nie da 
rozpoczęcie wszystkiego równocześnie, jeśli niczego nie 
ukończysz. Wybierz jeden, najważniejszy cel i tego wyboru 
się trzymaj.

Aleksandra Mroczko –  
psycholog, coach, 
przedsiębiorca.

„Słucham, doświadczam i nie 
boję się mówienia  wprost. 
Bazuję na doświadczeniu 
i  oferuję doświadczanie. 
Wszystko, do czego zapra-
szam – szkolenia, coaching 
czy publikacje, jest przete-
stowane, osadzone w  życiu, 
w praktyce, w działaniu.”
www.aleksandramroczko.pl, 
www.pudelkodlapar.pl

Premiera
20 sTycznia 2017 wiELka prEmiEra spa, 
czyLi saLon ponęTnych aLTErnaTyw
Emilian Kamiński przygotował kolejną niespodziankę re-
pertuarową, dla miłośników „ZUS, czyli Zalotny Uśmiech 
Słonia” i  nie tylko, od stycznia 2017 roku w  repertuarze 
Kamienicy znajdzie się „SPA, czyli Salon Ponętnych Alter-
natyw”. Zapraszamy już dziś!

Nie każdy kierownik hotelu ma okazję gościć tajemniczego 
PREZESA, czyli Szefa wszystkich Szefów, od którego zależy 
być albo nie być hotelu, którym kieruje. Taka szansa trafia 
się Hubertowi, kierownikowi hotelu w Zakopanem, który 
od miesięcy przygotowuje się na tę jakże ważną wizytę.
Splot niefortunnych zdarzeń i  góralska gwara sprawiają, 
że najwyższy rangą dostojnik trafia do pokoju, w którym 
nic nie wygląda tak, jak powinno. Mimo że widok z okna 
jest na Giewont, uwagę PREZESA przykuwa coś zupełnie 
innego…
Nie wszystko jednak jest stracone, ponieważ PREZES po-
żyteczne połączył z  przyjemnym i  zaprosił do hotelu ko-
chankę, nie mając pojęcia o tym, że żony też czasem robią 
niespodzianki…
Brawurowa gra aktorska, klimat zakopiańskiego hotelu 
i  przezabawne dialogi gwarantują rozrywkę na najwyż-
szym poziomie.

Autor: Emilian Kamiński
Reżyseria: Emilian Kamiński
Obsada: Paulina Holtz, Joanna Opozda, Anna Powierza, 
Arkadiusz Janiczek, Piotr Ligienza, Jacek Rozenek, Piotr 
Skarga

koLacja na czTEry ręcE
Aromat świeżych warzyw i owoców, pachnąca zupa grzy-
bowa oraz najbardziej wyszukane gatunki owoców morza 
– barokowy przepych „Kolacji na cztery ręce” może osza-
łamiać. Do stołu, a właściwie do fortepianu zasiada dwóch 
wielkich kompozytorów XVIII wieku – Jerzy Fryderyk 
Haendel (Emilian Kamiński) i  Jan Sebastian Bach (Olaf 
Lubaszenko). Ich słownemu pojedynkowi przygląda się ta-
jemniczy i dowcipny miłośnik opery, kamerdyner Schmidt 
(Maciej Miecznikowski).
Dwaj muzyczni geniusze, dwa skrajnie różne charakte-
ry. Pierwszy – miłośnik londyńskich salonów, bogaty 
i wpływowy, ulubieniec królów. Drugi – skromny, bied-
ny, ale uznany i  szanowany. Urodzeni w  tym samym 
roku, doskonale znali nawzajem swoją twórczość, lecz 
nigdy się nie spotkali. Czy pod wyszukanymi strojami 
i kunsztownymi perukami mogą się kryć zwykłe ludzkie 
słabości?
Paul Barz, niemiecki dramatopisarz i muzykolog, poddaje 
obu wirtuozów uważnej analizie. Fikcyjne spotkanie tych 
dwóch postaci stanowi okazję do refleksji nad zaskakująco 
współczesnymi problemami. Czy pogoń za sukcesem, wła-
dzą i wpływami może dać człowiekowi szczęście? Jaka jest 
cena sławy? Czy sztukę można wycenić?
W  Kamienicy dysponuję wybitnymi aktorami czującymi 
muzykę, a przede wszystkim obdarzonymi poczuciem hu-
moru. Dlatego spodziewam się dobrej współpracy – mówi 
o spektaklu Krzysztof Jasiński.

Autor: Paul Barz
Reżyseria: Krzysztof Jasiński
OBSADA: Emilian Kamiński, Olaf Lubaszenko, Maciejj 
Miecznikowski

jusTyna siEńczyłło nagrodzona!
Justyna Sieńczyłło otrzymała główną nagrodę Ogólno-
polskiego Festiwalu Rzemiosła Aktorskiego Rawicz 2016 
– Aktorka, za spektakl „Mój Dzikus”.
O przyznaniu głównej nagrody Justynie Sieńczyłło zde-
cydowała rawicka publiczność – jury Festiwalu. Druga na-
groda trafiła do Joanny Szczepkowskiej za „Gołą babę”, 
a trzecia – do Izabeli Noszczyk za „Listy do Michaliny”.
Przypomnijmy, scenariusz do „Mojego Dzikusa” napisali 
Emilian Kamiński i Jan Jakub Należyty. Sztukę wyreży-
serował Emilian Kamiński. W minionym roku obchodzi-
liśmy 10-lecie „Mojego Dzikusa” na scenie.
Gratulujemy!!!
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dc nEwS-buSInESS dc nEwS-buSInESS

wszystkich klubach, a zarazem, jak ciężko jest dzisiaj pozy-
skać w tradycyjny sposób potencjalnych sponsorów. Nasz mo-
del sprawdził się i dlatego warto tworzyć wspólne spotkania, 
wymieniać się doświadczeniami i dzięki temu poszerzać zakres 
firm o inne miasta. Mamy już doświadczenia owocnej współ-
pracy firm z Legnicy z firmami z Wrocławia. Stworzyłem też na 
facebook’u Ogólnopolską Grupę Klubów Biznesu, gdzie firmy z 
kilku klubów biznesu pomagają sobie w przeróżny sposób lub 
oferują swoje produkty i usługi. Zapraszamy również na nasze-

go fanpage na facebook’u: Miedź Biznes Klub, gdzie można zna-
leźć więcej informacji na temat wszystkich naszych inicjatyw.”
Biznes i sport jak widać można połączyć z korzyścią dla 
każdej ze stron. Dlatego warto śledzić kolejne takie inicja-
tywy. Zachęcam do przyjazdu na jedno z naszych spotkać 
aby zobaczyć na własne oczy jak wygląda integracja w biz-
nesie w naszym wydaniu. Zapraszam do kontaktu w spra-
wie projektu Klubu Biznesu: e-mail: r.rogiewicz@multido-
radca.pl lub pod tel. 661 112 445

inteGracja 
                w biznesie

Jeszcze parę lat temu taka forma biznesu przy klubie 
sportowym, wydawałaby się mocno abstrakcyjna. Dzisiaj 

sprawnie działający klub biznesu to spory zastrzyk finansowy 
dla klubu piłkarskiego. Po 3 latach funkcjonowania Klub 

Biznesu Miedzi Legnica liczy ponad 120 członków, a liczba ta 
ciągle się powiększa.

„

„
Dodam dla przykładu, że nie trzeba być sympatykiem piłki 
nożnej, żeby być członkiem Klubu Biznesu Miedzi Legnica. 
Na 120 firm mamy, tylko 6 prawdziwych kibiców Miedzi 
Legnica…

Zaczęło się od tego, że tak jak wszystkie kluby sportowe 
poszukiwani byli sponsorzy. Odbywało się to w tradycyjny 
sposób, czyli poprzez ofertę reklamę na stadionie lub na 
koszulkach. Niestety nie było firm, które byłby zaintereso-
wane taka formą reklamy. Stąd zrodził się pomysł, żeby or-
ganizować cykliczne śniadania biznesowe dla przedsiębior-

ców. Na pierwszym tego typu spotkaniu w Legnicy było 
około 10 osób. Na ostatnim śniadaniu biznesowym, było 
już ponad 170. Tym samym pobity został rekord Dolnego 
Śląska pod względem tego rodzaju eventu. Oprócz śnia-
dań, Klub Biznesu organizuje wiele innych inicjatyw, dzię-
ki którym można łączyć przyjemne z pożyteczny, biznes z 
możliwością integracji. Klubowicze uczestniczą w licznych 
wyjazdach na mecze Ligi Mistrzów, czy też reprezentacji 
Polski. Modne też stały się tzw. POJEDYNKI KLUBOWI-
CZÓW m.in. na boisku piłkarskim, na bieżni, na torze go-
kartowym czy na polu golfowym.
Jak widać, oferta dla przedsiębiorców, którzy poszukują 
nowych kontaktów biznesowych czy też wzrostu sprzeda-
ży swoich produktów lub usług, a do tego spotkań bizneso-
wo-integracyjnych jest bardzo szeroka.
W 2016 roku na naszych śniadaniach biznesowych obec-
ni byli przedstawiciele m.in: Akademii Marcina Gorata, 
Golfowego Klubu Biznesu z Zielonej Góry, Stali Gorzów, 
KS Polonii Warszawa, Lecha Poznań, Artego Bydgoszcz, 
którzy również w swoich miastach prowadzą lub planują 
prowadzić podobne Kluby Biznesu. Do projektu zaprasza 
pomysłodawca oraz Wiceprezes Zarządu Miedzi Legnica, a 
jednocześnie koordynator-Radosław Rogiewicz:
„Klubu Biznesu Miedzi Legnica jest otwarty na współpracę 
z innymi klubami, bo wiemy jakie są potrzeby finansowe we 
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Nazwa oficjalna to Królestwo Maroka. Oficjal-
na nazwa arabska to Al-Mamlaka l-Maghribijja, 
a nazwa skrócona: Al-Maghrib.
Maroko zajmuje 446,550 tys. km kw. (pod admi-
nistracją marokańską znajduje się również Saha-
ra Zachodnia o powierzchni 264,3 tys. km kw.). 
Na wschodzie graniczy z Algierią, na południu de 
facto z Mauretanią, a na północy z hiszpańskimi 
enklawami Ceutą i Melillą.
W  kraju mieszka 32,6 mln (2013 r.) ludności. 
Według ostatniego spisu z 2004 roku 55,1 proc. 
Marokańczyków to mieszkańcy miast; średnia 
gęstość zaludnienia wynosi 43 osoby na km kw., 
przyrost naturalny – 1,4 proc. Ludność w wieku 
produkcyjnym (15-59 lat) stanowi 61,2 proc. po-

pulacji. Współczynnik aktywności zawodowej osiąga 52,6 
proc., a wskaźnik zatrudnienia – 46,9 proc. Arabowie i Ber-
berowie stanowią 99,1 proc. ludności Królestwa Maroka.
Stolicą jest Rabat (650 tys. mieszkańców), a główny ośro-
dek gospodarczy – Casablanca (4 mln mieszk.).

Maroko podzielone jest na 16 regionów. Obejmują one 
także regiony położone na spornym terytorium Sahary 
Zachodniej, które władze w  Rabacie uważają za integral-
ną część swojego państwa. Regiony dzielą się na prowincje 
i prefektury, a te z kolei na gminy – miejskie i wiejskie.
Językiem urzędowym jest arabski, którym posługuje się 
około 75 proc. ludności, oraz język amazigh (berberyjski). 
Dialekty berberskie są używane głównie w regionach wiej-
skich. Powszechnie używanym językiem jest też francuski 
(w  szczególności w  biznesie, administracji państwowej 
i dyplomacji). Natomiast język hiszpański jest w użyciu na 
północy kraju oraz na Saharze Zachodniej.
Religią państwową jest islam. Wśród mieszkańców Maro-
ka 98,7 proc. stanowią muzułmanie (głównie sunnici), 1,1 
proc. chrześcijanie i 0,2 proc. wyznawcy judaizmu.
Walutą narodową Maroka jest dirham marokański (MAD, 
DH), który dzieli się na 100 centymów. Kurs dirhama 
w stosunku do walut obcych ustala się na podstawie koszy-
ka walut składającego się z euro (80 proc.) i dolara amery-
kańskiego (20 proc.).
Dewizy można wymieniać po jednolitym kursie w  ban-
kach, kantorach i większych hotelach. Banknoty muszą być 
w bardzo dobrym stanie, nie pomięte, bez stempli i odręcz-
nych napisów, w  przeciwnym razie pracownicy kantorów 
mogą odmówić ich przyjęcia. Bankomaty znajdują się we 
wszystkich większych miastach, a także w ośrodkach tury-
stycznych.

tranSPort
Sieć drogowa liczy około 60 tys. km, z których ok. dwóch 
trzecich pokryta jest nawierzchnią bitumiczną. Drogi krajo-
we stanowią ok. 20 proc. sieci, regionalne – 18 proc., a pro-
wincjonalne – 63 proc. Długość dynamicznie rozwijającej się 

maroKo

Maroko leży w północno-zachodniej Afryce, nad Oceanem 
Atlantyckim i Morzem Śródziemnym.

