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ddajemy w Państwa ręce piąty 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. W tym wydaniu przedstawiamy sylwetki: Cezarego Pazury, Mariusza
Czerkawskiego i Zbigniewa Stryja.
Prezentujemy miasta regionu i firmy, które w nich prężnie działają.
Nasi specjaliści przedstawią bieżące problemy w dziedzinie prawa i nowoczesne trendy
w finansach.
W magazynie znajdziecie również Państwo nietuzinkowe miejsca, gdzie można
odpocząć i w miłej atmosferze spędzić czas.
Na naszych łamach wiele miejsca poświecamy też wydarzeniu, którego jesteśmy
organizatorem - SILESIA BUSINESS&LIFE GOLF CUP, który odbędzie się 22 maja na
polu golfowym w Siemianowicach Śląskich.
Myślę, że ten numer będzie dla Państwa wyśmienitą i interesującą lekturą.
Zapraszam również do odwiedzania naszej strony www.silesiabl.pl.

Klaudiusz Sevkovic
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CEZARY PAZURA
SYLWETKA

Jeśli założyć, że alfabet jest drogą zawodową, a poszczególne litery określają osiągnięcia i różnego rodzaju działania twórcze, to w przypadku tego artysty należałoby
zatrzymać się przy wielu znakach.
„A” jak aktor – aktor wielu dobrych, uznanych produkcji i genialnych ról. Aktor
współpracujący z takimi reżyserami jak Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Juliusz Machulski czy Władysław Pasikowski. Wreszcie aktor wcielający się w postać
Nikodema Dyzmy, Jerzego Kilera, a ostatnio także Krzysztofa Dzikowskiego w filmie
„Skrzydlate świnie”.
Poruszając się po kolejnych znakach alfabetu, na pewno należy zatrzymać się na
literze „K”. Z nią łączy się działalność kabaretowa artysty, uznawanego za twórcę
kabaretu autorskiego. W tym roku, razem z wieloma uznanymi kabareciarzami, rozbawia całą Polskę z okazji 25-lecia swojej działalności artystycznej. Trasa miała
początek w Toruniu, potem był występ inauguracyjny w warszawskiej Sali Kongresowej, a następnie wiele miast rozrzuconych po całej mapie kraju - Bydgoszcz, Poznań, Łódź, a nawet Katowice. Kabaret planuje już trasę zagraniczną... Po polskiej
publiczności, chce teraz wprawić w dobry nastrój publiczność w Paryżu, Berlinie czy
Kanadzie.
„M” jak Międzynarodowy Festiwal Filmów Fabularnych w Valenciennes. Tam aktor zdobył nagrodę za drugoplanową rolę w produkcji „Psy 2. Ostatnia krew”. Dalej
omijamy kilka znaków, by znów zatrzymać się tym razem przy „R”. Jakiś czas temu
można było pominąć tę literę. Dziś „R” jak reżyser stanowi istotny element doświadczenia zawodowego aktora, który tym razem wcielił się w rolę twórcy
filmu „Weekend”. Produkcja ta, to komedia gangsterska, która z przymrużeniem oka ukazuje rzeczywistość opartą na pieniądzach i interesach.
Pojawiają się w nim gangsterzy, przebiegli policjanci i grupa mafiosów. „Weekend” to też pierwszy polski film wyświetlony w kinach
sieci Cineworld w Wielkiej Brytanii.
Idąc dalej w alfabecie trzeba zatrzymać się przy „s”. „S” jak
studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Dosyć szybko
po studiach pierwsze kroki w zawodzie aktor ten stawiał
w Teatrze Ochoty, a w latach 1992-1993 w Teatrze Powszechnym.
I na koniec „z” jak „Złota Kaczka”. Artysta to wielokrotny laureat nagrody dla najlepszego aktora. Pod
„z” kryje się też wyróżnienie w postaci „Złotego Lwa
Gdańskiego”. Otrzymał je w 1991 roku za drugoplanową rolę męską w filmie „Kroll” i 1996 roku za kreację
w filmie „Tato”.
Alfabet ten to droga zawodowa nikogo innego, jak
Cezarego Pazury – aktora teatralnego, filmowego, kabareciarza, ulubieńca publiczności, króla komedii czy
wreszcie reżysera. Sposobów definiowania tego artysty jest naprawdę wiele. Jeśli jeszcze jakieś litery
alfabetu pozostają wolne, to z pewnością niedługo
wypełnią się kolejnymi jego pomysłami i doświadczeniami twórczymi. W przypadku tego artysty to
tylko kwestia czasu.
6
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- Pozwoli Pan, że zacytuję fragment
dialogu... :
- Masz być jak bulterier!
– Będę.
– Jak wściekły byk!
– Będę!
– Jak Tommy Lee Jones w Ściganym!
– Będę!
- Czy nastoletni Cezary Pazura wiedział już kim będzie w przyszłości?
- Jako nastoletni chłopak zaczynałem wierzyć, że mogę być aktorem
(śmiech). W szkole podstawowej często brałem udział w szkolnych akademiach czy przedstawieniach i słyszałem, że nadawałbym się na aktora. No
i nim zostałem.
- By stać się dobrym i znanym aktorem trzeba odważnie i zawzięcie powtarzać sobie w myślach „będę”?
- Chcąc osiągnąć przysłowiowe
„coś” w życiu, liczy się przede wszystkim determinacja w dążeniu do celu.
Natomiast to, co dokładnie w trakcie
tego każdy powtarza sobie w myślach,
to

