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BUSINESS & LIFE

Oddajemy w Państwa ręce czwarty 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 stał się 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.

Drodzy Czytelnicy, ale to nie wszystko! Możecie dowiedzieć się wiele na temat tego 
co dzieje się w naszym regionie. Niezwykłe wydarzenia kulturalne o których jest mowa 
m.in.w artykule dotyczącym Filharmonii Śląskiej czy w chorzowskim mieście bluesa. 
Zapraszam także do odwiedzenia fantastycznych miejsc jakim są: Hotel Kocierz, hotel 
Szafran czy doświadczyć zapachów i smaków w klubie - restauracji Cinnamon. Piszemy 
w tym numerze także o nielada wydarzeniu, które odbędzie się na polach golfowych 
w Siemianowicach 22 maja 2011, a mianowicie po raz pierwszy na Śląsku turniej o 
diamentową piłeczkę golfową pod nazwą SILESIA BUSINESS&LIFE GOLF CUP, 
nad którym objęliśmy patronat. Myślę, że ten numer będzie dla Państwa wyśmienitą i 
interesującą lekturą.

Klaudiusz Sevkovic

SILESIA
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Kamil Durczok urodził 
się na Śląsku, tu spę-
dził dzieciństwo i do dziś 
wraca w to miejsce. W 
Katowicach stawiał swo-
je pierwsze kroki w me-
diach. Mając dwadzieścia 
parę lat, współtworzył 
program studenckiego 
radia Egida. Potem jego 
pasja dziennikarska nadal 
skupiała się wokół rozgło-
śni radiowych. Pracował 
w Radiu Katowice, został 
dyrektorem i redaktorem 
naczelnym katowickie-
go Radia TOP FM. Jednak 
po pewnym czasie magia 
radia ustąpiła miejsca te-
lewizji. W 1994 roku roz-
począł współpracę z Te-
lewizją Katowice. Droga 
zawodowa Kamila Dur-
czoka obfitowała w wiele 
różnorodnych doświad-
czeń i wyzwań dzienni-
karskich. Jego debiutem 
w ogólnopolskiej telewizji 
był program „Studio par-
lamentarne”. Prowadził 
program publicystyczny 
„W centrum uwagi”, któ-
ry potem został przemia-

Dla wielu dziennikarzy – szczególnie tych zaczynających karierę zawodową – 
jest wzorem, który chcą naśladować. Dla wielu zwykłych ludzi jest przykładem 
na to, że nawet z poważną chorobą można wygrać. Dla większości mieszkańców 
Śląska jest „jednym z nich”.

SILESIA BUSINESS&LIFE

nowany na „Monitor Wia-
domości”. Kolejna ważna 
data w jego zawodowej 
karierze to rok 2001 i 
prowadzenie przez niego 
głównego wydania „Wia-
domości”. W mniej więcej 
tym samym czasie został 
prowadzącym program 
„Forum”, „Gość Jedynki”, 
a także swojego autor-
skiego pomysłu, jakim 
była „Debata”. Przez wie-
le lat Kamil Durczok był 
także gospodarzem wie-
czorów referendalnych i 
wyborczych w TVP 1.

Pasja do dziennikarstwa 
radiowego jednak powró-
ciła, bo w latach 2003 i 
2005 zapraszał na zmia-
nę z Jolantą Pieńkowską 
do Salonu Politycznego 
Trójki. Później rozpoczął 
współpracę z Radiem RMF 
FM, gdzie prowadził au-
dycję „Kontrwywiad Ka-
mila Durczoka”. W końcu 
na horyzoncie pojawia się 
Telewizja TVN. Od 2006 
roku Kamil Durczok jest 
redaktorem naczelnym i 
prezenterem serwisu in-

formacyjnego „Fakty”. 
Dwa lata później na listę 
prowadzonych przez nie-
go programów publicy-
stycznych można dopisać 
także „Fakty po faktach” 
w TVN 24.

Wielokrotnie doceniany 
przez odbiorców i śro-
dowisko dziennikarzy. 
Wśród posiadanych przez 
Durczoka nagród i wy-
różnień można wymie-
nić liczne Telekamery w 
kategorii „Informacje” i 
„Publicystyka” – w tym 
Złota Telekamera w kate-
gorii „Informacje”, którą 
otrzymał w 2008 roku. Na 
jego koncie znajdują się 
też wielokrotne wyróżnie-
nia w postaci Wiktorów 
Publiczności czy nagroda 
miesięcznika „Press” dla 
Dziennikarza Roku.

Kamil Durczok od daw-
na utożsamiany jest z 
dobrym, profesjonal-
nym dziennikarstwem i 
bez wątpienia sukces to 
element stale towarzy-
szący jego drodze zawo-
dowej.
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bym już nie zapłacił. A robiłem to 
na przykład, zaczynając swoją ka-
rierę dziennikarską w Radiu Ka-
towice, gdy pięć razy w tygodniu 
wstawałem o trzeciej trzydzieści, 
a w pozostałe dni o piątej.  Praco-
wałem wtedy w trybie siedem dni 

W czwartek wieczorem 
wracam na Śląsk

SILESIA BUSINESS&LIFE

lega na tym, iż jednego dnia jestem 
dziennikarzem informacyjnym, 
kimś kto przez 26 minut relacjonuje 
ludziom rzeczy,  ważne i doniosłe. 
Co oczywiście – warto to podkreślić 
– jest pewnego rodzaju subiektyw-
ną relacją, bo dzienniki to autorskie 
spojrzenie na świat, uzgadniane z 
wydawcą i autorem materiału. Ko-
lejnego dnia natomiast, mogę roz-
mawiać z politykami, prowadzić 
program publicystyczny „Fakty po 
faktach”. Jeśli odczuwam znużenie 
po kolejnej rozmowie z kopiującym 
wypowiedzi swoich poprzedników 
politykiem, to siadam i piszę felie-
ton. Lekiem na wypalenie zawodo-
we w przypadku dziennikarstwa 
jest właśnie niepowtarzalność w tej 
pracy. Choć nigdy nie wykluczam, 

- Sukces – czym jest dla Pana?
- Jeśli mówimy o sukcesie zawo-

dowym, bo tylko o takim chcę mó-
wić, to jest nim poczucie, że wstając 
codziennie do pracy, nie odczuwa 
się nawet w najmniejszym stopniu 
rutyny. Brak rutyny, brak znuże-
nia oraz świadomość, że praca to 
nie tylko wyzwanie, ale także nie-
prawdopodobna frajda jest jakimś 
rodzajem sukcesu. Ale ten rodzaj 
sukcesu kończy się gdy tracimy 
zapał i chęć do tego, co robimy. 
Sukces to też pozycja w zawodzie, 
możliwość uprawiania dziennikar-
stwa w różnych mediach, czasem 
też to , że goście zapraszani do pro-
gramu z wielu propozycji wybiera-
ją akurat wizytę u mnie, że trudniej 
im odmówić udzielenia wywiadu. 
Poza tym, to także taki sposób pro-
wadzenia rozmowy, w trakcie któ-
rej udaje nam się wydobyć z roz-
mówcy istotną, świeżą informację, 
która ma wartość samą w sobie. To 
potem generuje liczne komentarze 
czy dyskusje. Mówiąc już tak zwy-
czajnie i po ludzku, sukces w za-
wodzie dziennikarza to po prostu 
radość na każdy następny dzień 
pracy.

- Zawsze czuł Pan taką radość na 
kolejny dzień pracy? 

- Parę razy zdarzyło się, że czu-
łem zmęczenie materiału. Ale tez 
łatwo wtedy o proste środki zarad-
cze. Idzie się na urlop i już. Jednak 
tak naprawdę to, co najbardziej po-
maga w takich sytuacjach to różno-
rodność w pracy dziennikarza. W 
moim przypadku różnorodność po-

że kiedyś nie poproszę szefów o 
trzy miesiące wolnego i odetnę się 
od świata.

- Nietrudno zauważyć, że za-
wód dziennikarza wymaga wielu 
wyrzeczeń. Czy jest coś, czego nie 

byłby Pan w stanie poświęcić dla 
tej pracy?

- Z perspektywy 20 lat funkcjo-
nowania w mediach wiem, że dziś 
nie byłbym w stanie pracować już 
na takich wysokich obrotach, jak 
kiedyś. To jest cena, której na pew-
no nie zapłacę za ten zawód. Dziś 
wiem, gdzie jest fizyczny próg mo-
ich możliwości i kiedy zaczynają 
się moje problemy ze zdrowiem. 
Dwa lata temu był taki epizod w 
pracy, krótko przed wyborami w 
Ameryce, do których się bardzo 
intensywnie przygotowywaliśmy. 
Wtedy mój organizm zapalił świa-
tełko ostrzegawcze i wiedziałem, że 
to moment, w którym trzeba trochę 
zwolnić tempo. Ceny, jaką płaciłem 
kiedyś za pracę w mediach, dziś 
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w tygodniu i nie zdawałem sobie 
sprawy z tego, co się dzieje wokół.

- A dziś chce Pan dostrzegać 
zmieniającą się rzeczywistość nie 
tylko przez pryzmat zawodu...

- Dziś istotne jest dla mnie, czy 
mam czas na rozmowę ze swoim 
dzieckiem, na rozwijanie swoich 
pasji, które niekonieczne wiążą się 
zawsze z dziennikarstwem. Istotne 
jest to, czy potrafię te wszystkie ele-

menty – pracę, życie rodzinne, pasję 
– połączyć ze sobą. Jeśli przestanie 
mi się to udawać, to będę wiedział, 
że coś jest nie w porządku.

- Media kiedyś, gdy zaczynał 
Pan zajmować się dziennikar-
stwem a media dzisiaj?

- To są dwa różne światy. Nie 
wydaje mi się, by w jakiejkolwiek 
innej sferze życia – poza technolo-
giami czy medycyną – nastąpił w 

SILESIA BUSINESS&LIFE

Polsce tak wielki rozwój, jak wła-
śnie w mediach. Kiedy zaczyna-
łem swoją przygodę z dziennikar-
stwem, funkcjonowało tylko jedno 
publiczne radio, pozostające w 
strukturze Radiokomitetu. Do tego 
dochodziła jedna telewizja i racz-
kujące Radio Małopolska Fun, z 
którego potem zrodził się RMF. To 
była rzeczywistość mediów z tam-
tych lat. Chcąc wejść w nią, trzeba 
było zacząć od radia studenckiego, 
a dopiero później próbować swoich 
sił w mediach publicznych. Dzisiaj 
na dobrą sprawę każdy może być 
właścicielem mediów, chociażby 
za pomocą Internetu. Można w 
nim za pośrednictwem bardzo ma-
łych środków stworzyć radio czy 
telewizję. Jedyne co nas ogranicza 
w tym zakresie, to chyba tylko na-
sza wyobraźnia. Jednak myślę, że 
ten ogień i pasja, które pojawiały 
się w naszych oczach 20 lat temu, 
gdy zaczynaliśmy dziennikar-
stwo, dziś nadal towarzyszą wielu 
młodym dziennikarzom. I kiedyś 
i dziś ta pasja to chęć bycia dzien-
nikarzem wraz z pogodzeniem się 
z wyrzeczeniami, które wiążą się 
z tym zawodem. Kiedy obserwuję 
podejście do pracy dziennikarzy, 
którzy przychodzą do „Faktów”, 
to dostrzegam spore podobieństwo 
do mojego nastawienia do zawodu 
kiedyś. Natomiast jeśli ktoś nie ma 
tej pasji, to po prostu nie ma go w 
„Faktach”.

- Wybrał Pan świat mediów, a w 
nim świat telewizji. Czego nie ma 
radio, a ma telewizja?

- Raczej telewizja mnie wybrała, 
niż ja ją. Jestem dzieckiem radia. 
Byłem zakochany w nim i nadal 
jestem. W moim przypadku wy-
bór telewizji był naturalnym roz-
wojem ścieżki zawodowej. Kiedy 
zakończyłem współpracę z radiem, 
to nastał czas, w którym w ogóle 
zastawiałem się, co robić dalej w 
życiu. Wtedy pojawiły się pomysły 
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na agencję PR-owską czy reklamo-
wą. Po jakimś czasie odezwała się 
do mnie szefowa programowa TVP 
Katowice Ela Piętak i zapropono-
wała: „wymyśl program i zacznij 
go robić”. Jeszcze za czasów pracy 
w radiu, pojawiała się współpraca 
z telewizją. Zdarzało się, że do ra-
dia przyjeżdżał operator i filmował 
poranne rozmowy z politykami, 
które tam prowadziłem. Jednak 
wracając do początków w telewizji, 
po propozycji wymyślenia jakiegoś 
programu, napisałem kilka kon-
spektów. Pomysły się spodobały, 
a potem padły kolejne propozy-
cje – najpierw z Telewizji Polonia, 
później z programu pierwszego 
polskiej telewizji. Na pewno po-
równując radio i telewizję, to dru-
gie medium ma ogromną siłę raże-
nia. Dziś telewizja to główna scena 
wydarzeń politycznych i jeśli ktoś 
chce się nią zajmować, to prędzej 
czy później musi trafić właśnie tu.

- Dobrze informować to zna-
czy...

- Dzisiaj nie ma na to pytanie 
prostej odpowiedzi. W pewnym 
sensie możemy powiedzieć, że jeśli 
dobrze informujemy, to widzowie 
chcą nas oglądać. Jeśli widzów nam 
przybywa, to znaczy, że otrzymują 
to, czego oczekują. Choć mogliby-
śmy pewnie przeprowadzić wielo-
godzinny spór o to, co jest ważne, a 
co nie spośród wielu tysięcy infor-
macji, z których tylko część trafia 
do serwisu. W tym sporze polityk 
będzie uważać, że media nie poru-
szają wielu istotnych z jego punktu 
widzenia kwestii, profesor medy-
cyny z kolei będzie upierał się, że w 
serwisach za mało mówi się o waż-
nych odkryciach medycznych. Tu-
taj właśnie pojawia się rola dzien-
nikarza, który próbuje połączyć ze 
sobą różne światy i różne treści. 

- Czy rzetelność, bezstronność, 
różnorodność – podstawowe po-
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stulaty kodeksu etyki dzienni-
karskiej – są w praktyce do pogo-
dzenia z obowiązkiem szybkiego 
informowania?

- Największym kapitałem me-
diów jest zaufanie odbiorców. Lu-
dzie siadają przez telewizorem, 
włączają „Fakty” i uznają, że infor-
macje, które podajemy są rzetelne, 
sprawdzone i w miarę bezstronne. 
Jeśli  któregoś dnia ulegniemy po-
kusie żeby zmanipulować, pomi-
nąć, przemilczeć albo wyolbrzymić 
- widzowie się od nas odwrócą i 
pójdą do konkurencji. Każda treść 
pojawiająca się w serwisie jest kon-
frontowana jednocześnie z materia-
łami z dziesiątek innych mediów. 
W związku z tym, jeśli się pomy-
limy, to bardzo szybko to zostanie 
dostrzeżone.

- Dziennikarstwo nie jest wolne 
od różnych dylematów...

- Jednym z bardziej obrazowych 
dylematów, przed którym musiały 
stanąć media w Polsce to wydarze-
nia z 10 kwietnia. Kiedy zaczynały 
docierać pierwsze informacje o tym, 
co się wydarzyło, na dobrą sprawę 
wszyscy wiedzieli, jaki jest finał 
katastrofy samolotu prezydenckie-
go. Mimo to, do ostatniej chwili, do 
momentu oficjalnego potwierdze-
nia, informacja ta nie wybrzmiała w 
mediach tak, jak większość z nas ją 
postrzegała w swojej głowie. Dzisiaj 
cnotą wielu mediów jest to, że po-
dają informacje, rozpoczynając od 
słów: „jak redakcja nieoficjalnie do-
wiedziała się”... W przypadku zda-
rzeń z 10 kwietnia media w Polsce 
wykazały się dużą odpowiedzial-
nością, czekając na ostateczne ich 
potwierdzenie. To był ogromny dy-
lemat. Z jednej strony powinność in-
formowania widzów jak najszybciej, 
a z drugiej brak oficjalnego potwier-
dzenia tak tragicznej informacji. 

- To był ogólny dylemat wszyst-
kich mediów, a osobisty? Jakie 

największe wątpliwości, dylema-
ty napotyka Pan w tej pracy?

- Dla mnie sporym dylematem 
jest przekazywanie informacji 
związanych z dziećmi. Dziecko w 
zderzeniu ze światem medialnym 
jest kompletnie bezbronne. Często 
dzieci są bohaterami traumatycz-
nych wydarzeń  - dylematem jest 
to, jak przekazać taką informację, 
nie pogłębiając przy tym jednocze-
śnie traumy przeżytej już przez ma-
łego bohatera. Drugim dylematem 
jest sposób ochrony widzów przed 
drastycznymi zdjęciami. Każdego 
dnia otrzymujemy wiele materia-
łów o bardzo drastycznym zabar-
wieniu – zawsze wtedy  pojawia 
się pytanie, w którym momencie 
należy zrobić cięcie i pokazać tylko 
ten fragment materiału. Oczywiście 
czasem zdarza się, że przy braku 
czasu pewne treści są emitowane w 
zbyt drastycznej formie, ale reakcja 
widzów na to jest błyskawiczna. 
Bardzo nie lubię takich sytuacji i 
bardzo staram się ich unikać. 

- Która spośród nagród i wyróż-
nień za pracę dziennikarską ma 
dla Pana największe znaczenie?

- Każda, bo każda jest inna. Czym 
innym był tytuł Dziennikarza 
Roku przyznany przez środowisko 
dziennikarzy, które słynie raczej z 
konkurencji, a nie ze współpracy. 
Zupełnie inne znaczenie mają dla 
mnie wszystkie Telekamery, bo 
świadczą one z kolei o pozytyw-
nej opinii widzów. Jednak bardzo 
ważne miejsce na półce wszystkich 
moich nagród zajmują te pocho-
dzące z regionu. Dowodzą one, że 
ludzie nie zapomnieli o tym skąd 
jestem i gdzie mieszkam. Dzięki 
temu wiem, że Ślązacy postrzegają 
mnie jako „faceta stąd”. Oczywi-
ście nie staram się jakoś intensyw-
nie i sztucznie faworyzować Śląska 
wśród innych regionów, ale jedno-
cześnie nie ukrywam swoich ko-
rzeni i lubię o nich mówić.

- Ślązacy lubią mówić o swo-
ich korzeniach, będąc poza Ślą-
skiem?

- Sądzę, że w ostatnich latach 
raczej nie mamy z tym problemu, 
choć pewnie zdarzają się wyjątki. 

- A czym dla Pana jest miejsce, z 
którego Pan pochodzi?

- Jest przede wszystkim domem. 
Niemcy mają na to dobre określe-
nie „heimat”, które na Śląsku do-
brze rozumiemy, choć w Polsce 
generalnie budzi niezrozumienie 
i opór. Jednak trudno w polskim 
języku znaleźć odpowiednik nie-
mieckiego słowa, bo tłumacząc je 
jako „mała ojczyzna” chyba nie do 
końca oddajemy sens i znaczenie 
pierwotnego określenia. Śląsk jest 
dla mnie domem  – dobrze czuję 
się zarówno w Katowicach, jak i 
we Wrocławiu. Wiem, że na Śląsku 
są ludzie, którzy myślą podobnie i 
wyznają podobny system wartości, 
który niekoniecznie jest powszech-
ny w innych miejscach. Praktycz-
nie oznacza to, że dla nas – miesz-
kających na Śląsku – siedemnasta 
to siedemnasta, a nie siedemnasta 
piętnaście. 

- Siedemnasta, a nie siedemna-
sta piętnaście, czyli punktualność. 
Co jeszcze ceni Pan w Ślązakach?

- Choć to mało odkrywcze, to w 
Ślązakach cenię solidność, praco-
witość i rzetelność. Poza tym na 
Śląsku panuje zasada – słowo to 
słowo. Pamiętam bardzo dobrze 
obrazującą to pewną sytuację z 
dzieciństwa. W kamienicy, w któ-
rej mieszkałem, moją sąsiadką była 
starsza pani. Kiedy moi koledzy 
obiecali, że przyniosą jej węgiel o 
siódmej rano, jeszcze przed wyj-
ściem do szkoły, to wiedziałem, że 
dokładnie o tej porze stawią się u 
starszej pani z dwoma wiadrami 
węgla. To, co cenię w Ślązakach, to 
drobiazgi, które czasem są trudne 
do opisania lub w opisie brzmią 

SILESIA BUSINESS&LIFE
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trochę banalnie. Jednak kiedy się te 
wszystkie wartości złoży w całość i 
przeniesie na tutejszą codzienność, 
która zresztą z różnych względów 
nie była łatwa, to widać, że Ślązacy 
stworzyli sobie swój własny świat. 
Był to świat wartości, na których 
mogli się oprzeć. Dziś one także 
funkcjonują i nadal są bardzo waż-
ne. 

- Na ile śląskie korzenie mogą 
mieć wpływ na to, jak jesteśmy 
postrzegani przez ludzi z innych 
regionów?

- Pochodzenie nie ma znaczenia. 
Rzekomych ofiar śląskich prześla-
dowań w różnych częściach Polski 
jest wiele. Ludzie, którzy mówią, 
że im się nie udało, że ktoś ich wy-
gryzł ze względu na śląskie pocho-
dzenie, mijają się z prawdą. Nam, 
Ślązakom – podobnie jak wszyst-
kim innym – tak samo łatwo, jak i 
trudno jest robić poza Śląskiem to, 
co kochamy czy lubimy. Jedyne co 
nas dzieli od innych regionów, to 
odległość. Jeśli człowiek chce bar-
dzo coś robić, to może to osiągnąć 
wszędzie i niezależnie od swoich 
korzeni.

- Dlaczego trudnymi wydarze-
niami związanymi z Pana chorobą 
chciał się Pan podzielić z innymi?

- Z dwóch powodów zdecydowa-
łem się na publikację książki „Wy-
grać życie”. Jednym z nich były 
słowa Krysi Bochenek, które po-
wiedziała mi, gdy leżałem w szpi-
talu: „zobaczysz, jeszcze napiszesz 
o tym książkę”. Wtedy się roze-
śmiałem i odpowiedziałem, że ni-
gdy w życiu tego nie zrobię. Jak się 
potem okazało to ja się pomyliłem, 
a nie ona. Drugim, jeszcze istotniej-
szym powodem było kilkadziesiąt 
tysięcy listów, które przyszły do 
mnie w czasie choroby czy w mo-
mencie, w którym powiedziałem 
oficjalnie, że choruję. Te listy mam 
do dziś. Wtedy frustrujące było dla 

mnie to, że nie byłem w stanie od-
pisać na nie wszystkie. Nagle zda-
łem sobie sprawę, że wbrew mojej 
woli, powstał potężny balon wokół 
mojej osoby i choroby. Do decyzji 
o wydaniu książki bardzo inten-
sywnie przekonywało mnie także 
wydawnictwo, które zgłosiło się do 
mnie z propozycją jej publikacji. W 
końcu doszedłem do wniosku, że 
powiedzenie o chorobie, o moich 
przeżyciach, uczuciach moich bli-
skich może pomóc innym, którzy 
także zderzyli się z takim doświad-
czeniem. Moment, w którym czło-
wiek dowiaduje się o takiej choro-
bie powoduje pełne oszołomienie, 
zagubienie, które doskonale zna-
łem z własnego doświadczenia i 
które widziałam u innych chorych. 
Pomyślałem, że opowieść faceta, 
który przeszedł przez to wszystko 
– tak jak inni ludzie i do tego jest 
kimś, kogo się zna i któremu w 
jakiś sposób się ufa – może zwy-
czajnie pomóc. Poza tym książka 
poświęcona moim przeżyciom w 
walce z chorobą jest wielką zasługą 
Piotra Mucharskiego. Z ogromnym 
taktem i wrażliwością wyciągnął 
ze mnie wszystkie doświadczenia i 
emocje z tamtego okresu.

- A reakcja zwrotna czytelni-
ków?

- Do dziś ludzie pytają o książ-
kę w księgarniach. Do tego doszło 
wiele listów, które sygnalizowały 
pozytywny odbiór. Fakt, że nieza-
leżnie od tego kim się jest, chorobę 
przechodzi się tak samo, tak samo 
się cierpi i nikt nie ma w tym przy-
padku taryfy ulgowej - to chyba 
jeden z bardziej krzepiących wnio-
sków płynących z książki.

- W trudnych – zawodowych, ro-
dzinnych, zdrowotnych momen-
tach życia siły szuka Pan w ...

- W momentach trudnych jestem 
nie do zniesienia . Nie odkrywam 
w sobie żadnych zdolności czy 

źródeł siły w trudnych chwilach 
życia. 

- A jak wyglądał Pana dom ro-
dzinny?

- To był typowy, fajny dom. Z 
dzieciństwa kojarzę głównie dwa 
obrazy. Jednym z nich jest zaszcze-
piona przez babcię miłość do ksią-
żek. Potrafiłem siedzieć w domu i 
czytać pięć książek równocześnie. 
Drugi obraz to normalna, regular-
na łobuzerka. Mieszkałem w dziel-
nicy Kostuchna, która dzisiaj jest 
bardzo nobilitującą dzielnicą Kato-
wic i ekskluzywnym podmiejskim 
osiedlem. Natomiast kiedyś była 
to wiocha z dwoma walczącymi 
między sobą bandami. Generalnie 
miałem bardzo typowe, ale równie 
szczęśliwe dzieciństwo.

- Teraz jest czas dzieciństwa 
Pana syna... Co najważniejszego 
chce Pan mu przekazać?

- Przede wszystkim to Go roz-
pieszczam – mój tata choć kochał i 
kocha nas z bratem bardzo był pod 
tym względem bardziej umiar-
kowany. Ale zawsze otrzymywa-
łem od niego mnóstwo dobrego 
przykładu. Chciałbym, by moje 
dziecko było wrażliwym czło-
wiekiem – takim, jakich jest coraz 
mniej współcześnie. Dziś znacz-
nie bardziej modny jest cynizm 
i bezwzględność. Staram się tak 
ukształtować mojego syna, by stał 
się konsekwentnym i dzielnym 
człowiekiem. 

- Prowadził Pan wiele progra-
mów, relacjonował wiele wyda-
rzeń, które były największym wy-
zwaniem dziennikarskim?

- Niestety, w mediach zwykle 
największe przedsięwzięcia zawo-
dowe dotyczą sytuacji, zdarzeń, 
których nigdy byśmy sobie czy 
innym nie życzyli. Na pewno naj-
większym wyzwaniem organiza-
cyjnym i emocjonalnym było rela-
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cjonowanie ostatnich dni z życia 
papieża. W głowie tkwiła świado-
mość, że uczestniczymy zawodowo 
w jednym z największych medial-
nych wydarzeń tego wieku. Nigdy 
wcześniej w jednym miejscu nie 
było tylu mediów równocześnie i 
tylu mniej lub bardziej umiejętnych 
prób przedstawienia dziejących się 
wydarzeń. W tym przypadku wy-
darzeń dotykających bardzo trud-
nej materii – odchodzenia człowie-
ka, który dla nas wszystkich był 
bardzo ważny i wyjątkowy. Okre-
ślam to doświadczenie jako smut-
ny paradoks zawodu dziennikarza 
– uczestniczyliśmy zawodowo w 
największym przedsięwzięciu, któ-
rego tak naprawdę nigdy nie chcie-
libyśmy relacjonować.

- A wyzwania ciekawe, ale nie 
angażujące tak bardzo emocjonal-
nie?

- Z takich wydarzeń ciekawych i 
neutralnych emocjonalnie na pew-
no mogę wymienić wybory. Wyda-
rzenie bardzo istotne w demokracji. 
To test, który zdają nie tylko polity-
cy, ale także media. Sposób ukazy-
wania polityki przez dziennikarzy 
determinuje frekwencję wyborów. 
Wszystkie wieczory wyborcze były 
wielkimi wyzwaniami, które mile 
wspominam. Mam też mnóstwo 
takiej osobistej satysfakcji z tego, 
że razem z moim znakomitym ze-
społem udało się dobrze zrelacjo-
nować wybory w USA. Wyzwa-
niem są także  „Fakty po faktach”, 
program, który bardzo szybko za-
istniał w świadomości widzów i 
równie szybko zajął w niej wysoką 
pozycję.

- Który moment typowego dnia 
pracy lubi Pan najbardziej?

- Lubię 19.26 wtedy, kiedy mamy 
poczucie, że się udało. To co sobie 
zakładaliśmy – jako zespół – zosta-
ło osiągnięte. Drugim momentem 
w pracy, który lubię najbardziej to 
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dzień po emisji serwisu, kiedy do-
staję wydruk wysokiej oglądalno-
ści minionego wydania.

- Żeby mieć to poczucie, że się 
udało, że było soczyście i profe-
sjonalnie, trzeba się dobrze przy-
gotować. 

- To jest wielka fabryka informa-
cji, która pracuje na trzy zmiany. 
Istotna jest szybka reakcja na zda-
rzenia, które przychodzą niespo-
dziewanie – przykładem sytuacji 
wymagającej nagłej reakcji 
była tragedia w kopalni Ha-
lemba. Informacja o tej kata-
strofie pojawiła się godzinę 
przed wydaniem, do którego 
byliśmy już właściwie w peł-
ni przygotowani i które tema-
tycznie było zupełnie inne. 
W tamtej chwili musieliśmy 
wszystko na nowo przemo-
delować i jak najszybciej ze-
brać informacje o katastrofie. 
Następne wydania Faktów 
realizowaliśmy już nie ze stu-
dia w Warszawie, a właśnie 
sprzed kopalni.

- Wiele razy stał Pan po 
stronie zadającego pytania. 
Czasem też odpowiadające-
go na nie. Jak z tych dwóch 
perspektyw postrzega Pan 
swoich rozmówców? 

- Rozmówcy dzielą się na 
kilka kategorii. Najtrudniej-
sza grupa to tak zwani roz-
mówcy misyjni. Przychodzą 
z misją , która w ich odczu-
ciu jest nieprawdopodobnie 
ważna i tylko ją w trakcie 
rozmowy chcą przekazać. 
Bez względu na to, czy py-
tam ich o pogodę, politykę 
czy pasję rozmówcy misyjni 
opowiadają o tym, o czym 
chcą opowiadać. Lista tego 
typu osób w naszych me-
diach jest dosyć długa. Roz-
mowa z nimi jest naprawdę 

męcząca i trudna. Natomiast przy-
jemnie rozmawia się z osobami, 
które odpowiadają w miarę moż-
liwości na zadawane im pytania 
– nawet na te, które są trudne czy 
niewygodne. Sam pamiętam kilka 
wywiadów, które nie były dla mnie 
wygodne i łatwe. Wtedy nie opo-
wiadałem o tym, co chciałbym po-
wiedzieć, tylko byłem przyciskany 
do muru... W związku z tym mam 
świadomość, że trzeba mieć sporą 
cierpliwość, by dziennikarza wy-
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słuchać do końca i odpowiedzieć. 
Dzięki temu, że czasem zamieniam 
rolę pytającego na odpowiadające-
go domyślam się, jak wściekli mu-
szą być politycy, kiedy ja ich męczę 
niewygodnymi pytaniami.

- Dziękuję bardzo za rozmowę, 
myślę, że nie należała do tych mę-
czących.  

