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Rozmowa z prof. Joanną Domańską, prezes Towarzystwa
Muzycznego im. Karola Szymanowskiego

SpiS treści

Felieton Tomka Muchy

O planach
rozwoju,
nowościach
i możliwościach
wystawienniczych
targów TOOLEX
rozmawiamy
z Agnieszką
Cieślik,
dyrektorem
tegorocznej,
6. już edycji
tej imprezy

24-26

I
Drodzy Czytelnicy! 

Im człowiek starszy, tym mniej rzeczy jest go w stanie zaskoczyć.
Tym razem „Strefa”, którą trzymacie w ręku, może okazać się
lekturą nie lada zaskakującą. 
Odpowiadamy chociażby na pytanie, co wspólnego może mieć
z naszym regionem Karol Szymanowski, kompozytor urodzony
na Ukrainie, a kojarzony głównie z Zakopanem. Wyjaśniamy, jak
władze miejskie mogą pozyskać nową siedzibę muzeum bez
większych nakładów finansowych. Opisujemy także sukces firmy
produkującej materiały budowlane, która mimo kryzysu branży,
nieprzerwanie od 20 lat dynamicznie się rozwija. 
To jedynie część pozytywnie zaskakujących publikacji na łamach
bieżącego wydania. 

Zapraszam do lektury! 

Redaktor prowadzący 
Wojciech Leśny 

16-19

Toolex już
rekordowy

Ustawa wylała
sport z kąpielą
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Strefa informacji

Opla
w Gliwicach

Je stem dum ny zosią gnięć za kła du GMMP
na prze strze ni ostat nich 15 lat. Zna ko mi ta
za ło ga ido sko na łe port fo lio umoż li wi ły efek -

tyw ne wy ko rzy sta nie te go cza su, po mi mo czę -
sto nie sta bil nej sy tu acji na ryn ku sa mo cho do -
wym wEu ro pie – mó wi An drzej Kor pak, dy rek -
tor ge ne ral ny Ge ne ral Mo tors Ma nu fac tu ring
Po land. – Szcze gól nie waż ne jest dla nas to, że
po mi mo prze ciw no ści uda ło nam się utrzy mać
peł ne za trud nie nie oraz uzy skać gwa ran cję pro -

duk cji ko lej nej ge ne ra cji Astry – do da je. Łącz -
na war tość tej pierw szej w Ka to wic kiej Spe cjal -
nej Stre fie Eko no micz nej in we sty cji wy no si mi -
liard eu ro. Fa bry ka za trud nia3 tys. osób ipo mi -
mo kry zy su utrzy mu je zatrudnienie nanie zmie -
nio nym po zio mie. Po nad to wfir mach współ pra -
cu ją cych po wsta ło oko ło 15 tys. do dat ko wych
miejsc pra cy. Do koń ca sierp nia te go ro ku li nię
pro duk cyj ną fa bry ki opu ści ło po nad 1,8 mi lio -
nasa mo cho dów, zcze go po nad98 proc. tra fi -

ło naeks port. Sta no wi to około1,5 proc. rocz nej
war to ści eks por tu kra jo we go, czy niąc zpol skie -
go za kła du Opla waż ny pod miot dla ży cia go -
spo dar cze go re gio nu i kra ju. Du ża ela stycz -
ność i kon ku ren cyj ność za kła du, za ufa nie
władz kon cer nu oraz pro in we sty cyj na po li ty ka
władz pań stwa, a tak że mia sta Gli wi ce, umoż li -
wi ły je go in ten syw ny roz wój, po mi mo nie sprzy -
ja ją cych wa run ków ryn ko wych. Ostat nie czte ry
la ta (2009 – 2013) upły nę ły podzna kiem wpro -

wa dze nia dopro duk cji pię ciu mo de li. Obec nie
na jed nej li nii pro du ko wa nych jest łącz nie sześć
mo de li dla sio strza nych ma rek Opel i Vau xhall:
Astra Hatch back, Astra Se dan, Astra GTC co -
upe, Astra OPC, Astra Clas sic Se dan oraz naj -
now szy mo del – ka brio let Ca sca da. W 2009 r.
za kład zo stał jed nost ką od po wie dzial ną za ja -
kość wszyst kich mo de li Astry w eu ro pej skim
od dzia le GM – Opel/Vau xhall. Rok 2013 na le -
ży donaj waż niej szych whi sto rii za kła du – wdro -

żo ny do pro duk cji w lu tym ka brio let Ca sca da,
po sze rzył ga mę mo de lo wą za kła du o sa mo -
chód kla sy pre mium. Pla no wa ne jest już uru -
cho mie nie na stęp ne go mo de lu – ko lej nej ge -
ne ra cji Astry. Wy so kie za an ga żo wa nie gli wic kiej
za ło gi i zna ko mi ta ja kość pro du ko wa nych przez
nią sa mo cho dów by ły jed ny mi z głów nych
czyn ni ków, któ re przy czy ni ły się dopod ję cia de -
cy zji o ulo ko wa niu pro duk cji te go be st sel le ru
Opla w pol skiej fa bry ce. W mar cu 2012 r. fir ma

za koń czy ła wdra ża nie Zin te gro wa ne go Sys te -
mu Za rzą dza nia obej mu ją ce go pięć ob sza rów
dzia łal no ści: Ja kość, Śro do wi sko, Bez pie czeń -
stwo i Hi gie na Pra cy, Ener gia oraz Cią głość
Dzia ła nia. Utrzy ma nie wy so kich stan dar dów
wkaż dym znich jest prio ry te tem dla kie row nic -
twa za kła du, aszcze gól ne osią gnię cia wza kre -
sie efek tyw ne go za rzą dza nia ener gią w za kła -
dzie zo sta ło uho no ro wa ne Na gro dą Mi ni stra
Śro do wi ska. 

Dokładnie 31 sierpnia upłynęło piętnaście lat od dnia, w którym z linii
produkcyjnej zakładu GMMP w Gliwicach - wtedy Opel Polska – zjechał
pierwszy samochód: biała Astra Classic

15lat 
Flagowy inwestor Podstrefy Gliwickiej KSSE 
świętuje jubileusz

207tys.
Moce produkcyjne

1,8 mln
Liczba wyprodukowanych
samochodów

3tys.
Liczba pracowników

74 ha
Całkowita powierzchnia
zakładu

6
Modeli samochodów
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rozmowa 
z piotrem uSzokiem,
prezydentem katowic

Do końca tego roku 
w firmie powinno
pracować już 400 osób 
– docelowo 2 tysiące

Strefa informacji

Udane pierwsze półrocze 2013 r. Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

lepsze wyniki KSSE
niż zakładano
W pierwszym półroczu 2013 r. KSSE pozyskała 17 nowych projektów inwestycyjnych 
o łącznej wartości 800 mln zł. Dzięki temu powstanie około tysiąca nowych miejsc pracy, a to jeszcze nie koniec

NOWY OBSZAR KSSE
 Ulgi podatkowe.

  Plan zagospodarowania: tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, 

terenem pod plac manewrowy i parking. 

2

2.
2.

Kontakt:

e-mail: zory@ksse.com.pl

Nowy inwestor w Podstrefie Tyskiej Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej

Nawet 300 nowych
miejsc pracy w Tychach

D
ay co jest no wym in we sto -
rem w KSSE. Swo ją dzia łal -
ność bę dzie pro wa dzić
w ha li o po wierzch ni pra -

wie 20 tys. m2 na le żą cej do Se gro In du -
strial Park Ty chy. Koszt in we sty cji sza co -
wa ny jest na co naj mniej 43 mln zł, a do -
ce lo we za trud nie nie ma wy no sić na -
wet 300 osób. Day co to świa to wy li der
w pro jek to wa niu, pro duk cji oraz sprze -
da ży sze ro kiej ga my pa sków roz rzą du,
na pi na czy, kół pa so wych i czę ści hy -
drau licz nych, sto so wa nych w sil ni kach
sa mo cho dów oso bo wych i cię ża ro -
wych, ma szyn rol ni czych i bu dow la nych

oraz in nych urzą dzeń prze my sło wych.
W ty skim za kła dzie bę dą pro du ko wa ne
ko ła pa so we z tłu mie niem drgań skręt -
nych mon to wa ne w sil ni kach zna nych
eu ro pej skich od bior ców. Na ca łym świe -
cie fir ma za trud nia oko ło 3,5 tys. pra cow -
ni ków w kil ku na stu za kła dach pro duk -
cyj nych, cen trach dys try bu cyj nych, cen -
trach tech nicz nych oraz biu rach sprze -
da ży. W Pol sce dzia łal ność pro wa dzi
rów nież od dział After mar ket, któ re go
biu ro zlo ka li zo wa ne jest w War sza wie.
W za kła dzie Day co w Ty chach jesz cze
do koń ca ro ku za trud nie nie po win no
zna leźć 100 osób.

Kto je stworzy? Polska spółka amerykańskiego koncernu Dayco,
która już jesienią uruchomi w Tychach produkcję elementów
do silników 

Konferencja w Pawłowicach 

KSSE 40% 
- last minute
Podstrefa Jastrzębsko-Żorska oraz
Urząd Gminy Pawłowice zorganizował
w środę 25 września całodniową
konferencję pod nazwą „Katowicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna,
40% – last minute”

P
od czas kon fe ren cji przy bli żo ne zo sta ły
za gad nie nia zwią za ne z aspek ta mi in we -
sto wa nia w Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre -
fie Eko no micz nej – za rów no pod ką tem

te ma ty ki ulg po dat ko wych – w tym rów nież w kon -
tek ście pla no wa nej ob niż ki pu ła pu po mo cy pu blicz -
nej dla wo je wódz twa ślą skie go z 40 proc. 
do 25 proc. Oma wia no rów nież prak tycz ne aspek -
ty in we sto wa nia w KSSE oraz dokonano przed sta -
wie nia te re nów in we sty cyj nych Stre fy. Kon fe ren cja
od by ła się w Sa li Ra dy Gmi ny w Paw ło wi cach. Wię -
cej na te mat jej prze bie gu na pi sze my w ko lej nym
wy da niu ma ga zy nu. 

N
ie koniec roku i nie koniec
inwestycji. Choć wstyczniu zarząd
KSSE ostrożnie szacował, że
rok 2013 zamknie z około 20

nowymi projektami inwestycyjnymi o łącznej
wartości 0,8-1,2 mld zł, dającymi 800-1200
miejsc pracy, już pierwsza połowa roku dała
wyniki zbliżone do zamierzonych. – Wyniki
osiągnięte w pierwszym półroczu pozwalają
sądzić, że nasze ostrożne szacunki z początku
roku zostaną przekroczone – mówi Piotr
Wojaczek, prezes KSSE. W całym ubiegłym
roku wydano w KSSE 26 pozwoleń
nadziałalność, zczego ponad połowę otrzymały
firmy już w Strefie działające. Istniejąca 
od 1996 r. Katowicka SSE to największa
spośród wszystkich polskich stref tego typu
podwzględem wartości inwestycji i stworzonych
miejsc pracy. Wyliczono, że co piąty pracownik

zatrudniony na terenie polskich Specjalnych
Stref Ekonomicznych pracuje właśnie naterenie
KSSE. Zrealizowane tu inwestycje kosztowały

wsumie blisko20 mld zł. Przez wszystkie lata jej
działalności zrealizowano ponad200 projektów,
które przyniosły ok.50 tys. miejsc pracy.
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rozmowa z prof. joanną domańSką,
prezeSem towarzyStwa
muzycznego im. karola
SzymanowSkiego 

ka to wi ce 
po trze Bu ją
Szy ma now skie go

rozmowa Vip

Kto jest kim?

Studiowała wakademii muzycznej
wkrakowie uprof. jana hoffmana
iakademii muzycznej wkatowicach
wklasie fortepianu prof. andrzeja
jasińskiego. Studia ukończyła
wkatowicach, otrzymując dyplom
zwyróżnieniem. 
Swoje umiejętności pianistyczne
doskonaliła jako stypendystka
rządu francuskiego
podkierunkiem livii rév wparyżu
(1986-87). jest wybitną
interpretatorką dzieł karola
Szymanowskiego. 
laureatka międzynarodowych
konkursów pianistycznych: 
im.m. long i j. thibaud wparyżu
(1981), im. a. casagrande wterni we
włoszech (1982) oraz estrady
młodych festiwalu pianistyki
polskiej wSłupsku (1982).
ma wswoim dorobku3 płyty
monograficzne zdziełami
Szymanowskiego oraz zpolską
muzyką kameralną. wszystkie
uzyskały nominacje donagrody
polskiego przemysłu
fonograficznego „fryderyk”.
natomiast nagrana w2007 roku
płyta „karol Szymanowski piano
works” otrzymała jedną
znajbardziej prestiżowych nagród
„Supersonic award”
luksemburskiego magazynu
muzycznego „pizzicato”. 
joanna domańska prowadzi klasę
fortepianu wakademii muzycznej
wkatowicach, bierze udział
wpracach jury ogólnopolskich
imiędzynarodowych konkursów
pianistycznych (Bratysława, jesenik,
Brno, rabat, tokio), wykłada
nakursach mistrzowskich.
odgrudnia2011 r. pełni funkcję
prezesa towarzystwa muzycznego
im. karola Szymanowskiego.

prof. 
joanna domańSka

Stre fa: Wal dorff, Ki lar, Lu to sław ski. Jak to
jest być pre ze sem in sty tu cji, któ rą za kła da li
mię dzy in ny mi ta cy lu dzie? 
Jo an na Do mań ska: Te na zwi ska zo bo -
wią zu ją. Ale mu szę z pew ną prze ko rą
przy znać, że i ja by łam nie mal od po -
cząt ku za an ga żo wa na w dzia łal ność
na rzecz Szy ma now skie go. W la -
tach siedemdziesiątych, kie dy cho dzi -
łam do szko ły pod sta wo wej, mia ła miej -
sce wiel ka ak cja spo łecz na wy ku pu
„At my” z rąk pry wat nych (At ma to za ko -
piań ska wil la, w któ rej miesz kał i two rzył
Szy ma now ski w la tach 1930-35 –
przyp. red.). Tę wiel ką ak cję na ska lę
ogól no pol ską ko or dy no wał Je rzy Wal -
dorff. Uczęsz cza łam wte dy do szko ły
mu zycz nej w Gli wi cach. Za ję cia od by -
wa ły się po po łu dniu. W po nie dział ki
nada wa no aku rat „Zwie rzy niec” w TVP
awnim fil my oPsie Huc kel ber ry iMysz -
ce Mi ki. Nie umia łam ode rwać się
od te le wi zo ra, więc czę sto spóź nia łam
się na lek cje. A za każ de spóź nie nie
wę dro wa ła zło tó wecz ka do pusz ki z na -
pi sem „At ma”. Mó wiąc już po waż nie,
wte dy wca le nie my śla łam, że bę dę
mia ła ja ki kol wiek zwią zek z Ka ro lem
Szy ma now skim. To, że je stem te raz
pre ze sem To wa rzy stwa je go imie nia,
jest kon se kwen cją pew nych wy da rzeń.
Za czę ło się to, kie dy jed na z mo ich stu -
den tek po sta no wi ła wziąć udział w kon -
kur sie i mu sia ła przy go to wać kom po zy -
cje Ka ro la Szy ma now skie go. No i jak tu

uczyć, je że li się cze goś nie zna? I tak
się za czę ła mo ja zna jo mość z Szy ma -
now skim.

