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BUSINESS & LIFE

Oddajemy w Państwa ręce drugi numer  magazynu  Silesia Business & Life. 
To czasopismo jest kierowane do ludzi biznesu, polityków, aktywnych młodych i 

kreatywnych osób, ale nie tylko. Bardzo chcielibyśmy, aby czytelnikiem był właściwie 
każdy, kto jest ciekawy życia, chłonny wiedzy, otwarty na to, co dzieje się w naszym 
regionie. 

To właśnie ludzie wywodzący się ze Śląska, specjaliści z różnych dziedzin, postacie 
nietuzinkowe, znaczące, są bohaterami naszego magazynu. 

Jeżeli interesuje Cię to  co dzieje się w naszej Metropolii,  jak ogromne pokłady 
potencjału intelektualnego, możliwości i inicjatyw w niej  drzemią– to właśnie Silesia 
Business & Life jest czasopismem dla Ciebie. 

Znajdziecie tutaj Państwo ekskluzywne wywiady oraz interesujące artykuły poruszające 
aktualne tematy.

W tym numerze przedstawiamy sylwetki:  Jerzego Dudka- wspaniałego bramkarza,  
Ireneusza Dudka- fantastycznego muzyka oraz organizatora Festiwalu  Rawa Blues 
oraz Roberta Koniecznego- jednego z najlepszych architektów młodego pokolenia.

Na łamach naszego magazynu jest  mowa  o dużych inwestycjach na Śląsku , m.in. o 
modernizacji Stadionu Śląskiego, a także o  rozwoju lotniska w Pyrzowicach.

Prezentują  się tutaj Siemianowice Śląskie jako miasto przyjazne inwestorom oraz 
miejsce, gdzie działa Śląski Klub Golfowy.

Na stronach poświęconych turystyce pragniemy zaprosić w kolejną  podróż po 
Karaibach, a następnie  na chwile relaksu  w przepięknym  hotelu Kocierz, znajdującym 
się  w Beskidach.

W dziale motoryzacyjnym prezentujemy najnowszy model samochodu VOLVO S60 
oraz otwarcie w Katowicach salonu ekskluzywnej marki Infiniti. 

Przedstawiamy również wiele ciekawych firm prężnie działających w naszym regionie, 
a wśród nich  lidera  śląskiego biznesu  - firmę ELSTAN.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury. 

Klaudiusz Sevkovic

SILESIA
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Stadion, który stał się legendą

Obiekt usytuowany w symbolicznym dla Śląska miejscu rekreacji i wypoczynku. 
Kiedyś rozgrywano na nim przełomowe dla polskiej reprezentacji mecze piłki 
nożnej. Dziś otoczony koparkami, dźwigami i tabliczkami z napisem „teren 
budowy”. W przyszłości ma zamiar pretendować do czołówki stadionów na 
najwyższym poziomie. Stadion Śląski pomimo sporego bagażu doświadczeń i lat 
nigdy nie zniknął i nie zniknie z mapy Polski i Śląska. Teraz zdeterminowany do 
tego, by się zmieniać, doskonalić i doganiać najlepszych.

Z REGIONU

STADION ŚLĄSKI
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Chcąc opisać to miejsce najlepiej za-
cząć od słowa ogromny, potem warto 
dodać także symboliczny – symbo-
liczny dla Śląska. Idąc dalej w defini-
cję obiektu, który do dziś zapiera dech 
w piersiach, można powiedzieć, że 
ma on długą i bogatą historię. Zapisał 
się w świadomości prawie każdego 
kibica, sportowca lub też mieszkańca 
aglomeracji śląskiej. Stadion Śląski 
mieszczący się w Wojewódzkim Par-
ku Kultury i Wypoczynku w Chorzo-
wie stanowi czołówkę największych 
tego typu obiektów w Polsce. Choć 
historycznie patrząc na to miejsce 
okazuje się, że jego początki datuje się 
na rok 1956, to dziś mimo leciwości 
dogania współczesność. Infrastruktu-
ra i zaplecze są w trakcie modernizacji 
i właściwie po jej ukończeniu obiekt 
będzie spełniał wszystkie wymogi no-
woczesnych stadionów.

 To symboliczne miejsce było świad-
kiem wielu historycznych wydarzeń 

sportowych – to właśnie na Stadionie 
Śląskim Gerard Cieślik dwoma gola-
mi pokonał reprezentację Związku 
Radzieckiego. Tutaj również drużyna 
Kazimierza Górskiego wygrała mecz z 
Anglią i Walią, co zaowocowało serią 
sukcesów zakończonych uzyskaniem 
trzeciego miejsca w Mistrzostwach 
Świata w RFN w 1974 r. Zaraz obok 
niesamowitych momentów sporto-
wych można wymienić osobistości 
świata sportu, które pojawiły się na 
stadionie na przestrzeni lat. Zago-
ścili na nim: Jaszyn, Pele, Di Stefano, 
Cruyff czy Bobby Charlton. Z „wizy-
tą” były również polskie gwiazdy pił-
ki nożnej, a wśród nich między inny-
mi Włodzimierz Lubański, Kazimierz 
Deyna, Grzegorz Lato czy Zbigniew 
Boniek.

Po modernizacji obiekt będzie przy-
stosowany do organizacji wielu róż-
nych imprez dla ponad pięćdziesięciu 
pięciu tysięcznej publiczności. Jego 

infrastruktura obejmować będzie w 
szczególności boisko piłkarskie, bież-
nie lekkoatletyczną sale sportowe i 
konferencyjne. Już dzisiaj przykładem 
profesjonalnego zaplecza sportowego 
jest boisko szkolno – treningowe ze 
sztuczną nawierzchnią, które posia-
da certyfikat FIFA. Dowodem na to, 
że spełnia ono odpowiednie standar-
dy jest fakt, że drużyny wszystkich 
szczebli piłki nożnej wynajmują je do 
rozgrywek. Oferta stadionu wciąż się 
poszerza – dziś można również zna-
leźć w niej możliwość korzystania 
z szatni reprezentacyjnej z odnową 
biologiczną, boiskiem do rozgrzewki 
i fitnessem. Jednak należy pamiętać, 
że prace związane z modernizacją 
obiektu to etapowa inwestycja. Pewne 
jej założenia już zostały sfinalizowa-
ne – tak jak to się stało z pracami nad 
główną murawą stadionu, ale inne są 
w trakcie realizacji i wymagają więk-
szego nakładu czasu.
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- Stadion Śląski to obiekt symbo-
liczny, ponieważ…

- Przede wszystkim pięćdziesiąt 
cztery lata historii obiektu. Na nim 
odbywały się imprezy muzyczne, 
żużlowe, piłkarskie i inne wydarze-
nia o charakterze kulturalnym. Takie 
miejsce musiało odbić swoje piętno 
na historii i spowodować, że stadion 
uznawany jest za obiekt symboliczny. 

- Symbol, to znak rozpoznawczy, 
wyraziste określenie – czy Stadion 
Śląski jest na tyle znany, wyrazisty, 
by być symbolem Śląska?

- Uważam, że to swego rodzaju 
dominanta tego regionu. Choć cza-
sy, w których powstawał Stadion 
Śląski budzą dla wielu negatywne 
wspomnienia to sam obiekt wręcz 
przeciwnie.

- Dziś można dostrzec prężny 
rozwój infrastruktury sportowej – 
szczególnie tej przeznaczonej do 
rozgrywek piłki nożnej. Warszawa, 
Wrocław czy chociażby Gdańsk już 
niedługo będą mogły się poszczycić 
wysokimi standardami na stadio-
nach. Jak śląski obiekt wypada na 
tym tle?

- Jeszcze parę lat temu nie mieliśmy 
konkurencji. Stadion Śląski był to je-
dyny obiekt przeznaczony na masowe 
imprezy dla tak dużej publiczności. 
Dzisiaj w związku z Euro powstają 
cztery nowe obiekty, a i Kraków choć 
nie gościł reprezentacji podczas tego 
turnieju buduje nowoczesne obiekty. 
Nie zapominajmy o nowych stadio-
nach wybudowanych w Kielcach i 
Lubinie. W naszym regionie też pla-
nuje się budowę nowych miejskich 
obiektów. To nowa sytuacja, do której 
musimy się dostosować.

Historia, wielkość i stałe dostosowywanie się tego obiektu do 
dzisiejszej sportowej rzeczywistości nie pozwala zaprzeczyć 
stwierdzeniu, że Stadion Śląski to pewien symbol tego regionu… 
O tym rozmawiamy z dyrektorem Stadionu Śląskiego Markiem 
Szczerbowskim.

Marek Szczerbowski
dyrektor
Stadionu Śląskiego

- Nie wystarczy więc zasłynąć bo-
gatą historią, ale przede wszystkim 
trzeba doganiać zmieniającą się rze-
czywistość… 

- Tak. Okazało się, że w pewnym 
momencie stadion nie spełnia czy też 
nie odpowiada standardom obecnych 
czasów. Jasna stała się potrzeba mo-
dernizacji, która zmieniła nieco swoje 
początkowe zamierzenia. Oznacza to, 
że nie będzie na stadionie toru żuż-
lowego, natomiast powstanie bieżnia 
lekkoatletyczna. Wśród założeń roz-
woju infrastruktury tego miejsca moż-
na wymienić: przebudowę trybuny 
zachodniej, poprawę warunków bez-
pieczeństwa czy wykonanie zadasze-
nia nad obiektem. Nie zapominamy 
o budowie specjalnych lóż, zwanych 
sky-boxami nowoczesnego systemu 
nagłośnienia i oświetlenia. Te przed-
sięwzięcia będą nas klasyfikowały w 
gronie najlepszych stadionów w Pol-
sce. 

- Do Mistrzostw Europy w pił-
ce nożnej już tylko dwa lata, czy są 
jeszcze szanse na to, by na Stadionie 
Śląskim rozegrać mecz w trakcie tej 
imprezy sportowej?

- Nie rozpatrujemy naszych szans 
na Euro 2012. Na dzień dzisiejszy w 
tym projekcie z naszej strony wystę-
pują inne obiekty w innych miastach. 
Generalnie utrata szansy organizacji 

mistrzostw na Śląsku była przykrym 
doświadczeniem, z którego wszyscy 
musimy wyciągnąć wnioski. Pamię-
tajmy, że o organizację Euro 2012 
ubiegało się miasto Chorzów, a nie 
Stadion Śląski. Na wstępnym etapie 
selekcji, gdzie zakwalifikowano nas 
jako miasto rezerwowe, oceniane 
były tylko dokumenty złożone przez 
urzędników miejskich. To ich jakość 
nie przekonała decydentów. Później-
sze wydarzenia były konsekwencją tej 
decyzji. Mimo to warto pamiętać, że 
udało się doprowadzić do komplek-
sowej modernizacji obiektu, którego 
efektem jest toczący się właśnie proces 
inwestycyjny. 

- Co będzie się odbywać na stadio-
nie, w chwili, gdy prace związane z 
modernizacją zostaną zakończone?

- Będą się odbywać imprezy piłkar-
skie, lekkoatletyczne, koncerty. Gene-
ralnie będzie to miejsce przeznaczone 
dla szeroko pojętych przedsięwzięć 
o charakterze masowym w zakresie 
kultury, sportu i rekreacji. 

- Stadion to nie tylko miejsce, 
gdzie rozgrywa się mecze piłki noż-
nej. Przyszłość stadionów w Polsce 
– Stadionu Śląskiego to dywersyfika-
cja oferty?

- Tak to prawda, dlatego już dzisiaj 
przygotowujemy się do tej konkurencji.

Rozmawiała Dominika Tkocz
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- Posiada Pan tytuł rzeczoznawcy 
budowlanego przyznany przez Kra-
jową Komisję Kwalifikacyjną Pol-
skiej Izby Inżynierów Budownictwa 
ze specjalizacją budowy stadionów 
sportowych, jak ocenia Pan przebieg 
budowy stadionów sportowych na 
Euro 2012, szczególnie tak kontrower-
syjnej budowy Stadionu Narodowe-
go w Warszawie?

- Były minister sportu i turystyki 
zadecydował, że na miejscu starego 
Stadionu 10-lecia powstanie nowy 
stadion. Ja byłem innego zdania, po-
nieważ uważałem, że stadion należało 
wybudować na nowym miejscu. Kosz-
ty związane z realizacją przebudowy 
starego stadionu były bardzo wysokie. 
Narodowe Centrum Sportu zapew-
nia, że pomimo ostrej zimy i powodzi 
nie ma terminowego zagrożenia tej 
placówki, jednak cena przebudowy 
przekracza już koszty 1,9 mld złotych 
(około 450 mln euro), a dla przykła-
du Allianz Arenę, która jest obiektem 
większym o 14 tys. widzów, wybudo-
wano za kwotę 340 mln euro.

- Generalnym wykonawcą stadio-
nów na Euro 2012 w Gdańsku, War-
szawie i Poznaniu jest Alpine Bau 
Deutschland, a Pan, jako kierownik 
projektu do robót wykończeniowych 

Chorzowianin, Andrzej Szajca, współtwórca piłkarskiego 
stadionu Allianz Areny w Monachium, widzi dużą szansę dla 
stadionu w Chorzowie na Euro 2012

i doświadczony inżynier budowlany 
prestiżowego stadionu Allianz Arena 
w Monachium, może fachowo ocenić 
jakość wykonawstwa i postęp zwią-
zany z terminem oddania obiektów 
do użytku w lecie 2011.

- Stadiony budowane są przez bardzo 
doświadczoną firmę Alpine Bau, która 
realizowała podobne projekty między 
innymi w Dubaju, Niemczech czy Au-
strii. Stadiony te nie były zagrożone 
terminem czy jakością wykonania, ale 
okoliczności, które wystąpiły w czasie 
budowy stadionu we Wrocławiu, spo-
wodowały konieczność zmiany wyko-
nawcy. To oznacza, że stadion w Cho-
rzowie ma duże szanse, aby przejąć 
funkcję stadionu na mistrzostwa Euro 
2012. Musi tylko być zmodernizowany 
i zadaszony. Jest to bardzo ważna in-
westycja, która jest związana nie tylko 
z rozgrywkami piłki nożnej. Stadion 
ma również duże doświadczenie w or-
ganizacji zawodów żużlowych, lekko-
atletycznych czy imprez muzycznych.

- Mistrzostwa Europy w Polsce roz-
poczynają się latem 2012 roku. Dla-
czego stadiony muszą być gotowe na 
rok przed rozpoczęciem rozgrywek?

- Zgodnie z wymaganiami UEFA 
stadiony muszą być przygotowane i 
wytestowane czy spełniają wymogi 

regulaminu UEFA związane z bez-
pieczeństwem, infrastrukturą hote-
lową, transportem publicznym czy 
lotniczym. Miasta kandydatów muszą 
wykazać się też doświadczeniem w 
organizacji masowych imprez na skalę 
międzynarodową.

- Korzystając z doświadczeń budo-
wy Allianz Areny w Monachium, co 
mogłoby, Pana zdaniem, być krytycz-
nym punktem w realizacji takiego 
przedsięwzięcia?

- W czasie budowy Allianz Areny 
w Monachium terminy zostały do-
trzymane i stadion został oddany do 
testowania nawet przedterminowo. 
Specyfiką tego obiektu jest powłoka 
poduszek wykonana z niepalnego 
tworzywa sztucznego, które są pod-
świetlane w trzech kolorach (czerwo-
ne, białe i niebieskie) oraz wypełnione 
utrzymywanym pod stałym ciśnie-
niem powietrzem. Realizacja i montaż 
powłoki zewnętrznej stadionu była 
bardzo skomplikowana tym bardziej, 
że było to przedsięwzięcie pionierskie. 
Wykonaniu tego zadania mogli spro-
stać tylko alpiniści. Moim zdaniem, 
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jednym z bardzo istotnych tematów 
jest infrastruktura związana z droga-
mi dojazdowymi czy parkingami, ale 
najważniejsza jest szybka i bezpieczna 
ewakuacja kibiców.

- Co może się stać, jeśli nie zostaną 
spełnione wymogi ewakuacyjne?

- Przy opuszczaniu stadionów bar-
dzo ważnym punktem jest płynne i 
szybkie przeprowadzenie ewakuacji. 
Brak tego może prowadzić do wybu-
chu paniki wśród kibiców. A skutki 
tego, w związku z ogromną masą kibi-
ców, byłyby nieprzewidywalne - sam 
stadion chorzowski może pomieścić 
55.000 widzów!

- Jest Pan absolwentem chorzow-
skiego liceum, jak długo przebywa 
Pan za granicą?

- Tak, jestem absolwentem III Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Stefana 
Batorego, studia również ukończyłem 
w Polsce. Od 32 lat mieszkam i pracuję 
jednak w Monachium. Jestem dumny 
z tego, że powierzono mi budowę tak 
prestiżowego obiektu, jakim jest Alianz 
Arena w Monachium. Sercem jestem 
jednak chorzowianinem, dlatego też 
bardzo chętnie odwiedzam Polskę i 
moich przyjaciół z czasów szkolnych.

- Dziękuję za rozmowę i mam na-
dzieję, że możemy liczyć na Pana 
rady?

- Jeżeli zajdzie potrzeba, to bardzo 
chętnie podzielę się swoim doświad-
czeniem, jakie zdobyłem przy budowie 
monachijskiej Allianz Areny, która do-
tychczas sprawdziła się jako wzorowy 
międzynarodowy stadion sportowy. 
Jako chorzowianina, budowa stadionu 
w mieście interesuje mnie szczególnie. 
Byłbym bardzo dumny, gdyby Mi-
strzostwa Europy w 2012 odbyły się 
w moim rodzinnym mieście. Zawsze 
byłem kibicem drużyny piłkarskiej Ru-
chu Chorzów, mam więc nadzieję, że 
w następnych rozgrywkach zdobędzie 
ona tytuł mistrza Polski.

- Trzymamy kciuki!
Rozmowę przeprowadziła Sylwia 

Scheitza, korespondentka z Mona-
chium.
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PREZYDENT CHORZOWA

Marek KOPEL

Fakt, że to był i będzie jeden z 
dwóch największych stadionów w 
Polsce obok stadionu 10-lecia w War-
szawie świadczy o pozycji naszego 
regionu na mapie sportowej kraju. 
Może dlatego pominięcie Stadionu 
Śląskiego jako areny meczów Euro 
2012 Ślązacy odczuli jako policzek 
wymierzony w naszą dumę i aspira-
cje.

To niekorzystne dla nas rozstrzy-
gnięcie przypisuje się w części, i nie 
bez racji, politykom i urzędnikom, 
jednak ostateczne decyzje należały 
do UEFA przy współudziale Polskie-
go Związku Piłki Nożnej.

Stadion Śląski to ikona Śląska, magiczne miejsce, symbol sukcesów polskiej i 
śląskiej piłki nożnej.

Z punktu widzenia interesów tych 
federacji sportowych ważniejsze było 
zmotywowanie Gdańska i Wrocławia do 
budowy nowych stadionów niż uszano-
wanie ambicji i aspiracji kibiców Śląska i 
Krakowa.

To, co wygraliśmy na staraniach o 
miano gospodarzy Euro 2012, to z pew-
nością wywalczenie przez Marszałka 
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WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE!
CHORZÓW ZAPRASZA! 

Konkurs o Nagrodę Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie rozwoju gospodarczego   
– Lider Rozwoju Gospodarczego Miasta Chorzów (organizowany od 1997 r.)

Konkurs skierowany jest do firm i przedsiębiorstw, których wybitne osiągnięcia ekonomiczne, organizacyjne, technologiczne 
i ekologiczne mają wpływ na rozwój gospodarczy Miasta. Nagroda przyznawana jest corocznie podmiotom gospodarczym, oso-
bom prawnym lub fizycznym oraz grupom kapitałowym z siedzibą w Chorzowie.

Nagrodę Prezydenta Miasta stanowi: statuetka, dyplom oraz certyfikat uprawniający laureata m.in. do wykorzystania logo 
konkursu we wszystkich swoich akcjach promocyjnych i reklamowych.

Czas trwania konkursu: kwiecień – maj   
Finał konkursu: czerwiec (impreza w ramach uroczystych obchodów Dni Miasta Chorzowa).

Konkurs na wyrób i usługę Miasta Chorzów (organizowany od  1996 r.)  
pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Chorzów 

Do konkursu może być zgłoszony wyrób konsumpcyjny, wyrób przemysłowy i usługi wykonane przez rzemieślników, pro-
ducentów i handlowców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Chorzów. Celem konkursu jest promowanie 
chorzowskich przedsiębiorców poprzez produkowane przez nich wyroby i świadczone usługi. Konkurs motywuje lokalne firmy 
do stałego podnoszenia poziomu świadczonych usług. 

Główną nagrodą w konkursie jest dofinansowanie udziału w dowolnej – wybranej przez Laureata – branżowej imprezie tar-
gowej organizowanej na terenie całego kraju. Ponadto, nagrodzone wyroby i usługi mogą być eksponowane na stoisku miasta 
Chorzów podczas imprez targowych oraz wystawienniczych w okresie roku od daty rozstrzygnięcia konkursu. 

Czas trwania konkursu: czerwiec – październik  
Finał konkursu: grudzień  

Konkurs kulinarny „Chorzowskie Smaki” (organizowany od  2007 r.)  
pod patronatem Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów  ds. Gospodarczych

Konkurs, zainicjowany w 2007 r. z okazji 750-lecia miasta Chorzów, ma na celu promocję zarówno chorzowskich gastrono-
mów, jak i samego Chorzowa jako miejsca smacznej i urozmaiconej kuchni. Corocznie Komisja konkursowa z przedstawio-
nych zgłoszeń wybiera „Potrawy Roku” w trzech kategoriach: danie tradycyjne – popularne, danie wykwintne – oparte na 
oryginalnych, wyrafinowanych przepisach oraz przystawka. Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na stronie:  
www.chorzowskiesmaki.chorzow.eu  

Czas trwania konkursu: marzec – wrzesień   
Finał konkursu: październik 

Chorzowski Przedsiębiorca Roku (organizowany od 2002 r.) przez Centrum  
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  oraz Stowarzyszenie  Przedsiębiorców Miasta Chorzowa 

Celem konkursu jest wytypowanie przez konsumentów w drodze głosowania najlepszych chorzowskich przedsiębiorców  
w kategoriach: gastronomia, handel detaliczny oraz usługi. Uroczystość wręczania nagród odbywa się corocznie w styczniu  
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.  

Czas trwania konkursu: październik – grudzień   
Finał konkursu: styczeń 

Miasto Chorzów kładzie ogromy nacisk na swój rozwój gospodarczy, zgodnie z teorią, iż to właśnie gospodarka stanowi koło napędowe rozwoju miast 
i regionów. Wykorzystując wszystkie swe atuty, Chorzów systematycznie zachęca do inwestowania, zarówno w sferze produkcji, jak i usług, wspomaga 
inwestorów, między innymi poprzez szybkie i sprawne prowadzenie wszelkich procedur związanych z realizacją inwestycji. Inwestor może również liczyć 
na pomoc Miasta w zakresie zorganizowania naboru odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, refundację kosztów wyposażenia i doposażenia sta-
nowiska pracy, refundację kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne oraz szkolenia nowo zatrudnionych pracowników.  

Równie pomocna jest działalność Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – spółki z udziałem Miasta, pomagającej inwestorom poruszać się  
w zagadnieniach organizacyjno-prawnych. Z pełną ofertą Centrum można zapoznać się na stronie www.centrum.pub.pl.

Pragnąc promować lokalną przedsiębiorczość, Miasto organizuje konkursy skierowane do chorzowskich firm. Konkursy te na trwale wpisały się  
w kalendarz wydarzeń chorzowskiego środowiska biznesu, co roku ciesząc się dużym powodzeniem wśród przedsiębiorców.  

Kontakt: Urząd Miasta Chorzów, Biuro Promocji i Rozwoju Miasta
Rynek 1, 41-500 Chorzów 

www.chorzow.eu, e-mail: roz@chorzow.eu
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Lotnisko w Pyrzowicach      wciąż inwestuje
Rozbudowa płyt postojowych, budowa trzeciego terminalu pasażerskiego i nowej 

drogi startowej – to plany rozwojowe Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w 
Pyrzowicach. W ciągu najbliższych sześciu lat to podkatowickie lotnisko, które należy do 
największych portów regionalnych w Polsce, planuje inwestycje za prawie 630 mln zł.
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Lotnisko w Pyrzowicach      wciąż inwestuje
PIERWSI

BYLI ŻOŁNIERZE
W miejscu, gdzie obecnie znajduje 

się Międzynarodowy Port Lotniczy 
Katowice w Pyrzowicach i gdzie co-
dziennie przewija się tysiące podróż-
nych, pasażerów linii lotniczych, 
pierwsi byli żołnierze. W roku 1940 
niemiecka Luftwaffe, rozpoczęła na 
łąkach wokół Pyrzowic, budowę lot-
niska polowego. Niemcy wytyczyli 
trzy bitumiczno-betonowe pasy o dłu-
gości od 1000 do 1500 metrów i jedna-
kowej szerokości 50 metrów. Lotnisko 
służyło do przeładunku materiałów 
wojskowych z samolotów lecących 

z głębi Rzeczy do tych zaopatrują-
cych oddziały na froncie wschodnim. 
W końcowym okresie II wojny świa-
towej na lotnisku testowano samoloty 
rakietowe Messerschmitt 163 Komet. 
Od 1945 r. do 1951 r. na lotnisku sta-
cjonowali żołnierze Armii Czerwonej. 
Na początku lat pięćdziesiątych czer-
wonoarmiści przekazali lotnisko Woj-
sku Polskiemu. Rozpoczął tu stacjono-
wanie, powołany do funkcjonowania 
17 kwietnia 1951 r., 39 Pułk Lotnictwa 
Myśliwskiego. Po raz pierwszy Pyrzo-
wice zostały udostępnione dla ruchu 
pasażerskiego 6 października 1966 
roku, kiedy to z lotniska wystartował 
pierwszy samolot Polskich Linii Lot-
niczych LOT do Warszawy. W tym 
czasie piloci samolotów pasażerskich 
korzystali z wojskowych pomocy na-
wigacyjnych oraz byli prowadzeni 
przez wojskowych kontrolerów prze-
strzeni powietrznej. Wraz z urucho-

mieniem połączeń pasażerskich w Py-
rzowicach rozpoczęły się pierwsze 
inwestycje w infrastrukturę cywilną. 
Do końca 1969 r. powstał niewielki 
terminal pasażerski (o pow. 550 m2), 
drogi kołowania i przeddworcowa 
płyta postojowa.

Ciągły niewielki ruch pasażerski 
odbywał się do 28 października 1990 
roku, kiedy to z Pyrzowic odleciał do 
Warszawy ostatni rejsowy samolot 
PLL LOT. Rozpoczął się okres zastoju, 
spowodowanego zawirowaniami po-
litycznymi w Polsce, związanymi ze 
zmianą systemu.

W celu budowy, właściwie od pod-
staw, komunikacji lotniczej Górnego 
Śląska z resztą kraju i świata, władze 
wojewódzkie wyszły z propozycją, 
powołania spółki mającej rozwinąć tą 
zaniedbaną, a jakże ważną dla rozwo-
ju regionu gałąź transportu. W pierw-
szym kwartale 1991 roku powstało 
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze 
S.A.

Dzięki staraniom władz GTL S.A. 
2 lipca 1992 r. PLL LOT wznowiły 
połączenie lotnicze z Warszawą a 27 
marca 1993 r. niemieckie linie lotni-
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cze Lufthansa lotem do Frankfurtu, 
zainaugurowały po 54 latach prze-
rwy, pierwsze połączenie zagraniczne 
z pyrzowickiego lotniska. Wraz z po-
wolnym wzrostem ruchu, rozpoczęto 
prace nad rozbudową cywilnej infra-
struktury, wtedy jeszcze współużyt-
kowanego wraz z wojskiem lotniska. 
Prace te zdecydowanie przyspieszyły 
po przekazaniu 1 maja 1994 r. lotniska 
w zarząd Górnośląskiego Towarzy-
stwa Lotniczego S.A. 7 października 
1994 r. otwarto uroczyście zmoderni-
zowany terminal pasażerski. W sierp-
niu 1996 r. rozpoczęto prace nad 
budową hal cargo, które otwarto w lu-
tym roku 1997. We wrześniu 1998 r. 
zakończono drugi etap budowy hal 
cargo. W 2000 r. zakończono pierwszy 
etap rozbudowy płyt postojowych, 

dróg kołowania oraz pasa startowego. 
Ostateczne zakończenie prac nad wy-
dłużeniem o 420 m drogi startowej na-
stąpiło w lipcu 2001 r. Aktualnie liczy 
ona 2800 metrów długości. W 2004 r. 
nastąpiła inauguracja lotów z MPL 
Katowice węgierskiej niskokosztowej 
linii lotniczej Wizz Air. W sierpniu 
2004 r. zakończono rozbudowę termi-
nalu pasażerskiego zwiększając jego 
powierzchnię do 7.600 m2, co prze-
łożyło się na wzrost przepustowości 
do 1,7 mln pasażerów. Gwałtowny 
wzrost ruchu pasażerskiego w MPL 
Katowice, spowodowany wejściem 
Polski do Unii Europejskiej i pojawie-
niem się na polskim niebie niskokosz-
towych przewoźników lotniczych, 
wymusił zintensyfikowanie prac nad 

rozbudową infrastruktury MPL Kato-
wice. Jednym z ważnych elementów 
było poprawienie dojazdu do portu 
z centrum konurbacji górnośląskiej. 
W związku z powyższym rozpoczęto 
budowę drogi ekspresowej S1. Od-
dano ją do użytku 20 listopada 2006 
roku. Połączyła ona port lotniczy 
w Pyrzowicach z węzłem drogowym 
w Podwarpiu i zapewniła łatwy, szyb-
ki i komfortowy dojazd do lotniska.
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CARGO
PRIORYTETEM

Rozwój lotniska jest dziś koniecz-
ny. Tylko w pierwszym półroczu 
tego roku odprawiono ponad dwu-
krotnie więcej ładunków niż rok 
wcześniej. Lotnisko chce stać się cen-
trum ruchu cargo co najmniej dla po-
łudniowej Polski. - Wyniki pierwszego 
półrocza pokazują, że pozycja Katowic 
jako centrum lotniczego cargo ugrun-
towuje się. W przyszłości, gdy gotowy 
będzie odcinek autostrady A-1 w pobliżu 
lotniska i powstanie połączenie kolejowe, 
ruch cargo zostanie jeszcze wzmocnio-
ny - wyjaśnia rzecznik portu Cezary 
Orzech. 