Rozmawiała Dominika Tkocz
Foto: TVN

Foto: Irek Dorożański
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Województwo śląskie to region szczególny. Nigdzie indziej odklejanie łat i naleciałości minionych epok nie odbywa się 
z takim rozmachem i na taką skalę. Nigdzie indziej przemiany nie sięgają tak głęboko w mocno zakorzenioną warstwę 
stereotypów. Ta metamorfoza cały czas trwa, dokonuje się na naszych oczach. Przechodzenie od dominacji tradycyjnego 
przemysłu, do nowoczesności jest procesem trudnym i czasochłonnym. Kultura może stanowić pomost, który ułatwia prze-
prawę na drugą stronę.

Śląskie oglądane z perspektywy przemysłu ciężkiego, spowite unoszącą się nad nim kurtyną spalin i dymu, odchodzi 
powoli w zapomnienie. Nie oznacza to jednak, że ten industrialny krajobraz, jakże odmienny i wyjątkowy zarazem, nie 
ulega przeobrażeniom. I nie chodzi tu wyłącznie o zmiany w samej architekturze, w warstwie technicznej często osiero-
conych, poprzemysłowych obiektów, ale przede wszystkim w jego postrzeganiu. Pokopalniane szyby, charakterystyczne 
śląskie familoki z czerwonej cegły i wznoszące się dumnie ku niebu kominy elektrowni już nie szpecą, a wręcz przeciwnie, 
zaczynają żyć.

Szlak Zabytków Techniki, skupiający ponad trzydzieści oryginalnych, architektonicznych obiektów jest tego znakomi-
tym przykładem. Ten wyjątkowy w skali kraju produkt turystyczny stanowi przykład tęsknoty za tradycją i umożliwia to, 
co na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło niemożliwe - swoistą wędrówkę w czasie. Wyprawa do podziemnego serca 
śląskich kopalń, spacer wąskimi uliczkami Nikiszowca, czy przeprawa łodzią w Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich 
Górach, zapewniają niezapomniane przeżycia dla zwiedzających i są świadectwem ogromnej siły regionu, tkwiącej w jego 
różnorodności. Tysiące osób, które każdego roku odwiedzają obiekty rozmieszczone na Szlaku są tylko potwierdzeniem, że 
każdy z tych obiektów ma szansę na drugi oddech. Tak jak cały Śląsk.

Województwo śląskie to nie tylko różnorodność krajobrazu, bogactwo form i treści architektonicznych i turystycznych, 
to także region bogaty w wydarzenia kulturalne. Coraz większy nacisk kładzie się na podkreślenie unikalnych walorów re-
gionu, wytłuszczenie ich i wyrażenie poprzez sztukę. Wachlarz instytucji i wydarzeń kulturalnych, które mają swoją prze-
strzeń w regionie jest bardzo szeroki. Obok instytucji artystycznych wspieranych przez samorząd województwa śląskiego, 
wśród których znajdują się choćby Teatr Rozrywki w Chorzowie, Opera Śląska w Bytomiu, czy Filharmonia Śląska w Kato-
wicach, z budżetu wspierani są także twórcy indywidualni oraz środowiska kultury.To także coraz prężniej rozwijające się 
przedsięwzięcia artystyczne tj. Ars Cameralis Silesia Superioris, festiwal tworzący swoją, alternatywną wizję Śląska.

Tych wizji jest więcej. Śląskie nie daje się ująć w ciasne ramy, zmienia się i przeistacza wraz ze swoimi mieszkańcami. 
Podąża za trendami, tętni życiem nie tracąc nic ze swojej oryginalności. Mnogość wrażeń, bogata oferta kulturalna i ludzie, 
którzy z dnia na dzień pracują nad zmianą jego wizerunku, sprawiają, że przeszłość idealnie współgra z teraźniejszością, 
tworząc nową płaszczyznę wymiany myśli i doświadczeń. Otwiera się na ludzi i daje im narzędzia do zmiany zastanej 
rzeczywistości. Oswaja ją poprzez kulturę i sztukę, która parafrazując słowa Josepha Conrada jak ucho i wielkie oko świata: 
słyszy i widzi - i ma zawstydzić, drażnić, budzić sumienie. I robi to coraz skuteczniej.

www.slaskie.pl

ŚLĄSKIE OTWARTE NA KAŻDEGO
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Od tego sezonu artyści i pracownicy Fil-
harmonii Śląskiej pracują w zmienionych 
warunkach lokalowych. Wymusiły to oko-
liczności – remont jej siedziby. Na tymcza-
sową siedzibę podczas remontu gmachu 
przy ul. Sokolskiej wybrano halę widowi-
skową przy ul. Pszczyńskiej 6 w Katowicach 
Giszowcu. Do Giszowca jest dobry dojazd 
samochodem, przy sali są udostępnione 
miejsca parkingowe, a przejazd autobusem 
z centrum trwa zaledwie kwadrans. Zimą 
dzień jest krótszy, ale od wiosny warto tu 
zajrzeć nie tylko na koncert. Kusi zabytkowy 
Giszowiec i otaczające lasy.  

Filharmonicy, mimo remontu, nie za-
przestali muzykowania. Koncertują nie tyl-
ko przy  Pszczyńskiej 6. Często występują 
w kościołach, Centrum Nauki i Edukacji 
Muzycznej Symfonia, domach kultury, pała-
cach, w studiu Polskiego Radia Katowice. 30 
stycznia Chór FŚl da ekumeniczny koncert 
muzyki prawosławnej, protestanckiej i kato-
lickiej w kościele w Katowicach Bogucicach. 
5 marca w Akademii Muzycznej wystąpi Ślą-
ska Orkiestra Kameralna, obchodząca swe 
30-lecie. Warto więc śledzić uważnie kolejne 
koncertowe zapowiedzi, m.in. na interneto-
wej stronie: www.filharmoniaslaska.pl. 

To już 66. sezon Filharmonii Śląskiej. Or-
kiestra Symfoniczna pierwszy koncert dała 
26 maja 1945 roku. W 1974 r. powstał  Chór 
Filharmonii, a 7 lat później Śląska Orkiestra 
Kameralna.  Podczas rozbudowy najmłod-
szy z zespołów gra wespół z symfonikami, 
ale raz za razem zapraszany jest do koncer-
tów pod własnym szyldem. Powrót do od-
nowionej siedziby pozwoli jeszcze bardziej 
rozwinąć jego skrzydła. 

Od dawna do Filharmonii Śląskiej przy-
bywali najwybitniejsi artyści z kraju i ze 
świata. U progu obecnego sezonu pojawiła 

się na estradzie filharmoników wielka dama 
światowej wokalistyki Ewa Podleś. Swój 
jubileusz w tym sezonie obchodził w Kato-
wicach Tadeusz Strugała, a 4 lutego, w roku 
swoich 85. urodzin, koncert poprowadzi 
maestro Jan Krenz.

Misją Filharmonii Śląskiej jest prezen-
towanie muzyki wśród rozmaitych grup 
odbiorców – wytrawnym melomanom i 
tym, którzy przychodzą na koncert po raz 
pierwszy; muzyki dla koneserów i popu-
larnej, przebojów klasyki i dzieł naszego 
czasu. Do legendy przeszedł monograficz-
ny koncert studenta Henryka Mikołaja Gó-
reckiego z sześcioma prawykonaniami jego 
utworów. Stąd Filharmonia Śląska słynie 
z konsekwentnej promocji zarówno nowej 
muzyki, jak i młodych wykonawców. Ogło-
siła wespół z Marszałkiem Województwa 
Śląskiego kompozytorski konkurs na dzieło 
sławiące jedną z piękniejszych kart w dzie-
jach Górnego Śląska – III Powstanie Śląskie. 
Utwór uhonorowany I nagrodą zostanie 
wykonany podczas koncertów 2 maja 2011 
roku na Górze Św. Anny i następnego dnia 
w Katowicach. Filharmonia Śląska baczną 
uwagę świata przykuwa organizowanymi 
od 1979 r. Międzynarodowymi Konkursami 
Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga. Chęć 
udziału w ostatnim (w 2007 roku) zgłosiło 
209 dyrygentów z 43 państw. Rozpoczęto 
już przygotowania do dzie-
wiątego turnieju młodych 
dyrygentów, który odbędzie 
się w listopadzie 2012 roku.

Obok koncertów Filhar-
monia Śląska skutecznie 
podsyca zainteresowanie 
koncertami umuzykalniają-
cymi, zwanymi audycjami, 
które odbywają się nie tylko 

w szkołach, ale i w przedszkolach. Liczba 
zwłaszcza tych ostatnich, realizowanych w 
całym województwie, rośnie, co cieszy przy 
braku należytej edukacji muzycznej w pro-
gramach szkolnych.

Od 1998 roku Filharmonię Śląską arty-
stycznie prowadzi Mirosław Jacek Błaszczyk, 
zaś dyrektor naczelną w 2001 roku została 
Grażyna Szymborska. Dzięki przychylności 
władz województwa można było pomyśleć 
o niezbędnym remoncie. Pozyskano z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzic-
two Kulturowe, Działania 11.2. środki na 
projekt „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej 
w Katowicach”. Rozbudowa rozpoczęta 14 
września minionego roku i ma zakończyć 
się w połowie 2012 r. Całkowita wartość 
projektu to ponad 30 mln zł, z czego ponad 
19 mln zł pochodzi ze środków unijnych, a 
ponad 12 mln zł z budżetu Województwa 
Śląskiego. Remont prowadzi konsorcjum 
Mostostalu Warszawa S.A. i hiszpański Ac-
ciona Infraestructuras S.A. według projektu 
poznańskiej firmy Consultor, wyłonionego 
w 2006 roku drogą architektonicznego kon-
kursu. Wszyscy dokładają starań, by 68. se-
zon Filharmonia   Śląska rozpoczęła już w 
odnowionym gmachu. 

Rozbudowuje siedzibę, ale…
Filharmonia Śląska koncertować nie przestała
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www.slaskie.pl

Szlak Zabytków Techniki Wojewódz-
twa Śląskiego powstał w październiku 
2006 roku, by stać się konkurencyjnym 
regionalnym produktem turystycznym, 
wspierającym i wzmacniającym markę 
województwa. Kopalnie, huty, elektrow-
nie i fabryki stanowią ważną część na-
szej historii oraz przemysłowej tradycji. 
Zabytki przemysłowe odzwierciedlają 
przemiany, jakie zachodziły w ewolucji 
gospodarki oraz technologii w naszym 
regionie.

Ten sieciowy produkt turystyczny 
to samochodowy szlak łączący obiekty 
związane z tradycją górniczą i hutni-
czą, energetyką, kolejnictwem, łącz-
nością oraz produkcją wody i przemy-
słem spożywczym. Od października 

2010 roku tworzy go 36 obiektów, które  
w minionych wiekach były świadkami 
rewolucji przemysłowej. Podczas wizyty 
w podziemnym świecie kopalń i sztolni, 
browarach i parowozowniach, kuźniach, 
fabrykach można spotkać unikatowe ma-
szyny i urządzenia – prawdziwe perły 
techniki. 

Wędrówka po szlaku to niesamo-
wita podróż w czasie, gwarantują-
ca świetną rozrywkę i niezapomnia-
ne wrażenia. To atrakcyjny sposób 
na poznanie historii naszego regionu  
oraz propozycja przeżycia wspaniałej 
przygody. Obiekty charakteryzuje au-
tentyczność oraz duże zróżnicowanie i 
interaktywność ekspozycji. Szlak zachę-
ca do zdobywania wiedzy w niebanalny 

sposób. Wizyta w różnorodnych, poło-
żonych nieopodal siebie obiektach po-
zwala na dotknięcie i poznanie dziejów 
przedmiotów i zjawisk, które towarzyszą 
nam do dziś. 

W styczniu 2010 roku Szlak Zabytków 
Techniki stał się jednym z 13 szlaków 
regionalnych w ramach Europejskiego 
Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (Eu-
ropean Route of Industrial Heritage), a 
trzy jego punkty – Zabytkowa Kopalnia 
Węgla Kamiennego „GUIDO”, Tyskie 
Browarium i Muzeum Browaru Żywiec 
– zostały tzw. „punktami kotwicznymi” 
ERIH. 

Szlak Zabytków Techniki Wojewódz-
twa Śląskiego aspiruje do miana unika-
towego sieciowego produktu turystycz-

ŚLĄSKIE OTWARTE NA KAŻDEGO
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Muzeum Produkcji Zapałek
ul. Ogrodowa 68, Częstochowa
Muzeum Historii Kolei
ul. K. Pułaskiego 100/120, Częstochowa
Sztolnia Czarnego Pstrąga
Park Repecki ul. Śniadeckiego, Tarnowskie Góry
Zabytkowa Kopalnia Srebra
ul. Szczęść Boże 81, Tarnowskie Góry
Zabytkowa Stacja Wodociągowa „ZAWADA”
ul. Bytomska 6, Karchowice
Muzeum Chleba, Szkoły i  Ciekawostek
ul. Z. Nałkowskiej 5, Radzionków
Górnośląskie Koleje Wąskotorowe
Dworzec PKP w Bytomiu, wejście od ul. Zabrzańskiej
Dworzec kolejowy
ul. 3-go Maja 16, Sosnowiec
Centralne Muzeum Pożarnictwa
ul. Stadionowa 7, Mysłowice
Galeria Szyb Wilson
ul. Oswobodzenia 1, Katowice
Osiedla Nikiszowiec, Katowice
Osiedla Giszowiec, Katowice
Elektrociepłownia Szombierki
ul. Kosynierów 30, Bytom
Kolonia robotnicza „Ficinus”
ul. Kubiny, Ruda Śląska
Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze
ul. 3-go Maja 19
Skansen Górniczy „Królowa Luiza”, Zabrze
ul. Wolności 410
Szyb „Maciej”
ul. Srebrna 6, Zabrze
Radiostacja, Gliwice
ul. Tarnogórska 129
Muzeum Techniki Sanitarnej
ul. Edisona 16, Gliwice
Muzeum w Gliwicach
- Oddział Odlewnictwa Artystycznego
ul. Bojkowska 37, Gliwice
Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej
ul. Szkolna 1, Rudy
Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”
ul. Mościckiego 3, Rybnik
Muzeum Energetyki
ul. Wyzwolenia 30, Łaziska Górne
Tyskie Browarium
ul. Mikołowska 5, Tychy
Muzeum Prasy Śląskiej
ul. Piastowska 26, Pszczyna
Muzeum Techniki i Włókiennictwa
Pl. Żwirki i Wigury 8, Bielsko-Biała
Dworzec kolejowy
ul. Warszawska 2, Bielsko-Biała
Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego
ul. Hutnicza 3, Ustroń
Browar Żywiec oraz Muzeum Browaru Żywiec
ul. Browarna 88, Żywiec
Wieża Wyciągowa Szybu „Prezydent”
wraz z kompleksem „Sztygarka”
ul. Piotra Skargi 34d, Chorzów
Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”
ul. 3-go maja 91, Zabrze
Muzeum Górnictwa Rud Żelaza
Park im. Stanisława Staszica, Częstochowa
Kopalnia Ćwiczebna
Muzeum Miejskiego „Sztygarka”
ul. Górnicza, Dąbrowa Górnicza
Galeria Sztuki Współczesnej
„Elektrownia”, Czeladź
ul. Dehnelów (teren kopalni Saturn)
Huta Szkła „Zawiercie”
ul. Towarowa 18, Zawiercie
Muzeum Drukarstwa
ul. Głęboka 50, Cieszyn

nego w Polsce. Dla doskonalenia działań 
w tym kierunku wykorzystywane są cen-
ne doświadczenia Północnej Nadrenii-
Westfalii w Niemczech, gdzie znajduje 
się Szlak Kultury Przemysłowej. 

Pierwsza INDUSTRIADA – Świę-
to Szlaku Zabytków Techniki odbyła 
się 12 czerwca 2010. Święto okazało się 
ogromnym sukcesem.  Pozytywna ener-
gia generowana w 40 industriadowych 
punktach (wchodzących w skład szlaku, 
jak i spoza niego), w 23 miejscowościach, 
przyciągnęła blisko 28 tysięcy osób. Suk-
ces tego przedsięwzięcia zawdzięczamy 
małym, kameralnym, pełnym uroku wy-
darzeniom, jak chociażby otwarcie wy-
stawy w budynku Dworca w Sosnowcu 
czy warsztatów rękodzieła w Ustroniu, a 
także całodziennym, pełnym fantastycz-
nych atrakcji piknikom rodzinnym w 
Karchowicach czy Łaziskach Górnych. 
Nie brakowało niecodziennych imprez 
takich jak gry miejskie na Nikiszowcu 
i w Muzeum Techniki Sanitarnej oraz 
wielkich koncertów i przedsięwzięć arty-
stycznych w Zabrzu, Bytomiu czy Gliwi-
cach. Były też miasta, którymi niemal w 
całości w ten dzień zawładnęła Industria-
da – tak było chociażby w Częstochowie. 
We wspólne świętowanie włączyło się 
wiele pomników industrialnej kultury i 
miejsc związanych z przemysłową histo-
rią naszego regionu. 

W ramach działań promocyj-
nych dedykowanych Szlakowi 
Zabytków Techniki na terenie wo-
jewództwa śląskiego pojawiło się 
150 billboardów prezentujących 
industrialne dziedzictwo i zoboty, 
które już na stałe zamieszkały na 
szlaku.

W 2010 roku regionalna kampa-
nia promocyjna Województwa Ślą-
skiego przebiegała pod znakiem 
turystyki industrialnej. Miała ona 
pokazać, że dziedzictwo przemy-
słowe jest nie tylko częścią prze-
szłości województwa, ale ogrom-
nym atutem w teraźniejszości.

Szlak Zabytków Techniki został 
nagrodzony już w 2008 r. przez 
Polską Organizację Turystyczną 
„Złotym Certyfikatem POT”, a w 
2010 roku otrzymał prestiżowy 
Złoty Medal Międzynarodowych 
Targów Poznańskich w kategorii 
najlepszy produkt turystyczny.

Podróżować po szlaku można 
przez cały rok, do czego bardzo 
serdecznie zachęcamy. Więcej in-
formacji o wydarzeniach na SZT 
można znaleźć na stronie inter-
netowej www.zabytkitechniki.pl 
oraz na stronie fanów wojewódz-
twa śląskiego – www.facebook.
com/slaskie.
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Dla wielu miłośników muzyki Chorzów jest niezwykle istotnym miejscem na mapie 
kraju. To tutaj ma miejsce szereg festiwali i koncertów, przyciągających fanów z całej 
Polski. Na plan pierwszy muzycznego krajobrazu miasta dumnie wysuwa się blues.

www.chorzow.eu

Od klubu piosenki
po „Oskara”

Początki bluesowej historii Chorzo-
wa sięgają lat sześćdziesiątych ubie-
głego wieku. Jak wspomina Andrzej 
Matysik - założyciel i redaktor naczel-
ny pisma „Twój Blues”, pierwszym 
miejscem gdzie prezentowana była 
muzyka bluesowa był Klub Piosenki 
„Akord”, działający w Domu Kultu-
ry kop. „Prezydent” na Górze Rede-
na. To „na Redenie”, na niedzielnych 
„fajfach”, oprócz przygrywających do 
tańca rhythm’n’bluesujących Tram-
pów można było od czasu do czasu 
posłuchać Janka Janowskiego, Riff 
Blues Band, Antymosa Apostolisa, Jó-
zefa Skrzeka i innych późniejszych he-
rosów nie tylko śląskiego bluesa. Klub 
„Akord” przez jakiś czas był też ofi-
cjalnym fan-clubem grupy Breakout.

Kolejnym miejscem, które do dziś 
dobrze kojarzy się fanom bluesa jest 
klub Kocynder. Tu w latach 70. orga-
nizowana była seria koncertów pn. 
„Folk & Blues Meeting”. Przez scenę 
klubu przewinęła się cała ówczesna 
czołówka bluesa: m.in. Jan i Józef 
Skrzekowie, Jan Janowski, Irek Du-
dek, Dżem, Paweł Ostafil, Roman „Pa-
zur” Wojciechowski, Kasa Chorych, 
Stanisław Sojka, Martyna Jakubowicz, 
Krzak, Jacek Skubikowski, Easy Rider 
czy Elżbieta Mielczarek. 

W pamięci chorzowian zapisały się 
też „kocyndrowe” festiwale pod na-
zwą Andrzejki Bluesowe, a zwłaszcza 
szczególna pod względem artystycz-

MIASTO BLUESA

nym, niezwykle udana edycja wyjaz-
dowa (z powodu remontu klubu) w 
Domu Kultury  „Batory”, w listopa-
dzie 1984 r. Któż domyślał się wów-
czas, że miejsce to po czternastu latach 
da początek jednej z największych im-
prez bluesowych w kraju.

Dziś, obok klubu sportowego 
Ruch, Teatru Rozrywki czy Woje-
wódzkiego Parku Kultury, festiwal 
,,Bluestracje” jest jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych „szyldów” miasta,  
jednoznacznie kojarzących się z Cho-
rzowem. To specyficzny projekt re-
alizowany przez koalicję pasjonatów 
bluesa - instytucje kultury, prywatne 
firmy związane z kulturą, uczelnie 
wyższe, stowarzyszenia i samych 
muzyków. Koordynatorem przed-

sięwzięcia pozostaje niezmiennie od 
samego początku Miejski Dom Kul-
tury „Batory” w Chorzowie. Festiwal 
jest jednak w istocie cyklem imprez 
realizowanych na terenie kilku miast 
Górnego Śląska. Ubiegłoroczna edycja 
tego festiwalu była jedną z najdłużej 
trwających i najbardziej rozbudowa-
nych imprez bluesowych w naszym 
kraju. Organizowane zwykle pod ko-
niec kwietnia Bluestracje to niewątpli-
wie też najbardziej demokratyczna z 
bluesowych imprez. Bywalcy festiwa-
lowi przez tydzień krążą między klu-
bami muzycznymi, instytucjami kul-
tury i miejscami, które na co dzień nie 
kojarzą się z muzyką bluesową – jak 
szkoły, biblioteki, czy uniwersyteckie 
sale wykładowe, tworząc nie tyle pu-
bliczność, ile zwartą społeczność skła-
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dającą się z widzów, muzyków i orga-
nizatorów poszczególnych wydarzeń. 

Od siedmiu lat jednym z głów-
nych festiwalowych wydarzeń jest 
koncert w Teatrze Rozrywki - „Gala 
Blues Top”. Laureaci ankiety czytel-
ników kwartalnika „Twój Blues” - w 
poszczególnych kategoriach: zespół, 
wokalistka, wokalista, gitarzysta, pia-
nista, harmonijkarz i instrumentalista 
roku łączą się w doraźnie na ten dzień 
przygotowane grupy, tworząc niepo-
wtarzalne wydarzenie artystyczne. 
Koncert połączony jest z wręczaniem 
laureatom nagród w postaci grafik 
znanych w środowisku jako „Bluesy-
Kalarusy”, zaprojektowanych przez 
wykładowcę katowickiej Akademii 
Sztuk Pięknych, prof. Romana Kala-
rusa. Na Bluestracjach wystąpiły naj-
większe gwiazdy światowego bluesa: 
Shemekia Copeland, Sharrie Williams, 
Joanne Shawn Taylor, Erja Lyytinen, 
John Lee Hooker Jr., The Nighthawks, 

Walter Trout, Oli Brown, Vance Kel-
ly, Magic Slim, BooBoo Davis, Walter 
Trout, Studebaker John.

Przeglądając bluesowe wydarze-
nia w Chorzowie, warto wspomnieć 
również o organizowanych w latach 
dziewięćdziesiątych koncertach pn. 
„W kręgu bluesa” gromadzących ta-
kich artystów jak Carlos Johnson, Co-
rey Harris, Phil Guy, Smokin’ Joe Ku-
bek & Bnois King, Bob Margolin, Ike 
Coose, Howard Glazer, Harmonica 
Shah, Jean Shy. Miejscem niezwykle 
ważnym dla śląskiego bluesa, w któ-
rym swą karierę rozpoczynali najlepsi 
przedstawiciele tego gatunku mu-
zycznego jest od 1984 roku chorzow-
ski Dom Pracy Twórczej Leśniczówka. 
W latach 80-tych klub był swoistym 
azylem dla pokolenia muzyków zwią-
zanych z ruchem „Silesian Sound”. W 
„Leśniczówce” można było posłuchać 
Romana „Pazura” Wojciechowskiego, 

Irka Dudka, Leszka Windera, Jana Ja-
nowskiego, Andrzeja Urnego. To tutaj 
szlifował formę legendarny SBB. W 
pobliskim Planetarium Józef Skrzek 
nagrał album „Podróż w krainę wy-
obraźni”, realizował muzykę do sztuk 
teatralnych, a jego brat Jan utrwalił na 
płycie „Górnik blues” fenomenalny 
koncert. 

„Leśniczówka” kierowana przez 
Leszka Windera stała się miejscem 
kultowym. Cotygodniowe koncerty 
przyciągają rzesze fanów. Na corocz-
nych warsztatach kolejne roczniki 
adeptów bluesowej sztuki poznają 
jej arkana pod okiem wybitnych, ślą-
skich muzyków. Corocznie, w maju, 
odbywa się też w „Leśniczówce” fe-
stiwal Śląskie Brzmienie. 

W Chorzowie powstają też ko-
lejne interesujące inicjatywy muzycz-
ne. Od sześciu lat Górnośląski Park 
Etnograficzny jest miejscem festiwalu  
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„Front Porch Blues czyli Lauba pełno 
bluesa”. Sierpniowa „Lauba …” to 
jedyne w swoim rodzaju spotkanie z 
kulturą ludową i muzyką. Festiwal 
organizowany jest w formie pikniku 
rodzinnego. Na kilku scenach wystę-
pują czołowi polscy artyści. Charakte-
rystycznym miejscem jest również ka-
meralna „Scena w Laubie”, na której 
prezentuje się akustycznego bluesa i 
jest okazja do improwizacji muzycz-
nych z udziałem publiczności. Poza 
muzyką w chorzowskim Skansenie 
miłośnicy bluesa mogą też zwiedzać 
stoiska z rękodziełem artystycznym, 
gry i zabawy dla dzieci na świeżym 
powietrzu, czy też beztroskie leniu-
chowanie na trawie w otoczeniu 
dziewiętnastowiecznych chałup. W 
ostatnich latach ważnymi miejsca-
mi dla bluesa w Chorzowie są kluby 
Szuflada 15 i Sztygarka. Od dwóch lat 
Chorzów jest ponadto miejscem Festi-
walu „Ku przestrodze” imienia Ryśka 

Andrzej Kotala
Prezydent Miasta Chorzów

Miejsce dla bluesa

W Chorzowie rozbrzmiewa muzyka najwyższych lotów. Z 
jednej strony mamy nieoceniony zespół Teatru Rozrywki, z dru-
giej liczną i aktywną grupę, której sposobem na życie stał się blu-
es. Biorąc pod uwagę także inne propozycje muzyczne, możemy 
z całym przekonaniem stwierdzić, że Chorzów ma szczęście do 
wybitnych artystów, twórców i oddanych animatorów kultury, 
a co za tym idzie dużych i cenionych wydarzeń.

Blues zupełnie naturalnie wrósł w tradycję górnośląską i je-
stem dumny, że właśnie w naszym mieście jest ona tak pięknie 
kultywowana. Liczne festiwale, jak Bluestracje, Blues Alive, 
„Lauba pełno bluesa”, czy od lat organizowane koncerty i warsz-
taty organizowane przez środowisko związane z „Leśniczów-
ką”, z Leszkiem Winderem na czele, mobilizują nas do stałego 
kontaktu z jednym z najpiękniejszych, a zarazem najstarszych 
gatunków muzyki. Dobry blues,  a taki – zapewniam! – można 
usłyszeć w Chorzowie, niesie za sobą mnóstwo różnych, czasem 
skrajnych emocji. Zawsze jednak idzie za nim prawda, a to ozna-
cza, że nie tylko będzie trwał, ale też jego korzenie w naszym 
mieście będą sięgały coraz głębiej. To zaś oznacza, że powinien 
tutaj rozkwitać. Chorzów miastem bluesa? Bez wątpienia!

Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Chorzowa
ds. społecznych

Bluesowe sukcesy

Chorzów obrał kurs na kulturę, a to zobowiązuje. 
Wśród licznych i cennych inicjatyw, przedsięwzięcia 
związane z bluesem zajmują szczególne miejsce. Choć 
w kraju odbywają się większe festiwale, to nie ma dru-
giego takiego miasta, w którym w ciągu jednego roku 
odbywa się tak wiele cyklicznych imprez bluesowych. 
Nas najbardziej cieszy fakt, że w tym przypadku ilość, 
idzie jak najbardziej w parze z jakością. Poza sztandaro-
wymi festiwalami, z satysfakcją odnotowujemy sukce-
sy naszych twórców i muzyków, a także chorzowskiej 
redakcji „Twojego Bluesa”. Jedyne pismo w Polsce, od-
dające w całości swoje łamy bluesowi, zostało dostrze-
żone i docenione najbardziej prestiżową nagrodą w 
branży - „Keeping The Blues Alive” w kategorii „Print 
Media  World”. Andrzejowi Matysikowi, redaktorowi 
naczelnemu „Twojego Bluesa”, składamy serdeczne 
gratulacje, a całemu środowisku bluesowemu życzymy 
wytrwałości w realizacji kolejnych przedsięwzięć, ku 
uciesze i satysfakcji mieszkańców oraz gości Chorzowa. 
Keep The Blues Alive!

Riedla, gromadzącego tysiące fanów 
bluesa i zespołu Dżem z całego kraju.

Dla popularyzacji Chorzowa, 
jako miasta bluesa niebagatelne 
znaczenie miał fakt przeniesienia tu 
redakcji kwartalnika „Twój Blues” - 
jedynego w Polsce pisma w całości 
poświęconego bluesowi. Z inicjaty-
wy redakcji pisma organizowany jest 
co roku najbardziej prestiżowy i opi-
niotwórczy plebiscyt na najlepszych 
artystów i wydarzenia bluesowe w 
naszym kraju: wspomniany wcze-
śniej „Blues Top”. Plebiscyt tworzą 
czytelnicy kwartalnika. W listopa-
dzie 2010 pismo to spotkało ogromne 
wyróżnienie. „Twój Blues”  uhono-
rowany został w Memphis w USA 
„Bluesowym Oskarem” – najwyżej 
cenioną nagrodą w świecie bluesa 
„Keeping The Blues Alive” w kate-
gorii „Print Media – World”. Jest to 
pierwsza tego typu nagroda (przy-

znawana od 31 lat) dla osoby lub or-
ganizacji z  Polski.

Chorzów jest znany miłośnikom 
bluesa również dzięki artystom tego 
gatunku, zarówno tym, wspomnia-
nym wcześniej, którzy tworzyli jego 
polską historię - związanym ze śro-
dowiskiem klubu „Leśniczówka”, 
tym którzy rozjechali się po całym 
świecie, ale odwołują się do miejsca 
swego urodzenia, jak zamieszkały 
na stałe w Kolonii Bogdan Shweda, 
a także wchodzącym na polski rynek 
muzyczny - jak formacja chorzowska 
Around The Blues. 