„
„
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sieci autostradowej wynosi prawie 1500 km.
Maroko posiada 14 lotnisk międzynarodowych. Główne 
lotniska to: Casablanka, Marrakesz, Agadir, Rabat, Tanger, 
Fez, Oujda, Nador, Ouarzazate oraz Laayoune (Sahara Za-
chodnia). Główne porty morskie: Casablanca, Tanger, Jorf 
Lasfar, Safi, Mohammedia, Nador, Agadir, Laayoune.
Graniczne przejścia lądowe: do hiszpańskich enklaw Ceuty 
(przez Fnideq) i Melilli (przez Nador), do Mauretanii koło 
Dakhla (Fort Guerguerat). Granica z Algierią jest zamknię-
ta od 1994 r.
Długość sieci kolejowej:1700 km. Pociągiem można podró-
żować na dwóch trasach: Tanger–Rabat–Casablanca–Mar-
rakesz oraz Casablanca–Rabat– –Meknes–Fez–Oujda–Bo-
uârfa. Tabor kolejowy jest w dobrym stanie. Na ukończeniu 

znajduje się budowa kolei dużych prędkości (LGV-ligne à 
grande vitesse), która w początkowym etapie ma mieć 200 
km długości z Tangeru do Kenitry.
Dobrze rozwinięta jest sieć transportu autokarowego, jed-
nak ze względu na niską jakość taboru, a  także nieprze-
strzeganie przepisów ruchu drogowego często dochodzi do 
wypadków. W miastach popularną i tanią formą komuni-
kacji są tzw. małe taksówki (petit taxi); nie mają jednak one 
prawa opuszczać administracyjnych granic miasta.

hiStoria
W efekcie „Arabskiej wiosny”, która w 2011 r. przetoczyła 
się przez Afrykę Północną i Bliski Wschód, w lipcu 2011 r. 

zmieniono konstytucją, która ograniczyła władzę absolut-
ną króla i wzmocniła pozycję szefa rządu i parlamentu. Zo-
stały przeprowadzone demokratyczne reformy społeczne. 
W listopadzie 2011 r. odbyły się przedterminowe wybory 
parlamentarne, w  których zwyciężyła opozycyjna islami-
styczna Partia Sprawiedliwości i  Rozwoju (PJD). Powstał 
rząd koalicyjny.
Sytuację wewnętrzną w Maroku skomplikowały doniesie-
nia o aktywności jego obywateli w szeregach Państwa Is-
lamskiego.
Maroko szczególne relacje łączy z  Francją i  Hiszpanią, 
co wynika z historii tego kraju. Zarówno Paryż, jak i Ma-
dryt zachowały swoje duże wpływy na miejscu. Protekto-
rat francuski nad Marokiem został ustanowiony w  1912 
r. (hiszpański – na północy), a  Tanger – miasto portowe 
o strategicznym położeniu – został uznany za strefę mię-
dzynarodową.
Tanger w tym okresie przeżywał swój złoty okres – stał 
się miastem kosmopolitycznym, w  którym ścierały się 
wpływy Francuzów, Niemców, Brytyjczyków. Do Tan-
geru ściągali pisarze, poeci, malarze i  muzycy, mieszkał 
tu m.in. Yves’a  Saint-Laurent, Henri Matisse, Truman 
Capote, Tennessee Wiliams (rozwój miasta zwolnił po 
uzyskaniu przez kraj niepodległości). W  czasie II wojny 
światowej francuska część Maroka podlegała rządowi Vi-
chy. W 1940 roku Tanger zajęli Hiszpanie. W 1956 roku 
Maroko uzyskało niepodległość (Hiszpania zatrzymała 
jako enklawy Ceutę i Melillę oraz Ifni) i zostało członkiem 
ONZ. W 1957 proklamowano królestwo. a w 1977 roku, 
po okresie rządów bezpośrednich monarchy, nastąpił po-
wrót do rządów parlamentarnych. Od 1975 roku sytuację 
wewnętrzną i międzynarodową Maroka komplikuje pro-
blem Sahary Zachodniej, którą Maroko wcieliło do swo-
jego terytorium.

KraJe i TERYTORIa KraJe i TERYTORIa
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co warTo wiEdziEć
Maroko stopniowo liberalizuje przepisy dotyczące operacji 
handlu zagranicznego, gwarancji transakcji dewizowych 
i inwestycji za granicą. Przepisy publikowane są na bieżą-
co na stronie internetowej urzędu ds. obrotu dewizowego. 
Wwóz i wywóz dewiz przez osoby fizyczne reguluje Ogólna 
Instrukcja Operacji Dewizowych z 31 grudnia 2013 roku. 
Przy wjeździe do Maroka osoby zamieszkałe za granicą 
(nie rezydenci) mają obowiązek pisemnego zadeklarowa-
nia przywozu dewiz w formie banknotów, jeśli: ich równo-
wartość wynosi 100 lub więcej tys. dirhamów, tj. ok. 9 lub 
więcej tysięcy euro zamierzają ponownie wywieźć dewizy 
o równowartości przekraczającej 40 tys. dirhamów, tj. ok. 
3,6 tys. euro, rozważają wpłacenie dewiz na swój rachunek 
bankowy otwarty w  dewizach lub dirhamach wymienial-
nych w Maroku. Deklaracja jest ważna sześć miesięcy i na 
jedną podróż. Będzie ona potwierdzeniem źródła pocho-
dzenia dewiz przy ich ewentualnym wywozie z KM. Nato-
miast wywóz dewiz (banknotów), których równowartość 
nie przekracza 40 tys. dirhamów, w zasadzie nie wymaga 
przedstawienia służbom celnym dowodu ich pochodze-
nia (o ile nie zachodzi podejrzenie popełnienia oszustwa). 
Niewykorzystane w  Maroku dirhamy można wymienić 
powtórnie na dewizy tylko na podstawie zaświadczenia 
o wcześniejszej wymianie obcej waluty na dirhamy lub in-
nego dokumentu potwierdzającego dokonanie tego typu 
operacji (potrzebny jest kwit z  bankomatu lub automatu 
wymiany walut). W praktyce zdarza się, że przy wywozie 
kupionych w Maroka towarów służby celne żądają przed-
stawienia dowodu wymiany dewiz na sumę odpowiadającą 
wartości produktów. Podróżni mają prawo do przywozu 
i wywozu dirhamów, w formie banknotów, do 2000 dirha-
mów (ok. 180 euro).
Posiadanie międzynarodowego prawa jazdy nie jest obo-
wiązkowe. Wymagana jest natomiast zielona karta. Poza 
nią, inne polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych 
nie są uznawane. Na drogach należy zachować bardzo dużą 
ostrożność, ponieważ stosunek do przepisów drogowych 
jest w  Maroku dosyć swobodny. Pojazdy poruszające się 
nocą często nie mają oświetlenia.
Od 2005 roku Polacy wyjeżdżający do Maroka są zwol-
nieni z  obowiązku wizowego na okres do 90 dni. Nie 
dotyczy to przyjazdów na pobyt stały i do pracy. Prawo 
wjazdu na teren Maroka bez wizy obejmuje też Saharę 
Zachodnią.

GoSPodarKa
Maroko realizuje reformy i kontynuuje program uniezależ-
niania się od tzw. ciężkich paliw kopalnych. Jest pionierem 
na kontynencie afrykańskim w  dziedzinie energii odna-
wialnej: słonecznej, wiatrowej i wodnej. Kraj ten zajmuje 
jedno z pierwszych miejsc na świecie w produkcji sardynek.

boGactwa naturalne
Główne bogactwa naturalne: fosforyty (według szacunków, 
zasoby tego surowca stanowią 60 proc. rezerw światowych; 

Maroko jest trzecim światowym producentem i pierwszym 
eksporterem fosforytów), rudy żelaza, mangan, ołów, 
cynk, sól, miedź, baryt, bentonit.
Kraj zajmuje też szóste miejsce na świecie pod względem 
złóż łupków bitumicznych, o równowartości 50 mld bary-
łek ropy naftowej. Kraj posiada też bogate zasoby ryb.

co kupić a co sprzEdać?
Unia Europejska jest głównym partnerem gospodarczym 
Maroka. Z  UE Maroko importuje m.in. olej napędowy 
i opałowy, samochody osobowe, gaz płynny LPG, produk-
ty chemiczne, maszyny i urządzenia. Do krajów unijnych 
sprzedaje zaś np. odzież, druty i  kable elektryczne, auta 
osobowe, skorupiaki i  mięczaki, pomidory świeże, prze-
twory i konserwy z ryb.

PolSKa – maroKo
W  porównaniu z  wielkimi przedsięwzięciami Francuzów 
czy Hiszpanów, Polskie inwestycje w Maroku jak na razie są 
skromne. Według szacunkowych danych Narodowego Ban-
ku Polskiego, stan należności z tytułu naszych inwestycji 
bezpośrednich w Maroku na koniec 2012 r. wyniósł 35,7 
mln dol. Z kolei wartość marokańskich inwestycji w Polsce 
to 9,8 mln dol.
Największym polskim przedsiębiorstwem w  Maroku jest 
firma Can-Pack – właściciel fabryki w  Casablance, wypo-
sażonej w linię produkcyjną o rocznej wydajności 650 mln 
puszek. Linia dysponuje zdolnościami produkcyjnymi się-
gającymi 950 mln; Can-Pack zapewnia, że w  przyszłości 
zostaną one w pełni wykorzystane.
Duże możliwości inwestycyjne stwarza polskiemu bizneso-
wi członkostwo w UE oraz w międzynarodowych organiza-

cjach gospodarczych. Nasze firmy, tak jak inne firmy unij-
ne, mogą uczestniczyć w przedsięwzięciach finansowanych 
ze środków unijnych oraz kredytów i  pożyczek różnych 
instytucji i banków, np. Europejskiego Banku Inwestycyj-
nego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku 
Światowego. Korzystne warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej w Maroku stwarzają specjalne strefy ekono-
miczne, na przykład w Tangerze.
ŻRÓDŁO: https://morocco.trade.gov.pl/pl/
Kontakt: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady 
RP w Rabacie z siedzibą w Casablance
Kierownik Wydziału – I Radca, Jerzy JANIEC
9, Rue d’Alger, Casablanca 20070, Maroko
tel. +212 522 275 443,522 275 438
faks: +212 522 278 462
e-mail: casablanca@trade.gov.pl
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Pięknego listopadowego dnia zdałam sobie sprawę, że 
w całym tym zamieszaniu związanym z pracą nie miałam 
w  tym roku wakacji. Wszyscy moi znajomi dawno wyko-
rzystali urlopy, więc nie pozostało mi nic innego, jak samej 
wybrać się w podróż życia.
Każdy z nas ma takie miejsce na ziemi, które pragnie od-
wiedzić, dlatego decyzja o  kierunku wyjazdu była daw-
no podjęta. Moim marzeniem był wyjazd do Maroka, 
a w szczególności do magicznego Marrakeszu, nazywane-
go „czerwonym miastem”. Słyszałam wiele fascynujących 
rzeczy na temat tego miejsca od mieszkających tam zna-
jomych. Organizacją wyjazdu zajęłam się sama, kupiłam 
bilety, zarezerwowałam hotel i oczywiście powiadomiłam 
znajomych o swoim przyjeździe.
Zadowolona i pełna euforii z podjętej decyzji, oznajmiłam 
rodzinie i znajomym radosną wiadomość o wyjeździe. Za-
skakujące były dla mnie reakcje bliskich i  stwierdzenia, 
że blondynka nie powinna sama podróżować po Maroku, 
„przecież mogą cię porwać lub zrobić ci krzywdę”– słysza-
łam wiele razy. Słowa te wywoływały uśmiech na mojej 
twarzy, doskonale wiedziałam, że podczas mojego pobytu 
będę pod najlepszą opieką osób, które znam i cenię.