Prze szła Pa ni z teo rii do prak ty ki?
Tak, za czę łam grać Szy ma now skie -
go – wcze śniej po zo sta wał po za or bi tą
mo ich za in te re so wań. Mia łam wre per tu -
arze zu peł nie in ne utwo ry. By łam
pod wiel kim wra że niem Brahm sa – wy -
gra łam kon kurs po świę co ny te mu kom -
po zy to ro wi. Otrzy ma łam sty pen dium rzą -
du fran cu skie go, by łam za fa scy no wa -
nakom po zy to ra mi fran cu ski mi. Do pie ro
po sta no wie nie mo jej stu dent ki spra wi ło,
że za chwy ci łam się twór czo ścią Szy ma -
now skie go i ten za chwyt trwa do dzi siaj.
Obec nie mam w swo im do rob ku ar ty -
stycz nym3 mo no gra ficz ne pły ty zutwo -
ra mi Szy ma now skie go. Pierw sza z nich
za wie ra ją ca m.in. kom plet Ma zur ków
op. 50 i zo sta ła bar dzo do brze przy ję ta
przez eu ro pej ską kry ty kę. To wa rzy stwo
Mu zycz ne im. Ka ro la Szy ma now skie go
do ce ni ło to osią gnię cie iw1997 uho no -
ro wa ło mnie me da lem wy bi tym dla
uczcze nia 60. rocz ni cy śmier ci Szy ma -
now skie go. De dy ka cja brzmia ła: „w do -
wód uzna nia szcze gól ne go wkła du
w pro pa go wa nie dzie ła wiel kie go kom -
po zy to ra pol skie go”. Po tym kon tak cie
z To wa rzy stwem za czę łam się czę ściej
po ja wiać w Za ko pa nem. W ro ku 2002
przy je cha łam nazjazd wy bor czy i zna la -
złam się w za rzą dzie. 

To wa rzy stwo imienia Szy ma now skie go prze -
ży wa te raz re ne sans. Jak wy glą da ły lo sy tej
in sty tu cji przez ostat nie 30 lat? 
Hi sto ria To wa rzy stwa to czy ła się róż nie.
Na po cząt ku by ła wiel ka eu fo ria – co
wi dzi my po skła dzie człon ków pierw -
sze go za rzą du: Woj ciech Ki lar, Ta de -
usz Żmu dziń ski, Wi told Ro wic ki. Tak że
li sta człon ków ho no ro wych to naj więk -
sze na zwi ska m.in.: Ar tur Ru bin ste in,
Świa to sław Rich ter, Hen ryk Sze ryng,
Hen ryk Mi ko łaj Gó rec ki. Oczy wi ście
by ły to cza sy kie dy me ce nat spra wo -
wa ło pań stwo. Ono za pew nia ło bu -
dżet, mo gli śmy więc pla no wać na szą
dzia łal ność. To jest w kul tu rze bar dzo
waż ne: ar ty ści z „naj wyż szej pół ki” ma -
ją ka len darz wy peł nio ny na wet kil ka lat
do przo du. Po tem był okres trans for -
ma cji, kie dy z piesz czo cha sta li śmy się
zu peł nym pa ria sem. Na gle mu sie li śmy
się zna leźć w zu peł nie no wych re -
aliach, nie by ło do ta cji, a pie nią dze
na dzia łal ność sta tu to wą trze ba by ło
wy szar py wać. Sy tu acja zmu si ła To wa -
rzy stwo do przy ję cia sta tu su Or ga ni za -
cji Po żyt ku Pu blicz ne go w na dziei pod -
ra to wa nia fi nan sów z od pi sów po dat -
ko wych. Zli kwi do wa li śmy tak że biu ro
w Za ko pa nem, by zmi ni ma li zo wać
kosz ty oso bo we. War to w tym mo men -
cie wspo mnieć, że Za rząd pra cu je
spo łecz nie od za wsze. Prze świad cze -
nie o ko niecz no ści dzia łań na rzecz
Ka ro la Szy ma now skie go i pa sja by ła
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i jest mo to rem na pę do wym na sze go
dzia ła nia. Okres trans for ma cji był bar -
dzo trud ny dla To wa rzy stwa, by ła to
w za sa dzie za paść. Jed nak po la tach
sta gna cji uda ło nam się od bu do wać
na szą po zy cję i jak pa trzę z dzi siej szej
per spek ty wy, to szcze gól nie w ostat -
nich la tach na sza dzia łal ność na bra ła
roz ma chu. Licz ba kon cer tów ewi dent -
nie zwięk szy ła się, wli cza jąc w to rów -
nież kon cer ty za gra ni cą. Pro jek tem
„Nie tyl ko Szy ma now ski” włą czy li śmy
się wwy da rze nia kul tu ral ne to wa rzy szą -
ce pre zy den cji Pol ski w Unii Eu ro pej -
skiej. Jak wia do mo, twór czość Szy ma -
now skie go by ła  mo ty wem prze wod -
nim tej pre zy den cji. Rząd RP – wresz -
cie! – do strzegł w dzie le Ka ro la Szy ma -
now skie go waż ny ele ment kształ to wa -
nia wi ze run ku na sze go kra ju.

Szy ma now ski jed nak nie jest tak roz po zna -
wal ny jak Cho pin. Je go mu zy ka jest zbyt
trud na? 
Tak, jest trud na je śli cho dzi o pro ble my
wy ko naw cze. Nie wie le jest utwo rów, któ -
re na da ją się do wy ko na nia na po zio -
mie śred niej szko ły mu zycz nej, ale to nie
umniej sza fak tu, że to jest wspa nia ła
mu zy ka. Fak tu ra utwo rów Szy ma now -
skie go jest o wie le bar dziej skom pli ko -
wa naniż Beetho ve naczy Mo zar ta, więc
czas ja ki ar ty sta mu si po świę cić naprzy -
go to wa nie jest nie współ mier nie dłuż szy
niż czas po świę co ny na przy go to wa nie

obie go we go re per tu aru. My ślę, że to
jed na z przy czyn dla któ rych Szy ma -
now ski rzad ko po ja wiał się na es tra -
dach. Rów nież to, że par ty tu ry Szy ma -
now skie go pi sa ne są na roz bu do wa ny
skład or kie stro wy ogra ni cza w pe wien
spo sób moż li wość wy ko ny wa nia je go
kom po zy cji przez or kie stry w mniej -
szych ośrod kach. Acz kol wiek to też się
bar dzo zmie nia w ostat nich cza sach.
To, co nam się wy da wa ło z per spek ty -
wy 30 lat od śmier ci na sze go pa tro -
naawan gar dą, no wo cze sno ścią, wmo -
men cie kie dy mi nę ło80 lat ma zu peł nie
in ny wy miar. My ślę, że re ne sans mu zy -
ki Szy ma now skie go, któ ry te raz prze ży -
wa my, ma pod ło że wła śnie w upły wie
cza su. Co cie ka we, mło dzi wy ko naw cy
z kra jów azja tyc kich bar dzo czę sto się -
ga ją po je go utwo ry, nie wiem czy nie
czę ściej niż w Eu ro pie.

Czym obec nie zaj mu je się To wa rzy stwo
imienia Ka ro la Szy ma now skie go? 
Bar dzo istot na jest dla nas dzia łal ność
fe sti wa lo wa. Od trzydziestu sześciu lat
w Za ko pa nem or ga ni zu je my „Dni Mu -
zy ki Ka ro la Szy ma now skie go”. Na po -
cząt ku by ły ogól no pol skie, w tej chwi li
przy jeż dża ją rów nież ar ty ści z za gra ni cy.
Dru gi fe sti wal or ga ni zu je my wAka de mii
Mu zycz nej wKa to wi cach. Róż ni ca mię -
dzy ty mi fe sti wa la mi jest znacz na. WZa -
ko pa nem, w wil li „At ma” pa nu je nie po -
wta rzal ny kli mat, któ ry udzie la się za rów -

no wy ko naw com, jak i mu zy kom. Po -
za tym każ dy kon cert lip co we go fe sti wa -
lu jest po prze dzo ny pre lek cją, więc ma
to tak że wa lor edu ka cyj ny. Na to miast
mar co wy fe sti wal w Ka to wi cach jest
skie ro wa ny dobar dziej wy ma ga ją ce go
słu cha cza – że by nie po wie dzieć słu -
cha cza wy kształ co ne go mu zycz nie,
asa mo miej sce uspra wie dli wia więk sze
am bi cje te go fe sti wa lu.

Jed nak na ka to wic kim fe sti wa lu im. Szy ma -
now skie go usły szeć moż na tak że utwo ry in -
nych kom po zy to rów. 
Po wo łu jąc w 1998 ro ku do ży cia „Wie -
czo ry z mu zy ką Ka ro la Szy ma now skie -

go” i… za mia rem na szym by ło stwo rze -
nie atrak cyj nej, ale rów nież am bit nej for -
mu ły fe sti wa lu. Zde cy do wa li śmy, że
każ de go ro ku przed sta wiać bę dzie my
twór czość Szy ma now skie go i tyl ko jed -
ne go, współ cze sne go mu kom po zy to -
ra. Zda rza ły się nam jed nak wy jąt ki, jak
w Ro ku Cho pi now skim czy Ro ku Lu to -
sław skie go, kie dy gra li śmy utwo ry tych
wła śnie kom po zy to rów. In nym wy jąt -
kiem by ło 75-le cie Aka de mii Mu zycz nej
w Ka to wi cach, kie dy to kom po zy cje
Szy ma now skie go ze sta wi li śmy z utwo -
ra mi ślą skich twór ców. Kon cer ty fe sti -
wa lu da ją za tem oka zję do po rów -
nań – spra wia ją, że me lo ma ni mo gą
po słu chać mu zy ki Szy ma now skie go
w róż nych kon tek stach, mo gą zo rien to -
wać się jak bo ga ta i róż no rod na by ła
epo ka, w któ rej two rzył i jak na tym tle
pre zen tu ją się do ko na nia Szy ma now -
skie go. Nie mo gę po wstrzy mać się
od za cy to wa nia czę sto wra ca ją cych
kon klu zji: a jed nak nasz Szy ma now ski
jest lep szy!

Ja ki bę dzie naj bliż szy fe sti wal w Ka to wi -
cach. 
Sły szał Pan o Al fre do Ca sel la? 

Nie. 
To kom po zy tor wło ski, przy ja ciel Szy ma -
now skie go. Pi kan te rii do da je fakt, że
w 1927 ro ku Ca sel la, Szy ma now ski
i Béla Bar tók uczest ni czy li w kon kur sie

kom po zy tor skim w Fi la del fii. Bar tók
zSzy ma now skim po sła li kwar te ty, aCa -
sel la po słał se re na dę na pięć in stru -
men tów. I ja ki był wy nik? Szy ma now ski
nie zo stał do ce nio ny przez ju ry kon kur -
su, a tam ci dwaj po dzie li li mię dzy so -
bą I na gro dę. Do szłam do wnio sku, że
moż na by by ło po la tach zwe ry fi ko wać
ten wer dykt. Po raz pierw szy whi sto rii fe -
sti wa lu chce my za pro po no wać pu blicz -
no ści ple bi scyt – bę dzie my pro sić ood -
da nie gło sów na utwór, któ ry się bar -
dziej spodo ba. Je stem prze ko na na, że
ten ro dzaj za ba wy przy nie sie, oprócz
do znań ar ty stycz nych, rów nież ogrom -
ne emo cje. 

Po za dzia łal no ścią fe sti wa lo wą or ga ni zu je cie
Pań stwo tak że kon kur sy.
Tak, ka to wic ka Aka de mia Mu zycz -
na od 1979 ro ku no si imię Ka ro la
Szy ma now skie go, a ce lem To wa rzy -
stwa jest, by tu wła śnie stwo rzyć cen -
trum wy da rzeń mu zycz nych zwią za -
nych z Szy ma now skim. Ma my już fe -
sti wal je mu po świę co ny (od 1998 ro -
ku) i za mie rza my stwo rzyć Mię dzy na -
ro do we Kon kur sy Mu zycz ne im. Ka -
ro la Szy ma now skie go w pię ciu dys -
cy pli nach – ubie gło rocz ny kon kurs
kom po zy tor ski oka zał się zna ko mi -
tym po cząt kiem. I Mię dzy na ro do wy
Kon kurs Kom po zy tor ski im. Ka ro la
Szy ma now skie go To wa rzy stwo ogło -
si ło w 2012 ro ku, w 130. rocz ni cę uro -

dzin kom po zy to ra. Li czy li śmy na to,
że bę dzie my mie li oko ło 50 zgło szeń,
a mie li śmy re kor do wą licz bę 176! Kie -
dy przy szła set na par ty tu ra, za czę li -
śmy się ła pać za gło wy – nikt się te go
nie spo dzie wał, a dla ju ro rów to był
praw dzi wy ma ra ton. Za sta na wia li śmy
się, co za de cy do wa ło o tak nie by wa -
łym za in te re so wa niu tym kon kur -
sem? By ło oczy wi ste, że nie na gro dy
pie nięż ne. Pierw sza na gro da w wy so -
ko ści 15 tys. zł nie sta no wi ła ła ko me -
go ką ska. O atrak cyj no ści za de cy do -
wa ły na gro dy w po sta ci wy ko nań na -
gro dzo nych kom po zy cji i przede
wszyst kim oso ba pa tro na kon kur su.
Suk ces kon kur su kom po zy tor skie go
do dał nam skrzy deł i już we wrze -
śniu 2014 ro ku za pra sza my mło dych
mu zy ków do wzię cia udzia łu w I Mię -
dzy na ro do wym Kon kur sie Kwar te tów
Smycz ko wych im. Ka ro la Szy ma now -
skie go. W naj bliż szej przy szło ści pla -
nu je my kon kur sy w na stęp nych dys -
cy pli nach: śpiew, skrzyp ce i for te -
pian.

Jed nak nie zaj mu je cie się Pań stwo je dy nie
kon kur sa mi i fe sti wa la mi. Pro wa dzi cie tak że
in ną dzia łal ność na rzecz krze wie nia wie dzy
na te mat Szy ma now skie go. 
Tak, jed nym z na szych przed się wzięć
są obec nie sta ra nia o nada nie imie nia
Ka ro la Szy ma now skie go lot ni sku w Py -
rzo wi cach. 