Jeśli do mozaiki tej dodamy inne 
wydarzenia muzyczne i projekty edu-
kacyjne – jak na przykład wspólny 
koncert Państwowej Szkoły Muzycz-
nej w Chorzowie z muzykami zespołu 
Nocna Zmiana Bluesa, to możemy za-
ryzykować stwierdzenie, że Chorzów 
zakochał się w bluesie…. z wzajemno-
ścią. 
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Dariusz Muszyński.
Manager specjalista
do spraw inwestycji w firmie Aegon 
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

,,Polacy tyłem do funduszy stoją” 
- gdzieś niedawno słyszałem takie 
powiedzonko. Sukces nie tylko za-
leży od funduszy, sama wpłata nie 
zwalnia wpłacającego od monitoro-
wania aktualnej sytuacji na rynku, nie 
wszystko wykona za nas zarządzają-
cy danym funduszem. Wpłaciliśmy 
pieniądze do funduszu akcyjnego, to 
zarządzający kupi za nie akcje, jeżeli 
fundusz straci, to dlatego, że akcje 
firm, które kupił zarządzający straci-
ły. Wybierając fundusze nie wybiera-
my bezpośrednio akcji lub obligacji, 
wybieramy trend, fundusze są dla 
tych co nie mają czasu na bieżąco 
śledzić ogromnej ilości przesłanek 
makroekonomicznych, które co dzień 
do nas docierają, a co najważniejsze, 
rynek to calość, rynek to naczynia po-
łączone całego świata. 

Wyniki Funduszu  odpowiadają 
najczęściej danej sytuacji z jego seg-
mentu, Polacy kupują  na szycie hossy 
posiłkując się informacjami z reklam i 
wyników funduszy. Wybierając fun-
dusz wybieramy konkretną strategię 
dla swoich pieniędzy, dałeś zlecenie 
- zarządzający musi przyjąć zlecenie. 
Jak można oczywiście przewidzieć, 
efekt końcowy będzie bardzo różny 

Kryzys a sprawa funduszy inwestycyjnych 

dla naszych pieniędzy. Do analizy 
poszczególnych funduszy inwesty-
cyjnych można oczywiście stosować 
programy wykorzystywane do anali-
zy akcji, ale nie są to narzędzia tanie, 
wymagają zbyt dużego zaangażowa-
nia i wiele większej wiedzy o analizie 
technicznej, a inwestorzy wybierający 
fundusze mają wiele innych zajęć niż 
codziennie zbierać potrzebne infor-
macje do analiz.

Metoda jaką chciałbym zaprezento-
wać opiera się na wartościach indek-
su WIG20, nie trzeba pilnować zacho-
wania się kilkudziesięciu funduszy i 
czekać aż zostaną opublikowane ich 
wyniki. Raz w tygodniu w piątek mo-
żemy ocenić co robić dalej z naszymi 
funduszami, nie ulegamy panice gdy 
są po kilku dniach złych wyników. 

Co nam będzie potrzebne do oce-
ny: 

- wartość średniej 40 tygodniowej z 
określonej liczby wcześniejszych war-
tości WIG-u 20 

- punkty przebicia wykresu WIG20 
przez średnią kroczącą,  które decy-
dować będą o naszym zachowaniu 
się względem posiadanego portfela.

Poniższy wykres pokazuje wskaza-
nia systemu za okres ostatnich 5 lat. 

Ciemniejsza linia to WIG20, jaśniejsza 
to 40 tygodniowa średnia krocząca. 
Dlaczego tygodniowa? - ponieważ 
badamy trend i to raz w tygodniu. 
Jak można zauważyć w 2005 roku 
wykres WIG20 przebił średnią 40ty-
godniową od góry, aby zaraz przebić 
ją od dołu. Jeżeli byliśmy w fundu-
szach akcyjnych trzeba było sprzedać 
je i wejść w bezpieczne i zaraz potem 
na powrót kupić akcyjne, Co widać 
doskonale zabraliśmy się z całym 
wzrostem aż do 2007 roku, w poło-
wie roku musieliśmy wykonać jesz-
cze jedną taka operację, nazywaną 
potocznie ,,fałszywym sygnałem”, by 
póżniej znów wyjść z funduszy ak-
cyjnych i uniknąć strat do lutego 2009 
roku. Co prawda nie zabraliśmy od 
razu ze wzrostem jednak już w poło-
wie 2009r średnia przebija WiG20 od 
dołu co jest dla nas sygnałem do wej-
ścia na powrót w fundusze akcyjne. 
Badając wykres dalej napotykamy 
na jeszcze jeden fałszywy sygnał w 
sierpniu 2010r i jak na razie jesteśmy 
w akcjach. Zwróciłbym uwagę jak 
już jesteśmy w obecnych czasach na 
niebezpieczne zbliżenie się wykresu 
WIG20 do naszej średniej kroczącej, 
daje to przesłankę powolnego opusz-

LEED: Kryzys rozpętany 2007 roku mocno uszczuplił wartość jednostek uczest-
nictwa funduszy inwestycyjnych naszych obywateli. Niejednokrotnie mieliśmy do 
czynienia z 70-procentową utratą kapitału zainwestowanego w fundusze, czas 
spróbować wykorzystując prostą metodę dostrzec trend wzrostowy lub w porę 
trend spadkowy. 

FINANSE
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czania segmentu funduszy akcyj-
nych. 

Zatem jaką wybrać alternatywę dla 
funduszy akcyjnych? Wybór nasuwa 
się sam, fundusze zrównoważone i 
bezpieczne. Metodę możemy zastoso-
wać do każdego instrumentu finanso-
wego w dowolnym miejscu na świecie. 
Moją propozycją na najbliższy czas są 
fundusze inwestujące w firmy działa-
jące w segmencie surowcowym a kon-
kretnie inwestujące w Afryce. Poten-
cjał wzrostowy krajów afrykańskich 
wiąże się przede wszystkim z poten-
cjałem rozwoju rynku wewnętrznego 
(niedoinwestowanie szczególnie w 
obszarze infrastruktury), względną 
odpornością gospodarek tych krajów 
na kryzysy międzynarodowe, bogaty-
mi zasobami surowców naturalnych. 

Z jednej strony kraje położone w 
północnej części kontynentu posia-
dają zdolność do wzrostu dzięki swo-
im rynkom wewnętrznym. Z drugiej 
strony gospodarki krajów subsaha-
ryjskich opierają się na koniunkturze 
globalnej i popycie na surowce  na-
turalne. Do Afryki masowo zaczy-
na napływać kapitał z Chin i Indii, 
inwestorzy kupują złoża, koleje i 
całe fabryki. Trendy demograficzne, 
urbanizacja oraz bogacenie się społe-

czeństw  sprzyja perspektywie stabil-
nego wzrostu gospodarczego. Funda-
menty makroekonomiczne w krajach 
Afryki stanowią solidne podstawy 
dla wzrostu PKB w kolejnych latach. 
Dynamika PKB w ciągu najbliższych 
5 lat w krajach rozwiniętych szaco-
wana jest na 2% w Afryce na 5 – 8%. 

Przede wszystkim ogromny potencjał 
surowcowy będzie wpływać korzyst-
nie na wycenę aktywów. Afrykański 
rynek jest  najmniej zbadany oraz 
nienasycony, a to stwarza możliwości 
osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp 
zwrotu z inwestycji na tym kontynen-
cie.   
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PORADY PRAWNE
Nowe obowiązki przedsiębiorców

Nowe obowiązki przedsiębiorców w 
związku z ochroną przed praniem brud-
nych pieniędzy z dniem 8.10.2010 r., we-
szły w życie przepisy zmienionej ustawy 
z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia-
łaniu praniu pieniędzy oraz finansowa-
niu terroryzmu Dz.U.10.46.276 j.t. z póź-
niejszymi zmianami, nakładające nowe 
obowiązki min. na:

a) adwokatów i radców prawnych, 
notariuszy, doradców podatkowych, 
podmioty zajmujące się usługowym 
prowadzeniem ksiąg rachunkowych, po-
średników nieruchomości,

b) przedsiębiorców w rozumieniu 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 
r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm., przyj-
mujących płatności za towary w gotów-
ce o wartości równej lub przekraczającej 
równowartość 15.000 euro, również gdy 
należność za określony towar jest doko-
nywana w drodze więcej niż jednej ope-
racji.

Jeśli chodzi o podmioty określone 
w pt. a) to nie budzi wątpliwości kogo 
ustawodawca miał na myśli. Nadto są to 
podmioty, które z istoty wykonywanych 
czynności posiadają lub powinny posia-
dać wiedzę prawniczą. Dlatego też niniej-
szy artykuł adresowany jest do przedsię-
biorców.

Zanim jednak przejdę do przedstawie-
nia obowiązków ustawowych, spróbuję 
rozjaśnić czym jest „pranie brudnych 
pieniędzy”. Pojęcia tego użyto po raz 
pierwszy na początku XX w. w USA, w 
czasach prohibicji. Pieniądze pochodzą-
ce z przestępstw mafii, kierowanej przez 
Ala Capone, oficjalnie stanowiły dochody 
z działalności handlowej i usługowej, w 

tym rzeczywiści pralni – zapewne stąd 
nazwa procederu. By odpowiedzieć sobie 
na pytanie, kiedy pieniądze są „brudne”, 
należy sięgnąć do fachowej literatury osób 
badających problem. Najczęściej pranie 
pieniędzy to „proces służący w pierwszej 
kolejności ukryciu prawdziwego źródła 
pochodzenia określonych środków ma-
jątkowych, a w dalszej – wytworzenia 
wiarygodnych podstaw ich pochodzenia 
ze źródeł odmiennych” (K. Buczkowski, 
M. Wojtaszek, Pranie..., s. 21).

W polskim ustawodawstwie „pra-
nie brudnych pieniędzy” stanowi typ 
przestępstwa wskazanego w treści 
art. 299. § 1. kodeksu karnego w brzmie-
niu: kto środki płatnicze, instrumenty fi-
nansowe, papiery wartościowe, wartości de-
wizowe, prawa majątkowe lub inne mienie 
ruchome lub nieruchomości, pochodzące z 
korzyści związanych z popełnieniem czynu 
zabronionego, przyjmuje, przekazuje lub wy-
wozi za granicę, pomaga do przenoszenia ich 
własności lub posiadania albo podejmuje inne 
czynności, które mogą udaremnić lub znacz-
nie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego 
pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich 
wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku.

Z raportów Generalnego Inspektora In-
formacji Finansowej (GIIF) za 2007 i 2008 
r. wynika, że wszczęte w Polsce postę-
powania związane z praniem brudnych 
pieniędzy dotyczyły w szczególności, 
przestępstw związanych z: nielegalnym 
lub fikcyjnym obrót paliwem, złomem, 
środkami pochodzącymi najprawdopo-
dobniej z oszustw i wyłudzeń, środkami 
pochodzącymi prawdopodobnie z nie-
autoryzowanego dostępu do rachunków 
bankowych, transakcję nierezydentów, 
transferu pieniędzy w obrocie z zagra-

nicą, transferu pieniędzy z podmiotów 
gospodarczych (podejrzenie fikcyjne-
go fakturowania), transferu pieniędzy 
związanego z obrotem papierami war-
tościowymi, dopuszczonymi lub niedo-
puszczonymi do publicznego obrotu, 
transferu pieniędzy związany z obrotem 
nieruchomościami oraz ruchomościami, 
w tym w szczególności samochodami, 
transakcje z udziałem podmiotów mają-
cych siedzibę w rajach podatkowych (ra-
port GIIF za 2007 r., s. 7 oraz raport GIIF 
za 2008 r., s. 10; www.mf.gov.pl)

Przykładowo praniem brudnych pie-
niędzy może być uznane:

1. Zawarcie umowy, z zastrzeżeniem 
wysokich kar umownych za jej niewyko-
nanie, a następnie zerwanie tej umowy i 
wypłata kar. Wskazówką, że jest to po-
dejrzana operacja, może być np. krótki 
okres między zawarciem i zerwaniem 
umowy.

2. Zawieranie i realizowanie umów do-
tyczących własności intelektualnej i dóbr 
niematerialnych, z wysokimi wynagro-
dzeniami. 

3. Zawieranie umów dotyczących 
badań i prac badawczo-rozwojowych, 
usług doradczych, szkoleń, badań rynku 
itp., w przypadku których weryfikacja 
wyników i wynagrodzeń jest utrudniona, 
zwłaszcza że są to często umowy staran-
nego działania, a nie rezultatu.

4. Operacje finansowe w powiązaniu z 
rzekomym wzrostem wartości nabywa-
nych i zbywanych dóbr, np. przestępca 
kupuje „tanio” budynek, dopłacając róż-
nicę „pod stołem”, brudnymi pieniędz-
mi. Następnie sprzedaje go po normalnej 
cenie rynkowej, tłumacząc wzrost ceny 
wahaniami rynku lub poczynionymi in-

Autor: Tomasz Zając, prawnik z wie-
loletnim doświadczeniem we współ-
pracy z przedsiębiorcami, członek 
konsorcjum prawnego ZZG – KON-
SORCJUM PRAWNE z siedzibą w Ka-
towicach przy ul. Kościuszki 25/1. 
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westycjami. Brudne pieniądze, te wyło-
żone do transakcji „pod stołem”, wracają 
wyczyszczone, jako legalnie zarobione na 
różnicy między ceną zakupu i ceną sprze-
daży.

5. Posługiwanie się osobami trzecimi, 
niekiedy nieświadomymi swojego udzia-
łu w procederze, np. poszukujący pracy 
odpowiada na ogłoszenie oferujące sta-
nowisko w branży finansowej. Kandydat 
zostaje legalnie zatrudniony i ma m.in. 
obowiązek przesyłać dalej pieniądze, któ-
re zostają zdeponowane na jego rachun-
ku. Ma prawo potrącać sobie prowizję od 
każdej takiej kwoty. Skąd się biorą te pie-
niądze np. z wpłat od zarejestrowanych 
podmiotów tworzących łańcuszki firm 
wyłudzających towary, bądź podatki

6. Umowy kompensacyjne, czyli za-
płatę za cudze długi. Podmioty umarzają 
sobie nawzajem długi swoich sojuszni-
ków, lub podmiotów uczestniczących w 
procederze aby ominąć etap przewożenia 
przez granicę, a także by uniknąć rzeczy-
wistego przepływu środków pieniężnych 
za pośrednictwem systemu bankowego. 

7. Działalność gospodarcza, która 
charakteryzuje się obrotem gotówko-
wym, trudnościami w stwierdzeniu 
rzeczywistych przychodów, gwałtowną 
dynamiką zmian w wysokości przycho-
dów i ilości klientów. Najczęściej jest to 
działalność usługowa, lub wytwarzająca 
produkty o trudnej do wycenie warto-
ści np. obrazy, programy komputerowe, 
usługi kosmetyczne, usługi turystyczne. 
Na pranie pieniędzy mogą wskazywać 
takie okoliczności, jak: osiąganie natych-
miast po uruchomieniu przedsiębiorstwa 
wysokich obrotów, przy bardzo niskich 
dochodach, krótki czas funkcjonowania 
podmiotów, rekrutowanie właścicieli 
ww. podmiotów spośród ludzi o niskich 
dochodach lub bezrobotnych (tzw. słu-
py), wypłacanie środków natychmiast po 
ich wpłynięciu na konto.

8. Zakładanie fundacji, na których kon-
to wpływają znaczne środki, z przezna-
czeniem na pomoc, dofinansowanie róż-
nych projektów itd.

9. Zakładanie przedsiębiorstw, których 
jedynym celem jest zarejestrowanie dzia-
łalności i posiadanie konta, lub ewentu-

alnie transakcje, które nie służą realizacji 
założonej działalności. 

Dla określenia kręgu podmiotów wska-
zanych w pt. b), wstępnej części niniejsze-
go artykułu (przedsiębiorców) konieczne 
jest odwołanie do treści art. 4 ust. 1 usta-
wy o swobodzie działalności gospodar-
czej. Zgodnie z treścią art. 4. ust 1.  ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej 
przedsiębiorcą w rozumieniu tej ustawy, 
jest osoba fizyczna, osoba prawna i jed-
nostka organizacyjna niebędąca osobą 
prawną, której odrębna ustawa przyznaje 
zdolność prawną - wykonująca we wła-
snym imieniu działalność gospodarczą. 
Tym samym ustawodawca jako krąg 
podmiotów, na które nakłada obowiązki 
wskazane w ustawie o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu ter-
roryzmu wskazał wszystkie podmioty 
wykonujące działalność zarobkową na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oczywi-
ście przy założeniu przyjmowania bądź 
prawdopodobieństwa przyjmowania za-
płaty w gotówce w wartości równej lub 
większej niż 15.000 euro. 

Ustawodawca nakłada na podmioty 
zobowiązane, a szczegółowo wskazane 
w treści art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu 
praniu brudnych pieniędzy, w tym przed-
siębiorców szereg obowiązków, m.in.: 
obowiązek rejestracji określonych trans-
akcji, obowiązek bieżącej analizy prze-
prowadzonych transakcji, oraz obowią-
zek stosowania wobec swoich klientów 
procedur - ustawodawca posługuje się 
terminem „środków” bezpieczeństwa fi-
nansowego oraz obowiązek wyznaczenia 
osoby odpowiedzialnej za przekazywanie 
informacji Generalnemu Inspektorowi In-
formacji Finansowej, a także przygotowa-
nia i wdrożenia wewnętrznych procedur 
związanych z ujawnianiem, rejestrowa-
niem określonych transakcji.

Obowiązek rejestracji transakcji oraz 
przekazania danych generalnemu inspek-
torowi finansowemu. Zgodnie z treścią 
art. 8. ust 1. ustawy o przeciwdziałaniu 
praniu brudnych pieniędzy oraz finanso-
waniu terroryzmu instytucja obowiązana 
przeprowadzająca transakcję, której rów-
nowartość przekracza 15.000 euro, ma 
obowiązek zarejestrować taką transakcję 

również w przypadku, gdy jest ona prze-
prowadzana za pomocą więcej niż jednej 
operacji, których okoliczności wskazują, 
że są one ze sobą powiązane i zostały po-
dzielone na operacje o mniejszej wartości 
z zamiarem uniknięcia obowiązku reje-
stracji. W ślad za interpretacją minister-
stwa finansów obowiązek rejestracji nie 
dotyczy sytuacji, w której podmiot obo-
wiązany częściowo przyjmuje zapłatę w 
gotówce np. zaliczką, a częściowo prze-
lewem np. pozostała część, gdzie całość 
transakcji przekracza kwotę 15.000 euro 
ale przyjęta zaliczka jest mniejsza, niż 
15.000 euro.

Co szczególnie ważne w treści art. 8 
ust. 3 ustawy, ustawodawca nałożył na 
instytucję obowiązaną (w tym przedsię-
biorców) przeprowadzającą transakcję, 
której okoliczności wskazują, że może 
ona mieć związek z praniem pieniędzy 
lub finansowaniem terroryzmu, obowią-
zek zarejestrowania takiej transakcji, bez 
względu na jej wartość i charakter.

Informacje o transakcjach przeprowa-
dzanych przez instytucje obowiązane 
oraz dokumenty dotyczące transakcji są 
przechowywane przez okres 5 lat, licząc 
od pierwszego dnia roku następującego 
po roku, w którym dokonano ostatniego 
zapisu związanego z transakcją (art. 8 
ust. 4 a ustawy).

Instytucje obowiązane przekazują Ge-
neralnemu Inspektorowi informacje o 
transakcjach zarejestrowanych (art. 11 
ustawy). Przekazanie to polega na prze-
słaniu lub dostarczeniu danych z rejestru 
transakcji. Przekazanie informacji odby-
wa się po przez pisemne zawiadomienie 
a także z wykorzystaniem informatycz-
nych nośników danych. Termin przeka-
zania informacji zgodnie z treścią art. 12 
ustawy wynosi odpowiednio: 14 dni po 
upływie każdego miesiąca kalendarzo-
wego - w przypadku transakcji, o których 
mowa w art. 8 ust. 1, oraz niezwłocznie - 
w przypadku transakcji, o których mowa 
w art. 8 ust. 3. (transakcje co do których 
okoliczności wskazują, że może mieć ona 
związek z praniem brudnych pieniędzy 
lub finansowaniem terroryzmu).

Przedsiębiorcy obowiązani są stoso-
wać wobec swoich klientów środki bez-



SILESIA BUSINESS&LIFE32

Z Z G KONSORCJUM
PRAWNE

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

pieczeństwa finansowego. Zakres stoso-
wania jest określany na podstawie oceny 
ryzyka prania pieniędzy i finansowania 
terroryzmu, zwanej dalej „oceną ryzyka”, 
dokonanej w wyniku analizy, z uwzględ-
nieniem w szczególności rodzaju klienta, 
stosunków gospodarczych, produktów 
lub transakcji. Środki bezpieczeństwa to 
min. obowiązek identyfikacji obejmującej 
co najmniej:

1) w przypadku osób fizycznych i ich 
przedstawicieli - ustalenie i zapisanie 
cech dokumentu stwierdzającego na pod-
stawie odrębnych przepisów tożsamość 
osoby, a także imienia, nazwiska, obywa-
telstwa oraz adresu osoby dokonującej 
transakcji, a ponadto numeru PESEL lub 
daty urodzenia w przypadku osoby nie-
posiadającej numeru PESEL, lub numeru 
dokumentu stwierdzającego tożsamość 
cudzoziemca, lub kodu kraju w przypad-
ku przedstawienia paszportu;

2) w przypadku osób prawnych - zapi-
sanie aktualnych danych z wyciągu z re-
jestru sądowego lub innego dokumentu, 
wskazującego nazwę (firmę), formę or-
ganizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej 
adres, numer identyfikacji podatkowej, a 
także imienia, nazwiska i numeru PESEL 
lub daty urodzenia w przypadku osoby 
nieposiadającej numeru PESEL, osoby re-
prezentującej tę osobę prawną;

3) w przypadku jednostek organizacyj-
nych niemających osobowości prawnej 
- zapisanie aktualnych danych z doku-
mentu wskazującego nazwę, formę or-
ganizacyjną, siedzibę i jej adres, numer 
identyfikacji podatkowej, a także imienia, 
nazwiska i numeru PESEL lub daty uro-
dzenia w przypadku osoby nieposiadają-
cej numeru PESEL, osoby reprezentującej 
tę jednostkę.

Przedsiębiorcy obowiązani są wpro-
wadzić w formie pisemnej wewnętrzną 
procedurę w zakresie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu ter-
roryzmu. (art. 10 a ustawy).

Wewnętrzna procedura, powinna w 
szczególności zawierać: określenie sposo-
bu wykonania środków bezpieczeństwa 
finansowego, rejestracji transakcji, sposo-
bu analizy i oceny ryzyka, przekazywania 

informacji o transakcjach Generalnemu 
Inspektorowi, procedury wstrzymania 
transakcji, blokady rachunku i zamroże-
nia wartości majątkowych, sposób przyj-
mowania oświadczeń, o których mowa w 
art. 9e ust. 5 ustawy o ile są przyjmowane, 
oraz sposób przechowywania informacji. 
Analiza w celu określenia wysokości ry-
zyka powinna uwzględnić w szczególno-
ści następujące kryteria:

1) ekonomiczne - polegające na ocenie 
transakcji klienta pod względem celu 
prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej;

2) geograficzne - polegające na doko-
nywaniu transakcji nieuzasadnionych 
charakterem działalności gospodarczej 
zawieranych z podmiotami z państw, w 
których występuje wysokie zagrożenie 
prania pieniędzy i finansowania terrory-
zmu;

3) przedmiotowe - polegające na pro-
wadzeniu przez klienta działalności go-
spodarczej wysokiego ryzyka z punktu 
widzenia podatności na pranie pieniędzy 
i finansowanie terroryzmu;

4) behawioralne - polegające na niety-
powym, w danej sytuacji, zachowaniu 
klienta.

Tak opracowana procedura winna być 
wdrożona i stosowana przez pracowni-
ków wykonujących obowiązki związane 
z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu w instytucji 
obowiązanej, w programach szkolenio-
wych dotyczących tych obowiązków. 
W praktyce oznaczać to będzie prze-
szkolenie grup pracowników w zakresie 
obowiązków wynikających z przygoto-
wanej procedury. W związku z tym, że 
przedmiot działalności poszczególnych 
przedsiębiorców jest różny, nie sposób 

wskazać kazuistycznie co taka procedu-
ra winna zawierać. U poszczególnych 
przedsiębiorców występować będą róż-
nice ze względu na zasięg działalności, 
jej profil, czy też indywidualną specyfikę 
konkretnego przedsiębiorcy.

Ustawodawca nałożył na przedsię-
biorców obowiązek wyznaczenia osoby 
odpowiedzialnej za wykonanie obowiąz-
ków określonych w ustawie (art. 10 b). W 
przypadku przedsiębiorców będących 
kapitałowymi spółkami handlowymi, 
(sp. z o.o. i s.a.) osobą odpowiedzialną za 
wykonanie obowiązków określonych w 
ustawie jest członek zarządu wyznaczo-
ny przez zarząd.

W przypadku przedsiębiorców jedno-
osobowych, osobą odpowiedzialną jest 
osoba wykonująca tę działalność. Przed-
siębiorcy ci również mają obowiązek 
przygotowania i wdrożenia wewnętrz-
nych procedur związanych z rozpozna-
waniem i przeciwdziałaniem praniu 
brudnych pieniędzy i finansowaniu ter-
roryzmu.

Z racji istoty niniejszego opracowania 
nie sposób wyczerpać tematu problema-
tyki związanej ze stosowaniem ustawy. 
Niniejszy artykuł ma charakter informa-
cyjny. W każdym indywidualnym przy-
padku konieczna jest opinia prawnika. 
Jest to tym bardziej wskazane, że ustawo-
dawca wyposażył Generalnego Inspek-
tora Informacji Finansowej w uprawnie-
nia kontrolne oraz prawo do nakładania 
grzywny w wysokości do 750.000,00 zł, 
nadto za nieprzestrzeganie ustawy prze-
widziano kary w tym karę pozbawienia 
wolności nawet 8 lat w przypadku wy-
rządzenia w wyniku nie przestrzegania 
zapisów ustawy szkody znacznej warto-
ści.



33SILESIA BUSINESS&LIFE



SILESIA BUSINESS&LIFE34

Pozytywnie dla przedsiębiorczych 
Joanna Pauly - Project manager, trener i konsultant EFS i EFRR, właścicielka firmy a.pauly euroconsulting 
– firmy szkoleniowo-doradczej, prezes Platformy Rozwoju Innowacji i Przedsiębiorczości InnProgress i Ślą-
skiego Centrum Równych Szans, absolwentka nauk politycznych, dziennikarstwa, europeistyki i finansów, 
absolwentka Akademii Genderowej.
Doświadczony menadżer projektów posiadający dwunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, 
przez 4 lata zajmowała się potwierdzaniem i weryfikacją płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji celowych budżetu państwa, brała udział w 
kilkuset projektach komunalnych w zakresie budowy dróg, ochrony środowiska i kanalizacji, służby zdrowia, 
edukacji i przedsiębiorczości oraz współpracy międzynarodowej. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów szko-
leniowo-doradczych dla firm, instytucji publicznych oraz dla organizacji pozarządowych. 

Poniżej prezentujemy pieniądze dla przedsiębiorców, którymi dysponuje województwo śląskie. Znajdują się one w 
dwóch programach operacyjnych: Regionalnym Programie Operacyjnym oraz Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. 
Poniższe zestawienie nie obejmuje programów ogólnopolskich. Wszystkie obowiązują do 2013 roku, a zatem zostało 
niewiele czasu, aby przygotować się do aplikowania.

Pieniądze na rozbudowę i moderni-
zację firm - zwrot kosztów do 60%.

W ramach poddziałania wspierane 
są inwestycje bezpośrednie z zakresu 
rozbudowy i modernizacji mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw oraz 
zakup usług doradczych. Przykłado-
we rodzaje projektów obejmują: 

1. Rozbudowę istniejącego przedsię-
biorstwa prowadząca do wprowadze-
nia na rynek nowych lub ulepszonych 
produktów/usług. 

2. Działania modernizacyjne w 
przedsiębiorstwach prowadzące do 
wprowadzenia na rynek nowych lub 
ulepszonych produktów/usług. 

3. Dokonywanie zasadniczych zmian 

procesu produkcyjnego lub sposobu 
świadczenia usług. 

4. Działania inwestycyjne związane 
z rozpoczęciem lub rozwojem działal-
ności eksportowej. 

5. Dostosowywanie technologii i 
produktów do wymagań dyrektyw 
unijnych, zwłaszcza norm zharmoni-
zowanych i prawodawstwa w zakresie 
BHP, ochrony środowiska. 

6. Zastosowanie i wykorzystanie 
technologii gospodarki elektronicznej 
(e-biznes). 

7. Zastosowanie i wykorzystanie 
technologii informatycznych i komu-
nikacyjnych (ICT) w procesach zarzą-
dzania przedsiębiorstwem. 

Kwota i poziom dofinansowania róż-
ni się w zależności od wielkości firmy. 
Maksymalnie można otrzymać 200 tys. 
zł jako mikroprzedsiębiorstwo oraz 
750 tys. zł jako małe i średnie przedsię-
biorstwo. 

Pieniądze na doradztwo w zakresie 
marketingu, zarządzania i eksportu - 
zwrot kosztów do 60%.

Projekty, które mogą być przedmio-
tem dofinansowania to:

1. Usługi doradcze w zakresie pro-
jektowania, wdrażania i doskonalenia: 
nowego produktu lub usługi, planów 
marketingowych, strategii rozwoju 
firmy, systemów zarządzania jakością 

ŚRODKI UNIJNE
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i innych wspomagających zarządza-
nie, zarządzania środowiskiem, BHP 
oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, 
usług, surowców, maszyn i urządzeń, 
aparatury kontrolno – pomiarowej. 

2. Usługi doradcze w zakresie po-
dejmowania i rozwijania działalności 
eksportowej. 

3. Usługi doradcze w zakresie zasto-
sowania i wykorzystania technologii 
informatycznych w przedsiębiorstwie. 

4. Usługi doradcze dotyczące połą-
czeń dokonujących się pomiędzy mi-
kro, małymi i średnimi przedsiębior-
stwami.

Niezależnie od wielkości formy 
można otrzymać maksymalnie 30 tys. 
zł. Należy jednak pamiętać, że poziom 
dofinansowania różni się w zależności 
od wielkości firmy: do 60% dofinan-
sowania mogą otrzymać mikro i małe 
firmy, a 50% średnie firmy. 

Pieniądze na targi, wystawy i misje - 
zwrot kosztów do 60%.

Obejmuje podobnie jak w przypad-
ku poprzedniego komponentu mi-
kro małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Wspierany jest udział przedsiębiorstw 
w targach i wystawach międzynaro-
dowych oraz misjach gospodarczych. 
Niezależnie od wielkości formy można 
otrzymać 50 tys. zł na projekty zwią-
zane z udziałem przedsiębiorców w 
targach i wystawach międzynarodo-
wych, i 20 tys. zł na projekty związane 
z udziałem w misjach gospodarczych 
związanych z targami i wystawami za 
granicą. Poziom dofinansowania waha 
się od 50 do 60% podobnie jak w po-
przednich komponentach. 