Marrakesz podbił moje serce zaraz po wyjściu z portu lot-
niczego. 

maraKeSz 
oczami blondynki

tekst i zdjęcia: Sylwia Szkolna/Marakesz Maroko
Marakech lotnisko
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Miasto przywitało mnie blaskiem słońca, malowniczym wi-
dokiem gór Atlasu Wysokiego oraz uprzejmością i gościnno-
ścią mieszkańców. Zwiedzanie zaczęłam jeszcze tego samego 
dnia. Dowiedziałam się, że dzisiejszy Marrakesz składa się 
z  nowego i  starego miasta, zwanego Medyną. Nowa jego 
część jest współczesną, tętniącą życiem metropolią składa-
jącą się z dzielnic: Guéliz i Hivernage, w których znajdziemy 
nowoczesne centra handlowe, markowe butiki, renomowa-
ne hotele i restauracje. Uroku tej części miasta dodają szero-
kie ulice obsadzone egzotycznymi palmami. To tu swe domy 
i rezydencje posiadają gwiazdy świata muzyki i filmu. 
W towarzystwie znajomych miałam okazję zwiedzić niedaw-
no otwarty pięciogwiazdkowy kompleks hotelowy o nazwie 
„Mövenpick Hotel MansourEddahbi&Palais des CongresMar-
rakesh” w którym w tym czasie odbywał się XVI Międzyna-

dzielnica z markowymi butikami

Marakesz

Muzeum Yves Saint Laurent

czerwony dywan – Festiwal Filmowy

Festiwal Filmowy Marakesz
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rodowy Festiwal Filmowy. Warto dodać, iż festiwal jest jedną 
z największych imprez poświęconych kinematografii na kon-
tynencie afrykańskim oraz w całym świecie arabskim. Kon-
kurs łączy międzynarodowych aktorów, pisarzy i reżyserów. 
Drugiego dnia swojego pobytu w tym tętniącym życiem mie-
ście postanowiłam udać się na słynny Plac Jemaa El -Fna. Tak 
jak wszyscy obcokrajowcy i  turyści, po mieście poruszałam 
się korzystając z małych żółtych taksówek. Taksówki można 
łatwo i szybko zatrzymać na każdym rogu ulicy…szczególnie, 
kiedy jest się blondynką. Plac Jemaa El -Fna jest wizytówką 
miasta a  zarazem Sercem Marrakeszu. Przyciąga turystów 
niesamowitą atmosferą i  różnorodnością oferując liczne 
przedstawienia i  pokazy. W  ciągu dnia spotkać tu możemy 
muzyków, zaklinaczy węży, treserów małp, uzdrawiaczy, ku-
glarzy, akrobatów i miejscowych artystów. Jemaâ El -Fna po-
łożony jest w sąsiedztwie marokańskich bazarów nazywanych 
sukami. Można tu kupić niemalże wszystko, od kolorowych 
i wonnych przypraw po ażurowe lampy, zdobione naczynia, 
plecione kosze, dywany czy biżuterię. Spacerując i podziwiając 
stragany wzbudzałam duże zainteresowanie miejscowej lud-
ności, która w bardzo uprzejmy sposób próbowała nawiązać 
ze mną rozmowę. Wszystko to za przyczyną słowiańskiego 
typu urody, który nadal jest rzadkością w tym egzotycznym 
kraju. Warto wspomnieć, że magiczny klimat placu Jemaâ 
El -Fna oraz jego niezwykłą atmosferę, doceniła organizacja 
UNESCO, wpisując jego przestrzeń na swoją niematerialną 
listę dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Kolejnym fascynującym miejscem, które odwiedziłam, był 
legendarny Ogród Majorelle – nazywany zielonym sercem 
Marrakeszu. Warto przybliżyć historię powstania Ogrodu. 
Został on zaprojektowany przez francuskiego malarza Ja-
cques Majorelle. Malarz ze swych licznych podróży przywoził 
rzadkie i niespotykane gatunki drzew, krzewów i kaktusów, 
którymi obsadzał swój wizjonerski ogród. W środku ogrodu 
stworzył pracownię w której tworzył swoje dzieła. Po śmier-
ci artysty przez wiele lat ogród stał zaniedbany, aż do roku 
1980, kiedy to kupił go sam Yves Saint Laurent – francuski 

projektant mody. Yves Saint Laurent wraz ze swoim partne-
rem Pierre Bergé odbudowali ogród, przywracając mu dawną 
świetność. Stał się on miejscem, gdzie francuski projektant 
tworzył swoje znamienite kolekcje. Dzisiejszy ogród Majo-
relle, jest niezwykle barwny i stanowi świetną alternatywę 
spędzenia wolnego czasu, zdala od zgiełku i hałasu miasta. 
W ogrodzie znajduje się pracownia malarza przekształcona 
w  Muzeum Sztuki Islamskiej, którego kolekcja obejmuje 
eksponaty Yves Saint Laurent, oraz urocza restauracja „Café 
Majorelle”, gdzie możemy napić się słynnej herbaty i skosz-
tować specjałów kuchni marokańskiej.

Zwiedzając miasto, w następnych dniach swojego pobytu, 
odwiedziłam jeszcze kilka atrakcyjnych miejsc takich jak: 
Pałac Bahia, Pałac El Badi oraz Grobowce Saadytów. Pod-
czas wędrówek po zabytkach oraz kawiarniach i restaura-
cjach zawsze spotykałam się z uprzejmością i gościnnością 
gospodarzy, którzy chętnie udzielali informacji i  służyli 
pomocą. Miasto uważam za bezpieczne dla turystów jak 
również dla samotnie podróżujących blondynek, których 
nikt tam nie porwie.
Podsumowując: w  Marrakeszu – mieście z  baśni tysiąca 
i jednej nocy, znajdziemy wszystko to, czego nie zobaczy-
my w Europie. Unikatowa architektura, kolorowe akcenty, 
stylowe dekoracje oraz wyraziste zapachy, tworzą niezwy-
kłą i niepowtarzalną atmosferę tego miejsca. Wszystko to 
powoduje, że miasto jak magnes przyciąga nie tylko tu-
rystów, lecz również celebrytów i  biznesmenów z  całego 
świata. Życie tętni tu od rana do nocy i przebywając w tym 
miejscu mamy wrażenie, że miasto nigdy nie zasypia, a biz-
nes i turystyka rozkwitają z dnia na dzień. Podczas swojej 
podróży miałam okazję poznać wielu ciekawych ludzi. Wy-
wiady z nimi zaprezentuję na kolejnych stronach magazy-
nu DC – magazynu o ludziach z pasją, bo gdzie indziej jak 
nie tu te wywiady pasują?! Tymczasem zachęcam Państwa 
do podróży w te egzotyczne i bezpieczne miejsce, do któ-
rego ja na pewno jeszcze nieraz powrócę, aby znowu przez 
chwilę poczuć się jak marokańska blondynka.

Herbata po marokańsku

Ogród Majorelle

plac jema El-Fnaa

dworzec Marakesz

Movenpick Mansour Eddahbi

promenade Movenpick Mansour Eddahbi
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soLidnE doradzTwo finansowE wEdług 
adil abjaou

Adil Abjaou – marokański księgowy z  wieloletnim 
doświadczeniem, właściciel firmy doradczej „Marra-
kesh Excellence Conseil” działającej z sukcesami na 
rynku od wielu lat.

Panie Adil, proszę powiedzieć jak długo pracuje Pan 
w swoim zawodzie?
Pracuję w  zawodzie od 2002 roku. Skończyłem studia 
w Marakeszu oraz zrobiłem 2 lata specjalizacji we Francji, 
w Montpellier. W 2004 roku założyłem swoją firmę” Mar-
rakesh Excellence Conseil”. Oferujemy usługi finansowe, 
podatkowe i doradcze, jak również audyty w zakresie spra-
wozdawczości i rachunkowości finansowej oraz zarządza-
nia.
Czy w  historii działalności Pańskiej firmy miał 
Pan okazję świadczyć usługi dla klientów z  Europy 
Wschodniej?
Niestety nie miałem okazji świadczyć swoich usług dla lu-
dzi z Europy Wschodniej, natomiast jeśli chodzi o Europę 
centralną i północną, z usług naszego biura jak dotąd sko-
rzystali klienci narodowości francuskiej, rumuńskiej, nor-
weskiej czy szwajcarskiej.
Jakie są korzyści podatkowe dla obcokrajowców, 
którzy inwestują w Maroku?
Korzyści podatkowe wynikające z inwestowania w naszym 
kraju zarówno dla rodaków jak i  obcokrajowców są takie 
same. Zależą one w  głównej mierze od rodzaju i  sektora 
działalności gospodarczej. W Maroku wyróżniamy 3 rodza-
je podatków jakimi są: IS- podatek od dochodów firm, IR 

–podatek od osób fizycznych, podatek TVA czyli europejski 
VAT oraz podatek solidarnościowy. Jeśli chodzi o podatek 
od dochodów firm, to jego cechą charakterystyczną są tu 
liczne zwolnienia całkowite lub częściowe, stałe lub czaso-
we, regionalne lub sektorowe. W podatku dochodowym od 
osób fizycznych, podobnie jak w podatku IS istnieje szereg 
środków uchylających, szczególnie w zakresie działalności 
związanych z  eksportem, nieruchomościami i  turystyką. 
Za inwestowaniem w Maroku przemawia szereg argumen-
tów takich jak: procedura składu wolnocłowego dla firm 
eksportowych czy ulgi podatkowe w postaci zwolnienia od 
podatku w eksporcie dóbr i usług w ciągu pierwszych pięciu 
lat i obniżenie podatku do 17,5 proc. w następnych latach, 
całkowite zwolnienie z  opłat rejestracyjnych przy naby-
waniu gruntów, zwolnienie z podatku miejskiego w ciągu 
pierwszych pięciu lat.
Jakie ma Pan rady i wskazówki dla osób, które chcia-
łyby zainwestować w Maroku?
Przede wszystkim zacząłbym od badań i analiz rynku i go-
spodarki, nie zapominając przy tym o bardzo ważnej rze-
czy, jaką jest zaufanie którym trzeba obdarzyć ludzi, z któ-
rymi przyjdzie wam współpracować. Uważam, że zaufanie 
w biznesie, a szczególnie biznesie międzynarodowym, jest 
podstawą jego sukcesu. Trzeba darzyć zaufaniem ludzi bez 
względu na ich pochodzenie, różnice kulturowe i religijne.
Czy miał Pan okazję gościć w Polsce?
Niestety, nie miałem. Gościłem we Francji, Włoszech, Hisz-
panii, a  nawet w  Niemczech. Sądzę jednak, że wszystko 
przede mną, być może niebawem zgłoszą się do mnie klienci 
z Polski i będę miał ich okazję odwiedzić.

wywiad z marokańskim mEcEnasEm 
Prawa

Nakhli Mohamed-renomowany prawnik świadczący 
swoje usługi w Marrakeszu. Uczciwy, serdeczny czło-
wiek o wielkim sercu, zawsze służący radą i pomocą.

Jakie są różnice między systemem prawnym obowią-
zującym w Europie, a tym, które obowiązuje w Ma-
roku.
Obowiązujący system prawny w  Maroku wzorowany jest 
na systemie prawa międzynarodowego obowiązującego 
w  Europie. Różnice są i  dotyczą przepisów regulujących 

kwestię ślubów, rozwodów i  sukcesji czyli prawa dziedzi-
czenia. Ta cześć przepisów prawnych inspirowana jest pra-
wem muzułmańskim i  prawem marokańskim, które jest 
bardziej liberalne.
Jakie usługi może Pan zaproponować klientom z Eu-
ropy, którzy chcieliby zainwestować w Maroku?
Moje biuro świadczy usługi związanych z kadrami i do-
radztwem w zakresie regulacji prawnych i procedur doty-
czących powstawania przedsiębiorstw. Regulacje praw-
ne związane z kupnem bądź dzierżawą terenu, korzyści 
związane z  prawem podatkowym, regulacje dotyczące 
prawa pracy. Przez te i wiele innych procedur jesteśmy 
w stanie Państwa szybko i bezkolizyjnie przeprowadzić, 
unikając błędów, które mogą Państwo popełnić działając 
bez pomocy prawnej z naszej strony. Inwestorom z za-
granicy już w początkowych etapach inwestowania po-
lecam skorzystanie z  usług doświadczonych doradców, 
którzy sprawnie poprowadzą Państwa interesy. Pamię-
tajmy, każda źle podjęta decyzja w biznesie będzie miała 
dla Państwa przykre konsekwencje. Za przykład podać 
tu mogę jednego z moich klientów, który trafił do mnie 
po tym, jak zainwestował sporą gotówkę, którą stra-
cił z  powodu źle sporządzonego kontraktu. Założenie, 
proces i  wygranie sprawy sądowej zabrało nam 3 lata. 
Doradztwo prawne to bardzo ważny element każdego 
biznesu.
Czy w  Marokańskim sądownictwie pracują kobiety, 
jeśli tak, jakie stanowiska zajmują?
Zdecydowanie tak. Wiele kobiet w  naszym kraju pracuje 
w sądownictwie zajmując stanowiska sędziów, prokurato-
rów, adwokatów. Kobiety na tych stanowiskach ambitnie 
wypełniają swoje obowiązki i cieszą się bardzo dobrą repu-
tacją, sam zresztą w swojej kancelarii zatrudniam kobiety 
adwokatów, z którymi współpracuję.
Z kim się Panu lepiej współpracuje, z kobietami czy 
z mężczyznami?(uśmiech)
Z  kobietami oczywiście.(śmiech) Kobiety są bardziej po-
układane i zdyscyplinowane. Nie poddają się zbyt łatwo, są 
zmotywowane w swym działaniu, zawsze próbują znaleźć 
właściwą odpowiedź.
Czy usługi prawnicze na terenie Królestwa Maroka 
są drogie?
To wszystko zależy tak naprawdę od sprawy, którą trzeba 
poprowadzić, ale ceny za usługi prawnicze i doradcze są na 
podobnym poziomie jak w Europie.
Jak Pan myśli, dlaczego Maroko jest tak słabo pro-
mowane pod kątem turystycznym i  biznesowym 
w krajach Europy wschodniej?
Tak to prawda. Ma Pani rację, że na promocję naszego kraju 
w Europie Wschodniej kładziony jest za słaby nacisk. Na-
prawdę nie wiem z  czego to wynika. Maroko jest krajem 
o wielu nadzwyczajnych możliwościach, często nie bez po-
wodu nazywanym „ Bramą do Afryki”. Jest to kraj stabil-
ny politycznie i bezpieczny. Atutem naszego kraju są nasi 
rodacy, ludzie bardzo ambitni i  wykształceni. Większość 
z nich mówi biegle po francusku i coraz więcej zaczyna mó-
wić po angielsku. Maroko to zmodernizowany kraj muzuł-
mański, który ciągle się rozwija.