W ciągu trzech lat w Pyrzowicach 
ma powstać nowy terminal cargo o 
powierzchni około 7 tys. m kw., w in-
nej części lotniska niż obecny. W przy-
szłości wokół niego - nawet na 100 
hektarach powierzchni - może powstać 
centrum logistyczne, dobrze skomuni-
kowane zarówno z lotniskiem, jak i z 
budowaną w pobliżu autostradą A1.

Według przedstawicieli lotniska, 
strefa oddziaływania lotniczego cen-
trum cargo to ok. 400 km, więc obej-
muje także Łódź, a nawet okolice 
Warszawy. Od jesieni ubiegłego roku 
Pyrzowice mają pierwsze w Polsce 
bezpośrednie połączenie transatlan-
tyckie cargo, do Kanady. Samoloty, 
zdolne załadować około 45 ton ładun-

ków, latają raz w tygodniu. W tym 
roku ruszyło połączenie cargo do Seu-
lu, które ma być rozwijane. 

W pierwszym półroczu 2010 r. w 
Pyrzowicach odprawiono blisko 5,8 
tys. ton towarów, o 113 proc. więcej 
niż w tym samym czasie rok wcze-
śniej. Ubiegły rok był kryzysowym 
dla lotnictwa i charakteryzował się 
spadkiem liczby ładunków i pasaże-
rów. Tegoroczny wzrost jest imponu-
jący. Bowiem tylko w czerwcu liczba 
ładunków wzrosła o około 80 procent. 
Według wyliczeń codziennie na lot-
nisku odprawia się średnio ponad 31 
ton ładunków. A jeszcze 15 lat temu 
dziennie odprawiano zaledwie 1,5 
tony towarów.
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INWESTYCJE
W ROZWÓJ

Aby sprostać rosnącemu ruchowi, 
oprócz budowy nowego termina-
lu cargo władze portu chcą przede 
wszystkim poprawić infrastrukturę 
lotniska. Stąd m.in. projekt budowy 
nowej drogi startowej, dróg do ko-
łowania, płyt postojowych (po roz-
budowie pomieszczą 26 maszyn), 
parkingów, strażnicy straży pożarnej 
oraz hangaru technicznego, który ma 
powstać do końca 2011 r. Rozbudo-
wana baza techniczna ma być atutem 
lotniska, przyciągającym nowych 
przewoźników. 

Dla rozwoju ruchu cargo istotne jest 
położenie lotniska - w Pyrzowicach 
starty i lądowania samolotów możli-
we są 24 godziny na dobę we wszyst-

kie dni tygodnia, co nie we wszystkich 
portach jest normą. Ważna jest też in-
frastruktura drogowa wokół lotniska. 

W ubiegłym roku port odprawił 2 
mln 364,6 tys. pasażerów (spadek o 
ok. 2,5 proc.). Na 2010 r. i lata kolejne 
zakładany jest wzrost ruchu, do ok. 
2,4 mln osób w tym roku, 3,6 mln w 
2015 r. oraz blisko 6,5 mln po 2030 r. 
„Mamy za sobą najlepszy czerwiec w hi-
storii lotniska - liczba pasażerów wzrosła 
o 9 proc. w porównaniu z ubiegłorocznym 
czerwcem. Liczba zaplanowanych operacji 
lotniczych wskazuje, że w lipcu i sierp-
niu padną kolejne historyczne rekordy w 
liczbie odprawionych pasażerów” - oce-
nił rzecznik portu. Jego zdaniem, po 
zakończeniu wakacji lotnisko odrobi 
starty z początku roku (ogółem za 
półrocze nastąpił spadek ruchu o 3,4 
proc.) i wykaże wzrost liczby odpra-

wionych pasażerów. W sumie port 
planuje w tym roku odprawić ok. 2,4 
mln osób, wobec 2 mln 364,6 tys. pasa-
żerów przed rokiem (spadek o ok. 2,5 
proc. wobec 2008 r.).

REKORDOWE
CZARTERY

Największą z wszystkich inwesty-
cji, realizowanych przez ponad 16 
lat funkcjonowania Górnośląskiego 
Towarzystwa Lotniczego S.A., jest 
oddany oficjalnie do użytku 30 lipca 
2007 r. Terminal Pasażerski B. Dzię-
ki niemu na pyrzowickim lotnisku 
może zostać rocznie odprawionych 
w komfortowych warunkach do 
3,6 mln pasażerów.

Tegoroczne lato jest w Pyrzowicach 
rekordowe pod względem ilości czar-
terów. W czerwcu tego roku, w odnie-
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sieniu do tego samego miesiąca 2009, 
ruch czarterowy wzrósł o 12,5 proc., 
a regularny o 6 proc. W całym półro-
czu 2010 r. lotnisko odprawiło ponad 
1 mln 23 tys. pasażerów - czartery 
wzrosły o 6 proc., choć ruch ogółem 
zmalał o 3,4 proc. Do wiosny spadek 
sięgał 12 proc.

Lotnisko Katowice jest centrum 
czarterowym dla południowej Polski. 
Codziennie wylatuje stąd kilkanaście 
samolotów (do 14 na dobę) z klien-
tami biur podróży. Siatka połączeń 
czarterowych w tym sezonie obejmuje 
ponad 30 tras do kilkunastu państw. 
Lotnisko jest liderem wśród polskich 
portów regionalnych po względem 
liczby odprawianych pasażerów czar-
terowych - w zeszłym, rekordowym 
roku obsłużono ich ponad 600 tys. 
osób.

W tym roku na podkatowickim lot-
nisku przybyło także tzw. przewoźni-
ków bazowych, czyli linii lotniczych, 
których maszyny stacjonują i są ser-
wisowane w Pyrzowicach. W czerw-
cu dołączyła do nich polska linia En-
ter Air, realizująca loty czarterowe do 
wakacyjnych kurortów. Jej dwa samo-
loty stacjonują w Warszawie, jeden w 
Katowicach. Od maja bazę operacyjną 
w porcie Katowice ma także litewska 
linia czarterowa flyLAL (Polska spół-
ka flyLAL charters należy do litew-
skiej grupy firm lotniczych Avia Solu-
tion Group. Litewska spółka tej grupy 
jest liderem rynku czarterów w kra-
jach nadbałtyckich, w ubiegłym roku 
przewiozła ponad pół miliona pasaże-
rów). Wcześniej status tzw. przewoź-
nika bazowego mieli w Pyrzowicach 
dwaj przewoźnicy: PLL LOT i Wizz 

Air. LOT ma w porcie obecnie dwa 
samoloty, ale  planuje zwiększenie 
ich liczby do czterech, Wizz Air nato-
miast ma w swojej katowickiej bazie 
pięć maszyn. Według przedstawicieli 
portu, jego atutem w pozyskiwaniu 
przewoźników bazowych jest własna 
baza technicznej obsługi samolotów, 
która w ciągu najbliższych dwóch lat 
zostanie rozbudowana o nowy hangar 
techniczny; wkrótce będzie ogłoszony 
przetarg na jego wykonawcę.

Podkatowickie lotnisko należy do 
największych portów regionalnych w 
Polsce. Inwestycje, które planuje w cią-
gu najbliższych sześciu lat będą koszto-
wać prawie 630 mln zł. Będą to m.in.: 
budowa nowych płyt postojowych dla 
samolotów, budowa nowej drogi starto-
wej, dróg kołowania i terminalu cargo.

Mirosław Cichy
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FINANSE - BANKOWOŚĆ

Zarabiać jak uniwersytet?

Gdy mowa o inwestycjach, uczelnie 
publiczne w Polsce mają związane 
ręce. W większości przypadków w 
grę wchodzą jedynie obligacje skar-
bowe i lokaty. Tymczasem zupełnie 
inaczej wygląda sytuacja prywatnych 
uniwersytetów w Stanach Zjednoczo-
nych. Instytucje naukowe na potęgę 
inwestują w akcje, obligacje czy nawet 
fundusze hedgingowe. Co więcej, nie-
rzadko odnoszą na tym polu niemałe 
sukcesy.

Uniwersytety Harvard i Yale w Stanach Zjednoczonych to nie tylko najbardziej 
szacowne instytucje naukowe na świecie, ale również niezwykle skuteczni 
inwestorzy.

Najlepsi z najlepszych
Uniwersytety będące posiadacza-

mi największych funduszy inwesty-
cyjnych to Harvard i Yale. Wartość 
aktywów w zarządzaniu na koniec 
2008 roku, to odpowiednio 37 i 23 
miliardy dolarów. W przeliczeniu 
na złote, to niemal dwukrotnie wię-
cej niż wszystkie aktywa pod zarzą-
dzeniem TFI w tym czasie w Polsce. 
Dość powiedzieć, że zyski wypra-
cowane przez fundusz inwestycyj-

ny uniwersytetu Yale finansowały 
w 2008 roku jedną trzecią budżetu 
uczelni. Jeżeli na kimś ta liczba nie 
robi wrażenia, warto jeszcze dodać, 
że w przypadku Uniwersytetu Prin-
ceton, dochody z funduszu zapew-
niły niemal połowę finansowania.

Tym jednak, co najbardziej impo-
nuje w kwestii funduszy amerykań-
skich topowych uczelni, są wyniki 
zarządzania. 16,6 proc. – tyle wynosi 
średnioroczna stopa zwrotu z fundu-

Adam Zaremba od lipca 2009 zarządzający i analityk w Superfund TFI. Doradca inwestycyjny (licencja nr 
273), posiadacz tytułów Financial Risk Manager oraz Professional Risk Manager. Absolwent Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu i uczestnik kursów na Radboud Universiteit Nijmegen (Holandia), Harvard 
University (USA), London School of Economics (Wielka Brytania) oraz Barcelona Graduate School of 
Economics (Hiszpania). Obecnie doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz autor książek 
poświęconych inwestowaniu, a także wielu artykułów prasowych i naukowych.
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Szeroka dywersyfikacja
Niewątpliwy sukces Svensena moż-

na przypisać dwóm przesłankom. Po 
pierwsze, umiejętnemu zarządzaniu 
ryzykiem portfela, po drugie zaś kon-
centracji uwagi na nieefektywnych 
rynkach. W konstrukcji portfela Yale 
wykorzystuje się, tak zwaną analizę 
portfelową. Koncepcja zarządzania 
ryzykiem, której autorem jest prof. 
Harry Markowitz, narodziła się w la-
tach ’50 ubiegłego stulecia, a w roku 
1990 została doczekała się przyzna-
nia Nagrody Nobla. Wprawdzie już 
wcześniej analitycy potrafili wskazać, 
które spółki na giełdzie są bardziej, a 
które mniej ryzykowne, jednak do-
piero Markowitz skwantyfikował po-
pularne sądy. Nowatorskie w teorii 
portfelowej było wskazanie, że ryzy-
ko portfela inwestycyjnego zależy nie 
tylko od ryzyka jego poszczególnych 
składników, ale również od współ-
zależności pomiędzy nimi. Inwestor 
może umieścić w portfelu cały szereg 
ryzykownych aktywów (akcji, nieru-
chomości, funduszy hedgingowych i 
managed futures,), jednak póki ceny 
poszczególnych aktywów nie będą 
poruszać się w skorelowany sposób, 
portfel jako całość będzie o wiele bez-
pieczniejszy niż jego poszczególne 
elementy.

Największy kłopot związany teorią 
portfelową wiąże się ze źródłem da-
nych do modelu. W celu zbudowania 
portfela, analityk szukający informa-
cji o ryzyku, oczekiwanych stopach 
zwrotu i współzależnościach pomię-
dzy różnymi klasami aktywów, zwy-
kle bazuje na danych historycznych. 
Z tymi jest jednak pewien problem. W 
ciągu ostatnich 100 lat akcje przynosi-
ły średniorocznie około 10-proc. stopy 
zwrotu i były umiarkowanie ujemnie 
skorelowane z rynkiem obligacji. Jaką 
mamy gwarancję, że tak będzie przez 
kolejne 100 lat? Żadną. Dlatego też 
zespół zarządzający w Yale wykorzy-
stuje swego rodzaju symulacje Monte 
Carlo i na bazie danych historycznych 
losuje tysiące możliwych scenariuszy 

szu inwestycyjnego Yale University 
w latach 1985 -2008. Dla porównania, 
spółki z indeksu S&P500 przyniosły 
w tym czasie średniorocznie 12 proc. 
zysku. Żeby tego było mało, Yale nie 
tylko pobił pięćsetkę amerykańskich 
blue chipów pod względem stopy 
zwrotu, ale dodatkowo dokonał tego 
przy o jedną trzecią mniejszym ryzy-
ku (mierzonym odchyleniem stan-
dardowym stopy zwrotu). W ciągu 
wspomnianej 24-letniej historii Yale 
tylko jednokrotnie – w 1988 roku – 
poniósł stratę. Wyniosła ona raptem 
…-0,2 proc. Nie wiele gorzej wypa-
da fundusz Uniwersytetu Harvarda, 
który wypracował w analogicznym 
okresie przeszło 15-procentową 
średnioroczną stopę zwrotu przy 
zmienności na poziomie 10 proc. Co 
więcej, oba fundusze uniwersyteckie 
okazywały się wyjątkowo odporne 
na zawirowania na rynkach finanso-
wych. W roku 2000, gdy pękła bańka 
internetowa i S&P 500 zanurkował o 
30 proc., zarówno Harvard jak i Yale 
poradziły sobie wyśmienicie. Fun-
dusze przyniosły odpowiednio 9 i 20 
proc. zarobku.

Gdyby fundusze prowadzone 
przez Harvard i Yale były otwarte 
dla klientów indywidualnych, każ-
dy, kto ulokowałby w nie 1000 do-
larów w 1985 roku, dziś obracałby 
majątkiem odpowiednio 300 i 400 
tysięcy dolarów.

W jaki sposób uniwersyteckie fun-
dusze osiągnęły tak spektakularne 
wyniki? Przyjrzyjmy się polityce 
wieloletniego zwycięzcy inwesty-
cyjnych klasyfikacji –uniwersytetu 
Yale. 

Historia funduszu inwestycyjnego 
uniwersytetu Yale sięga początku 
XVII wieku, jednak początek insty-
tucji w jej obecnym kształcie to rok 
1985. Wówczas to do zespołu zarzą-
dzających dołączył David Svensen. 
Jego postać okazała się tym dla uni-
wersytetu Yale, czym Warren Buffet 
okazał się dla Berkshire Hathaway.

zachowania się portfela w przyszłości. 
Taka technika daje pogląd nie tylko 
na najbardziej prawdopodobne wyni-
ki, ale również na czarne scenariusze, 
na które trzeba się przygotować.

W efekcie wykorzystanych technik 
portfelowych, Yale poszukuje maksy-
malnie nieskorelowanych aktywów i 
strategii inwestycyjnych daleko wy-
kraczając poza rynek akcji i obligacji. 
Docelowy portfel na rok 2007 zawie-
rał jedynie 26 proc. akcji oraz 4 proc. 
obligacji. Po 14 proc. aktywów zostało 
ulokowane w nieruchomościach oraz 
na rynkach towarowych, natomiast 
19 proc. w funduszach private equity. 
Drugą największą pozycją w portfelu 
były fundusze hedgingowe. W po-
równaniu z tradycyjnymi funduszami 
portfel Yale posiada zdecydowanie 
mniej akcji i bezpiecznych obligacji, a 
dużo więcej ryzykownych funduszy 
alternatywnych. Ostatecznie jednak, 
dzięki zasadzie dążenia do jak najniż-
szej korelacji, Yale Endowment cha-
rakteryzuje się niższą zmiennością od 
typowych uniwersyteckich funduszy 
pomimo portfela wprost wypchanego 
ryzykownymi aktywami.

Słowo-klucz:
efektywność

Druga interesująca cecha zarzą-
dzania funduszem Yale to mieszanka 
aktywnego i pasywnego zarządzania. 
O co chodzi? Fundusze inwestycyj-
ne możemy generalnie podzielić na 
dwa rodzaje – aktywne i pasywne. W 
pierwszym typie zarządzający stara 
się na bieżąco wyszukiwać niedowar-
tościowane i przewartościowane spół-
ki, prognozować okresy hossy i bessy 
na rynku, a następnie odpowiednio 
modyfikować swój portfel. Zarządza-
jący w funduszu pasywnym ma tym-
czasem dużo mniej pracy: zamiast 
dokonywać szeregu prognoz jedynie 
ślepo naśladuje określony benchmark 
(na przykład indeks rynkowy). Gieł-
dowy paradoks obu typów funduszy 
polega na tym, że w długim okresie 
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fundusze pasywne przynoszą prze-
ciętnie lepsze wyniki niż fundusze 
aktywne. Jak to możliwe, że wy-
kształceni i doświadczeni specjaliści 
nie potrafią pokonać zwykłych bench-
marków? Zwykle winą obarcza się 
tak zwaną efektywność rynku. Jeżeli 
inteligentni inwestorzy bezustannie 
wyszukują na giełdzie okazje inwe-
stycyjne i kupują akcje, które uważają 
za niedowartościowane, a sprzedają 
te, które uważają za przewartościo-
wane, to w efekcie, szybko dochodzi 
do sytuacji, kiedy przyszły potencjał 
wzrostu lub spadku będzie zdyskon-
towany w bieżących cenach. Co za 
tym idzie, inwestor pasywny, który 
nie szuka inwestycyjnych okazji, a 
jedynie kupuje i trzyma całkowicie 
losowo dobrane spółki, będzie miał 
wynik nie gorszy niż profesjonalny 
zarządzający.

Specjaliści z Yale znaleźli na ten 
problem dość interesującą receptę. 
Regularnie obserwują „rozstrzał” 
pomiędzy wynikami funduszy w ra-
mach różnych klas aktywów. Jeżeli 
dyspersja jest mała, oznacza to, że ry-
nek jest bardzo efektywny i nie warto 
koncentrować na nim wiele uwagi, 
ponieważ i tak najprawdopodobniej 
nie uda się wypracować ponadprze-

ciętnych zysków. Przykładowo różni-
ca w średniorocznej stopie zwrotu w 
latach 1995-2005 pomiędzy najlepszą 
a najgorszą ćwiartką funduszy akcji 
dużych spółek w USA wyniosła zale-
dwie 2 punkty procentowe. Oznacza 
to, że rynek akcji jest bardzo efektyw-
ny. Z kolei w przypadku funduszy 
typu Absolute Return podmioty z 
najlepszej ćwiartki pobiły te z najgor-
szej o ponad 7 proc., natomiast dla 
portfeli Private Equity różnica się-
gnęła 43 proc. Wniosek? W tych kla-
sach aktywów Yale stosuje aktywne 
zarządzanie, któremu poświęca dużo 
czasu i środków. W roku 2007 część 
akcyjna funduszu uniwersyteckiego 
pokonała bechmark o 5 proc., nato-
miast aktywa klasy private equity o 
aż 19 proc. Zdecydowana większość 
ponadprzeciętnych zysków wypra-
cowanych przez Yale Endowment w 
ciągu ostatniego 10-lecia pochodziła 
nie z akcji i obligacji, a właśnie z in-
westycji alternatywnych!

Zyski jak uniwersytet?

Czy typowy Kowalski próbujący 
swoich sił na giełdzie jest w stanie 
powtórzyć sukces topowych ame-
rykańskich endowmentów? Z pew-

nością byłoby to trudne. Ogromne 
aktywa i skala działania funduszy 
uniwersytetów Yale i Harvarda dają 
im dostęp do aktywów i wehikułów 
inwestycyjnych, które nie są dostępne 
dla przeciętnego śmiertelnika. Tym 
bardziej, że przeważająca większość 
funduszy na rynku polskim to mie-
szanki akcji i obligacji. Warto jednak 
wyciągnąć dwa wnioski, które mogą 
okazać się pomocne we własnych 
zmaganiach ze światem finansów. 
Po pierwsze, same akcje i obligacje w 
portfelu nie wystarczą. W celu praw-
dziwej redukcji ryzyka konieczna jest 
szeroka dywersyfikacja pomiędzy 
różnymi, nieskorelowanymi klasami 
aktywów, takimi jak nieruchomości, 
surowce czy fundusze alternatywne. 
Po drugie, nie ma sensu marnować sił 
na zmaganie się z rynkiem, tam gdzie 
jest on efektywny. Sama wiedza i do-
świadczenie nie wystarczą, aby poko-
nać bechmarki. Konieczna jest jeszcze 
nieefektywność rynku, a o tą na gieł-
dach akcji czy obligacji jest dziś raczej 
trudno.
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www.siemianowice.eu

Siemianowice Śląskie

miasto przyjazne inwestorom

Siemianowice Śląskie – miasto na prawach powiatu, 25,5 km2 i 69 tys. mieszk., duży ośrodek przemysłowy w 
centrum aglomeracji GOP (m.in. Wojskowe Zakłady Mechaniczne, prod. transporter opancerzony „Rosomak”, „Huhta-
maki” największy producent opakowań, Johnson Controls, Arcelor Mittal oraz prężny sektor małych i średnich przed-
siębiorstw). W średniowieczu osada rolniczo-rybacka (stąd  rybak w herbie), wspomniana w XIII w. Pod koniec XVIII w. 
w okolicy nastąpił rozwój górnictwa węglowego i hutnictwa cynku i żelaza. W 1835 r. zbudowano hutę żelaza „Laura”, 
wokół której powstała nowa osada Huta Laura. Po uzyskaniu niepodległości połączono obie gminy w Siemianowice 
Śląskie, a 1932 r. przyznano prawa miejskie. Miasto zmienia oblicze, posiada najpiękniejsze w regionie tereny sportowo-
rekreacyjne (18-dołkowe pole golfowe, strzelnicę myśliwską, kompleksy „Siemion” – boisko ze sztuczną trawą, „Mi-
chał” – halę widowiskowo-sportową i basen, park „Pszczelnik” – boisko, korty, basen). Zachowano typową dla okresu 
industrialnego zabudowę, wśród której na uwagę zasługuje pałac Mieroszewskich, później Donnersmarcków (1778 r., 
rozbudowany 1832 r.), kościoły: św. Krzyża (1884 r.) i ewangelicki (1895 r.); ratusz gminy Siemianowice (1904 r.) i kamien-
ny spichlerz dworski (XVIII w.). Na skraju Siemianowic Śląskich znajduje się jeden z 13 na terenie Polski cmentarzy 
żołnierzy niemieckich.
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Inwestor nie wyjdzie od nas z pustymi rękami 
Jacek Guzy, prezydent Siemianowic Śląskich

Pamiętajmy, że jeszcze kilka lat temu, nasze miasto było czerwoną latarnią śląskiego bezrobocia. 
Utrata kilkunastu tysięcy miejsc pracy przez upadek huty i kopalni był bolesnym ciosem i sporym 
problemem społecznym. Trzeba było szybkich i skutecznych rozwiązań. Takim z pewnością było po-
wstanie siemianowickiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie już zainwestowali 
Amerykanie i Francuzi, a w kolejce czekają Koreańczycy. To przekłada się wymiernie na nowe miej-
sca pracy. Podobnie było ze zdynamizowaniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Teraz 
mamy zarejestrowanych u nas około 6 tysięcy działalności gospodarczej. Przede wszystkim skoncen-
trowaliśmy się na uproszczeniu procedur. Jeżeli jest chętny inwestor, to może być pewny, że z nasze-
go urzędu nie wyjdzie z pustymi rękami, a wszystkie niezbędne sprawy załatwi bardzo szybko. 

Mamy także przygotowaną specjalną koncepcję: Miasto przyjazne inwestorom, na które składają się dokumenty i opra-
cowania mapowe. Potencjalny inwestor widzi czarno na białym, gdzie może rozpocząć swoje działania. Gmina mu zawsze 
będzie w tym pomagać.
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Czasy, kiedy Siemianowice Śląskie 
węglem i stalą stały – minęły już bez-
powrotnie. Podobnie, jak i te, kiedy gród 
Siemiona – właśnie po upadku huty i ko-
palni – były czerwoną latarnią śląskiego 
bezrobocia. Po zmianach ustrojowo-go-
spodarczych było jasne, że Siemianowice 
Śląskie muszą rozwijać się w zupełnie 
innym kierunku niż dotychczas. Zmiany, 
jakie nadeszły w kolejnych latach przy-
niosły spodziewany efekt. Teraz nasze 
miasto jest kojarzone ze sportem i rekre-
acją, ale też z przyjaznym klimatem dla 
inwestorów.

Krokiem milowym było powsta-
nie siemianowickiej części Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Właśnie 
tutaj zainwestowali Amerykanie (fabryka 
Johnson Controls) oraz Francuzi (obecnie 
koncern Arcelor Mittal). W kolejce czeka-
ją Koreańczycy. Międzynarodowi inwe-
storzy to jednak tylko wierzchołek praw-
dziwej góry lodowej. Liczy się przede 
wszystkim cały projekt przygotowany 
dla wszystkich potencjalnych inwesto-
rów. „Siemianowice Śląskie – miasto 
przyjazne inwestorom” to kompletny do-
kument, z opracowaniami mapowymi, z 
którego można dowiedzieć się o przezna-
czonych pod inwestycje działkach, ich 
lokalizacji, uzbrojeniu. Do tego dochodzą 
maksymalnie uproszczone procedury, 
tak by wszelkie formalności załatwiać jak 
najszybciej.

I to działa: Siemianowice Śląskie są co-
raz bardziej rozpoznawalne nie tylko na 
krajowej, ale także europejskiej i świato-
wej mapie inwestycji. Prężnie rozwija się 
również sektor małych i średnich przed-
siębiorstw – obecnie w naszym mieście 
zarejestrowanych jest ok. 6 tys. podmio-
tów działalności gospodarczej.

Jednym z atutów Siemianowic Ślą-
skich jest bez wątpienia doskonałe poło-
żenie – w samym sercu aglomeracji ślą-
skiej. A tutejsza sieć komunikacyjna – co 
nie jest dla nikogo tajemnicą – jest zdecy-
dowanie najlepsza w kraju. To między in-
nymi zasługa najdłuższego w Polsce, od-
danego do użytku, a przecinającego serce 
województwa śląskiego odcinka auto-
strady A4, a także Drogowej Trasy Śred-
nicowej, dzięki której przemieszczenie się 
między poszczególnymi miastami stało 
się jeszcze szybsze i łatwiejsze. Rośnie w 
siłę też autostrada A1, czyli europejska 
droga E75, która jest częścią Trans-Eu-
ropejskiego Korytarza Transportowego 
Północ-Południe łączącego Skandynawię 
z krajami leżącymi nad Morzem Śród-
ziemnym. Korytarz biegnie od Morza 
Bałtyckiego przez terytorium Czech i 
Słowacji, aż do Austrii i będzie stanowić 
nowoczesne połączenie komunikacyjne 
pomiędzy Gdańskiem a Wiedniem.

Do tego dochodzi bliska odległość od 
Międzynarodowego Portu Lotniczego 
„Katowice” w Pyrzowicach. Przy tej oka-
zji należy pamiętać, że właśnie to ten port 

lotniczy jest obecnie najlepiej rozwijają-
cym się w kraju. Szacuje się, że w niedłu-
gim czasie nasze lotnisko będzie obsługi-
wać ok. 10 mln pasażerów rocznie.

By Siemianowice Śląskie były 
jeszcze atrakcyjniejsze tak dla samych 
mieszkańców, jak i gości z zewnątrz, w 
tym właśnie inwestorów, zachodzi wiele 
zmian wewnątrz miasta. Nakłady inwe-
stycyjne w ostatnich latach sięgają kilku-
dziesięciu milionów złotych. Rozwija się 
baza sportowo-rekreacyjna: z doskona-
łymi obiektami, jak chociażby Kompleks 
Sportowy „Siemion” (tutaj rozegrano 
już trzy mistrzostwa Europy w hokeju 
na trawie), Kompleks Sportowy „Mi-
chał”, jedna z najpiękniejszych na Starym 
Kontynencie strzelnica myśliwska, czy 
18-dołkowe pole golfowe. Tę atrakcyj-
ność zauważają inwestorzy. Jeden z nich, 
za kwotę 3 mln euro, wybudował przy 
boisku ze sztuczną trawą (KS „Siemion”) 
nowoczesny hotel, który cieszy się coraz 
większą popularnością.

Na tym nie koniec. Powstał reprezenta-
cyjny Rynek Miejski, trwa budowa Parku 
Tradycji Górnictwa i Hutnictwa – ewe-
nement nawet na skalę europejską, który 
będzie swoistym połączeniem skansenu i 
miejsca, gdzie po prostu warto planować 
spędzanie wolnego czasu. Stałą ekspozy-
cją muzealną, stanowiącą zarazem dużą 
atrakcję historyczno-techniczną, będzie 
umieszczona na parterze budynku pa-
rowa maszyna wyciągowa z 1905 roku. 
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szyb „Krystyn”. Teren ten zostanie wyko-
rzystany zarówno do prezentacji sztuki 
awangardowej – performansów, happe-
ningów, przedstawień ulicznych, jak i do 
organizowania konkursów plenerowych.

W celu uatrakcyjnienia i poszerzenia 
oferty kulturalno-sportowej w naszym 
mieście Park Tradycji Górnictwa i Hut-
nictwa będzie ściśle współpracował z po-
łożonym nieopodal Kompleksem Spor-
towym „Michał”. Docelowo teren Parku 
zostanie połączony alejką spacerową z 
Parkiem „Górnik” i Domem Technika 
„Zameczek”. 

Cały czas modernizowana jest we-
wnętrzna sieć komunikacyjna: nowe ron-
da zastępują stare skrzyżowania, powsta-
ją kolejne miejsca parkingowe. 

Tworzony jest klimat sprzyjający re-
kreacji, to właśnie w Siemianowicach 
Śląskich inwestorzy będą mogli nie tylko 
rozwijać swoje interesy, ale też odpoczy-
wać, spędzać czynnie wolny czas.

Wszystko w ramach stworzonych 
przez Jacka Guzego, prezydenta Siemia-
nowic Śl., Strategicznych Celów Kaden-
cji 2006-2010. - Planowaliśmy wtedy, na 
początku 2007 roku, globalną zmianę 
naszego miasta. I to nam się udało, także 
w kwestii kultury. Zaczęliśmy po prostu 
efektywnie działać – Jacek Guzy nie ma 
cienia wątpliwości.

Tylko w latach 2007-2011 planowane 
wydatki na działalność kulturalną to ok. 
20 mln zł – rekord w historii Siemianowic 
Śląskich.