Pro jek tem 
„Nie tyl ko Szy ma now ski” 
włą czy li śmy się w wy da rze nia
kul tu ral ne to wa rzy szą ce pre zy -
den cji Pol ski w Unii Eu ro pej skiej
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Dla cze go Pa ni uwa ża, że wła śnie Szy ma now -
ski po wi nien być pa tro nem ka to wic kie go lot -
ni ska? 
Sta ło się do brą tra dy cją wPol sce, że lot -
ni skom na da je się imio nanaj więk szych
Po la ków, któ rzy po nie śli wiel kie za słu gi
szcze gól nie w dzie dzi nie kul tu ry, na uki
i sztu ki, a jed no cze śnie są po sta cia mi
roz po zna wal ny mi na ca łym świe -
cie. I tak Cho pin jest pa tro nem lot ni ska
w War sza wie, Wie niaw ski w Po zna niu,
Pa de rew ski w Byd gosz czy, a Ko per nik
we Wro cła wiu. Ka to wi ce, ja ko mia sto
wy so kiej kul tu ry mu zycz nej, są od lat
zwią za ne z Szy ma now skim. 

Jest on obok Gó rec kie go, Ki la ra,
NOSPR –bez wąt pie nia wi zy tów ką mia -
sta. Na stęp nym plu sem tej kan dy da tu -
ry jest rów nież jej cał ko wi ta apo li tycz -
ność. Szy ma now ski ja ko czło wiek
o wiel kiej kul tu rze oso bi stej stał za wsze
po nad po dzia ła mi po li tycz ny mi.

I ostat ni po wód, last but not le ast:
na le ży pa mię tać, że Szy ma now ski był
re pa trian tem ze wscho du po utra cie
ro dzin ne go ma jąt ku Ty mo szów ce
na Ukra inie. A wła śnie Śląsk za wsze
przy gar niał rze sze emi gran tów i re pa -
trian tów, szcze gól nie po 1945 ro ku
sta jąc się ich dru gą oj czy zną. Nada nie
lot ni sku na zwy Szy ma now ski Air port
Ka to wi ce by ło by więc uho no ro wa -
niem wiel kie go mu zy ka, a jed no cze -
śnie syn te zą sze ro ko za kro jo nych
dzia łań po dej mo wa nych przez mia sto
Ka to wi ce o uzy ska nie sta tu su Mia sta

Mu zy ki UNESCO. Ka rol Szy ma now ski
był by god nym pa tro nem lot ni ska.

Cze go mo że my ży czyć Pa ni i pro wa dzo ne mu
przez Pa nią To wa rzy stwu? 
Me ce na sów ta kich jak Ka to wic ka Spe -
cjal na Stre fa Eko no micz na. Dzie ła wiel -
kich ma la rzy, ar chi tek tów czy kom po zy to -
rów, któ ry mi te raz się za chwy ca my, nie
po wsta ły by bez me ce na tu. Wprze szło ści
me ce na sa mi by li mo nar cho wie, ksią żę ta,
du chow ni – wdzi siej szych cza sach tę ro -
lę prze ję ły fir my. My ślę, że do brym zwy -
cza jem jest, je śli część wy pra co wa ne go
zy sku fir my de cy du ją się prze ka zać naja -
kiś in ny cel, niż tyl ko wła sny roz wój. Ale
szcze rze po wiem, że więk szość firm pa -
trzy na spon so ring prak tycz nie. Prio ry te -
tem jest zdro wie, dzie ci i ich wy cho wa nie,
ho spi cja, ale rów nież prio ry te tem dla wie -
lu firm jest sport. Kul tu ra wy so ka jest mniej
wi docz na, mniej wi do wi sko wa i za wsze
prze gry wa my wsta ra niach ospon so ring.
Ina czej by ło ze Stre fą. Od pierw sze go
kon tak tu pre zes Piotr Wo ja czek zde cy do -
wał się nam po móc iStre fa wier nie wspie -
ra To wa rzy stwo odwie lu, wie lu lat. Gdy by
nie Stre fa, rze czy wi ście wie le pro jek tów
To wa rzy stwa po zo sta ło by w sfe rze ma -
rzeń. Mo ja oso bi sta wdzięcz ność dla pre -
ze sa Wo jacz ka jest ogrom na. Je stem
szczę śli wa, że za wsze mo gę li czyć na ja -
kieś wspar cie KSSE. A po za tym jest mi
sza le nie mi ło, kie dy wi dzę pa nów pre ze -
sów nakon cer tach. 

Roz ma wiał Woj ciech Le śny 

Karol Szymanowski, kompozytor.
Urodzony 3 października 1882 roku
w Tymoszówce, zmarł 29
marca 1937 roku w Lozannie.
Dzieciństwo spędził
w Tymoszówce na Ukrainie.
W 1889 rozpoczął naukę gry
na fortepianie najpierw
pod kierunkiem ojca, potem
w szkole muzycznej u Gustawa
Neuhausa w Elizawetgradzie.
W latach 1901-05 studiował
u Marka Zawirskiego (harmonia)
i Zygmunta Noskowskiego
(kontrapunkt i kompozycja)
w Warszawie. W tym czasie poznał
Pawła Kochańskiego, Artura
Rubinsteina, Grzegorza Fitelberga,
Stanisława Ignacego Witkiewicza
„Witkacego” i Stefana
Żeromskiego. W 1905 odbył,
wspólnie z Witkacym, pierwszą
podróż do Włoch. W tym samym
roku wraz z Grzegorzem
Fitelbergiem, Ludomirem
Różyckim i Apolinarym Szeluto
założył Spółkę Nakładową Młodych
Kompozytorów Polskich, działającą

pod mecenatem księcia
Władysława Lubomirskiego
i promującą twórczość polskich
kompozytorów współczesnych.
Grupa ta zyskała niebawem miano
„Młodej Polski”. W 1906 odbyły się
koncerty kompozytorskie jej
członków w Warszawie i Berlinie.
W latach 1906-07 Karol
Szymanowski wyjeżdżał
kilkakrotnie do Berlina i Lipska,
a w 1908 odbył kolejną podróż
do Włoch. W 1912 osiedlił się
w Wiedniu. W tym czasie nawiązał
kontakt z firmą Universal-Edition,
z którą podpisał kontrakt na 10 lat.
W 1914 odbył kolejną podróż
do Włoch oraz na Sycylię, do Afryki
Północnej, Paryża i Londynu, zaś
w latach 1915-16 wyjeżdżał
do Kijowa, Moskwy i Petersburga.
W 1917, na skutek bolszewickiej
rewolucji październikowej,
kompozytor na zawsze opuścił
Tymoszówkę. Przeprowadził się
do Elizawetgradu, a w 1919 osiedlił
się w Warszawie. W 1921 wraz
z Pawłem Kochańskim i Arturem

Rubinsteinem odbył podróż
do Stanów Zjednoczonych.
W maju 1922 odbył się jego
koncert kompozytorski w Paryżu,
zakończony wielkim sukcesem.
W sierpniu 1922 przyjechał po raz
pierwszy po I wojnie światowej
do Zakopanego, które odtąd zaczął
regularnie odwiedzać. Jego
artystyczne zainteresowania
skupiają się coraz bardziej
na polskiej muzyce ludowej,
szczególnie podhalańskiej
i kurpiowskiej. W 1926 odrzucił
propozycję objęcia stanowiska
dyrektora Konserwatorium
Kairskiego. Od 22 lutego 1927
do 31 sierpnia 1929 był rektorem
Konserwatorium Warszawskiego.
W 1929 odbył kurację
w sanatorium Edlach w Austrii,
a później w Davos w Szwajcarii.
Od 1 września 1930
do 30 kwietnia 1932 pełnił funkcję
rektora Wyższej Szkoły Muzycznej
w Warszawie. Od 1930 zamieszkał
na stałe w Zakopanem w willi
„Atma”. W latach 1933-36

koncertował jako wykonawca
własnych utworów we Francji,
Belgii, Holandii, Anglii, Włoszech,
Jugosławii, Bułgarii, Niemczech,
Szwecji, Danii, Norwegii i Związku
Radzieckim. W listopadzie 1935
na zawsze opuścił „Atmę”. W 1936
przebywał kilkakrotnie
w sanatorium w Grasse we Francji.
Planował podjęcie pracy w Śląskim
Konserwatorium Muzycznym
w Katowicach. W marcu 1937
przyjechał do sanatorium
w Lozannie, gdzie zmarł.

Źródło: www.polmic.pl

KAROL SZYMANOWSKI 
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Strefy do 2026 roku
50. Konferencja Specjalnych Stref Ekonomicznych 

w środę 11 września rozpoczęła Się konferencja
Specjalnych Stref ekonomicznych.50 edycja niemal
w całości poświęcona Była konSekwencjom przedłuŻenia
działalności SSe do 2026 roku

Ob ra dy Kon fe ren cji Spe cjal nych Stref
Eko no micz nych roz po czę ły się w ka -
to wic kim ho te lu Dia ment. Przed sta wi -
cie le 14 stref w trak cie kon fe ren cji
w pierw szej ko lej no ści zaj mo wa li się
kon se kwen cja mi prze dłu że nia funk -
cjo no wa nia spe cjal nych stref eko no -
micz nych do 31 grud nia 2026 ro ku,
co na stą pi ło w wy ni ku de cy zji Ra dy
Mi ni strów z 23 lipca 2013 r. O de cy zję
prze dłu ża ją cą dzia łal ność SSE w Po -
lce sta ra no się od kil ku lat. Stre fy są
bo wiem świet nym na rzę dziem przy -
cią ga ją cym in we sto rów, któ rzy, aby

móc roz po cząć dzia łal ność na pre fe -
ren cyj nych wa run kach, mu szą za gwa -
ran to wać kon kret ne na kła dy w in we -
sty cje oraz okre ślo ną liczbę no wych
miejsc pra cy. – Wy dłu że nie okre su
funk cjo no wa nia spe cjal nych stref eko -
no micz nych przede wszyst kim jest do -
brą wia do mo ścią dla Pol ski, po nie waż
w dal szym cią gu bę dzie my mo gli wy -
ko rzy sty wać ten spraw dzo ny i sku tecz -
ny śro dek po zy ski wa nia no wych in we -
sty cji– tłu ma czy Piotr Wo ja czek, pre -
zes Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy Eko -
no micz nej. – Uni ka my sy tu acji ob ni że -

nia atrak cyj no ści in we sty cyj nej w kon -
ku ren cji z na szy mi są sia da mi, a z dru -
giej stro ny in we sto rzy, któ rzy otrzy ma -
li bez ter mi no we ze zwo le nia wy da ne
po 2008 ro ku, au to ma tycz nie mo gą li -
czyć na prze dłu że nie ich waż no ści
do 2026 ro ku – do daje. W oce nie pre -
ze sa Wo jacz ka ta ostat nia spra wa po -
win na być po twier dzo na w naj bliż -
szym cza sie przez Mi ni ster stwo Go -
spo dar ki. Uczest ni cy kon fe ren cji
w związ ku z prze dłu że niem funk cjo no -
wa nia Stref do ro ku 2026 przy stą pi li
do opra co wy wa nia wspól nej stra te gii

pro mo cyj nej oraz współ pra cy po -
szcze gól nych Stref w re ali za cji kon -
kret nych pro jek tów – roz wi ja niu ini cja -
tyw kla stro wych, pro jek tów edu ka cyj -
nych itp. Uczest ni cy kon fe ren cji zgo -
dzili się tak że co do te go, że ko niecz -
na, z uwa gi na mię dzy na ro do wą kon -
ku ren cję po zy ski wa nia in we sty cji oraz
ocze ki wa nia re gio nów, jest li be ra li za -
cji wa run ków obej mo wa nia te re na mi
stre fo wy mi grun tów pu blicz nych oraz
zła go dze nie kry te riów obej mo wa nia
grun tów pry wat nych pod okre ślo ne
pro jek ty in we sty cyj ne. 
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W 1993 r. za re je stro wa no w Pol sce
wcho dzą cą w skład Gru py Sa int -Go -
ba in spół kę Gul l fi ber. Już w po ło -
wie 1994 r. fir ma współ pra co wa ła
z 44 part ne ra mi han dlo wy mi. Wów -
czas roz po czę to rów nież po szu ki wa -
nia w Pol sce lo ka li za cji dla przy szłej
fa bry ki weł ny mi ne ral nej. Pod uwa gę
bra no trzy za kła dy: Izo la cja Ni dzi ca,
Izo la cja Mał ki nia i Po li no va Gli wi ce.
De cy zja o roz po czę ciu pro duk cji
w Pol sce zo sta ła pod ję ta szyb ciej, niż
się spo dzie wa no. – Je dy ną rze czą,
któ ra by ła w tam tym cza sie w sta nie
spo wol nić nasz wzrost, ale na bar dzo
krót ko, był… sztorm na Bał ty ku. Był to
okres, kie dy spro wa dza li śmy do Pol -
ski kil ka na ście ti rów mie sięcz nie,
głów nie Uni -Ma ty z fa bry ki Gul l fi ber
AB w Bil le sholm na po łu dniu Szwe -
cji – mó wi Piotr Dauk sza, dy rek tor ge -
ne ral ny ISOVER w Pol sce. – Na sze
suk ce sy i wzra sta ją ce la wi no wo
udzia ły oraz wiel ki po ten cjał ryn ku,
a tak że za an ga żo wa nie sił sprze da ży,
skło ni ły Gru pę Sa int -Go ba in do przy -
spie sze nia de cy zji o wy bu do wa niu fa -

bry ki weł ny szkla nej w Pol sce tak,
aby śmy unie za leż ni li się od ka pry sów
po go dy i skró ci li czas od zło że nia za -
mó wie nia do do sta wy – wy ja śnia
Dauk sza.