Prawo, Finanse i Rachunkowość 

w marokańskim 
               wydaniu

Marakesz to miasto wielu możliwości, zarówno 
wypoczynkowych jak i biznesowych. Miasto, które dla wielu 

pozostaje nadal nieodkryte. Przyczyn może być wiele, lecz 
tak naprawdę to co nas odstrasza i zniechęca, to odmienna 

religia, kultura, obyczaje i prawo. Każdy, kto zawita do 
Maroka i zechce zabawić w tym miejscu na dłużej, lub nawet 

pozostać na stałe, wcześniej czy później będzie potrzebował 
porad prawno-księgowych. Dlatego kierując się starą, znaną 
doktryną mówiącą, że nieznajomość prawa szkodzi, polecam 

skorzystanie z usług lokalnych fachowców w tych dziedzinach. 
Przed Państwem dwa wywiady z ludźmi znanymi na lokalnym 

rynku usług prawno-finansowych, ekspertami godnymi zaufania 
i polecenia.

„

„
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Proszę zaprezentować czytelnikom magazynu DC 
swoją markę i opisać profil jej działalności? 
Witam serdecznie, nazywam się Chakir Belhaloumi, jestem 
założycielem i właścicielem Domu Mody „Sidi Marrakech 
Tailoring” marki Hute Couture numer 1 w Maroku, specja-
lizującego się w szyciu na miarę konfekcji męskiej, w tym 
głównie garniturów. Posiadamy również produkcję ubrań 
dla mężczyzn kolekcji pret- a porte. Marka istnieje na ryn-
ku od ponad 2 lat, inicjatywa powstania domu mody zro-
dziła się we Francji, dokładnie w Paryżu w listopadzie 2014 
roku. Wtedy to wspólnie z Victor Da Costa, portugalskim 
mistrzem krawiectwa postanowiliśmy stworzyć naszą wła-
sną markę i zaistnieć z kolekcją męską w segmencie odzie-
ży luksusowej, szytej na miarę.
W ciągu tych 2 lat istnienia domu mody jakie znane 
osoby zaufały marce Sidi? 
Mieliśmy okazję ubierać gwiazdy kina obecne podczas 
Międzynarodowego Festiwalu Filmów w  Marrakechu, ce-
lebrytów Królestwa Maroka takich jak piosenkarze: Badr 
Soultan i  Ahmed Chawki czy aktora Mourad Zaoui.Nie 
zabrakło również gwiazd światowego show biznesu takich 
jak słynny amerykański raper i piosenkarz R&B AIKON czy 
angielski aktor Jason Statham.
Posiadacie klientów z  Europy Wschodniej, Polski, 
Ukrainy, Rosji? 
Tak, mamy klientów z Rosji. Trafili do nas dzięki akcji pro-
mowania kultury marokańskiej dla Rosji przez Hotel Sofi-
tel w  Agadirze, który zaprosił około 500 touroperatorów 
z tego kraju, a nas poprosił o zorganizowanie pokazu na-
szej kolekcji konfekcji męskiej.
W jaki sposób w tak krótkim czasie marka Sidi zy-
skała popularność i  zaufanie tak znamienitych 
klientów. Proszę zdradzić sekret? 
Nasza praca jest naszą pasją. Każdego klienta witamy 
z  uśmiechem, staramy się poznać jego osobowość i  styl 
aby trafić w jego upodobania i gusta, dzięki temu podej-

ściu tworzymy kreacje idealnie dopasowane nie tylko do 
sylwetki, ale również do osobowości naszych klientów. luKSuS

szyty na miarę

 akon w siedzibie Sidi

Marrakech, 8 grudnia, w ciepłe słoneczne popołudnie mam 
przyjemność poznać i porozmawiać z samym założycielem 

i kreatorem marki Sidi Marrrakech Tailoring- Chakirem 
Belhaloumi. By móc bliżej zagłębić się w sekrety marki, która 

w krótkim czasie urzekła i rozkochała w sobie wielu światowych 
mężczyzn oraz dotknąć jej kolekcji,na miejsce spotkania wybieram 

firmowy butik z pracownią. Butik mieści się w samym sercu 
nowego miasta przy ulicy Liberté 6. Świetna lokalizacja w tak 

zakupowej dzielnicy sprawia, że nie sposób pominąć tego miejsca. 
Na umówione spotkanie przybywam punktualnie, w progu butiku 

wita mnie uśmiechnięty i pogodny właściciel marki, zapraszając 
na rekonesans i rozmowę. Spotkanie owocuje wywiadem, do 

lektury którego Państwa serdecznie zapraszam.

„

„
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Używamy wysokiej jakości materiałów, posiadamy bardzo 
bogatą paletę barw, doradzamy i  dokładamy wszelkich 
starań, aby każdy garnitur szyty na miarę był perfekcyj-
nie skrojony. W tych wszystkich czynnikach tkwi sekret 
naszego sukcesu i magnetyzm naszej marki.
Jakie są plany biznesowe marki Sidi na przyszłość?
Mimo, iż zabiegają o nas najlepsze domy mody w Paryżu 
i Londynie, my stawiamy przede wszystkim na jakość na-
szych usług a nie na komercjalizację. Mamy zamiar konty-
nuować mistrzowską sztukę szycia na miarę, sztukę, która 
wymaga precyzji, dokładności i  czasu. Sztukę, która jest 
naszą pasją i z której zrodziła się nasz sukces.

Jak długo powstaje garnitur szyty na miarę i ile trze-
ba za niego zapłacić?
Aby uszyć garnitur na miarę potrzebne są około 3 tygodnie 
i kilka przymiarek. Cena, jaką trzeba zapłacić za tą przy-
jemność, zaczyna się od 1100 EURO.
Czy miał Pan okazję być w Polsce? Jakie są Pana wra-
żenia? 
Tak, znam Polskę. Byłem już tam nie raz. Uwielbiam War-
szawę i  polski sernik. Mam również dobrego przyjaciela, 
który mieszka w  Polsce. Jesteście narodem bardzo wie-
rzącym i  serdecznym, a  jak już świętujecie to z  pompą.
(śmiech) Bardzo mi się to podoba.
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Ten rok był dla naszego magazynu bardzo bogaty w gwiaz-
dy. Osobiście przeprowadziłem świetne wywiady między 
innymi z Paris Hilton w Mediolanie podczas pokazu mody 
słynnego projektanta Philipp Plein Fashion Show SS17, 
z Busta Rhymes i French Montana – amerykańskimi rape-
rami, czy z będącą ostatnio na fali holenderską piosenkar-
ką Evą Simons.
Czym dla ciebie jest sława, jakbyś zdefiniował to po-
jęcie i jak zrozumieć to zjawisko?
Pojęcie sławy w  tych czasach uległo definitywnej zmianie. 
Dziś sława nie jest już tak trudna do zdobycia i  nie doty-
czy tylko wybranych, czyli najlepszych artystów, muzyków, 
sportowców czy polityków. Dzięki smartfonom, internetowi 
i  portalom społecznościowym o  zasięgu globalnym, takim 
jak Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat oraz kanałom 
na youtube, można bardzo szybko wypromować swoją oso-
bę i swój biznes. W przypadku promowania biznesu na por-
talach społecznościowych, przestajemy być już anonimowi, 
tak jak to było wcześniej. To dzięki portalom społecznościo-
wym kreujemy nasz wizerunek w oczach innych, zdobywając 
ich sympatię i uznanie. Dziś sława i popularność to zjawisko, 
które przerodziło się w dochodowy biznes i sposób na życie 
dla wielu ludzi.
Przeprowadziłeś już wiele wywiadów i usłyszałeś 
wiele ciekawych historii z życia gwiazd i ludzi sukce-
su. Która historia zrobiła na tobie największe wraże-
nie, która cię najbardziej zainspirowała?
Wywiadów było rzeczywiście wiele. W każdej historii jest 
coś wyjątkowego, coś co prowadzi tych ludzi na szczyty, ale 
na mnie osobiście największe wrażenie zrobiło spotkanie i 
wywiad z Mike Tysonem-żywą legendą boksu.
Czy to dlatego, że sam uprawiałeś ten sport i zdoby-
łeś czterokrotnie tytuł mistrza Szwajcarii?
Zdecydowanie tak. Mike Tyson był i jest dla mnie autory-
tetem w tej dziedzinie. Doskonale wiem jak ciężko musiał 
pracować na swój sukces. Inspirująca i zadziwiająca jest 
jego historia, która doprowadziła go na szczyty. Mike Ty-
son miał trudne dzieciństwo, a mimo to wykorzystał swoją 
szansę i w wieku 20 lat został mistrzem świata wagi cięż-
kiej, będą zarazem najmłodszym mistrzem świata w histo-
rii boksu. Na 58 walk, które stoczył, 50 było wygranych, to 
bardzo imponujące osiągnięcie.
Można więc powiedzieć, że z Mike Tysonem połączy-
ła cię wspólna pasja i miłość do boksu.
Dokładnie tak. Nie zdecydowałem się na uprawianie bok-
su zawodowo, ale pozostał on w moim sercu i kiedy tylko 
mam okazję, w wolnych chwilach wracam na ring.

            Yassin Halhoul 

w świEciE gwiazd
W piękny słoneczny dzień, korzystając z pobytu w Marrakeszu, 

jestem umówiona na wywiad z Yassinem Halhoulem 
– czterokrotnym mistrzem Szwajcarii w boksie w stylu 

angielskim, producentem, Dj-em elektro pop, właścicielem 
prestiżowego butiku z odzieżą i dyrektorem naczelnym 
magazynu o gwiazdach i ludziach sukcesu „Celebrity”.

Z Yassinem spotykam się przed jego butikiem, znajdują-
cym się w luksusowym hotelu The Pearl Marrakech, usy-

tuowanym w ekskluzywnej dzielnicy Hivernage. Spotkanie 
zaczynamy od zwiedzenia butiku, po czym na rozmowę 
udajemy się do restauracji zwanej Sky Lounge, znajdu-

jącego się na dachu hotelu The Pearl Marrakech. Widok, 
który nas wita jest urzekający. Taras hotelowy z basenem, 

barem i restauracją, cały skąpany jest w promieniach 
słonecznych, a z niego roztacza się piękny widok na ośnie-

żone pasmo gór Atlasu Wysokiego. Światowy, elegancki, 
a zarazem skromny mężczyzna o wielkim sercu i szczerym 

uśmiechu to cały Yassin Halhoul, który opowie mi dziś 
o życiu w świecie gwiazd estrady i filmu.