Na to składa się, między innymi mo-
dernizacja Wilii Fitznera – za około 
5 mln zł; budowa Parku Tradycji Górnic-
twa i Hutnictwa, na co gmina wydała do 
2009 r. przeszło 4 mln zł, a w latach 2010-
2011 wydatki te wzrosną do 9,7 mln zł, 
Park Tradycji to bez wątpienia najwięk-
sze inwestycja przeznaczona na cele kul-
turalne w historii naszego miasta; a także 
remont części dachu głównego budynku 
Siemianowickiego Centrum Kultury za 
500 tys. zł.

Warto więcej słów poświęcić re-
nowacji Willi Fitzenra. 

W klasycznym wnętrzu Willi będzie 
można posłuchać dobrej muzyki. Bę-
dzie to miejsce dla wysublimowanych 
gustów melomanów. Salę będzie można 
wykorzystać do organizacji uroczystej 
sesji i innych ważnych dla życia miasta 
uroczystości.

Na poddaszu swoje miejsce znajdzie 
zasłużona dla Siemianowic Śląskich Gru-
pa Plastyczna „Spichlerz 86”, a w części 
kamiennych piwnic powstanie pracow-
nia ceramiki. Stworzy to możliwość or-
ganizacji  warsztatów dla dzieci i doro-
słych z zakresu garncarstwa.

Tak więc w Siemianowicach Ślą-
skich nie tylko warto inwestować, licząc 
na szybkie załatwienie spraw formal-
nych, ale także odpoczywać, spędzać 
wolny czas. Nas po prostu warto odwie-
dzać!

Oprócz maszyny wyciągowej w sali eks-
pozycyjnej organizowane będą wystawy 
okresowe. Ich zakres tematyczny będzie 
bardzo szeroki, od ekspozycji związa-
nych z przemysłem górniczym i hutni-
czym, odzwierciedlających historię etosu 
pracy na Śląsku, po ekspozycje stricte ar-
tystyczne. 

Na pierwszym piętrze znajdować się 
będzie sala wielofunkcyjna z widownią  
w układzie teatralnym. Tutaj będzie moż-
na zorganizować wszelkiego rodzaju kon-
ferencje, odczyty, spotkania tematyczne, 
pokazy jak i koncerty, spektakle małych 
form teatralnych, recitale, benefisy. 

Jednym z założeń oferty kulturalnej 
Parku jest reaktywowanie Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego skupiającego pasjo-
natów dziesiątej muzy i stworzenie kina 
studyjnego. 

W piwnicach z kolei znajdować 
się będzie ekspozycja pokazująca pod-
ziemia kopalni połączona z przestrze-
nią kawiarni. Aranżacja pomieszczenia 
będzie nawiązywała do kopalnianych 
chodników, poprzez umieszczenie w niej 
eksponatów i przedmiotów pokopalnia-
nych. Przy barze kawiarnianym zostanie 
wyznaczona przestrzeń na postawienie 
pianina, gdzie odbywać się będą mini 
koncerty i recitale. 

Teren otaczający budynek będzie miał 
charakter rekreacyjno-wypoczynkowy. 
Goście będą mogli odpoczywać w oto-
czeniu pięknej zieleni oraz podziwiać 
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Liderzy śląskiego biznesu

,,Biznes z ludzką twarzą”
Sukces gwarantuje szczęście, satysfakcję, pieniądze i renomę. Sukcesem 

można się również zachłysnąć i zupełnie zmienić pod jego wpływem hierarchię 
wartości. Jednak jest możliwe także zdrowe korzystanie ze zdobytych osiągnięć. 
Z rozwagą i opanowaniem do sukcesu podchodzi firma „ELSTAN”. Choć pnie się 
do góry, to ciągle robi to w oparciu o swoje początkowe założenia. Pracowitość, 
cierpliwość, partnerstwo oraz pozytywne myślenie – takie wartości można 
dostrzec przekraczając próg firmy. Ich źródeł najlepiej szukać w pokoju  prezesa 
Stanisława Papierkowskiego. Według niego firma jest dla ludzi - nie ludzie dla 
firmy. Uznaje tylko biznes z ludzką twarzą.

Działa od 1991 roku na polskim ryn-
ku, gwarantuje solidność i doświad-
czenie, a w swoim portfolio posiada 
wiele prestiżowych nagród. Tak w 
telegraficznym skrócie można opisać 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usłu-
gowo Handlowe „ ELSTAN”. Jest to 
prywatna firma elektryczna, która ma 
swoją siedzibę w Siemianowicach Ślą-
skich. Oferta, którą kieruje do swoich 
klientów to szeroki wachlarz usług w 

branży elektroenergetycznej i budow-
lanej. Są to przedsięwzięcia w sferze 
budownictwa jedno i wielorodzinnego, 
hotelarsko – gastronomicznej, przemy-
słowej, budowy stacji paliw, banków, 
urzędów skarbowych oraz wykony-
wania zleceń urzędów miast i gmin. 

Generalnie wachlarz dostępnych 
usług firmy można podzielić na cztery 
grupy. Pierwsza z nich odnosi się do 
instalacji elektroenergetycznych, gdzie 

„ ELSTAN” stawia przede wszystkim 
na prace związane z wewnętrzną i ze-
wnętrzną instalacją elektryczną, sie-
ciami kablowymi n/n i ś/n, budową, 
wyposażeniem i włączaniem do sieci 
stacji transformatorowych czy insta-
lacją teletechniczną. W tej dziedzinie 
działalności mieszczą się także usłu-
gi instalacji RTV, odgromowych, czy 
pomiarów ochronnych instalacji elek-
trycznych. Drugim zakresem oferty 
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jest prefabrykacja i montaż rozdzielnic 
elektrycznych n/n. Kolejne dwie sfery 
działalności przedsiębiorstwa to serwis 
stacji paliw BP oraz serwis Oddziałów 
ING Banku Śląskiego S.A. 

 Firma oferuje nie tylko różnorodne 
możliwości usług, ale także odpowied-
nie ich wykonanie. Profesjonalizm 
przedsiębiorstwa opiera się na wyko-
rzystywaniu najnowszych technologii, 
co również pozwala na terminowe i 
pozbawione usterek realizacje zamó-
wień. Wycena każdej zleconej pracy 
bazuje na obowiązujących cennikach 
KNR i Sekoncenbud, a czynniki kalku-
lacyjne są określane w negocjacjach. Co 
więcej klient firmy zawsze otrzymuje 
gwarancję na wykonaną robotę.

 Dowodem na różnorodność świad-
czonych przez firmę „ ELSTAN” usług 
oraz prężny jej rozwój jest lista wyko-
nanych realizacji. Wśród nich można 
wymienić budowę i serwis stacji pa-
liw BP, remont i serwis Oddziałów 
ING Bank Śląski SA, urzędów skarbo-
wych – w Mysłowicach, Katowicach, 
Chorzowie, Zabrzu, Wydział Teologii 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 

Uniwersytet Śląski – Rektorat, „ Kam-
pus”, akademiki i budynki dydaktycz-
ne, hale produkcyjne „GLASPOL” w 
Jaroszowcu, Zakłady Przetwórstwa 
Mięsnego JANO w Zabrzu, budynek 
biurowy grupy HESTIA w Gliwicach, 
Sąd Rejonowy w Chorzowie, Opera 
Śląska w Bytomiu, Pawilon Sportowo 
– Hotelowy Stadionu Śląskiego w Cho-
rzowie, lodowisko JASTOR w Jastrzę-
biu Zdroju, Karczma Śląska – MDK 
w Katowicach. Lista zrealizowanych 
przez przedsiębiorstwo przedsięwzięć 
zawiera także wykonanie komplek-
su obiektów sportowych Katowice 
Szopienice, biblioteki w Jaworznie, 
Centrum Przedsiębiorczości – Zamku 
w Cieszynie, City Center – Budynku 
historycznego w Katowicach, pawilo-
nów handlowych TESCO, lodowiska 
– hali wielofunkcyjnej w Cieszynie, 
Wojskowych Zakładów Mechanicz-
nych „Hala serwisowa” Siemianowice 
Śląskie, Sądu Rejonowego Jaworzno, 
osiedla mieszkaniowego „ Rodzinne” 
Chorzów.

Kolejnym istotnym elementem, któ-
ry buduje markę przedsiębiorstwa 

„ELSTAN” jest własny i stale wzbo-
gacany oraz modernizowany sprzęt 
do realizacji zamówień. Do tego do-
chodzi także nowoczesne zaplecze 
transportowe, biurowo – warsztatowe 
oraz materiałowe. Następnym silnym 
punktem firmy są pracownicy. Zwy-
kle z długoletnim stażem, pamiętający 
jeszcze pierwsze kroki stawiane przez 
przedsiębiorstwo na rynku. Potencjał 
osób zatrudnionych w „ELSTAN” 
wynika z ich dużego doświadczenia, 
a także wysokich kwalifikacji w zakre-
sie świadczonych usług. Oczywiście 
przedsiębiorstwo otwiera także drzwi 
do kariery młodym pracownikom o 
odpowiednich umiejętnościach, a więc 
polityka zatrudnienia to kompilacja 
doświadczenia, wiedzy oraz młodych 
inicjatyw.

Gwarantem wysokiej jakości usług 
oferowanych przez przedsiębiorstwo 
jest posiadanie certyfikowanego przez 
Polskie Centrum Badań i Certyfika-
cji SA w Warszawie Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania Jakością Bezpie-
czeństwem Pracy i Zarządzania Śro-
dowiskowego spełniający wymagania 
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norm PN-EN ISO 9001: 2001; PN-N 
18001:2004;PN-EN ISO 14001:2005. Fir-
ma może również poszczycić się człon-
kostwem w Polskiej Izbie Przemy-
słowo Handlowej Budownictwa oraz 
Śląskim Klubie Biznesu oraz Związku 
Pracodawców Budownictwa.

 „ELSTAN” to także dobra marka 
ze względu na liczne i prestiżowe na-
grody, a także wyróżnienia. Przede 
wszystkim firma jest wielokrotnym 
laureatem krajowego konkursu „ 
Przedsiębiorstwo Fair Play” – w roku 
1999, 2000, 2006, 2007, czy 2008 kiedy 
otrzymała Złoty Certyfikat „ Przedsię-
biorstwa Fair Play”. Rok 2000 był także 
owocny w jeszcze jedno wyróżnienie - 
Medal Regionalnej Izby Przemysłowo 
Handlowej w Gliwicach za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej, 
rozwoju regionu, ochrony środowiska 
, wprowadzenia nowych rozwiązań i 
technologii . W 2007 roku firma otrzy-
mała również nagrodę za osiągnięcia 
wysokich standardów bezpieczeń-
stwa pracy HSSE i II na obiektach BP 
Polska, a w listopadzie tego samego 
roku zdobyła I miejsce w konkursie 
„Orły Polskiego Budownictwa 2007” 

pod patronatem Ministerstwa Budow-
nictwa w kategorii instalatorstwo i 
elektrotechnika. 2008 rok obfitował w 
jeszcze liczniejsze wyróżnienia i suk-
cesy. Rozpoczął się od Nagrody Godła 
Promocyjnego „ Śląski Oskar 2007”. 
Następnie w maju przedsiębiorstwo 
uzyskało Certyfikat X - lecia Śląskiego 
Klubu Biznesu za aktywne wsparcie 
inicjatyw gospodarczych, wkład w 
rozwój Naszego Regionu, stosowanie 
wysokich standardów etycznych na 
polu aktywności gospodarczej. Konty-
nuacją sukcesów okazał się „Diament 
Gospodarczy 2008” wręczony firmie 
przez Siemianowickie Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców. Klamrą zamykającą 
obfitujący w nagrody rok 2008 było 
I miejsce w konkursie „Organizator 
Pracy Bezpiecznej”. Od 2009 roku „EL-
STAN” może szczycić się „Brylantem 
Gospodarczym 2009” za znaczące osią-
gnięcia gospodarcze i społeczne, które 
firma przyjęła z rąk Siemianowickiego 
Stowarzyszenia Przedsiębiorców.

Przedsiębiorstwo „ELSTAN” za-
pewnia nie tylko zaplecze techniczne 
i wysoki potencjał pracowników, ale 
również ukierunkowaną i świadomą 
politykę oraz misję firmy. Wraz z po-
lityką i misją pojawia się także racjo-

nalny i odpowiedzialny sposób zarzą-
dzania, co w sumie gwarantuje dobre 
prosperowanie przedsiębiorstwa w 
branży. Władze „ELSTAN” wdrożyły 
tego typu rozwiązania i tym samym 
zapewniły sobie silne, formalne i me-
rytoryczne fundamenty do rozwijania 
swojej działalności. 

 Definicja misji przedsiębiorstwa 
„ELSTAN” brzmi bardzo jasno i przej-
rzyście:

„Naszym dążeniem jest do-
starczanie klientom usług do-
brych jakościowo, bezpiecznych  
i przyjaznych dla środowiska.”. Wy-
pełnianie misji jest możliwe dzięki 
odpowiedniej polityce, która przede 
wszystkim stawia na jakość  i zintegro-
wany system zarządzania. Wśród waż-
niejszych postulatów polityki można 
znaleźć realizację strategicznych ce-
lów, wdrożenie, utrzymanie i dosko-
nalenie zintegrowanego systemu za-
rządzania jakością, bezpieczeństwem 
pracy i zarządzania środowiskowego, 
wysoki poziom jakości i niezawodność 
oferowanych usług, czy podnoszenie 
kwalifikacji kadry technicznej i pra-
cowników. Firma skupia również swo-
ją uwagę na racjonalnym korzystaniu 
ze środowiska i ograniczaniu szkodli-
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wego wpływu na otoczenie, zapobie-
ganiu zagrożeniom i zarządzaniu ry-
zykiem zawodowym, dążeniu do stałej 
poprawy stanu bezpieczeństwa i higie-
ny pracy, a także spełnianiu wymagań 
prawnych, normalizacyjnych i innych 
w szczególności związanych z jakością 
oferowanych usług, bezpieczeństwem 
i środowiskiem. 

Najlepiej i najpełniej misję, polity-
kę oraz charakter zarządzania firmą 
„ELSTAN” pojmuje prezes Stanisław 
Papierkowski. Zainicjował powstanie 
przedsiębiorstwa, a z biegiem lat za-
pewnił mu sukces i renomę. Oczywi-
ście droga do sukcesu była kręta, rynek 
mało stabilny, a przepracowane godzi-
ny zwykle przekraczały standardowy 
12 godzinny czas pracy…

Jednak z dzisiejszej perspektywy wi-
dać, że warto było zaryzykować i wło-
żyć wiele trudu w zamierzone przed-
sięwzięcie. Niepodważalną podstawą 
działania prezesa jest jego osobiste 
credo, które opiera się na pozytyw-
nym nastawieniu, cierpliwości, praco-
witości i odrobinie szczęścia. Cztery 
fundamenty osiągnięcia sukcesu towa-
rzyszyły panu Papierkowskiemu już 
od momentu zaistnienia pomysłu na 
stworzenie firmy.

 Okres od jej powstania do dnia dzi-
siejszego można podzielić na pewne 
etapy – w ich trakcie pojawiały się wy-
zwania, drobne sukcesy i porażki czy 
istotne decyzje. 

Etap pierwszy – pomysł 
i jego źródła.

 Żadne przedsięwzięcie nie może 
powstać bez dobrego pomysłu, który 
będzie ciekawy i jednocześnie dokład-
nie przemyślany. Projekt stworzenia 
przedsiębiorstwa „ ELSTAN” był od 
początku do końca inicjatywą prezesa. 
Wynikał on z całego jego dotychcza-
sowego doświadczenia. Cofając się do 
źródeł pomysłu na firmę warto zacząć 
od tego, że prezes wcześnie musiał 
się usamodzielnić, gdyż lata szkolne 
spędził z dala od rodzinnego domu. 
Uczęszczał do szkoły średniej w Łodzi. 
Już w trakcie nauki w liceum czuł, że 
wykształcenie ogólnokształcące nie 
jest drogą do sukcesu zawodowego. 
W tamtych czasach na Śląsku było 
spore zapotrzebowanie na dobrych i 
wykwalifikowanych pracowników. Tę 
tendencję wykorzystał i zaczął uczyć 
się zawodu elektryka. Po jakimś czasie 
trafił w miejsce, gdzie powoli i przy 

dużym nakładzie pracy miał szanse 
wspiąć się na wyższe szczeble drabiny 
zawodowej. Rozpoczął pracę w kombi-
nacie budowlanym w Chorzowie. Na 
początku pełnił funkcję elektryka, maj-
stra, a potem nawet zastępcy kierowni-
ka. Awans za awansem, ale oczywiście 
rozłożony w czasie i wymagający wielu 
poświęceń. Generalnie był to okres du-
żego popytu na zlecenia, przedsiębior-
stwo miało wolną rękę w doborze pro-
jektów do realizacji. Wynagrodzenia 
dla pracowników nie były, co prawda 
zachwycająco wysokie, ale pozwalały 
na w miarę stabilne i godne życie. Po 
pewnym czasie szczęśliwa karta pana 
Stanisława Papierkowskiego trochę się 
odwróciła – zarobki spadły, a upadek 
przedsiębiorstwa był bliski. W tym 
samym czasie coraz częściej wybierał 
wyjazdy za granicę do rodziny. Tam 
pracował – najpierw tymczasowo do-
rabiał, później zatrudniał się na dłuż-
szy okres. Momentem przełomowym 
nie tylko dla losów Europy, ale także 
w pewnym sensie dla samego preze-
sa było zburzenie muru berlińskie-
go. Właśnie wtedy pan Papierkowski 
powrócił do Polski – na Śląsk. Po po-
wrocie kupił dom, a pozostałą część 
pieniędzy zainwestował. Okazało się, 
że stare znajomości jeszcze z czasów 
pracy w kombinacie przetrwały i na 
ich bazie udało się otworzyć firmę. 
Przedsiębiorstwo zaczęło działać na 
Śląsku, bo to tu prezes miał kontakty, 
znajomości i dobrze znał ludzi. Poza 
tym było to miejsce, w którym czuł 
się najlepiej. Jak sam stwierdził, nie 
ma znaczenia, gdzie zaczyna się swo-
ją działalność gospodarczą. Wszędzie 
trzeba pracować – niezależnie czy to 
Śląsk czy północna część Polski.

Etap drugi – pierwsze 
kroki firmy… odwaga i 

ekonomia.
 Firma początkowo mieściła się w 

garażu. W sumie tworzyły ją cztery 
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osoby. Nie było wyraźnie podzielo-
nych funkcji czy stanowisk. Sam pan 
Papierkowski skupiał w swojej osobie 
szefa, kierowcę i księgowego. Mimo 
braku wyraźnego podziału zadań pra-
cowników, na tamtą chwilę radość i 
satysfakcję gwarantował fakt tworze-
nia własnego przedsiębiorstwa. Tym, 
co pomogło przetrwać okres stawiania 
pierwszych kroków w branży, była od-
waga pana Stanisława Papierkowskie-
go. Ta cecha wyróżniała go spośród 
innych, którzy stając przed poważny-
mi decyzjami rezygnowali z powodu 
zbyt dużego ryzyka. Co więcej, tło tych 
wydarzeń raczej odstraszało niż zachę-
cało przedsiębiorców do odważnych 
poczynań. Przemiany gospodarcze, 
inflacja, zmiana przepisów – wszyst-
ko ewaluowało i wymagało szybkiego 
zaadaptowania. Jednak nie jest łatwo 
przystosowywać się do nowych rze-
czy, mając świadomość obowiązku 
utrzymania rodziny. Prezes musiał 
uczyć się na bieżąco funkcjonowania 
na nowym rynku, ale każda lekcja nie 
mogła trwać zbyt długo, bo firma mu-
siała zarabiać na siebie i na utrzymanie 
pracowników i ich rodzin.

 Etap trzeci – pierwsze 
wyzwania.

Firma na początku podejmowała 
drobne zlecenia. Dopiero po jakimś 

czasie zwróciła uwagę poważniejszych 
kontrahentów. Pierwszym dużym kon-
traktem było Targowisko w Chorzowie 
Batorym przy ul. Jubileuszowej. W tym 
miejscu wcześniej istniało dzikie targo-
wisko, a „ELSTAN” w ramach zlecenia 
miało ten stan przekształcić w dobrze 
zagospodarowany teren pełniący te 
same funkcje. Najpierw przedsięwzię-
cie nie natrafiało na żadne komplika-
cje, ale nieoczekiwanie na horyzoncie 
pojawiły się duże wydatki. Koszty 
przerosły możliwości firmy, przy czym 
sam inwestor zniknął z pola widzenia. 
W zaistniałej sytuacji można było szu-
kać wyjścia tylko pomiędzy dwoma 
rozwiązaniami. Można było zamknąć 
firmę lub usiłować w jakiś sposób wy-
ciągnąć ją z dołka finansowego. Tym 
razem znowu odwaga pchnęła pre-
zesa do dalszych działań. Pan Papier-
kowski wraz z współpracownikami 
założyli spółkę i dokończyli nieudaną 
inwestycję, a potem objęli nad nią za-
rząd. Taki ruch wymagał wielu nakła-
dów pieniężnych – często z osobistych 
portfeli pracowników. Po trudnym i 
niepewnym okresie nad firmą znowu 
zaświeciło słońce – inwestycja w tar-
gowisko zaczęła przynosić dochody, 
a to pozwoliło na spłatę zaciągniętych 
wcześniej kredytów. Co więcej do dziś 
jest to dobre źródło wpływów firmy... 
Źródło, które poza pieniędzmi dało też 
prawdziwą szkołę przetrwania.

Etap czwarty – wnioski 
ze szkoły przetrwania.

 Pierwsze porażki stały się dosko-
nałym pretekstem do głębszej analizy 
zarządzania firmą. Pozwoliły na to, 
by w przyszłości unikać podobnych 
błędów. Pierwszy wniosek to przede 
wszystkim umiejętność pomnażania 
pieniędzy przy równoczesnym ich 
oszczędzaniu. Pieniądze warto inwe-
stować. Prezes Papierkowski wolał 
rozłożyć remont domu na kilka lat, a 
finanse, które nie zostały przeznaczone 
na utrzymanie rodziny zainwestować 
w firmę. Drugą zasadą do dziś prefe-
rowaną przez przedsiębiorstwo jest 
ta, mówiąca o szacunku do narzędzi i 
pracy. W Polsce takie podejście raczej 
nie funkcjonowało. Materiały czy na-
rzędzia były traktowane jak rzeczy jed-
norazowego użytku lub też takie, które 
można zniszczyć, zgubić i nie ponieść 
za to konsekwencji. Miało to swoje źró-
dła w przekonaniu, że wszystkie zaso-
by są państwowe, a więc nie warto o 
nie dbać. Jednak szacunek do spraw 
materialnych pozwala na lepsze dys-
ponowanie nimi i korzystanie z nich. 
Wniosek kolejny - firma powinna sta-
nowić własność wszystkich pracowni-
ków. W związku z tym w ich interesie 
jest to, by szanować jej zaopatrzenie i 
narzędzia. Prezes od zawsze twierdził, 
że zyski przedsiębiorstwa są możliwe 
dzięki wysiłkom pracowników i to im 
się w dużej mierze one należą.

Etap piąty
– partnerstwo

i wzajemne zrozumienie.
 Z czasem firma wytworzyła pewne 

niepisane zasady swojego funkcjono-
wania. Okazało się, że relacje oparte na 
partnerstwie i wzajemnym zrozumie-
niu z pracownikami pozwalają na roz-
wój, osiągnięcia i przyjemną atmosferę 
w pracy. Pan Papierkowski jest prze-
konany, że zapewnienie pozytywnych 
stosunków i bezpieczeństwa w zarob-
kach i samej pracy to klucz do sukcesu. 
Firma powinna pracować dla ludzi, a 
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nie odwrotnie. Wzajemne zrozumienie 
w „ELSTAN” to dwustronny kompro-
mis. W chwili, gdy pracownik boryka 
się z rodzinnymi problemami, może 
liczyć na zrozumienie ze strony prze-
łożonych. Natomiast, gdy szef wyma-
ga sporadycznego przedłużenia czasu 
pracy, by zakończyć dany projekt, nikt 
z pracujących nie zgłasza sprzeciwu. 
Pracownicy chcą pracować w firmie, 
promować jej pozytywny wizerunek i 
utrzymywać panującą w niej dobrą at-
mosferę. Partnerstwo w „ELSTAN” od 
samego początku polegało i nadal po-
lega na pełnej i otwartej komunikacji. 
Plany, strategie były i są dyskutowane 
z pracownikami. Co prawda, prezes 
sam podejmuje ostateczną decyzję, ale 
ma możliwość zaczerpnięcia opinii, 
rady u osób zatrudnionych w firmie. 
Z czasem przedsiębiorstwo stworzyło 
strukturę zatrudnienia opartą zarów-
no na starszych i doświadczonych 
ludziach, jak i młodych. Początkowo 
przepustką do pracy było ukończenie 
szkoły zawodowej, dziś wymagany 
jest stopień technika lub inżyniera. 
„ELSTAN” oferuje także swoim pra-
cownikom różne szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa, nowych technologii 
czy kultury osobistej.

Etap szósty – kolejna 
próba przetrwania.

 Lata bessy na rynku budowlanym 
zebrały porządne żniwa. Wiele firm 
upadło lub miało ogromne problemy 
finansowe, z których trudno było im 
wyjść na prostą. Przedsiębiorstwo pana 
Stanisława Papierkowskiego również 
borykało się z brakiem zamówień czy 
nierzetelnością inwestorów. Była to ko-
lejna próba przetrwania, w trakcie której 
trzeba było sobie zadać pytanie o sens i 
przyszłość firmy. Odpowiedź zrodziła 
się z dyskusji prezesa z pracownikami 
i brzmiała: „ warto prowadzić działal-
ność dalej”. Polityka przedsiębiorstwa 
w tym okresie polegała na ostrożnym 
wybieraniu zleceń. Dużym jego atutem 
była przynależność do pierwszej na Ślą-
sku izby pracodawców. 

Nagle pojawiło się światełko w tu-
nelu i nowy projekt do zrealizowania. 
Firma, która dostała zlecenie budo-
wy stacji BP zaprosiła „ ELSTAN” do 
współpracy. Zaczęły się prężne inwe-
stycje i wdrażanie nowych rozwiązań. 
Mimo, że sytuacja na rynku nadal nie 
była korzystna, to BP, uratowało firmie 
życie. Próba przetrwania pokazała, że 
można zacisnąć pasa, przejść przez 
trud i wyrzeczenia, a potem dojść do 
stabilnej sytuacji. Poza tym okazało się, 
że pracownicy chcą zostać w przedsię-
biorstwie na dobre i na złe.

Etap siódmy
– zainteresować
kontrahentów.

Budowa stacji BP była inwestycją, 
która kiedyś musiała się skończyć. W 
związku z tym rozwinięto tę współ-
pracę o obsługę elektrotechniczną i 
tym samym firma zapewniła sobie 
stałe źródło zleceń. W ogólnopolskim 
przetargu na obsługę „ELSTAN” zwy-
ciężył. Z jednej strony był to sukces, 
z drugiej duże wyzwanie i potrzeba 
przystosowania przedsiębiorstwa do 
tego typu zadań. Utworzono punkty 
serwisowe w różnych częściach Pol-
ski, zakupiono sprzęt i transport.

Z kolei drugim ważnym źródłem 
dochodów były usługi dla ING Ban-

ku Śląskiego. Na początku miały spo-
radyczny charakter – pojawiały się 
w przypadku większych awarii. Jed-
nak taki sposób współpracy dla tak 
poważnego podmiotu jak bank był 
niewystarczający. W końcu Bank Ślą-
ski zdecydował się powierzyć firmie 
„ELSTAN” pełen serwis wszystkich 
swoich placówek. 

Etap ósmy
– jak nas widzą.

 Przedsiębiorstwo dziś posiada 
ugruntowaną pozycję na rynku. Firma 
postrzegana jest w dwojaki sposób. 
Łączy zarządzanie oparte na prawach 
rynku, z uwzględnieniem podatków, 
przy czym jednocześnie angażuje się 
na innych płaszczyznach - jak eduka-
cja czy kultura. Jest sponsorem Zespo-
łu Pieśni i Tańca Siemianowice i Sie-
mianowickiej Orkiestry Rozrywkowej. 
Regularnie stara się wykorzystywać 
swój potencjał finansowy, pomaga-
jąc dzieciom niepełnosprawnym, a w 
ostatnim czasie także powodzianom. 
Są to działania, które firma podejmuje 
z własnej inicjatywy, potrzeby i chęci. 
W ten sposób pokazuje, że przewodnia 
zasada jej funkcjonowania – biznes z 
ludzką twarzą nie jest tylko sloganem, 
a prawdziwym i szczerym działaniem. 

Dominika Tkocz
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PORADY PRAWNE

Pozwy zbiorowe

Tomasz Gaczek, aplikant adwokacki, członek konsorcjum prawnego ZZG – KONSOR-
CJUM PRAWNE z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 25/1. 
Współautor: Aleksandra Gaczek, aplikant adwokacki, 
współpracownik konsorcjum ZZG KONSORCJUM PRAWNE                  

Instytucja pozwów zbiorowych 
zostanie wprowadzona do polskie-
go systemu prawnego przez ustawę 
o dochodzeniu roszczeń w postępo-
waniu grupowym. Ustawodawca 
nową instytucję – pozwu grupowego 
– pozostawił poza kodeksem postę-
powania cywilnego. Z analogicznego 
rozwiązania skorzystał również usta-
wodawca niemiecki. Odrębne uregu-
lowanie pozwoli sprawdzić się nowej 
instytucji, bez konieczności ingeren-
cji w przepisy 
kodeksu postę-
powania cywil-
nego. Ustawa 
wchodzi w życie 
już w lipcu 2010, 
jednak wiele 
podmiotów już 
przygotowało 
pozwy zbiorowe  
i z niecierpliwo-
ścią oczekuje na 
wejście w życie 
ustawy. Osoby 
poszkodowane  
w różnego ro-
dzaju zdarzeniach będą mogły wspól-
nie dochodzić roszczeń odszkodo-
wawczych. Osoby poszkodowane w 
katastrofach, konsumenci, akcjonariu-
sze – wspólnie będą mogli dochodzić 
swych praw. Postępowanie dotyczy 
wszelkich spraw cywilnych, tak więc 
możliwe będzie dochodzenie roszczeń 

z zakresu spraw określonych w art. 1 
kodeksu postępowania cywilnego, a 
więc w pierwszej kolejności z prawa 
cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego 
oraz prawa pracy.