Pieniądze dla innowacyjnych – zwrot 
kosztów do 60%.

Głównym celem wsparcia są in-
westycje badawczo-rozwojowe w 
przedsiębiorstwach prowadzących 
działalność innowacyjną. Dotyczy to 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców. Wsparcie 
w ramach tego komponentu prowa-

dzić ma do osiągnięcia przez ten sek-
tor przewagi konkurencyjnej oraz do 
wzrostu zatrudnienia. Maksymalna 
kwota, jaką można uzyskać to 750 tys. 
zl dla projektów inwestycyjnych oraz 
30 tys. zł dla projektów doradczych. 

Przykładowe rodzaje projektów to:
1. Wdrażanie i komercjalizacja tech-

nologii i produktów innowacyjnych. 
2. Wsparcie w zakresie podjęcia lub 

rozwoju działalności B+R w mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstwach. 

3. Usługi doradcze związane z wdra-
żaniem strategii rozwoju przedsiębior-
stwa w oparciu o nowe technologie i 
rozwiązania innowacyjne. 

4. Usługi doradcze w zakresie po-
wstawania firm opartych na wysokich 
technologiach lub zamierzających pod-
jąć działalność gospodarczą polegającą 
na wytwarzaniu wyrobów lub usług 
nowych na rynku polskim albo zna-
cząco ulepszonych w porównaniu z 
występującymi na rynku. 

Pieniądze na turystykę – zwrot kosz-
tów do 60%.

W ramach tego działania są dwa 
komponenty. Jeden ma na celu two-
rzenie i rozwój regionalnych produk-
tów turystycznych. W ramach pod-
działania wspierane będą inwestycje w 
mikro, małych i średnich przedsiębior-
stwach a projekty obejmują:

1. Budowę (w tym rozbudowę, od-
budowę, nadbudowę), przebudowę 
i remont infrastruktury aktywnych 
form turystyki. 

2. Budowę (w tym rozbudowę, od-
budowę, nadbudowę), przebudowę 
i remont infrastruktury oraz terenów 
rekreacyjnych na cele imprez kultural-
no-sportowych. 

3. Budowę (w tym rozbudowę, od-
budowę, nadbudowę), przebudowę i 
remont bazy okołoturystycznej. 

4. Tworzenie i rozwój parków te-
matycznych przyczyniających się do 
wzrostu ruchu turystycznego. 

Drugi komponent ma na celu popra-
wę jakości infrastruktury turystycz-

nej regionu. W ramach poddziałania 
wspierane będą inwestycje bezpośred-
nie z zakresu: 

1. Budowy (w tym rozbudowy, od-
budowy, nadbudowy), przebudowy i 
remontu bazy noclegowej wraz z nie-
zbędnym wyposażeniem. 

2. Budowy (w tym rozbudowy, od-
budowy, nadbudowy), przebudowy i 
remontu bazy gastronomicznej wraz z 
niezbędnym wyposażeniem.

Poziom i kwota dofinansowania 
różnią się w zależności od wielkości 
firmy. Małe i mikro firmy otrzymują 
50% dofinansowania, a średnie firmy 
60%. Wyjątkiem są tu przedsiębior-
stwa w sektorze transportu, dla któ-
rych poziom dofinansowania nie może 
przekroczyć 40%. W ramach tych puła-
pów maksymalna kwota wsparcia dla 
mikro przedsiębiorstw wynosi 200 tys. 
zł, a dla małych i średnich firm 750 tys. 
zł. 

Pieniądze na szkolenia i doradztwo 
– zwrot kosztów do 100%.

Celem takiego wsparcia jest pod-
niesienie i dostosowanie kwalifikacji i 
umiejętności osób pracujących do po-
trzeb regionalnej gospodarki. Projekty, 
które mogą być realizowane dotyczą:

1. Ogólnych i specjalistycznych szko-
leń oraz doradztwa związanego ze 
szkoleniami dla kadr zarządzających 
i pracowników przedsiębiorstw w za-
kresie m.in.: zarządzania, identyfikacji 
potrzeb w zakresie kwalifikacji pracow-
ników, organizacji pracy, zarządzania 
BHP, elastycznych form pracy, wdra-
żania technologii produkcyjnych przy-
jaznych środowisku, wykorzystania w 
prowadzonej działalności technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych.

2. Doradztwa dla mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), 
w tym dla osób fizycznych prowa-
dzących działalność gospodarczą, w 
szczególności w zakresie ekonomii, fi-
nansów, zarządzania zasobami ludzki-
mi lub rachunkowości (z wyłączeniem 
doradztwa związanego z procesami 
inwestycyjnymi).
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3. Szkoleń, kursów i poradnictwa 
zawodowego (jako działanie uzupeł-
niające do szkoleń i kursów) skierowa-
nego do dorosłych osób pracujących, 
które z własnej inicjatywy są zaintere-
sowane nabyciem nowych, uzupełnia-
niem lub podwyższaniem kwalifikacji 
i umiejętności (poza godzinami pracy), 
w szczególności dla osób zatrudnio-
nych o niskich lub zdezaktualizowa-
nych kwalifikacjach (z wyłączeniem 
kształcenia ustawicznego w formach 
szkolnych realizowanego w szkołach 
dla dorosłych).

Projektodawcą mogą być przedsię-
biorcy wykonujący działalność gospo-
darczą w zakresie szkoleń. A odbiorcą 
szkoleń: 

- przedsiębiorcy i ich pracownicy 
(w tym osoby wykonujące pracę na 
podstawie umowy cywilno-prawnej) 

- pracujące osoby dorosłe (powy-
żej 18. roku życia oraz z wyłączeniem 
osób fizycznych prowadzących dzia-
łalność gospodarczą) uczestniczące w 
szkoleniach i kursach poza godzinami 
pracy.

W ramach tego komponentu okre-
ślona jest minimalna wartość projektu 
i wynosi ona 50 tys. zł. W przypadku 
projektów nieobjętych regułami po-
mocy publicznej, wniesienie przez 
Wnioskodawcę wkładu własnego do 
realizacji projektu nie jest wymaga-
ne, w związku z czym maksymalny 
poziom dofinansowania projektu wy-
nosi 100% jego wartości. Natomiast 
w przypadku projektów związanych 
z udzieleniem pomocy publicznej 
Wnioskodawca zobowiązany jest 
wnieść odpowiedni wkład własny 
(prywatny).

Pieniądze na współpracę naukową i 
biznesową – zwrot kosztów do 100%.

Celem działania jest zwiększenie 
transferu wiedzy i wzmocnienie po-
wiązań sfery B+R z przedsiębiorstwa-
mi, służące rozwojowi gospodarcze-
mu regionów. Projekty objęte pomocą 
to przede wszystkim:

1. Staże i szkolenia praktyczne dla: 

pracowników przedsiębiorstw w jed-
nostkach naukowych pracowników 
naukowych jednostek naukowych 
oraz pracowników naukowych i na-
ukowo-dydaktycznych uczelni – w 
przedsiębiorstwach.

2. Tymczasowe zatrudnienie w MŚP 
wysoko wykwalifikowanego persone-
lu.

3. Promocja idei przedsiębiorczości 
akademickiej, w celu komercjalizacji 
wiedzy i umiejętności zespołu działają-
cego na uczelni lub w jednostce nauko-
wej (firmy typu spin off lub spin out).

4. Szkolenia i doradztwo dla pra-
cowników naukowych jednostek 
naukowych oraz pracowników na-
ukowych i naukowo-dydaktycznych 
uczelni, doktorantów, studentów i 
absolwentów uczelni zamierzających 
rozpocząć własną działalność gospo-
darczą typu spin off lub spin out.

5. Wsparcie tworzenia i rozwoju sie-
ci współpracy i wymiany informacji 
między naukowcami a przedsiębior-
cami w zakresie innowacji i transferu 
technologii na poziomie regionalnym 
i lokalnym, w szczególności poprzez: 
kampanie informacyjne i imprezy słu-
żące kojarzeniu partnerów i promocji 
transferu wiedzy i innowacji, rozwój 
systemu komunikowania się i wymia-
ny informacji. 

6. Stypendia naukowe i wsparcie 
towarzyszące (np. szkolenia z zakresu 
komercjalizacji wiedzy) dla doktoran-
tów kształcących się na kierunkach 
uznanych za szczególnie istotne z 
punktu widzenia rozwoju wojewódz-
twa (określonych w RSI).

Projektodawcą mogą być wszyst-
kie podmioty - z wyłączeniem po-
wiatowych urzędów pracy oraz osób 
fizycznych (nie dotyczy osób prowa-
dzących działalność gospodarczą lub 
oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych). A grupą docelową są: 
przedsiębiorcy, pracownicy przedsię-
biorstw, uczelnie, jednostki nauko-
we, pracownicy naukowi jednostek 
naukowych, pracownicy naukowi i 
naukowo-dydaktyczni uczelni, dok-

toranci, absolwenci uczelni (w okresie 
miesięcy od daty ukończenia studiów) 
i studenci.

Podobnie, jak w przypadku po-
przedniego komponentu, również i w 
tym przypadku określona jest mini-
malna wartość projektu i wynosi ona 
50 tys. zł. W przypadku projektów 
nieobjętych regułami pomocy publicz-
nej, wniesienie przez Wnioskodawcę 
wkładu własnego do realizacji pro-
jektu nie jest wymagane, w związku 
z czym maksymalny poziom dofinan-
sowania projektu wynosi 100% jego 
wartości. Natomiast w przypadku 
projektów związanych z udzieleniem 
pomocy publicznej Wnioskodawca 
zobowiązany jest wnieść odpowiedni 
wkład własny (prywatny).

Podsumowując…

Warto pamiętać o kilku podstawo-
wych zasadach dofinansowania obo-
wiązujących w przypadku każdego 
rodzaju dofinansowania ze środków 
unijnych.

Cel projektu zgłaszanego na kon-
kurs musi być zgodny z celem dzia-
łania (poddziałania), do którego zgła-
szamy projekt (ale to nie oznacza, że 
musi być taki sam). 

Poziom dofinansowania obejmuje 
koszty kwalifikowane netto. Projekt 
może się składać wyłącznie z kosztów 
kwalifikowanych, ale często zdarza 
się, że łączy on zarówno koszty kwa-
lifikowane jak i niekwalifikowane. 
Wtedy dofinansowanie obejmuje tyl-
ko koszty kwalifikowane. 

Warunkiem rozliczenia jest zreali-
zowanie celów i osiągnięcie zakła-
danych rezultatów projektu. Aby to 
stwierdzić każdy projekt jest przynaj-
mniej raz kontrolowany przez upraw-
nionych do tego urzędników odpo-
wiedniego urzędu. 

Beneficjent jest zobowiązany do 
utrzymania efektów projektu przez 
okres 3-5 lat (trwałość projektu). 

Joanna Pauly 
www.apauly.pl
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KULTURA

IWONA WĘGROWSKA

A potem praca,
czyli
przyjemność  

Czterooktawowa skala głosu, uro-
da, a do tego duża otwartość w kon-
taktach z ludźmi. Iwona Węgrowska 
wykonuje utwory z pogranicza pop 
i r’n’b. Aktywnie na rynku muzycz-
nym działa od 2004 roku. Wokalist-
ka urodziła się w Żorach i dziś, gdy 
nie koncertuje i nie nagrywa płyty, 
mieszka w Żorach.

 Publiczność i środowisko muzycz-
ne pierwszy raz usłyszało jej głos w 
duecie z wokalistą zespołu Feel – Pio-
trem Kupichą. Wtedy nazwisko „Wę-
growska” było utożsamiane między 
innymi ze śpiewanym przez nich 
utworem „Pokonaj siebie”. Po zaist-
nieniu już w świadomości estradowej, 
na cztery lata wycofała się z rynku 
muzycznego. Decyzja – jak pokazały 
kolejne wydarzenia – była trafiona. 
W czasie tej przerwy, przez dwa lata, 
przygotowywała się do ponownego 
zaistnienia na scenie. Jej powrotowi 
muzycznemu towarzyszył też nowy 
wizerunek. Publiczność na nowo po-
znała Węgrowską – dojrzalszą, po-
ważniej patrzącą na życie i przede 
wszystkim z dużym wachlarzem mu-
zycznych propozycji. 

 W nowej odsłonie wokalistka wy-
dała dwa albumy – najpierw w 2008 
roku ukazała się płyta „Iwona Wę-
growska”, potem w 2010 kolejna 
zatytułowana „Dzielna”. Utwory z 
pierwszego albumu szybko okazały 
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się sukcesem – single „Cztery lata” i 
„Kiedy zapomnę” zdominowały listy 
przebojów największych rozgłośni 
radiowych w Polsce. Album „Iwona 
Węgrowska” to zestaw propozycji z 
półki ballad muzycznych, ale też tej z 
bardziej energicznymi utworami. Na 
płycie znalazły się kompozycje wielu 
twórców. Jednym z nich jest węgier-
ski producent Viktor Rakoncza, na-
grodzony cztery lata temu tytułem 
kompozytora na ogólnoeuropejskim 
konkursie Europian Golden Artist 
Awards. Muzykę do jej debiutanc-
kiego albumu napisali także też Jean 
Chris Gelee, Gary Clarke,  Martin 
Brammer. Wśród osób, które razem z 
Węgrowską współtworzyły płytę jest 
też Patrycja Kosiarkiewicz. To właśnie 

ona jest współautorką popularnego 
utworu pt. „Pokonaj siebie”. Drugi 
album artystka również tworzyła z 
pomocą Kosiarkiewicz.

Wokalistka zanim stała się mu-
zyczną indywidualnością, śpiewała 
w kilku zespołach, stale poszukując 
swojego. Jednak wiele pojedynczych 
doświadczeń i współpraca z różnymi 
muzykami pozwoliły Węgrowskiej 
odnaleźć wreszcie własną drogę wo-
kalną i rodzaj muzyki, który świet-
nie w sobie czuje. Szybko doceniło 
to środowisko muzyczne – w 2009 
roku otrzymała nagrodę Eska Music 
Awards w kategorii Debiut Roku. 

- „Pokonam siebie, udowodnię, że 
można lepiej” – śpiewała Pani razem 
z Piotrem Kupichą i jednocześnie 

udowodniła, że ma talent. Czym było 
dla Pani to doświadczenie?

- „Pokonaj siebie” to piosenka prze-
łomowa w mojej karierze. Bardzo 
cieszę się z jej wykonania. Jest mi też 
niezmiernie miło, że to ja byłam tą 
szczęściarą, której było dane zaśpie-
wać w duecie z Piotrem Kupichą. To 
fajny facet i bardzo go lubię. Szcze-
gólnie podoba mi się jego normalność 
w kontaktach z ludźmi. Wielokrotnie 
udowodnił ten swój normalny stosu-
nek do siebie, do kariery, do życia. 
Świadczy o tym nawet fakt, że gdy 
był niesamowicie popularny, mógł za-
prosić do duetu wiele innych, wspa-
niałych wokalistek. Jednak nie zrobił 
tego i zaproponował współpracę wła-
śnie mnie. Powiem szczerze, że na po-
czątku nie mogłam w to uwierzyć...

- Ale uwierzyła Pani, zaśpiewała i 
zaistniała w świecie polskiej muzy-
ki.

- Tak, tak, uwierzyłam. Współpra-
ca z Piotrem Kupichą dała mi szansę 
wejścia na rynek muzyczny. Tym sa-
mym umożliwiło mi to śpiewanie dla 
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milionowej publiczności. Możliwość 
zaprezentowania się i wykonania 
swoich utworów na szerszą skalę za-
wsze było moim wielkim marzeniem. 
Marzenie, które pojawiło się jeszcze w 
dzieciństwie. Teraz wiem doskonale, 
że marzenia się spełniają. To, co jest 
ważne w wyznaczaniu sobie celów 
lub marzeń, to wiara. Trzeba wierzyć, 
że kiedyś wszystko, co leży w sferze 
naszych planów, marzeń może stać 
się rzeczywistością. Do tego jeszcze w 
moim przypadku dochodziła modli-
twa i w sumie to pomogło mi w zre-
alizowaniu moich planów.

- Jednym z Pani planów, a potem 
już konkretnych działań, było wyda-
nie albumu.

- Najpierw planowałam i analizo-
wałam zawartość tego albumu, w 
końcu zaczęłam nad nim pracować. 
Jestem dumna z tylu wspaniałych 
piosenek, które znalazły się na mojej 
pierwszej, solowej płycie. Poza tym 
czuję się też bardzo dumna z tego, że 
wielu dobrych i uznanych kompozy-
torów pomogło mi przy jej nagraniu. 
Potem przyszedł czas na kolejne moje 
„dziecko” - drugą solową płytę. 18 
października 2010 roku odbyła się jej 
premiera. Płyta nosi tytuł „Dzielna”, 
a promująca ją piosenka to „Dzielna 
dziewczyna”. Kończąc pracę nad dru-
gim albumem wiedziałam, że znajdują 
się na nim utwory, na które czekałam 
cale życie. Są to przepiękne ballady 
autorstwa zachodnich kompozyto-
rów, które tak naprawdę są bliskie 
memu sercu.

- Jak wyglądała praca nad albu-
mem?

- Praca nad albumem muzycznym 
nie należy do najłatwiejszych i wyma-
ga sporej ilości czasu i cierpliwości. 
Momentami bywało ciężko, ale opła-
cało się włożyć czas, energię i chęci. 
Czuję zadowolenie z tej pracy. To co 
jest miłe w tworzeniu albumu, to fakt, 
że efekt włożonego wysiłku można po 
prostu usłyszeć. 

- Wspomniała Pani, że momentami 
było ciężko. Co było najtrudniejsze 
w tej pracy nad albumem?

- Ciężkie momenty to na przykład 
nieprzespane noce. Zdarzało się też, 
że czasem odsyłano mnie ze studia do 
domu po to, by lepiej przemyśleć daną 
piosenkę. Uczucia zawsze były i są dla 
mnie najważniej-
sze. Jednak cza-
sami utwór wy-
maga dłuższego 
z nim obcowania, 
przemyślenia, by 
lepiej poczuć za-
warte w nim emo-
cje. Wszystkim, 
którzy pracowali 
ze mną nad pły-
tami zależało na 
osiągnięciu świa-
towego brzmie-
nia.

- Jeśli świato-
we brzmienie, to 
też odpowiednie 
przygotowanie 
wokalne.

- Bardzo mocno 
przygotowywa-
łam się do tego 
albumu. Pojecha-
łam do Londynu i 
tam w szkole wokalu ćwiczyłam swój 
głos dzień i noc. Ciągle pracowałam 
nad tym, by nabierać dobrych nawy-
ków i manier wokalnych - łączenia tra-
dycyjnego śpiewania z nowoczesnym 
sprzętem muzycznym. Taki warsztat 
muzyczny był potrzebny, by potem 
dobrze wykonać piosenki w studio.  

- Przy płycie współpracowała Pani 
między innymi z Patrycją Kosiarkie-
wicz. Ale to nie było wasze pierwsze 
spotkanie.

- Już na poprzedniej płycie znalazły 
się utwory autorstwa Patrycji. Jednak 
w przypadku drugiego albumu zaję-
ła się produkcją. Razem napisałyśmy 
dwie piosenki. Generalnie Patrycja 
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to bardzo sympatyczna, uczciwa i 
pracowita osoba. Współpraca z nią 
to sama przyjemność. Szczególnie 
ważny w trakcie naszej pracy był 
dla mnie jej spokój, którym czasem 
powinna chyba mnie obdarować. 
Opanowanie i spokój to dwie bardzo 
istotne cechy w tym biznesie. Współ-
praca nad płytą trwała dobrych kil-
ka miesięcy. Postawiłam w niej na 
to, by cała muzyka została nagrana 
przez prawdziwych muzyków, a 
nie za pomocą tylko elektronicznych 
rozwiązań muzycznych. Chciałam, 
żeby aranżacje były nagrane przez 
żywe instrumenty, które gwarantują 
jakość i naturalność dźwięku. Nie lu-
bię oszustwa. Taką decyzję podjęłam 
wyłącznie z myślą o moich fanach, 
którym należy się uczciwość z mo-
jej strony. Chcę być uczciwa wobec 
nich, a więc chcę śpiewać i grać na 
żywo. Czuję się stworzona do natu-
ralnego, prawdziwego śpiewania. 
Jeśli chodzi o muzykę nie odczu-
wam strachu przed tym, by pójść na 
żywioł. 

- Z pięciu helleńskich żywiołów, 
bo tym piątym w Pani przypadku 
jest muzyka, właśnie ją lubi Pani 
najbardziej?

- Jestem artystką z krwi i kości. 
Muzyka to mój żywioł, sfera, w któ-
rej czuję się dobrze. Chcę, żeby moja 
muzyka była właśnie żywiołowa, by 
osoba, która słucha moich piosenek 
czuła klimat tej płyty i moje emocje. 
Mam nadzieję, że to się udaje.

- Skąd czerpie Pani inspiracje?
- Inspiracji do albumów szukałam 

dosłownie wszędzie. Na co dzień 
kupuję wiele płyt. Słucham różnej 
muzyki, ostatnio nawet w moje ręce 
wpadł album arabsko-turecki. Sza-
nuję każdego artystę niezależnie od 
tego jaki rodzaj muzyki reprezentu-
je. Chociaż najwięcej słucham popu 
i chętnie śpiewam tego typu piosen-
ki, to żadnym utworem nie gardzę. 
Wychodzę z prostego założenia, że 

każdy ma prawo robić i śpiewać, to 
co czuje i kocha najbardziej. 

- Stąd bierze się różnorodność w 
świecie muzyki…

- Różnorodność jest ogromna. Kiedy 
wyjeżdżam na wczasy to pierwsze co, 
robię za granicą to „zaliczam” sklepy 
muzyczne. Kupuję wtedy mnóstwo 
płyt, które potem oczywiście przywo-
żę do domu. Pasjonuje mnie muzyka 
z różnych zakątków świata. Samo 
obcowanie z różnego typu utworami 
wiele mnie uczy i bardzo motywuje 
do pracy.

- Pani piosenki składające się na al-
bum to jeden przekaz, którym dzieli 
się Pani z odbiorcami czy każda z 
nich jest oddzielną opowieścią?

- Każdy utwór jest inny i ma ja-
kieś własne przesłanie. Jedno, co łą-
czy wszystkie moje piosenki, to to, 
że każda z nich jest oparta na moich 
prawdziwych doświadczeniach. Nie 
wyobrażam sobie śpiewać o czymś, co 
nie jest związane ze mną. Każdy tekst 
powstaje we mnie i w oparciu o moje 
refleksje. Wygląda to czasami tak, że 
dzwonię do kompozytora i opowia-
dam mu moją historię. Kiedy zosta-
je już przelana na papier, to potrafię 
czytając ją, ponownie płakać jak małe 
dziecko. To naprawdę piękne uczu-
cie.

- Dla kogo Pani śpiewa?
- Piosenki i płyty dedykuję wszyst-

kim dzielnym, wrażliwym ludziom, 
romantykom i tym, którzy po prostu 
mają serce. Dla nich właśnie śpiewam. 

- Kiedy zaczęła się Pani pasja do 
muzyki? Już w dzieciństwie, śpiewa-
niem przed lustrem?

- Po raz pierwszy stanęłam na sce-
nie, gdy miałam pięć lat... Co ciekawe, 
rodzice chcieli mieć w domu sekretar-
kę, a niekoniecznie piosenkarkę. Jed-
nak stawiałam na swoim i przez całe 
dzieciństwo, każdego dnia zamyka-
łam się w swoim pokoju i śpiewałam. 

Najpierw robiłam to po kryjomu, bo 
bardzo się tego wstydziłam. Potem 
stopniowo nabierałam wewnętrznej 
pewności siebie i otwierałam usta co-
raz głośniej. A potem robiłam to tak 
głośno, że wielokrotnie sąsiedzi przy-
chodzili ze skargą. Największą przy-
jemność sprawiały mi występy wokal-
ne i taneczne przed gośćmi w domu. 
Wtedy czułam się jak ryba w wodzie. 

- Skoro rodzice chcieli mieć sekre-
tarkę, to pewnie nie tutaj odnajdzie-
my Pani muzyczne korzenie.

- Wręcz przeciwnie. Mój świętej 
pamięci dziadek całe życie grał na 
akordeonie. Babcia miała przepiękny 
głos, którego do dziś odpowiednio nie 
wykorzystała. Mój tata gra na akorde-
onie, ale tak hobbistycznie - w domu 
od czasu do czasu. Mama przez wiele 
lat śpiewała w chórze. Wiec można 
powiedzieć, że cała moja rodzina jest 
mocno umuzykalniona. Jestem dum-
na z tak wspaniałej rodziny, właściwie 
każdy w niej w jakiś sposób związany 
jest z muzyką. Pomimo planów rodzi-
ców, jakie mieli co do mojego zawodu, 
gdy dorosłam, wspierali mnie i dopin-
gowali w poczynaniach muzycznych. 
Bardzo im za to dziękuję.
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- Mówi Pani, że muzyka pozwala 
realizować się twórczo. A śpiewanie 
w duecie nie jest zagrożeniem dla in-
dywidualności i swobody twórczej? 

- Bardzo lubię śpiewanie w duecie i 
nie widzę w tym żadnego zagrożenia 
dla mnie samej jako artystki. Woka-
liści śpiewając wspólnie, w pewnym 
sensie wzajemnie sobie pomagają, 
wspólnie interpretują i przeżywają 
to, o czym śpiewają. Gdy śpiewam z 
kimś w duecie, nigdy nie ma miejsca 
na zazdrość. Sądzę, że to wynik spo-
sobu w jaki byłam wychowywana 
przez rodziców. 

- Czego nauczyli Panią rodzice?
- Uczyli mnie przede wszystkim żyć 

w zgodzie z samym sobą, ale także z 

innymi. Zawsze powtarzali, że trzeba 
pomagać. Tego się zawsze trzymałam 
i będę dalej to robić. Poza tym bardzo 
ważne jest, by odwdzięczać się lu-
dziom za ich pomoc, życzliwe gesty 
czy jakieś przysługi.

- Ale w życiu nie zawsze spotykają 
nas tylko życzliwe gesty innych…

- Czasami zdarza się, że ktoś zro-
bi coś takiego, że negatywne emocje 
biorą górę. Zwykle dzieje się to w 
momencie mojego dużego zmęcze-
nia, nagromadzenia pracy i obo-
wiązków. Na szczęście wtedy poja-
wia się moja rodzina, która łagodzi 
trudną sytuację i odpowiednio mnie 
ukierunkowuje. Rodzice wiedzą, 
kiedy dać mi takiego kopniaka czy 
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krzyknąć: Hej Iwa, musisz odpo-
cząć. 

- Jak Pani najchętniej odpoczywa?
- Najlepszy wypoczynek to taki, kie-

dy jestem w domu, z rodziną i swoimi 
psami. W ramach relaksu wybieram 
kąpiel aromatyczną i świeczki – oczy-
wiście wszystko musi być utrzymane 
w odpowiedniej atmosferze. Kiedy 
uda mi się zaszyć w wannie w takim 
niesamowitym klimacie, to mogę na-
wet przez kilka dni nie wychodzić w 
domu. Generalnie lubię wypoczynek 
w ciepłych miejscach. Jednym z nich 
są Karaiby. No i nie mogę też sobie 
odmówić wypoczynku jakim jest 
przeczytanie dobrej książki. Uwiel-
biam biografie i jeśli trafię na jakąś 
szczególnie ciekawą to pożeram ją w 
kilka godzin. 

- A jaka jest Iwona Węgrowska w 
zwykłym, codziennym życiu?

- Proszę mi wierzyć - jestem taką 
samą dziewczyną, jak wszystkie inne. 
Mam te same problemy. Nie zwario-
wałam, gdy osiągnęłam jakiś sukces. 
Bardzo daleko mi do takich reakcji. Je-
stem taka, jaka byłam kiedyś - kocham 
życie i ludzi. Tego motta nie zmienił 
nawet muzyczny sukces.

- Ale w relacjach - raczej chłodna 
czy uczuciowa?

- Jestem bardzo romantyczną oso-
bą, ale równocześnie czasem dużo 
jest we mnie dziecięcej naiwności. 
Potrafię naiwnie patrzeć na świat i lu-
dzi. Szybko się zakochuję i przywią-
zuję. Jeśli się to już stanie, to jestem 
stała i wierna w uczuciach. Z drugiej 
strony, gdy ktoś bliski mnie zrani, to 
mogę płakać dniami i nocami. W ta-
kich chwilach mam wrażenie, że świat 
wali mi się na głowę. Pewnie wydaje 
się to trochę niedojrzałe i młodzień-
cze, ale taka właśnie jestem. Mam 
też problem z tym, by komuś powie-
dzieć coś przykrego. Najpierw muszę 
to dokładnie przemyśleć. A kiedy 
wreszcie się na to zdobędę, to mówię 

w taki sposób, że ktoś obserwując 
mnie z boku, może się tylko śmiać.  

- Czego prywatnie najbardziej pra-
gnie Iwona Węgrowska?

- Chcę być szczęśliwa i równocze-
śnie innym dawać szczęście. Poza tym 
pragnę też pomagać. Życie, wbrew 
pozorom, jest bardzo krótkie, więc 
warto to robić od zaraz. Nie chcę prze-
spać lub przeoczyć ważnych rzeczy w 
życiu. Boję się upływającego czasu i 
usiłuję jak najbardziej go wydłużyć. 

 - Otrzymała Pani nagrodę Eski 
Music Awards w kategorii Radiowy 
Debiut Roku 2009. Jakie znaczenie 
ma dla Pani ta i inne nagrody?

- Każda nagroda jest dla mnie bar-
dzo ważna. Śpiewanie na scenie jest 
niesamowitym przeżyciem, ale jesz-
cze piękniejszy jest moment, gdy ktoś 
docenia twórczość i pracę wokalistki. 
Wyróżnienia, nagrody budują więk-
szą wiarę w siebie i w to, co się robi. 
Oczywiście w konsekwencji ta wiara 
bardzo motywuje do pracy. Gdy do-
staję taki sygnał – w postaci jakiejś 
nagrody – wtedy myślę sobie „niech 
inni mówią co chcą, najważniejsze, że 
ludzie pragną mnie słuchać”. Dzięki 
temu mam pewność, że moja praca 
nie poszła na marne. Moją ostatnią 
nagrodą jest Wokalistka Roku w kon-
kursie zorganizowanym przez radio 
Fama. Pewnym rodzajem sukcesu jest 
też miniony koncert sylwestrowy dla 
Polsatu. 

- Dla wokalistki najważniejsze 
jest...

- Najważniejsze to mieć „dobry mi-
krofon”, a pod tym sformułowaniem 
kryje się oczywiście zdrowe gardło. 
Naprawdę stale trzeba o nim pamię-
tać i o nie dbać. W dbałości o struny 
głosowe ważny jest też nebulizer ul-
tradźwiękowy. To urządzenie nie-
zbędne jest do utrzymania w dobrej 
formie strun głosowych. Po wielu 
godzinach śpiewania czasem zdarza 
się, że moje gardło jest „wysuszone”. 