bardzo

indywidualna

sprawa.

Chciałem być aktorem, bo uważałem,
że mogę być w tym zawodzie dość
dobry. Nic jednak nie przychodzi w
życiu łatwo i aktorstwo też wymagało
ode mnie dużo ciężkiej pracy.
- Tylko ciężka praca pozwala zaistnieć i jednocześnie znaleźć się wśród
uznanych aktorów?
- Przepis na sukces jest prosty i równocześnie trudny. Prosty, bo składa
się z trzech elementów. Ciężka praca,
wraz z nią – tak jak zresztą wcześniej
wspomniałem – determinacja i w końcu odrobina szczęścia. Przepis trudny,
bo spełnienie tych wszystkich warunków nie jest rzeczą łatwą...

8
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- Rzeczą łatwą nie jest także dostanie się na Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. Panu to udało
się... Jak się studiowało?
- Jestem osobą, która nawet w najtrudniejszych momentach, znajduje
dobre strony. Przyznam szczerze, że
do dziś – kiedy przekraczam próg
szkoły filmowej w Łodzi – strach i nerwy chwytają mnie za gardło. Mimo to,
dobrze wspominam czasy studiów.
Nawiązałem wtedy kilka naprawdę
trwałych przyjaźni, które trwają do
dziś.
- Były jakieś sygnały czy sytuacje,
które proroczo wskazywały, że w aktorstwie odniesie Pan sukces?
- Gdy zaczynałem pracę w Teatrze
Ochoty u Pana Jana Machulskiego pamiętam jeden z jego komentarzy na
mój temat...
- Jak brzmiał?
- Pan Jan opowiadając o mnie mówił: „Cezary Pazura, zdolny i obiecujący aktor. Zwróćcie na niego uwagę”.
Do dziś z sentymentem wspominam
Teatr Ochoty. Myślę, że to było jedno
z najlepszych miejsc na dobry start w
tym zawodzie.
- Rola teatralna, która dała Panu
największą satysfakcję?
- Nie umiem wybrać tylko jednej
roli. Zagrałem ich kilkadziesiąt i każda była czymś innym i wymagała ode
mnie zupełnie nowych emocji. Każda
więc była wyzwaniem i nową przygodą.
- Kilkadziesiąt ról na scenie i przed
kamerą... którą sytuację Pan woli?

SSILESIA
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- Nie mnie wybierać (śmiech). Jeden

Co więcej, aktorsko mogłem się tam

ry. Jednak w momencie, gdy w moje

i drugi układ stwarza inne wymagania

wyżyć totalnie. Nie ukrywam, że to

ręce trafił scenariusz filmu „Weekend”

dla aktora...

sprawiało mi ogromną frajdę.

pomyślałem, że to może być dobry
materiał na debiut reżyserski. Potem

- Jakie wymagania przed aktorem

- Aktorska frajda, popularność i

pozostało tylko – a raczej aż – zdobyć

SILESIA

stawia kamera, a jakie scena?

sympatia widzów to jedna strona

na ten pomysł pieniądze... I tak krok

- Scena pozwala aktorowi na kontakt

bycia osobą publiczną, a druga to ta,

po kroku zaczęliśmy zdjęcia w kwiet-

z żywą publicznością. Kiedy na któ-

często przykra, kiedy czyta się nie-

niu 2010 roku.

rymś etapie kariery, z powodu wielu

prawdziwe informacje na swój temat

propozycji telewizyjnych i filmowych,

w gazetach.