RU SZY LI Z KO PY TA

Spo śród trzech po ten cjal nych lo ka li -
za cji no we go za kła du wy bór padł
na ist nie ją cą fa bry kę weł ny skal nej
Po li no va w Gli wi cach. W czerw -
cu 1996 r. do szło do pod pi sa nia umo -
wy i fir ma Gull fi ber Pol ska zo sta ła wła -
ści cie lem za kła du w Gli wi -
cach. – W tym mo men cie sta li śmy się
je dy ną fir mą z bran ży izo la cji w Pol -
sce, któ ra mia ła w swo jej ofer cie dwa
ty py weł ny mi ne ral nej – szkla ną i skal -
ną – mó wi Piotr Dauk sza. Pierw sza ło -
pa ta pod bu do wę za kła du zo sta ła
wbi ta w zie mię już wio sną 1997 r. Mię -
dzy na ro do wy ze spół spe cja li stów
w re kor do wym cza sie do pro wa dził
do uru cho mie nia no wo cze snej li nii
weł ny szkla nej, któ re na stą pi ło pod -
czas uro czy ste go otwar cia fa bry ki
w czerw cu 1999 r. Jed nak już od mo -

men tu za ku pu za kła du trwa ła mo der -
ni za cja li nii weł ny skal nej oraz pra ce
nad po pra wą izo la cyj no ści pro duk -
tów wy twa rza nych na li nii weł ny mi ne -
ral nej oraz nad po sze rze niem ich
port fo lio. – W efek cie pierw szy dach
pła ski na pre sti żo wą bu do wę fa bry ki
Opla w Gli wi cach, a kon kret nie na bu -
dy nek la kier ni, zo stał sprze da ny już
w 1996 r., a do sta wy kom ple to wa no
na wio snę ro ku 1997 – wspo mi -
na Dauk sza. Do dziś pro duk ty
ISOVER za in sta lo wa no w wie lu pre sti -
żo wych obiek tach, m.in. na Sta dio nie
Na ro do wym w War sza wie, cen trum
han dlo wym Ka zi mierz w Kra ko wie,
czy Sta rym Bro wa rze w Po zna niu.

20 lat ISOVER w Polsce

niekweStionowanym liderem toczącego Się juŻ od 20 lat wyścigu w Sektorze
Budowlanym jeSt uni-mata, wprowadzony na rynek w 1992 r. produkt marki iSoVer. wciąŻ
aktualny numer jeden wśród produktów do izolacji w polSce. Skąd taki SukceS? 

czarny
koń sektora

budowlanego

PRO DUK TY ZNAJ WY˚ SZEJ PÓŁ KI

Te dwa dzie ścia lat w wol no ryn ko wej
go spo dar ce to dla ISOVER-a „la ta
świetl ne”. – Roz po czy na li śmy ja ko
spół ka han dlo wa li czą ca tu zin pra cow -
ni ków. Dziś dys po nu je my jed nym
z naj no wo cze śniej szych za kła dów
pro duk cyj nych na świe cie z trze ma li -
nia mi pro duk cyj ny mi i 300 pra cow ni -
ka mi – mó wi Piotr Dauk sza. ISOVER
to nie kwe stio no wa ny li der w swo jej
bran ży. Fir ma dys po nu je naj bo gat szą
ofer tą pro duk to wą weł ny szkla nej
w Pol sce. No wo cze sna tech no lo gia
w fa bry ce w Gli wi cach po zwo li ła
na wdro że nie włók na „Ther mi star” dla
ca łej ga my pro duk tów z weł ny szkla -
nej. By ło to pierw sze w bran ży prze my -
sło we za sto so wa nie, któ re po zwo li ło
fir mie zna czą co wy prze dzić kon ku ren -
cję w ob sza rze ja ko ści i pa ra me trów
ter mo izo la cyj nych. Sztan da ro wy pro -
dukt fir my – Uni -Ma ta – znaj du je za sto -
so wa nie do słow nie wszę dzie tam,
gdzie jest po trzeb na izo la cja ter micz -
na. Sto su je się ją w tak oczy wi stych
apli ka cjach jak pod da sza, ale z po wo -
dze niem moż na ją wy ko rzy sty wać
rów nież ja ko izo la cję zbior ni ków, cy -

HisToria isoVEra w PoLsCE
• 1993 r. – rozpoczęcie działalności

Gullfiber Polska Sp. z o. o.
• 1996 r. – zakup zakładu produkcji wełny

skalnej Polinova w Gliwicach
• 1997 r. – rozpoczęcie budowy

nowoczesnej linii produkcyjnej wełny
szklanej

• 1999 r. – wielkie otwarcie fabryki
i uruchomienie linii produkującej
pierwsze rolki „polskiej Uni-Maty”

• 2001 r. – zmiana marki i logotypu
Gullfiber na markę ISOVER
i przemianowanie nazwy firmy
na Saint-Gobain ISOVER Polska

• 2006 r. – przyznanie godła „Teraz Polska”
oraz tytułu Budowlanej Marki Roku 2006

• 2008 r. – fuzja Saint-Gobain ISOVER
Polska oraz Rigips Polska. Nowa firma
przyjęła obecną nazwę Saint-Gobain
Construction Products Polska
i w następnych latach w jej struktury
weszły Weber, Ecophon i PAM

• 2008 r. – uroczyste otwarcie drugiej linii
produkcji wełny szklanej w Gliwicach.
Nowa linia do dziś jest jedną
z najnowocześniejszych tego typu
instalacji na świecie
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stern czy ru ro cią gów. Po za ryn kiem
bu dow la nym pro duk ty Gul l fi ber zna la -
zły za sto so wa nie ja ko izo la cja ter micz -
na i aku stycz na w pro duk cji ar ty ku łów
go spo dar stwa do mo we go i w prze my -
śle mo to ry za cyj nym. Pierw sze la -
ta XXI wie ku dla ISOVER-a w Pol sce
(zmia na na zwy fir my z Gul l fi ber na Sa -
int-Go ba in ISOVER Pol ska na stą pi ła
w 2001 r.), ozna cza ły zde cy do wa ne
przy spie sze nie we wpro wa dza niu
do sprze da ży no wych pro duk tów. Prze -
ło mem był rok 2010, kie dy to z wiel ką
pom pą wpro wa dzo ny zo stał na ry nek
in no wa cyj ny pro dukt z weł ny szkla -

nej – ISOVER Mul ti ma x30. – Spe cy fi ka
tech no lo gii, wspar ta wiel kim za an ga żo -
wa niem ze spo łu fa bry ki, pod nad zo -
rem cen trum tech nicz ne go CRIR, za -
owo co wa ła wiel kim suk ce sem, po zwa -
la jąc nam osią gnąć pa ra me try pro duk -
tu, któ re jesz cze dłu go bę dą nie do po -
ko na nia przez in ne fa bry ki weł ny szkla -
nej – opo wia da Dauk sza.

GLI WIC KI ZA KŁAD

Fa bry ka ISOVER w Gli wi cach to je den
z naj bar dziej za awan so wa nych tech -
no lo gicz nie za kła dów pro du ku ją cych
weł nę izo la cyj ną w Eu ro pie. Trzy li nie

Tyle ton wełny mineralnej szklanej
opuszcza dwie linie produkcyjne
gliwickiego zakładu każdego roku62tys.

Tyle ton wełny mineralnej skalnej
produkuje zakład w ciągu roku33tys.

pro duk cyj ne o wy so kiej wy daj no ści,
naj now sza tech no lo gia po zwa la ją ca
wy pro du ko wać weł nę izo la cyj ną o naj -
lep szym na ryn ku współ czyn ni ku prze -
wod no ści ciepl nej. Po nad to ISOVER
jest je dy nym w Pol sce pro du cen tem
ofe ru ją cym za rów no weł nę skal ną, jak
i szkla ną. To wszyst ko nie by ło by moż -
li we bez lu dzi, któ rzy two rzą ze spół
ISOVER-a. – Dum ny je stem, że mo gę
pra co wać z za ło gą, w któ rej po -
nad czterdzieści osób ma 20-let ni staż
pra cy – mó wi dy rek tor fir my, pod kre -
śla jąc tym sa mym, że pra cow ni ków
zakładu wy róż nia za an ga żo wa nie, za -

pał do pra cy, a tak że umie jęt ność wy -
ko rzy sty wa nia no wo cze snych li nii pro -
duk cyj nych i roz wo ju tech no lo gicz ne -
go. – Zwie dza jąc dzi siaj sie dzi bę
ISOVER-a w Gli wi cach wi dzi my zmo -
der ni zo wa ny biu ro wiec oraz do sko na -
le za go spo da ro wa ny i utrzy ma ny za -
kład pro duk cyj ny – mó wi Dauk -
sza. – I do pie ro po spoj rze niu na sta re
zdję cia łza się w oku krę ci, bo uświa -
da mia my so bie to, co na co dzień
umy ka: jak wie le się przez te la ta zmie -
ni ło, od post ko mu ni stycz nej fa bry ki
do mów, któ rej ele men tem był nasz za -
kład u swo ich po cząt ków, do naj wyż -

sze go świa to we go po zio mu, któ ry
utrzy mu je my obec nie – pod kre śla.

PRZE PIS NASUK CES

Wostat nim cza sie mar ka ISOVER ze bra -
ła bar dzo wie le na gród i wy róż nień, jak
cho ciaż by Her ku les Pol skiej Go spo dar -
ki2012, TopBuilder wedy cji2012 i2013
czy Pre mium Brand 2012. – W stycz -
niu 2013 r. otrzy ma li śmy z rąk wi ce mi ni -
stra Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo -
dar ki Mor skiej pre sti żo we i pierw sze
w kra ju „Zie lo ne Re ko men da cjeTech -
nicz ne” In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej
dla wszyst kich na szych pro duk tów

wytwarzanych w gli wic kim za kła dzie
ISOVER – mó wi dy rek tor Dauk sza. Naj -
więk szym wy zwa niem sto ją cym przedfir -
mą wko lej nych la tach bę dzie spro sta nie
wy mo gom zwięk szo nej efek tyw no ści
ener ge tycz nej bu dyn ków, a więc dal szy
po stęp tech no lo gicz ny. – Na szą am bi cją
jest kre owa nie i pro mo cja bu dow nic twa
ener go osz częd ne go igłę bo ko wie rzę, że
kon cep cja Mul ti -Com fort, któ ra wy wo dzi
się z ISOVER-a, a te raz jest wio dą cym
pro jek tem stra te gicz nym dla ca łej gru py
Sa int-Go ba in, za go ści w co raz to więk -
szej licz bie pol skich do mów – pod su mo -
wu je Dauk sza. 
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Kto jest kim?

dyrektor dS. kluczowych
projektów w expo SileSia.
zajmuje się targami toolex. w centrum
targowo-konferencyjnym pracuje od niemal
sześciu lat (odznaczona m.in. medalem
za długoletni staż przez wojewodę śląskiego).
od lat pracuje przy przemysłowych projektach
targowych, przed długi czas jako dyrektor działu
targowego, nadzorując poszczególne zespoły
targowe. wcześniej związana z branżą
motoryzacyjną. pasjonatka hiszpańskiej kuchni,
podróży i dobrego kina. Żona jakuba i mama
ponad rocznego synka filipa, dla których poświęca
swój czas poza zawodowy. wartości rodzinne są dla
niej niemniej ważne jak ambicje zawodowe.

agnieSzka cieślik 
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Stre fa: Po raz pierw szy or ga ni zu je Pa ni tar gi
TOOLEX. Nie oba wia się Pa ni wy zwań?
Agniesz ka Cie ślik: Tar gi TOOLEX nie
są dla mnie ta jem ni cą i bar dzo się cie -
szę, że przy dzie lo no mi ich re ali za cję.
Współ or ga ni zo wa łam ich pierw szą
edy cję. Wte dy od by wa ły się wspól nie
z tar ga mi dla bran ży two rzyw sztucz -
nych i gu my. Od nie mal sześciu lat pra -
cu ję w Expo Si le sia, wcze śniej tak że ja -
ko dy rek tor Dzia łu Tar go we go, stąd
wie dza na te mat bran ży nie jest mi ob -
ca. Cie szę się, że mo gę zaj mo wać się
tym pro jek tem, po nie waż bran ża ob -
rób ki ma się bar dzo do brze na ryn ku,
co od zwier cie dla tak że cią gły wzrost
pa ra me trów tar gów TOOLEX i po twier -
dzam, że re ali zo wa na przez Expo Si le -
sia szó sta ich edy cja po now nie bę dzie
re kor do wa.

Co wy róż nia te go rocz ną edy cję?
Wtym ro ku no wo ścią bę dą od by wa ją ce
się wraz z im pre zą głów ną pre mie ro we
Tar gi Tech ni ki La se ro wej LASERexpo.
Po nad to po raz pierw szy otrzy ma li śmy
wspar cie Am ba sa dy Re pu bli ki Cze skiej
w Pol sce oraz or ga ni za cji Czech Tra de.
Przy go to wa li śmy od ręb ną stre fę dla
przed się bior ców cze skich, któ rzy w ra -
mach te go wspar cia zo sta ną na szy mi
wy staw ca mi. Do tej po ry nie mie li śmy ty -
lu wy staw ców zza na szej po łu dnio wej
gra ni cy, a są już u nas zgło sze ni.
TOOLEX po now nie od by wa się pod pa -
tro na tem Mi ni ster stwa Go spo dar ki.
Po raz pierw szy w tym ro ku wspie ra ją
nas zu peł nie no we in sty tu cje ta kie jak:
Pol ska Izba Go spo dar cza Za awan so wa -
nych Tech no lo gii, Po li tech ni ki – Rze -

szow ska, Kra kow ska i Ślą ska. Po twier -
dzo no wi zy tę przed się bior ców z Fran cji,
któ rzy w ra mach Mi sji Ekonomicznej
Ubifrance od wie dzą na sze tar gi i bę dą
mieć moż li wość spo tka nia zpol ski mi re -
pre zen tan ta mi bran ży ob rób ki. Otrzy ma -
li śmy tak że wspar cie Ka to wic kiej Spe -
cjal nej Stre fy Eko no micz nej, dzię ki któ -
rej bę dzie my mieć moż li wość do tar cia
do wszyst kich przed się bior ców znaj du -
ją cych się w stre fie. Sys te ma tycz nie
wzra sta licz ba wy staw ców z Eu ro py
i Świa ta. Bę dzie my go ścić fir my m.in.
z wspo mnia nych już Czech, Włoch, Au -
strii, Nie miec, Szwaj ca rii, Sło wa cji, USA,
Fran cji, Izra ela, Fin lan dii, Tur cji, Ja po nii,
Por tu ga lii i Taj wa nu. Ro śnie licz ba wy -
staw ców no wych, któ rzy, co nas bar dzo
cie szy, dzię ki na szej pra cy za ufa li Tar gom
TOOLEX i zde cy do wa li się unas go ścić.
Przy oka zji chcia ła bym za pew nić wszyst -
kich, że do kła da my wszel kich sta rań, aby
zarówno na si sta li go ście, jak i no we fir -
my wy je cha ły z So snow ca za do wo lo ne
zpo zy ska nych kon tak tów. 

Ja kie no we mar ki bę dą obec ne w tej edy cji?
Udział po twier dzi ły między innymi:
PRAMET, WEMAS, TRIMILL, KLEIN,
CHIRON POLSKA, EKOMET, KOVOSVIT,
czy WENZEL GROUP. Po nad to po now nie
bę dzie moż na od wie dzić sto iska na szych
sta łych wy staw ców, wśród nich: AGIE
CHARMILLES, SCHUNK, ABPLANALP,
ECKERT, STIGAL, MTI, FAT HACO, MS
SPINEX, HTM i wie le, wie le in nych – łącz -
nie TOOLEX to po nadpięćset re pre zen -
to wa nych ma rek. War to wspo mnieć, że
iw tym ro ku z tar ga mi TOOLEX od by wa -
ją się tar gi de dy ko wa ne bran ży wir tu ali za -
cji pro ce sów WIRTOTECHNOLOGIA. Ta
in te gral na już część Tar gów TOOLEX jest
de dy ko wa nabran ży pro jek to wa nia wir tu -
al ne go, CAD, CAM, CAE, ra pid pro to ty -
ping i jest re pre zen to wa na na tar gach
przez bar dzo licz ną gru pę wy staw ców. 