Nebulizer w takich sytuacjach nawil-
ża struny i zapewnia sprawność gło-
su. Zapobiegawczo wdycham także 
sól fizjologiczną, a w przypadku po-
ważniejszych uszkodzeń oczywiście 
stosuję specjalne leki wskazane przez 
lekarza.

- Więc przed każdym koncertem 
trzeba zadbać o dwa mikrofony 
- swoje gardło i ten trzymany w 
ręce. Jak z perspektywy kulis wy-
glądają ostatnie minuty przed wy-
stępem?

- Przed wyjściem na scenę, ostatnie 
chwilę są bardzo napięte. Pojawia się 
adrenalina i emocje. Do tego dochodzi 
jeszcze trema, ale taka, która mobili-
zuje do działania. Powiem szczerze, 
że lubię to napięcie mięśni tuż przed 
koncertem. Kiedy mam stanąć przed 
wielką publicznością, wszystkie inne 
sprawy przestają mieć znaczenie. 
Skupiam się na tym, by zaśpiewać jak 
najlepiej. W chwili, gdy wchodzę na 
scenę i widzę ludzi, czuję się cudow-
nie. Czas przed i w trakcie występu 
to stan, którego nie potrafię do końca 
opisać. Chyba trzeba tego doświad-
czyć na własnej skórze...

- Czy kiedykolwiek był taki mo-
ment, że chciała Pani z tego zrezy-
gnować?

- Niestety, w moim życiu pojawił 
się okres mocnej krytyki ze strony in-
nych ludzi. Właściwie czasem było to 
niekończące się podważanie tego, co 
robiłam. Określam ten czas jako bar-
dzo trudny epizod w mojej karierze. 
Kiedy prawie doprowadziło mnie to 
do depresji. Właśnie wtedy zastana-
wiałam się, czy nie zrezygnować ze 
śpiewania. Stale zadawałam sobie py-
tanie: po co śpiewam i dla kogo, skoro 
tyle ludzi nieustannie wytyka mi tak 
nieistotne sprawy, jak na przykład 
sposób ubierania się. To były kwestie, 
które z samą muzyką nie miały nic 
wspólnego i były raczej szukaniem na 
siłę moich słabych punktów. Mimo, 
że w śpiewaniu nie chodzi przecież o 
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strój, to taka stała krytyka, uniemożli-
wia komfortową pracę.

- I jak sobie Pani poradziła?
-  Pomogli mi fani – to oni nie dali mi 

odejść. Dziś jestem im za to wdzięczna 
i myślę, że zrobiłabym ogromną głu-
potę, rezygnując z muzyki. Kocham 
muzykę i to jest moje życie. Teraz 
wiem, że nie dam się pokonać w ten 
sposób. W związku z tymi doświad-
czeniami powstał utwór „Dzielna 
dziewczyna”. Te trudne sytuacje dużo 
mnie nauczyły – jestem znacznie bar-
dziej uodporniona na opinie innych. 
Liczy się dla mnie przede wszystkim 
zdanie moich słuchaczy i fanów. A 
wobec takiej bezpodstawnej krytyki 
założyłam na siebie pancerz ochron-
ny. Planuję kolejne płyty, czy to się 
komuś podoba czy nie. Jeśli kiedyś 
będę śpiewać tylko dla garstki ludzi, 
to i tak będę to robić.

- Pani najbliższa przyszłość to...
- Koncerty i jeszcze raz koncerty. 

Kontakt z publicznością, bo to kocham 
najbardziej. Teraz będę podsumowy-
wać miniony rok, który w sumie był 
bardzo pomyślny. W najbliższym cza-
sie jadę na upragniony urlop w cieple 
kraje. Dawno już nie wypoczywałam, 
więc taki tydzień mi się należy. Potem 
znowu praca - a raczej przyjemność.

- Nie często się zdarza, że pracę 
traktuje się jak przyjemność…

- Zdecydowanie tak. Z niecierpliwo-
ścią czekam na tworzenie kolejnych 
piosenek.

- To życzę udanego urlopu, a po 
powrocie wiele przyjemności z pra-
cy. Dziękuję za rozmowę.

- Oczywiście, tak będzie. Pozdra-
wiam wszystkich i serdecznie ściskam. 

Rozmawiała Dominika Tkocz

SILESIA BUSINESS&LIFE
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Hotel Szafran to czterogwiazdkowy 
obiekt biznesowo – konferencyjny 
położony w sąsiedztwie: Katowic, 
Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Hotel 
Szafran to stylowe i nastrojowe miejsce, 
gdzie tradycja łączy się z komfortem i 
nowoczesnością.

Hotel dysponuje dogodnymi 
rozwiązaniami dla osób podróżujących 
biznesowo, w celach turystycznych, jak 
również dla firm planujących organizację 
konferencji, szkoleń i bankietów. Naszym 
gościom zapewniamy nie tylko miejsce 
do pracy, ale także do relaksu.

Do dyspozycji Gości oddajemy 116 
komfortowo wyposażonych pokoi jedno 
i dwuosobowych, w tym przestronne 
apartamenty oraz pokoje przystosowane 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na naszych gości czeka również 
nowoczesne Centrum Konferencyjne 
wyposażone w najwyższej jakości sprzęt 
multimedialny. Hotel dysponuje własnym 
przestronnym parkingiem strzeżonym 
i dozorowanym dla samochodów 
osobowych i autokarów z możliwością 
zaparkowania nawet 200 samochodów.
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41-250 Czeladź
ul. Będzińska 82

tel: +48 32 78 43 140
fax:+48 32 78 43 143
www.hotelszafran.pl
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musi być odpowiedni zasób finansowy. 
Posiadanie właściwej działki, tak jak w tym 
przypadku, jest ważnym, ale nie jedynym 
warunkiem podjęcia się takiej inwestycji. 
Chęć zaryzykowania i odważne patrzenie 
w przyszłość właścicieli obiektu przyczy-
niło się w dużej mierze do powstania tego 
typu obiektu. Istotny wpływ na tę decyzję 
miały także analizy rynku hotelarskiego na 
Śląsku, które pokazały, że budowa hotelu 
o czterogwiazdkowym standardzie może 
być korzystna i efektywna. Po analizie bazy 
noclegowej Śląska i Zagłębia stwierdzono, 
że brak jest właśnie obiektów o wysokim 

 Natomiast sale konferencyjne o zróżni-
cowanej powierzchni posiadają wysokiej 
klasy sprzęt multimedialny. Największa 
z nich może pomieścić nawet 400 osób. 
Świetnie nadają się na organizację różnego 
typu imprez, szkoleń, konferencji, targów, 
sympozjów naukowych czy wesel. W ra-
mach wynajmu sal konferencyjnych można 
korzystać z usług gastronomicznych – w 
tym z tematycznych serwisów kawowych 
inspirowanych nazwami przypraw, a także 
lunchów i uroczystych kolacji. Poszczegól-
ne sale posiadają także niezwykłe nazwy, 
jak na przykład sala konferencyjna „Cyna-
mon”, „Kardamon” lub „Wanilia”.

 Kolejnym atutem w toczącej się na ryn-
ku hotelarskim walce - poza szeroką i ory-
ginalną ofertą usług - jest dobra lokalizacja 
Hotelu „Szafran”. Jego położenie zapewnia 
szybki dojazd do Międzynarodowego Portu 
Lotniczego Katowice – Pyrzowice, centrum 
Katowic i Centrum Targowo–Wystawnicze-
go Expo Silesia.

Początkowo na tym terenie funkcjonował 
tylko kompleks restauracyjno-konferencyj-
ny, dziś jego dopełnieniem jest Hotel Sza-
fran. Wizyty coraz większej liczby gości o 
zróżnicowanych potrzebach spowodowały, 
że właściciele obiektów zaczęli poszukiwać 
kolejnych inwestycji atrakcyjnych z punktu 
widzenia klientów. Szybko okazało się, że 
hotel doskonale wpisuje się w potrzeby go-
ści restauracji i sal konferencyjnych. Hotel 
działa od początku grudnia, ale jego oficjal-
ne otwarcie planowane jest na marzec.

O tym, jak wygląda walka na rynku i 
odnoszenie na nim sukcesów z zakulisowej 
perspektywy mówi dyrektor Hotelu „Sza-
fran” Beata Kowalczyk.

- Hotel to przedsięwzięcie gigantyczne 
z punktu widzenia finansowego, organiza-
cyjnego i inwestycyjnego. Jak przeprowa-
dzić je na taką skalę i z takim efektem, jaki 
widzimy w Hotelu „Szafran”?

- Przede wszystkim ważna jest odwaga 
i inicjatywa, by podjąć biznesową decy-
zję. Oczywiście fundamentem tej odwagi 

Dziś ceni się jakość, komfort, dobre wy-
posażenie i profesjonalną obsługę. Niezależ-
nie od branży, klienci właśnie tego szukają 
w oferowanych im usługach. Potencjalni 
nabywcy rozglądają się za najatrakcyjniej-
szą ofertą, z kolei firmy stale walczą między 
sobą o ich uwagę. Jednak poza tą zależno-
ścią sprzedawca – nabywca, na polu walki, 
jakim niewątpliwie jest rynek, nieustannie 
pojawiają się nowi konkurenci, którzy wy-
suwają kolejne oferty, kolejne propozycje i 
pragną pozyskać kolejnych klientów. 

W aglomeracji śląskiej jednym z takich 
nowych podmiotów na rynku hotelarskim 
jest Hotel „Szafran”, który na dobre zaist-
niał już w świadomości klientów. Za prio-
rytet stawia sobie zaspokajanie zróżnico-
wanych potrzeb odbiorców. „Szafran” to 
hotel czterogwiazdkowy, który swoje usłu-
gi kieruje przede wszystkim do klientów 
biznesowych i konferencyjnych, chociaż 
nie tylko. Katalog z jego ofertą zawiera 116 
komfortowo wyposażonych pokoi - w tym 
siedem przestronnych apartamentów i czte-
ry pokoje dla osób niepełnosprawnych. Co 
więcej, znajdują się tu również nowoczesne 
sale konferencyjne, kompleks restauracji 
„Szafranowy Dwór” i parkingi hotelowe. 
Pokoje dodatkowo można podzielić na kil-
ka typów standardów – standard, business, 
de lux i przestronne apartamenty. Te ostat-
nie zostały dodatkowo podzielone według 
oryginalnego klucza – klient może wybrać 
apartament amarantowy, cyklamenowy, 
karminowy, szafirowy, purpurowy, amety-
stowy czy rubinowy. Oczywiście kolorysty-
ka i wystrój apartamentu ściśle odpowiada 
jego nazwie. 

Pokoje w zależności od rodzaju są wy-
posażone w indywidualnie sterowaną kli-
matyzację, dźwiękoszczelne okna, biurko 
do pracy i komfortowy fotel ze stolikiem. 
Wszystkie pokoje posiadają telewizor LCD 
z dostępem do systemu Pay Tv, sejfy i mini-
bary. Z uwagi na dużą liczbę gości bizneso-
wych na terenie całego hotelu dostępny jest 
bezpłatny Internet Wi-Fi. 

Szafran to wysoki standard
i ciepła atmosfera
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standardzie, którego potrzebuje klient. Na-
wet jeśli mają oni do dyspozycji doskona-
le wyposażony trzygwiazdkowy hotel, to 
bardzo często goście woleliby korzystać z 
ofert czterogwiazdkowego obiektu, który 
zaoferuje im SPA, 24 h room service czy sejf 
w pokoju. 

- Łatwo wejść na rynek z nową ofertą? 
Na jakie główne bariery natrafiamy wcho-
dząc do branży hotelarskiej?

- Trudno mówić o jednej, konkretnej ba-
rierze wchodzenia na rynek. Jest nią szero-
ko pojęta, zmieniająca się rzeczywistość w 
branży hotelarskiej. W przypadku naszego 
hotelu, ze względu na jego lokalizację w 
miejscu typowo biznesowym, duże znacze-
nie ma właśnie ten sektor. Raczej nie nasta-
wiamy się na klientów turystycznych, a wła-
śnie na biznesowych. Jesteśmy uzależnieni 
od czasu pracy ludzi zajmujących się sferą 
biznesu. Pewne trendy z życia biznesowe-
go warunkują nasze dobre lub gorsze etapy 

funkcjonowania, co bezpośrednio przekła-
da się na obłożenie obiektu. Dla przykładu 
mogę podać, że otwarcie hotelu w grudniu 
przypadło akurat na moment zastoju bizne-
sowego – okres świąteczno-noworoczny. W 
tym czasie w niewielkim stopniu mogliśmy 
liczyć na gości konferencji czy szkoleń z 
różnych firm. Z kolei styczeń też wiąże się z 
pewną biernością biznesmenów, bo w tym 
okresie większość układa dopiero swoje bu-
dżety na kolejny rok. Teraz podejmuje się 
decyzje jakiego rzędu kwoty przedsiębior-
stwa przeznaczą na szkolenia czy konferen-
cje, które potencjalnie mogą przeprowadzić 
w takim obiekcie jak „Szafran”. Te trendy 
odczuwamy w naszym hotelu i przekładają 
się one na liczbę osób korzystających z na-
szych usług. 

 - Pani natomiast od dawna obserwuje 
zmieniające się trendy na rynku hotelar-
skim i nie tylko tym śląskim…

- Z hotelarstwem związana jestem od 20 
lat. Właściwie zaczynałam od szeregowego 
stanowiska – recepcjonistki, potem zajmo-
wałam się rezerwacjami i kierowałam pracą 
służby pięter jako inspektor pięter, potem 
kierownik czy zarządzałam działem Front 
Officu jako manager recepcji. Koordynowa-
łam w ramach hotelu również projektami 
w ramach Six Sigma na stanowisku Green 
Belta, które dotyczyły usprawniania proce-
sów pracy, jakości produktu czy innowacyj-
ności. Poznanie tak różnych dziedzin pracy 
w hotelu dało mi przekrojową wiedzę na 
temat funkcjonowania każdej komórki w 
obiekcie hotelarskim. Dziś zawsze staram 
się patrzeć na dane problemy oczami moich 
pracowników. Dzięki temu, że znam pracę 
na każdym stanowisku od wewnątrz. Przez 
dłuższy okres pracowałam także w hotelach 
sieciowych, w ramach których funkcjonuje 
wiele znanych marek hoteli. W ten sposób 
zdobyłam niesamowicie dużo doświadcze-
nia i wiele się nauczyłam. 

- Kiedy przekonała się Pani, że to wła-
śnie hotel będzie tym miejscem, w którym 
chce się Pani realizować zawodowo?

- Właściwie od zawsze wiedziałam, że 
chcę pracować w hotelu. W czasie gdy wy-
bierałam szkołę średnią, istniały dwie szko-
ły hotelarskie. Jedna w Zakopanym, druga 
w Krakowie. Wybrałam tę drugą opcję. 
Zresztą krakowskie studium hotelarskie 
wychowało niejednego obecnego dyrektora 
hotelu. Oczywiście początki mojej pracy w 
hotelarstwie to okres, w którym w Polsce 

działało niewiele hoteli, a tych sieciowych 
nie było prawie wcale. Właściwie ograni-
czały się one do hoteli Orbis, w Krakowie 
był jeden Holiday Inn. W tej sytuacji, kiedy 
tak naprawdę można było mówić o zaląż-
kach hotelarstwa, otrzymanie pracy w re-
cepcji było nie lada sukcesem i prestiżem. W 
karierze zawodowej, pomogła mi też oczy-
wiście wiedza wyniesiona ze studiów MBA, 
która była uzupełnieniem doświadczeń na 
polu zawodowym. Mnie się powiodło, ro-
biłam i robię, to co lubię poznając następne 
stopnie wtajemniczenia... ciągle się ucząc.

- Co pociąga Panią w hotelarstwie? 
- Hotelarstwo to specyficzna branża i 

jednocześnie praca z ludźmi i dla ludzi. Jest 
to zajęcie nieprzewidywalne i pełne nie-
spodzianek. Każdego dnia może zaistnieć 
zupełnie inna, nowa sytuacja, którą trzeba 
szybko i profesjonalnie rozwiązać. Nagle 
pojawia się specyficzny lub wymagający 
klient i automatycznie należy dopasować 
się do niego i do jego potrzeb. To, co jest 
fascynujące i nie pozwala na monotonię, to 
pewna prawidłowość, która tak naprawdę 
jest brakiem prawidłowości. Mówi ona o 
tym, że każdego dnia może pojawić się ko-
lejny gość hotelowy, który staje się nowym 
wyzwaniem dla wszystkich pracowników, 
a każdy z nich jest dla nas wyjątkowy i nie-
powtarzalny. 

- Wczoraj Państwa gościem mógł być 
klient nastawiony na wypoczynek, dziś 
jest taki, który załatwia sprawy bizneso-
we… Ale w obu przypadkach rola obsługi 
hotelowej jest taka sama…

- Zawsze najważniejszą rolą obsługi, nie-
zależnie od klienta, jest profesjonalna ob-
sługa i wczucie się w emocje gościa. Trzeba 
sobie wtedy szybko odpowiedzieć na dwa 
pytania: „czego w tym momencie klient 
najbardziej potrzebuje” i „jak my możemy 
zaspokoić jego potrzeby w danym momen-
cie”. Priorytetem jest stworzenie dla klienta 
takiej sytuacji, w której będzie czuł satys-
fakcję z naszych usług i oczywiście będzie 
chciał do nas wrócić. Ważnym elementem 
jest także umiejętność wsłuchania się przez 
pracowników hotelu w uwagi klientów 
dotyczące funkcjonowania obiektu i świad-
czenia usług, by potem móc doskonalić oba 
segmenty oferty.

- Praca w tej branży hotelowej to stałe 
doskonalenie się…

- Ciągle się uczymy i stawiamy sobie 
nowe cele. Praca w hotelu pod tym wzglę-
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dem jest trochę podobna do pracy na lot-
nisku, chodzi o liczne nieprzewidywalne 
sytuacje. Każdego dnia przylatują i odlatują 
nowi klienci, a w hotelu pojawiają się i zni-
kają kolejni goście. Staramy się doskonalić 
równolegle do tego, co dzieje się na rynku 
i do tego, co sygnalizują nam nasi goście w 
swoich opiniach. Sama mam świadomość, 
że mimo sporego doświadczenia, muszę 
ciągle się jeszcze wiele nauczyć. 

- Tego typu zawód wymaga też pewnych 
umiejętności i otwartości w kontaktach – 
każdego dnia spotyka się przecież wielu 
bardzo różnych ludzi.

- Bardzo istotne jest nastawienie, otwar-
tość na drugiego człowieka, a do tego spory 
optymizm. Sądzę, że takie predyspozycje 
są wręcz obligatoryjne w tej branży. Na 
pewno wszelkie prywatne problemy i roz-
terki trzeba zostawiać za drzwiami hotelu, 
by wchodząc do niego, mieć pozytywne 
nastawienie i entuzjazm w relacjach z dru-
gim człowiekiem. Jest taka prosta zasada na 
utrzymanie uśmiechu na twarzy – czasami 
trzeba po prostu samemu uśmiechnąć się do 
lustra zanim podejdzie się do klienta. To na-
prawdę działa. Bardzo ważne jest również 
pierwsze wrażenie w kontakcie z gościem 
hotelu. Często potknięcie na początku może 
rzutować na całą przyszłą relację klienta 
z hotelem. Odbiorcy naszej oferty muszą 
mieć poczucie, że znajdują się w centrum 
uwagi pracowników. Wbrew pozorom 
także ostatnie wrażenie jest na wagę złota.. 
Goście zawsze powinni opuszczać hotel z 

pełnym zadowoleniem z zaoferowanych 
im usług, co pozwoli dać nam pewność , że 
wrócą do nas. 

- A kiedy Pani czuje zadowolenie z pra-
cy?

- Czuję je, gdy widzę, że nasi klienci 
otrzymali, to czego oczekiwali. Bardzo miłe 
są chwile, w których otrzymuje się infor-
mację zwrotną od gości – dzisiaj zwykle 
w postaci mailów. Świadczy to o ich zado-
woleniu z pobytu w naszym hotelu. Są to 
zwykle treści, w których ktoś dziękuje nam 
za rozwiązanie problemu z zagubionym 
bagażem czy szybką reakcję obsługi hotelu 
na problemy gościa. Poza tym cieszy mnie 
samo miejsce, jakim jest hotel. Miałam oka-
zję uczestniczyć i budować w tym obiekcie 
pewne rzeczy od podstaw – zaczynając 
od doboru wyposażenia pokoi, a kończąc 
na zatrudnieniu personelu, ustaleniu pro-
cedur, standardów, polityki cenowej czy 
wybieraniu kwiatów do recepcji. Każdego 
dnia doceniam uśmiech i zadowolenie per-
sonelu.

- Co sprawia najwięcej kłopotu, jest 
najtrudniejsze w prowadzeniu hotelu?

- Najtrudniejsze jest stworzenie „duszy” 
takiego miejsca. Dusza w kontekście hotelu 
to atmosfera, jaka w nim panuje i jaka jed-
nocześnie przenosi się z personelu na go-
ścia. Goście muszą czuć to ciepło i klimat, 
chociażby przez tak proste gesty obsługi, 
jak pytanie o przebieg podróży czy przy-
gotowanie odpowiedniego wyposażenia 
apartamentu dla stałego gościa. 

- Państwa produktem oprócz przy-
słowiowego łóżka ze śniadaniem, który 
kierujecie do swoich klientów jest oferta 
hotelowa. Jak scharakteryzowałaby Pani 
oferty w Hotelu Szafran?

- Personel Hotelu Szafran stara się two-
rzyć wysokiej jakości produkt – jakim w 
tym przypadku jest pokój hotelowy dla wy-
magającego, biznesowego klienta. Do tego 
pragniemy również zagwarantować mu 
doskonałą kuchnię i profesjonalną obsługę. 
Z mojej perspektywy wiem, że dziś samo 
łóżko i śniadanie to w branży hotelarskiej 
zdecydowanie za mało. Znacznie bardziej 
liczy się dbałość o potrzeby każdego klienta 
z osobna. W praktyce polega to na tym, by 
jak w najmniejszych szczegółach zadbać o 
zadowolenie gościa. Jeśli wiem na przykład, 
że lubi czytać dziennik, to w jego pokoju na 
stoliku powinna leżeć właśnie ta gazeta. 
Jeśli chętnie jada na śniadanie jajecznicę na 
boczku, to dokładnie taką właśnie potrawę 
powinniśmy mu zaoferować.

- Czyli indywidualne podejście i na-
miastka domowej atmosfery?

- Tak. Hotel nie powinien być miejscem, 
gdzie tylko można się wyspać i zjeść śniada-
nie. Powinien być miejscem, w którym gość 
czuje się jak w domu i zawsze będzie chciał 
tu wrócić - wracając jest pewny, że jest 
rozpoznawany i mile widziany, a przede 
wszystkim serdecznie witany przez cały 
personel hotelu.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Dominika Tkocz
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INWEST PA SP. Z O.O. GRUPA KAPITAŁOWA 
PIECEXPORT-PIECBUD S.A.

BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ, UL. TUNELOWA 18, 40-676 KATOWICE

TEL./FAX 32 203-54-79, 692-460-560

E-MAIL: MZACISZE@MILEZACISZE.PL, STRONA: WWW.MILEZACISZE.PL

Inwestycja realizowana jest na terenie jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Katowic 
jaką są Piotrowice. Miłe ,,Zacisze” to zamknięte osiedle bardzo starannie zaprojektowane. 
Harmonia i ład architektoniczny podkreślają niepowtarzalny klimat osiedla. Szerokie 
ciągi komunikacyjne oraz niewielka ilość mieszkań w poszczególnych segmentach 
zapewniają to co najważniejsze - prywatność. Wszystkie mieszkania na osiedlu są 
słoneczne i przestronne, klarowne podziały i inteligentny rozkład przestrzeni zapewniają 
funkcjonalność i pozostawiają szerokie pole do aranżacji. Miłe ,,Zacisze” oferuje zarówno 
kameralne mieszkania jak i domy w zabudowie szeregowej zaaranżowane w zależności 
od indywidualnych fantazji. Natomiast nowoczesna architektura charakteryzująca się 
umiarem i powściągliwością nadaje domom elegancki i reprezentacyjny wygląd.
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porcja
adrenaliny

Kitesurfing
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Kitesurfing (także kiteboarding) — sport wodny, odmiana surfingu, technicznie podobny do 
windsurfingu, jednak różni się znacząco w sposobie prowadzeniu deski – prowadzi się ją tak 
jak podczas jazdy na fali, na krawędzi (podobnie do snowboardu), w windsurfingu natomiast 
deska prowadzona jest płasko. Od tego ostatniego różni się także konstrukcją pędnika - zamiast 
klasycznego żagla używana tu jest odmiana latawca- utrzymywanego przez żeglującego 
kitesurfera w znacznej odległości, na barze przypiętym do trapezu (uprzęży) zakładanego przez 
kitesurfera.
Sport ten uprawiany jest zarówno na akwenach słodkowodnych (sprzyjające wiatry wieją 
chociażby w dolinach alpejskich, np. w południowym Tyrolu), jak i morskich (np. na polskim 
wybrzeżu Bałtyku).

SILESIA BUSINESS&LIFE
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- Kitesurfing to stosunkowo 
młoda dyscyplina sportu, łączy 
w sobie kilka innych dyscy-
plin. Ile osób – w przybliżeniu 
uprawią ją w naszym kraju? Ile 
szkół kitesurfingu działa?

- W Polsce jeszcze nie ma żad-
nego stowarzyszenia ani związ-
ku kitesurfingu, nie ma oficjal-
nej bazy danych, więc ciężko 
jest określić ile osób uprawia 
i ile jest szkółek kitesurfingu. 
Najwięcej jest ich na pewno na 
Półwyspie Helskim z uwagi na 
dobre warunki wietrzne oraz 
płytkość akwenu. Boardandski 
ma swoją bazę w Jastarni, kie-
dy są dni wietrzne instruktorzy 
pracują od rana do wieczora. 
Chętnych jest bardzo dużo i 
wciąż przybywa…

- Załóżmy, że chciałbym za-
cząć „bawić się” w tego typu 
surfowanie. Ile pieniędzy mu-
szę przygotować na „dzień do-
bry” i o czym warto pamiętać 
przy zakupie sprzętu?

- Na pewno nie należy do ta-
nich sportów. Kurs podstawowy 
to koszt około 1000 złotych. Jak 
już załapiemy „zajawkę” i na-
uczymy się podstaw, kupujemy 
swój sprzęt. Tutaj ceny są różne, 
używany sprzęt to koszt około 
6-8 tysięcy złotych, a nowy sięga 
nawet powyżej 10 tysięcy, gdzie 
płacimy za jedną deskę i dwa la-
tawce: jeden na silny wiatr i je-
den na słaby, za trapez i piankę. 
Wybór sprzętu zależy od charak-
terystyki pływania, czy to ma być 
pływanie na falach, czy robienie 
różnych tricków, a może swo-
bodne pływanie tam i z powro-
tem z wysokimi skokami. Możli-
wości jest wiele, instruktorzy na 
pewno coś doradzą. 

- Kitesurfing ma różne odmia-
ny, można go uprawiać zarówno 
w wersji zimowej, jak i latem...

- Zdecydowanie w zimie też 
jest fajnie „na kajcie”. Nazywa-
my to snowkite. Zamiast deski 
na nogach mamy snowboard lub 
narty. Fajna zabawa, znajdujemy 
duże pole, gdzie wieje, pompu-
jemy latawiec, rozkładamy lin-
ki, zakładamy snowboard i ru-
szamy. Minusem snowkite’u są 
bolesne upadki. W Gliwicach do 
uprawiania tej odmiany poleca-
my okoliczne lotnisko oraz pola 
koło autostrady A4, przy ulicy 
Rybnickiej. 

- Jakie predyspozycje musi 
mieć osoba chcąca zacząć szko-
lenie? Kto natomiast powinien 
zdecydowanie unikać tej dyscy-
pliny?

Adam Cudek – właściciel 
firmy Boardandski oraz 
kite24.info, wieloletni 
instruktor windsurfingu 
i narciarstwa oraz wielki 
pasjonat kitesurfingu. 
Absolwent Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach.

Jarosław Homa – 
współzałożyciel - przyjaciel 
firmy Boardandski i kite 
24.info.Pasjonat kitesurfingu, 
nart oraz życia. Wykładowca 
Politechniki Śląskiej w 
Gliwicach.

Wojtek Herman – kierownik 
szkolenia kitesurfingu 
Boardandski, student 
Politechniki Śląskiej w 
Gliwicach. Od wielu lat 
instruktor windsurfingu 
i kitesurfingu. Uczestnik 
Mistrzostw Polski 
Instruktorów Windsurfingu. 
Duże doświadczenie w 
prowadzeniu zajęć na każdym 
poziomie.

Każdą wolną chwilę 
spędza na podróżowaniu i 
poznawaniu nowych spotów 
windsurfingowych jak i 
kitowych.
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- Kitesurfing jest dla wszyst-
kich: kobiet, młodzieży, nawet 
pań i panów po pięćdziesiątce. 
Nie potrzeba nam dużo siły. Za 
to potrzebne są chęci, odrobina 
determinacji i odpowiedzial-
ności. Na pewno ułatwieniem 
będzie obycie z wodą i dobra 
sprawność fizyczna. 

- Czy kitesurfing jest niebez-
piecznym sportem?

- Jeżeli zaczniemy swoją przy-
godę z instruktorem, poznamy 
podstawowe informacje doty-
czące bezpieczeństwa i nie bę-
dziemy się bali. Początkującym 
nie zaszkodzi ubiór kamizelki, 
czy nawet kasku. My możemy 
pływać  bezpiecznie , ale ktoś w 
nas może „wpłynąć”.

- Kiedy i w jakich okoliczno-
ściach zaczęła się Pana przygo-
da z tą dyscypliną?

- Przygodę rozpocząłem, gdy 
miałem 12 lat, ale był to wind-
surfing. Pierwsze kroki stawia-
łem nad Jeziorem Żywieckim, 

później zaczęły się wyjazdy za 
granicę, spędzanie wakacji nad 
polskim morzem, ukończenie 
matury i zrobione tytułu instruk-
tora. 

Kitesurfing poznałem dzięki 
naszemu instruktorowi Wojtko-
wi Hermanowi „Bonjo” w Jastar-
ni około 5 lat  temu. Teraz razem 
z nim i moim wspólnikiem Jar-
kiem Homą „Jay Ho” staramy 
się zaszczepić naszą pasję innym. 
Jednym słowem wróciliśmy z 
naszą szkółką do korzeni.

- Skoczkowie narciarscy czę-
sto mówią w wywiadach, że 
loty na „mamutach” to niesa-
mowite przeżycie. Uprawianie 
kitesurfingu daje chyba jeszcze 
większą dawkę adrenaliny?

- Kitesurfing to piękny sport, 
cały czas uczymy się czegoś no-
wego, może to być: ustany nowy 
trick, wyższe skoki, czy pływanie 
na otwartym morzu przy silnym 
wietrze z dużymi falami! 

Zawsze jest to duża porcja ad-
renaliny. Na dzień dzisiejszy dla 
mnie jest to sport nr 1. POLE-
CAM WSZYSTKIM.