Problematyka zbiorowego docho-
dzenia roszczeń jest przedmiotem 
ożywionej dyskusji również na po-
ziomie ustawodawstwa unijnego. 
Systemy prawne 13 państw europej-
skich przewidują formy dochodze-
nia roszczeń zbiorowych, jakkolwiek 
europejscy ustawodawcy instytucję 

powództw zbiorowych uregulowali 
różnorodnie. Przykładowo w Hisz-
panii i Danii regulacja dotycząca 
pozwów zbiorowych jest częścią 
ustaw odpowiadających treścią pol-
skiemu kodeksowi postępowania 
cywilnego. W Holandii ustawodaw-
ca umiejscowił tematykę powództw 

zbiorowych w kodeksie cywilnym.  
W Szwecji, podobnie jak w Polsce 
– problematyka znalazła odrębną 
ustawową regulację. W Grecji po-
wództwo zbiorowe jest dopusz-
czalne jedynie w zakresie spraw  
z obszaru ochrony konsumentów, w 
Niemczech zastrzeżono je dla proble-
matyki rynku instrumentów finanso-
wych. 

Należy się zastanowić, jakie możli-
wości stwarza nowa instytucja. Cele 
postępowania grupowego można 

przedstawić następu-
jąco:

- rozstrzygnięcie w 
jednym postępowa-
niu wielu podobnych 
spraw,

- ułatwienie pro-
wadzenia sporu w 
przypadkach, gdy 
prowadzenie go przez 
jedną osobę byłoby 
mało opłacalne ze 
względu na małą war-
tość przedmiotu spo-
ru,

- ujednolicenie orze-
czeń kończących postępowanie w po-
dobnych sprawach,

- zmniejszenie kosztów postępowa-
nia, ponieważ wiele czynności proceso-
wych będzie dokonywane wspólnie.

Zasadniczo więc celem postę-
powania grupowego jest kumulacja 
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roszczeń wielu osób, które poniosły 
podobną szkodę w wyniku jednego 
zdarzenia, w jednym postępowaniu. 
Możliwość połączenia roszczeń wie-
lu osób oraz wspólne występowa-
nie przeciwko jednemu podmiotowi 
sprawiają, że wzrastać będzie w ślad 
za innym krajami waga takich postę-
powań. Ponadto postępowania takie 
prowadzą do ujednolicenia orzecznic-
twa, ponieważ w sprawach zapadać 
będą orzeczenia wytyczające kieru-
nek na przyszłość. Koszty powódz-
twa zbiorowego będą niższe, z tego 
względu zaangażowanymi w nie bę-
dzie większa liczba pokrzywdzonych. 
Pozwy zbiorowe zagrażać mogą kon-
cernom – które do tej pory mogły czuć 
się w pewnych aspektach bezkarne, 
gdyż wiele osób nie dysponowało 
środkami finansowymi na prowadze-
nie sporu sądowego, dlatego odstępo-
wało od wytoczenia powództwa. 

Pierwsze zdanie ustawy regulu-
je, czym jest postępowanie grupowe 
– jest to postępowanie cywilne w spra-
wach, w których są dochodzone rosz-
czenia jednego rodzaju, co najmniej 
10 osób, oparte na tej samej lub takiej 
samej podstawie faktycznej.

Powództwo wytacza grupa co naj-
mniej 10 osób. Podmioty z grupy cha-
rakteryzuje określona więź. Więź pod-
miotowa dotyczy osób z grupy, które 
zostały poszkodowane wskutek jed-
nego zachowania sprawcy, dochodzą 
roszczeń od jednej osoby. Więź przed-
miotowa powiązana jest z przedmio-
tem naruszenia, które sprawia, że 
uzasadnione i możliwe jest wspólne 
dochodzenie roszczeń przez grupę. 
Więź istniejąca pomiędzy członkami 
grupy musi być oparta na tej samej 
lub takiej samej podstawie faktycznej. 
Kluczowe znaczenie ma zatem ustale-
nie jednorodzajowości roszczeń indy-
widualnych członków grupy, co po-
zwala objąć ich pozwem zbiorowym.

W postępowaniu grupo-
wym żądanie musi być wspólne dla 

wszystkich roszczeń. Żądanie zgła-
szane przez reprezentanta grupy 
w postępowaniu grupowym musi 
być wspólne dla całej grupy, którą 
reprezentuje. Oznacza to, że sytu-
acja prawna lub faktyczna członków 
grupy musi być jednakowa. Istotne 
okoliczności faktyczne muszą uza-
sadniać żądanie wspólne dla wszyst-
kich roszczeń, jednakże możliwe są 
różnice wynikające z indywidualnej 
sytuacji każdego z członków grupy.

Oceny istnienia przedmiotowej i 
podmiotowej więzi dokonuje sąd. 
Istnienie więzi podmiotowej i przed-
miotowej pozwala osobom z gru-
py wspólnie dochodzić roszczenia  
w postępowaniu grupowym.

Dochodzenie roszczeń pie-
niężnych w postępowaniu grupo-
wym można uznać za dochodzenie 
roszczeń o odszkodowanie ryczał-
towe, które obejmuje określoną 
wysokość odszkodowania należ-
nego członkom grupy. Zatem w 
przypadku dochodzenia w postę-
powaniu grupowym roszczeń o 
zasądzenie kwoty pieniężnej człon-
kowie grupy muszą się zgodzić na 
ryczałtowe ustalenie wysokości od-
szkodowania, a więc na jego standa-
ryzację. Brak zgody członków grupy 
na takie ujednolicenie jest tożsamy  
z niedopuszczalnością postępowania 
grupowego w sprawach o roszczenia 
pieniężne.

Wszczęcie postępowania, 
grupowego nie wyłącza możliwości 
dochodzenia swych roszczeń przez 
osoby, które nie przystąpiły do gru-
py lub z niej wystąpiły. Przynależ-
ność do grupy nie jest obowiązkiem, 
ale prawem, z którym wiążą się ko-
rzystne skutki dla członka grupy. 
Natomiast w żadnym razie osoby, 
które nie przystąpiły do grupy lub z 
niej wystąpiły, nie mogą być pozba-
wione możliwości indywidualnego 
dochodzenia roszczeń przed sądem. 
Osoby, które nie przystąpiły do gru-

py nie tracą możliwości indywidual-
nego dochodzenia roszczeń.

Dochodzenie roszczeń pienięż-
nych w postępowaniu grupowym 
możemy kwalifikować jako docho-
dzenie roszczeń o odszkodowanie 
ryczałtowe obejmujące określoną 
(ustaloną) wysokość odszkodowania 
należnego członkom grupy. Zatem  
w przypadku dochodzenia w postępo-
waniu grupowym roszczeń pienięż-
nych (o zasądzenie kwoty pieniężnej), 
członkowie grupy muszą się zgodzić 
na ryczałtowe określenie wysokości 
należnego im odszkodowania, tzn. 
na jego ujednolicenie (standaryzację). 
Brak zgody członków grupy na ujed-
nolicenie wysokości należnego im 
odszkodowania oznacza niedopusz-
czalność postępowania grupowego w 
sprawach  o roszczenia pieniężne.

Charakterystyczne regulacje doty-
czące powództwa grupowego są na-
stępujące:

- sprawa należy do właściwości są-
dów okręgowych,

- sąd rozpoznaje sprawę w składzie 
trzech sędziów zawodowych,

- powództwo wytacza reprezentant 
grupy, którym może być osoba będą-
ca członkiem grupy albo powiatowy 
(miejski) rzecznik konsumentów w 
sprawach objętych jego właściwością, 
reprezentant prowadzi postępowanie 
w imieniu własnym, na rzecz wszyst-
kich członków grupy,

- w postępowaniu obowiązuje przy-
mus ustanowienia profesjonalnego 
pełnomocnika – adwokata lub radcy 
prawnego.

Pozew powinien czynić zadość 
warunkom ogólnym określonym w 
kodeksie postępowania cywilnego, 
a ponadto zawierać wniosek o roz-
poznanie sprawy w postępowaniu 
grupowym, wskazanie okoliczności, 
że dochodzone roszczenia są jedne-
go rodzaju, oparte na tej samej lub 
takiej samej podstawie faktycznej,  
a w przypadku roszczeń pieniężnych 



SILESIA BUSINESS&LIFE40

także wskazanie zasad ujednolicania 
wysokości roszczeń członków gru-
py, oświadczenie powoda o tym, że 
działa on w charakterze reprezen-
tanta grupy. Do pozwu należy dołą-
czyć oświadczenia członków grupy  
o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu 
zgody co do osoby reprezentanta gru-
py oraz umowę reprezentanta grupy 
z pełnomocnikiem, określającą spo-
sób wynagrodzenia pełnomocnika. 
Umowa regulująca wynagrodzenie 
pełnomocnika może określać jego wy-
nagrodzenie w stosunku do kwoty za-
sądzonej na rzecz powoda, jednak nie 
więcej niż 20 % tej kwoty. 

W postępowaniu grupowym 
będą występowały cztery stadia:

1. postępowanie w przedmio-
cie dopuszczalności postępowania 
grupowego, zakończone postano-
wieniem o rozpoznaniu sprawy w 
postępowaniu grupowym albo posta-
nowieniem o odrzuceniu pozwu, je-
żeli sprawa nie podlega rozpoznaniu  
w postępowaniu grupowym (posta-
nowienie niezaskarżalne),

2. ustalenie zakresu podmiotowe-
go i przedmiotowego sprawy, które 
kończy się postanowieniem sądu w 
przedmiocie składu grupy,

3. właściwe rozpoznanie sprawy 
kończące się wydaniem orzeczeniach 
do istoty sprawy,

4. wykonanie orzeczenia.
Polski ustawodawca określił po-

stępowanie grupowe szczególnym 
rodzajem postępowania cywilnego, 
wprowadził jednak do ustawy nie-
znane dotąd w polskim systemie 
prawnym regulacje:

- możliwość zmiany reprezentanta 
grupy przez sąd na wniosek więcej 
niż połowy członków grupy,

- cofnięcie pozwu, zrzeczenie się 
roszczenia, ograniczenie roszczenia 
oraz zawarcie ugody wymaga więcej 
niż połowy członków grupy,

- członka grupy przesłuchuje się w 
charakterze strony,

- w sentencji wyroku sąd powinien 

wymienić  wszystkich członków gru-
py, w wyroku zasądzającym świad-
czenie należy określić jaka kwota 
przypada każdemu członkowi grup.

Prawomocny wyrok ma skutek 
wobec wszystkich członków grupy. 
Tytułem egzekucyjnym do prowadze-
nia egzekucji świadczenia pieniężne-
go przypadającego członkowi grupy 
jest wyciąg z wyroku wskazujący w 
szczególności wysokość należnego 
mu świadczenia. Podstawę prowa-
dzenia egzekucji stanowi tytuł wy-
konawczy. Ustawodawca określił, 
że tytułem egzekucyjnym do prowa-
dzenia egzekucji świadczeń pienięż-
nych zasądzonych na rzecz poszcze-
gólnych członków grupy jest wyciąg  
z wyroku obejmujący należne im 
świadczenia. W wyroku zasądzają-
cym świadczenie pieniężne sąd usta-
la, jaka kwota przypada każdemu 
członkowi grupy. Taki tytuł opatrzo-
ny klauzulą wykonalności stanowi 
tytuł wykonawczy – uprawniający  
do wszczęcia egzekucji. Z wnioskiem 
o nadanie klauzuli wykonalności 
może wystąpić również reprezentant 
grupy.

W zakresie nieuregulowa-
nym w ustawie stosuje się przepisy 
kodeksu postępowania cywilnego, 
z wyłączeniem przepisów dotyczą-
cych kompetencji procesowych pro-
kuratora, kompetencji procesowych 
organizacji społecznych, pomocy 
prawnej z urzędu, przekształceń 
podmiotowych, powództwa wza-
jemnego, przekazaniu sprawy do 
postępowania odrębnego, terminu 

do złożenia odpowiedzi na pozew, 
postępowań odrębnych.

Opłata stosunkowa w sprawach 
o prawa majątkowe dochodzonych  
w postępowaniu grupowym wynosi 
2 % wartości przedmiotu sporu lub 
przedmiotu zaskarżenia, jednak nie 
mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 
100.000 złotych. Opłata jest niższa od 
standardowej opłaty stosunkowej, 
która w standardowym postępowaniu  
o dochodzenie praw majątkowych 
wynosi 5 %. Opłatę tymczasową okre-
ślono sprawach dochodzonych w po-
stępowaniu grupowym na kwotę od 
100 złotych do 10.000 złotych, co sta-
nowi przedział kwotowy wyższy niż 
w standardowym postępowaniu, jak-
kolwiek wartości przedmiotu sporu, 
jako że będą to połączone roszczenia 
dochodzone wspólnie, będą w prze-
ważającej mierze wysokie.

Mimo wielu pozytywnych 
aspektów, które niewątpliwie po-
ciąga za sobą powództwo zbiorowe, 
wątpliwości rodzą się w zakresie 
długotrwałości postępowania. Sąd 
będzie rozpoznawał sprawę w od-
niesieniu do każdego uczestnika 
grupy, tak więc przedłuży się okres 
prowadzenia postępowania dowo-
dowego. I tak długotrwałe postę-
powania mogą się jeszcze przedłu-
żyć. Jednakże waga spraw – fakt, 
iż wiele osób będzie objętych orze-
czeniem kończącym postępowa-
nie, rodzi przypuszczenie, iż sądy  
w ślad za szybkością postępowania 
w sprawach gospodarczych – będą 
rozpoznawać tego typu powództwa 
w rozsądnym terminie.

Z Z G KONSORCJUM
PRAWNE

Katowice, ul. Kościuszki 25/1
www.zzg-konsorcjum.pl
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ARCHITEKTURA

Moje domy są logiczne, a nie kosmiczne
Robert Konieczny, urodzony w 1969 roku jest uznawany za jednego z najlepszych architektów 
młodego pokolenia. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Znalazł się m.in. na 
liście „101 najbardziej ekscytujących nowych architektów świata” czasopisma Wallpaper oraz 
na liście „44 najlepszych młodych architektów świata”. Słynie z realizacji domów mieszkalnych. 
Do najważniejszych jego projektów należą: Dom Ukryty, Dom Otwarty, Dom Bezpieczny, Dom z 
Kapsułą, Dom z Ziemi Śląskiej, Dom TypOwy oraz Dom Aatrialny. Ten ostatni, który powstał pod 
Opolem, otrzymał w 2006 tytuł Domu Roku na świecie. Konieczny prowadzi biuro KWK Promes 
w Katowicach. 

- Jak wygląda obecnie Pana życie 
zawodowe? Ponoć wiele się w nim 
dzieje...

- Moje życie zawodowe kręci się 
przede wszystkim wokół projektów. 
Jednym z najważniejszych jest ostatnio 
muzeum w Szczecinie - wygrany w ze-
szłym roku projekt konkursowy. W tym 
momencie jesteśmy także na etapie pro-
jektu budowlanego hotelu w Czorszty-
nie, który czeka właśnie na pozwolenie 
na budowę. Ma się ona rozpocząć w tym 
roku. Budynek ma około 7 tys. metrów, 
jest nowoczesny, ale nawiązuje do tra-
dycyjnego stylu i jest wkomponowany 
w piękny, malowniczy krajobraz. Oczy-
wiście nadal tworzymy także projekty 
nowoczesnych domów mieszkalnych, 
które nieodzownie lubię. 

Staram się też uczestniczyć w spra-
wach mojego miasta. Są  pomysły na 
uporządkowanie przestrzeni Katowic, 
dosyć rewolucyjne, które, jak się oka-
zuje, nie tylko mi chodzą po głowie. 
Dodatkowo zostałem członkiem Rady, 
której zadaniem jest pomóc Katowicom 
w zdobyciu tytułu Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016.

 Od niedawna jestem także wykła-
dowcą na Wydziale Architektury kra-
kowskiej uczelni. Zajęcia staram się 
prowadzić nie do końca konwencjonal-
nie. Czasami umawiamy się ze studen-
tami gdzieś na Starówce, w ten sposób 
wszyscy są bardziej kreatywni.

 Oczywiście staram się też jak najwię-
cej czasu spędzać z rodziną. Dlatego, 
jak sama pani widzi, czasem jest trudno 
to wszystko pogodzić. 

- Wróćmy do tematu walki o tytuł 
przez miasto Katowice. Na czym kon-
kretnie polegają działania wspomnia-
nej Rady?

- Jest to Rada Programowa Europej-
skiej Stolicy Kultury 2016, która zasta-
nawia się nad tym, jak najlepiej rozdy-
sponować budżet, przydzielony przez 
miasto na ten cel. Jakie wydarzenia w 
Katowicach mogłyby się odbyć, aby 
pomogły miastu w otrzymaniu tytułu. 
Co jeszcze trzeba zrobić, aby Katowice 
stały się bardziej atrakcyjne pod wzglę-
dem kulturalno - rozrywkowym.

Z racji tego, ze jestem architektem, je-
stem w komisji, która zajmuje się sztu-
kami wizualnymi. 

- Co może Pan powiedzieć więcej na 
temat przebudowy Katowic?

- To co się dzieje w Katowicach już 
nie od dziś, uważam za podążanie w 
złym kierunku. Krytykuję już otwarcie 
działania władz miasta, prezydenta, 
który nie ma absolutnie świadomości 
tego, jak ważne jest planowanie prze-
strzenne. Żeby przeprowadzać zmiany 
w jakimkolwiek mieście, trzeba mieć 
przede wszystkim ogólną wizję, szerszą 
perspektywę. Niestety, w Katowicach 
dzieje się tak, że pewne działania pro-
wadzone są wyrywkowo. Zajmujemy 

się tym kawałkiem, kolejnym i następ-
nym, tylko nikt nie jest w stanie tego 
zebrać w całość. Bo nikt się tym nie zaj-
muje. W Katowicach nie ma architekta 
miejskiego, nie ma takiej osoby, do któ-
rej prezydent może pójść i skonsulto-
wać problem, która mu doradzi, bo jest 
zawodowcem. Prezydent próbuje zapa-
nować nad tym sam. To nie jest dobre. 

Mam rożnych klientów, są tacy, któ-
rzy mają wyobraźnię przestrzenną, 
umiejętność perspektywicznego my-
ślenia, a są także tacy, którzy nawet po 
zobaczeniu wizualizacji, nie są w stanie 
wyobrazić sobie jak budynek będzie 
wyglądał w rzeczywistości. Jeśli trafi 
się taki włodarz miasta, który należy 
do tej drugiej grupy, to może zacząć się 
dramat.

Przykładem miasta, które ma plan 
zagospodarowania przestrzennego jest 
Ruda Śląska. Ja nie wiem, jaki jest ten 
plan, czy jest dobry czy zły, ale ważne 
jest to, że istnieje i jest się do czego od-
nieść. Scenariusz rozwoju miasta jest 
rozplanowany. W Katowicach całkiem 
niedawno było do wglądu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego. Prace nad 
nim trwają, jednak, moim zdaniem, nie 
są one prowadzone odpowiednio pro-
fesjonalnie. 

- Takie małe remonty są w każdym 
mieście i nie zawsze są częścią więk-
szej inwestycji... 
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- Ludzie czasem mi zarzucają, że 
skupiam się na wielkich, drogich prze-
budowach, a lekceważę małe przerób-
ki. Uważam, że jednocześnie powinny 
trwać drobne prace, to znaczy można 
poprawiać krawężniki, brukować ulicz-
ki, itd. Ale nie może się to odbywać w 
taki sposób jak obecnie. Nie mając ca-
łościowego planu przebudowywane są  

poszczególne ulice. W ten sposób może 
się za chwilę okazać, że trzeba będzie 
zniszczyć to co zostało już zrobione i na 
nowo remontować te ulice w imię jakiejś 
szerszej wizji.

To jest trochę tak, jak byśmy kupili 
stare mieszkanie, które ma zły układ 
ścian, jest niefunkcjonalne, a my zamiast 
poprawić w nim przestrzeń, a dopiero 

potem wykańczać, na dzień dobry wzię-
libyśmy się do kafelkowania łazienki, 
do zakupu umywalki, ale nikt by się nie 
zastanawiał, czy ta ściana, na której ma 
ona zawisnąć, nie ma być potem wybu-
rzona. Na tym polega problem. Skupia-
my się na szczegółach, a potem, kiedy 
składamy to wszystko w całość, okazuje 
się, że to nie miało sensu, bo do siebie 
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nie pasuje. I takie działania w tej chwili 
są prowadzone w Katowicach. 

Moim zdaniem, trzeba zacząć od 
sensownego rozwiązania komunikacji 
kołowej i pieszej, połączyć pewne punk-
ty tak, żeby to miasto miało szansę się 
rozwijać. 

- Czy te uwagi do kogoś trafiają?
- Staram się pewne rzeczy tłumaczyć, 

do bólu, do znudzenia. Ale na tym eta-
pie uważam, że trzeba wystawić żółtą 
kartkę władzom miasta, zresztą to nie 
tylko moja opinia, bo większość archi-
tektów krytykuje te działania. Mam na-
dzieję, że władza pójdzie po rozum do 
głowy. 

- Powiedział Pan, że lubi Pan projek-
tować domy mieszkalne. Jaki projekt 
robi Pan obecnie?

- Ostatnio zostaliśmy zaproszeni 
przez prywatnego inwestora z Niemiec 
do małego konkursu. Oprócz nas zapro-
sił on jeszcze jedno dobre niemieckie 
biuro oraz bardzo znanego architekta 
Richarda Rogersa. Jakiś czas temu od-
byliśmy wideokonferencję, po której 

jak się okazało, przyszli inwestorzy byli 
w absolutnym szoku. Zaproponowa-
liśmy im projekt, który bardzo im się 
podoba, ale jest tak minimalistyczny, że 
przerósł ich oczekiwania. To jest na tyle 
nowoczesna architektura, że potrzebują 
czasu na oswojenie się z nią. Dom jest 
przy okazji bardzo funkcjonalny, to jest 
właśnie atutem naszych projektów. Bo 
architektura to sztuka użytkowa i musi 
przede wszystkim  bardzo dobrze dzia-
łać, mimo że czasem może swoją formą 
szokować. 

- No tak, domy przez Pana zaprojek-
towane są dość „kosmiczne”...

- Moje pomysły są logiczne, a nie ko-
smiczne. Czasami efekt końcowy jest 
dla niektórych kosmiczny, abstrakcyjny, 
ale to wszystko jest oparte na zdrowym 
rozsądku. 

Odnosi się do czegoś realnego, roz-
wiązania są odpowiedzią na konkret-
ne problemy, zaczerpnięte z danego 
miejsca, z kontekstu, z działki. Nie są 
ściągnięte z kosmosu. Zawsze z czegoś 
wynikają. 

Czasami są to rozwiązania niestan-
dardowe, zaskakujące, zarówno dla in-
westora jak i dla mnie - architekta. Czę-
sto jest tak, że ja sam do tych rozwiązań 
też muszę się przyzwyczaić, są one tak 
nietypowe, że muszę się z nimi oswoić.  
Ale kiedy jestem w stanie sobie całą dro-
gę otrzymanego rozwiązania, cały pro-
ces, logicznie wytłumaczyć, to stwier-
dzam, że ten projekt musi tak wyglądać, 
nie ma w nim żadnej przypadkowości, 
jest konsekwencją  wybranej na począt-
ku drogi projektowej. 

W ten sposób można się też oprzeć 
modzie, która dociera do rożnych dzie-
dzin, do architektury również.

Moda jest  bardzo fajną sprawą, jed-
nak przede wszystkim jeśli chodzi  o 
ubrania, bo gdy nam się znudzą zawsze 
można je wrzucić w kąt. Z architekturą 
już tak nie jest. Jeżeli coś wybudujemy, 
będzie to stać dziesiątki, jak nie setki 
lat. Dlatego warto jednak postępować 
w sposób rozważny i logiczny, żeby się 
nie okazało, że moda przeminie, a bu-
dynki zgodnie z nią zbudowane zaczną 
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się wydawać współczesnym śmieszne 
i pretensjonalne. Dlatego uważam, że 
dążenie do ponadczasowości jest dobrą 
drogą. I te projekty właśnie, nie kosmicz-
ne, tylko zdroworozsądkowe powodują, 
że wykonane na ich podstawie budynki 
mają szansę oprzeć się próbie czasu.

- Te obiekty mieszkalne funkcjonują 
w miastach obok tradycyjnych kwa-
dratowych domów. Wyróżniają się, 
przykuwają uwagę. Jacy ludzie decy-
dują się w nich mieszkać?

- W tej chwili zwracają się do mnie 
naprawdę świadomi klienci, ale kiedyś 
bywało różnie. Ludzie, którzy zetknęli 
się ze mną mniej lub bardziej przypad-
kowo,  mieli czasami bardzo tradycyjny 
gust i byli przywiązani do standardo-
wych rozwiązań.  Jednak przekonywali 
się oni do takich niby kosmicznych roz-
wiązań, bo rozumieli, że to dobrze dzia-
ła i się sprawdza, że ciekawie wygląda, 

poza tym jest w tym coś intrygującego. 
Starałem się im nigdy nie mówić, że to 
jest dobra lub zła architektura. Moim 
zdaniem, takie terminy tak naprawdę 
nic nie znaczą. Gdyby zapytać dzie-
sięciu architektów, co to jest dobra ar-
chitektura, to usłyszymy 10 definicji. 
Taki argument w ogóle nie trafia do 
klientów. Ale kiedy pokazuje im się, że 
te rozwiązania są zdroworozsądkowe, 
logiczne, z jakąś fajną grą przestrzen-
ną, opartą na rozwiązaniu problemu, to 
wtedy zaczynają to rozumieć. 

Przedstawienia projektu nigdy nie 
zaczynam od wizualizacji. Najpierw 
pokazuję schematy opowiadające dla-
czego tak a nie inaczej dany projekt 
powstał, klienci powoli zaczynają go 
rozumieć, potem pokazuję rzuty, czyli 
funkcje, jak ich dom będzie działał w 
środku, jak jest powiązany z otocze-
niem, jakie to daje szanse i możliwości, 

jak będzie im się w tym domu żyło. Do-
piero potem jak już rozumieją i czują 
dany projekt, zaczynam pokazywać jak 
budynek wygląda. Wtedy klienci nie 
patrzą tylko w bezmyślny sposób na 
formę, jaką projekt przybrał, lecz odbie-
rają go świadomie.   

- Czy koszt takich domów jest rów-
nie abstrakcyjny, jak ich wygląd?

- Koszt może być podobny do budo-
wy tradycyjnego domu, może być też 
niższy lub dużo wyższy. Na początku 
pytamy inwestora, jaki jest planowany 
budżet inwestycji, tak aby dobrać odpo-
wiednie rozwiązania i technologie. 

Sam na własnej skórze doświadczy-
łem projektowania z myślą o każdej 
złotówce, kiedy projektowałem dom 
dla moich rodziców i babci. I to jest 
jedna z najtańszych realizacji, jaka się 
zdarzyła w tym biurze. I okazało się, 
że przy bardzo prostych technologiach 
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również udało się zrobić bardzo cieka-
wą przestrzeń. 

Ten dom oczywiście był pokazy-
wany w Polsce, a także publikowany 
jest przez pisma i portale zagraniczne. 
Prosta rzecz, której nawet nie chciałem 
pokazywać. Zaprojektowałem dom dla 
bliskich, żeby im się dobrze mieszkało, 
dopiero mój  kolega, który u mnie praco-
wał, mówi  „słuchaj, to trzeba pokazać, 
bo to jest fajne”. A kiedy się zdecydowa-
łem, dostałem między innymi nagrodę 
za najlepszą realizację na Śląsku. 

- Ile domów Pana autorstwa zostało 
wybudowanych w Polsce?

- Musiałbym policzyć, jedno jest pew-
ne, to nie jest hurtownia, projekty nie 
są realizowane na kopy. Są te bardziej 
znane,  pokazywane, ale też takie w ilo-
ści około 10, które powstały niejako bez 
mojego udziału od początku do końca. 
Inwestorzy nie zdecydowali się na nad-
zór autorski i zmieniali pewne rzeczy, 
z których ja już nie byłem zadowolony. 
Oczywiście realizacja jest w takiej sy-
tuacji doprowadzana do końca, ale ja 
już się z tym nie utożsamiam. Odejście 
przynajmniej w 10 procentach od pro-
jektu to już jest zbyt dużo. Koncepcja 
traci wtedy sens. 

- Polacy z trudnością przyjmują 
awangardy... Jesteśmy tradycjonali-
stami. Jak to jest w innych krajach?

- Jako społeczeństwo jesteśmy jed-
nak w dziedzinie architektury zaco-
fani. Świadomość ludzi w tej kwestii 
jest jeszcze bardzo niska. Przykro mi 
to mówić, ale jesteśmy jednym z gor-
szych krajów europejskich, jeśli chodzi 
o poziom architektury. Na to składa 
się wiele czynników, między innymi 
gust tych, którzy płacą i tych, którzy 
projektują. Holandia na przykład jest 
jednym z najbardziej rozwiniętych 
architektonicznie krajów świata. Poza 
tym nowocześnie buduje się w Japo-
nii, Szwajcarii, Hiszpanii. 

- Czy może Pan wymienić jakieś 
perełki architektoniczne Śląska? 

- Imponuje mi niezmiennie Spodek. 
Rewelacja. Czapki z głów dla kon-
struktora. Obiekt w tej chwili robi tak 
samo duże wrażenie na wszystkich, 
jak wtedy, gdy został wybudowany. 
Poza tym Dworzec PKP. Do tej pory 
na Śląsku nie powstały równie dobre 
obiekty, jak te dwa. 

- Ma pan już wizję swojego domu? 
Bo pewnie będzie równie oryginal-
ny.

- Mam kawałek ziemi w górach. Mam 
już także projekt koncepcyjny, ale nie 
mam czasu, żeby się bardziej nad nim 
pochylić. Jednak rodzina mobilizuje 
mnie w tej kwestii do działania, więc  
chciałbym rozpocząć budowę jeszcze 
w tym roku. 

- W swoim domu postawił Pan na 
szkło, tak jak w innych. To Pana ulu-
biony materiał budowlany... Dlacze-
go?

- Szkło daje możliwość kontaktu z 
otoczeniem. Przecież nie po to człowiek 
szuka pięknego miejsca, ładnej działki, 
żeby potem się zamknąć w czterech 
ścianach, mieć małe okienko i firanki z 
dwoma kwiatkami na parapecie. Duże 
przeszklenia pozwalają w niepohamo-
wany sposób cieszyć się zmieniającym 
się w górach krajobrazem. Ponadto 
współczesne szkło ma wiele zalet, jest 
materiałem bezpiecznym, praktycz-
nie niezniszczalnym,  pozwalającym 
na dobre nasłonecznienie, jednak nie 
powodującym  nagrzewania wnętrza i 
odwrotnie, w zimie pozwala zatrzymy-
wać ciepło w domu. Jego jedyną chyba 
wadą jest cena. Jednak czego się nie 
robi dla pięknego widoku. 