„

„
Yassin, proszę opowiedz od czego zaczęła się twoja 
kariera i jak zyskałeś popularność?
Popularność zyskałem od czterokrotnego zdobycia w Szwaj-
carii, w latach 1997-2000, tytułu mistrza w krajowych zawo-
dach boksu w stylu angielskim. Uwielbiam ten sport i ducha 
walki jaki budzi, jednak mimo mojej fascynacji tym sportem 
po 4 zwycięskich latach wybrałem biznes, który ukształto-
wał moją drogę kariery.
Opowiedz trochę więcej o  twojej pracy związanej 
z branżą muzyczną i o osiągniętych sukcesach. Z jaki-
mi gwiazdami miałeś okazję tworzyć swoje utwory?
Wszystko zaczęło się kilka lat temu, kiedy w Genewie otwo-
rzyłem prestiżową restaurację z klubem nocnym o nazwie 
VIP Oriental. Klub bardzo szybko zdobył sławę i rozgłos. 
Gościły i świętowały w nim swoje sukcesy światowe gwiaz-
dy takie jak: Zinédine Zidane, Roger Federer, Black Eyed 
Peas, Akon, Wesley Snipes, Phil Collins, Sean Paul i wiele 
innych. Mając własny klub, zacząłem miksować i  nagry-
wać. Stałem się dj-em elektro-pop i producentem. Miałem 
okazję grywać w najlepszych światowych klubach i dzięki 
temu poznałem wielu sławnych ludzi.

Teraz w głównej mierze zajmujesz się wydawaniem 
magazynu „Celebrity”. Jak zrodził się ten pomysł?
Współpraca z  ludźmi z  branży show biznesu przyczyniła 
się do szerokich znajomości w  świecie celebrytów. Pewne-
go dnia zadzwonił do mnie znajomy z propozycją kupienia 
magazynu w Maroku, stwierdzając, że skoro mam mnóstwo 
kontaktów ze znanymi osobami, grzechem byłoby tego nie 
wykorzystać. Nie namyślałem się długo, lubię podejmować 
nowe wyzwania. Przeprowadziłem się z Genevy do Marra-
keszu i kupiłem magazyn Celebrity, w którym piszemy nie 
tylko o znanych celebrytach, ale również o ciekawych histo-
riach ludzi sukcesu. Magazyn jest dwujęzyczny – artykuły są 
publikowane w językach francuskim i angielskim. Magazyn 
ukazuje się głównie w Maroku, ale można go również zna-
leźć w dobrych salonach prasowych w Genewie, Paryżu, Can-
nes, Londynie, Miami czy New Yorku. Dokładamy wszelkich 
starań, aby zasięg magazynu był globalny. Staramy się być 
zawsze na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami i informa-
cjami. Piszemy o celebrytach i dla celebrytów.
Z  jakimi światowymi celebrytami miałeś okazję 
przeprowadzać wywiady do swojego magazynu?

Yass & Sylwia

busta Rhymes

Eva Simons

French Montana

paris HiltonMike Tyson
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„Kiedy próbowałem kupić bieliznę dla mojej żony” Ray-
mond powiedział Newsweekowi w  1981 roku, „stanąłem 
przed stojakami dziwnych tkanin w  brzydkie kwiaty-wy-
glądały jak koszule nylonowe, dodatkowo miałem wraże-
nie, że sprzedawczyni działu traktuje mnie jak intruza.” 
Nasz bohater w  1977 roku pożyczył 80000 dolarów aby 
otworzyć Victoria Secret w sklepie zaprojektowanym spe-
cjalnie w wiktoriańskim stylu tak, aby mężczyzna czuł się 
komfortowo kupując bieliznę dla swojej żony, będąc obsłu-
giwanym przez miłe i piękne sprzedawczynie.
Skąd pochodzi nazwa Victoria’s Secret, przecież nie od 
imienia żony założyciela? Raymond i  jego żona byli za-
chwyceni stylem wiktoriańskim, czyli epoką kiedy panowa-
ła Królowa Wiktoria. Dlatego w takim właśnie stylu zapro-

jektowano sklep Victoria’s Secret. A „secret”? Aby podwoić 
poczucie intymności przez kupujących.
W 1982 roku Roy Raymond sprzedał firmę spółce The Li-
mited za kwotę 1 mln dolarów.

Obecnie w  Stanach Zjednoczonych znajduje się ponad 
1000 sklepów, oferujących produkty Victoria’s Secret. 
Główna siedziba znajduje się w Columbus, w stanie Ohio. 
Przedsiębiorstwo prowadzi również sprzedaż katalogową 
oraz internetową.
Prawdziwy rozgłos firma zdobyła w połowie lat 90., kiedy 
modelki zaczęły brać udział w  pokazach mody Victoria’s 
Secret. W ciągu 10 lat pokazy te stały się największym tego 
typu przedsięwzięciem w świecie mody. Są oglądane przez 

hiStoria 
jak setki innych, a jednak…

Firma Victoria’s Secret rozpoczyna się, gdy biznesmen Roy 
Raymond starał się kupić bieliznę dla żony. Pojechał do 
domu towarowego, aby dokonać zakupu. Tam niestety 

się mocno rozczarował, zarówno sposobem ekspozycji jak 
i ‘profesjonalnym’ podejściem sprzedawczyni.
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miliony widzów na całym świecie. W pokazach biorą udział 
znane modelki: Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Heidi 
Klum, Miranda Kerr, Karolína Kurková, Adriana Lima, Ana 
Beatriz Barros, Alessandra Ambrosio czy Flavia de Olive-
ira. Warto wspomnieć, że na pokazach pojawiają się także 
polskie modelki: Magdalena Frąckowiak, Monika Jagaciak, 
Anna Jagodzińska, Kasia Struss oraz Anja Rubik.

Poniedziałek, 5. Grudnia 2016. Paryż. Po raz pierwszy 
w historii to miasto gościło pokaz VS.
Połączenie mody, fantazji i  rozrywki. Wyjątkowa bielizna 
na wyjątkowych modelkach, a w jednej z głównych ról-gra 
świateł. Dodatkowo Lady Gaga, Bruno Mars i The Weeknd. 
To wszystko daje gwarancję wyjątkowych doznań.



86 87Diamond’s Club business magazine  zima 2016/2017Diamond’s Club business magazine  zima 2016/2017

sPort – MOja paSja sPort – MOja paSja

Mistrzostwo Holandii w roku 2000 i 2001 z PSV Ein-
dhoven to największy Twój sportowy sukces?
Myślę, że trudno tak to kategoryzować, które osiągnięcie 
podczas kariery było największe. Były momenty bardziej 
miłe, jak i  te mniej miłe. Ale mistrzostwo z  PSV z  pew-
nością mogę zaliczyć do tych najprzyjemniejszych chwil 
w  moim życiu. Natomiast bardzo wysoko sobie stawiam 
chwile, kiedy występowałem w reprezentacji Polski. Często 
jestem pytany o  najważniejszy występ w  karierze, wtedy 
odpowiadam, że pierwszy występ z orzełkiem na piersi. Pa-
miętam to do dziś. Mecz z Francją w Paryżu, remis 1-1. To 
było za czasów trenera Apostela. Kiedy stoisz na murawie, 
odśpiewując hymn Polski, mając świadomość, że ogląda Cię 
cała rodzina i miliony rodaków przed telewizorami, rzecz 
niesamowita! Pomyślałem wtedy o rodzicach, którzy mu-
sieli być bardzo dumni z syna(uśmiech).

Tętno podwyższone oczywiście…
Tętno wysokie, adrenalina, nawet trudno to opisać słowa-
mi. Na tyle niesamowite przeżycie, że pamiętam to dokład-
nie do dziś. Kolejne występy z orzełkiem na piersi również 
były niesamowite, dlatego cieszę się, że na dzień dzisiejszy 
mam możliwość kontynuować to, obecnie jako działacz. 
Brzmi to patriotycznie, ale tak myślę powinno to właśnie 
brzmieć. Nikt z występujących w reprezentacji Polski, nie 
robi tego dla pieniędzy. Motyw patriotyczny powinien być 
najważniejszym aspektem dla reprezentanta kraju. I  dzi-
siaj to o co zabiegał trener Nawałka, czyli etos reprezentan-
ta, powrócił! Zawodnicy chcą grać w reprezentacji!

Są też tacy, którzy nie chcą…(uśmiech)
To nie grają!(uśmiech) Prosta sprawa! Dzisiaj w reprezen-
tacji grają tylko ci, którym na tym naprawdę zależy! Repre-
zentacja nie może być traktowana jak sprawa dodatkowa 
dla zawodnika, który gra np. w zagranicznym klubie i raz 
na jakiś czas przyjedzie do Polski, aby rozegrać mecz, nie-
ważne czy wygra czy przegra, ważne aby kolejne spotka-
nie doliczyło się do statystyk. Zawodnikowi musi na tym 
zależeć i mam wrażenie, że dzisiaj ci, którzy przyjeżdżają, 
zabiegają wręcz o to. Niektórzy mają problemy w klubach, 
nie grają, ale z niecierpliwością czekają na powołanie, na 
kolejne powołanie.

Zaczynałeś przygodę z piłką w Słupsku, małej miej-
scowości, gdzie aż tylu wybitnych piłkarzy nie było. 

Dlatego zakładam, że nie miałeś kogoś na miejscu, 
kto by Cię motywował, tylko raczej ciągnęli mental-
nie w dół. Czy się mylę?
Małe sprostowanie, zaczynałem w  Ustce. W  Słupsku się 
urodziłem, ale tylko dlatego, że tam właśnie była najbliższa 
porodówka. Natomiast moje początki to był Jantar Ustka, 
można powiedzieć jeszcze trudniejsza droga. O ile łatwiej 
zrobić karierę startując z dużego miasta, gdzie tych klubów 
jest wiele, to z małej mieściny jest to bardzo trudne.

Byłeś mega uzdolniony, czy bardzo pracowity?
Myślę, że po części jedno i drugie. Już będąc trampkarzem 
czy juniorem zdobywałem nagrody dla najlepszego, czy 
najlepiej wyszkolonego zawodnika turnieju. Mój ojciec, 
jako były zawodnik, był moim pierwszym trenerem. Odkąd 
sięgam pamięcią, piłka w domu była zawsze obecna. Moi 
dwaj bracia również grali w piłkę, szczególnie starszy był 
bardzo uzdolniony, ale chyba ze względów mniejszej deter-
minacji nie osiągnął tyle ile mógł w tej dyscyplinie. U mnie 
z kolei determinacja i wola osiągnięcia sukcesu w piłce była 
na tyle duża, że kiedy w  czasach szkolnych moi koledzy 
spędzali czas na dyskotekach, ja spędzałem czas na trenin-
gach, i myślę że to był jeden z kluczy do sukcesu.

Miałeś jakiś moment przełomowy w twoim życiu pił-
karskim?
Myślę, że takich momentów było wiele. Jednym z pierw-
szych był mój debiut, jako 18-latka w  3-lidze w  Gryfie 
Słupsk, dzisiaj to tak jakbym zadebiutował w 2-lidze. Wy-
walczyłem miejsce w podstawowym składzie, potem skoń-
czyłem szkołę, zdałem maturę i  za namową ojca posta-
nowiłem, że spróbuję sił w nieco poważniejszej piłce. Tak 
trafiłem do Olimpii Poznań. Potem Warta Poznań. W dru-
gim meczu w ekstraklasie strzeliłem bramkę. Podczas jed-
nego ze spotkań zostałem zauważony przez przedstawi-
cieli holenderskiego klubu Roda Kerkrade, którzy zupełnie 

       Zawsze 

wiEdziałEm, 
              co chcę robić w życiu

„Determinacja i wola osiągnięcia 
sukcesu w piłce była na tyle duża, że 

kiedy w czasach szkolnych moi koledzy 
spędzali czas na dyskotekach, ja 

spędzałem czas na treningach, i myślę 
że to był jeden z kluczy do sukcesu”

„

„

rozmawiał: Radosław Tracz
Zdjęcia: Marek darnikowski/Golf24.pl

Tomasz Iwan 
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przypadkowo byli na tym właśnie meczu. Pojechałem na 
kilka tygodni testów, i od nowego sezonu byłem już piłka-
rzem ligi holenderskiej.

Czy poziom szkolenia w eredivizie był dla Ciebie dużą 
przepaścią w stosunku do tego, czego doświadczyłeś 
w polskiej lidze?
O ile teraz poziom polskiej ligi nieco się podniósł, w tam-
tych czasach to rzeczywiście była przepaść. Byłem men-
talnie gotowy na tą zmianę, bo od lat wiedziałem, co chcę 
robić w życiu, ale wiedziałem, że przede mną ogrom pracy 
do wykonania.

Ile godzin dziennie poświęcałeś na treningi?
Jako piłkarz zawodowy, praktycznie cały dzień jesteś zaję-
ty. To są nie tylko treningi zespołowe, ale również indywi-
dualne, często kosztem szkoły czy życia prywatnego. Bez 
wyrzeczeń nie osiągnie się niczego wielkiego w sporcie.