Pytał: ROD
Foto: Sławomir Krynicki 
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PODRÓŻE - KLAUDIUSZ SEVKOVIC

Perły Karaibów cz. IV

 Zatrzymajmy się na Jamajce. Przywita 
cię rozbrzmiewająca wszędzie muzyka 
głównie w  rytmie  reggae - to stąd pocho-
dzi  Bob Marley) oraz życzliwość tubyl-
ców. Jamajka to wyspa i państwo na Mo-
rzu Karaibskim w archipelagu Wielkich 
Antyli, położone na południe od Kuby i 
na zachód od Haiti. Mieszkańcami  są tutaj  
ludzie pochodzenia: afrykańskiego, arab-
skiego, indiańskiego, europejskiego -  istna 
mieszanka,  która dała początek narodo-
wemu mottu: „Z wielu narodów - jeden”. 
Wyspa ta wznosi się 300 m nad poziomem 
morza,  a jej najwyższy szczyt to Blue Mo-
untain Peak (2256 m.n.p.m.). Większość 
powierzchni wyspy zajmują  wapienne 
płaskowyże, ponad którymi wznoszą się 
majestatyczne góry. Kiedy Krzysztof Ko-
lumb odkrył Jamajkę określił on ją mia-
nem „Najpiękniejszej wyspy jaką widziały 
ludzkie oczy”. Piaszczyste plaże, szmarag-
dowe wody morskie, porastające wybrzeże 
palmy oraz urodzajne niziny, połączone ze 
wspaniałym klimatem bez wątpienia po-
twierdzają jego słowa.  Średnia temperatu-
ra  podlega nieznacznym wahaniom rocz-
nym i wynosi od 27 do 32°C. To między 
innymi klimat  Jamajki - jest magnesem  
przyciągającym miliony turystów rocznie 
z całego świata. Naturalną szatę roślinną 
tworzą wilgotne lasy równikowe (niziny), 
krzaczasta formacja chaparral i sawanny 
(wyżyny w centrum). Wzdłuż rzek spo-
tyka się lasy galeriowe, a wybrzeża na 
znacznych odcinkach porastają namorzy-
ny. Roślinność jest tutaj przebogata. Mo-
żesz zobaczyć ok.  550 gatunków paproci, 
storczyków, czy roślin przypominających 
dziką sosnę.  Całą wyspę bujnie porasta 

przywieziony z Chin bambus. Narodo-
wym kwiatem jest kwitnący na fioletowo 
gwajakowiec. Kiedy na wyspę przybyli Eu-
ropejczycy, jedynymi miejscowymi owoca-
mi były: gwajawa, ananas, jabłko cukrowe 
i caimito. Większość obecnie uprawianych 
tu roślin została sprowadzona. Europej-
czycy dali początek trzcinie cukrowej, ba-
nanom i owocom cytrusowym, a w XVII 
w. kupcy hiszpańscy przywieźli z Malezji 
orzechy kokosowe. Stanowiący podstawę 
jamajskiego śniadania owoc ackee został 
sprowadzony na statkach niewolniczych z 
Afryki Zachodniej. Drzewo pimentowe, z 
którego pozyskuje się ziele angielskie, jest 
rośliną miejscową, podobnie jak mahoe 
- narodowe drzewo jamajskie. W Jamajce 
występuje także wiele egzotycznych zwie-
rząt. Rzadko spotykany królik jamajski 
przypomina z wyglądu świnkę morską, 
ale w rzeczywistości jest spokrewniony ze 
szczurem. Wyspa obfituje w nietoperze, 

ok. 25 gatunków przemieszkuje cicho w 
tutejszych dzwonnicach. Spokojne wody 
na południowym i wschodnim wybrzeżu 
zamieszkuje natomiast ogromny i łagod-
ny manat, który stał się inspiracją legend 
o syrenach. Zmniejsza się liczba krokodyli. 

Chcę Cię zabrać  w niezwykłą podróż i mam nadzieję, że obudzę 
w tobie pragnienie dotarcia na Karaiby, gdzie czas płynie inaczej, 
gdzie wszystko staje się prostsze, skąpane w słońcu i błękicie. 
W tym wydaniu zaprezentuję trzy wyspy karaibskie Jamajca, 
Bahama, Cayman Island i meksykańską wyspę Cozumel.

JAMAJCA



63SILESIA BUSINESS&LIFE

Wszechobecny gekon kontroluje populację 
insektów. Na wzgórzach Hellshire nadal 
żyje ok. 100 wielkich jamajskich legwa-
nów, które przez długi czas uważano za 
wymarłe. Na wyspie występują nieliczne 
pająki. Spotkać tu można ponad 200 ga-
tunków ptaków, w tym 25 endemicznych. 
Narodowy ptak, doctor bird (koliber czar-
nogłowy), występuje wyłącznie na Jamajce 
i buszuje po wyspowych ogrodach kwia-
towych, a w lasach żyją jaskrawożółte, po-
marańczowe i zielone papugi. Jak widzisz 
krajobraz jest tutaj przepiękny i fascynu-
jący. Ludność Jamajki cechuje niezwykła 
różnorodność karnacji i grup etnicznych 
ją zamieszkujących, oraz duża liczba tu-
rystów, którzy tworzą wielokulturowy 
wizerunek wyspy. Stąd tez kultura jest 
niezwykle różnorodna. Kotłują się tam 
tradycje o afrykańskim, europejskim, 
arabskim, wschodnioindyjskim, chińskim 
i wschodniośródziemnomorskim rodowo-
dzie. Najmocniejsze piętno, zarówno jeśli 
chodzi o język, jak i obyczaje, wywarła 
300-letnia okupacja brytyjska.  Podsta-
wą ekonomii jest eksploatacja boksytów 
(Jamajka zajmuje 3. miejsce na świecie) i 
dochody z turystyki. Na wyspie uprawia 
się: trzcinę cukrową, palmę kokosową, 
cytrusy, kakaowiec, awokado, banany. 
Rozwinięty jest także przemysł spożyw-
czy (destylarnie rumu, tytoń), papierniczy 
oraz hutnictwo aluminiowe. Stolica King-
ston to ważny port morski i lotniczy kra-
ju, stanowiący pierwszy punkt podróży 
przyjeżdżających tu turystów.  Właśnie w 
Kingston znajduje się muzeum  wspania-
łego muzyka Boba Marleya, od którego to 
zalecam rozpoczęcie zwiedzania miasta. 
Inne interesujące atrakcje to: Muzeum 
Narodowe, piękna posiadłość pierwszego 
czarnoskórego milionera wyspy - Devon 
House, Ogrody Botaniczne Hope, (zadzi-
wią nas piękną tropikalną roślinnością), 
Hiszpańskie Miasto wraz z Katedrą St 
James (stanowi ono wyjątkową mieszan-
ką architektury hiszpańskiej z później-
szą brytyjską) oraz oddalony o zaledwie 
20 km Port Royal, w którym to możemy 
podziwiać fort obronny Fort Charles, bu-
dowle z okresu kolonialnego jak i zagłębić 
naszą historię o słynnych piratach takich 
jak, Henry Morgan czy Czarnobrody. Je-
żeli chciałbyś  udać się na plażę zaraz po 

swoim przylocie powinieneś skierowac 
kroki  do Montego Bay lub też do mniej 
zatłoczonego Negril, gdzie znajdują się 
piękne plaże i nadmorskie kurorty. W oko-
licy tej jest  piękny park wodny, mnóstwo 
wspaniałych miejsc do nurkowania, oraz 
wiele restauracji i sklepów, gdzie będziesz  
mógł kupić pamiątki - rzeźby z drewna, 
kawę, wyroby z wikliny, obrazy, ozdoby 
ze złota i markowe zegarki oraz lokalne 
alkohole, jak rum czy Tia Maria.  Będąc 
w okolicy warto też zobaczyć stare miasto 

z XVIII wieku, lub też udać się na słynną 
prywatną plażę Doctor’s Cave, gdzie za 
niewielką opłatę wstępu będziesz  mieć 
możliwość zrelaksowania  się w pięknym 
miejscu. Jeżeli interesuje cię zwiedzanie, 
nie tylko wylegiwanie się na plaży do po-
lecam Falmouth- zabytkową miejscowość,  
która zachwyca przede wszystkim swoją 
kolonialną architekturą i jamajskim sty-
lem. Warto odwiedzić tu ryneczek,  gdzie 
lokalna ludność sprzedaje swoje wyroby 
oraz dystrykt historyczny, gdzie znajdu-
ją się zabytkowe budowle w gregoriań-
skim stylu, takie jak Centrum Handlowe 
i Historyczne Alberta Georga, rezydencja 
Johna Tharpa, dom plantatora Edwarda 
Barretta, Greenwood Great House, Mar-
tha Brae Rafters’ Village oraz anglikański 
Kościół Św. Piotra. W Falmouth znajdują 
się także piękne piaszczyste plaże, które 
pozwolą nam na połączenie zwiedzania 

z wypoczynkiem. Niewątpliwie może cię 
zachwycić  Błękitna Laguna. To piękne 
miejsce położone nieopodal Port Antonio 
w Górach Błękitnych. Znajdujące się tam 
jezioro o szmaragdowych wodach i wa-
piennym podłożu oraz pięknie położone 
domy są nie lada atrakcją turystyczną. 
Legenda głosi iż błękitne wody nie mają 
dna i że zamieszkuje je potężny smok. Błę-
kitna Laguna to także położone nad nią 
hotele i restauracje, gdzie będziemy mieli 
przyjemność skosztować owoców morza 
oraz spędzić bajeczną noc nad jej wodami. 
Jeżeli jesteś poszukiwaczem przygód, to 

koniecznie musisz dotrzeć do  Rio Grande 
- bajecznej rzeki spływającej z Gór Błękit-
nych.  Zaczynając w punkcie na wysokości 
1000 metrów, za jedyne 45$ możemy udać 
się w parze na jednej z bambusowych 
tratw (zwanych taksówkami) w niespełna 
2 godziny do samego ujścia rzeki w Morzu 
Karaibskim. Podczas tej podróży będzie-
my mieli okazję podziwiać piękną dolinę 
ułożoną w literę „V”, jak i pola bananowe, 
oraz podglądać jedne z największych i  
najpiękniejszych motyli świata. 

Jamajka jest godna polecenia, jako miejsce, 
w którym możesz  spędzić niezapomniane 
wakacje swojego życia. Ilekroć słyszę stara 
piosenkę Boney M. „Sun of Jamajka” wra-
cam myślą do tej przepięknej krainy, ciepłe-
go słońca, błękitnej wody i nieba, złocistego 
rumu i rytmów reggae.  Naprawdę warto 
tam pojechać... jak również zatrzymać się 
na któreś z wysp Bahama. 
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BAHAMA

Bahamy to państwo wyspiarskie ze sto-
licą w Nassau na Oceanie Atlantyckim. 
Wyspy archipelagu wznoszą się niewiele 
ponad poziom morza. Najwyższy punkt 
archipelagu leży na wysokości zaledwie 
63 m. Spośród 700 wysp jedynie 30 jest za-
mieszkałych. Główne z nich to: New Pro-
vidence (207 km²),Wielka Bahama (1373 
km²), Andros (5957 km²), Wielkie Abaco 
(1681 km²), Eleuthera (518 km²) i Cat Is-
land (388 km²). Powierzchnia wysp ma 
charakter równinny, a wzdłuż niektórych 
fragmentów wybrzeża znajdują się słone 
bagna porośnięte namorzynem. Średnie 
temperatury wynoszą tu 27°C w lecie i 
21°C w zimie, zaś roczna suma opadów 
deszczu przekracza 1000 mm. Od czerwca 
do listopada zdarzają się huragany. 

Jak już wspomniałem - Nassau jest naj-
większym miastem i stolicą Bahamów, 
leży na wyspie New Providence.  To naj-
bardziej zaludniona wyspa archipelagu, 
zamieszkuje ją 2/3 ludności Bahamów, 
które liczą sobie ponad 307 tysięcy. Cieka-
wostką jest, że wyspy posiadają najmłod-

szą wiekowo populację świata. Blisko 50% 
ludności ogólnej nie przekroczyło 30 roku 
życia, a kolejnych 15% 40 roku życia. 

Wracam  na moment do stolicy tego 
pięknego kraju. Kiedyś Nassau było ostoją 
piratów - stacjonowali w mieście jeszcze 
w XVIII wieku. Dziś miasto łączy w sobie 
niepowtarzalny urok kolonialnej architek-
tury połączonej z nowoczesnością; jest ono 
jednocześnie centrum kulturalnym i poli-
tycznym Bahamów. Z Nassau połączona 
jest mostem wysepka Paradise Island, 
miejsce imponujących hoteli, kasyn, plaż i 
rozrywki. Nassau - jest również ważnym 
portem lotniczym i morskim. Powierzch-
nia nizinna miasta sprzyja uprawie pomi-
dorów, bananów, ananasów, cytrusów, 
palm kokosowych i agaw sizalowych.. 
Oczywiście świetnie jest tu rozwinięta tu-
rystyka, rybołówstwo, przemysł odzieżo-
wy i spożywczy.

Historia tego miejsca wiąże się również 
z podróżami Krzysztofa Kolumba. New 
Providence,  odkryta w czasie pierwszej 
jego wyprawy przechodziła kilkakrotnie z 

rąk do rąk. Po Hiszpanach wyspę na krót-
ko zajmowali Holendrzy, a na przełomie 
XVII i XVIII wieku była „stolicą” karaib-
skich piratów. Dopiero w roku 1718 Baha-
my, a wraz z nimi New Providence, zostały 
przyłączone do Zjednoczonego Królestwa, 
a wyspa stała się siedzibą gubernatora. 
Pierwszy gubernator Woodes Rogers 
ogłosił amnestię dla piratów, po czym 
zaczął ścigać tych, którzy się nie podpo-
rządkowali. W ciągu kilku lat (1720-1725) 
problem rozbójników morskich w tym 
regionie został praktycznie rozwiązany. 
W lutym 1776 roku kolonia została zaata-
kowana przez amerykańską flotyllę pod 
wodzą Eseka Hopkinsa, który zdobył Fort 
Montagne. Po zakończeniu wojny rewo-
lucyjnej kilka tysięcy lojalistów osiedliło 
się na New Providence i okolicznych wy-
spach. Trudno się tu było jednak utrzymać 
i wyspy prawie opustoszały. Okres pro-
sperity powtórzył się w czasie wojny se-
cesyjnej i w okresie prohibicji, gdy Nassau 
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było centrum przemytniczym. W czasie II 
wojny światowej New Providence służyła 
jako baza brytyjskiej i amerykańskiej floty. 
Bahamy stały się niezależnym państwem 
w roku 1973. 

Wielu turystów przybywa na Bahama, 
by podziwiać zróżnicowaną i egzotyczną 
faunę i florę. Możemy tu spotkać wiele 
tropikalnych zwierząt, jak szopy, batagu-
ry, czy żółwie szylkretowe i całe mnóstwo 
ptaków ( ponad 300 gatunków). Wśród 
nich pelikany, głuptaki, burzyki, perkozy, 
czaple, ibisy, flamingi, mewy, rybitwy, ko-
libry i papugi (wśród nich, wspomniany 
już – kubański amazon). Roślinność na wy-
spie to głównie lasy liściaste oraz sawan-
ny i namorzyny.. Wśród drzew dominują 
czarne oliwki, Casuarina, cascarilla, drze-
wa korkowe, manchineel, ziele angielskie, 
i siedem gatunków palm. Z tropikalnych 
krzewów można  podziwiać: bougainvil-
leę, jaśmin, oleander, czy orchideę. Dużo 

tu stref chronionych i parków przyrody, 
takich jak Sea Park i Exuma Cays.

 Po gwarnym New Providence czas na 
odpoczynek. Płyniemy do Princess Cays.

Kotwiczymy dwie mile od portu w celu 
ochrony rafy koralowej. Princess Cays 
znajduje się około 30 mil od Nassau, w po-
łudniowej części wyspy Eleuthera, którą 
otacza rafa koralowa, a drzewa mangrowe 
okalają przepiękne białe, piaszczyste plaże, 
gdzie możesz zrelaksować się w zacienio-
nych miejscach. Czujesz się wręcz wspania-
le, gdy ciepły wiatr smaga twoją twarz.  

Wody oceanu są tu płytkie, około 100 
metrów głębokości. Jedną z wielu moż-
liwości aktywnego spędzenia czasu na 
Princess Cays jest snorkeling. Można 
podziwiać wiele raf koralowych i róż-
nobarwnych ryb, a woda jest lazurowa 
i przejrzysta. 

Aktywny wypoczynek zapewnią 
ci: pływanie, kajaki, żeglarstwo, narty 
wodne, nurkowanie, parasailing (spa-
dochrony holowane) czy po prostu uno-
szenie się na wodzie na materacu. Dla 
odkrywców oferuję wędrówkę w po-
szukiwaniu fantastycznych widoków, 
a miłośnicy sportów mogą grać w siat-
kówkę lub koszykówkę.  Jeśli chcesz po 
prostu odpocząć i cieszyć się pięknem 
wyspy, znajdziesz tu zacienione hamaki 
w Palm Grove lub darmowe leżaki na 
brzegu oceanu.  Możesz także wynająć 
na cały dzień cabana, czyli mały domek 
pokryty strzechą. Dla relaksu zawsze też 
można posłuchać muzyki, bo przecież w 
Princess Cays rozbrzmiewają rytmiczne 
dźwięki calypso i reggae, a  w południe 
obejrzeć Junkanoo, czyli uliczną paradę 
w kolorowych kostiumach tańczącą w 
rytm perkusji. 

Żegnamy już  Bahamy, zachwycające 
dzikie krajobrazy, przepiękne, egzotycz-
ne plaże ze złocistym piaskiem, rajskie, 
błękitne morze zapraszające do kąpieli 
i kolonialną, stylową architekturę za-
budowań połączoną z nowoczesnymi 
hotelami. Na Bahamach można się po-
czuć jak w niebie - wiatr szeleszczący w 
liściach palm, rafy koralowe, tropikalna 
roślinność... Aż żal stąd odjeżdżać!

SILESIA BUSINESS&LIFE



SILESIA BUSINESS&LIFE66

COZUMEL - MEKSYK

Cozumel to kolejna niewielka wy-
spa Morza Karaibskiego, która mnie 
zauroczyła, gdyż jestem wielkim 
amatorem nurkowania, a głównym 
atutem wyspy jest rafa koralowa oka-
lająca wybrzeże – tu odkryłem wręcz 
raj dla mej pasji. 

Wracam jednak na stały ląd a nieco 
później przybliżę przepiękny pod-
wodny świat.

 Sama nazwa meksykańskiej Cozu-
mel oznacza w języku Majów Wyspę 
Jaskółek i położona jest 20 kilometrów 
na wschód od Półwyspu Jukatan. Ad-
ministracyjnie stanowi jedną z dzie-
więciu gmin meksykańskiego stanu 
Quintana Roo, a jej powierzchnia wy-
nosi 48 km długości i 16 km szeroko-
ści Głównym jej miastem położonym 
na zachodzie jest  San Miguel de Co-

zumel, gdzie zamieszkuje większość 
ludności. Pozostała część terytorium 
to płaska nizina pokryta bujną roślin-
nością dżungli, a przy skalistym wy-
brzeżu znajdują się piaszczyste plaże, 
laguny i lasy namorzynowe.

Ciekawa jest historia tego miejsca. 
Setki lat temu, zanim przybyli tutaj 
Europejczycy, wyspa była świątynią 
bogini płodności Majów, Ixchel, i była 
głównym celem religijnych pielgrzy-
mek. 3 maja 1518 r. przybyła tu ekspe-
dycja kapitana Juana de Grijalva, dając 
wyspie nazwę Santa Cruz z powodu 
katolickiego święta przypadającego 
na ten dzień. Po nim przybył tu Her-
nán Cortés wraz z flotą, niszcząc wiele 
świątyń Majów. Podczas okresu kolo-
nizacji hiszpańskiej, od XVI do XIX 
wieku, wyspa stała się bazą dla wielu 
band piratów i bandytów, które opa-
nowały Karaiby w tym czasie. W XX 
wieku sukces komercyjny orzechów 
kokosowych i mleczka używanego do 
wyrobu gumy do żucia, spowodował 
nową falę zainteresowania tym regio-
nem. Pierwsze hotele zostały otworzo-
ne w 1924 r. do lat 30. Jednakże kryzys 
ekonomiczny 1939 r., II Wojna Świa-
towa i powojenna rekonstrukcja zaha-
mował ten znakomity rozwój. Aż do 
lat 50-tych, kiedy to Cozumel znowu 
został odkryty przez turystów, rozpo-
czynając boom, ustanawiający wyspę 
najważniejszym portem nie tylko w 
Meksyku, ale i na świecie. Naocznie z 
historią tego miejsca  zapoznałem się 
w Cozumel Muzeum, gdzie znajdu-
ją się mapy topograficzne raf koralo-
wych oraz informacje o powstawaniu 
Cozumel i półwyspu Jukatan. 

Natomiast z pozostałości kultury 
Majów znajdują się na wyspie nie-
wielkie budowle i obrzędowe święte 
miejsca. Najważniejsze to San Gerva-
sio i El Cedral.

Jak już wspominałem, nurkowanie 
to moje hobby. Kiedy zanurzam się w 
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ekscytujący, piękny podwodny świat 
i mogę podglądać niesamowitą mor-
ską faunę i florę, odczuwam zachwyt 
i jednocześnie respekt dla morskiej 
głębi. W okolicach Cozumel znajdu-
ją się cztery rafy koralowe – świetnie 
nadające się do nurkowania. Pierwsza 
z nich, odkryta przez  J.J Cousteau,  
usytuowana na linii Palancar Caves 
– Cozumel wyróżnia się niezwykłym 
skalistym dnem usytuowanym na 
głębokości 700 metrów, a wznosi się 
miejscami aż do 40 metrów. Można 
tu podziwiać świetnie zachowane ko-
rale, ale też spotkać rekiny i żółwie. 
Małe jaskinie, szczeliny, przesmyki i 
tunele rzeźbią rafę, która obfituje w 
wielką różnorodność morskiego ży-
cia – mieszkają tu langusty, lucjany i 
strzępiele. Wspomniane ryby upodo-
bały sobie także następną rafę, której 
dno przypomina rwącą rzekę, Dalilę 
– Cozumel. Obfituje ona również w 
gąbki i koralowce. Niezapomniane 
wrażenia wyniesiesz podczas nurko-
wania na rafie Santa Rosa Reef – Co-
zumel, gdzie na głębokości od 18m 
do 40m znajdziesz wysokie kolumny 
koralowców z wertykalnymi ściana-
mi poprzecinanymi kanałami. Ryby, 
zwłaszcza strzępielowate, są tutaj 
tak przyjazne, że można je karmić z 
ręki. Często też można spotkać po-
kaźnych rozmiarów barakudy. Rafa 
słynie z silnych prądów, więc trzeba 
nurkować dryfując. Ostatnia - Paradi-
se Reef – Cozumel to jedyna rafa w 
tym miejscu, która dostępna jest do 
nurkowania z brzegu, bo też ciągnie 
się wzdłuż niego na głębokości 14 me-
trów podzielona na trzy części. Zaczy-
na się od rzeki wypływającej z wyspy 
i jest prawdziwym rajem dla miłośni-
ków podwodnej fauny ze względu 
na mnóstwo wielobarwnych ryb tro-
pikalnych. Mureny, homary i kraby 
spotkać tu można na każdym kroku. 
Warto wspomnieć o wyjątkowej ende-
micznej rybie podobnej do skorpeny,  
spotykanej tylko tutaj, czyli na wyspie 
Cozumel i tylko w tej okolicy. Aby 
obserwować bujne życie podwodne, 

można nurkować nocą, co dostarcza 
dodatkowych atrakcji. 

Wspaniałym miejscem do nurkowa-
nia jest również Paraiso Bajo, które 
rozpoczyna się przy Lagunie Calety i 
kończy się prawie przy molo. obejmu-
jącą korale pokryte polipami, muszla-
mi ślimaków i skorupiaków.

Wszystkie wyżej wspomniane miej-
sca to raj dla zaawansowanych nur-
ków, ale chciałbym też wspomnieć 
o Chancanab Park - naturalnym 
akwarium, doskonałym miejscu na 
edukację i relaks. Naturalna laguna 
pełna ryb, krabów, homarów i żółwi. 
Obrzeża porośnięte tropikalną roślin-
nością. Dużo białego piasku, restaura-
cje z centrami nurkowymi. Doskonałe 
miejsca na popołudniowe nurkowa-
nie lub snorkeling, czyli  najprostszą 
formę aktywnej obserwacji życia pod-
wodnego. Płetwonurek wyposażony 
w maskę, fajkę  i płetwy unosi się na 
powierzchni wody z zanurzoną twa-
rzą, obserwując to, co dzieje się pod 
nim.

Nie tylko nurkowie mogą tu folgo-
wać swoim pasjom. Wielbiciele spor-
tów wodnych również tutaj odnajdą 
swoja mekkę. Sprzyjająca pogoda i 
korzystne wiatry pozwalają na upra-
wianie windsurfingu, żeglarstwa oraz 
kitesurfingu i oczywiście nart wod-
nych.

Dla osób łaknących życia towa-
rzyskiego polecam The Big Local 
Fiesta - imprezę na otwartym powie-
trzu, odbywającą się w każdy nie-
dzielny wieczór na głównym skwe-
rze miasta, gdzie można posłuchać 
meksykańskiej muzyki i potańczyć 
przy jej wtórze. Życie nocne mia-
sta kwitnie – wielu turystów spa-
ceruje relaksując się po aktywnym 
wypoczynku. Można wstąpić do re-
stauracji z występami miejscowych 
zespołów, czy pójść na dyskotekę. 
A dla tych, którzy zmęczą się cywili-
zacją, są plaże, kilometry złoto-białe-
go piasku na zachodnim brzegu, a od 
wschodu częściowo kamieniste za to 
bardziej dzikie.
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Z meksykańskiej wyspy Cozumel na 
Kajmany płynę oczywiście statkiem rejso-
wym. Ze względu na malowniczą okolicę 
podróż drogą wodną jest znacznie przy-
jemniejsza... Cayman Island to kilka wyse-
pek położonych na spokojnych, turkuso-
wych wodach zachodnich Karaibów około 
150 mil na południe od Kuby, 460 km na 
południe od Miami na Florydzie, a 167 mil 
na północny zachód od Jamajki. 

Wyspy leżą na 19 ° 30N szerokości geo-
graficznej i 80 ° 30W długości geograficznej. 
 Archipelag składa się z trzech wysp 
Grand Cayman, Cayman Little i Cayman 
Brac. Stolica George Town znajduje się 
na zachodnim brzegu Grand Cayman. 
Powierzchnia trzech wysp wynosi łącznie 
264 km kw. Zamieszkuje tu ponad 57 tyś. 
ludności, z czego większość koncentruje 

CAYMAN
ISLAND

się w stolicy. Na terenie wysp są muzea, 
ogrody botaniczne i parki narodowe. 
Większość interesujących miejsc jest  siłą 
rzeczy w George Town. Muzeum Naro-
dowe znajduje się w pałacu Pedro zam-
ku, który jest najstarszym budynkiem na 
wyspach. Istnieje tu również legendarne 
miasto  Stingray City, gdzie można obser-
wować płaszczki w ich naturalnym środo-
wisku. 

Cayman Island zostały  odkryte przy-
padkowo w 1503 roku przez Krzysztofa 
Kolumba podczas jego ostatniej podróży 
do Nowego Świata. Nazwał je Las Tor-
tugas ze względu na dużą ilość żółwi 
na wybrzeżu. Dopiero w 1586 roku wy-
spy zostały przemianowane na Kajmany  
przez korsarza Francis Drake’a, bo tak 
nazywali archipelag Karaibowie (od ali-

gatorów i dużych jaszczurek) zamieszku-
jących pobliską Jamajkę. Od XVI do XVIII 
wieku wyspy służyły jako przystanek w 
celu uzupełnienia zapasów. W XVII wie-
ku stały się kolonią brytyjską podporząd-
kowaną gubernatorowi Jamajki. W latach 
1958 - 1962 należały do Indii Zachodnich.  
Po odzyskaniu niezależności w 1962 roku 
Kajmany znajdują się pod bezpośrednią 
administracją Wielkiej Brytanii. Obecnie 
wyspy są popularnym ośrodkiem tury-
stycznym słynącym z pięknych plaż, lazu-
rowego morza i koralowych raf.

 A teraz wraz ze mną obejrzyj te wy-
jątkowe miejsca! Grand Cayman jest naj-
większą z trzech wysp, którą też odwie-
dza najwięcej turystów.  Osiedliło się tutaj 
ponad 40 tysięcy mieszkańców. Wyspa 
znajduje się na północny zachód od for-
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macji skalnych znanych jako Hell (Piekło). 
Jej najbardziej charakterystyczną cechą są 
płytkie, krystalicznie czyste wody i rafy 
chronione laguną zwaną North Sound o 
powierzchni około 35 mil kwadratowych. 

Z roślinności warto zauważyć piękne 
żółte i czarne mastyksy, a z fauny kubań-
skie papugi, znane jako Amazon lub Parrot 
albo throated Parrot Rose, legwany - Blue 
Iguana lub Grand Cayman. To gatunek 
zagrożony, więc prawnie chroniony. Na-
tomiast żółwie hodowane są  ze względu 
na tradycje żywieniowe na tej wyspie i 
coraz trudniej zobaczyć je w środowisku 
naturalnym. 

Co roku organizuje się Karnawał Bata-
bano, który zwykle odbywa się w pierw-
szy weekend maja. Słowo batabano jest 
związane z historią wyspy i oznacza ślad 
pozostawiony przez żółwia w piasku 
przeciągniętego do gniazda. Oczywiście 
to barwna, atrakcyjna impreza związana 
z tradycją i kulturą całych Karaibów.  Fe-
stiwal Tydzień Piratów jest również cieka-
wą rozrywką zarówno dla tubylców, jak i 
turystów. Zabawa odbywa się na ulicach, 
a jej punktem kulminacyjnym jest bitwa 
wyspiarzy w porcie George Town.

Natomiast Cayman Brac ma odmienny 
charakter. Leży około 143 km na północ-
ny wschód od Grand Cayman.  A jego 
powierzchnia wynosi około 38 km kwa-
dratowych. Teren jest ciekawy ze wzglę-
du na wapienny grzebień The Bluff, który 
rozciąga się wzdłuż wyspy i góruje 43m 
n.p.m. Wapienie tworzą malowniczy kra-
jobraz z jaskiniami i zapadliskami tuż nad 

wodą. Stąd też fauna i flora są oszałamia-
jące. Podglądanie ptaków na The Bluff jest 
prawdziwym przeżyciem - fregatę, sokoła 
wędrownego i rzadką papugę Cayman 
Brac można spotkać w ich naturalnym śro-
dowisku.  Cayman Brac liczy sobie około 
1800 mieszkańców, z których około tysią-
ca zamieszkuje w West End, największym 
mieście wysepki. Społeczność jest dumna 
ze swej ojczyzny i możliwości dzielenia jej 
z turystami. To ludzie pogodni i życzliwi. 
Zgodnie z tradycją raz do roku organizuje 
się tu festiwal podobny do Batabano z tań-
cami i śpiewem.