Rozmawiała Ewa Dudek
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JEST WPISANY W KATOWICE
- Pamięta Pan swój pierwszy występ 

na „Rawie Blues”?
- Oczywiście. To było blisko trzydzieści 

lat temu, właściwie to nawet już ponad 
trzydzieści, bo „Rawy” najpierw odbywały 
się w maju i to był Pałac Młodzieży, a po-
tem moja piwnica bluesowa w „Akancie”, 
gdzie zorganizowano jam session. Zagra-
łem wtedy z zespołem Kwadrat. Miałem 
lecieć do Stanów, nie miałem własnej gru-
py, ale coś z wizą było nie tak. Poprosiłem 
więc kolegów, żeby mi podegrali, narzu-
ciłem im pewne utwory. Właściwie każdy 

zespół śląski na co dzień grał bluesa, tak 
że tu nie było problemów z tym. Pierwsza 
„Rawa Blues” była dużym wyzwaniem, 
dlatego że wtedy sobie powiedziałem, że 
zrobię europejskie centrum bluesa w Ka-
towicach. Nikt mi nie wierzył, a dziś jeste-
śmy już na bardzo dobrej drodze. 

- Spośród wykonawców, którzy pamię-
tają pierwszą edycję „Rawy”, oprócz Irka 
Dudka, rzecz jasna, na jubileuszowej, 
trzydziestej zagra jeszcze tylko Easy Ri-
der. Pozostali spośród żyjących nie chcie-
li?

IRENEUSZ DUDEK
SILESIA
BUSINESS & LIFE

KULTURA

BLUES

- Bardzo dużo ludzi gdzieś się pogubiło, 
niektórzy już nie grają, na przykład Paweł 
Ostafil. Ciężko jest utrzymać jakiś kontakt 
z Elą Mielczarek, co prawda wiem, że te-
raz zaczęła znów coś śpiewać, ale... zasadą 
„Rawy Blues” jest to, że nie ja się pytam 
wykonawców, tylko wykonawcy mnie się 
pytają, czy mogą zagrać. I ten zwrot musi 
być utrzymany. Dlatego nie wydzwaniam 
do nikogo, tylko oczekuję propozycji. Po-
tem wspólnie z kolegami wybieramy... 
W przypadku amerykańskich gwiazd 
festiwalu sam decyduję, sam załatwiam 
wszystkie sprawy, natomiast jeśli chodzi 
o Polskę jest taka prosta procedura: ktoś 
musi wysłać do nas zgłoszenie z 3-4 utwo-
rami, z nadesłanych co roku blisko 100 
propozycji wybieramy artystów na małą 
i dużą scenę. 

- Taka formuła jest często krytykowa-
na przez najbardziej znanych wykonaw-
ców z kręgu polskiego bluesa. 

- Tak. Ale zauważ, że nawet ja sam 
chcąc zagrać na „Rawie” co roku proponu-
ję nową rzecz. I tego samego oczekuję od 
moich kolegów, także tych, którzy są zna-
ni. „Rawa” jest po to, aby przede wszyst-
kim promować coś, co jest nowe w danym 
roku. Nie kto jest najlepszy, czy najgorszy... 
Zawsze używam słowa – najciekawszy. 
Czyli występ musi być pewnym świętem, 
przygotowaniem się do tego. Jeżeli ktoś 
nie zgłosi akcesu, to ja bym musiał zacząć 
wydzwaniać, czy chcesz zagrać... No, ale 
„Rawa” ma już taką renomę, że trudno.. 
Na duże festiwale zawsze managementy 
dzwonią, a nie odwrotnie. Chyba, że ktoś 
jest megagwiazdą oczywiście.

- Jeśli chodzi o zagraniczne gwiazdy, 
podczas jubileuszowej „Rawy” posłucha-
my tych, którzy wystąpili już w poprzed-
nich edycjach. Oczywiście nie wszystkie 
tuzy amerykańskiego bluesa, oklaskiwane 
niegdyś w „Spodku” mogły przyjechać. 
Koko Taylor, Junior Wells i Luther Alison 
niestety już nie żyją...
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- Ale na przykład, począwszy od Koko 
Taylor. Jej następczynią – nie tylko według 
mnie, bo nawet sama Koko Taylor to po-
wiedziała – jest Nora Jean Bruso. Ostatnio 
dostałem jej płytę, słuchając pierwszego 
utworu, usłyszałem Koko Taylor. Do tego 
stopnia... Ale to nie jest kopiowanie. Mają 
podobnie ukształtowane gardło, śpiewają 
podobny rodzaj chicagowskiego bluesa i 
tak się stało, że rzeczywiście do złudzenia 
przypomina mi Koko Taylor. Myślę, że 
swoim występem na „Rawie Blues” udo-
wodniła, że to ją trzeba zaprosić spośród 
śpiewających kobiet. Dosłownie „Spodek” 
się uniesie... Jeżeli ktoś umie zaśpiewać 
w tej hali bez mikrofonu.. zresztą potem 
przyjęcie jej na kolanach. 

To jest ten ukłon w stosunku do ludzi 
przede wszystkim, ale również umożli-
wienie, tym którzy nie byli na poprzed-
nich „Rawach” zobaczenia naprawdę naj-
ciekawszych rzeczy, świetnie przyjętych, 
nie tylko przez publiczność, także przez 
znawców. 

Następnym jest James Blood Ulmer. 
Sam przekonywałem moich kolegów, 
żeby posłuchali jeszcze raz jego płyty. Ja-
mes Blood Ulmer po śmierci John Lee Ho-
okera, bo dla mnie to był wspaniały wo-
kal, ma... i znowu nie taki sam jak Hooker, 
tylko strasznie charakterystyczny, inny,  a 
jego gra na gitarze jest tak niesamowita, że 
znowu nie ma powielania, ale jest zwrot 
ku korzeniom. Dla mnie to teraz bym 
powiedział „ojciec światowego bluesa”. 
Co najciekawsze: on wyszedł z ze stylu 
harmolodic, z Ornette’a Colemana. Czyli 
wszyscy polscy jazzmeni, którzy mówią o 
nas bluesmenach: „Eee tam, Czarni lepiej 
grają”. Myśmy to samo mówili: „Czarni 
też lepiej grają”. Blues jest całkowicie wpi-
sany w muzykę amerykańską. Obojętnie 
co się gra... Miles Davis zawsze mówił, że 
on gra bluesa. I tak samo Ulmer. Dla niego 
nie było trudnością, albo ograniczeniem, 
czy pójściem na kompromis, że on teraz 
bluesa uprawia. Nie on nabrał ochotę, by 
wyrazić się trochę w tej materii, w prost-
szej formie, ale prosta forma zaraz obna-
ża, czy ktoś może coś pokazać, czy nie. 
Za skomplikowaną formą zawsze można 
pewne rzeczy ukryć, a w prostej już nic. 

Razem z nim znów przyjedzie Vernon 
Reid, gitarzysta Living Colour. Ich ostat-
nia wspólna płyta z 2007 roku jest niesa-
mowita, tak czarny blues jakiego jeszcze 
nie słyszałem. Oni chyba ten program za-
grają na „Rawie”. To jest Nowy Jork, total-
ny underground, czarne brzmienie takie, 
że koniec świata. 

Blues jest szeroko pokazywany na na-
szym festiwalu. Nie ograniczam się do 
triady. „Blue note” – to jest najistotniejsza 
rzecz. Ten czarny dźwięk, który gdzieś 
wyskoczył z nieświadomości. W muzyce 
klasycznej nazwano by to fałszem. I to jest 
cały blues po prostu. James Blood Ulmer 
– mimo że tu i tu mamy do czynienia z 
czarną muzyką – diametralnie różni się od 
Nory Jean Bruso.

Do tego kontrapunktem jest Zachodnie 
Wybrzeże – Los Angeles i San Francisco. 
Parę lat temu zagrali w „Spodku” Little 
Charlie & The Nightcats. Oni się rozeszli. 
W tym roku zobaczymy Ricka Estrina & 
The Nightcats, czterokrotnie nominowa-
nych do Handy’s Awards. Bardzo dobrą 
płytę nagrali. No ale chciałem powrócić 
do tego co było, prawda. I na moje ży-
czenie, Little Charlie również wystąpi z 
The Nightcats. Oni zejdą się specjalnie na 
ten jeden koncert. „Rawa” ma ten wiel-
ki autorytet, jednym z jego punktów jest 
to, że co roku „skręcam” festiwal telewi-
zyjnie. „Rawa” jest dużą produkcją. Za 
bluesem nie stoją wielkie pieniądze, więc 
cała otoczka, produkcja koncertów nie 
jest rock’n’rollowa, a u mnie właśnie jest. 
Najlepsze światła, akustycy, włącznie ze 
„Spodkiem”, bardzo drogą halą. Każdy z 
wykonawców, który przyjeżdżał z USA, 
chciał wrócić tutaj za rok. Tak więc nie 
było problemem dla mnie, żeby mieć takie 
wymagania wobec artystów. 

W tym roku zdecydowałem, żeby obok 
loga festiwalu napisać „The Biggest Indoor 
Festival In The World” – żeby podkreślić, 
żeby nie bać się wreszcie mówić o tym, 
że my coś dobrego robimy, co jest zgod-
ne z prawdą. Bo jak my się nie będziemy 
„chwalić”, to kto o nas powie? Pies z kula-
wą nogą nie... Wręcz trzeba prowokować. 

- Dziś zachodni artyści na festiwalach 
nikogo nie dziwią, jednak na początku 
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lat dziewięćdziesiątych, regularne za-
praszanie amerykańskich muzyków na 
„Rawę Blues” było ewenementem.

- Pomogło mi to, że byłem w Amster-
damie. To jest takie miejsce, gdzie Ame-
rykanie przyjeżdżają. Tam się spotkałem z 
Allisonem, z Chenierem. Tylko widzisz z 
C.J. Chenierem poznałem się na początku 
lat 90, a zagrał parę ładnych lat później. 
U mnie zawsze muszą być zróżnicowani 
wykonawcy i czekałem kiedy będę mógł 
pokazać zydeco. Może na tej jubileuszowej 
„Rawie” zabraknie zydeco, dlatego, że nie 
wiadomo było jak to ugryźć. Musiałbym 
z czegoś zrezygnować, bo cztery kapele z 
Zachodu to jest za dużo i ludzie coś od-
puszczą, a nie chciałbym, żeby odpuścili. 
Ale myślę, że teraz jest ok.

- Amsterdam nauczył Pana profesjona-
lizmu?

- Powiem taką ciekawostkę. Przysze-
dłem do tamtejszej agencji i się pytałem, 
jak konstruować umowy, przecież ja ich 
nie znam, ci ze Stanów mnie nie znają. Ja 
ich dam na plakaty, rozreklamuję, a ktoś 
nie przyjedzie. A on mówi: „Wiesz co, 
dwie rzeczy są istotne. Tobie powinno za-
leżeć, żeby ten wykonawca przyjechał, ale 
temu wykonawcy jeszcze bardziej. I żadna 
umowa ci tego nie zagwarantuje. Chyba, 
że będziesz miał bardzo dużo pieniędzy i 
będziesz się sądził przez lata”. Zapamię-

tałem to sobie i to się sprawdza. Jeżeli 
jest dobrze wszystko zorganizowane, oni 
się czują tutaj gwiazdami, takimi jakimi 
są na całym świecie. Co prawda u  nas w 
Polsce nie są znani aż tak, chociaż James 
Blood Ulmer – ze względu na jazz – jest 
bardziej znany. Rick Estrin i Little Charlie  
już mniej, bo jednak mało się o tym bluesie 
mówi. Ale myślę, że jeszcze przyjdzie taka 
pora dla bluesa. Mam czas, mam jeszcze 
dużo pomysłów. Trzeba cały czas podno-
sić prestiż, poprzeczkę. 

- Parę razy padło w tej rozmowie na-
zwisko Johna Lee Hookera. To chyba 
takie Pana niespełnione marzenie,  jeśli 
chodzi o „Rawę”. 

- Nawet byłem już bardzo daleko w ne-
gocjacjach. Ale kiedyś był taki duży, plene-
rowy festiwal bluesowy w Anglii, gwiazdą 
miał być właśnie John Lee Hooker i on nie 
dojechał, ze względów zdrowotnych. Ba-
łem się, że jakby mi nie dojechał, to mogę 
zawalić festiwal. Szkoda, że on nie zagrał, 
tego nie udało mi się zrobić, bo to była dla 
mnie największa gwiazda, jeśli chodzi o 
zaśpiew... Chociaż Muddy Waters, How-
lin’ Wolf – ciężko wskazać. To są ludzie 
już nieżyjący, ale mamy bardzo dużo lu-
dzi, którzy udowadniają, że ten blues cią-
gle żyje, ciągle się rozwija i ciągle jest inny. 
I temu służy „Rawa”, żeby pokazać tego 
bluesa bardziej nowoczesnego. Bo bluesa 

Hookera i Watersa znamy z płyt, ale tego 
co jest na „Rawie” w większości przypad-
ków ludzie nie znają. A jak Chenier przy-
jechał z zydeco, to w ogóle nie wiedzieli, 
co jest grane. Jak to? To jest blues jeszcze? 
Jasne, w Luizjanie tak grają. A przecież 
taki Little Charlie & The Nightcats, którzy 
działają od 36 lat, lokują się blisko tego, co 
robiłem z Shakin’ Dudi. A w Polsce zarzu-
cano mi wtedy, że zdradziłem bluesa. 

- O muzycznej propozycji szefa festi-
walu również wypada wspomnieć. Pod-
czas tegorocznej „Rawy” będzie okazja, 
by posłuchać na żywo utworów z nowej 
płyty „Bluesy”, płyty akustycznej, pro-
stej w formie, jazzowej w treści.

- To następny mój krok. Zauważ, że 
ona jest zaśpiewana w całości po polsku. 
Kiedyś mówiłem, że nigdy nie zaśpiewam 
bluesa po polsku, dlatego że po angielsku 
się lepiej frazuje, lepiej to brzmi. Ale kiedy 
już zauważyłem, że tutaj w Polsce – ktoś 
bez dorobku – zaczyna od płyty anglo-
języcznej, bo pewnie myśli, że osiągnie 
światowy sukces, to ja znowu „pod prąd”. 
Chcę z polską płytą pojechać na zachodnie 
festiwale, traktując wokal jako instrument, 
wtedy jak się będzie śpiewać po polsku, 
on zabrzmi inaczej. I to jest pierwszy po-
wód, dlaczego śpiewam po polsku. Dru-
ga rzecz: w Polsce jednak – nie tak jak na 
Zachodzie – ludzie słuchają tekstów. Uwa-
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żam, że teksty są niezłe i się bardzo dobrze 
czujemy w nich z Darkiem Duszą. Tak jak 
w Shakin’ Dudi załapał moje intencje i to 
już jest samograj, tak tutaj mu zawierzy-
łem, powiedziałem, żeby inaczej spojrzał 
na moje życie, na swoje... tak bardziej blu-
esowo. I to się sprawdziło też. Czyli w war-
stwie tekstowej i w tym polskim zaśpiewie 
– jest ona inna. Jeden z recenzentów był 
zafascynowany płytą, ale z drugiej strony 
– zdenerwowany moim wokalem, że go 
nim drażnię, tak że koniec świata. Wróżył 
mi nawet większą popularność niż za cza-
sów Shakin’ Dudi, gdybym przestał śpie-
wać. Ale tam nieopatrznie porównał mój 
wokal – bo gdyby, nie porównał to bym 
nie wiedział o co mu chodzi – że czasem 
brzmię jak przesterowane kazoo. Właśnie 
o to mi chodziło! Przecież wokal nie musi 
się podobać każdemu, tylko musi być cha-
rakterystyczny. Jeżeli mam taki wokal, to 
nie będę z siebie Murzyna robił, chociaż 
Murzyni też śpiewają na „nos”. Nie każdy 
ma taki pełny głos jak John Lee Hooker. 
Jeżeli on przyrównał to do kazoo – to 
świetnie. Oczywiście ja nie lekceważę jego 
podpowiedzi, usiadłem i próbuje jeszcze 
bardziej „zaokrąglić” ten wokal, zrobić go 
jeszcze bardziej pełnym. Ale to jest przez 
ćwiczenie, nie żeby coś parodiować, czy 
kopiować. Nonsens. Ale faktem jest to, że 
zawsze jestem niezadowolony – nie tylko 

ze swojego śpiewu, ale z grania też – więc 
jest nad czym pracować. 

Ta płyta została skonstruowana w spo-
sób przypadkowy, bo wszedłem do stu-
dia, by nagrać demo. Thomas Ruf chciał, 
żebym zrobił następny „symphonic blu-
es”. Dlatego skomponowałem te utwory 
tak, że jest w nich bardzo dużo toniki, 
wtedy można różne akordy produkować 
na tej bazie. No ale kiedy już zacząłem 
nagrywać, to realizator dźwięku mówi 
mi: „Wiesz co, spróbuj to nagrywać tak, 
jakbyś nagrywał płytę”. „Dobra, ok”. Za-
cząłem słuchać, myślę sobie: zadzwonię 
do perkusisty Arka Skolika, no i Skolik się 
zgodził, by przyjechać. A on się pyta, czy 
może przyjechać z takimi dwoma młody-
mi muzykami, z którymi nagrał niedaw-
no płytę jazzową. Mówię ok, najpierw 
przyjedź z kontrabasem. Zaczęło to grać, 
nawet nieźle, chyba dwa dni żeśmy nad 
tym pracowali. No i Skolik powiedział: 
„Kurde, to już brzmi, ale wiesz co, za-
dzwoniłem wcześniej do tego pianisty, nie 
wypada teraz odmawiać”. I dopiero kiedy 
pianista zasiadł, wytłumaczyłem mu, o co 
mi chodzi, o pauzy, brzmienia, a tak graj 
co chcesz – to jest muzyka, nie blues, tria-
da.. to tak dobarwiał, że pomyślałem: „To 
jest to”. 

Ta płyta – co w bluesie jest istotne – nie 
jest przećwiczona. Myśmy potem zagrali 

taki jeden przedpremierowy koncert w 
radiu, niektóre utwory całkowicie inaczej 
brzmią, inaczej je gramy. I o to chodzi. Na 
„Rawie” też nie wiadomo co się stanie. 
Ważne, żeby ten blues żył, żeby to nie 
było jakieś odgrywanie utworów. Trzeba 
tak się wpisywać w nie dźwiękiem, żeby 
wszyscy sobie swobodnie grali, ale żeby 
nie było w nich bajzlu, mówiąc po śląsku. 
To jest cały majstersztyk tego.

- Paradoksalnie to dopiero trzecia stric-
te bluesowa płyta w dyskografii Irka 
Dudka. Zresztą każda była z innej baj-
ki...

- Grałem bluesa od 16 roku życia. Po-
tem jakieś rzeczy zostały nagrane przez 
Apokalipsę, ale dobrze... Dziękuję teraz 
komuchom, że mi nie pozwolili nagrywać 
płyt, bo byłem uparty, żeby śpiewać po 
angielsku, a wtedy nie wolno było, nawet 
do radia wejść i zaśpiewać. Faktem jest, 
że wówczas takie płyty byłyby nikomu 
niepotrzebne. Ja bluesa bardzo szanuję, 
wiem skąd pochodzi, wiem skąd ja pocho-
dzę. Mam duże wymagania wobec siebie 
– chcę być rozpoznawalny nie tylko w Pol-
sce, raz mi się to już udało, więc nagrywał 
płyty stricte bluesowe tylko wtedy, gdy 
mam coś do powiedzenia innego, niż na 
świecie jest. Z Big Bandem Boogie – jesz-
cze wtedy nie było powrotu neoswinga 
– raczej w Stanach nie zauważyłem, żeby 
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bluesmeni grali z całymi składami bigbandowymi, tak jak ja grałem, włączyłem nawet 
harmolodyczne zagrywki, które zawdzięczam współpracy z Bronkiem Dużym. Ten big 
band niesamowicie brzmiał. To była pierwsza moja płyta bluesowa, wreszcie mogłem 
nagrać swoje utwory po angielsku. Jak wyjechałem z tą płytą do Holandii, to facet powie-
dział: „Świetna. Grasz prawie jak Amerykanie”. Ja byłem usatysfakcjonowany, tylko że 
do mnie nie dzwonili. Zapomniałem, że tam było słowo „prawie”. 

I kiedy siedziałem w Holadnii, zacząłem myśleć, co by tu zrobić, żeby nikt mi nie po-
wiedział „prawie”, tylko żeby jeszcze mnie tam zaprosili. No i tak wyszedłem z założenia, 
że porzeźbię trochę w harmonii. Znowu zapukałem do Bronka, usiedliśmy, najpierw były 
skomponowane utwory, to był mój pomysł, żeby długa część była oparta na tonice, czasem 
jakaś dominanta do tego. I nagle okazało się, że to zaczyna nam brzmieć. Mówię: „Bronek, 
polećmy nawet w dysonanse”. I kiedy pierwszy raz zagrałem ten program, Luther Allison 
i Thomas Ruf oniemieli. Z tym „Symphonic Bluesem” rzeczywiście zjeździłem wszystkie 
festiwale, byłem już wstępnie zaproszony na Chicago Blues Festival, jednak przez niedo-
gadanie się z LOT-em, to nie wyszło. 

No i trzecia płyta – tak jak mówiłem – powstała z przypadku, dlatego że miałem robić 
na zlecenie Thomasa drugą „Symphonic Blues”. Ale jakoś nie byłem przekonany. Bo by-
łem pierwszym, który wprowadził skrzypce do bluesa, jednak mało kto o tym pamięta. I 
gdybym zagrał teraz, to pewnie odezwałyby się głosy: „O Jezu, co ten wymyślił. Wszyscy 
grali ze skrzypcami, a ten na końcu” więc pomyślałem o tej aku-
stycznej płycie. I znowu jest w tym nowatorstwo, większa wiara 
w siebie. Bo jak jest duża forma – to zawsze jest efekt. A w ma-
łej formie – to może być podpadziocha, jak ten lider nie utrzyma 
wszystkiego, nie zachwyci czymś. Tak więc było w tym wielkie 
ryzyko, ale ten radiowy koncert udowodnił, że dobór muzyków 
jest wspaniały.

Ok, to trzecia bluesowa płyta, ale Shakin’ Dudi – który przed 
laty był happeningiem, zgrywą – teraz coraz bardziej jest przy blu-
esie. We mnie zawsze gdzie, jest ten „blue note”. Ale rzeczywiście, 
stricte bluesowe płyty, na których chcę coś nowego wyłożyć, to 
są te trzy. 

- Miał Pan perspektywy na zachodnią karierę, ale jednak zdecydował się na powrót 
do kraju, na Śląsk.

- Kiedy urodziły się dziewczyny, powiedziałem Iwonie: „Słuchaj, musimy wychować je 
w Polsce. Ty jesteś Polką, ja jestem Polakiem. Wracamy i to wracamy na Śląsk, bo jestem 
ze Śląska, jestem z Katowic, co podkreślam zawsze”. Jednak te paręnaście lat temu było 
brzydziej, już teraz jest fajnie, chociaż jeszcze jest dużo do naprawienia. Iwona zgodziła 
się zamieszkać blisko Katowic, ale gdzieś w górach, dlatego wyszło to Jaworze. Ale parę 
razy w tygodniu jestem w Katowicach, nawet jak nie mam potrzeby przychodzę właśnie 
do „Monopolu”, bo jeszcze znam go z lat sześćdziesiątych, tu przychodziłem jako nastola-
tek, tu w ogóle życie kwitło. Jestem z południowej dzielnicy miasta, urodziłem się nieda-
leko katedry. Cały  kwiat młodzieży, klub studencki „Ciapek”... obojętnie kto przyjechał, 
także zachodni wykonawcy, był zaskoczony jak my dobrze gramy. Ten blues w latach 
sześćdziesiątych kwitł. Potem w latach siedemdziesiątych też.. Generalnie od trzydziestu 
paru lat jest blues w Katowicach. Taki talent jak Jasiu Hryniewicz – niesamowicie śpiewa-
jący. Ktoś ma szansę się wylansować, a on... pech, nie wie, ale ostatnio znów go słyszałem, 
świetnie śpiewa, frazuje. Naprawdę tutaj jest bardzo dużo talentów i tu nam przynależy 
taki festiwal. Różne miasta posiadają przynależność do pewnych stylów muzyki: Kraków 
– stary jazz, Warszawa – jazz, Gdańsk – jakaś odlotowa, alternatywna muzyka rockowa, 
Wrocław – też trochę rock, trochę bluesrock, to u nas jest blues i tym się charakteryzujemy. 
Gdybyś któregokolwiek z moich kolegów zapyta, w jaki sposób krótko scharakteryzować 
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Katowice – to zaraz powie: „Blues”. To jest bardzo wpisane w to miasto, dzięki „Spodko-
wi”, dzięki temu, że byłem w Amsterdamie, bo rzeczywiście nie udałoby się tego między-
narodowego festiwalu zrobić wtedy – to nie dość, że „Rawa” już ma trzydziestoletnią tra-
dycję, to jeszcze od tego czasu powstało blisko 70 różnych, pomniejszych festiwali. Ponad 
200 zespołów gra bluesa. To jest potężny ruch, który nie jest ruchem stricte finansowym. 
To są pasjonaci. Mamy święto w Katowicach dzięki „Spodkowi”, dzięki temu, że tutaj 
zawsze był blues, tu były te korzenie. Szczególnie w Katowicach. 

Teraz zauważyłem, że Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski – oni chcą pomagać, oni już 
czują to, że ta „Rawa” ma już ten walor, poprzez który można reklamować miasto. 

- Swego czasu były jednak propozycje, żeby festiwal wyprowadził się z Katowic.
- A no właśnie, kiedyś Nina Terentiew, będąca wówczas szefową „Dwójki”, sugero-

wała, żebym przeniósł festiwal do Warszawy. Dla mnie było to śmieszne... „Rawa”... no 
dobra, można byłoby to w cudzysłów wziąć, ale...on przynależy tylko do Katowic. Nie 
można go zrobić gdzie indziej, bo jestem katowiczaninem i coś dla tego miasta trzeba 
zrobić i coś podsumować. Tak samo jak moją książkę podsumował Marcin Babko, bez 
mojej ingerencji, popytał moich kolegów i nie tylko, żeby opisać to śląskie środowisko 
muzyczne, tak ja poczuwam się do odpowiedzialności, by coś tutaj z tym bluesem zrobić 
i żeby to wypłynęło, żeby to była nasza wizytówka. To się udało, ale myślę, że gdybym 
nie był takim rzeczywiście z dziada pradziada katowiczaninem, to może... kto wie.. gdyby 
dali jakieś lepsze warunki. Ale jestem totalnie niezależny – teraz pomagają mi urzędy, 
kiedyś tego nie robiły. Musi być pasja, musi być chęć robienia czegoś, musi być też sens. A 
ja widzę duży sens w ciągnięciu tego bluesa, bo on tak jak jazz: będzie istniał zawsze. I w 
tej otwartej Europie dostrzegam Europę regionów, oczywiście państw przede wszystkim, 
wspólnotę przerabialiśmy już w przypadku Związku Radzieckiego, to jest nonsens. Re-
giony i Katowice jako centrum Śląska muszą się czymś różnić i muszą być naszpikowane 
takimi rzeczami, które są niepowtarzalne. I ta „Rawa Blues” jest niepowtarzalna! Jeżeli 
w Katowicach znajdzie się jeszcze parę takich rzeczy, nie tylko związanych z muzyką, 
ale również z innymi sprawami, to będziemy regionem, do którego ludzie będą chętnie 
przyjeżdżać ze względu na inność, bo gdzie indziej tego nie zobaczą. 

- Jest „Off Festival”, ściągający coraz więcej fanów alternatywnego grania. Hasło 
„Śląskie – pozytywna energia” powoli staje się ciałem.

- Tak, tak. Wymyślić takie hasło jest bardzo prosto. Ale żeby ono miało sens – musi być 
„nafaszerowane” rzeczami, za którym stoją pasjonaci. My jeszcze tutaj mamy Akademię 
Sztuk Pięknych. Na „Rawie Blues” od paru lat studenci malują, właśnie po to żeby poka-
zać, że to jest taki tygiel kulturalny. Są teksty pisane, żeby podkreślić ważność tekstu w tej 
muzyce. Tekstu prostego, ale nie prostackiego. „Rawa Blues” służy temu, by w tym dniu 
ludzie się zebrali, nie tylko ci, co grają... Odniosło to taki skutek, że inne festiwale też mają 
podobne rzeczy. 

Pokazujmy Katowice jako miasto, które ma swoje walory, a nie tylko minusy: że brudne, 
że zapaść kulturalna. Chcę przypomnieć, że mój tata wspominał, że przed wojną z Kra-
kowa przyjeżdżali do Katowic, by zobaczyć jak wygląda miasto nowoczesne. Tak samo 
ta „Rawa Blues” też jest nowoczesna w jakimś stopniu. To jest inne, szersze spojrzenie na 
bluesa. Jeżeli wpadniemy coś orginalnego, że to będzie nas charakteryzować, to będzie 
zaprzeczeniem tego, co o nas inni mówią: „Tu się nic nie dzieje”. Zaraz, chwileczkę... Jeże-
li chodzi o klasykę. Fortepian... pan Jasiński, był szefem festiwalu chopinowskiego. Tu jest 
najlepsza klasa fortepianu, tu jest najwyższy poziom. Mamy dwóch najbardziej uznanych 
kompozytorów – Górecki i Kilar. Tu był Jerzy Duda – Gracz, malarz tak charakterystyczny, 
że na całym świecie rozpoznawalny. Mamy teatr w samym centrum, teatr z bogatą historią... 
Działają teatry studenckie. Mamy V Wydział Jazzu, świetny kabaret „Mumio”, są znakomici 
architekci... Tutaj jest bardzo dużo rzeczy. To ja się pytam, jaka to jest zapaść? Dzięki tym 
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ludziom, jesteśmy pewną mekką różno-
rodności, ale na bardzo wysokim europej-
skim, światowym poziomie. Niech mi ktoś 
pokaże – nawet Warszawa – czego ma wię-
cej. Swoich twórców, swoich festiwali – bo 
to że się zaprosi jakichś wykonawców na 
koncerty, to żaden rarytas, żadne wielkie 
przedsięwzięcie. Po prostu grają i koniec. 
Ale żeby – tak jak na „Rawę” przyjeżdża-
li specjalnie na jeden koncert do Europy, 
to trzeba ich czymś przyciągnąć, nie tylko 
pieniędzmi. Ślązak ma wpisaną muzykal-
ność w osobowość i ta muzykalność tutaj 
ciągle jest, tylko nie można jej tłamsić, 
trzeba dać jej szansę. Tylko że nie może to 
być konstruowane na zasadzie: dajcie pie-
niądze, a ja zrobię. Trzeba tym wszystkim 
żyć. Ten, który organizuje musi od pod-
szewki znać wszystko. 