Wspo mnia ła Pa ni, że tar gi po now nie bę dą re -
kor do we. Czy ozna cza to, że fir my, któ re
chcą się jeszcze zgło sić, bę dą mieć pro blem
z miej scem?
Oczy wi ście, że nie. Pa wi lon głów ny
ma my co praw da już za ję ty od wio sny,
ale na tar gach z pew no ścią nie za -
brak nie miej sca dla wszyst kich, któ rzy
chcą wziąć jesz cze udział. Przy go to -
wa li śmy dru gi pa wi lon C, o po wierzch -
ni po nad trzech tysięcy metrów
kwadratowych. Jest on co praw da już
w du żej czę ści za re zer wo wa ny, ale po -
mie ści wszyst kich za in te re so wa nych.
Ma my w nim jesz cze lo ka li za cje, tak że
dla tych, któ rzy chcie li by przy wieźć ze
so bą ma szy nę. Po nad to ma my też
wie le opcji pre zen ta cji na te re nie ze -
wnętrz nym. Wie le firm pre fe ru je ten
spo sób wy sta wien nic twa, np. w po sta -
ci de mo bu sów lub pre zen ta cji mo bil -
nych. War to też wspo mnieć, że ma my
ogrom ne moż li wo ści do dat ko wych
spo so bów pro mo cji pod czas tar gów.

Je śli na wet ktoś nie zde cy du je się
na bez po śred ni udział – mo że sko rzy -
stać z bo ga tej ofer ty re kla mo wej.

Pod czas tar gów od bę dzie się kon fe ren cja de -
dy ko wa na bran ży au to mo ti ve. Skąd ten po -
mysł?
TOOLEX oraz to wa rzy szą ce im tar gi
WIRTOTECHNOLOGIA i LaserEXPO
są ide al nym miej scem spo tka nia tak że
dla bran ży au to mo ti ve, stąd po mysł
na kon fe ren cję „No wo cze sne tech no -
lo gie ob rób ki ma te ria łów w prze my śle
mo to ry za cyj nym i ma szy no wym”, któ ra
bę dzie mieć miej sce w Expo Si le -
sia drugiego paź dzier ni ka. Z ra cji te go,
że re gion Ślą ska i Za głę bia jest na sy co -
ny nie tyl ko prze my słem cięż kim, ale
po wią za ny z sze ro ko po ję tym prze my -
słem mo to ry za cyj nym, to wła śnie u nas
zlo ka li zo wa no wie le in sty tu cji i firm
wdro że nio wych czy cen trów ba daw -
czych. Dla te go też spo tka nie to ma
na ce lu za po zna nie się z no wy mi kie -
run ka mi roz wo ju ma te ria łów i pro ce -
sów ob rób czych w prze my śle mo to ry -
za cyj nym i ma szy no wym oraz wy mia nę
do świad czeń, a przede wszyst kim na -
wią za nie kon tak tów z po ten cjal ny mi
part ne ra mi biz ne so wy mi, nie tyl ko
uczest ni ka mi sa mej kon fe ren cji, ale wy -
staw cami, któ rych bę dzie my go ścić po -
nad trzystu. Są dzę za tem, że te go ro -
dza ju przed się wzię cia  łą czące siły Kon -
sor cjum Si le sia Au to mo ti ve, jak i na -
sze – ja ko or ga ni za to rów tak du że go
wy da rze nia prze my sło we go – są bar -
dzo po moc ne dla roz wo ju bran ży. 

Międzynarodowe Targi obrabiarek, Narzędzi i Technologii TooLEX od sześciu lat odbywają się w Centrum
Targowo-Konferencyjnym Expo silesia. Jest to sztandarowy projekt, który z roku na rok dynamicznie się rozwija. 
Targi gromadzą wystawców z Europy i ze Świata. 
W tegorocznej edycji będzie można odwiedzić stoiska wystawców z Polski, Czech, Włoch, Austrii, Niemiec, Szwajcarii,
Słowacji, USA, Francji, Izraela, Finlandii, Turcji, Japonii, Portugalii, Tajwanu. 
TOOLEX w porównaniu do ubiegłorocznej edycji powiększył swoją powierzchnię wystawienniczą oraz liczbę wystawców
o niemal 30 proc., a liczba wystawców zagranicznych wzrosła o 20 proc. 
Tegoroczne Targi to ponad 500 reprezentowanych marek, ponad 300 wystawców, maszyny w ruchu (w ubiegłym roku było
ich 207, a łączna waga prezentowanego sprzętu to ponad 507 ton). 
TOOLEX licznie odwiedzają branżowi specjaliści i inżynierowie oraz managerowie. Edycja 2012 to niemal 8000 zwiedzających,
w tym 7035 zarejestrowanych specjalistów. 
Targom Toolex, odbywającym się w tym roku od 1 do 3 października, towarzyszą Targi WIRTOTECHNOLOGIA 
oraz premierowa edycja Targów Techniki Laserowej LASERexpo. 

TOOLEX oraz towarzyszące im
targi WIRTOTECHNOLOGIA
i LaserEXPO są idealnym
miejscem spotkania także dla
branży automotive, stąd pomysł
na konferencję „Nowoczesne
technologie obróbki materiałów
w przemyśle motoryzacyjnym
i maszynowym”
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Strefa StrefStrefa felietonu

uStawa 
wylała 
Sport
z kąpielą

Afera hazardowa sprzed czterech lat zmiotła
z pierwszej ligi polityków Grzesia, Zbycha i Miro.
Rykoszetem najbardziej pokiereszowała jednak polski
sport, w tym piłkarską ekstraklasę

To masz Mu cha*

W afe rze po li tycz nej, któ rej wy ni kiem by ła spi sa na na ko la nie usta wa
o grach ha zar do wych, mo wa by ła o ka sy nach i „jed no rę kich ban dy -
tach”, tym cza sem w jej wy ni ku naj bar dziej ban dyc ko złu pio ny zo stał
sport. W imię ra to wa nia Po la ków przed uza leż nie niem…

A stra ty idą w set ki mi lio nów zło tych, któ re praw do po dob nie tra fi ły -
by do klu bów i or ga ni za to rów im prez spor to wych. Od2010 ro ku usta -
wa za ka zu je bo wiem re kla my m.in. tak zwa nych za kła dów wza jem nych
przez fir my dzia ła ją ce w in ter ne cie i nie za re je stro wa ne w Pol sce.

Lech Poznań (niebieskie stroje) i Wisła Kraków (czerwone) straciły przez ustawę antyhazardową grube miliony, 
bo nie mogą już reklamować firm bukmacherskich
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Najpierw był zakaz reklamowania
piwa i spożywania go
na stadionach, teraz jest
bukmacherka. Wygląda na to, że
politycy najbardziej „rozkopanego”
rządu RP sprawdzają
wytrzymałość naszego sportu

Strefa StrefStrefa felietonu

– Nie ma my ani ma fii da ją cej ka sę
na sport, ani oli gar chów, naj bo gat si Po -
la cy nie bar dzo się do spor tu gar -
ną. I do te go ma my tę głu pią usta wę,
i ma my ją ta ką wła ści wie tyl ko dla te go,
że ja cyś po li ty cy spo tka li się nacmen ta -
rzu – mó wił dla „Rzecz po spo li tej” Zbi -
gniew Bo niek, pre zes PZPN, któ ry
od10 lat re kla mu je jed ną z firm buk ma -
cher skich, ale ja ko oby wa tel Włoch.

Tym cza sem ry nek był ogrom ny, sza -
co wa ny na120-130 mi lio nów eu ro rocz -
nie. To zna czy ty le ka sy z Po la ków „bu -
ki” ścią ga ją w in ter ne cie (we dług ba dań
fir my Imas In ter na tio nal do te go ty pu
roz ryw ki przy zna wał się co trze ci in ter -
nau ta płci mę skiej), ale nie pła cą tu po -
dat ku, nie mo gą też pro wa dzić mar ke -
tin gu. Gdy by mo gli się ujaw nić, sza cu je
się, że ry nek wzrósł by dwu krot nie.

W wy ni ku wpro wa dzo nej w ży cie
usta wy fir my ofe ru ją ce za kła dy on li ne
by ły zmu szo ne do roz wią za nia umów
spon sor skich z klu ba mi i związ ka mi.
Uni bet prze zna czał 16 mi lio nów zł
na klu by pierw szej li gi (po ziom ni żej
od eks tra kla sy), umo wy spon sor skie
z buk ma che ra mi na kil ka na ście mi lio -
nów mia ły Wi sła Kra ków i Lech Po znań.

Usta wa zmie ni ła to gwał tow nie, co od -
bi ło się na po zio mie spor to wym – wal -
czą ca zwy kle co ro ku omi strzo stwo Pol -
ski Wi sła po przed nie dwa se zo ny skoń -
czy ła nasiód mym miej scu, Lech od padł
te go la ta w pu cha ro wej ry wa li za cji z Li -
twi na mi, a pierw szej li dze nie uda ło się
przy cią gnąć no we go spon so ra.

Kry zys fi nan so wy do padł klu by eks -
tra kla sy w se zo nie po mi strzo stwach
Eu ro py, któ re mia ły na pę dzić ko niunk -
tu rę. Co praw da w wy ni ku póź niej szej
no we li za cji „bu ki” znów mo gą spon so -

ro wać pod mio ty spor to we, ale nie mo -
gą się re kla mo wać, więc… nie spon so -
ru ją.

PY TA NIA DOTRY BU NA ŁU

Fut bol nie był je dy ną ofia rą praw ne go
bu bla. Stra ty po nie śli m.in. or ga ni za to -
rzy żuż lo wej Grand Prix, li gi ko szy ków ki
czy siat ków ki.

Nacen zu ro wa nym zna lazł się naj lep -
szy pol ski klub pił ki ręcz nej, Vi ve Kiel ce,
któ ry przed me czem w Li dze Mi strzów
miał dy le mat: zła mać pol skie pra wo
i usta wić nie do zwo lo ne re kla my wo kół
bo iska czy... zo stać wy klu czo nym z pu -
cha rów. Eu ro pej ska Fe de ra cja Pił ki
Ręcz nej po zo sta ła nie wzru szo nanado -
nie sie nia o gro żą cej Vi ve ka rze i za sła -
nia jąc się kon trak tem, na ka za ła usta wie -
nie re klam buk ma cher skiej fir my. Cel ni -
cy nie mie li wyj ścia: wszczę li po stę po -
wa nie wy ja śnia ją ce, a po pół to ra ro ku
dy rek to ro wi klu bu po sta wio no pro ku ra -
tor skie za rzu ty.

Po dob ne kło po ty spo tka ły or ga ni za to -
rów Pu cha ru Świa ta w sko kach nar ciar -
skich w Za ko pa nem. Mia sto pod pi sa ło
spon sor ską umo wę z fir mą bet -at -ho me
w czerw cu 2009 ro ku. Za wo dy od by ły
się jed nak napo cząt ku2010 ro ku, kie dy
obo wią zy wa ła już usta wa ha zar do wa.
Naoczach mi lio nów Po la ków przedte le -
wi zo ra mi usłu gi nie za re je stro wa ne go
w Pol sce buk ma che ra re kla mo wał sam
Adam Ma łysz. Spra wa jest wto ku, po szły
py ta nia do Try bu na łu Spra wie dli wo ści
UE w Luk sem bur gu, ale or ga ni za to rom
gro zi do3 mi lio nów grzyw ny…

NIE BEZ PIECZ NAKO SZUL KA

Tym cza sem na świe cie z ogrom ne go
ryn ku buk ma cher skie go so ki czer pią
naj lep sze i naj bo gat sze klu by, jak choć -
by Re al Ma dryt czy Ju ven tus Tu ryn. Fir -
ma Bwin za swo je lo go na ko szul kach
pła ci ła „Kró lew skim” 20 mi lio nów eu ro
rocz nie przez sześć po przed nich se zo -
nów; ostat nio zaś zo sta ła part ne rem „Ju -
ve”, któ re przez dwa la ta re kla mo wa ło
in ną fir mę z bran ży, BetClick.

Pa ra dok sal nie – me cze z udzia łem
tych i wie lu in nych dru żyn eks po nu ją -
cych lo go buk ma che rów, moż na oglą -
dać w pol skiej te le wi zji, choć by w Ca -
nal+. – To pol ska hi po kry zja! – grzmiał
Bo niek.

Ale gdy już wspo mnia nasta cja re kla -
mo wa ła się na bill boar dach wi ze run -
kiem Cri sti ano Ro nal do ubra ne go
wklu bo wy try kot Re alu, Mi ni ster stwo Fi -

nan sów uzna ło, że re kla mu je buk ma -
cher skie za kła dy.

To nie ko niec ab sur dów ze stro ny
urzęd ni ków pań stwo wych, chcą cych
su ro wo prze strze gać li te ry pra wa. Mieć
się na bacz no ści powinni ki bi ce, któ rzy
po uli cach pa ra do wa li by w try ko tach
swo ich ulu bio nych dru żyn z lo go buk -
ma che ra (!), a tak że ki bi ce za wie ra ją cy
za kła dy. – Bę dzie my iden ty fi ko wać oso -
by, któ re gra ją nie le gal nie, po do ko na -
nych prze le wach – za po wia dał Ja cek
Ka pi ca, mi ni ster od po wie dzial ny
za usta wę ha zar do wą. 

Ten sam Ka pi ca po wpro wa dze niu
kon tro wer syj nych prze pi sów chciał blo -
ko wać do stęp do stron z za kła da mi, co
wy śmia ła na wet Ko mi sja Eu ro pej ska,
i twier dził, że je śli do Pol ski przy je dzie
Re al Ma dryt, Mi ni ster stwo Fi nan sów bę -
dzie się do ma ga ło od słyn ne go klu bu
wy stę pu w zmie nio nych ko szul kach…

Tym cza sem wPol sce chwa leb ne jest
ku po wa nie ak cji KGHM-u iob ra ca nie ni -
mi nagieł dzie, ale ob sta wia nie wy ni ków
dru ży ny spon so ro wa nej przez ten sam
KGHM (Za głę bie Lu bin), jest już czymś
zdroż nym.

BIED NI, ALE TWAR DZI

Usta wa oka za ła się mar twa, bo żad -
na z li czą cych się firm nie za prze sta ła
dzia łal no ści i nie prze nio sła le gal nie
doPol ski – ich ser we ry znaj du ją się naj -
czę ściej na Mal cie lub Cy prze, gdzie te -
go ty pu biz nes nie jest za bro nio ny.