- Jako reżyser był Pan wymagający,

BUSINESS & LIFE

zdecydowałem się zrezygnować z te-

- Zawsze było dla mnie ważne to,

atru, takim miejscem zastępczym dla

aby w mediach pojawiały się na mój

- Trudno mówić o sobie… To pyta-

teatru stała się scena kabaretowa. Kie-

temat prawdziwe informacje. Praw-

nie do tych wszystkich, z którymi pra-

dy zacząłem występować w kabarecie,

dziwe w znaczeniu sprawdzone i

cowałem przy „Weekendzie”.

znów czułem się jak w teatrze. Publicz-

rzetelne. Mam do tego prawo - skoro

ność w trakcie sztuki czy występu ka-

chce się o mnie pisać czy mówić – to

- Pana pasje krążą także wokół po-

baretowego spontanicznie reaguje na

powinno się to odbywać za moją wie-

czucia humoru. Lubi Pan rozbawiać

to, co dzieje się na scenie, a aktor czy

dzą i zgodą. Oczywiście przykładów

publiczność?

kabareciarz to bezpośrednio odbiera.

nierzetelnych, nieprawdziwych czy

- Im więcej ludzi się śmieją, tym są

Za to cenię sobie właśnie kabaret.

wręcz wyssanych z palca informacji

bardziej szczęśliwi. Śmiechem leczy

mógłbym podawać setki, ale nie do

się różne schorzenia czy nawet depre-

końca o to chodzi.

sje. Myślę, że nie przesadzę jeśli po-

wyrozumiały, zrównoważony...

SILESIA
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- Pana nazwisko kojarzone jest z
wieloma – skrajnie odmiennymi fil-

wiem, że publiczność kabaretowa spo-

mami. „Kiler”, „Psy” czy film „Tato”

- 41 dni zdjęciowych i całkiem

kojnie może wychodzić z założenia, że

– to oczywiście tylko wycinek Pana

nowa rola Cezarego Pazury – rola re-

kabaret to forma terapii. Oczywiście

filmografii... ale pytam o te filmy, bo

żysera. Dlaczego chciał Pan zmienić

znacznie tańsza i zdecydowanie przy-

w każdym z nich publiczność zoba-

punkt widzenia na sztukę filmową –

jemniejsza niż ta, którą prowadzi się w

czyła zupełnie innego Cezarego Pa-

z perspektywy aktora na reżysera?

gabinecie terapeuty (śmiech).

zurę...

- Chciałem podjąć nowe wyzwanie.

- Starałem się wybierać i grać role,

Kiedyś mocno zapierałem się, że ni-

- By terapia była udana trzeba tra-

które za każdym razem pozwalały mi

gdy nie stanę po drugiej stronie kame-

fić w gusta widowni. Każdy człowiek

być kimś innym. Kiedy zacząłem uprawiać ten zawód, możliwość wcielania
się w zróżnicowane postacie była dla
mnie wręcz fascynująca. Widziałem
na ekranie kogoś, kto choć wygląda
jak ja i mówi moim głosem, to zdecydowanie różni się ode mnie.
- Rolę trzeba okiełznać, dobrze poznać czy po prostu polubić?
- Wszystkiego po trochu (śmiech).
- W Pana karierze pojawiły się
także role w serialach telewizyjnych
– szczególnie jedna z nich była z Panem wyjątkowo utożsamiana. Kim
dla Pana był lub jest serialowy Czarek?
- Był dla mnie ogromnym i zupełnie
nowym wyzwaniem aktorskim. „13
Posterunek” to pierwszy, polski sitcom, który zyskał ogromną popularność, a mi przysporzył wielu fanów.
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ma inną percepcję żartów i gagów...
- To prawda, ale repertuar jest tak

torskiego kabaretu można przejść na

szczerze, że w czasie benefisu bawili-

ten uznany i popularny.

śmy się wszyscy rewelacyjnie. Śląsk

skonstruowany, aby każdy mógł zna-

odwiedzałem wielokrotnie. Lubię w

leźć coś dla siebie. Nie zdarzyło się,

- Dlaczego chce Pan rozśmieszać

tym miejscu występować, bo Ślązacy

aby podczas występu nie było nawet

ludzi z okazji 25-lecia debiutu na

poza poczuciem humoru, są bardzo

szansy na jeden uśmiech. My, kaba-

scenie? Nie chce Pan świętować w

życzliwi. Przy każdej mojej wizycie

reciarze, już o to zadbamy... Także

oderwaniu od pracy, ale właśnie spo-

byli dla mnie gościnni i otwarci. Na

zapraszam, by przekonać się o tym na

tykając się z publicznością?