Katowice zaczynają wyglądać coraz 
lepiej. Zaczęły być zmieniane w sposób 
logiczny, widzę, że prezydentem jest in-
żynier. Zaczęto od kanalizacji, rur. Nie 
wypucowano rynku i koniec. Obwodnice 
– najlepsza rzecz. A teraz przyjdzie wła-
śnie czas na zrobienie ryneczku, na dofi-
nansowanie projektów, które już istnieją 
długi czas, znalezienie pieniędzy, aby się 
znowu wyżej odbić, aby to miasto znowu 

żyło, bo ono zacznie żyć, coraz bardziej. 
Jeżeli to połączenie między rynkiem a 
„Spodkiem” zostanie zrealizowane, auto-
matycznie powstanie miejsce, w którym 
ludzie już sami będą robili kluby. To się 
automatycznie stanie. 

Niektórzy artyści popełniali błąd i po 
jakichś pierwszych sukcesach wyjeżdżali 
do Warszawy. I to jest złe! Ślązak ma być 
w Katowicach. Jeszcze raz podkreślę: jest 
Europa regionów, w centrum Górnego 
Śląska są Katowice. One muszą świecić, 
muszą świecić dzięki twórcom. I tych 
twórców trzeba dopieszczać, stworzyć 
im warunki, spytać się, czy nie mają ja-
kiegoś pomysłu. Bo czasami twórca jest 
zamknięty w sobie, on nie puka po urzę-
dach. To oszołomy chodzą po urzędach, 
żeby wyrwać jakiś grosz i coś zrobić... 
pseudo. Urzędnik powinien być mądry, 
zapytać „Co zrobiłeś do tej pory?”, bo jeśli 
chcesz robić tylko za społeczne pieniądze 
to „wio”. Najpierw pokaż, czego dokona-
łeś sam jako niezależny twórca, a wtedy 
zobaczymy, czy nam jest to potrzebne 
do prezentacji Katowic. To jest normalna 
kolej rzeczy, normalny papierek lakmu-
sowy. Powinno się patrzeć nie na propo-
zycje, bo papier wszystko przyjmie, tylko 

kto za tym stoi, jakie nazwisko i co zro-
biłeś. A jak młody chłopak, to nie zawie-
rzać aż tak bardzo, bo sztuka rodzi się w 
bólach. Ja miałem bardzo długo „pod gór-
kę” i dziękuję, że tak było. Musi być. Musi 
być niezależnym od nikogo i mieć jakąś 
wizję swojej osoby. A wtedy, gdy zreali-
zujesz już tę wizję – daj Boże, że się uda 
– to wówczas od tego są urzędy. Parę lat 
temu zadałem pytanie: „Czy Rawa Blues 
jest potrzebna Katowicom?”. Powiedzieli: 
„Tak”. To proszę mi teraz pomóc. Jeżeli 
odpowiedź brzmiałaby: „Nie”, nie obra-
ziłbym się, odszedł: I taka musi być kolej 
rzeczy, wtedy nie będą marnowane spo-
łeczne pieniądze. Bo kiedy nie ma pienię-
dzy – a nie ma, bo będzie coraz większy 
kryzys – należy wspomagać rzeczy, które 
już mają renomę. A młodym dawać szan-
sę, ale niewspółmierną do tych, którzy już 
coś osiągnęli. Młody powinien walczyć. 
Życie weryfikuje takich...

Rozmawiał: Robert Dłucik 
Foto: Ireneusz Dorożański &
archiwum Irka Dudka
Podziękowania za gościnność
hotelu MONOPOL w Katowicach
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Przedsiębiorstwo „Euro-Kas” jest 
autoryzowanym dealerem Volvo na 
Śląsku i Opolszczyźnie. Istnieje od 
1991 roku. Te lata to tysiące klientów, 
ponad 3,5 tys. sprzedanych samocho-
dów oraz zgrana załoga, której głów-

Dwa oblicza S60

nym celem jest satysfakcja klienta. 
,,To bardzo dobrze rozpoznawalny 
samochód w Polsce, lubiany i doce-
niany. To klasyczna i elegancka li-
muzyna, dlatego jego nowa wersja 
już przed oficjalną premierą budziła 

wiele emocji” – mówił Arkadiusz 
Nowiński, prezes Volvo Auto Pol-
ska. Volvo S60 zostało wyposażone 
w szereg nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych, zwiększających 
bezpieczeństwo. Wśród nich znalazł 

Z jednej strony to elegancka, klasyczna 
limuzyna, z drugiej - pełne dynamizmu i pasji 
auto ze sportowym zacięciem. Takie właśnie jest 
nowe Volvo S60, którego śląska premiera odbyła 
się w salonie Volvo  Euro-Kas. Wieczór uświetniła 
swoim koncertem Kasia Kowalska. A pierwszym 
użytkownikiem w Polsce nowego S60 został 
znany polski aktor Piotr Adamczyk.

MOTORYZACJA

Mirosław Cichy
- dziennikarz TVP
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się najnowszy system wy-
krywania pieszego z pełnym 
automatycznym hamowa-
niem – Pedestrian Detection. 
„S60 to dla nas przełomowy 
model, ponieważ prezentuje 
nową stylistykę samochodów 
Volvo, ale także to pierwszy 
model w historii, który dba 
nie tylko o pasażerów, ale tak-
że o pieszych” – mówił Peter 
Horbury, wiceprezydent ds. 
designu w Volvo Car Corpo-
ration. 

Nowe S60 posiada układ 
City Safety, znany z modelu 
XC60. Pozwala on ograniczyć 
lub całkowicie wyeliminować  
kolizje w ruchu miejskim. 
„Żaden wcześniejszy model 
Volvo nie był wyposażony w 
tak zaawansowane systemy 
bezpieczeństwa czynnego i 
biernego. Naszą ambicją jest, 
aby wyeliminować wypadki 
śmiertelne i poważne obra-
żenia z udziałem nowych sa-
mochodów Volvo” – wyjaśnia 
Thomas Broberg, starszy do-
radca ds. bezpieczeństwa w 
Volvo Car Corporation.

Ponadto, nowe Volvo wy-
posażono w system ochrony 
na wypadek przewrócenia 
samochodu – ROPS (Rollover 
Protection System), wykorzy-
stujący zaawansowaną tech-
nologię czujników. W momen-
cie przewrócenia samochodu 
napinacze usztywniają pasy 
bezpieczeństwa i uruchamia-
ją kurtynę powietrzną, ogra-
niczając ryzyko wystąpienia 
obrażeń zapiętych pasami pa-
sażerów. 

Najtańsza wersja samocho-
du kosztuje 109 900 zł. To-
powy model, wyposażony w 
silnik T6 AWD to wydatek 
rzędu 213 900 zł. 
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Infiniti 
w Katowicach!!!
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Otwarcie placówki eksklu-
zywnej marki zazwyczaj gromadzi 
doborowe towarzystwo. Tak było i 
tym razem, przy czym spotkanie w 
Infiniti charakteryzowała wręcz ro-
dzinna atmosfera i unoszący się w 
salonie sportowy duch. Przyczyn 
należy upatrywać po części w samo-
chodach – rodzinnie komfortowych, 
a o sportowych genach. W większym 
jednak stopniu atmosferę tę zbudo-
wali goście, o choćby filary śląskiej i 

podbeskidzkiej siatkówki – Zdzisław 
Grodecki, Pawel Rusek i Przemysław 
Michalczyk, ostoja śląskiej piłki ręcz-
nej (i nie tylko) Klaudiusz Sevkovic 
oraz miłośnik wszystkich sportowych 
dyscyplin Robert Walczak.

Wydarzeniem inauguracji 
była polska premiera najnowszej li-
muzyny – modelu M, ale z dyskusji 
gości można wywnioskować, że każ-
dy znajdzie w gamie Infiniti coś dla 

siebie. Prowadzący aktywny tryb ży-
cia, w tym i biznesmeni, za swój mo-
del uznają crossovera FX, panie będą 
preferować mniejszego SUV’a – EX, 
miłośnicy sportowych osiągów zako-
chają się w G Coupe, a zwolennicy 
klasyki w G Sedan. Ponieważ Polacy 
odrzucają nudę i jednorodność, są 
otwarci na nowości i chcąc wyrazić 
swoją niezależność, docenili techno-
logiczne zawansowanie i oryginalny 
design aut Infiniti. Dodatkowo miesz-
kańcy naszego regionu zawsze potra-

Stworzona ponad dwadzieścia lat temu na rynek amerykański, marka Infiniti 
podbija rynki europejskie, a ze szczególnym sukcesem – rynek polski. Doskonałe 
przyjęcie przez klientów sprawiło, że importer, którym jest Grupa PGD, zdecydował 
się na otwarcie drugiego w Polsce i zaledwie 37. w Europie salonu Infiniti, właśnie 
w Katowicach.
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fili liczyć, dlatego na pewno docenią 
bogactwo wyposażenia standardo-
wego samochodów Infiniti, czy jak 
to mówią marketingowcy – stosunek 
ceny do wartości. W tym miejscu trze-
ba wspomnieć, że  SUV-y Infiniti mają 
mocny argument we wkradaniu się 
w łaski klientów biznesowych – ho-
mologacje ciężarowe, a teraz zyskały 
dodatkowy – silniki diesla.

Jeszcze przed oficjalnym otwar-
ciem salonu pierwsze zamówienie 
złożył mieszkaniec Częstochowy. 
Zamówiony samochód to najpopular-
niejszy w gamie Infiniti model FX w 
wersji 37S, co Krzysztof Piotrowski, 
dyrektor handlowy Infiniti Katowice 
skomentował jako dobrą wróżbę na 
początek działalności. ,,Ale dla nas 
ważniejsze jest przekonanie, że miesz-
kańcy Śląska, Zagłębia i Podbeskidzia 
wiedzą co dobre i potrafią docenić 
niezaprzeczalne walory samochodów 
Infiniti. Z tego powodu dotychczas 
musieli kupować auta w Warszawie, 
bardzo się zatem cieszę, że przywę-
drowaliśmy do Katowic po części 
za swoimi klientami, a nie tylko w 
poszukiwaniu nowych” – stwierdził 
Krzysztof Piotrowski.

O niebanalnej stylistyce samo-
chodów Infiniti przekonują zdjęcia, 
albo jeszcze lepiej – osobiste pozna-
nie. Natomiast o technologicznym za-
awansowaniu mogą świadczyć mie-
dzy innymi tak unikalne elementy, 
jak elektronicznie sterowany system 
tylnych kół skrętnych, system zapo-
biegający niekontrolowanej zmianie 
pasa ruchu, ułatwiająca parkowanie 
panoramiczna kamera 360o, samona-
prawiająca się zewnętrzna powłoka 
lakiernicza. Oj, lista jest bardzo długa, 
zatem nie pozostaje nam nic innego, 
jak zaprosić naszych czytelników do 
odwiedzania Centrum Infiniti w Ka-
towicach.

Władysław Adamczyk
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HOTEL & SPA  KOCIERZ
Hotel & SPA Kocierz położony jest w malowniczej scenerii Parku 

Krajobrazowego Beskidu Małego, na szczycie przełęczy (750m n.p.m.) 
około 75 km od Katowic, 15 km od Żywca i Wadowic. Z jego okien roztacza 
się niezapomniany widok na górską panoramę. Obiekt w oryginalny 
sposób łączy nowoczesność i regionalną tradycję. Stylowy hotel, sale 
restauracyjne, obszerne centrum konferencyjne oraz ekskluzywne i 
okazałe SPA tworzą imponujący kompleks. To idealne miejsce dla osób 
spragnionych bliskiego kontaktu z naturą, które nie chcą wyrzekać się 
wygody, doskonałej kuchni i profesjonalnej obsługi.

Szczypta Historii 
Na szczycie Przełęczy Kocierskiej w miejscu, gdzie powstał obecny 

Hotel & SPA Kocierz, jeszcze w początkach ubiegłego stulecia, stał 
stary - pochodzący z końca XVIII wieku - zajazd. Pełnił on rolę 
popularnego przystanku dla kupców w ich dalekich podróżach.

W tym właśnie owianym legendą miejscu w styczniu 2006 r. otwarto 
Hotel & SPA Kocierz.
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Nowoczesny Hotel 
Nowoczesność i tradycja z odrobiną romantyzmu to charakterystyka stylu hotelu na Przełęczy Kocierskiej. 

Kocierz dysponuje dwoma autonomicznymi budynkami hotelowymi. Do dyspozycji Gości pozostaje 90 pokoi 
(baza noclegowa dla około 245 osób). Pokoje są przestronne, stylowo urządzone i tworzą idealne warunki 
zarówno do wypoczynku i relaksu, jak i pracy. Z ich okien rozpościera się widok na góry oraz oświetlone nocą 
miasteczka. Wspaniała atmosfera oraz bliskość przyrody gwarantują spokojny sen.

Centrum SPA i Basen 
Atrakcją Hotel & SPA Kocierz pozostaje ekskluzywne Centrum SPA, które składa się z 10 gabinetów, krytego 

basenu, jacuzzi oraz sauny suchej i parowej. Centrum SPA oferuje szereg zabiegów upiększających ciało 
oraz poprawiających zdrowie. Klientom SPA Kocierz proponowane są zabiegi relaksacyjne, odmładzające, 
pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, kosmetyczne, modelujące, wyszczuplające oraz ujędrniające.

Naturalny i ekologiczny Aquapark 
Aquapark w Hotel & SPA Kocierz to pierwszy i jedyny tego typu staw pływacki w Polsce i Europie Środkowo 

Wschodniej, który wykonany został na tak dużej wysokości (750 m n.p.m.), przy użyciu najnowocześniejszych, 
ekologicznych technologii. Aquapark Kocierz to naturalny staw pływacki, w którym woda oczyszczana jest 
biologicznie, a nie chemicznie (bez zastosowania chloru oraz ozonu). O jakości wody w Aquaparku świadczy 
fakt, że takiej samej jakość woda występuje w alpejskich jeziorach. Naturalny proces oczyszczania wody, który 
trwa tam od 20 tys. lat wykorzystany został również na Kocierzu. Na Aquapark Kocierz składa się główny basen 
do kąpieli oraz pływania, który dzieli się na brodzik (0,2 m do 0,4 m głębokości) oraz basen główny, którego 
głębokość stopniowo zwiększa się, aby w najgłębszym  miejscu osiągnąć 2 m. Uzupełnieniem Aquaparku 
są dwie zjeżdżalnie wraz z brodzikiem oraz strefa regeneracyjna, w której kąpiel jest zabroniona. Zaplecze 
gastronomiczne dla Aquaparku zapewnia zlokalizowana tuż obok Baciarska Chata. 

Technologia firmy BioNova, zastosowana przy budowie Aquaparku na Kocierzu wykorzystywana jest już ze 
znakomitym skutkiem w tego typu obiektach działających  w Austrii, Niemczech, Szwajcarii i Włoszech. 
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Góralska Karczma i Taras widokowy 
Jednym z atutów Hotel & SPA Kocierz jest wyjątkowa w swej góralskiej urodzie Regionalna Karczma, która 

jednorazowo może gościć nawet do 300 osób. Drewniane, dwukondygnacyjne wnętrze przyciąga wszystkich, 
którzy chcą zakosztować dań tradycyjnej polskiej kuchni, przyrządzonej według dawnych receptur. Na jej 
parterze znajduje się duża sala z barem i oryginalnym w kształcie paleniskiem oraz dwie kameralne sale boczne. 
Na piętrze do dyspozycji Gości pozostaje przestronna antresola, z której doskonale widać jasne i ciepłe wnętrze 
całej karczmy oraz dwie boczne sale - Izbę Zbójnicką i Białą. W sezonie letnim na Gości czeka również wspaniały, 
częściowo zadaszony, taras widokowy dla 600 osób. Piękna panorama gór stanowi o jego niezwykłości. 

Sale konferencyjne  
Hotel & SPA Kocierz to również doskonałe miejsce na zorganizowanie konferencji, spotkania biznesowego, 

seminarium lub meetingu Do dyspozycji Gości pozostają cztery zróżnicowane pod względem wielkości i 
wystroju sale konferencyjno – szkoleniowe. Sala konferencyjno - balowa z uroczystym, tradycyjnym wystrojem 
to doskonałe miejsce na zorganizowanie dużej konferencji lub spektakularnego spotkania biznesowego na 
najwyższym światowym poziomie. Sala mieści do 250 osób.

Villa Lamus to sala o efektownym wnętrzu, utrzymanym w klimacie południowej Europy, której oryginalna 
stylizacja nawiązuje do pięknych domów spotykanych na Półwyspie Apenińskim. Sala pozwala na 
zorganizowanie szkolenia do 80 osób. 

Club K2 
Przestronne wnętrze, wygodne loże, zaskakujące połączenie kamienia i drewna, gra świateł, atmosfera 

tajemniczości i luksusu to wizytówki klubu dyskotekowego K2. Club K2 to 150 miejsc siedzących oraz parkiet 
do tańca dla ok. 200 osób. Imprezy tematyczne, fantastyczna muzyka, najnowocześniejsze oświetlenie i efekty 
specjalne dance floor’u to gwarancja dobrej zabawy do białego rana.
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Hotel & SPA 
Kocierz

ul. Beskidzka 206
Targanice

34-120 Andrychów
Tel. 33 875 06 00
Fax 33 875 06 04

e-mail: hotel@kocierz.pl
www.kocierz.pl 

Parki Linowe
Park Linowy Kocierz to kolejna atrakcja dla osób ceniących sobie aktywny wypoczynek. Park ma około 1000 m 

długości, ponad 20 stacji i tyle samo przeszkód oraz trzy zjazdy tyrolskie (jeden o długości 20 m, dwa pozostałe 
długości ponad 200 m – z trasy zjazdów tyrolskich rozpościera się  widok na panoramę Beskidów). Dwie trasy 
Parku Linowego o zróżnicowanej trudności zapewnią rozrywkę i zabawę wszystkim miłośnikom wędrówek 
po linach. Nad bezpieczeństwem osób w Parku Linowym Kocierz czuwają, przeszkoleni i doświadczeni 
instruktorzy. Nowością jest Park Linowy dla dzieci, który powstał w Hotel & SPA Kocierz specjalnie z myślą 
o najmłodszych. Park jest całkowicie bezpieczny, łatwy do pokonania oraz pełen atrakcji i niespodzianek. 
Wszystkie przeszkody obłożone są grubą gąbką, dzięki czemu są przyjazne i w pełni bezpieczne. Park Linowy 
dla dzieci na Kocierzu to bezpieczna zabawa dla najmłodszych. 

Korty Tenisowe
Na lubiących grę w tenisa na Kocierzu czekają trzy odkryte korty tenisowe ze sztuczną trawą. Jeden z kortów 

może pełnić funkcję boiska wielofunkcyjnego, jest on przystosowany do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz 
piłkę nożną.

Wyciągi Narciarskie 
Amatorom białego szaleństwa Hotel & SPA Kocierz poleca dwa oświetlone i sztucznie naśnieżane wyciągi 

narciarskie będące własnością ośrodka. Trasa zjazdu pierwszego 
wyciągu o długość 750 m, wije się pośród przepięknych lasów, a 
malownicze widoki są jej dodatkowym atutem. Drugi wyciąg ma ok. 
150 m i przeznaczony jest głównie dla najmłodszych i początkujących 
narciarzy. 

Na terenie Hotel & SPA Kocierz działa wypożyczalnia sprzętu 
sportowego, gdzie wypożyczyć można m.in. narty, deski snowbordowe 
oraz buty narciarskie renomowanych firm. W sezonie zimowym działa 
również szkółka narciarska, w której doświadczeni i profesjonalni 
instruktorzy udzielają lekcji narciarstwa wszystkim zainteresowanym 
osobom. Ponadto w Hotel & SPA Kocierz na Gości pragnących poznać 
wzgórza Beskidu Małego czekają szlaki turystyczne. 

Baciarska Chata
Baciarska Chata  to dwupoziomowa regionalna chata z niepowtarzalną 

atmosferą. W zadaszonym drewnianym budynku z widokiem na 
panoramę gór znajduje się m.in. oryginalne palenisko i wędzak. 
Baciarska Chata to idealne miejsce do zorganizowania spotkania 
przy ognisku lub grillu, festynu albo biesiady, ale również przyjęcia 
weselnego.

Zapraszamy !!!
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Zabieram Cię w dalszy rejs po 
Karaibach. Odwiedziliśmy już wy-
spy: St. Thomas, Grenadę, Arubę I 
Dominikę

Teraz wylądujemy na kolejnej wy-
spie karaibskiej, odkrytej podobnie 

jak wiele innych przez Krzysztofa 
Kolumba – ST. MAARTEN wcho-
dzącą w skład Małych Antyli, a po-
dzieloną pomiędzy Holandię (An-
tyle Holenderskie) - to południowa 
część wyspy i Francję - część północ-
na (jako jej zbiorowość zamorska). 
Łącznie, oba terytoria są znane jako 
St. Martin / St. Maarten, St. Martins, 
albo po prostu SXM. Wyspa została 
oficjalnie podzielona 23 marca 1648. 

W niezakłóconej symbiozie żyją tu-
taj mieszkańcy kilku kultur. Obok 
Francuzów i Holendrów są rdzenni 
mieszkańcy wyspy, a mianowicie 
Carib Indianie. 

Głównym miastem części francu-
skiej jest Marigot z Fortem Louis. To 

PODRÓŻE - KLAUDIUSZ SEVKOVIC

Perły Karaibów cz. II
kurort najwyższej klasy. Zobaczysz 
tutaj mnóstwo jachtów w porcie 
oraz wiele sklepów przy nabrzeżu. 
Obowiązkowo należy wjechać na 
najwyższe wzniesienie wyspy - Pic 
Paradis (424 m), skąd rozlega się 
przepiękna panorama całej wyspy i 
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St. MAARTEN &
St. MARTIN

pobliskiej Anguilli. Natomiast zejść 
możemy na słynną plażę Orient. 

Stolicą części holenderskiej wyspy 
jest Philipsburg - bezcłowy port, gdzie 
nie ma tutaj lokalnych podatków . 
Ceny są niższe niż gdziekolwiek in-
dziej na Karaibach , a może i na świe-
cie. To właśnie tutaj możesz spotkać 
turystów, żeglarzy i podróżników z 
różnych zakątków świata. Jeżeli i ty 
tutaj zawitasz to warto zwiedzić mu-

zeum St. Maarten oraz zobaczyć Fort 
Amsterdam. Ale gdy jesteś chłonny 
większych wrażeń – to zapraszam na 
niewielką plażę Maho. Niezwykłą ce-
chą tej plaży jest bliskość międzynaro-
dowego portu lotniczego Princess Ju-
liana. Lotnisko to wyposażone jest w 
jeden pas startowy, którego początek 
oddzielony jest od plaży Maho jedy-
nie wąską dwupasmową ulicą. Startu-
jące oraz podchodzące do lądowania 
samoloty przelatują nad plażą na wy-
sokości kilkunastu metrów, co stano-
wi największą jej atrakcją turystyczną. 

Maho jest prawdopodobnie jedynym 
miejscem na ziemi, gdzie można z tak 
bliska obserwować startujące i lądują-
ce samoloty.

Jest to chyba najmniejsza wyspa 
na świecie, która została podzielona 
na dwa odrębne kraje. Z jednej stro-
ny- część francuska: komfort i ele-
gancja - zaciszne plaże , luksusowe 
apartamenty, restauracje oferujące 
wykwintne dania. Najnowsze trendy 

francuskiej mody można znaleźć w 
wielu sklepach , a zapach świeżego 
pieczywa i rogalików miesza się wszę-
dzie z pikantnym aromatem kuchni 
indiańskiej. Z drugiej strony – część 
holenderska – inna nieco . Bardziej 
rozbudowana i jednocześnie bardziej 
nieformalna. Od dawna jest aktyw-
nym centrum handlu i turystyki. Tęt-
ni życiem, gwarem, zgiełkiem. Wypo-
życzalnie samochodów są głównym 

środkiem transportu dla turystów 
przebywających na wyspie.

Wyspa urzeka swym pięknem: 
piaszczyste, złociste, niemalże białe 
plaże, błękitne niebo oraz soczysta 
zieloność wzgórz i dolin. Jest słonecz-
na i ciepła przez cały rok. To miejsce 
wielobarwne, pełne kasyn, restaura-
cji, centrów handlowych i klubów. 
Jeżeli lubisz wszelkiego rodzaju spor-
ty wodne, różne formy aktywności, a 
także nocne klimaty, zapachy, smaki, 
egzotyczne napoje na bazie tamtejsze-
go rumu i muzykę - to ta wyspa jest 
dla Ciebie. 
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ST. KITTS & NEVIS
No, ale płyńmy dalej. Zatrzymamy się 

teraz na kolejnej wyspie, a jest nią SAINT 
KITTS z linią brzegową w kształcie kija ba-
seballowego i piłki. Wraz z wyspą Nevis, 
Saint Kitts stanowi jeden kraj: Federację 
Saint Kitts i Nevis, podległą koronie an-
gielskiej. Saint Kitts nazwano „Liamuiga” 
Kalinago przez Indian zamieszkujących 
wyspę. Nazwa ta , z grubsza w języku an-
gielskim oznacza „ urodzajne ziemie „ ze 
względu na żyzną, powulkaniczną glebę, 
która pokrywa wyspę. Zobaczysz tutaj 
przepiękną roślinność, skosztujesz niezwy-
kłych, egzotycznych owoców, będziesz z 
zachwytem przyglądał się ptakom, któ-
rych nigdzie indziej nie spotkasz. Jak to 
było w zwyczaju na Karaibach, St- Kitts i 

Nevis wiele razy przechodził z rąk do rąk 
Anglików i Francuzów, co można zoba-
czyć w tutejszej kulturze i zwyczajach. 

Największym miastem i jednocześnie 
portem jest Basseterre, które uchodzi za 
jedno z najbardziej urzekających i malow-
niczych miast kolonialnych na Karaibach. 
W budowlach dominuje styl wiktoriański i 
jeździ się lewa stroną. 

Jest to wyspa pochodzenia wulkaniczne-
go. W centrum Saint Kitts możesz dostrzec 
wspaniały szczyt Mount Liamuiga (1156 m 
n.p.m.) – to uśpiony wulkan, który otacza 
gęsty, tropikalny las. W południowej czę-
ści wyspy rozciąga się długi półwysep ze 
słonym jeziorem. Wyspy dzieli cieśnina 
Narrows. Wzdłuż wybrzeży ciągną się 

rafy koralowe. Klimat tutaj jest wilgotny, 
równikowy, ochładzany przez wiejące z 
północnego wschodu pasaty. Wiosną i la-
tem wyspy są nawiedzane przez cyklony. 
Góry są porośnięte lasami równikowymi. 
Ziemie niżej położone są uprawiane. Pal-
my kokosowe rosną zarówno dziko, jak i 
na plantacjach. Większość ludzi po obu 
wyspach mieszka bliżej morza, gdzie te-
ren spłaszcza się . Istnieje tutaj wiele rzek, 
które spływając z gór zapewniają czystą 
wodę. 

Saint Kitts i Nevis jest znany z wielu mu-
zycznych imprez w tym: z Karnawału (od 
18 grudnia do 3 stycznia na Saint Kitts), z 
tygodniowego Culturama na Nevis, który 
trwa od końca lipca do początku sierpnia. 
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Te uroczystości zazwyczaj przybierają 
postać wspaniałych, kolorowych parad, 
tańców, na ulicach możesz zobaczyć i 
usłyszeć ognistą salsę, jazz, soca, calypso i 
steelpan . Ale tu nie tylko dominuje mu-
zyka i taniec - ciekawostką jest to, że Saint 
Kitts i Nevis jest najmniejszym narodem 
na Ziemi, gdzie rozgrywa się Puchar Świa-
ta w krykiecie. Możesz zobaczyć na tych 
wyspach wiele pól do gry w krykieta i pól 
golfowych klasy mistrzowskiej. Kolejną 
ciekawostką jest to, iż mimo, że wyspa jest 
odwiedzana przez rzesze turystów , którzy 
zażywają słonecznych i morskich kąpieli , 
to w miejscach publicznych na lotniskach, 
w centrach miast i w sklepach nie można 
pokazywać się w strojach kąpielowych. 
Także w tych miejscach przeklinanie jest 
karane. To kolejna urzekająca wyspa. Połą-
czenie słońca, morza i powietrza oraz fan-
tastycznie bujnej roślinności tworzą miej-
sce dla całkowitego relaksu i cudownego 
wypoczynku. Ten niezwykły urok i wiele 
niespodzianek, które kryje ten ląd sprawia 
, że wyspy Saint Kitts i Nevis zaliczane są 
do „Secret Karaibów”.