Czyli sukces sportowy w Twoim wydaniu, to nie jest 
sprawa przypadku, ale ciężkiej pracy.
Ktoś kiedyś powiedział, że jest szczęściarzem, bo nie prze-
pracował ani jednego dnia, bo wszystko co robił było jego 
pasją. Podobnie jest w moim przypadku. Mam to szczęście, 
że przez wiele lat robiłem coś, co sprawiało mi ogromną 
frajdę, co kochałem. I to jest bardzo cenne w tym wszyst-
kim. Natomiast trzeba mieć świadomość, że życie piłkarza, 
czy w  ogóle sportowca zawodowego, to jest ciężka orka. 
Myślę, że niejednokrotnie ludzie nie zdają sobie sprawy 
z tego. Patrząc teraz na sukcesy polskich sportowców, oczy-

wiście nasuwa się Robert Lewandowski…bycie tam, gdzie 
on jest obecnie, kosztuje wiele wyrzeczeń, wiele ciężkiej 
pracy i to trzeba docenić. Ja nie zrobiłem takiej kariery jak 
Robert, ale z  całą świadomością mogę powiedzieć, że je-
stem usatysfakcjonowany i spełniony. Teraz patrząc wstecz 
widzę, że były jeszcze możliwości i rezerwy, które mogłem 
wykorzystać inaczej, podjąć inne decyzje, ale naprawdę nie 
żałuję tamtego okresu, bo to były wspaniałe lata.

Jak to się stało, że w 2013 roku otrzymałeś zapro-
szenie od trenera Nawałki? Dlaczego właśnie Ty?
Myślę, że po części to była propozycja prezesa Bońka. My-
ślę, że aspektów było kilka. Na pewno moja niezależność, 
znajomość języków obcych.

…w ilu językach komunikujesz?
Myślę, że w 5. na dobrym poziomie: holenderski, niemiec-
ki, angielski, rosyjski …i oczywiście polski (uśmiech)

Rosyjski z racji szkoły?
Też. Ale potem grając w  PSV Eindhoven obcowałem w  3 
piłkarzami ze wschodu, którym nauka holenderskiego nie 
przychodziła zbyt szybko, więc chcąc nie chcąc, byłem im 
tłumaczem do tego stopnia, że im się nie chciało uczyć j.ho-
lenderskiego, bo mieli mnie(śmiech)

Teraz mogą mieć pretensje do Ciebie, że nie mówią 
po holendersku.
A ja bym na to spojrzał z innej strony, że dzięki nim ja mó-
wię po rosyjsku(uśmiech)

Szklanka do połowy pełna czy pusta?(śmiech)
Dokładnie tak. Myślę, że to też był jeden z elementów przy 
wyborze mnie przez selekcjonera. Mamy podobne podej-
ście do życia, do nowych wyzwań, jesteśmy pozytywni. 
Właściwie od samego początku mieliśmy pewność, że to 
co robimy ma sens i prędzej czy później przyniesie ocze-
kiwane efekty. Teraz z perspektywy czasu, cieszę się, że je-
stem znowu w reprezentacji. Nigdy się nie spodziewałem, 
że będę miał jeszcze możliwość noszenia orzełka na piersi. 
Oby to trwało jak najdłużej. Myślę, że to wszystko dzieje 
się dlatego, że spotkała się grupa ludzi z pasją.

A jak się współpracuje z Adamem Nawałką?
To jest człowiek niezmiernie wymagający, drobiazgowy, 
natomiast to jest człowiek, który poświęcił życie swojej 
pasji, jaką niewątpliwie jest piłka nożna. I są tego efekty. 
Natomiast trzeba oddać to, że selekcjoner jest perfekcjo-
nistą.

Również wizjonerem?
Myślę, że tak. Przejmując reprezentację, która była w sta-
nie, w  jakim była, trzeba było mieć wizję, ale poza wizją 
jeszcze sposób, aby ta wizja się urzeczywistniła. Nie było 
to łatwe, bo zawodników grających w dobrych klubach było 
dosłownie kilku. Wcale nie była to łatwa misja. Ale dzisiaj 
cieszymy się, że reprezentacja ma zupełnie nowe oblicze. 
W minionych eliminacjach do ME zdobyliśmy największą 
ilość bramek, to chyba o czymś świadczy?!

Myślę, że nie tylko kadra, ale cały związek zupełnie 
inaczej wygląda dziś, niż jeszcze kilka lat temu.
Tak, PZPZ pod wodzą Zbigniewa Bońka, którego obser-
wuję na co dzień, widać jak się zmienia na lepsze. Kiedyś 
byłem związany z  piłką plażową i  proszę mi uwierzyć, 
wstydziłem się założyć garnitur ze znaczkiem Polskie-
go Związku Piłki Nożnej. Dzisiaj jest wręcz odwrotnie. 
Jestem dumny, jest to dla mnie zaszczyt, ale myślę, że 
dla każdego pracownika PZPN’u. Sam byłeś w  PZPN-
-ie i wiesz jak to wygląda od środka – mnóstwo młodych 
ludzi, pełnych kompetencji, ze świeżym spojrzeniem na 
rzeczywistość, umiejętność dostosowania się do realiów, 
portale społecznościowe…

…dzisiaj jesteście bardziej otwarci na kibica niż 
wcześniej.
Tak. Wizerunek z pewnością został bardzo ocieplony. A nic 
tak nie ociepla wizerunku, jak wyniki. Prezes Boniek często 
podkreślał, że ‘sklep mamy całkiem niezły, towar na pół-
kach, tylko brakuje nam witryny sklepowej’. A tą ‘witryną’ 
jest reprezentacja. Jeśli ta ‘witryna’ będzie dobra, to wszy-
scy chętnie do tego sklepu wejdą. Myślę, że teraz mamy za-
równo sklep jak i witrynę.

„Porażki zawsze nakręcały mnie do 
jeszcze cięższej pracy. Wtedy jeszcze 
bardziej chciałem udowodnić sobie 

samemu, a może i innym, że cel, który 
sobie postawiłem, jestem w stanie 

osiągnąć!

„

„
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Teraz możecie zrobić z tego franchising(uśmiech)
Tak!(śmiech) Teraz możemy zrobić doskonały franchising. 
Myśląc biznesowo, dokładnie tak jak mówisz!(uśmiech) 
Ale uwierz, że nie było łatwo osiągnąć taki stan, jak mamy 
dzisiaj. Nawet się nie spodziewałem, że w tak szybkim cza-
sie osiągniemy tak wiele. Teraz wypada to pielęgnować, 
ulepszać i  możemy być spokojni o  polską piłkę. Zmiany 
były konieczne. Oczywiście chciało by się jeszcze takich 
zmian w okręgach.

Pracujecie nad tym?
Myślę, że następują zmiany pokoleniowe. W wielu związ-
kach okręgowych są młodzi ludzie, choć ja osobiście uwa-
żam, że zbyt mało byłych piłkarzy jest dopuszczanych do 
działania. Ale muszę pochwalić związek pomorski, gdzie 
prezesem jest Radosław Michalski, mój kolega z  boiska. 
Nie oszukujmy się, ludziom, którzy mają 60,70, czy 80 lat, 
trudno się dostosować do życia w obecnych realiach piłkar-
skich.

Na ile nawyki ze sportu pomogły Ci w biznesie?
Sport jaki uprawiałem uczy przede wszystkim pracy w ze-
spole i  wyrabia determinację w  dążeniu do celu. Często 
mam do czynienia z ludźmi, którzy się wywodzą ze sportu, 
i to widać od razu. Ich postawa jest zupełnie inna, niż ko-
goś, kto ze sportem nie miał nic wspólnego. Z drugiej stro-
ny sport może być również w pewnym sensie zagrożeniem. 
Będąc sportowcem nie martwisz się o to co będzie ‘jutro’. 
Zawodnik otrzymuje pokaźne gaże, aż pewnego dnia to 
się kończy. Wielu byłych sportowców nie radzi sobie z taką 
sytuacją. Procentowo, gdybym taką sytuację miał określić, 
myślę że więcej niż połowa tzw. byłych sportowców ma 
problem z radzeniem sobie w codziennym życiu.

Twoją pasją był golf. Nawet mówiłeś, że pochłonął 
Cię bardziej niż piłka. Jak to jest na dzień dzisiejszy?
Rzeczywiście tak było, bo nie było jeszcze reprezentacji 
w moim życiu, ale dzisiaj jest to już nieaktualne.(uśmiech) 
Człowiek ma priorytety. Lata temu, po zakończeniu karie-
ry miałem czas na golfa. Dzisiaj celem nadrzędnym jest 
reprezentacja. Oczywiście, cały czas wożę kije w  samo-
chodzie, bo nie wiadomo kiedy pojawi się okazja zagrania 
w golfa(uśmiech) Natomiast golf ma to do siebie, że można 
go uprawiać w każdym wieku, także myślę, że jeszcze przyj-
dzie taki czas.

Gdybyś miał wymienić cechy, bez których, Twoim 
zdaniem nie można osiągnąć sukcesu, czy to w spo-
rcie, czy w biznesie?
Myślę, że bez determinacji nic nie osiągniemy. Poddawanie 
się pod wpływem porażki, to kolejna rzecz. Porażki zawsze 
nakręcały mnie do jeszcze cięższej pracy. Wtedy jeszcze bar-
dziej chciałem udowodnić sobie samemu, a może i innym, 
że cel, który sobie postawiłem, jestem w stanie osiągnąć! 
Poza tym nieprzestrzeganie zasad moralnych, również nie 
zaprowadzi nas do sukcesu. Bo wszystko do nas powraca. 
Robienie biznesu na czyimś nieszczęściu, to jest to, czego 
nigdy w życiu nie zrobię. Trzeba po prostu żyć w zgodzie ze 
sobą i z innymi.

Dziękuję za rozmowę
Dziękuję również.

sPort – MOja paSja na wIdELcu

tomaSz iwan
(ur. 12 czerwca 1971 
w  Słupsku) – były polski 
piłkarz, 40-krotny repre-
zentant Polski, występu-
jący na pozycji pomocni-
ka. Od 31 października 
2013 roku  dyrektor re-
prezentacji Polski w piłce 
nożnej ds organizacyj-
nych

Karierę piłkarską rozpo-
czął w  1988, w  Jantarze 
Ustka. W  Ekstraklasie 
zadebiutował w  1991, 
w  barwach Olimpii Po-
znań. Jego pierwszym zagranicznym klubem został 
w 1994 Roda JC Kerkrade. Rok później wygrał plebiscyt 
Piłki Nożnej w  kategorii Odkrycie Roku. Przez prawie  
7 kolejnych lat (z krótką przerwą) grał w lidze holender-
skiej. Za jego transfer w 1998 PSV Eindhoven zapłacił 
3,2 mln USD. Iwan zdobył z tym klubem dwa tytuły mi-
strza kraju. Od 2001 do 2005 był zawodnikiem klubów 
austriackich (głównie Admira Wacker Mödling). W se-
zonie 2005/2006 Tomasz Iwan powrócił do Ekstraklasy, 
grając w zespole Lecha Poznań. Po jego finiszu, zakoń-
czył karierę sportową jako piłkarz.

 Podróże

winne
                  Roberta Makłowicza

Jakie wino pija się najczęściej 
i najchętniej w krajach winiarskich? 
Oczywiście miejscowe, ale w Polsce, 
choć do krajów winiarskich już się 
zalicza, to na razie niemożliwe ze 
względu na zbyt małą produkcję 
i jej zbyt duże koszty. Co zatem 

mamy pić na co dzień nad Wisłą 
i Odrą? Mym zdaniem trunki 
powstałe jak najbliżej naszych 

granic, na przykład te z Moraw.