Buk ma cher ski in te res zwi nął się tyl ko
z re klam, bo nie z in ter ne tu. Po la cy ob -
sta wia ją wy ni ki me czów rów nie chęt nie,
jak wcze śniej. Tyl ko po dat ki i zy ski tra fia -
ją gdzie in dziej, choć od czerw ca 2011
ro ku no we li za cja usta wy ła ska wie ze -
zwa la Po la kom za wie rać za kła dy w in -
ter ne cie. – Buk ma che rzy mu sie li by za -
trud nić lu dzi, dać pra cę przy ob słu dze
te go biz ne su i re kla mo wać się, wspie ra -
jąc spor to we klu by, bo to na tu ral ne wi -
try ny dla tej dzia łal no ści. My je ste śmy
bied ni ja ko kraj, ale nie chce my sko rzy -
stać z pie nię dzy, któ re sa me pcha ją się
do nas – gorz ko kon sta to wał Bo niek.

Naj pierw był za kaz re kla mo wa nia pi -
wa i spo ży wa nia go na sta dio nach, te -
raz jest buk ma cher ka. Wy glą da na to,
że po li ty cy naj bar dziej „roz ko pa ne go”
rzą du RP spraw dza ją wy trzy ma łość na -
sze go spor tu. Co na stęp ne w ko lej ce?

* au tor jest dzien ni ka rzem 
ka to wic kie go „Spor tu”.

wielkie rozmowy
o małych
i średnich

Strefa Stref

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach

– Małe i średnie firmy zatrudniają dziś dwie trzecie ogółu pracujących, zaś w ciągu
ostatniej dekady to właśnie one stworzyły osiemdziesiąt pięć procent wszystkich
miejsc pracy. Ich rola przy wychodzeniu z kryzysu gospodarczego jest absolutnie
kluczowa – mówił podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw Jerzy Buzek, były premier i przewodniczący Europarlamentu
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Strefa Stref

O czym jesz cze dys ku to wa no pod czas
trze ciej edy cji Eu ro pej skie go Kon gre su
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, któ -
ry od był się w dniach 16-18 wrze śnia
w Ka to wi cach? 

DZIE¡ PIERW SZY

Wra mach pierw sze go po sie dze nia Ko -
mi sji Sej mo wych de ba to wa no nadoce -
ną za po trze bo wa nia na in no wa cje
wsek to rze. Ran kin gi wska zu ją, iż w tym
za kre sie Pol ska pla su je się po ni żej śred -
niej unij nej. Le kar stwem i szan są napo -
pra wę sy tu acji jest edu ka cja, współ pra -
ca i ko ope ra cja przed się biorstw. Pod -
czas pierw sze go dnia kon gre su przed -
sta wio no rów nież ra port Mi ni ster stwa
Go spo dar ki na te mat wy ko rzy sty wa nia
do ta cji z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz -
wo ju Re gio nal ne go 2007-2013 przez
sek tor MŚP. Oka zu je się, że do dnia
8. wrze śnia 2013 r. pod pi sa no bli sko
29 tys. umów na kwo tę 23 mld zł do fi -
nan so wa nia z UE. Środ ki za gwa ran to -
wa ne dla MŚP to 9,3 proc. wszyst kich
re ali zo wa nych przed się wzięć. Gdzie re -
ali zo wa ne są te o naj więk szej war to ści?
W wo je wódz twie ma zo wiec kim, dol no -
ślą skim i ślą skim. 

Pierw sze go dnia nie za bra kło rów nież
roz mów omło dych na ryn ku pra cy. Eks -
per ci za sta na wia li się, jak umoż li wić im
kształ ce nie w du chu ocze ki wa nych in -
no wa cji, tak da le kich odobec ne go sys -
te mu edu ka cji. – We Fran cji po pierw -
szym ro ku aka de mic kim są 2 mie sią ce
prak tyk, po 2 ro ku – 4 mie sią ce, a po
4 ro ku – 6 mie się cy – mó wił Je rzy Kę -
dzio ra, dy rek tor PUP w Cho rzo wie.
W Pol sce pro ble mem jest to, że tyl ko
17 proc. stu den tów uczy się na kie run -
kach prak tycz nych.

DZIE¡ DRU GI

Ko lej ny dzień Kon gre su roz po czął się
odana li zy pol skich roz wią zań po dat ko -
wych w od nie sie niu do norm eu ro pej -
skich. – Pol ski sys tem po dat ko wy jest
sys te mem skom pli ko wa nym, w któ rym
nie da się uczci wie pro wa dzić dzia łal no -
ści go spo dar czej – mó wił Ka zi mierz Pa -
zgan, przed się bior ca zpo nad40-let nim
do świad cze niem, pre zes Gru py Kon -
spol. Realia po dat ko we pa nu ją ce wPol -
sce zo stały po rów na ne do rze czy wi sto -
ści przed sta wio nej w fil mie „Układ Za -
mknię ty”, w któ rej pa to lo gicz ny sys tem
eli mi nu je uczci wych przed się bior ców.

O in nych ba rie rach ja kie sto ją
przedsek to rem MŚP dys ku to wa no rów -
nież pod czas pa ne li zwią za nych z fi nan -
so wa niem roz wo ju i in we sty cji firm z te -
go sek to ra. Wsy tu acji kry zy su na ryn ku
i nie pew no ści z nim zwią za nej, pro ble -
mem przed się bior ców sta je się po zy -
ska nie ze wnętrz ne go fi nan so wa nia np.
od ban ków, któ re ma ją co raz więk sze
wy ma ga nia wza kre sie udzie la nia kre dy -
tów. Jed nym ze spo so bów nawspar cie
przed się bior ców są pro gra my ra mo we
UE, któ re zo sta ły szcze gó ło wo omó wio -
ne pod czas jed ne go z pa ne li.

Pod czas III Eu ro pej skie go Kon gre su
MŚP nie mo gło za brak nąć roz mów
o pod no sze niu in no wa cyj no ści przed -
się biorstw. Pol ska jest w gru pie państw
UE, w któ rych ten po ziom jest naj niż szy.
Co za tem zro bić, by tę sy tu ację zmie nić?
Jed nym z roz wią zań mo że być kla ster
lub In ku ba tor Przed się bior czo ści. Tym
za gad nie niom po świę co no wie le uwa gi
pod czas kon fe ren cji CeBIT 2013 Ro ad -
show Pol ska. Eks per ci przed sta wi li jak
wy glą da sek tor ICT (In for ma tion and
Com mu ni ca tions Tech no lo gies) w Pol -
sce oraz od nie śli się doob sza rów ta kich
jak usłu gi i tech no lo gie (w tym sprzę ty)
zwią za ne z te le ko mu ni ka cją. Wspól nie
pod kre śli li co raz więk szy wpływ sek to ra
ICT na ja kość ży cia Po la ków.

Pod czas dru gie go dnia wy da rze nia
roz ma wia no rów nież owspół pra cy mię -
dzy na ro do wej, pry wat nej opie ce me -

dycz nej, idei spół dziel czo ści na kon ku -
ren cyj nym ryn ku, a tak że per spek ty -
wach roz wo ju e -go spo dar ki.

DZIE¡ TRZE CI

Roz mo wy ostat nie go dnia kon gre su
sku pio ne by ły wo kół te ma ty ki bu dow -
nic twa, mar ke tin gu i sprze da ży oraz ryn -
ków za gra nicz nych. – Na wet naj lep sze
pra wo w kra ju ni gdy nie wy gra z eko no -
mią, dla te go przede wszyst kim na le ży
dbać o przy ja zne in we sty cjom oto cze -
nie – mó wił dr hab. An drzej Bo ro wicz
z Uni wer sy te tu Łódz kie go.
Uczest ni cy III Eu ro pej skie go Kon gre su
Ma łych i Śred nich Przed się biorstw mie li
rów nież moż li wość wzię cia udzia łu
w warsz ta tach Aka de mii Mar ke tin gu
i Sprze da ży, któ re zo sta ły zor ga ni zo wa -
ne przez Fo rum Mło dych RIG wKa to wi -
cach. Cze go do ty czy ły? M.in. moż li wo -
ści wy ko rzy sty wa nia urzą dzeń mo bil -
nych w biz ne sie. – 12 lat te mu ogra ni -
cze niem był sprzęt i ko mu ni ka cja, w tej
chwi li te go nie ma. Ogra ni cze niem jest
je dy nie wy obraź nia – mó wił To masz
Bro dziak z fir my KOTRAK. Du żym za in -
te re so wa niem cie szył się warsz tat „Clo -
ud com pu ting, czy li ca ły biz nes wsie ci”,
któ ry wy ja śniał zja wi sko chmu ry ob li cze -
nio wej w sie ci i wska zy wał na ko rzy ści
z te go wy ni ka ją ce. Jak pod kre ślał Grze -
gorz Ka czyń ski, Clo ud Sa les Spe cia list
w fir mie IBM – Clo ud com pu ting od po -
wia da na po trze by no wej epo ki roz wią -

zań IT, w któ rej prio ry te tem jest szyb -
kość re ak cji, efek tyw ność i wy daj ność.
Pod czas warsz ta tów oprócz dys ku sji
przed sta wio no przed się bior com no win -
ki tech nicz ne, m.in. no we roz wią za nia
tech no lo gicz ne, a tak że urzą dze nia
iapli ka cje, któ re uła twia ją biz ne so wą co -
dzien ność. Na pew no po mo gły w tym
rów nież spo tka nia B2B uczest ni ków,
któ re zwień czy ły te go rocz ną edy cję wy -
da rze nia.

Janusz Piechociński, wicepremier
i minister gospodarki: „Potrzeba
nowych impulsów, które pobudzą
sektor małych i średnich
przedsiębiorstw, gdyż to właśnie one
mają olbrzymi wpływ na koniunkturę,
rynek zatrudnienia i wielkość
produkcji w Europie. Musimy słuchać
głosu przedsiębiorców i tym samym
wzmacniać to, co już się sprawdziło”



Stre fa: Wspól nie z Pod stre fą Żor ską KSSE
re ali zu je cie Pań stwo cie ka wy pro jekt
o cha rak te rze kul tu ral nym. 
Co to za pro jekt? 
Wal de mar So cha: W Żo rach od kil ku -
na stu lat dzia ła mu zeum, któ re do tej
po ry nie do ro bi ło się swo jej sie dzi by.
Po szu ki wa li śmy róż nych roz wią zań
i my ślę, że to, któ re wy pra co wa li śmy
wspól nie z KSSE, jest roz wią za niem
bar dzo do brym. KSSE w hi sto rycz -
nym bu dyn ku bę dzie mia ło no wą sie -
dzi bę, ale bu dy nek ma o wie le więk -
sze moż li wo ści, je śli cho dzi o prze -
strzeń. Po sta no wi li śmy, że w tym bu -
dyn ku bę dzie się mie ścić rów nież żor -
skie mu zeum. Do sta re go, hi sto rycz -
ne go bu dyn ku zo sta nie do bu do wa -
na no wa część, któ ra bę dzie za sad ni -
czym ele men tem mu zeum. 

Na kie dy prze wi dzia no otwar cie?
Bu dy nek bę dzie go to wy do koń ca te -
go ro ku, a wy sta wa mniej wię cej
za rok.

Co ta kie go w swo jej ofer cie bę dzie mia ło to
mu zeum?
Bę dzie tam oczy wi ście dział re gio nal -
ny, po świę co ny hi sto rii Żor i re gio nu.
To co bę dzie uni kal ne, to stwo rzo -

na przez dział kul tur po za eu ro pej skich
eks po zy cja po ka zu ją ca osią gnię cia
Po la ków w od kry wa niu świa ta. 

Ru szy ła ak cja „Biz nes lu bi Żo ry”. Pro szę
nam po wie dzieć coś wię cej na ten te mat.
Jest to pro jekt do fi nan so wa ny z Fun du -
szy Eu ro pej skich i ma na ce lu pro mo -
cję in we sty cyj ną mia sta. Pro mu je my
Żo ry ja ko miej sce do lo ko wa nia biz ne -
su, ale rów nież ja ko miej sce, gdzie
moż na za miesz kać. Jest to ko lej ny pro -
jekt, któ rym chce my za chę cić do in we -
sto wa nia w Żo rach, bo ta ką ak cję pro -
wa dzi my pra wie nie prze rwa nie od kil -
ku na stu lat. Imy ślę, że skut ki są wi docz -
ne, bo wie lu in we sto rów do Żor przy -
szło. Ta ak cja jest przed się wzię ciem
na du żą ska lę, do syć kosz tow nym.
Trud no oce nić ja ki da efekt, bo to za -
wsze wi dać do pie ro po wie lu mie sią -
cach lub la tach, ale no we za in te re so wa -
nie przed się bior ców już za uwa ży li śmy.

Ro zu miem, że w tej sy tu acji o Żo rach zro bi
się w me diach gło śniej?
Tak, ta pro mo cja jest w wie lu miej -
scach: w te le wi zji, pra sie, w in ter ne cie.
Tra fia my rów nież do od bior ców bez -
po śred nio przez ulot ki, ma py.

A na jakim etapie jest współpraca ze
Strefą. Czy Państwo mają jeszcze jakieś
wolne tereny, które dałoby się
zagospodarować?
W Żo rach dzia ła ją już dwa te re ny, któ -
re są ob ję te przez KSSE. I te raz jest
two rzo ny trze ci, no wy ob szar. To jest
te ren przy ul. Ja na Paw ła II, przy wy jeź -
dzie z Żor w kie run ku Ja strzę bia. Tam
jest po nad 40 ha przy łą czo nych
do Stre fy. Pra cu je my nad pro jek ta mi
uzbro je nia tych te re nów. Cho dzi o do -
pro wa dze nie me diów ta kich jak wo da,
ka na li za cja sa ni tar na, desz czo wa.
Z dro ga mi tam nie ma my pro ble mów.

Gdyby znalazł się zainteresowany
ulokowaniem swojego biznesu tutaj,
kiedy mógłby zacząć inwestycję?
W każ dej chwi li. Na wet te raz moż -
na za czy nać, bo do pro wa dze nie me -
diów na stą pi w przy szłym ro ku, więc
przy uru cha mia niu z pew no ścią już
wszyst ko bę dzie dzia łać.

Ro zu miem, że w ak cji „Biz nes lu bi Żo ry”
kwe stie zwią za ne z KSSE rów nież są
uwzględ nio ne?
Oczy wi ście.