Pora odwiedzić kolejne cudowne miej-
sca ….
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 I oto przed nami WYSPY TURKS i 
CAIKOS. To w zasadzie grupa około 45 
wysp, z których część jest niezamiesz-
kana, znajdują się we wschodniej czę-
ści archipelagu Bahamów. Uważa się, 
że pierwsze lądowanie Kolumba na 
Nowym Lądzie było właśnie na wy-
spie Grand Turk . Przez kilkadziesiąt 
lat na przełomie XVIII wieku stano-
wiły kryjówki dla piratów. Wszystkie 
wyspy są nizinne, zbudowane z kora-
lowca i wapieni. Otaczają je przepięk-
ne rafy koralowe. Najwyższym punk-
tem jest Blue Hill, który ma wysokość 
49 m. Stolicą i głównym portem jest 
Cockburn Town na wyspie Wielki 
Turk. Wyspy zostały odkryte w 1512 
przez Ponce de Leóna, ale do 1678 nie 
były zamieszkane. Obecnie stanowią 
terytorium zamorskie Wielkiej Bryta-
nii.. Czasami pojawiają się dyskusje 
na temat potencjalnego przyłączenia 
Turks i Caicos do Kanady z uwagi na 
olbrzymią popularność tego kierunku 
wakacyjnych podróży wśród kana-
dyjskich turystów. Panuje tu klimat 
podzwrotnikowy, stosunkowo suchy. 
Lato trwa tutaj cały rok. Najbardziej 
zielona jest wyspa North Caicos. Jeśli 
chodzi o faunę to na wyspie królują 
szczególnie ptaki, ale warto też wy-
brać się w rejs szlakiem wielorybów 
– można je obserwować od stycznia 
do kwietnia, kiedy na okres godów 
zmierzają ku wyspie Haiti. Na pewno 
będzie to niezapomniane przeżycie. 
Naturalne bogactwo Turks i Caicos to 
oczywiście przepiękne bielutkie plaże 
o drobnym piasku. Jeżeli lubisz dzikie 
plaże, to możesz popłynąć na którąś z 
bezludnych wysp w tym regionie, czy-
li na przykład na West Caicos lub East 
Caicos. W okolicach Turks i Caicos 

TURKS & CAIKOS
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znajdują się absolutnie fantastyczne 
miejsca do nurkowania – obecnie nur-
ków urzeka piękno rafy koralowej, 
która kiedyś była postrachem żegla-
rzy – stąd też dodatkowe atrakcje dla 
miłośników podwodnych spacerów 
w postaci wraków dawnych okrętów. 
Jest to też bardzo znane miejsce wśród 
fanów sportowego wędkarstwa. Na 
wyspie Providenciales możesz zoba-
czyć flamingi i czaple karaibskie. To 
tutaj na jej północnym wybrzeżu roz-
ciąga się uważana za najpiękniejszą 
na Karaibach plaża Grace Bay z nie-
zwykłym Parkiem Podwodnym im. 
Księżniczki Aleksandry, ze świetnymi 
warunkami do nurkowania. Jeżeli in-
teresuje Cię kultura prekolumbijska 
oraz niezwykłe formacje skalne, to 
powinieneś udać się na Middle Ca-
icos, aby odwiedzić tamtejsze jaskinie 
w rejonie Conch Bar, gdzie oprócz 
nietoperzy odnaleziono niedawno w 
trakcie prac wykopaliskowych przed-
mioty i ozdoby pozostawione tu przez 
dawnych mieszkańców wysp – Indian 
z plemienia Lucayan. 

Podobnie jak i na innych wyspach 
możesz tutaj udać się na zakupy 
do butików, galerii sztuki, zjeść coś 
smakowitego w przeróżnych restau-
racjach, które serwują dania mię-

dzynarodowe i lokalne – karaibskie, 
francuskie, włoskie, meksykańskie i 
chińskie, zaś specjalnością są owoce 
morza. Wokół rozlegają się dźwięki 
karaibskiej muzyki, mieszanki na-
strojów i dźwięków. Chcę Ci powie-
dzieć, że wyspy te słyną z muzyki na 
pile (ripsaw music). Poza tym są tu 
cyklicznie organizowane festiwale z 
cyklu Music and Cultural Festival, w 
których oprócz lokalnych artystów, 
biorą także udział międzynarodowe 
sławy piosenki. Jeżeli chciałbyś tutaj 
zostać na dłużej, to możesz wynająć 
pokój w jednym z licznych pensjona-
tów, hoteli o wysokim standardzie, 
gdzie oprócz noclegu oferują wyciecz-
ki lokalnych touroperatorów, relaks 
w gabinetach odnowy biologicznej i 
centrów SPA i przeróżne formy za-
jęć sportowych. Możesz także wyna-
jąć willę lub apartament. A gdybyś 
tak został oczarowany pięknem tych 
wysp, że chciałbyś kupić domek w 
tym regionie, to najbardziej polecany 
jest region Whitby na wyspie North 
Caicos. Wyspy te uważane są za raj 
podatkowy dla inwestorów z całego 
świata. 

Wyspy te znane są na świecie z 
najpiękniejszych, niekończących się 
białych plaż, dziewiczych raf kora-

lowych, turkusowej wody oceanu, 
raju dla nurków i wędkarzy. To tutaj 
możesz odpocząć , zrelaksować się i 
nabrać sił pośród niezwykle urzeka-
jących karaibskich krajobrazów, oto-
czony gościnnością tubylców, chyba 
że zapragniesz spędzić czas na jednej 
z bezludnych wysp. 

Jedno jest pewne, że warto oderwać 
się od zgiełku codziennego dnia i 
udać się w podróż na Karaiby, które 
oczarują Cię i urzekną swym wielo-
barwnym, egzotycznym pięknem i 
będziesz chciał tam wracać bez koń-
ca…
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ZDROWIE & FITNESS - Marcin Jałowiecki

Motywacja w klubie fitness

Czy ty też należysz do grupy osób, 
które przyszły do fitness klubu a efek-
tów treningu jak nie było tak nie ma?

Schemat osiągania swoich sukcesów 
w fitness klubie jest identyczny jak w 
każdej innej dziedzinie życia. Nie jest 
przypadkiem, że pewna grupa osób 
obojętnie czego się podejmie w życiu 
odnosi sukces, są też tacy, którzy, nie-
stety, mają dokładnie odwrotnie. Czy 
zastanawiałeś się dlaczego tak jest? 
Poniżej przedstawiony został cztero-
punktowy plan, który doprowadzi Cię 
do upragnionego wyniku. 

Sprecyzuj swój cel
Najpierw musisz dokładnie określić 

do czego chcesz dążyć, co musisz uzy-
skać, aby być z siebie zadowolonym. 
Jest to podstawowa czynność, którą 
należy wykonać. Zachęcam do bardzo 
dokładnego określenia końcowych 
efektów, ponieważ tylko wtedy cel jest 
możliwy do osiągnięcia. Jeżeli cel nie 
będzie sprecyzowany, to w jaki sposób 
będziesz wiedział, że go osiągnąłeś?

Przygotuj dokładny 
plan

Drugim krokiem na drodze do swo-
jego fitnessowego sukcesu jest nakre-
ślenie PLANU DZIAŁANIA. Jeżeli 
jesteś absolwentem Akademii Wycho-
wania Fizycznego bądź od kilku lat 
ćwiczysz i samemu edukujesz się, to z 
pewnością potrafisz we własnym za-
kresie przygotować swój trening. Taki 
Makrocykl treningowy jest niezbęd-
ny, by nastąpił progres Twojej formy. 
Pamiętaj musi on być podzielony na 
mniejsze okresy, w których dozowane 
są odmienne zasady, formy i środki 

Dlaczego jedne osoby osiagają zamierzone 
cele a inne nawet się do nich nie zbliżają?

treningowe. Główną przyczyną sta-
gnacji formy jest stale powtarzany ten 
sam trening. Organizm należy bodźco-
wać, by zachęcać go do dalszej pracy. 
Jeżeli nie czujesz się na siłach, by przy-
gotować samemu taki trening, zachę-
cam do skorzystania z usług jednego z 
personalnych trenerów, którzy profe-
sjonalnie poprowadzą Cię w treningu. 
Jeżeli będziesz korzystać z usług trene-
ra, wykorzystaj go również w określe-
niu swojego celu. W mojej pracy trene-
ra zauważyłem, że cele stawiane przez 
klubowiczów są zbyt małe.

„Prawdziwa decyzja jest mierzona po-
przez fakt podjęcia nowego działania. Jeśli 
nie ma działania - tak naprawdę nie podją-
łeś decyzji.”

Tony Robbins

Wprowadź plan w życie
Określiłeś swój cel, masz dokładnie 

przygotowany trening pod realizację 
swojego celu, więc przyszedł czas na 
DZIAŁANIE. Kolejną zaletą korzysta-
nia z pomocy trenera jest regularność 
w treningach. Z mojego doświadcze-
nia, mogę z ogromnym przekonaniem 
stwierdzić, że osoby, które umawiały 
się na trening z trenerem uczęszczały 
zdecydowanie częściej na siłownię niż 
osoby, które ćwiczyły same. Wielokrot-
nie słyszałem tego typu zdania:

„Jeżeli jestem z Tobą umówiony to na 
pewno przyjadę, jeśli wiem, że na mnie 
nie czekasz, to zazwyczaj nie potrafię do-
jechać”.

Trener motywuję Cię nie tylko pod-
czas danej jednostki treningowej, ale i 
w całym okresie treningowym. Potrafi 

on dostrzec w trakcie treningów ćwi-
czenia, które na Ciebie oddziaływu-
ją zbyt słabo i zastąpić je tymi, które 
doprowadzą Cię do celu znacznie 
szybciej. Oczywiście nie twierdzę, że 
tylko z trenerem personalnym można 
osiągnąć sukces. Znam bardzo wielu 
z Was, którzy w pojedynkę wygrali. 
Jednak jestem przekonany, że znacz-
nie więcej osób dobrnęłoby do finiszu, 
gdyby korzystało z pomocy trenera.

„ Jeśli uważasz, że coś potrafisz, lub że 
czegoś nie potrafisz, na pewno masz rację.”

Henry Ford
Kontroluj efekty

Wreszcie nastąpił czas na REZUL-
TATY. Nic tak nie motywuje i zachęca 
do dalszej pracy jak pierwsze sukcesy. 
W momencie gdy stawiałeś sobie cele, 
powinieneś również podzielić je na 
mniejsze, które są drogowskazami do 
celu głównego. Po raz kolejny posłużę 
się przykładem trenera, który przeka-
że Ci informacje, na co możesz liczyć 
w pierwszym miesiącu, kwartale, pół-
roczu i po całym roku. Jeżeli posiadasz 
mylne wyobrażenie, że rozpoczynając 
w maju wyrzeźbisz swoją sylwetkę do 
wakacji, to czeka Cię ogromne rozcza-
rowanie. To rozczarowanie spowodu-
je, że zaprzestaniesz ćwiczyć i nigdy 
nie osiągniesz swojego celu. 

Czy wiesz, że tylko 3% ludzi na 
świecie przelewa swoje marzenia na 
papier i każdego dnia, patrząc na te 
cele, nie pozwala sobie o nich zapo-
mnieć . Podobno większość z tych 3% 
osiąga swoje zamierzenia i powodem 
tego jest to, że przygotowali własne 
tablice, wizualizacyjne, na których 
przedstawili sukcesy, które chcą osią-
gnąć. Im dokładniej przygotowywali 
tablice tym bardziej zbliżało ich to do 
zwycięstwa. 

Zapraszam Cię teraz do grupy osób, 
które spełniają swoje fitnessowe ma-
rzenia.

Account Manager
World Class Fitness Polska Sp. z o.o.
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Karnety
już od 149 złotych
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 – sport dla wszystkich

GOLF

Golf jest sportem tylko dla boga-
tych, młodzi nie mają czego w nim 
szukać, to sport taki jak brydż albo 
szachy. Polska jest zbyt biednym kra-
jem, by jej mieszkańcy zajmowali się 
nim… Dla jednych te określenia są 
definicją golfa – dla innych sumą ste-
reotypów, które łatwo obalić. O tym, 
że poruszanie się po polu golfowym z 
kijem w ręku może być doskonałą od-
skocznią od codziennego zagonienia 
i ekscytującym zagospodarowaniem 
czasu wolnego na Śląsku wie coraz 
więcej osób. Wszystko to za sprawą 
Śląskiego Klubu Golfowego w Sie-
mianowicach Śląskich, gdzie można 
nauczyć się gry w golfa, potrenować, 
w przerwie napić się dobrej kawy w 
przyjemnej i ciepłej atmosferze. Dziś 
klub liczy około czterystu członków, 
ale zaczęło się od trzech założycieli…

W 1994 roku pojawił się pomysł po-
wołania do życia klubu golfowego i 

jednocześnie wdrożono ten projekt w 
rzeczywistość. Z inicjatywą wystąpił 
Marian Kupka, Antoni Wala i Mieczy-
sław Hojda podczas zebrania założy-
cielskiego. Potem oczywiście należało 
dokonać wszystkich formalności, a 
więc kolejnym krokiem był wpis do 
rejestru stowarzyszeń. Do pełnego 
funkcjonowania klubu brakowało 
jeszcze tylko kadry instruktorskiej, 
ale szybko ten problem rozwiązali za-
wodnicy byłej sekcji golfowej klubu „ 
Start” Katowice – Antoni Wala, Stefan 
Szostak i Robert Szwarc. Udostępnili 
swoją wiedzę i umiejętności, a klub 
mając już fundament prawny i me-
rytoryczny, mógł funkcjonować bez 
przeszkód.

Jednak to nie tylko przedsięwzię-
cie wymagające uregulowania spraw 
formalnych czy zapewnienia kadry 
instruktorów, największym wyzwa-
niem jest stworzenie odpowiedniej 

infrastruktury. Pole golfowe nie na-
leży do standardowych inwestycji i 
jego budowa także wymaga sporych 
nakładów finansowych. W związku z 
tym pole w Śląskim Klubie Golfowym 
powstawało stopniowo, co było uza-
leżnione od pozyskiwanych środków 
pieniężnych na ten cel. 

Pierwszym momentem, który 
wzbudził radość i satysfakcję założy-
cieli klubu był rok 1997, właśnie wte-
dy otwarto pierwsze cztery tory gry. 
W tym samym roku udało się także 
zorganizować „Turniej Prezydentów 
Miast Śląskich”. Nie była to jedy-
na impreza odbywająca się na polu 
golfowym, już rok później pojawiła 
się inicjatywa pikniku, a jej organi-
zatorem było Polskie Towarzystwo 
Wspierania Przedsiębiorczości. „ Zie-
lony punkt” został również dostrzeżo-
ny przez kanclerza Loży Katowickiej 
BCC – Eugeniusza Budnioka, który w 

Nie jest tak popularny
w Polsce jak football czy skoki 
narciarskie, ale są tacy, którzy 
potrafią docenić tę dyscyplinę 
sportu. Tajniki golfa,
bo o nim mowa, można 
poznawać w Śląskim Klubie 
Golfowym w Siemianowicach 
Śląskich. Klub nazywany 
„zielonym punktem” na mapie 
zachwyca scenerią, atmosferą 
i co zaskakujące także 
adrenaliną.
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tym miejscu zaplanował organizację 
„ Gali BCC”. Piknik golfowy znalazł 
też swoich zwolenników wśród Re-
gionalnego Centrum Biznesu i Klubu 
Kapitału Śląskiego. Drogę do kolej-
nych inwestycji zapewnił Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska, z 
którego pomocą zakończono budowę 
9 - dołkowego pola.

 Kolejna ważna data dla Śląskiego 
Klubu Golfowego to rok 2001, w któ-
rym klub został zrzeszony w Polskim 
Związku Golfa. Zagłębiając dalej w 
historię tego przedsięwzięcia można 
natrafić na moment, kiedy za sprawą 
składek części członków oddano do 
użytku domek klubowy. Rok 2002 
przynosi organizację I Otwartych Mi-
strzostw Śląska. Równolegle do odby-
wających się imprez inwestycje stale 
się rozrastały – nawodniono greeny, 
rozbudowano pola i poszerzono cały 
teren. Kolejnym istotnym krokiem w 
doskonaleniu infrastruktury klubu 
był zakup specjalistycznych maszyn, 
a także budowa recepcji i pozosta-
łej części zaplecza wraz z punktem 
wypożyczenia sprzętu. W 2005 roku 
udało się udostępnić trzy nowe tory 
i Putting green także zaczął funkcjo-
nować sklep z pełnym wyposażeniem 
do gry w golfa Proshop. Końcowym 
efektem wszystkich inwestycji jest 
18 - dołkowe pole, o sumie uderzeń 
wszystkich dołków - Par 72, o łącznej 
powierzchni 42ha. W 2007 roku odby-

ły się na nim IV Otwarte Mistrzostwa 
Ślaska. Okazuje się, że droga od po-
mysłu do pełnej realizacji jest długa 
i wymaga stopniowego wdrażania w 
życie. W przypadku Śląskiego Klubu 
Golfowego zaczęło się od kilku doł-
ków, a skończyło na 18 - dołkowym 
mistrzowskim polu.

 Śląski Klub Golfowy to przedsię-
wzięcie, które ma nie tylko bogatą hi-
storię, ale także ciekawą ofertę na dziś 
i na przyszłość. Za cel stawia sobie 
przede wszystkim upowszechnianie 
gry w golfa i przybliżanie tego spor-
tu każdemu, niezależnie od wieku i 
sprawności fizycznej. Klub dąży także 
do stworzenia infrastruktury i zaple-
cza umożliwiającego swobodną grę. 
Oba cele łączy jeszcze trzeci, o którym 
żaden golfista nie może zapomnieć. 
Poza upowszechnianiem tego sportu 
czy udostępnianiu sprzętu, ważna jest 
więź towarzyska wszystkich hobbi-
stów golfa. Dopiero te trzy elementy 
mogą zapewnić niesamowitą atmosfe-
rę i stuprocentową przyjemność prze-
bywania na polu golfowym.

 Członkiem Śląskiego Klubu Golfo-
wego może być każdy - należy spełnić 
tylko dwa warunki. Po pierwsze wy-
kupić członkostwo, a potem uiszczać 
roczną opłatę. Po drugie wypełnić 
deklarację członkowską. Paradok-
salnie koszty nie są tak duże jak się 
powszechnie wydaje. Roczna opłata 
– w kwocie tysiąca pięciuset złotych 

upoważnia do korzystania z pola gol-
fowego o każdej porze dnia od marca 
do listopada. Każdy członek jest uzna-
wany za współwłaściciela pola. 

 Jednak, by móc się rzeczywiście 
nazywać golfistą, trzeba posiadać 
odpowiednie dokumenty. Tak jak 
pływak posiada kartę pływacką, tak 
i golfista musi taką wyrobić. Choć w 
tym drugim przypadku dokument 
ten nazywany jest „ Zieloną Kartą”. 
Można ją uzyskać w szkółce golfa – 
Śląskiej Akademii Golfa, mieszczącej 
się również na terenie klubu. Akade-
mia może swobodnie korzystać z pola 
golfowego, a w zamian oferuje klubo-
wi swoją wiedzę w zakresie dbania i 
pielęgnowania infrastruktury. Każdy, 
kto jest zainteresowany zdobyciem 
przepustki do gry na polu golfowym 
zwykle zaczyna się od wykupienia 
lekcji pod okiem profesjonalnego gol-
fisty. W jej trakcie można przekonać 
się, czy warto zaczynać swoją przy-
godę z kijem i piłeczką. Pozytywna 
reakcja po pierwszym zetknięciu się 
z golfem implikuje zainwestowanie w 
kolejne lekcje – zwykle oferowane w 
pakiecie sześciu bądź ośmiu godzin. 
Wykorzystanie wszystkich wykupio-
nych zajęć pozwala w miarę solidnie 
i dokładnie poznać tajniki i zasady 
gry, a dzięki temu jest się już o krok 
od posiadania „ Zielonej Karty”. Koń-
cząc pakiet lekcji można swobodnie 
i bez większych trudności zdać eg-
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zamin na kartę golfisty. Taka forma 
sprawdzenia umiejętności opiera się 
na części teoretycznej, która między 
innymi wymaga znajomości zasad za-
chowania się na polu oraz części prak-
tycznej, a więc zdolności umieszcza-
nia piłeczki w odpowiednim dołku. 
Poza „ Zieloną Kartą” każdy golfista 
posiada swój współczynnik zdolności 
gry w golfa, czyli tak zwany handi-
cap. Współczynnik ten pomocny jest 
w przypadku wyrównywania szans 
wśród zawodników początkujących i 
tych znacznie bardziej zaawansowa-
nych. W ten sposób nawet amator cza-
sem może pokonać dobrego gracza.

 Śląski Klub Golfowy to przede 
wszystkim inicjatywa z ciekawą hi-
storią, określonymi celami, możliwo-
ścią członkostwa czy zdobycia umie-
jętności, ale także okazja do osiągania 
sukcesów. Sukces na polu golfowym 
można odnieść podczas turniejów. Są 
organizowane regularnie i na różnych 
zasadach – zaczynając od rozgrywek 
dostępnych dla każdego gracza, a 
skończywszy na Otwartych Mistrzo-
stwach Klubu skierowanych tylko do 

jego członków. Zarówno profesjonal-
ne jak i amatorskie potyczki gwaran-
tują adrenalinę, a jednocześnie zabawę 
w przyjaznej atmosferze. Największe 
talenty pola golfowego wyłaniane są 
w czasie różnego rodzaju szkoleń i 
testów. 

 Jednak zanim rozpocznie się stara-
nie o zdobycie „ Zielonej Karty” czy 
przystąpienie do Śląskiego Klubu Gol-
fowego warto, a raczej należy przy-
najmniej powierzchownie wiedzieć, 
na czym polega gra w golfa. Mimo, 
że w trakcie lekcji, turniejów czy zwy-
kłych spotkań na polu golfowym stale 
można poszerzać swoją wiedzę o tym 
sporcie, to dla przyzwoitości powinno 
się przeczytać, choć raz definicję gry 
w golfa. Oczywiście znaleźć ją można 
chociażby w Internecie czy encyklo-
pedii, więc problemu z tym nie bę-
dzie. Jak wobec tego zdefiniować ten 
typ sportu? 

 Golf to gra, która polega na tym, by 
przy jak najmniejszej ilości uderzeń 
umieścić piłeczkę w odpowiednim 
dołku. Zawodnik zaczyna uderzenia 
z kolejnych tee, czyli z miejsca startu, 

dalej wybija piłeczkę z fairwaya (jest 
to krótko skoszona trawa pomiędzy 
tee a greenem). Kolejny ruch polega 
na posłaniu piłeczki na green, a stam-
tąd gracz usiłuje umieścić ją w dołku. 
Ważnym pojęciem w grze w golfa 
jest słowo par, a więc średnia ilość 
uderzeń, za pomocą, których dołek 
powinien zostać pokonany. Można 
spotkać się z dołkami par 3, par 4 i 
par 5 ( oznacza to, iż dołki par 3 gra 
się na trzy uderzenia, dołki par 4 na 
cztery, itd.). Co więcej każde pole od-
znacza się określoną normą uderzeń 
– par pola, czyli sumą par wszystkich 
dołków. Pole ma określone granice 
zwykle oznaczone za pomocą białych 
palików. Obszar, który jest poza nimi, 
to out of bounds.

 Definicja ta w środowisku gofli-
stów uchodzi za pewnego rodzaju al-
fabet, bez którego nie byłaby możliwa 
gra czy też jakakolwiek komunikacją 
między graczami na polu. Doskonale 
zdaje sobie z tego sprawę prezes Ślą-
skiego Klubu Golfowego Krzysztof 
Przybylski, który alfabet golfa ma w 
małym palcu od dawna…
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The Silesian Golf Club

www.slaskiklubgolfowy.pl

Siemianowice Śląskie
18 Hole Course
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- Pana przygoda z golfem zaczęła się…
- Dziesięć lat temu zainteresowałem 

się golfem. Od tego czasu stale grywam. 
Właściwie od samego początku wszystko 
podporządkowywałem temu sportowi. 
Starałem się tak poukładać dzień, by mieć 
czas na pójście na pole golfowe. Nawet 
moja żona przekonała się do tego sportu, 
choć na początku nie była nim zaintereso-
wana. Zaczęło się od tego, że jeździła ze 
mną grać, obserwowała i z czasem zarazi-
łem ją golfem.

- Golf uchodzi za sport mało popular-
ny wśród młodzieży, a jednak na polu 
widać zarówno starszych jak i młodszych 
graczy. Można nim zainteresować tak na-
prawdę każdego?

- Przedział wiekowy w tym sporcie 
nie ma znaczenia. W golfa grają wszyscy, 
dzieci, młodzież i starsi. Decyzja o tym, 
czy grać lub nie, to tylko kwestia chęci, a 
nie wieku. Powiem więcej, to właśnie w 
młodzieży leży przyszłość tego sportu, a 
patrząc na liczbę młodych ludzi nim zain-
teresowanych, chyba nie trzeba się o nią 
martwić. Oczywiście dla dzieci to musi 
być przede wszystkim dobra zabawa. Nie 
można ich od razu uczyć wszystkich za-
sad. Jeśli chodzi o osoby starsze, to mamy 
nawet członka, który jest emerytowanym 
górnikiem i przyjeżdżał na pole z całym 
ekwipunkiem autobusem, a potem musiał 
jeszcze przez pół Siemianowic przejść pie-
szo, by dotrzeć na pole.

- Więc warto nawet z takim wysiłkiem 
docierać na pole golfowe. A co Pana w 
tym sporcie ujmuje najbardziej? 

- Najbardziej ujmuje mnie klimat panują-
cy wśród golfistów. Na polu czuje się miłą 
i przyjemną atmosferę. Nikt na nikogo nie 
krzyczy, nie złości się. Generalnie wszyscy 

okazują sobie zrozumienie. Do tego do-
chodzi dreszczyk emocji związany z nie-
pewnością wyniku gry. Ciekawi natomiast 
samo pole golfowe, bo każde jest inne, nie-
powtarzalne i warte odkrycia. Nigdy nie 
wiadomo, na jakie przeszkody czy dołki 
się trafi. Właśnie chęć poznawania każde-
go pola budzi największą ciekawość.

- Jednak chodzenie od dołka do dołka 
chyba nie jest bardzo męczące. Czy gra w 
golfa może dać fizyczny wycisk?

- To tylko pozory, gdyż zagranie pełnej 
18-tki wymaga przejścia torów gry, czyli 
około sześciu km plus odległości pomię-
dzy dołkami - około jednego kilometra. 
Dodatkowo często trzeba się nachodzić 
szukając piłki, która akurat nie poleciała w 
to miejsce, w które chcieliśmy, co w sumie 
daje około ośmiu kilometrów. A do tego 
po polu zawsze ciągnie się ze sobą wózek 
z pozostałymi kijami, co też stanowi spore 
obciążenie. No i trzeba pamiętać, że samo 
wymachiwanie kijem angażuje mięśnie. 
Jeśli dodać do tego jeszcze upalny dzień, 
to okazuje się, że rozgrywka w golfa może 
zakończyć się wielkim wysiłkiem. Czasa-
mi widać, że niektórzy wręcz padają na 
krzesła schodząc z pola. 

- Czy wobec tego trzeba spełniać okre-
ślone warunki fizyczne? Czy szczupła 
sylwetka, odpowiedni wzrost mogą mieć 
znaczenie?

- Nie ma wytycznych, co do masy czy 
wzrostu, by móc grać w golfa. Niscy i 
trochę okrąglejsi poradzą sobie tak samo 
jak wysocy i szczupli. Zresztą w razie 
problemów zawsze można dobrać bar-
dziej odpowiedni kij do danej sylwetki, by 
ewentualnie poprawić w ten sposób swoje 
umiejętności.

- Golf nie jest powszechną formą spę-
dzania aktywnie wolnego czasu. Wpisuje 
się na listę sportów elitarnych – tak jak 
nurkowanie czy wspinaczka, co powodu-
je, że niewiele osób się nim interesuje. 
Jednak nurkowanie czy wspinaczka są 
ekstremalnym zajęciem pełnym adrena-
liny, golf może dać namiastkę ekstremal-
ności? 

- W golfie nie ma takich samych ude-
rzeń. Jednego dnia można uzyskać do-
bry wynik, ale nie ma się pewności, że za 
dwa lub trzy dni się go powtórzy. Dlatego 

trzeba znowu grać, albo po to, by przeła-
mać wcześniejszą porażkę, albo po to, by 
utrzymać wysoki poziom. Tak, czy inaczej 
za każdym razem gra jest jedną wielką 
niewiadomą. Właśnie niemożliwość prze-
widzenia wyniku powoduje, że pojawia 
się w człowieku ogień w trakcie gry. Golf 
to wielka frajda wynikająca z oczekiwania 
na momenty niepewności jak potoczy się 
gra, jaki będzie wynik, jakie będzie pole.

- Czy istnieje jakiś zestaw zasad obo-
wiązujących golfistę na polu? 

- Jedną z zasad, które należy przestrze-
gać na polu golfowym jest poruszanie 
się w grupach nie większych niż cztero-
osobowych. Trzeba także po swoim ude-
rzeniu piłeczki zawsze poprawić darń na 
farweyu oraz ślad po upadnięciu piłki na 
green. Oczywiście za nieprzestrzeganie 
tych zasad nie można wymierzyć żadnej 
kary. Jednak, kiedy gracz pamięta o tych 
wytycznych, to tym samym świadczy to o 
jego inteligencji i obyciu w tym sporcie.

- Pole golfowe kojarzy się z czystością 
i schludnością, którą widać nie tylko w 
idealnie przyciętej trawie, ale także w 
wyglądzie golfistów. Jaki strój wybrać, 
chcąc pojawić się na polu i nie narazić się 
innym graczom?

- Właściwie nie ma aż tak bardzo suro-
wych wytycznych. Na pewno nie można 
grać w dżinsach lub spodniach z dresu 
czy roboczych. Co jest chyba oczywiste. W 
upalne dni dobrą alternatywą są któtkie 
spodenki lub też w przypadku kobiet ry-
baczki. Czasami zdarzają się pola, na któ-
rych obowiązują zasady gry tylko i wyłącz-
nie w długich spodniach. Na górę zwykle 
zakłada się t-shirt z kołnierzykiem. Co do 
kolorów, to wszystkie są do przyjęcia. Na 
różnego typu mistrzostwach, szczególnie 
za granicą, można się spotkać również z 
modą na odpowiedni strój do gry w golfa. 
Niektórzy zawodnicy podążający za mo-
dowymi trendami występują w bardziej 
wyszukanych strojach, jak na przykład w 
spodniach z dwoma nogawkami w innych 
kolorach.  

- A co w takim razie z obuwiem i do-
datkami?

- Obuwie to zwykle adidasy czy san-
dały, gdy grywa się latem. Nie ma, aż tak 
znaczących zasad doboru butów do gry. 

Krzysztof  Przybylski
- prezes Śląskiego Klubu Golfowego
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Jednak każdy rodzaj obuwia powinien być 
zaopatrzony w specjalne elementy antypo-
ślizgowe. Dzięki temu można swobodnie 
poruszać się po polu, nie ślizgając się. Jeśli 
chodzi o dodatki, to oczywiście pozwala 
się grać w nakryciu głowy – czapeczce z 
daszkiem czy opasce, może być nawet ka-
pelusz, jeśli ktoś zechce… choć gra w nim 
będzie mało komfortowa. 