„

„
teKst i ZdJęcia: rObErT MAKŁOwIcZ
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Magiczne francuskie słowo „terroir” oznacza po polsku 
„siedlisko”, lecz by właściwie zrozumieć ów winiarski 
termin, słów należy użyć więcej. Chodzi o klimat, ziemię 
i to, co dzięki nim się rodzi, o splot tych wszystkich oko-
liczności przyrodniczych, które sprawiają, że wina z da-
nych okolic są niepowtarzalne. Termin „terroir” dotyczy 
nie tylko wina, również innych produktów spożywczych, 
zależnych od tych uwarunkowań. Zatem do jedzenia 
zrodzonego w Polsce najlepiej pić to, co nasza lub sąsied-
nie ziemie zrodziły. Potrawy pełne kapusty, ziemniaków 
czy też wieprzowiny najlepiej popijać trunkami ze stron 
hołdujących podobnym, a  często identycznym gustom. 
Zatem Morawy, miejsce za miedzą, gdzie winorośl upra-
wia się od czasów starożytnych. Nie Czechy. Państwo, 
którego oficjalna nazwa to Republika Czeska, składa się 
z trzech historycznych krain: Czech, Moraw i Śląska. To 
na Morawy właśnie przypada przeszło 95 procent pro-

dukcji winiarskiej Republiki Czeskiej. Morawskie wina 
są przeważnie białe. Najczęściej uprawiane szczepy to 
veltlinske zelene, müller-thurgau, reslingi włoski i reń-
ski, sauvignon, palava, chardonnay. Wśród czerwonych 
dominują: frankovka, zweigelt, świętowawrzynieckie, 
pinot noir, cabernet moravia. Przeważnie są to trun-
ki o  wyraźnych nutach owocowych, świeże, nierzadko 
zwiewne, z  niewielką zawartością alkoholu, bezpreten-
sjonalne i cieszące podniebienia swą szczerością. Pasują 
wprost idealnie do naszej kuchni, również dlatego, że 
miejsca w  których powstają, są często o  wyciągnięcie 
ręki od naszych granic. Jakże często mkniemy w  po-
śpiechu do Austrii lub Włoch, a wystarczyłoby zboczyć 
nieco z  głównej drogi, zatrzymać się na dzień lub dwa 
u morawskich winiarzy, odkryć skarby, które produkują. 
Szczęśliwie niektóre z nich są już dostępne na polskim 
rynku. Wróżę im ogromną przyszłość.
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Pracując jako manager hotelu i restauracji, ciągle poszukuję 
nowych smaków oraz produktów, które będą w pełni satys-
fakcjonować i spełniać oczekiwania naszych gości.
Wina w polskich restauracjach to bardzo delikatny temat. 
Na rynku polskim jest wielu sprzedawców wina, lecz cią-
gle za mało pasjonatów tego trunku. Stworzenie karty 
win, która trafi w  gusta konsumentów i  wzbudzi ich za-

chwyt jest nie lada wyzwaniem dla niejednego restaura-
tora czy kierownika lokalu. Dlatego, aby zaspokoić gusta 
najbardziej wymagających klientów często potrzebna jest 
fachowa pomoc doradcza. Współpraca z firmą „Wino Ma-
kłowicz” bardzo szybko pomogła mi sprostać tym wyzwa-
niom i stworzyć odpowiednią kartę win dla restauracji Ho-
telu przy Oślej Bramie, który w swoim bogatym portfolio 
posiada gości z  różnych stron świata i  którego położenie 
w  Kompleksie Zamku Książ zobowiązuje do reprezento-
wania jak najlepszej jakości produktów i  usług. Owocem 
mojej współpracy z firmą „WINO Makłowicz” była organi-
zacja kolacji dla naszych gości, połączonej z degustacją win, 
która odbyła się w Sali Dębowej Hotelu przy Oślej Bramie. 
Kolację poprowadził sam Robert Makłowicz, który z pasją 
opowiadał o serwowanych winach i ich historiach. Podczas 
tej kulinarno-winiarskiej uroczystości powstała pamiątka 
w  formie fotorelacji autorstwa Artura Koby, którą mam 
przyjemność zaprezentować Państwu poniżej.
Pozdrawiam i  zapraszam do restauracji Pod Oślą Bramą 
przy Zamku Książ.

Sylwia Szkolna
 sylwia.szkolna@gmail.com

                Kraina 

„wino makłowicz”
Goszcząc w jednej z wrocławskich restauracji na 
spotkaniu związanym z degustacją win, miałam 

okazję poznać samego Roberta Makłowicza- 
wirtuoza sztuki kulinarnej oraz pasjonata 

wina. Pan Robert był gościem specjalnym, który 
z pasją i z zamiłowaniem opowiadał o winach 

i ich smakach wprowadzając obecnych krok 
po kroku do świata win. Tak rozsmakowałam 
się w tej podróży winiarskiej, że postanowiłam 

jak najszybciej nawiązać współpracę i zaufać 
ekspertom w tej dziedzinie.

„

„
teKst: syLwIA sZKOLNA

ZdJęcia: ArTur KObA
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Składniki na 4 porcje:
•	 4 udka z królika (ok. 1 kg)
•	 300 g wątróbki wieprzowej
•	 200 g boczku surowego
•	 4 jajka
•	 100 ml mleka
•	 2 czerstwe bułki
•	 1 marchewka
•	 2 średnie cebule
•	 ½ małego selera
•	 3-4 łyżki oleju
•	 1,5 l wody
•	 Przyprawy:  

sól, pieprz,  
gałka muszkatołowa

•	 Tłuszcz  
do wysmarowania formy

•	 Sos żurawinowy
•	 1 żurawina w słoiku
•	 1 mały słoik chrzanu

Sposób przygotowania
Mięso z królika dokładnie opłukać i umie-
ścić w garnku. Obraną marchewkę i seler 
wrzucić do garnka z  mięsem, wszystko 
zalać wodą i zagotować. Wątróbkę, boczek 
oraz cebulę pokroić i podsmażyć na oleju. 
Czerstwe bułki namoczyć w  mleku. Ugo-
towane mięso z królika oddzielić od kości 
i ostudzić.
Ostudzone mięso z królika, warzywa i ce-
bulę podsmażoną z  boczkiem i  wątróbką 
trzykrotnie zmielić, dodawając namoczo-
ną w  mleku bułkę, jajka oraz przyprawy. 
Po zmieleniu całość dobrze wymieszać. Na 
wysmarowaną tłuszczem blachę wyłożyć 
przygotowaną masę. Włożyć do piekarni-
ka i piec przez około 45 minut w tempera-
turze 1800C. Żurawinę dokładnie wymie-
szać z chrzanem. Gotowy pasztet podawać 
wraz z wykonanym sosem.

Do przystawki „Pasztet z  królika z  żu-
rawiną” Robert Makłowicz poleca pol-
skie wino Regent z Winnicy Jakubów.

Składniki na około 6 porcji
•	 2 duże buraki (około 800g)
•	 2 jabłka, obrane i  oczyszczone 

z gniazd nasiennych
•	 1 cebula, pokrojona w drobną kostkę
•	 2 posiekane ząbki czosnku
•	 1 łyżeczka kminku
•	 1 łyżeczka suszonego  

tymianku
•	 1 litr bulionu warzywnego
•	 Olej do smażenia
•	 Sól, pieprz,
•	 Kozi ser
•	 Koperek

Przygotowanie:
Buraki dokładnie umyć, nieobierane zawi-
nąć w kawałki folii aluminiowej. Tak przy-
gotowane ułożyć na blaszce i piec od 60 do 
80 minut w temperaturze 2000C.
W garnku zeszklić na oleju cebulę, następ-
nie dodać czosnek i  pokrojone w  kostkę 
jabłka.
Upieczone buraki obierać, pokroić w kost-
kę i  również podsmażyć. Dodać kminek 
i  tymianek. Zalać bulionem i  gotować 
wszystko pod przykryciem około 10 mi-
nut. Zupę lekko ostudzić, zmiksować, do-
prawić do smaku solą i pieprzem. Podawać 
z  plastrem koziego sera posypanego ko-
perkiem.

Do kremu z  buraka z  kozim serem Ro-
bert Makłowicz poleca Wino Neo Re-
gent z Winnicy Hybrydium.

Składniki na 4 porcje
•	 Gęś- 2 piersi ze skórą
•	 Rozmaryn
•	 Przyprawa do grzanego wina
•	 Owoc jałowca cały
•	 Musztarda francuska
•	 Jabłka – 3 sztuki
•	 Masło
•	 Olej
•	 Seler – 1 sztuka
•	 Sól morska
•	 Pieprz czarny
•	 Cukier

Sposób przygotowania:
Marynata: do moździerza wsypać przyprawę do wina i piwa, 
kilka ziarenek owocu jałowca oraz roztarty w palcach roz-
maryn. Całość rozgnieść. Dodać 2 łyżeczki musztardy fran-
cuskiej, odrobinę oleju. Doprawić solą i  pieprzem. Całość 
zamieszać.
Skórę gęsi naciąć w kratkę. Na zimną patelnię ułożyć filety 
skórą do dołu. Filety smażymy na zimnej patelni, aby powo-
li wytopił się z nich tłuszcz, ale żeby spaliły się nie spaliły.
Purée: seler i  2 jabłka obrać i  pokroić na drobne kawałki. 
W garnku rozpuścić masło i dusić na nim seler i jabłka 15-
20 minut. Dodatkowo możemy przygotować karmelizowa-

ne jabłko do dekoracji. 
Jabłko należy obrać 
i  za pomocą specjalnej 
łyżeczki wykrawać kul-
ki. W  sytuacji kiedy nie 
mamy specjalnej łyżki, 
jabłko możemy pokroić 
w kostkę.
Karmel: do garnka wsy-
pać cukier, dodać tro-
chę wody i poczekać, aż 
cukier rozpuści się. Po 
chwili dodać kulki z jabł-
ka. Gęsinę zdjąć z ognia 
i posmarować dokładnie 
marynatą. Przełożyć do 
naczynia żaroodpornego 
wraz z tłuszczem pozostałym po smażeniu i resztą mary-
naty. Przykryć naczynie folią aluminiową i wstawić do pie-
karnika na 1800C na około godzinę. Miękkie jabłka i seler 
zmiksować na purée. Piersi gęsi po upieczeniu pokroić na 
plastry. Podawać na purée jabłkowo- selerowym, dekorując 
karmelizowanymi kulkami z jabłka.
Do Filetu z gęsi serwowanego z purée jabłkowo-selero-
wym Robert Makłowicz poleca wino Pinot Gris, Winnice 
Wzgórz Trzebnickich.

Składniki na 4 porcje:
•	 1 szklanka cukru
•	 2 łyżki soku z cytryny
•	 200 g gorzkiej czekolady
•	 ¾ szklanki wody
•	 1 łyżka likieru gruszkowego
•	 płatki migdałowe  

do posypania
•	 6 kulek lodów  

waniliowych

Sposób przygotowania:
Gruszki obrać, odciąć plasterek od strony 
przeciwnej niż ogonek, tak aby gruszka sta-
bilnie ‘stała’. Gniazda nasienne usunąć. Zago-
tować litr wody z cukrem i sokiem z cytryny. 
Włożyć gruszki i  gotować ok 10 minut, aż 
staną się szkliste. Rozpuścić czekoladę i do-
dać do niej alkohol. Płatki migdałów uprażyć 
lekko na suchej patelni. Gruszkę postawić na 
talerzyku, polać ciepłym sosem czekolado-
wym, posypać migdałami. Podawać z lodami.

Do deseru gruszka w  czekoladzie Ro-
bert Makłowicz poleca wino Milena 
z Winnicy Miłosz.

przysTawka „wybrał się na dzika, zasTrzELił króLika”
paszTET z króLika z sosEm żurawinowym

zupa „buraczEk, buraczEk ma czErwony fraczEk”
krEm z piEczonEgo buraka z kozim sErEm

dEsEr „kochaj żonę całą duszą, a Trzęś ją jak gruszą”
gruszka w czEkoLadziE 
z gałką Loda waniLiowEgo

daniE głównE „nad bażanTa gęś woLę, kiEdy on w LEsiE, ona 
na Stole”
fiLET z gęsi z purEE jabłkowo –sELErowym

„Każdemu smacznego, według smaku jego!”
Wybór potraw i przepisy: Hotel przy Oślej Bramie, dobór win do poszczególnych potraw firma „Wino Makłowicz”
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desiGn bY dc desiGn bY dc

Prężny rozwój technologii ma istotny wpływ na nasze 
codzienne funkcjonowanie. Często jesteśmy zmęczeni, 
chcemy odseparować się od skomputeryzowanej rutyny, 
szukamy kontaktu z naturą. Dzięki naturalnym materia-
łom wykończeniowym, których właściwości wciąż jeszcze 
przewyższają tworzywa syntetyczne, możemy delekto-
wać się nimi także we własnym domu. Trudno się z tym 
nie zgodzić, bo surowce organiczne to formy wyjątkowe w 
swojej prostocie.
W poszukiwaniu efektownych recept, oryginalnych fak-
tur, wizualnych rozwiązań – wracamy do korzeni! Dzięki 
naturze możemy osiągnąć poczucie równowagi i spokoju. 
Zamiast obcować z nią tylko na wakacjach czy podczas 
weekendu w górach, zaprośmy ją do naszych wnętrz. Dys-
kretne piękno, a jednocześnie zdyscyplinowana estetyka 
naturalnych kruszców coraz mocniej przemawiają do wy-
obraźni. Ujmujące oryginalną urodą kamienie czy rozmaite 
gatunki drewna idealnie wpisują się w wyobrażenia o domu 
przyjaznym.