I tu miałem okazję do uskutecznienia 
swej pasji, bo do Cayman Brac nurkowa-
nie właśnie przyciąga większość ludzi.  
Najnowszą atrakcją dla nurków jest wrak  
Kapitan Keith Tibbetts, który został zatopio-
ny w pobliżu wyspy zachodniego wybrze-

ża we wrześniu 1996 roku – siedlisko ży-
cia morskiego. Do dyspozycji miłośników 
podwodnych atrakcji są także dwa inne 
małe wraki u wybrzeży Brac. 

 Podobnie jak Cayman Brac i Little Cay-
man mają najlepsze warunki do nurkowa-
nia. Mały Cayman jest położony 5 km na 
zachód od Cayman Brac i ma powierzch-
nię około 10 kilometrów kwadratowych. 
Zamieszkuje go tylko około 200 osób. Jak 
to południowcy też organizują swój festi-
wal - Little Cayman Mardi Gras

 Linia brzegowa tej malutkiej wyspy to 
ogrody koralowców i gąbek, a dziewiczy 
spadek ściany do 6000 metrów głębokości 
i błękitna przejrzysta woda przyciąga nur-
ków i turystów. Bloody Bay Marine Park 
jest jednym z największych na świecie 
miejsc do nurkowania, naprawdę wręcz 
legendarny!

W rezewacie przyrody Booby Pond 
można spotkać m.in. ptaki fregaty i he-
ronry duże a także około 2000 iguan. By 
je chronić lokalni artyści namalowali spe-
cjalne znaki, powstały w 1995 r. i ostrze-
gają kierowców, by uważać na legwany 
wzdłuż głównej drogi przybrzeżnej.

Kończę już moją podróż po Kajmanach, 
o których mówi się, że błogosławione słoń-
ce pocałowało plażę i wody zaroiły się od 
ryb nakrapianych złotem. Rzeczywiście to 
istny raj! Dla złaknionych relaksu – piasz-
czyste plaże i poczucie, że jest się ostatnią 
osobą na ziemi, ale zaskakujące kontrasty 
na tych wyspach obudzą i w Tobie duch 
przygody!

SILESIA BUSINESS&LIFE
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ZDROWIE & FITNESS - Marcin Jałowiecki

Jedyne rozwiązanie to stałe korzystanie

Kalendarz bądź pora roku wyznacza 
nasze cele fitnessowe i wszystko było-
by dobrze gdybyśmy dobijali jak statek 
do portu w coraz to nowych postano-
wieniach związanych z rekreacją, ale 
rzeczywistość przedstawia się inaczej. 
Rzeczywistość związana z kalenda-
rzem wygląda tak, że aktywujemy się 
sportowo np. gdy zbliża się wesele, 
na które zostaliśmy zaproszeni no i 
przecież trzeba dobrze wyglądać, bądź 
jedziemy na wakacje i to jeszcze ze zna-
jomi, którzy lubią przebywać na plaży. 
Tego typu przykłady krótkotrwałej 
interwencji, gdy chcemy osiągnąć coś 
wielkiego w krótkim okresie czasu mo-
żemy mnożyć. Dodatkowo jesteśmy 
zasypywani tekstami reklamowymi, 
które przekazują nam informacje, że 
możemy pójść na łatwiznę i bez żad-
nego wysiłku osiągnąć upragniony cel 
np. „ płaski brzuch w tydzień”, „pij 
produkt xyz i możesz jeść co zechcesz a 
będziesz tracić wagę”, „ włącz urządze-
nie, które wyrzeźbi twój brzuch, uda 
i pośladki czy posmaruj się kremem” 
itd., itd. Niestety tego typu środki jeże-
li mają jakikolwiek wpływ, to jedynie 
wspomagający dany proces.

Jeżeli jest dla nas czymś ważnym 
zdrowie, dobre samopoczucie, atrak-
cyjny wygląd fizyczny to czy nie lepiej 
jest wprowadzić na stałe w nasze życie 
rekreację ruchową zamiast krótkotrwa-
łych zrywów, które nie dają nam wiele, 
a często mogą nawet zaszkodzić ?

Inwestycja w zdrowie i dobre samo-
poczucie.

Podejdźmy do tematu typowo bizne-
sowo i przeprowadźmy bilans zysków 
i strat. 

Pierwszym punktem po stronie strat są 
pieniądze. Koszty związane z zakupem 
karnetu fitnessowego – klub fitness klasy 
standard 100 zł x 12 miesięcy = 1200 zł. 
Trening personalny około 80 zł x 6 ( jeden 
trening na dwa miesiące) = 480 zł Odzież 
sportowa (buty, spodnie, koszulki, bieli-
zna) = 600 zł. Bez kosztów związanych z 
transportem musimy zainwestować 2280 
zł na rok czyli 190 zł na miesięczne ko-
rzystanie z klubu fitness.

Drugi punkt to czas.
Zakładając optymalne podejście do 

treningu powinniśmy trenować 3 razy 
w tygodniu po około 60 minut plus czas 
na dojazd do klubu fitness i czynności 
wykonywane w szatni drugie 60 minut, 
daje nam to 6 godzin w tygodniu czyli 24 
godziny na miesiąc.

Większość osób, które nie decyduje się 
na tę inwestycję uwzględnia swoje braki 
finansowe i czasowe. Nie wiem jaki jest 
procent 190 zł z twojego miesięcznego 
wynagrodzenia ale wiem, że biorąc pod 
uwagę 30-dniowy miesiąc mamy w nim 
720 godzin a zainwestować musisz tylko 
24. Abstrahując możliwości finansowe 
społeczeństwa to 24 godziny, to jest nie-
całe 4% czasu w miesiącu, które może 
mieć niebagatelny wpływ na resztę czyli 
96% reszty czasu. 

Chociaż nie jestem zwolennikiem stra-
szenia, by przekonywać do aktywnego 
trybu życia to wyniki badań są bardzo 
jednoznaczne i przekonujące.

Badania przeprowadzone przez Uni-
versity of Hong Kong i Ministerstwo 
Zdrowia dowiodły, że siedzący tryb 
życia jest bardziej niebezpieczny niż pa-
lenie papierosów. Wyniki są tragiczne, 
20% wszystkich zgonów ludzi powyżej 

35 roku życia zostały przypisane właśnie 
do braku aktywności fizycznej. To wię-
cej zgonów niż można przypisać paleniu 
papierosów. Teraz pomyślmy o ludziach, 
którzy palą i nie ćwiczą. Inne badania, 
które zostały wykonane w Stanach Zjed-
noczonych dowiodły, że dzieci które ro-
dzą się obecnie będą żyły krócej niż ich 
rodzice. Jest to spowodowane tym, iż da-
lece rozwinięta technika ma bardzo wiel-
ki wpływ na zmniejszenie aktywności 
fizycznej i dodatkowo nieodpowiednia 
dieta wpływa na osłabienie organizmu i 
słabsze potomstwo. Tego typu badań jest 
niezliczona ilość i wszystkie przekazują 
nam jednoznaczne wyniki.

Wracając do tematu inwestycji, poni-
żej przedstawiam zyski, których może-
my oczekiwać.

Szeroko pojęte zdrowie:
- Poprawa funkcjonowania układu 

krążenia poprzez wzmocnienie serca.
- Poprawa funkcjonowania układu od-

dechowego.
- Zmniejszenie ilości tkanki tłuszczo-

wej.
- Zmniejszenie stężenia „złego” chole-

sterolu.
- Przeciwdziałanie osteoporozie 

zwiększając odporność kości.
Samopoczucie:
- Poprawa samopoczucia psychicz-

nego związana z pozytywnym zmęcze-
niem.

- Poprawa samopoczucia psychicznego 
związana z samooceną własnej sylwetki.

Aspekt fizyczny:
- Poprawa samopoczucia fizycznego, 

które zwiększa nasze możliwości w ży-
ciu codziennym: lepiej wyglądamy, le-
piej wysypiamy się, efektywniej pracuje-
my, mniej chorujemy, lepiej uprawiamy 
sezonowe sporty, znacznie lepiej prezen-
tujemy się w życiu seksualnym.

Gorąco zachęcam Cię drogi czytelni-
ku do inwestycji w samego siebie, bo ta 
decyzja pozwoli Ci znacząco podnieść 
jakość Twojego życia. 

Marcin Jałowiecki - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, ukoń-
czył również Podyplomowe Międzynarodowe Studia Menedżerskie, tre-
ner piłkarski, instruktor rekreacji ruchowej. Doświadczenie w branży 
fitnessowej zbierał w latach 2003 – 2005 w Fitness Klubie Gymnasion, 
2005 – 2010 w World Class Health Academy jako Account Manager. 
Obecnie właściciel Fitness Klubu PROFORMA w Rudzie Śląskiej.
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ZAPRASZAMY DO NASZEGO LOKALU
W KATOWICACH

NA ULICY ŚCIEGIENNEGO 45
(obok Silesia City Center)
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Gonitwa za Europą i światem do 
której Polska wystartowała w 1989 
roku, jeszcze się nie zakończyła. 
Nadrabiamy zaległości w ekspreso-
wym tempie, ale wciąż je mamy. 

Dobra wiadomość jest taka, że 
dobiliśmy do międzynarodowej 
czołówki w dziedzinie gastronomii 
i klubowej zabawy. Żeby się o tym 
przekonać, wystarczy przekroczyć 
progi katowickiego Cinnamon Lo-
unge Bar&Restaurant.

Takiego miejsca nie powstydzi-
łyby się ani Paryż, ani Londyn, ani 
Nowy Jork.

Cinnamon Lounge Bar&Restau-
rant to nowe miejsce, które błyska-
wicznie odkryli katowiccy klubowi-
cze. Trudno się dziwić. 

Przestronne wnętrze, odpowied-
nio dobrane światło, subtelna muzy-
ka oraz luksusowe alkohole tworzą 
alternatywę do wytwornych i nieco 
pompatycznych barów hotelowych.

Kolory wnętrza są ciepłe i uspoka-
jające. Dominują brąz, ecru i czerń. 
Materiały to szlachetne drewno 
podłóg i stołów, kontrastujący z 
nimi jasny święcący się bar z onyk-
su, skórzane miękkie sofy, połącze-
nie nowoczesnych metali ze szkłem. 
Tak wyglądają najmodniejsze re-
stauracje na świecie. 

Lounge Bar&Restaurant
Cocktail Bar

Katowice, ul. Mikołowska 9
Tel. 32 701 55 94

A do tego wyśmienita kuchnia 
– twórcze łączenie europejskich i 
azjatyckich wpływów.

Czego chcieć więcej? 
Właściciele Cinnamonu jednak 

doszli do wniosku, że być może, 
niektórzy klienci chcą czegoś wię-
cej. Dlatego niedawno otwarty lo-
kal różni się od innych. 

Z obserwacji narodził się prosty 
koncept – lounge bar: trochę restau-
racja, trochę klub, miejsce spotkań, 
jakiego nie było w Katowicach, a 
przede wszystkim niepowtarzany 
cocktail bar z niezwykłymi drin-
kami. Tutaj koktajle tworzone są 
na bazie najwyższej jakości alko-
holi oraz świeżych musów owoco-
wych.

My spróbowaliśmy niezwy-
kły autorski koktajl Hrabia Mali-
nowski podawany w 5 shortach, 
zaskakujący świeżością smaku i 
pięknym wyglądem; złotą tequilę 
podaną z selerem naciowym, za-
topionym w kieliszku z miodem, 
wymieszanym z tabasco – ostro, 
słodko i mocno!

Kusił nas ciekawy Cinnamon Tini 
z nutellą i zmiksowanym bananem, 
Polish Tini – z musem gruszkowym 
i żubrówką, Caipirinha ze świeżą 
bazylią… Musimy więc wrócić tam 

jeszcze nie jeden raz, bo takich za-
skakujących koktajli jest tam kilka-
dziesiąt!

Cinnamon ma w swojej pełnej 
nazwie słowo restaurant. Nie do-
dano go przypadkiem, bo można 
tutaj naprawdę doskonale zjeść. I 
tu kolejny zaskakujący element wy-
stroju – kuchnia otwarta, więc jeśli 
wybierzemy stolik obok, będziemy 
mogli obserwować pracę młodych, 
zdolnych kucharzy. Widzimy jak 
na kwadratowym talerzu z lubo-
ścią rozkładają bazyliowe pesto. 
Pieczone rybie dzwonko ląduje na 
stercie wiórków z grilowanej cuki-
nii, jeszcze jeden ruch, - i tak cud-
nie robi się na talerzu, aż żal ruszyć 
widelcem. 

Delikatnie, świeżo, chrupiąco.
Para znad kuchni bucha bez prze-

rwy, ale naprawdę robi się gorąco 
w weekendy. Wieczorami w piątki 
i soboty lokal jest pełen gości. Naj-
lepsi didżeje, najlepsza muzyka, 
najlepsze koktajle!

Tak się dzieje, kiedy ludzie pełni 
pomysłów, ambitni, ciekawi świa-
ta i oryginalni tworzą miejsce, w 
którym chce się spędzać czas, pro-
wadzić biznesowe rozmowy, przy 
tym spróbować wykwintnej kuch-
ni, a wieczorem bawić się. K
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- Trendy światowe pokazują, że 
turnieje golfowe zbierają wokół sie-
bie ludzi biznesu i celebrytów. Skąd 
pomysł aby zorganizować taki event 
na Śląsku?

- Od powstania magazynu Silesia 
Business & Life, golf ma swoją sta-
łą rubrykę w naszej gazecie. Już po 
pierwszym wydaniu otrzymaliśmy 
sporo sygnałów, że temat jest bardzo 
ciekawy, a nas samych zaskoczyło, 
iż tak wiele ludzi tu na Śląsku gra w 
golfa. Bohaterem drugiego numeru 

22 maja 2011 roku, Siemianowi-
ce Śląskie. To data i miejsce pierw-
szej edycji turnieju Silesia Business 
& Life Golf Cup, organizowanego 
wspólnie przez redakcję magazynu 
Silesia Business & Life oraz firmę 
One Media Group. Plany związa-
ne z tym ambitnym, planowanym z 
dużym rozmachem przedsięwzięciu 
przedstawią wydawcy czasopisma 
Silesia Business & Life.

Diamenty
na polu
golfowym

Diamenty
na polu
golfowym

SILESIA BUSINESS&LIFE

magazynu był prezes Śląskiego Klubu 
Golfowego Krzysztof Przybylski i po 
spotkaniu z nim oraz dłuższej wizycie 
na polu golfowym w Siemianowicach 
Śląskich  powstał pierwszy zamysł, by 
coś takiego zorganizować. Z każdym 
następnym dniem utwierdzaliśmy 
się w przekonaniu, że jest to świetny 
pomysł, gdyż gdziekolwiek się z nim 
pojawiliśmy wzbudzał ogromne zain-
teresowanie. Dziś jesteśmy pewni, że 
pierwszy Silesia Business & Life Golf 
Cup wzbudzi duże zainteresowanie, 
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liczymy również, że na stałe 
wpisze się w kalendarz naszych 
imprez i będzie się odbywał cy-
klicznie. Cały turniej będzie przy-
gotowany bardzo profesjonalnie, 
dlatego prace nad nim trwają 
już od kilku miesięcy i pracuje 
nad nim sztab ludzi. Dołożymy 
wszelkich starań, aby cała impre-
za pozostała wśród uczestników 
na długo w pamięci. 

- Kto został zaproszony do 
udziału w Turnieju Silesia Bu-
siness & Life Golf Cup?

- W samym Turnieju weźmie udział 
60 osób, będzie to grupa najlepszych 
śląskich golfistów uzupełniona przed-
stawicielami firm, które współpracują 
z naszym magazynem oraz gwiazdy 
ze świata kultury i sportu, którzy będą 
rywalizować o Diamentową Piłeczkę 
Golfową, ufundowaną przez firmę 
jubilerską Schubert. Już dziś lista za-
wodników biorąca udział w Turnieju 
wzbudza duże zainteresowanie me-
diów. Równocześnie z Turniejem gol-
fowym, odbędzie się całodniowy event 
golfowy dla zaproszonych gości. Przy-
gotowaliśmy dla nich szereg atrakcji: 
Akademię golfa, gdzie każdy będzie 
mógł spróbować swoich sił i pozyskać 
wiele cennych rad od specjalistów tej 
gry. Płeć piękną na pewno zainteresu-
ją pokazy mody i biżuterii. Podczas 
turnieju zaprezentuje się jedna z naj-
lepszych marek samochodowych  na 
świecie INFINITI. Przygotowaliśmy 

SILESIA
BUSINESS&LIFE

GOLF CUP
22 MAJA 2011

także degustację win i koniaków oraz 
przekąski przyrządzane przez najlep-
szych śląskich gastronomów. Lista 
atrakcji i firm, które wezmą udział w 
przedsięwzięciu stale rośnie. Już dziś 
mogę Państwa zapewnić, iż będzie to 
największy event tego rodzaju w na-
szej metropolii.

- Próbowaliście kiedyś swoich sił 
w grze w golfa?

- Oczywiście i po pierwszej wizycie 
na polu golfowym,  oaza spokoju jaka 
tam panuje wywarła na nas ogromne 
wrażenie. I jakiekolwiek pole golfo-

we byśmy nie odwiedzali wszędzie 
jest podobnie. Cisza, spokój. U nas 
pola golfowe coraz śmielej zaczyna-
ją powstawać, mimo nie do końca 
sprzyjającej aury dla tej dyscypliny. 
W Stanach Zjednoczonych, na Flo-
rydzie niemal przy każdym osiedlu 
znajduje się pole golfowe gdzie prak-
tycznie przez 12 godzin na dobę grają 
na nich ludzie w każdym przedziale 
wiekowym. Golf to również taka gra, 
która sprzyja nawiązywaniu kontak-
tów towarzyskich, a co za tym idzie 
także biznesowych. Pokonanie całej 
trasy daje wystarczająco dużo cza-
su na negocjacje i może zaowocować 
zawarciem lukratywnego kontraktu. 
Dlatego też liczymy bardzo, że takie 
turnieje jak nasz staną się stałą impre-
zą w kalendarzach przedsiębiorców 
naszego regionu. 

Rozmawiał: ROD

SILESIA BUSINESS&LIFE
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Mini – słownik golfa
Address - ustawienie się do uderzenia
Airshot - uderzenie bez trafienia piłki. Jest liczone jako wykonane uderzenie.
Angle of approach - kąt nachylenia pod którym kij porusza się w kierunku 

piłki.
Backswing - pierwsza część zamachu. Moment kiedy kij oddala się od piłki.
Bisque - uderzenie przyznane przez gracza innemu graczowi. Otrzymujący 

może wybrać dołek na którym je wykorzysta.
Blind shot - uderzenie kiedy nie widać miejsca gdzie ma wylądować piłka.
Caddie - osoba, która nosi torbę z kijami gracza, śledzi lot piłki.Może udzielać 

rad graczowi co do wyboru kija, odległości lub strategii gry.
Carry - przebyta przez piłkę odległość w powietrzu.
Chip and run - zagranie po którym piłka leci stosunkowo krótko w powietrzu, 

a długo się toczy
Course - pole golfowe.
Deep - wysokość główki kija.
Dub - złe uderzenie lub zły gracz.
Extra holes - rozgrywane dodatkowe dołki, kiedy mecz kończy się remisem.
Face - część kija golfowego, która uderza piłkę.
Foozle - całkowicie zepsute uderzenie.
Fore! - okrzyk ostrzegający innych graczy przed zagraną w ich kierunku pił-

ką.
Gallery - widzowie na turnieju.
Handicap - liczba określająca umiejętności gracza. Im niższy handicap tym 

lepszy poziom gry gracza. Ma on znaczenie przy grze w systemie stableford i 
strokeplay netto. Kobiety rozpoczynające grę w golfa otrzymują handicap 40, 
mężczyźni 36. Gracze zawodowi posiadają handicap 0 (zero). Powstał w celu 
wyrówania szans w rozgrywkach amatorskich.

Hole - twój cel - dołek.
Impact - moment kiedy kij uderza piłkę.
Kill - bardzo długie uderzenie.
Line up - pozycja, w której gracz stojąc za piłką obiera cel.
Make - posłać piłkę do dołka
Marshall - osoba kontrolująca przebieg gry na polu
Nine - połowa pola golfowego.
Nineteenth hole - dziewiętnasty dołek. Zwyczajowo przyjęte określenie baru 

w budynku klubowym.
One-putt - zagranie jednym puttem do dołka podczas jego rozegrania.
Play Off - dogrywka, w której gracze rozgrywają dodatkowe dołki w celu wy-

łonienia zwycięzcy.
Putt - uderzenie piłki. Piłka po takim uderzeniu toczy się po trawie.
Rabbit - początkujący gracz.
Set of clubs - komplet kijów używanych do gry. Typowy komplet składa sięz 

9 lub 10 kijów typu iron, 3 lub 4 kijów typu wood oraz z puttera. Maksymalna, 
dozwolona ilość kijów używana do gry na polu to 14.

Single - gra jeden na jeden.
St. Andrews - miasto w Szkocji, ojczyzna golfa. Siedziba klubu Royal and 

Ancient Golf Club.
Stance - pozycja którą przyjmuje gracz w celu uderzenia piłki.
Tee - kołeczek na którym stawiana jest piłka golfowa oraz określenie miejsca 

na polu, gdzie gracze rozpoczynają grę na dołku. 
Tee up - rozpoczęcie gry.
Waggle - ruch kijem przed uderzeniem (przeważnie dla rozluźnienia).

SILESIA
BUSINESS&LIFE
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Sponsorzy turnieju

Partnerzy turnieju
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HOTEL & SPA  KOCIERZ
Hotel & SPA Kocierz położony jest w malowniczej scenerii Parku 

Krajobrazowego Beskidu Małego, na szczycie przełęczy (750 m 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.

- Kiedy i w jakiej formule orga-
nizacyjnej powstała firma?

- Firma Stanpol, powstała w 
roku 1985  jako firma rodzinna. 
Obecnie jest to spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością w skład 
której wchodzi m.in. Hotel & SPA 
Kocierz oraz Hotel Restauracja 
Piwnica Rycerska.   

- Jaki jest zakres działalności 
firmy?

- Najbardziej znaczący w naszej 
firmie jest Hotel i SPA Kocierz. 
Oczywiście, jak w wielu tego typu 
przedsięwzięciach główny nacisk 
położyliśmy w nim na usługi ho-
telarskie oraz gastronomiczne. W 
miarę rozrastania się obiektu po-
szerzamy jednak jego funkcje oraz 

Z Danielem Sordylem, Wojciechem Sordylem oraz Dianą Sordyl-Matusiak, wła-
ścicielami obiektów Hotel & SPA Kocierz oraz Piwnica Rycerska rozmawia Robert 
Dłucik.

zwiększamy ilość atrakcji – wycią-
gi narciarskie, trasy biegowe, na-
turalny Aquapark, korty tenisowe 
oraz parki linowe - to tylko wybra-
ne z nich. 

W skład firmy wchodzi również 
nieco mniejszy Hotel Piwnica Ry-
cerska w Kętach. Także tam wszy-
scy goście mogą skorzystać z usług 
hotelowych i gastronomicznych. 
Piwnica Rycerska składa się z czę-
ści hotelowej, regionalnej karcz-
my, pizzeri oraz bardzo modnego 
klubu muzycznego. Atutem tego 
obiektu jest położenie, które spra-
wia, że często goszczą tam osoby 
odwiedzające Oświęcim, Wado-
wice oraz Bielsko – Białą, ale nie 
brakuje również mieszkańców z 
bliższej i dalszej okolicy regularnie 

odwiedzających klub i karczmę. 
- Skąd pomysł na taką właśnie 

firmę 
- Jak wspomnieliśmy wyżej Ho-

tele Kocierz i Piwnica Rycerska 
tworzą firmę rodzinną. Inicjato-
rem jej powstania byli nasi rodzi-
ce, których pasją są podróże. W 
swoich wyjazdach spotkali wielu 
ludzi i zobaczyli wiele ośrodków 
w kraju i na świecie. Wszędzie 
gdzie gościli zwracali szczególną 
uwagę na obiekty, w których przy-
szło im spędzać służbowe wyjaz-
dy. Po zmianach ustrojowych w 
naszym kraju, kiedy pojawiła się 
możliwość rozwoju w różnych 
dziedzinach, postanowili zainwe-
stować swoje fundusze oraz czas, 
właśnie w sektor hotelarsko – ga-
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stronomiczny. W lokalach, które 
są własnością spółki wszyscy sta-
ramy się wykorzystywać najlepsze 
rozwiązania, które zauważyliśmy 
w innych miejscach na świecie. 
Hotel & SPA Kocierz oraz Hotel 
Restauracja Piwnica Rycerska dały 
nam też możliwość zrealizowania 
własnych wizji i pomysłów odno-
śnie miejsca wypoczynku, które 
sami chcielibyśmy odwiedzić. 

- Bardzo atrakcyjna lokalizacja 
to jeden z wielu atutów Waszych 
obiektów.

- Jak już wspomnieliśmy lokali-
zacja pomiędzy najważniejszymi 
ośrodkami regionu to atut Piw-
nicy Rycerskiej. Hotel & SPA Ko-
cierz usytuowany jest natomiast w 
Beskidach i rzeczywiście jednym z 
jego wielu atutów jest położenie i 
bardzo łatwy dojazd. Obiekt znaj-
duje się 15 km od Żywca, 15 km od 
Wadowic, 29 km od Oświęcimia,  

66 km od Krakowa, 72 km od Ka-
towic. Blisko jest również z hotelu 
do granicy ze Słowacją i Czecha-
mi.

- Do kogo przede wszystkim 
kierujecie swoją ofertę? Kim są 
Wasi goście?

- Ofertę Hotelu & SPA Kocierz 
kierujemy do wszystkich osób 
spragnionych bliskiego kontaktu z 
naturą, które nie chcą wyrzekać się 
wygody, doskonałej kuchni i pro-
fesjonalnej obsługi. Szczególnie za-
praszamy rodziny z dziećmi. Go-
ście indywidualni mogą  bowiem 
skorzystać w Hotel & SPA Kocierz 
z szerokiej oferty aktywnego wy-
poczynku. Mogą pospacerować 
pieszymi szlakami turystycznymi, 
przejechać trasami rowerowymi, 
zimą skorzystać z wyciągów nar-
ciarskich i tras biegowych, a latem 
z naturalnego Aquaparku i parków 
linowych dla dzieci i dorosłych. 

Zapraszamy również do skorzy-
stania z bogatej oferty zabiegów 
kosmetyczno – pielęgnacyjnych w 
SPA Kocierz. Natomiast nowocze-
sne i profesjonalne zaplecze kon-
ferencyjne pozwala na organizację 
wszelakiego rodzaju konferencji, 
szkoleń, meetingów, spotkań biz-
nesowych oraz imprez firmowych, 
co czyni obiekt atrakcyjnym rów-
nież dla klienta biznesowego.

- Hotel & SPA Kocierz cieszy się 
zasłużoną popularnością wśród 
firm pragnących zorganizować 
konferencję, spotkanie bizneso-
we lub imprezę integracyjną. Jak 
Państwo sądzicie, jakie atuty ho-
telu przemawiają za tym, że takie 
spotkania odbywają się właśnie u 
Was?

- Niewątpliwie jest to m.in. ilość 
i zróżnicowanie w charakterze sal 
szkoleniowych. Do dyspozycji na-
szych Gości oddajemy cztery róż-
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ne pod względem wielkości sale 
konferencyjno – szkoleniowe, 
które są doskonałym miejscem na 
zorganizowanie każdego rodzaju 
spotkania biznesowego. 

Możliwość różnej aranżacji 
wnętrza pozwala na dostosowa-
nie sal do charakteru imprezy 
oraz preferencji jej organizatora. 
Dodamy, że atutem Kocierza jest 
również niepowtarzalny klimat 
oraz spokojna atmosfera panu-
jąca w hotelu. Niewątpliwie na-
szym wielkim walorem jest rów-
nież moc atrakcji dostępnych w 
obiekcie.   

- W Kocierzu nie można się nu-
dzić. Co możecie zaproponować 
swoim gościom po dniu spędzo-
nym na konferencji?

- Wielką atrakcją Hotelu & SPA 
Kocierz jest góralska „Karczma na 
Kocierzu”. Drewniane, dwukon-
dygnacyjne wnętrze przyciąga 
wszystkich, którzy chcą zakosz-

tować dobrej i tradycyjnej polskiej 
kuchni, przyrządzanej według 
dawnych receptur. Na parterze 
Karczmy znajduje się duża sala 
z barem i oryginalnym w kształcie 
paleniskiem oraz dwie kameralne 
sale boczne. Piętro to przestron-
na antresola, z której doskonale 
widać jasne i ciepłe wnętrze całej 
Karczmy. 

W sezonie letnim na dużym 
tarasie widokowym można po-
dziwiać piękne krajobrazy i od-
krywać smaki menu skompono-
wanego w oparciu o specjalności 
miejscowej kuchni. Wieczorem 
zapraszamy do Clubu dyskote-
kowego K2, w piwnicznych wnę-
trzach hotelu. 

Kocierz to także centrum odno-
wy biologicznej i ośrodek kosme-
tyczno-pielęgnacyjny oferujący 
zabiegi upiększające ciało oraz 
wzmacniające organizm. W skład 
SPA Kocierz wchodzi: kryty ba-
sen o wymiarach 6m x 16m, dwie 

sauny (sucha i parowa), jacuzzi i 
10 bogato wyposażonych gabine-
tów. 

- Na jakie jeszcze inne atrakcje 
mogą liczyć Wasi goście?

- Hotel & SPA „Kocierz” to 
idealne miejsce na spędzenie 
wolnego czasu dla osób, które są 
zwolennikami aktywnego wy-
poczynku. Do dyspozycji Gości 
pozostaje wypożyczalnia sprzętu 
sportowego, z której latem moż-
na wypożyczyć rowery, a zimą 
kompletny sprzęt narciarski. Jak 
już wspominaliśmy zapraszamy 
również na narty i snowboard. 
Na miłośników białego szaleń-
stwa czeka stok narciarski z dwo-
ma wyciągami. Pierwszy - prze-
widziany dla dzieci oraz tych, 
którzy dopiero uczą się sztuki 
narciarskiej, ma 150 m długości i 
niedużą skalę trudności. Drugi - 
750 m z wyciągiem orczykowym 
przeznaczony jest dla narciarzy, 
którzy pierwsze kroki mają już 
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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 

za sobą. Ważna informacja - stok 
jest oświetlony i posiada sztucz-
ne naśnieżanie. Do dyspozycji 
gości pozostaje również szkółka 
narciarska z doświadczonymi in-
struktorami.

W sezonie letnim zaprasza-
my do naturalnego Aquaparku, 
pierwszego i jedynego tego typu 
stawu pływackiego w Polsce i 
Europie Środkowo-Wschodniej, 
który wykonany został na tak 
dużej wysokości (750 m n.p.m.), 
przy użyciu najnowocześniej-
szych, ekologicznych technolo-
gii. Aquapark Kocierz to natu-
ralny staw pływacki, w którym 
woda oczyszczana jest biologicz-
nie, a nie chemicznie (bez za-
stosowania chloru oraz ozonu). 
Na Aquapark na Kocierzu skła-
da się: główny basen do kąpieli 
oraz pływania (w tym brodzik 
dla osób nie umiejących pływać 
i dzieci). Uzupełnieniem Aqu-
aparku jest brodzik przy dwóch 

zjeżdżalniach oraz strefa rege-
neracyjna. W jego sąsiedztwie 
znajduje się też Baciarska Chata, 
która  tworzy zaplecze gastrono-
miczne dla Aquaparku.