3130 październik / liStopad 2013 31

Wspominał Pan, że nowe tereny
inwestycyjne mają już drogi dojazdowe.
Jak ogólnie wygląda sytuacja drogowa
Żor? 
Mia sto, co za uwa ża ją przy jezd ni i in -
we sto rzy, ma do bry układ dro go wy.
U nas rzad ko zda rza ją się kor ki.
Ruch tran zy to wy w za sa dzie omi ja
mia sto. Wy bu do wa li śmy ob wod ni cę,
któ ra zo sta ła od da na do użyt ku ra -
zem z od cin kiem au to stra dy A1. Nie
ukry wam, że to rów nież wzma ga za -
in te re so wa nie Żo ra mi. Przy jeż dża ją
in we sto rzy, któ rzy chwa lą so bie to,
że ła two się tu do stać i się stąd wy -
do stać. Ma my gru pę in we sto rów
z Bli skie go Wscho du, któ rzy bu du ją
i bę dą bu do wać fa bry ki i dla nich ta
do stęp ność ko mu ni ka cyj na ma bar -
dzo du że zna cze nie. Mię dzy in ny mi
dzia ła tu Nif co, jest rów nież Ko rea
Fu el -Tech Po land, fir ma SL. Mo gę
po wie dzieć, że Ko re ań czy cy po lu bi -
li Żo ry. Pod su mo wu jąc, in we sty cje
w KSSE to są głów ne ob sza ry roz -
wo jo we, jed nak nie są je dy ne. Rów -
nie waż ni są dla nas ma li i śred ni
przed się bior cy, któ rzy nie ko rzy sta ją
z do bro dziejstw Stre fy, a za kła da ją
fir my lub prze no szą je wła śnie
do Żor. I co cie ka we, mi mo nie naj -
lep szej sy tu acji ma kro eko no micz -
nej, od no to wu je my du że oży wie nie
na te re nie na sze go mia sta. 

„Biznes (naprawdę)

lubi Żory”

Strefa StrefStrefa regionu

waldemar Socha

rozmowa z
waldemarem
Sochą,
prezydentem Żor 

Kto jest kim?

prezydent Żor 
od1998 roku. 
ukończył tu i liceum
ogólnokształcące im. karola
miarki, następnie studia
nawydziale handlu
zagranicznego Szkoły głównej
planowania i Statystyki. 
od 1989 prowadził własną
działalność gospodarczą. 
w 1998 po raz pierwszy objął
stanowisko prezydenta Żor.
pozostał na tym stanowisku
po pierwszych bezpośrednich
wyborach samorządowych
w 2002. zwyciężył również
w kolejnych wyborach: w 2006
i 2010 roku.

Dla przedsiębiorców ważna jest
dobra infrastruktura, ale także,
a może przede wszystkim – dobra
atmosfera dla biznesu. 
My staramy się zapewnić naszym
inwestorom warunki najlepsze
z możliwych
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Gdzie Pan upa tru je po wo dów do ta kie go
sta nu rze czy? 
Dla przed się bior ców waż na jest do bra
in fra struk tu ra, ale tak że, a mo że
przede wszyst kim – do bra at mos fe ra
dla biz ne su. My sta ra my się za pew nić
na szym in we sto rom wa run ki naj lep -
sze z moż li wych.

Sta ra my się rów nież dbać o na -
szych miesz kań ców. Wła śnie te raz
koń czy my przy go to wa nie prze tar gu,
któ ry spo wo du je, że w Żo rach ko mu -
ni ka cja miej ska bę dzie dar mo wa.
Chce my, że by wszyst kie li nie – i te we -
wnętrz ne, i te, któ re wy jeż dża ją po -
za Żo ry – na od cin kach żor skich by ły
bez płat ne. Je śli wszyst ko pój dzie do -
brze, to ta ka ko mu ni ka cja ru szy
od pierw sze go stycz nia. 

Nie oba wia się Pan de wa sta cji au to bu sów,
bo jak za dar mo…
Ale dla cze go? Czę sto sły szę to py ta -
nie i nie ro zu miem dla cze go mia ło by
to za chę cać pa sa że rów do więk sze go
nisz cze nia? Choć przy zna ję, że po czy -
ni li śmy kro ki, aby ta kim sy tu acjom za -
po biec. W każ dym au to bu sie bę dą za -
in sta lo wa ne 4 ka me ry. My ślę, że sku -
tecz nie znie chę ci to ewen tu al nych
wan da li.

Po za ko mu ni ka cją Żo ry od kil ku lat ko ja rzo -
ne są z roz ryw ką. 
Nie mo gę nie wspo mnieć o par ku
roz ryw ki Twin pigs. To jest pro dukt,
któ ry się wie lu oso bom po do ba, roz -
wi ja się i ma się roz wi jać. Dą ży my
do stwo rze nia do ce lo wo bar dzo du -
że go par ku roz ryw ki. Bę dzie nie tyl ko
we ster no wo, ma ją być też in ne atrak -
cje. Do ce lo wo park bę dzie obej mo -
wał kil ka dzie siąt hek ta rów, czy li
znacz nie wię cej niż te raz. Ma to oczy -
wi ście na ce lu za in te re so wa nie Żo ra -
mi tu ry stów – i week en do wych, i ta -
kich, któ rzy być mo że zo sta ną tu
na tro chę dłu żej, bo chce my stwo -
rzyć tu taj wię cej atrak cji. W przy szło -
ści chce my po ka zać na sze sta re mia -
sto, ja ko miej sce bar dzo atrak cyj ne,
w któ rym mi ło bę dzie spę dzić czas.
Mo że nie ma ono wie lu za byt ków, ale
ma swój urok, o któ rym ma ło osób
jesz cze wie i ma ło osób tu taj do cie ra.
Wszyst kie te miej sca chce my w przy -
szło ści po łą czyć w jed ną tra sę tu ry -
stycz ną, że by oprócz zwie dze nia mia -
stecz ka lu dzie zo ba czy li też in ne rze -
czy, na przykład od wie dzi li mu zeum,
od któ re go za czę li śmy roz mo wę, bo
bę dzie ono nie zwy kłe – za rów no je -
że li cho dzi o for mę ar chi tek to nicz ną

jak i wy sta wy. Po wsta je rów nież tak
zwane mu zeum ognia, czy li in sty tu -
cja, któ ra bę dzie po ka zy wa ła hi sto rię
ujarz mia nia ognia przez lu dzi, co na -
wią zu je do na szej tra dy cji, bo na zwa
Żo ry po cho dzi od sło wa „żar”. Bę dzie
to ta kie ma łe Cen trum Na uki Ko per -
nik po świę co ne ogniu. In ny mi sło wy,
ser decz nie za pra szam do Żor. War to. 

Roz ma wiał 
Woj ciech Le śny 

Stre fa: Jeszcze w tym roku czeka Państwa
przeprowadzka do nowej siedziby. Co jest
tego przyczyną? 
An drzej Za bie gliń ski: Za wsze wy zna wa -
li śmy za sa dę, że w pierw szej ko lej no ści
za ro bio ne pie nią dze in we stu je my wulep -
sze nie ofer ty dla Klien tów. To po zwa la ło
nam przy cią gać ko lej nych za in te re so wa -
nych in we sty cja mi nana szych te re nach.
Ta po li ty ka do sko na le się spraw dzi ła.
Jed nak mu si my mieć świa do mość, że
istot ne jest rów nież za pew nie nie na szym
part ne rom do god nych wa run ków pro -
wa dze nia z na mi roz mów, czy też moż li -
wo ści za pre zen to wa nia im na szych ofert.
Go łym okiem wi dać, że sie dzi ba w Żo -
rach na le ży do naj skrom niej szych spo -
śród wszyst kich sie dzib Ka to wic kiej Spe -
cjal nej Stre fy Eko no micz nej. Za tem in we -
sty cja w no we biu ra sta ła się ko niecz no -
ścią. Obec ną sie dzi bę wy naj mu je my. No -
wa bę dzie już na szą wła sno ścią.

Słowo „nowa” należałoby chyba włożyć
w cudzysłów?
Tak. Wy ni ka to zpew nej li nii, ja ką Za rząd
Stre fy przy jął ja kiś czas te mu, czy li in we -
sto wa nie w bu dyn ki za byt ko we, a ta kim
jest cho ciaż by Wil la Ger de sa – sie dzi ba
głów na Stre fy przy uli cy Wo je wódz kiej.
Ta ka też bę dzie sie dzi ba Pod stre fy Ja -
strzęb sko -Żor skiej nauli cy Mę czen ni ków
Oświę cim skich. Jed nak że w przy pad ku
żor skiej sie dzi by ma my nie co wię cej
moż li wo ści roz wo ju i ar chi tek to nicz nie
bę dzie tam moż nazo ba czyć po łą cze nie

dwóch epok – po cząt kówXXiXXIwie ku.
Po za tym bu dyn ki te bę dą łą czyć ze so -
bą co naj mniej dwie funk cje.

Właśnie, jakie będzie przeznaczenie nowej
nieruchomości Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej?
Oczy wi ście znaj dą się tam biu ra KSSE.
Jed nak zaj mą tyl ko jed ną kon dy gna cję.
Po zo sta ła część za byt ko wej ka mie ni cy
bę dzie kla sycz nym wy naj mem po miesz -
czeń biu ro wych, a do bu do wa na część
no wych po miesz czeń prze zna czo na zo -
sta nie na sie dzi bę Mu zeum Miej skie go
w Żo rach. Uwa żam ta kie roz wią za nie
za do sko na łe z dwóch po wo dów.
Po pierw sze ja ko wła ści cie le nie ru cho -
mo ści grun to wej ibu dyn ków zgo dzi li śmy
się na czę ścio wą od sprze daż w dłu gim
okre sie po szcze gól nych czę ści wy naj -
mo wa nych przez mu zeum. Da je nam to
gwa ran cję trwa ło ści naj mu. Dote go cza -
su, mó wiąc w uprosz cze niu, mu zeum
bę dzie wy naj mo wa ło część obiek tu,
adru gą od ku py wa ło. Tak ela stycz ne po -
dej ście da je mia stu czas na bez bo le sne
dla je go bu dże tu na by cie no wej czę ści
Mu zeum Miej skie go. Nam na wet w cza -
sie kry zy su przy cho dy z wy naj mu bę dą
re kom pen so wa ły do tych cza so we na kła -
dy in we sty cyj ne. Podru gie fakt, że w jed -
nym kom plek sie znaj do wać się bę dzie
na sza sie dzi ba i Mu zeum Miej skie, jest
dla wi ze run ku Ka to wic kiej Spe cjal nej
Stre fy Eko no micz nej po twier dze niem do -
tych cza so wych dzia łań Stre fy na rzecz
wy so kiej kul tu ry.

trzy pytania doandrzeja zaBieglińSkiego,
wiceprezeSa katowickiej Specjalnej Strefy ekonomicznej 

jeszcze w tym roku 

WŻorach odkilkunastu lat działa
muzeum, które dotej pory nie dorobiło
się swojej siedziby. Poszukiwaliśmy
różnych rozwiązań imyślę, że to, które
wypracowaliśmy wspólnie zKSSE,
jest rozwiązaniem bardzo dobrym

nowa 
SiedziBa 

Strefa StrefStrefa regionu
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Dla te go, mi mo iż kil ka lat te mu mia łam
już oka zję przed sta wić ten te mat
w ma ga zy nie, po my śla łam, że być mo -
że war to go czy tel ni kom przy po mnieć
i od świe żyć.

NOWOCZESNE NARZ¢DZIE
WR¢KACH SZEFA

Za cznij my od sło wa co aching. Po ję cie
to po ja wi ło się w Pol sce w la tach 90-
tych i do tej po ry nie do cze ka ło się traf -
ne go pol skie go od po wied ni ka. Z jed -
nej stro ny co aching ko ja rzy się ze
szko le niem spor tow ców, z dru -
giej – z mod nym tren dem w biz ne sie.
Ta me to da – wspie ra nia, po mna ża nia
umie jęt no ści, za chę ca nia do wy zwań,
jest przede wszyst kim świet ną me to dą

za rzą dza nia, no wo cze snym na rzę -
dziem w rę kach sze fa. W isto cie rze -
czy co aching po świę co ny jest roz wo -
jo wi per so ne lu. Jak już wspo mnia łam,
w ję zy ku pol skim nie ma do bre go tłu -
ma cze nia te go ter mi nu. Zda rza się, że
sto su je się okre śle nie „tre ning in dy wi -
du al ny”, ale prze cież funk cjo nu je też
„co aching ze spo łu”.

SED NO CO ACHIN GU

Co aching to po ma ga nie da nej oso -
bie w do sko na le niu jej dzia ła nia po -
przez sto so wa nie re flek sji, za szcze -
pie nie kon kret nej umie jęt no ści lub
wy ko rzy sta nie od po wied niej dzie dzi -
ny wie dzy. Mo że też być to ta kie za -
pla no wa nie pro ce su, aby oso ba co -
acho wa na przez rze tel ną oce nę
bądź ukie run ko wa ną prak ty kę i re gu -
lar ną in for ma cję zwrot ną mo gła roz -
wi jać swo je umie jęt no ści i osią gać
okre ślo ne kom pe ten cje. Jak wi dać,
co aching po ma ga po pro stu w osią -
ga niu lep szych wy ni ków w re ali za cji
ce lów za wo do wych. Do daj my jesz -
cze, że w pro ces co achin gu za an ga -
żo wa ne są dwie oso by – co achee
i co ach (bądź co acher) ja ko oso ba
mo ty wu ją ca do wdra ża nia no wych
roz wią zań. Wspól nie dą żą do wy pra -
co wa nia naj lep szych roz wią zań i po -
pra wy dzia ła nia. Naj waż niej szym za -
ło że niem w pro ce sie co achin gu jest
to, że za rów no cel, jak i spo sób re ali -
za cji wy zna cza co achee, a nie co ach
(tre ner). 

JAK WYGLÑDA PROCES
COACHINGU ROZWOJOWEGO?

Pro ces do ty czy dwóch osób: co -
ach’a i oso by co ach’owa nej. Pod sta -
wo wym na rzę dziem pra cy co ach’a jest
roz mo wa. Spo tka nia co achin go we od -

by wa ją się w re la cji 1x1, w wa run kach
za pew nia ją cych kom fort pro wa dze nia
roz mo wy. Ini cja to rem spo tkań jest oso -
ba co ach’owa na (co achee). Wa run -
kiem roz po czę cia pra cy jest za war cie
kon trak tu obej mu ją ce go pod sta wo we
za sa dy pra cy: za kres te ma tów, ob szar
od po wie dzial no ści, rytm spo tkań, czas
spo tka nia, re gu ły ko mu ni ka cji, za sa dy
dys kre cji i po uf no ści. Oso ba co -
ach’owa na de cy du je o wy bo rze ce lów
do pra cy. Wy bór po wi nien być po prze -
dzo ny wspól ną ana li zą. Se sje od by wa -
ją się re gu lar nie, nie rza dziej niż raz
na mie siąc. Czas trwa nia jed ne go spo -
tka nia to ja kieś 1-1,5 go dzi ny.