Dostosuj się do 

temPa natury

Prężny rozwój technologii ma istotny wpływ na nasze 
codzienne funkcjonowanie. Często jesteśmy zmęczeni, 

chcemy odseparować się od skomputeryzowanej rutyny, 
szukamy kontaktu z naturą. Dzięki naturalnym materiałom 

wykończeniowym, których właściwości wciąż jeszcze 
przewyższają tworzywa syntetyczne, możemy delektować się 
nimi także we własnym domu. Trudno się z tym nie zgodzić, 

bo surowce organiczne to formy wyjątkowe w swojej prostocie.

Jej mądrością jest cierpliwość
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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 do-
datków.

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 in-
westora. 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.

Wnętrza nie muszą wcale być przeładowane meblami, do-
datkami – raczej doceńmy przestrzeń i zaprzyjaźnijmy się z 
filozofią „less is more”. Zbędne elementy mogą przytłoczyć 
wnętrze, poza tym kto z nas lubi walkę z kurzem na pół-
kach z bibelotami?
Minimalizm to nie tylko projektowanie, to również kom-
pletny sposób na życie. W codziennej gonitwie wszystko 
wydaje się być przejściowe. Myślimy, że dopiero kiedyś za-
czniemy żyć „na serio”. Tymczasem, warto zauważyć rze-
czy, które nadają życiu barw i smaku tu i teraz.
Natura umie sobie radzić z czasem. Materiały organiczne 
pięknie się starzeją i będą atrakcyjne nie tylko po montażu 
czy wstawieniu mebla do wnętrza. Z biegiem lat nabiorą 
szlachetnego charakteru. Drewno czy stal, nabierające pa-
tyny – dodadzą wnętrzu duszy i wyjątkowego, gustowne-
go klimatu, a dotknięta czasem skóra, jest niezastąpiona 
u najbardziej pożądanych designerów od kilku sezonów! 
Zastanawiam się, kiedy docenią to także kolekcjonerzy za-
bytkowych samochodów?.
Ok, jadąc dalej skoncentrujmy się na zdjęciach z sesji. Zało-
żeniem dla tego niewielkiego wnętrza było, przede wszyst-
kim bazowanie na prostych, konkretnych formach, natu-
ralnych materiałach i stonowanych kolorach.
Tym razem postawiłam na drewno. Pełni ono wiodącą rolę 
wśród naturalnych materiałów, wykorzystywanych w moż-
liwie najmniej przetworzonej postaci. Często takie rozwią-
zania są najlepszym sposobem do stworzenia subtelnej, 
eleganckiej i funkcjonalnej aranżacji wnętrza.
Do dyspozycji mamy całe spektrum możliwości. Standar-
dowe deski podłogowe obecnie mogą zostać dopełnione 
meblami czy drewnianą okładziną ścienną. Coraz większą 
popularnością cieszy się również drewno z odzysku o suro-
wym charakterze i głębokiej fakturze. Poza unikatowością 
plusem jest również recycling, a co za tym idzie niski koszt 
materiału. Pamiętajmy jednak, że deski muszą być odpo-
wiednio zaimpregnowane, zdrowe, suche i pozbawione in-
sektów.
Dla klasycznego wnętrza wybrałam naturalną deskę dębo-
wą wykończoną matowym, bezbarwnym olejem UV. Dużą 

zaletą takiego rozwiązania jest impregnacja – ubytki oleju 
można z łatwością uzupełniać miejscowo, bez ryzyka, że 
widać będzie różnicę pomiędzy starą a nową powłoką. W 
przeciwieństwie do lakieru, olej sprawia, że podłoga zysku-
je ciepłą barwę i wyrazisty rysunek słojów. Natomiast aby 
zyskać jeszcze bardziej naturalny charakter możemy się-
gnąć po wersję młotkowaną lub kornikowaną.
Drewno może być również kontrowersyjne. Odważnym, 
którzy niemal dosadnie chcą odczuć ciepło w swoich 
wnętrzach, polecam deski palone. Opalanie to jedna z ja-
pońskich metod impregnacji drewna, chroniąca je przed 
szkodnikami, grzybami oraz… ogniem! Tak, zwęglona 
warstwa wierzchnia posiada o wiele mniej palnych skład-
ników.
Aby dopełnić i podkreślić kameralny wygląd salonu, się-
gnęłam po cegłę rozbiórkową. Do dyspozycji mamy bardzo 
szeroką gamę produktów, lecz atutem tych z recyklingu 
jest faktura oraz kolor, często pokryty dodającymi uroku 
przebarwieniami.
Co myślicie o metalach? W prezentowanej realizacji wybra-
łam wykończenie w surowej stali lakierowanej, które mi-
strzowsko podkreśla walory materiału. Stal, miedź, cyna 
coraz częściej pojawiają się w elementach mebli oraz dodat-
kach. Efekty wizualne, jakie stwarza zastosowany we wnę-
trzach metal, stały się nie tylko symbolem stylu high-tech, 
ale potrafią też ożywić tradycyjne aranżacje. Nawet proste 
w formie grzejniki żeberkowe oddają ciepło przez łagodne 
promieniowanie…

Nie od dziś wiadomo, iż klasyka to inwestycja, lecz czy 
warto w nią inwestować również z innego powodu? To jak 
bardzo zaufamy swojej fantazji podczas projektowania i 
wyposażania wnętrz jest kwestią indywidualną, jednak w 
dzisiejszych, nieco zwariowanych czasach zastosowanie 
materiałów naturalnych daje Nam poczucie stabilności, a 
to wydaje się być celem kazdego z nas.

Zatem w 2017 roku chcę życzyć Państwu zdrowia, miłości 
oraz… poczucia stabilności!!!
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W  świecie literatury czas biegnie szybciej – takie wraże-
nie mogli odnieść wszyscy uczestnicy zakończonej już 20. 
jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Książki 
w Krakowie®. Święto literatury obfitowało w liczne atrak-
cje i spotkania z najlepszymi autorami. Klimat minionych 
4 dni w  Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongre-
sowym EXPO Kraków najlepiej oddają słowa Michaela 
Cunninghama, jednego z  najpopularniejszych aktualnie 
światowych pisarzy – Ludzie ciągle powtarzają, że książka 
umiera. A ja tymczasem siedzę pośrodku pięknego obiektu, 
pełnego pasjonatów literatury. Widzę ogromną ilość ludzi 
kupujących i  czytających książki! To, co tutaj obserwuję, 
dodaje mi nadziei i napełnia mnie optymizmem.
Ponad 700 wystawców z  25 krajów, 759 autorów z  Pol-
ski i zagranicy oraz około 68 tysięcy zwiedzających – tak 
w liczbach prezentuje się miniona edycja jednego z najważ-
niejszych wydarzeń kulturalnych w  kraju i  największego 
dla czytelników.
Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Książki 
w  Krakowie® zakończyła się pełnym sukcesem. Tłumy 
zwiedzających po raz kolejny udowodniły, że w Krakowie 
książka ma się bardzo dobrze. Potwierdzają to w  swoich 
opiniach m.in. Wystawcy – wielu z  nich już po trzecim 
dniu Targów sprzedało o  20% więcej książek niż w  roku 
poprzednim i  to przez wszystkie dni trwania imprezy! 
Ogromnie cieszy mnie widok ludzi, którzy po odejściu od 
kas szukają wolnego miejsca, siadają i… czytają zakupione 
książki – mówi Grażyna Grabowska, Prezes Zarządu Tar-
gów w Krakowie.

dLa każdEgo coś dobrEgo
Tak ogromna liczba autorów i  atrakcji skumulowanych 
w jednym miejscu jest gwarantem tego, że każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. Entuzjaści poezji mieli okazję porozma-
wiać m.in. z Jerzym Stuhrem czy Anną Dymną, autorką 
interpretacji tomiku poezji ks. Jana Twardowskiego „Bogu 
się mówi – TAK.”

O kulisach powstania swojej książki, traktującej o świecie 
mediów opowiadał Kamil Durczok. Odbyło się też bar-
dzo interesujące spotkanie z reporterami Dużego Formatu 
i  autorami książek reporterskich: Włodzimierzem Nowa-
kiem (szefem Dużego Formatu), Katarzyną Boni, Pawłem 
P. Reszką (laureatem nagrody im. R. Kapuścińskiego) czy 
Grzegorzem Szymanikiem. Świat literatury sportu repre-
zentowali na Targach m.in. znany komentator Tomasz Zi-
moch czy Dariusz Tuzimek, dziennikarz i autor książki 
„Lewandowski. Wygrane marzenia”. Setki fanów czekało 
też na spotkanie z  Krzychem Golonką, mistrzem świata 
w trikach piłkarskich, najpopularniejszym w Polsce youtu-
berem sportowym. Targi odwiedził także Czesław Lang 
i Rafał Sonik czy Włodzimierz Lubański. Pierwszy za-
wodowiec w historii polskiego kolarstwa opowiadał m.in. 
o  swojej karierze, odsłaniał także kulisy organizacji Tour 
de Pologne. Nie zawiedli się również fani gotowania. Do 
dyspozycji odwiedzających był Mateusz Gessler, autor 
książki „Moja kuchnia polska”, Ewa Wachowicz, autor-
ka licznych książek kulinarnych czy Michel Moran, autor 
książki „Chef. Historia Michela Morana”. Stałym bywalcem 
krakowskiego święta książki jest również Wojciech Cej-
rowski. Standardowo już przed jego stoiskiem zgromadzi-
ła się liczna grupa miłośników twórczości podróżnika. Nie 
inaczej było w przypadku Tomasza Pospiesznego, który 
podpisywał m.in książkę: „Nieskalana sławą. Życie i dzieło 
Marii Skłodowskiej-Curie”.
Tegorocznym targom towarzyszyły chętnie odwiedzane 
przez Gości salony: Wydawców Akademickich, Katolickich, 
Nowych Mediów oraz Książki Dziecięcej i  Młodzieżowej. 
Po raz drugi w historii tej imprezy zorganizowano cieszący 
się olbrzymim zainteresowaniem fanów Salon Komiksów. 
Oprócz wydarzeń adresowanych do czytelników podczas 
Targów odbyło się wiele spotkań branżowych z udziałem 
wydawców, hurtowników, księgarzy i bibliotekarzy. Istot-
nym punktem programu tegorocznej edycji były liczne 
seminaria i  konferencje związane m.in. z  tematem pra-
wa autorskiego, nowoczesnymi narzędziami e-commerce 

wpierającymi sprzedaż w  księgarniach internetowych oraz… tradycyjnym 
i cyfrowym uszlachetnianiem okładek.

oTwarTość jEsT w cEniE
Tegorocznym hasłem przewodnim Międzynarodowych Targów Książki 
w Krakowie® był cytat z twórczości Etgara Kereta, wybitnego izraelskiego 
pisarza – „Żeby czytać, trzeba być otwartym”. Tysiące osób, które na prze-
strzeni czterech dni odwiedziły EXPO Kraków wróciły do domu z solidnym 
bagażem, zarówno tym materialnym jak i merytorycznym. Teraz można już 
spokojnie… czytać, czytać i jeszcze bardziej otwierać się na literackie światy.

Źródło: http://targi.krakow.pl/aktualności

czytanie 
ma się dobrze

Bardzo dobrze! Za nami jubileuszowa, 20. edycja 
Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie

„
„
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Największa i najnowocześniejsza

flota autokarowa
w Polsce

Wynajem Autokarów

NAJWYŻSZY
STANDARD

Flota OSKAR to nowoczesne autokary 

o standardzie niespotykanym u żadnego 

innego przewoźnika. 

Do dyspozycji naszych klientów 

oddajemy kilkanaście ultraluksusowych 

autokarów wyprodukowanych przez 

uznanych producentów – takich jak VDL, 

SCANIA oraz IRIZAR.

WYNAJEM AUTOKARÓW 24H:

+48 (61) 850 48 45

+48 664 746 799

www.autokary-wynajem.pl

transport@oskar.com.pl

AUTOKARY-WYNAJEM.PL

AUTOKARY PREMIUM CLASS

AUTOKARY PIĘTROWE

AUTOKARY JEDNOPOKŁADOWE
ilość miejsc: 57+2 do 65+2

AUTOKARY JEDNOPOKŁADOWE
ilość miejsc: 49+2 do 57+2

CHINESE TOURISM WELCOME 
AWARD 2016
W KATEGORII INTERNET

GAZELE BIZNESU
NADANA PRZEZ PULS BIZNESU

I MIEJSCE NA ORGANIZATORA
TRANSPORTU AUTOKAROWEGO
NADANA PRZEZ TTG ORAZ ITRP

NAGRODY
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