- Strój i obuwie są istotne dla każdego 
golfisty. Jednak dopiero sprzęt pozwala 
mu na rozpoczęcie gry, na pierwsze ude-
rzenie piłeczki…

- No właśnie, piłeczki mają to do siebie, 
że często się gubią. Wylatują poza teren 
pola golfowego i trafiają w trawę, krza-
ki, na pobliskie ścieżki. Potem ludzie je 
znajdują i sprzedają golfistom po korzyst-
niejszych niż w sklepie cenach. Można 
powiedzieć, że to taka ciągła ich rotacja. 
Do gry w golfa bezwzględnie potrzebne 
są kije. Generalnie są  one produkowane 
w standardowych rozmiarach, choć jeśli 
ktoś chce podnieść swoje zdolności może 
na zamówienie kupić kij o specjalnych wy-
miarach czy konstrukcji – dostosowany do 
możliwości fizycznych danego gracza. W 
takich przypadkach zmienia się kąt nachy-
lenia główki do kija. Kije są umieszczane w 
torbie. W sumie może być ich czternaście 
w trakcie gry - każdy jest przeznaczony 
do innego typu uderzenia. Jednymi kijami 
idealnie uderza się na małe odległości, a 
innymi na znacznie większe. W trakcie gry 
można nimi swobodnie żonglować, tak, 
by każde uderzenie było jak najbardziej 
precyzyjne. W torbie na kije gracze noszą 
także wiele innych gadżetów, które jednak 
nie są obowiązkowe. Zdarza się, że jest to 
ręcznik czy urządzenie do liczenia punk-
tów lub szczotka do czyszczenia kijów. 

- Takie wyposażenie pewnie może po-
ważnie nadszarpnąć portfel…

- Niekoniecznie. W sumie wyposażenie 
golfisty to kwota w granicach tysiąca pię-
ciuset złotych. Warto pamiętać, że jest to 
inwestycja na parę lat.

- Dziś golf, przynajmniej na Śląsku, 
ma dużą rzeszę zwolenników.  Czy o 
przyszłość tego sportu można się nie 
martwić?

- Myślę, że boom na golfa dopiero 
przyjdzie za parę lat. Już teraz powstają 

coraz to nowsze inwestycje. Ciągle budu-
je się nowe pola. W Polsce mamy ich w 
sumie ponad dwadzieścia. Golf stanie się 
powszechny, gdy znajdzie się medialna 
postać, która osiągnie sukces. Taki czło-
wiek pociągnie innych… Sukcesy zainte-
resują szerszą grupę ludzi, a to spowodu-
je wzrost produkcji sprzętu i zaowocuje 
powstaniem kolejnych pól golfowych.

- Czy Śląsk jest dobrym miejscem na 
takie przedsięwzięcia? Czy lokalizacja 
klubu ma duże znaczenie? 

- Tak naprawdę wszystko zależy od 
klubu, a nie od jego położenia. Nasz kie-
dyś liczył stu członków, dziś jest ich czte-
rokrotnie więcej.. Podstawą jest atmosfera 
panująca wśród graczy i na polu. Golf to 
częściowo sport, a częściowo spotkanie 
towarzyskie. Dopiero połączenie tych 

dwóch elementów daje efekt. U nas taki 
efekt widać. Nie ma miejsca na snobizm 
czy elitarność. Paradoksalnie w stolicy jest 
znacznie mniej zwolenników tego sportu 
niż na Śląsku, bo brakuje tam odpowied-
niej atmosfery i nastawienia graczy.

- Czym skusić do gry w golfa tych, 
którzy nie są jeszcze przekonani do tego 
sportu?

- Polecam golfa każdemu, kto lubi sport 
i adrenalinę, kto preferuje przebywanie w 
przyjemnej scenerii, na świeżym powie-
trzu, kto dba o zdrowie i chce je zatrzy-
mać jak najdłużej. To wszystko można 
znaleźć na polu golfowym, grając dwa 
– trzy razy w tygodniu. Tutaj nawet naj-
bardziej zestresowany człowiek zrobi się 
spokojny…

  Rozmawiała Dominika Tkocz
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Szafranowy

Szafranowy Dwór powstał cztery lata temu. Znajduje się przy 
trasie Warszawa – Katowice. Do dyspozycji naszych Gości są 
trzy sale: bankietowa, kominkowa i fontannowa, patio i grill bar. 
Każde pomieszczenie poprzez swój wystrój czy oświetlenie tworzy 
odpowiednią atmosferę, sprzyjającą biznesowym spotkaniom, 
wytwornym obiadom, romantycznym kolacjom czy przyjęciom 
weselnym. Organizowane są tam konferencje i bankiety. Goście 
Restauracji mają do dyspozycji przestronny, całodobowy parking. 
Całości dopełniają mistrzowskie umiejętności kucharzy, dzięki 
którym podniebienia Gości jeszcze długo pamiętają wizytę w tej 
Restauracji.

To nietypowe miejsce wyróżniają stylowe wnętrza, wyśmienita 
kuchnia i miła obsługa.
Od samego początku Restauracja stała się miejscem biznesowych 
spotkań, szczególnie licznie odwiedzanym w porze lunchu. 
Codziennie między 13.00 a 16.00 do każdego biznes lunchu 
podawane jest coś dodatkowego, czasem lampka doskonałego 
wina, niekiedy wyśmienity deser.

Business Lunch
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Szafranowy

Podczas wizyt w Restauracji można posmakować 
szafranowych dań. Szef kuchni poleca tartę z 
suszonymi pomidorami zapieczoną z kozim serem 
na chrupiącym bukiecie sałat oraz dresingiem 
bazyliowym. Można też spróbować francuską 
zupę rybną z szafranem i koprem włoskim, 
a także stek z polędwicy wołowej na torciku 
ziemniaczanym z sosem winno-buraczanym i 
smażonymi karczochami w tymianku, a na deser 
mrożone parafait pistacjowo-truskawkowe 
podawane na carpaccio z ananasa i syropem 
cynamonowym.

Albo na przystawkę pasztet z kaczych wątróbek 
z konfiturą z czerwonej cebuli, podany na sosie z 
czarnej porzeczki, wykwintną zupę - aromatyczny 
krem z raków z dodatkiem gęstej śmietany. Jako 
danie główne – sandacz grillowany podany na 
makaronie fetuccine z atramentem kałamarnicy 
i sosem owoców morza. Na zakończenie 
firmowy deser Szafranowe trio, czekoladowy 
krem brulee, mrożony suflet wiśniowy, krucha 
sakiewka z nadzieniem jabłkowym.

Szafranowy Dwór to także wspaniałe miejsce 
relaksu na świeżym powietrzu. Do dyspozycji 
Gości jest przestronne patio – taras, wyposażone 
w wygodne, rattanowe meble, gdzie ciepłe barwy 
brązu i ecru oraz nastrojowe światło i świece 
tworzą wyjątkową atmosferę.

Czeladź, ul Będzińska 82
www.szafranowydwor.pl

Tel. 32 763-80-02
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Zaczęło się od kopalni...

JERZY DUDEK
SPORT

Kiedy miał 17 lat, dwa razy w tygodniu zjeżdżał na dół do kopalni. Piłka była 
wtedy jedynie dodatkiem do zawodu „górnika dołowego”. Jak mówi Jerzy 
Dudek w rozmowie z nami nie śnił nawet, że w niedalekiej przyszłości zostanie 
reprezentantem Polski, że będzie grał w Feyenoordzie, Liverpoolu, będzie unosił 
nad głową trofeum Ligi Mistrzów. Wreszcie, że trafi do Realu Madryt, jednego z 
najsłynniejszych klubów świata, do kraju mistrzów Europy i świata. A jednak dzięki 
uporowi, ciężkiej pracy i śląskiemu charakterowi naszemu bohaterowi udało się 
osiągnąć to, o czym marzą wszyscy chłopcy, rozpoczynając swą przygodę z piłką.
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Jerzy Dudek stosunkowo póź-
no, jak na dzisiejsze realia, bo do-
piero w wieku 12 lat, zapisał się 
do klubu. Odkąd jednak zaczął 
trenować w trampkarzach Górnika 
Knurów, jego kariera z każdym ro-
kiem nabierała rozpędu. W wieku 
16 lat grał w juniorach starszych, 
a trzy lata później wystąpił już w 
pierwszej drużynie knurowskiej 
Concordii, w spotkaniu z Carbo 
Gliwice. W III lidze zanotował też 
swój bramkarski rekord – 416 mi-
nut bez straty bramki. W marcu 
1996 roku Dudek zadebiutował 
w ekstraklasie w barwach Sokoła 
Tychy, w przegranym 0-2 meczu 
z Legią Warszawa. Do tyskiego 
klubu sprowadził go trener Bo-
gusław Kaczmarek i „Bobo” miał 
trenerskiego nosa, bo urodzony 
w Rybniku chłopak, po zaledwie 
trzech miesiącach gry w elicie 
polskiej piłki został kadrowiczem. 
Mecz z Rosją jeszcze obserwował 
co prawda z ławki rezerwowych, 
ale był to i tak bardzo szalony rok 
w jego życiu. 12 czerwca „Dudi” 
rozegrał ostatnie spotkanie w pol-
skiej ekstraklasie, na pożegnanie 

jego Sokół wygrał 1-0 z GKS-em Kato-
wice. 15 czerwca wziął ślub z Mirellą 
Litwin, 29 czerwca zadebiutował w 
młodzieżowej reprezentacji Polski w 
spotkaniu z Argentyną w Tucuman, a 
w lipcu podpisał w Rotterdamie profe-
sjonalny kontrakt ze słynnym Feyeno-
ordem. Ba, 19 grudnia 1996 roku na 
świat przyszedł syn Alexander.

Na debiut w lidze holender-
skiej Dudek czekał nieco ponad rok, 
ale 25 lutego 1998 roku wreszcie za-
debiutował w pierwszej reprezentacji 
Polski, zastępując w drugiej połowie 
w Tel Awiwie, w przegranym 0-2 me-
czu z Izraelem, Adama Matyska. Rok 
później był już mistrzem Holandii, 
zdobywcą Superpucharu i jednocze-
śnie został wybrany przez holender-
ski związek piłkarzy na najlepszego 
bramkarza ligi holenderskiej. Splen-
dory sypały się jak z rogu obfitości. Po 
sezonie 1999/2000 Dudek został uzna-
ny za najlepszego piłkarza w Holandii 
- w plebiscycie „De Telegraaf”, w Pol-
sce - Sport, Piłka Nożna, Canal +.

Powoli Holandia stawała się już za 
mała dla skali talentu Polaka, więc nasz 
reprezentacyjny bramkarz w 2001 roku 
opuścił krainę tulipanów. Podpisał 

kontrakt ze słynnym Liverpoolem FC 
i zadebiutował w Premiership w spo-
tkaniu z Aston Villą. Sezon zwieńczył 
„Złotym Butem” w plebiscycie kato-
wickiego Sportu i piłkarskim Oskarem 
przyznawanym przez stację Canal +.

2002 rok zapamiętamy jako rok nie-
udanych dla nas finałów Mistrzostw 
Świata w Korei i Japonii. „Dudi” też 
nie miał powodów do radości - bro-
nił w dwóch przegranych meczach 
z Koreą Płd. (0-2) i Portugalią (0-4), 
z drugiej strony czy mógł narzekać, 
skoro został wraz Oliverem Kahnem 
i Gianluigim Buffonem nominowany 
przez EUFA do nagrody dla najlep-
szego bramkarza Europy! Z Liver-
poolem wygrał Community Shield 
(angielski Superpuchar), Puchar Ligi 
Angielskiej, wreszcie triumfował z 
„The Reds” w Champions League. 
Niesamowite spotkanie z AC Milan 
przeszło do historii europejskiej piłki, 
było wspaniałą promocją futbolu. Mi-
lan do przerwy prowadził już 3-0, ale 
był to dopiero początek emocji na Sta-
dionie Olimpijskim w Stambule. An-
glicy bowiem wyrównali, a potem wy-
nik nie zmienił się w dogrywce, choć 
fenomenalna obrona strzału Andrieja 
Szewczenki przez Dudka w końcówce 
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doliczonego czasu gry została uznana 
za trzecią z najefektowniejszych parad 
w historii futbolu według FIFA. Seria 
rzutów karnych była już wielkim be-
nefisem jednego aktora. Nasz bram-
karz, tańcząc na linii niesamowity 
„Dudi dance”, nie tylko fenomenalnie 
bronił jedenastki, ale i pokazał światu 
iście ułańską fantazję.

W tymże 2006 roku Jurek, już 
w duecie z Mirellą, jeszcze raz zadzi-
wił świat, zostając dwukrotnie ojcem. 
Victoria przyszła na świat 23 stycznia, 
a druga córka, Natalia, 28 grudnia! Jak 
przyznała po kilku latach jego małżon-
ka Mirella – zaskoczenie było olbrzy-
mie, radość ogromna, choć i wyzwanie 
dla rodziców nie byle jakie.

W 2006 roku Dudek nie pojechał na 
mundial do Niemiec, a na pytanie dla-
czego - ówczesny selekcjoner Paweł 
Janas chyba do dzisiaj logicznie nie 
odpowiedział. W 2007 roku zaczęły 
się spekulacje, gdzie wyląduje Dudek, 
któremu skończył się właśnie kontrakt 
w Liverpoolu, ale 19 lipca wszystko 
stało się jasne. Jak poinformowali na 
swej stronie „Królewscy” – Dudek 
został zawodnikiem Realu Madryt 
i tak jest do dziś, bo kilka dni temu 
nasz były reprezentacyjny golkiper – 
licznik w kadrze zatrzymał się na 59 
występach – przedłużył o kolejny rok 
umowę z „Galaktycznymi”. 

Jerzy Dudek, to nie tylko wielki 
sportowiec, ale i wielki człowiek, o 
bardzo szerokim wachlarzu zainte-
resowań. Jest założycielem fundacji 
„Dobry start – sport z przyszłością”, 
współautorem książki „Uwierzyć w 
siebie, do przerwy 0-3”. Jest także 
znakomitym golfistą, członkiem gol-
fowego „Kraków Valley Golf&Coun-
try Club”. Ma dwóch braci, Dariusz 
również był znakomitym piłkarzem 
– grał m.in. w GKS-ie Katowice, Legii 
Warszawa, Odrze Wodzisław, a obec-
nie jest asystentem Marcina Brosza w 
pierwszoligowym Piaście Gliwice.

(ZC)
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Z całą pewnością jest ambasadorem polskiej piłki w najbardziej renomowanym 
klubie spośród tych, w których występują nasi krajanie. Jest też swoistym 
ambasadorem „śląskości” i Górnego Śląska, bo w żadnym zakątku świata i w 
żadnym zespole nie zapomina, skąd pochodzi. Jerzy Dudek - bo o nim mowa - tuż 
po finałach południowoafrykańskiego mundialu - przedłużył kontrakt ze słynnymi 
„Królewskimi”. Piłkarzem Realu Madryt pozostanie więc przynajmniej do lata 
2011 roku. A przypomnijmy, że na Santiago Bernabeu trafił już trzy lata temu, w 
2007 roku.

Jerzy Dudek
Ambasador
wśród „Królewskich”

- Podpis pod kontraktem jeszcze 
nie zdążył wyschnąć. Wszystko po-
toczyło się zresztą błyskawicznie, 
bo jeszcze parę dni przed parafowa-
niem umowy komentował Pan mun-
dial w studiu TVP...

- Rzeczywiście. Sygnał o tym, że 
mam stawić się w Madrycie w celu 
przedłużenia umowy, dostałem już 
w czasie urlopu. Dzwonił dyrektor 
sportowy Realu, Jorge Valdano - z in-
formacją, że do wejścia w życie nowe-

go kontraktu potrzebne są już tylko 
podpisy obu stron. Nie da się ukryć, 
że dla mnie to wielka sprawa. Gra w 
takim klubie to zaszczyt dla każdego 
piłkarza. Zwłaszcza teraz, gdy kilku 
moich kolegów od niedawna może 
mówić o sobie: „jestem mistrzem 
świata”.

- Do tego nowy sezon to także 
możliwość współpracy z wyjątko-
wym szkoleniowcem. Nieprzypad-
kowo Jose Mourinho obdarzony 

został takim właśnie przydomkiem: 
„The Special One”. 

- Tym bardziej więc sprawa jest dla 
mnie prestiżowa. Sama decyzja władz 
klubu, które chciały zatrzymać mnie 
jako zmiennika Ikera Casillasa, na 
pewno by nie wystarczyła. Musiała 
być jeszcze akceptacja ze strony Jose 
Mourinho. 

- I najwyraźniej była...
- Kiedy przedstawiano go drużynie, 

wyczułem sporą dozę sympatii z jego 
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strony. Mówił m.in. o tym, że pamię-
ta mnie z Anglii. I że właśnie chciał-
by, abym został w Madrycie. To była 
ogólna rozmowa, i to dość krótka. Ale 
zdążył mnie na przykład zapytać, czy 
wolę język hiszpański, czy angielski. 

- Myśli Pan - po tym krótkim spo-
tkaniu, po paru wspólnych trenin-
gach - że zasługuje na swój pseudo-
nim?

- Wcześniej miewałem okazję do za-
miany z nim kilku słów. Kiedy grałem 
w Liverpoolu, rozmawialiśmy po na-
szych meczach z prowadzoną przezeń 
Chelsea. Trochę się dziwiłem wówczas 
temu medialnemu wizerunkowi Por-
tugalczyka jako człowieka mało do-
stępnego, nieprzyjaznego. Ja widzia-
łem faceta z szacunkiem odnoszącego 
się do każdego zawodnika. Również 
przeciwnika. Potrafił docenić każdy 
wysiłek, był zżyty ze swą drużyną. 

W Madrycie jest już symbolem, ostoją, 
kapitanem z prawdziwego zdarze-
nia. To, że jego pozycja w drużynie 
jest niepodważalna, jest dla mnie rze-
czą najzupełniej zrozumiałą. Zresztą 
być może potwierdzi to na przykład 
plebiscyt na miano „Piłkarza Roku”. 
Ale Real - jak każdy inny wielki klub 
- musi mieć dwóch bramkarzy, goto-
wych w każdej chwili do gry na świa-
towym poziomie. Mój nowy kontrakt 
świadczy o tym, że również i mnie 
ocenia się w tych kategoriach. Już to 
samo w sobie jest dla mnie źródłem 
satysfakcji i optymizmu - przecież lat-
ka lecą... Po drugie zaś - mam nadzieję 
na nieco więcej gry niż w minionym 
sezonie. Wierzę, że znacznie więcej 
gier dojdzie nam w Pucharze Hiszpa-
nii. Przecież nie możemy - jak ostat-
nio - rozstać się z nim już po pierw-
szej rundzie! Realowi to nie uchodzi! 
Myślę też, że i w Lidze Mistrzów tych 
spotkań do rozegrania będzie więcej. 
A sama liga też jest długa... Choć - 
podkreślam - nie mam wątpliwości, 
że Iker to numer 1. Bezapelacyjnie.

- Dziś i on, i koledzy z reprezenta-
cji Hiszpanii, w kraju są niemal pół-
bogami...

- Ciężko na to pracowali. Z pasją, 
ambicją, wielką motywacją. Ja się na-
prawdę nie dziwiłem łzom Ikera po 
finałowym meczu. On ma na koncie 
niemal wszystko, co tylko można 
zdobyć w piłce. Brakowało mu tylko 
- i wszystkim jego rodakom - tytułu 
mistrza świata. Teraz go mają - jak 
najbardziej zasłużenie zresztą - więc 
mogą o sobie mówić: „jesteśmy ludź-
mi piłkarsko spełnionymi”. I pewnie 
stąd ten płacz u większości - doro-
słych przecież - facetów.

- Ten sukces ich nie zmieni? W sen-
sie czysto ludzkim, i tym piłkarskim 
też. W końcu - jak Pan powiedział - 
są już ludźmi spełnionymi...

- Nie sądzę, żeby się zmienili. Prze-
cież oni wygrywali już wiele różnych 
tytułów, zarabiali niewyobrażalne 
pieniądze. I przez cały czas pozosta-
wali normalnymi ludźmi, dobrymi 

Może dlatego, że większość krytyki 
zawsze brał na siebie, bronił zaś piłka-
rzy. Bardzo go z tego powodu cenili. 
Patrząc z tej perspektywy też mogę o 
nim powiedzieć: „The Special One”. 
Miałem przecież wielu trenerów w 
swej karierze, większość z nich cieszy-
ła się słusznie wielką sławą w świecie 
szkoleniowym. Teraz jednak czuję, że 
ten sezon będzie specjalny. Być może 
dzięki niemu - i dzięki Jose Mourinho, 
mającemu przywrócić Realowi blask - 
uda mi się tę moją przygodę z piłką 
spiąć klamrą wielkiego sukcesu?

- Zmienia się Pański szkolenio-
wiec, nie zmienia za to specjalnie 
Pańska sytuacja. Trudno wyobrazić 
sobie, że Iker Casillas - najlepszy 
bramkarz mundialu - straci miejsce 
między słupkami...

- Iker to postać naprawdę wyjątko-
wa; dla Realu i całej hiszpańskiej piłki. 
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kolegami dla każdego w szatni. Zresz-
tą oni przeżywają takie same emocje, 
jak każdy z nas. Mają charakter zwy-
cięzców - bez tego nigdy nie osią-
gnęliby dotychczasowych sukcesów 
- więc kiedy przegrywają, są zwyczaj-
nie wkurzeni . Ale kiedy wygrywają, 
dzielą się tą radością i serdecznością 
ze wszystkimi wokół. I to na pewno 
nie ulegnie zmianie. 

- Nie miał pan na początku tur-
nieju wrażenia, że Hiszpanie trochę 
zbyt pewnie podeszli do mundialu? 
W meczu ze Szwajcarią sprawiali 
wrażenie, jakby czekali na to, że się 
on sam ułoży, że prędzej czy póź-
niej bramka dla nich - bez wysiłku 
- wpadnie...

- Myślę, że ta przegrana była... naj-
lepszą rzeczą, jaka się mogła hisz-
pańskiej reprezentacji przydarzyć. 
Hiszpanie byli przecież postrzegani 
jako faworyci całego turnieju. Zwłasz-
cza po tym 6-0 z Polakami, które to 
zwycięstwo jednak zaciemniło obraz 
drużyny Vicente del Bosque. Porażka 
ze Szwajcarami stonowała nieco hur-
raoptymizm kibiców, w jakiś sposób 

jednak wpływający i na samych za-
wodników. Przypomniała też samym 
piłkarzom, że w futbolu samo atrak-
cyjne kopanie piłki nie wystarcza, że 
ono ma sens tylko wtedy, jeśli idzie 
w parze z dobrym wynikiem. Paniki 
więc po tym 0-1 nie było, bo i trener, 
i zawodnicy zdawali sobie sprawę, 
że są mocni. Była natomiast rzeczowa 
analiza i pewne „przewartościowa-
nie” w kadrze. Po prostu Hiszpanie 
od tego momentu zaczęli grać przede 
wszystkim „pod wynik”, a dopiero 
potem - „pod efektowność”.

- Kibic hiszpański wybaczy swej 
drużynie taką hierarchię wartości? 
Przyjmie do wiadomości, że czasem 
lepiej zagrać może nie tak pięknie, 
jak zawsze, ale wygrać?

- Kibic hiszpański przede wszyst-
kim od kilku lat jest w tej dobrej sy-
tuacji, że rzadko mierzyć się musi z 
traumą porażek. Ileż to meczów prze-
grali ostatnio jego rodacy? Jeden z 
dwudziestu? Od jakiegoś czasu widać 
bardzo wyraźnie, że Hiszpanie się w 
swych bohaterach po prostu rozko-
chali. Jeszcze niedawno w tym kibi-

cowskim środowisku wcale nie było 
to takie oczywiste. Dawały się w nim 
we znaki silne podziały regionalne. 
Zwłaszcza północ kraju bywała dość 
„chłodna” dla zespołu narodowego. 
Teraz jednak wszyscy świętują wspól-
nie. Myślę, że ta wielka radość - w 
pierwszych paru dniach po finale był 
to wręcz ogólnonarodowy amok - po-
trwa jeszcze dobrych kilka tygodni, aż 
do rozpoczęcia rozgrywek ligowych. 

- Real to klub wielonarodowościo-
wy. Są tu nie tylko zwycięzcy, ale i 
przegrani mundialu. Ot, choćby Cri-
stiano Ronaldo. Jakiego przyjęcia 
może się spodziewać?

- Każdy z nas w którymś momen-
cie staje twarzą w twarz z porażką, 
więc doskonale rozumiemy stan du-
cha tych, którym się nie powiodło. 
Zresztą na imprezie tej rangi wygrana 
jest jedna, może dwie reprezentacje. 
Wszyscy inni to przegrani. O złośli-
wościach wobec Cristiano nie ma więc 
mowy. Przecież sam, w pojedynkę, nie 
był w stanie swej drużyny narodowej 
doprowadzić do medali. W klubie zaś 
po prostu pamięta się o tym, że jeste-
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śmy jednym zespołem. Że obowiązuje 
nas zasada: „wszyscy za jednego”. Że 
mamy wspólny cel na kolejny sezon. I 
że najlepiej powiedzieć sobie nawzajem: 
„no to... do następnego mundialu”. 

- Zasada „wszyscy za jednego” 
obowiązuje również poza boiskiem? 
Piłkarze Realu mają zwyczaj spoty-
kania się, np. rodzinami przy jakichś 
osobistych okazjach?

- Większość zawodników to jesz-
cze kawalerowie. Ale oczywiście, jeśli 
nadarza się okazja wspólnego święto-
wania urodzin czy imienin, spotyka-
my się w większym gronie. Czasami 
to klub po meczu organizuje wspólną 
kolację dla zawodników i ich najbliż-
szych. 

- Rozumiem, że - wobec kibicow-
skiego uwielbienia - termin i miejsce 
takich spotkań to pilnie strzeżona 
tajemnica?

- Jeżeli spotykamy się u kogoś na 
grillu, to wtedy cała impreza ma cha-
rakter osobisty, zamknięty. Ale bar-
dzo często - przy okazji klubowych 
zaproszeń - pod restauracją, w której 
świętujemy, zbiera się wielka grupa 
kibiców. Dlatego z reguły każdemu 

z nas w takich sytuacjach towarzy-
szy klubowa ochrona, żebyśmy mogli 
bezpiecznie i spokojnie takie miejsce 
spotkania opuścić. Uwielbienie kibi-
ców to fajna rzecz, ale czasem po pro-
stu towarzystwo ochroniarza bywa 
niezbędne. 

- Rodzina się już do tego życia w 
blasku jupiterów przyzwyczaiła? 
Ucieszyła się z faktu, że jeszcze przy-
najmniej przez rok pozostanie Pan w 
Madrycie?

- Oczywiście. Mieliśmy nadzieję, 
że tak się właśnie stanie. I żonie, i 
dzieciom bardzo się tu podoba. Nie 
chcieliśmy zmieniać już teraz miejsca 
zamieszkania, szkoły. Co nie zmie-
nia faktu, że budujemy dom - „tuż za 
granicą Śląska” - i pewnie prędzej lub 
później wrócimy do miejsca, z które-
go wiele lat temu ruszyliśmy w ten 
wielki świat. Bo przecież nigdy nie 
kryłem, że te moje śląskie korzenie 
ukształtowały mnie jako człowieka, 
ale też właśnie jako zawodnika. 

- Co jest dla Pana wyznacznikiem 
tego śląskiego charakteru?

- Nie oczekiwać za wiele od świa-
ta. To swoisty rodzaj pokory; na tym 

skrawku ziemi - ze względu na jego 
otoczenie, krajobraz, ale też historię - 
nigdy nie czekało się pasywnie na to, 
co ci dadzą. Zawsze w cenie była cięż-
ka praca, szacunek dla niej i dla każ-
dego, kto stara się swój los poprawić. 
Ja też zresztą przecież doświadczyłem 
takich chwil, w których gra w Feyeno-
ordzie, Liverpoolu i Realu wydawała 
się zupełnie nierealna. Kiedy miałem 
17 lat, owszem, grałem w piłkę, ale też 
dwa razy w tygodniu zjeżdżałem na 
dół do kopalni, by przystosowywać 
się do zawodu górnika. Posmakowa-
łem więc i ciężkiej pracy, charaktery-
stycznej dla ludzi ze Śląska. Trudno 
mi wtedy było marzyć i myśleć, że 
będę dziś kolegą mistrzów świata z 
jednej szatni, a nie „górnikiem doło-
wym”. Nawet wtedy, kiedy zostałem 
przyjęty na etat do kopalni „Knurów” 
i oddelegowany nie do podziemnych 
chodników, ale do robót na stadionie 
Concordii. 

- Od wielu już lat chodzi Panu po 
głowie pomysł własnej akademii pił-
karskiej...

- Rzeczywiście. Nie nazywałbym tego 
nawet akademią, ale raczej „fabryką pro-
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dukującą” dobrych piłkarzy. Przeszłość 
pokazuje, że na Górnym Śląsku tych 
piłkarskich talentów zawsze było rela-
tywnie więcej, niż w innych częściach 
kraju. Więc marzy mi się, by podobną 
placówkę zbudować na bazie któregoś 
ze śląskich klubów. 

- Na jakim etapie jest realizacja tego 
pomysłu?

- Marzyłoby mi się, abyśmy - choć-
by we wstępnej fazie - ruszyli z całym 
projektem od sezonu 2011/2012. Ale 
nawet Jurka Dudka nie stać dziś na to, 
żeby wyłożyć na takie przedsięwzięcie 
27 mln zł, a na tyle wyliczyliśmy wstęp-
ne koszty tego, co zamierzamy. Bardzo 
chciałbym więc zainteresować tym po-
mysłem władze śląskich miast. Może 
któreś zdecyduje się na współpracę? W 
dwóchm, trzech miejscach rozpoczęte 
zostały nawet jakieś wstępne rozmo-
wy.... W końcu wspólnymi siłami - jak 
to zawsze bywało w tym regionie - do-
konywało się rzeczy wielkich. A kilka 
podmiotów - niekoniecznie związanych 
właśnie z samorządami - jest już zainte-
resowanych współdziałaniem. 

- Biorąc pod uwagę organizowane 
przez Pana, np. w Knurowie mecze z 
udziałem Pańskich kolegów-gwiazd 
światowej piłki, śmiało nazwać Pana 
można „ambasadorem Śląska w świe-
cie”...

- Kilku chłopaków rzeczywiście 
przyjechało na Śląsk, przy czym, np. 
Cristiano Ronaldo tej wizyty nigdy 
nie będzie dobrze wspominał. Do dziś 
pamięta, że Portugalczycy przegrali 
z nami w Chorzowie 1-2. Z kolei Mi-
lanowi Baroszowi czy Vladimirowi 
Szmicerowi bardzo się u nas podobało. 
Staram się po prostu, by - dzięki takim 
zaproszeniom - stereotypowe spojrze-
nie na Polskę, na Śląsk, zmieniało się 
wśród zagranicznych gości. I chyba 
mi się to udaje. Obaj byli pod wielkim 
wrażeniem naszego kraju, nie tylko ze 
względu na Kraków, który przy okazji 
wizyty w Knurowie odwiedzili...

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Dariusz Leśnikowski
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