WY BÓR CO ACHA

Ja ki po wi nien być do bry co ach?
Na pew no nie po wi nien być li de rem. Li -
de rzy ma ją czę sto zbyt do mi nu ją cą
oso bo wość, by wspie rać in nych. Co -
ach po wi nien ra czej stać w cie niu, bę -
dąc przy go to wa nym na to, że to je go
co achee, a nie on sam od nie sie suk ce -
sy. Co ach dą ży za tem do po zna nia in -
nych lu dzi, ich pre dys po zy cji, umie jęt -
no ści, ma rzeń i po trzeb. Tyl ko wte dy
bę dzie w sta nie wła ści wie zdia gno zo -

wać po ten cjał, któ ry po sia da co achee.
Do bry co ach udzie la rów nież in for ma -
cji zwrot nej – za rów no wte dy, gdy
osoba coachowana wy ko nu je ja kąś
czyn ność do brze, jak i wte dy, gdy po -
peł nia błąd. Po tra fi mil czeć i słu chać,
przy czym nie jest to rów no znacz ne
z przy zna wa niem ra cji. Jest tak że skon -
cen tro wa ny. Do bry co ach uni ka roz -
pro szeń, sku pia się na tym, co pod -
opiecz ny chce mu po wie dzieć, a nie
na swo jej re ak cji na je go wy po wiedź.
Nie oce nia. Jest ostroż ny, by nie po dej -
mo wać ka te go rycz nych są dów w my -
ślach pod czas roz mo wy. Chro ni go to
przed nie po trzeb ny mi roz pro sze nia mi
i wy cią ga niem po chop nych wnio sków.
Wy bie ra jąc swo je go co acha trze ba pa -
mię tać o tym, aby czuć się przy nim
swo bod nie i bez piecz nie. Mu si on za -
tem stworzyć at mos fe rę wza jem ne go
za ufa nia – bez te go współ pra ca mo że
się nie po wieść.

Au to rem tek stu jest 
Jo an na Ci sek -Dą brow ska, 

dy rek tor Cen trum Roz wo ju Kadr
przy KSSE

co aching
cią gle mod ny i po trzeb ny
wśród czytelników magazynu „Strefa” z pewnością znajdzie Się wiele oSóB, którym tematyka
coachingu jeSt Bardzo doBrze znana. narzędzie to, niezwykle przydatne w zarządzaniu, warte
jeSt jednak ciągłego promowania i przekonania do niego SzerSzego grona menedŻerów

RODZAJE COACHINGU
CoaCHiNg – w zaLEżNośCi od osóB, do KTóryCH JEsT sKiErowaNy LuB TEż CELu JaKi Ma zosTać
osiągNięTy – MożNa PodziELić Na KiLKa rodzaJów:

szKoLENia z KssE

Centrum Rozwoju Kadr przy Katowickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej oferuje szkolenia, treningi symulacyjne, a także
indywidualny coaching menedżerski. Siedzibą CRK jest od 1999 r.
Podstrefa Tyska przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach. Szkolenia
prowadzone przez Centrum obejmują swoim zakresem m.in.
umiejętności liderskie, komunikacji i budowania zespołów,
rozwiązywania konfliktów i negocjacji dla menedżerów różnego
szczebla. CRK oferuje elastyczne formy współpracy w zakresie
szkolenia personelu w zależności od indywidualnych potrzeb
szkoleniowych firmy. 

Kto jest kim?

joanna ciSek-
dąBrowSka

psycholog-praktyk, trener
rekomendowany przez polskie
towarzystwo psychologiczne,
menedżer personalny
(ukończyła Studia
podyplomowe „zarządzanie
personelem” agh kraków).
coach – ukończyła prestiżową
szkołę coachów prowadzoną we
wszechnicy uj  w krakowie
przez erickson college
international pt. „the art and
Science of coaching”, aktualnie
w trakcie certyfikacji icf.

BusiNEss CoaCHiNg – dotyczy doskonalenia pracy
własnej biznesmenów i poprawiania efektywności.
Podstawowym celem jest szkolenie pracowników tak,
aby poprawili umiejętność osiągania wyznaczonych
celów oraz rozwinęli własny potencjał. Powszechnie
uważa się, że coaching w tym obszarze powinien być
prowadzony przez profesjonalnych coachów, a nie
podczas okazjonalnych spotkań z menedżerami
liniowymi.

EXECuTiVE CoaCHiNg – przeznaczony jest przede
wszystkim dla menedżerów najwyższego szczebla,
aby poprawić ich umiejętności przywódcze 
– zdolności motywowania, budowania autorytetu
oraz by rozwinąć sposoby podejmowania
strategicznych decyzji.

CarEEr CoaCHiNg – skierowany jest głównie dla
osób poszukujących nowej pracy – bezrobotnych bądź
też chcących zmienić mniej satysfakcjonującą pracę
na bardziej im odpowiadającą.

CoaCHiNg sPrzEdażowy – zaadresowany jest
do aktywnych sprzedawców, aby zwiększyć ich wyniki
sprzedażowe. Coach wspiera i rozwija kompetencje,
ćwiczy z klientem techniki sprzedaży, buduje jego
pewność siebie.

TEaM CoaCHiNg – przeznaczony jest przede
wszystkim dla członków zespołów roboczych,
koncentruje się na umiejętnościach współpracy
w zespole, tworzeniu dobrych relacji międzyludzkich.

LifE CoaCHiNg – dotyczący pozazawodowych,
osobistych sfer życia. Chociaż nie dotyczy on
bezpośrednio aktywności zawodowej klienta, to jednak
w praktyce sfera zawodowa i prywatna wzajemnie się
przenikają. Ma za zadanie doskonalenie przede
wszystkim kompetencji osobistych i rozwijanie
predyspozycji osobowościowych w ramach ustalonego
z coachem zakresu oraz wsparcie w rozwiązywaniu
problemów z obszaru uzyskiwania równowagi
pomiędzy sferą zawodową a osobistą.
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Nadejdą
dobre czasy

rozmowa z magdaleną kopytiuk, malarką

Stre fa: Kie dy za czę ła się Pa ni przy go da
z ma lar stwem?
Mag da le na Ko py tiuk: Wła ści wie to się
nie za czę ło, bo ca ły czas trwa ło.
Po pro stu od naj młod szych lat coś wy -
ci na łam, kle iłam, ry so wa łam, aż za czę -
ło się to sta wać co raz po waż niej sze,
prze kształ ca ło się w co raz bar dziej
świa do me for my. Nie za re je stro wa łam
jed nak żad ne go po cząt ku i nie wiem
czy kto kol wiek ze zna jo mych mi ar ty -
stów rów nież od no to wał mo ment,
w któ rym po sta no wił, że zaj mie się
w swo im ży ciu twór czo ścią.

Jednak w pewnym momencie podjęła
Pani decyzję o rozpoczęciu studiów
na Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach. Był to chyba już moment
kiedy jednak „coś się zaczęło”, który
można zarejestrować w swojej pamięci?
Tak, to był po waż ny krok w stro nę ma -
lar stwa, cho ciaż ro biąc go nie my śla -
łam o tym, co bę dzie da lej. Za nim za -

czę łam stu dia, cho dzi łam na kur sy
przy go to waw cze, mi ja łam się ze stu -
den ta mi, ob ser wo wa łam pe da go gów.
By łam pod wra że niem pa nu ją cej
na aka de mii at mos fe ry, wi szą cych
na ścia nach ob ra zów, uno szą ce go się
w po wie trzu odu rza ją ce go za pa chu
far by, ter pen ty ny. Do pie ro na stu diach
uświa do mi łam so bie waż ność prze ka -
zu w ma lar stwie, że to co i jak się ma -
lu je, mu si mieć ja kiś sens.

Gdyby nie malarstwo to może byłaby
matematyka – podobno całkiem nieźle
sobie Pani z nią radzi. Można ją
wykorzystać w malarstwie?
Wie le rze czy ana li zu ję bar dzo ma te ma -
tycz nie, rów nież kie dy ma lu ję. Jed nak
sam pro ces ma lo wa nia nie jest od po -
cząt ku do koń ca za pla no wa ny, więc
ma te ma tycz na pre cy zja tu taj nie po mo -
że. Sta jąc przed szta lu gą nie prze by -
wam dro gi od punk tu a do punk tu b,
nie mam do dys po zy cji żad ne go wzo -

ru jak przy roz wią zy wa niu za dań ma te -
ma tycz nych. W ma lar stwie każ dy ko lej -
ny ruch pędz lem przy no si no we roz wią -
za nia i ni gdy nie wia do mo na czym da -
ny ob raz tak na praw dę się skoń czy. 

Wy bra ła so bie Pa ni bar dzo tra dy cyj ną
tech ni kę – olej na płót nie. Dla cze go?
To jest zwią za ne wła śnie z tą at mos fe -
rą aka de mii, za pa chem, a tak że kon -
tak tem z ma te rią ja ką jest płót no. Ma -
lu ję na lnie, któ ry sa ma so bie przy go -
to wu ję. Lu bię mieć kon tro lę nad każ -
dym eta pem, a w mo men cie kie dy
wiem ja kie jest pod ło że, z cze go zo sta -
ło wy ko na ne, ja kie są far by – mo gę te -
go do pil no wać. Mo je tra dy cyj ne po -
dej ście wy ni ka też stąd, że je stem głę -
bo ko za fa scy no wa na twór czo ścią
daw nych mi strzów. In spi ru je mnie
Geo r ges de La To ur, Pie ter Bru egel,
Die go Velázqu ez, Fran ci sco Goya,
Édo uard Ma net, Ca ra vag gio, Fri da
Kha lo, Edward Hop per czy An drzej

MagdaLENa
KoPyTiuK-PLuTa
Urodziła się w 1987 r. Studiowała
w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
(w Pracowni Malarstwa pod kierunkiem
prof. Jacka Rykały, dyplom w roku 2011).
Stypendystka Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (2010 r.). Brała
udział w kilku wystawach zbiorowych
i instalacjach artystycznych. Wernisaż
w Galerii StrefArt jest jej pierwszą
wystawą indywidualną. Mieszka i tworzy
w Tychach. 



38 październik / liStopad 2013

Strefa klubowa

39

Wró blew ski. Za chwy ca ją mnie rów -
nież ob ra zy Ma cie ja Bie nia sza. Cho -
ciaż za chwyt też nie za wsze jest ma lar -
stwu po trzeb ny.

Co za tem jest po trzeb ne?
Emo cje. Ob ra zy po win no się prze ży -
wać. Cho dzi o to, że by one za trzy my -
wa ły, po ry wa ły cho ciaż na chwi lę. Że -
by to osią gnąć, po trzeb ny jest warsz -
tat. Dzi siaj jest lan so wa ny ta ki po gląd,
że każ dy mo że być ar ty stą, je śli tyl ko
ma coś do po wie dze nia, że sztu kę
moż na zro bić ze wszyst kie go. Dla
mnie na to miast warsz tat jest bar dzo
waż ny. Na wet je że li na przykład ob raz
jest cie ka wy i ma ja kiś waż ny, głę bo ki
prze kaz to bo li mnie to, że jest kiep ski
warsz ta to wo. W ma lar stwie nie uzna ję
kom pro mi sów. Oczy wi ście zda rza się,
że cza sem ob raz jest spe cjal nie nie do -
sko na ły i w tym jest ukry ta je go si ła. Ja
jed nak cią gle du żą wa gę przy kła dam
do warsz ta tu i cią gle znaj du ję ja kieś
no we rze czy, nad któ ry mi chcę po pra -
co wać, któ re chcę do sko na lić.

Na Pani obrazach dominują kobiety
usytuowane w ciemnej, mrocznej
przestrzeni. Jakie jest podłoże takiej
kreacji? Przypadek?
To się wią że z mo imi wspo mnie nia mi,
z ro dzi ną. Ko bie ty za wsze peł ni ły de cy -
du ją cą ro lę w mo jej ro dzi nie. Mia łam
bar dzo sil ną bab cię, któ ra trzy ma ła ca -
łą ro dzi nę ra zem i by ła kimś w ro dza ju
oj ca chrzest ne go, ty le że bez prze mo -
cy i ciem nych in te re sów. Wszy scy jej
słu cha li i nikt nie miał od wa gi jej się
sprze ci wić. Mo że mię dzy in ny mi dla te -
go ko bie ta jest dla mnie in te re su ją ca,
bo ni by ma tę si łę, ale jed nak jest
w niej coś nie po ko ją ce go. Na to miast
ciem ne ko lo ry, pół mrok ko ja rzą mi się
ze spo ko jem, wy ci sze niem, cie płem,
choć mo że się to wy da wać po nu re
i mrocz ne. To ro dzaj kry jów ki dla mo -
ich po sta ci. One ży ją prze cież w tych
ob ra zach.

A Pa ni mo gła by żyć bez nich?
Nie. Jak nie ma lu ję dłuż szy czas to
czu ję się tak, jak bym by ła na gło dzie,

jak bym od sta wi ła na bok coś, od cze -
go je stem uza leż nio na. To, że w ogó le
ktoś ma chęć two rze nia moż na po -
rów nać z ner wi cą na tręctw. I to jest
tak, że z jed nej stro ny do cze goś się
dą ży, za czymś tę sk ni i wkła da się w to
ma lu jąc ca łą swo ją ener gię, si łę,
a na koń cu jest się kom plet nie wy czer -
pa nym. Ty le tyl ko, że to wy czer pa nie
nie sie ze so bą ulgę, sa tys fak cję. Bo
ma lar stwo to też czę sto te ra pia.

My śli Pa ni, że świat, w któ rym te raz ży je -
my sprzy ja te mu by być ar ty stą, by two -
rzyć?
Nie wiem czy kie dy kol wiek był do bry
czas i czy kie dy kol wiek bę dzie. Są lu -
dzie, któ rzy od no szą suk ces, ale też
nie do koń ca wia do mo, jak ten suk ces
zde fi nio wać. Dla jed nych są to ma te -
rial ne ko rzy ści, a dla in nych ist nie nie,
by cie roz po zna wal nym w śro do wi sku
ar ty stycz nym. Mnie się wy da je, że tak
na praw dę trze ba ro bić swo je, kon se -
kwent nie dą żyć do ce lu i wte dy do bre
cza sy na dej dą dla każ de go.
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Coneser Club Katowice przy KSSE 

40-014 Katowice, ul. Wojewódzka 42, tel. +48 32 355 88 88  www.coneserclub.pl

Każdy szanujący się klub dla koneserów musi posiadać to pomieszczenie. Palenie cygar nie przyniesie nam pełni doznań, jeśli wilgotność powietrza, temperatura i przewiew
nie będą odpowiednio dobrane. W Coneser Club Katowice poza cigar room’em w ofercie znaleźć można także najlepsze cygara na rynku. 

Cigar room
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