Naszym atutem jest również 
fakt, że ilość i różnorodność 
atrakcji w Hotelu & SPA Kocierz, 
takich jak np. korty tenisowe ze 
sztuczną trawą czy parki linowe 
dla dorosłych i dla dzieci spra-
wia, że nasi Goście zawsze znajdą 
coś interesującego niezależnie od 
panującej aury.  

- Czyli nic więcej tylko pako-
wać się i przyjeżdżać?

- Tak, właśnie. Serdecznie za-
praszamy do odwiedzenia Hotelu 
& SPA Kocierz oraz Piwnicy Ry-
cerskiej w każdym czasie. Wszy-
scy nasi Goście znajdą bowiem w 
naszych obiektach atrakcje nieza-
leżnie od pory w której nas od-
wiedzą. Zapraszamy serdecznie 
na wspaniały wypoczynek.  
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KUBA BŁASZCZYKOWSKI
SPORT

W 57. edycji plebiscytu „Piłkarza Roku”, którego wybierają Czy-
telnicy dziennika „Sport”, laureatem został Jakub Błaszczykowski, 
który wyprzedził swojego kolegę klubowego z Borussi Dortmund, 
Roberta Lewandowskiego i Tomasza Frankowskiego z Jagiellonii 
Białystok.
Dwa lata temu też wygrał ten plebiscyt, traktowany jako mło-

dy i zdolny, czyli wielka nadzieja polskiego futbolu. W pamięci 
mieliśmy jego fantastyczny mecz z Czechami, z bramką i asystą. 
W drużynie byli jednak starsi, na nich spoczywał ciężar gry. Dziś 
Kuba jest jej gwiazdą, filarem i naprawdę trudno sobie wyobra-
zić, by w najważniejszych meczach kadry na przestrzeni dwóch 
najbliższych lat mogło go zabraknąć.
Zdecydowanie najrówniej grający polski piłkarz ostatnich pięciu 

lat. W minionym roku ominęły go kontuzje, co wcześniej było naj-
większym problemem Kuby. W ostatnim meczu kadry pierwszy 
raz założył opaskę kapitana drużyny. Franciszek Smuda mówi, że 
będzie ją nosił do mistrzostw Europy w 2012 roku, bo to piłkarz, 
od którego zaczyna ustalanie składu.  Co ciekawe, nie ma dziś 
pewnego miejsca w Dortmundzie, ale zmiany daje fantastycz-
ne, a jego zespół to główny kandydat do mistrzostwa Niemiec. 
Ma taką klasę i strzela tak piękne gole (jak ten z USA), że szyb-
ko wybaczono mu kiks roku w barwach BVB z Freiburgiem. Dwa 
miesiące po nim podobnie spudłował Messi. Zdarza się przecież 
najlepszym.

Skromny człowiek, 
wspaniały piłkarz

SILESIA BUSINESS&LIFE
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Jakub Błaszczykowski  urodził 
się 14 grudnia 1985 roku w Czę-
stochowie. Ma 175 cm wzrostu i 
waży 68 kg.

Wychowywał się w Truskola-
sach, niewielkiej miejscowości  
koło Częstochowy. Miał osiem lat, 
gdy razem ze starszym o trzy lata 
bratem Dawidem zaczął trenować 
piłkę nożną w Rakowie Często-
chowa, występował też w szkół-
ce piłkarskiej Górnika Zabrze. W 
2003 wrócił do Częstochowy i  
grał w III-ligowym Rakowie.

8 lutego 2005 r. Błaszczykow-
ski za namową wujka Jerzego 
Brzęczka, byłego reprezentacyj-
nego piłkarza, przyjechał na te-
sty do Wisły Kraków, a 25 lutego 
2005 podpisał 5-letni kontrakt z 
tym klubem. W polskiej ekstrakla-
sie zadebiutował 20 marca 2005 
r., w wygranym 3-1 spotkaniu 
Wisły Kraków z Polonią Warsza-
wa. W sezonie 2004/2005 zdobył 
z Wisłą mistrzostwo Polski, a rok 
później został wicemistrzem kra-
ju. Błaszczykowski został wybra-
ny przez czytelników „Gazety Kra-
kowskiej” najlepszym piłkarzem 
Małopolski w 2006 roku. Zdobył 
również piłkarskiego Oscara za 
rok 2006 w kategorii „Najlepszy 
pomocnik Orange Ekstraklasy”, 
w plebiscycie telewizji Canal+,  
w którym wyboru dokonują pił-
karze 16 klubów ekstraklasy. W 
barwach Wisły Kraków rozegrał 
w ekstraklasie 51 spotkań, w któ-
rych strzelił 3 bramki.

Od lipca 2007 r. gra w Borussi 
Dortmund, przechodząc do niej 
za ponad 3 mln euro. Zawodnik 
dał się przekonać działaczom 
niemieckiego klubu Borussia do 
nieumieszczania jego nazwiska 
na koszulce, w której występuje 
podczas meczu. Powodem jaki po-
dali Niemcy były trudności w wy-
mówieniu nazwiska Polaka przez 
niemieckich komentatorów i ludzi 

zajmujących się piłką. Błaszczy-
kowski gra więc w niemieckiej 
Bundeslidze w koszulce, na której 
widnieje jego imię w zdrobnieniu 
czyli „Kuba”. Pierwszy mecz w 
barwach Borussi rozegrał prze-
ciwko włoskiemu zespołowi AS 
Roma. Strzelił w nim gola i zaliczył 
asystę, a po zakończeniu spotka-
nia został uznany za najlepszego 
piłkarza meczu. W grudniu 2008 
r. został wybrany przez tygodnik 
„Piłka Nożna” najlepszym polskim 
piłkarzem roku. W styczniu 2009 
roku Błaszczykowski został wy-
brany przez kibiców najlepszym 
piłkarzem roku Borusii, za nim 
uplasował się Neven Subotic oraz 
Alexander Frei, na Polaka głoso-
wało 35% fanów.

W reprezentacji narodowej, 
w U-19, zadebiutował 30 marca 
2004 r., w spotkaniu z Litwą. Wy-
stąpił w dwóch meczach półfina-
łowego turnieju eliminacyjnego, 
ze Szkocją oraz z Finlandią. W 
sumie, w barwach reprezentacji 
do lat 19 wystąpił w ośmiu me-
czach. 

W reprezentacji U 21, prowa-
dzonej przez Władysława Żmudę 
zadebiutował 3 czerwca 2005 r., 
w spotkaniu rundy eliminacyjnej  
z Azerbejdżanem. Był powołany 
również na następny mecz elimi-
nacji, ale nie mógł w nim wystąpić KU

BA
 BŁ

ASZ
CZY

KO
WS

KI

SILESIA BUSINESS&LIFE



87SILESIA BUSINESS&LIFE

z powodu kontuzji stopy, której 
doznał podczas meczu  z Pantahi-
naikoisem Ateny. W sumie zagrał 
w tej kadrze 3 mecze.

6 grudnia 2005 r. zagrał w 
spotkaniu reprezentacji Pol-
ski B ze Szkocją. Na boisku 
przebywał przez pierwszą po-
łowę meczu. W pierwszej re-
prezentacji zadebiutował 28 
marca 2006 r. w towarzyskim 
meczu z Arabią Saudyjską w 

Rijadzie, wygranym przez 
Polskę 2-1.

Błaszczykowski został powo-
łany przez Leo Beenhakkera 
na mistrzostwa Europy w 2008 
roku, jednak udział w turnie-
ju uniemożliwiła mu kontuzja. 
Jego miejsce w reprezentacji 
zajął Łukasz Piszczek. 11 paź-
dziernika 2008 r., w meczu 
eliminacyjnym do Mistrzostw 
Świata w 2010 roku przeciwko 
reprezentacji Czech, przyczynił 
się do zwycięstwa Polski (2-1) 
asystując przy bramce Pawła 
Brożka oraz samemu strzelając 
drugiego gola. Franciszek Smu-
da wybrał go na kapitana, po 
tym jak dyscyplinarnie z kadry 
został wyrzucony 101-krotny 
reprezentant Michał Żewłakow.

W  sumie rozegrał w repre-
zentacji narodowej 36 spotkań, 
strzelając w nich cztery bramki.
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- Co za 10 lat będzie pan wspomi-
nał z roku 2010?

- Na pewno świetną jesień Dort-
mundu w lidze. Takie coś nie zdarza 
się często. Zresztą już wiosna była 
bardzo fajna. Chciałbym mieć miłe 
wspomnienia po meczach kadry, ale 
z tym jest trudniej. Było jak było i nie 
są to kolory specjalnie różowe. W pił-
ce jednak trudno traktować rok wy-
rywkowo, bo wszystko jest elemen-
tem całości. Inaczej będziemy mówili 
o jesieni Borussii jeżeli wygramy 
mistrzostwo. Inaczej też będziemy 
oceniali mecze kadry, jeżeli osiągnie-
my dobry wynik na mistrzostwach 
Europy.

- Datę ślubu będzie pan jeszcze 
pamiętał?

- Na razie nie mam z tym kłopotu. 
Za 10 lat nie powinno się to zmienić. 
W życiu prywatnym był to rok na-
prawdę fantastyczny. Z jednej strony 
wesele, z drugiej... W kwietniu nasza 
rodzina będzie liczyła już trzy osoby.

- Zaczyna się piąty miesiąc, czyli 
rozumiem, że już wiecie?

- Tak. Jest taka zasada, że każdy 
prawdziwy mężczyzna zaczyna od 
córki. Idę tym śladem. 

- W waszej rodzinie nie będzie 
piłkarza?

- A kto powiedział, że na tym skoń-
czymy?! Chciałbym, żeby był.

- Zostańmy na chwilę przy wa-
szym weselu. Załatwiał pan orkie-
strę, salę, kupował garnitur?

- Pewnie bym się włączył, ale ślub 
i wesele mieliśmy w Beskidach, a 
ja jeszcze kilkanaście dni wcześniej 
biegałem w Niemczech po trawie. 
Wszystko powierzyłem koledze, 
Piotrkowi Chodakowi z Katowic, 
którego firma zajmuje się organizacją 

- W życiu wiele przeszedłem i sobie z tymi problemami poradziłem. Nie da się 
jednak uciec od przeszłości, zapomnieć i wymazać z pamięci. Pewne rzeczy się 
wydarzyły i trzeba z nimi żyć. Ale też zdaję sobie sprawę, że wielu ludzi przeżyło 
i przeżywa jeszcze większe tragedie. Tu, teraz, dziś. Dlatego poszedłem do studia 
i wystąpiłem w programie Krzysztofa Ziemca - mówi piłkarz 2010 roku, Jakub 
Błaszczykowski.
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takich imprez. Sam wybrałem tylko 
garnitur.

- Żadnej pomocy żony?
- Kupowałem go w Niemczech, a  

na zakupach byłem z teściową. Aku-
rat ten wybór był jednak od początku 
do końca mój. Wpadł mi w oko.

- Na parkiecie jest równie dobrze 
jak na boisku?

- Wiosną było średnio, ale życie 
nauczyło mnie, że równie ważny jak 
talent jest trening. Poszliśmy na pro-
fesjonalne lekcje do Częstochowy i 
mówili, że było nieźle. Sam też mam 
takie odczucia, nawet jak oglądam 
wesele na kasecie.

- Od tego czasu była okazja zabrać 
żonę na parkiet?

- Mieliśmy zaproszenia na kilka 
wesel, ale ludzie żenią się w soboty. 
Wtedy najczęściej gram, albo szykuję 
się go grania. Na zabawie sylwestro-
wej zobaczę co zapamiętałem.

- Wspomniał pan o kasecie. Czę-
ściej pan ogląda wesele czy frag-
menty tegorocznych meczów?

- W tej chwili wesele. Mamy super 
materiał. Szczególnie jeden doskona-
le zmontowany teledysk. To dzieje 
się raz w życiu, a meczów jeszcze tro-
chę zagram.

- Powiedzmy, że jest styczeń 2010. 
Wydarzyło się potem coś takiego, 
czego wtedy pan nie przewidział?

- Wesele było zapowiadane, ale że 
tak szybko je „skonsumujemy” to już 
nie do końca. A sportowo? Wiedzieli-
śmy, że Borussia będzie coraz lepsza, 
ale chyba nie przypuszczaliśmy, że 
aż tak dobra. Nie sądziłem też, że je-
sienią będzie w Dortmundzie trzech 
reprezentantów Polski (obok Błasz-
czykowskiego w Dortmundzie są Ro-
bert Lewandowski i Łukasz Piszczek 
– wyj. red.).

- Raźniej?
- Na pewno. 
- Kiedy w szatni mówicie po pol-

sku to jak reaguje trener Klopp?
- Śmieje się, że mamy tak mówić, 

by wszyscy rozumieli. Robimy tak, 
kiedy jest czas na żart i luźną atmos-

ferę. Kiedy mówimy o sprawach dru-
żyny obowiązuje niemiecki, nawet 
jeżeli wymieniam się opiniami z Łu-
kaszem.

- Kagawa czasami coś „rzuci” po 
japońsku?

- Nie słyszałem, może pod nosem. 
Z nim jest zresztą ciekawie, bo wszę-
dzie porusza się w towarzystwie tłu-
macza. Jest z nim na każdym trenin-
gu i na każdej odprawie.

- Jak pan reaguje na pytania o kiks 
w meczu z Freiburgiem?

- Fajne to nie było, ale wygraliśmy, 
więc było zabawnie.

- Już pan uniósł ręce, a wyszedł 
kiks roku.

- Uniosłem, żeby złapać się za gło-
wę, bo widziałem, że piłka poleci nad 
poprzeczką. 

- Co działo się na kolejnych tre-
ningach?

- Koledzy pokazywali mi jak strze-
lać z 8 metrów do pustej bramki. Po-
trafiłem się z tego śmiać, bo sam wi-
działem większe kiksy. Myślę, że na 
100 takich sytuacji trafiłbym teraz 100 
razy. Ale zawsze są wyjątki.

- Ogólna refleksja?
- Jeden kiks, ale użyję mocnych 

słów. Uważam, że to był znak z góry, 
który okazał się lekcją pokory. Mocno 
sprowadzający na ziemię i pokazują-
cy, że życie jest przewrotne i czasami 
to co wydaje się najprostsze okazuje 
się najtrudniejsze. Los lubi płatać fi-
gle. Trzeba o tym zawsze pamiętać.

- Wspólne życie polskiego „tria” 
kończy się na treningu? 

- Często się... zdzwaniamy. Nie jest 
tak, że wszędzie chodzimy razem, bo 
każdy ma życie rodzinne. Ale tych 
wyjść do miasta na wspólną kolację 
czy kawę jest na pewno więcej niż 
było przed pojawieniem się Łukasza i 
Roberta w Dortmundzie. Nie ma jed-
nak w BVB żadnych podziałów na Po-
laków, Niemców, młodych i starych. 
Borussia to bardzo młody zespół. 
Rocznikowo jestem w niej jednym z 
bardziej doświadczonych piłkarzy. 

- Chyba jest wesoło.
- Szczególnie jak ktoś przyjdzie na 

trening „zaskakująco” ubrany. Taki 
strój ląduje wtedy na środku szatni i 
jest dużo śmiechu.
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- Sukces Borussii to bardziej umie-
jętności piłkarzy czy osobowość tre-
nera Juergena Kloppa?

- Ci piłkarze sami do Dortmun-
du nie trafili. Ktoś ich wypatrzył i 
ściągnął. Jak choćby naszą trójkę. O 
wielu zawodnikach, którzy dziś pod-
bijają ligę rok temu mało kto słyszał. 
Dziś są, grają i wygrywają. Jeżeli w 
tak silnej lidze zdobywa się 43 punk-
ty na rundę, to nie można mówić o 
grupie przeciętnych piłkarzy, którzy 
mają tylko szczęście. Choć kilka razy 
było ono po naszej stronie. Rola tre-
nera jest jednak ogromna. Pracuje z 
nami trzy lata, cały czas uzupełnia 
skład i mądrze te „tryby” wymienia. 
Dlatego nie musi wszystkiego tłuma-
czyć od początku, bo my co rundę ro-
bimy kolejny krok do przodu. Klopp 
to świetny trener i bardzo porządny 
człowiek. Wie kiedy zażartować i 
rozładować atmosferę, a kiedy być 
konkretnym i stanowczym.

- Czymś pana w tym roku zaskoczył?
- Dopiero w telewizji zobaczyłem 

jego reakcję w meczu z Kolonią, kie-
dy został odesłany na trybunę, a po-
tem z niej wyskoczył, biegał... Tak 
samo głośno się śmiałem jak byłem w 
szoku. Kto nie widział to odsyłam do 
internetu. To trzeba zobaczyć.

- Mówiąc poważniej, pana wcho-
dzenia na boisko na ostatnie 30 mi-

nut to przemyślana strategia, którą 
pan rozumie czy jednak powód do 
frustracji?

- Z trenerem o tym nie rozmawia-
łem. On też nie musi się z takich decy-
zji tłumaczyć. Nie znam piłkarza, któ-
ry nie chciałby cały czas grać. Ja też 
chcę. Z drugiej strony... Miałem krót-
ką przerwę z powodu kontuzji, kiedy 
wygraliśmy bardzo ważny mecz z li-
derem, czyli Mainz 2-0 na wyjeździe. 
Trener uznał - jak pewnie zrobiłaby 
większość - że czegoś, co tak dobrze 
funkcjonuje się nie zmienia. Więc nie 
zmieniał. Wejścia „Lewego” czy moje 
na boisko mniej więcej w 60 minu-
cie niemal zawsze dawały drużynie 
„kopa”. Były gole, sam mam przeczu-
cie, że kilka razy w 30 minut zrobiłem 
więcej niż czasami robi się przez cały 
mecz. Za tym szły wyniki, punkty... 
Po co kombinować? Chciałbym wię-
cej, ale absolutnie nie czuję się rezer-
wowym, czy odsuniętym od zespołu. 
Dortmund jesienią był doskonałym 
przykładem tego, że piłka to nie jeden 
człowiek, ale drużyna. Niewiele było 
w tym wszystkim przypadku, choć 
na pewno trochę szczęścia.

- Dwa zdania o Mario Goetze. Ta-
kie „perełki” często zdarzają się w 
futbolu?

- Nie. Takich 18-latków spotyka się 
rzadko. To faktycznie jest „perełka”, 

co w Niemczech dostrzegli już chyba 
wszyscy. Pomijam umiejętności, ale 
imponują jego spokój, dojrzałość, od-
waga w podejmowaniu decyzji.

- Pamięta pan kogoś takiego w 
polskiej piłce?

- Może powiem nieskromnie, ale o 
mnie mówiono podobnie, kiedy tra-
fiłem do Wisły Kraków. Dziś jestem 
mądrzejszy i wiem, że potem czas 
wiele rzeczy weryfikuje. Zobaczy-
my jak wytrzyma obciążenia jego 
organizm i jak poradzi sobie w trud-
nych momentach, a takie będą. Dziś 
wszystko idzie jak po maśle.

- Różnica polega na tym, że Goetze 
to „dziecko” niemieckiego systemu 
szkolenia, a pan... Charakter, talent i 
pewnie wujek Jerzy Brzęczek.

- Tutaj ma pan rację. Goetze oprócz 
talentu został świetnie przygotowany 
do zawodowej piłki przez machinę, 
jaką jest niemiecki futbol. W moim 
wypadku, do tego co pan wymienił, 
dodałbym jeszcze kilku świetnych 
trenerów, których spotkałem po dro-
dze. Ale prawdą jest, że nie jestem 
efektem działania polskiego systemu 
szkolenia młodzieży, bo on ma pro-
blem z bardzo ważnym elementem 
rozwoju chłopaka. Mentalnym i psy-
chicznym przygotowaniem młodego 
człowieka do gry na wysokim pozio-
mie. To zawdzięczam przede wszyst-
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kim Jurkowi. Bez jego rad, uwag i 
lekcji, może dziś zadowalałbym się 
przeciętnością i niezłym kontraktem. 
To jest problem polskiej piłki, bo wie-
lu zdolnych chłopaków w pewnym 
momencie nie ma tego „parcia”, by 
jeszcze pójść w górę. Ja wciąż mam.

- Będziecie mistrzem Niemiec?
- Nikt tego głośno dziś nie powie. 

17 meczów to 51 punktów do zdoby-
cia. Bardzo dużo.

- Jak się nie uda to będzie duże 
rozczarowanie?

- Będzie. Szansa jest niepowtarzal-
na, ale w sporcie bije się różne re-
kordy. Mogliśmy ustanowić rekord 
jesieni, nie ustanowiliśmy; a kto po-
wiedział, że nie będziemy pierw-
szym zespołem, który roztrwoni taką 
przewagę? Dziś naprawdę nic nie jest 
jeszcze przesądzone.

- Jest tak, że otoczenie się zmienia, 
a Kuba Błaszczykowski jest mniej 
więcej taki sam?

- Jako człowiek na pewno dojrza-
łem. Jako piłkarz... Ciężko ocenić 
samego siebie, ale myślę, że z roku 
na rok poprawiam grę w obronie. Z 
drugiej strony czasami nie mam tej 
odwagi w grze jeden na jeden, którą 
miałem kiedyś.

- Pamiętam, że były mecze kadry, 
kiedy generalnie było źle, a o Błaszczy-
kowskim nie powiedziano złego słowa.

- Miło słyszeć. Gdzieś wewnętrznie 
też mam przeczucie, że w reprezen-
tacji plamy nie dałem, ale generalnie 
nie mamy zbyt wielu argumentów...

- Nie ma pan przeświadczenia, że 
w tym roku postęp waszej gry nie 
był taki jak powinien?

- To są trudne pytania. Mamy niby 
jeszcze półtora roku do mistrzostw 
Europy. To nie jest mało, ale widząc 
co wydarzyło się przez rok 2010, 
można się zastanowić, czy zdążymy. 
Jest tak jak z tą szklanką. Dziś nikt 
nie wie, czy jest do połowy pełna czy 
pusta.

- Mecz z Wybrzeżem Kości Sło-
niowej nie wlał do niej trochę wię-
cej wody?

- Może trochę... Ja nie jestem czło-
wiekiem, który po jednym dobrym 
spotkaniu powie, że jest super. Ale to 
był jakiś promyk. Niezła gra i w koń-
cu zwycięstwo.

- Co w 2012 roku będzie sukce-
sem?

- Wyjście z grupy. Mówię to bez 
asekuracji. Dokonamy tego, kiedy 
wszyscy, podkreślam wszyscy, zro-
bią absolutne maksimum tego co po-
trafią.

- Kapitan pewnie da przykład. To 
pierwszy raz?

- Kiedyś byłem nim w juniorach. W 
dorosłej piłce pierwszy raz.

- Jak się nim zostaje?
- Trener Franciszek Smuda mó-

wił mi o tym wcześniej, miałem być 
wtedy zastępcą Michała Żewłakowa. 
Potem informacja ukazała się w pra-
sie, trener zadzwonił i powiedział, 
że będę kapitanem. Nikt wtedy nie 
przypuszczał jak to się wszystko po-
toczy, i że dojdzie do takiej nieprzy-
jemnej sytuacji z Michałem.

- Miał pan z nim kontakt?
- Nie. Powiem panu, że nie czuję się 

z tym dobrze. Czasami chodzi mi po 
głowie, jakbym był po części winny 
tej sytuacji i kopał pod kimś dołki. Nie 
stało się dobrze, że okoliczności prze-
jęcia tej opaski były takie, a nie inne. 
I mam odczucia, że nie tak powinno 
się żegnać piłkarza, który przez tyle 
lat był tak bardzo pozytywną i ważną 
osobą kadry.

- Rozmawiał pan o tym z trene-
rem?

- Tak. Przedstawił swoje zdanie, 
powiedział dlaczego. W końcu to 
jego decyzja, on się pod nią podpisał. 
Mojej opinii to jednak nie zmienia.

- Będzie pan kapitanem w waż-
nym okresie polskiej piłki.

- Podświadomie czuję, że jestem 
do tego przygotowany. Inaczej bym 
opaski nie przyjął. Okres będzie trud-
ny, presja wielka, ale po to kiedyś za-
cząłem grać w piłkę, by teraz sobie z 
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takimi sytuacjami radzić. Tylko jesz-
cze raz powtarzam - w 2012 roku nie 
zrobimy nic, jeżeli ktoś będzie patrzył 
na drugiego, by „pociągnął wózek”. 
Wtedy nigdzie nie dojedziemy.

- Gra pan na komputerze w FIFA 
2011?

- Gram. Nie dlatego, że jestem 
„twarzą” tej gry, ale zwyczajnie ją 
lubię.

- Jaką ma pan drużynę?
- Dortmund i od razu uprzedzę py-

tanie. Wystawiam się w pierwszym 
składzie, często nawet w ataku i do-
brze nam idzie. Strzelam więcej goli 
niż na prawdziwym boisku.

- Kiedy nastolatek zapyta pana co 
wybrać: grę na komputerze czy dwie 
godziny biegania po boisku z kole-
gami, to co usłyszy?

- Powinienem powiedzieć, że kom-
puter, ale... Zdecydowanie boisko, 
piłkę i świeże powietrze. Granie w 
wirtualnym świecie może być do 
tego dodatkiem. Nie ma fajniejsze-
go sposobu na spędzenie wolnego 
czasu niż sport. Powiedziałbym na-
wet inaczej - jeżeli będziesz Błasz-
czykowskim na ekranie, to nie dasz 
sobie żadnej szansy, by kiedyś trafić 
na okładkę takiej gry. Jak z kolei wyj-
dziesz na boisko, to sobie tej furtki 
nie zamykasz. Jak na początku jest 
w tym pasja i podporządkowanie 
wszystkiego piłce. To naprawdę jest 
szansa, że kiedyś pojawiają się pięk-
ne stadiony, duże pieniądze... Pod 
warunkiem, że nie będzie się o nich 
myślało na początku. Mam szacunek 
dla każdego zawodu, szczególnie dla 
górników. Nie dość, że bardzo ciężko 
pracują, to jeszcze nie ma dnia, kiedy 
mają 100 procent gwarancji, że wrócą 
do domu. Trudno w ogóle porówny-
wać to do naszej pracy. Warto o tym 
pamiętać, kiedy samemu zamyka się 
przed sobą drzwi do czegoś napraw-
dę kapitalnego.

- Pojawił się pan w tym roku w 
programie „Niepokonani” Krzysz-
tofa Ziemca w TVP. Było trudno 
pana przekonać?

- Złe pytanie. Gdyby ktoś musiał 
mnie przekonywać, nigdy bym tego 
nie zrobił. To była moja decyzja. By-
łem gotowy. Dojrzałem do tego, by 
pewne rzeczy głośno powiedzieć. 
Po programie było mnóstwo pozy-
tywnych reakcji. Myślę, że więcej 
osób dowiedziało się, że jest ktoś 
taki jak Kuba Błaszczykowski niż 
po każdym kolejnym meczu kadry.

- Miał pan poczucie, że jakiś cię-
żar z pana spadł?

- Tak. W życiu wiele przeszedłem 
i sobie z tymi problemami pora-
dziłem. Nie da się jednak uciec od 
przeszłości, zapomnieć i wymazać 
z pamięci. Pewne rzeczy się wy-
darzyły i trzeba z nimi żyć. Ale 
też zdaję sobie sprawę, że wielu 
ludzi przeżyło i przeżywa jeszcze 
większe tragedie. Tu, teraz, dziś. 
Dlatego poszedłem do studia i wy-
stąpiłem w programie Krzysztofa 
Ziemca. Chcę, by poszkodowani 
przez los - tak jak ja, nie z własnej 
winy - wiedzieli, że nie są sami. Że 
ktoś ich rozumie, a najgorsze to się 
poddać i zrezygnować. Ja taką po-
moc dostałem, teraz sam mogę coś 
ludziom dać.

- Ludzie listy piszą?
- Bardzo dużo. Do programu 

głównie z prośbą o autograf, ko-
szulkę, zdjęcie... Dziś dostaję sporo 
listów, w których piszą o swoich 
problemach i kłopotach. Chcą się 
podzielić tragedią. Zapewniam, że 
wszystkie czytam, a wiele jest na-
prawdę przejmujących.

- Co potem?
- Tutaj pojawia się problem. Nie 

mam szans, by na wszystkie odpo-
wiedzieć, za co mogę tylko prze-
prosić. Staram się te wiadomości 
weryfikować, wybieram sprawy, w 
których mogę coś zrobić. Niestety 
zdarzają się też naciągacze. Ostat-
nio sprawdziłem jeden kontakt i 
dodzwoniłem się do zakładu kar-
nego. Miało być nieco inaczej.

- Kiedyś był pan wielkim doma-
torem. Dziś?

- Nic się nie zmieniło. Wiem, że jest 
wiele uciech życia, ale jak miałbym 
się zmienić, to stałoby się to kilka lat 
temu. Nic na siłę. Wolę dom, spokój, 
czasami kolację z przyjaciółmi. 

- Głowa do inwestycji jest bar-
dziej otwarta niż kiedyś?

- Może to zabrzmi dziwnie, ale ja 
nie grałem dla pieniędzy jako dzie-
ciak i nie gram jako dorosły facet. 
Dziś one po prostu są. Mam kilka 
mieszkań, mam dom w Niemczech, 
a w 2011 roku otwieramy z Jurkiem 
Brzęczkiem kompleks sportowo-re-
kreacyjny w Opolu: 4000 metrów 
kwadratowych i mnóstwo atrakcji. 
Klienci powinni być zadowoleni.

- Z wujkiem Jurkiem czasami jesz-
cze zagracie?

- Jest coraz mniej czasu, ale gramy. 
Najczęściej w siatkonogę.

- Na remis?
- Jurek czasami seta wygra, ale 

przecież nie będę kłamał. Od jakiegoś 
czasu regularnie wygrywam.

- Rozumiem, że nie kończy się na 
uścisku dłoni.

- Nigdy. Zawsze gramy o coś, ad-
renalina wtedy rośnie. Ostatnio były 
to kości i graliśmy na pompki. Ju-
rek miał ich zrobić 100, ale był pro-
blem, bo lata lecą. Chciał zamienić na 
„brzuszki”.

- Jak Raków wygrywa to...
- Serce się cieszy. Dlatego, że Ra-

ków i dlatego, że z Jurkiem na ławce, 
choć jego rola jest tam o wiele więk-
sza. Kibicuję mu, bo choć piłkarzem 
był bardzo dobrym, to wiem, że bę-
dzie jeszcze lepszym trenerem. To jest 
poukładany, świetnie przygotowany 
merytorycznie, dobry człowiek, któ-
ry każdemu chce pomóc i do każdego 
jest nastawiony bardzo pozytywnie.

- Kończąc, babcia czasami na mecz 
do Dortmundu wpadnie?

- Babcia by nie wpadła! Oczywiście 
i to nierzadko. Ta jesień pokazała, że 
przynosiła mi szczęście. Zresztą, czy 
kiedyś było inaczej...

Opracowanie materiałów
za zgodą dziennika „Sport”
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