Śląsku czuję się jak w domu!

własnej skórze!

- Chciałem zrobić coś dla publiczności, która jest ze mną od 25 lat. To szmat

- W takim razie mam nadzieję, że

- Jaki jest poziom polskiego kaba-

czasu, a aktor bez fanów, widzów, pu-

ten dom będzie Pan jeszcze wiele raz

retu tego bardziej amatorskiego? Mó-

bliczności – nie istnieje. Uznałem więc,

odwiedzał. Dziękuję za rozmowę.

wiąc o amatorskim kabarecie, mam

że nie ma nic lepszego, niż spotkanie

Rozmawiała Dominika Tkocz

na myśli Pana udział w roli komen-

się z tą publicznością i poprawienie

Foto: Grzegorz Pytka

tatora w programie „Stand up. Zabij

jej humoru. Poza tym jestem utożsa-

Marta Gostkiewicz

mnie śmiechem”.

miany w dużej mierze z aktorem ko-

Irek Dorożański

- Polacy lubią się śmiać, a rozśmie-

mediowym, więc tym bardziej w tym

szanie też im nieźle wychodzi. Do

charakterze chciałem wystąpić. Zresz-

programu zgłosiło się mnóstwo bar-

tą świętowanie z dala od pracy wydaje

dzo zdolnych ludzi, którzy napraw-

się dla mnie zbyt oczywiste…

dę mają talent. Michał Kempa, który

12

wygrał program, występuje obecnie

- Był już Toruń, potem Warszawa,

w mojej trasie z okazji 25-lecia pracy

a parę dni temu Katowice. Dlaczego

artystycznej. To dla niego spore wy-

na tej trasie benefisowej znalazł się

zwanie i skok na głęboką wodę. Mimo

też Śląsk?

to, dobrze sobie radzi, a i publiczność

- A dlaczego nie? Wszak Ślązacy sły-

naprawdę go lubi. To dowód na to, że

ną z poczucia humoru, więc postano-

z poziomu powiedzmy bardziej ama-

wiłem ich także odwiedzić. Przyznam

SILESIA BUSINESS&LIFE

Cezary Pazura świętuje 25 lat pracy artystycznej trasą kabaretową, jakiej jeszcze w Polsce nie było. Najbliższe planowane występy: 19 maja – Zielona Góra,
20 maja – Głogów, 21 maja – Szczecin.
Cezary Pazura i jego kabaretowi przyjaciele odwiedzą także: Rzeszów, Tarnów,
Gorzów Wielkopolski, Kielce, Radom,
Sopot, Słupsk, Koszalin, Wrocław, Katowice, Kraków, Elbląg, Poznań, BielskoBiałą, Opole, Zieloną Górę, Płock, Lublin,
Olkusz, Myślenice, Bochnię, Koszalin,
Kołobrzeg, Kalisz, Ostrołękę i inne. Zawitają także za granicę: Paryż, Berlin,
Rzym, Wiedeń, Bruksela, Madryt, a także
USA i Kanada.

SILESIA
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RYCERSKI CHORZÓW

Jak większość śląskich miast, Chorzów kojarzony jest powszechnie z okresem
gwałtownego rozwoju przemysłu, tymczasem geneza najpierw wsi, a potem miasta o tej nazwie sięga średniowiecza. Stara się o tym przypomnieć Chorzowskie
Bractwo Rycerskie Bożogrobców, które 11 i 12 czerwca będzie pełniło honory
gospodarza ZJAZDU RYCERSTWA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO I POKAZU ORĘŻA EUROPEJSKIEGO.

Dla każdego
coś… średniowiecznego

wielkiej bitwy rycerzy konnych i pieszych

się zdobyciem Jerozolimy, książę Dolnej

oraz licznych pokazów sprawnościowych

Lotaryngii Gotfryd z Bouillon, powo-

Do Chorzowa zjadą bractwa rycerskie

odbędzie się turniej rycerski na miecze o

łał Kapitułę Katedralną w skład której

oraz zespoły muzyki dawnej z całego

srebrny krzyż hr. Gotfryda de Bouillon,

wchodziło 20 kanoników. Przyjęli oni

kraju oraz z zagranicy. Pierwszego dnia

założyciela Zakonu Kanoników Regular-

nazwę Canonici Regulares Custodes

tej spektakularnej imprezy, 11 czerwca

nych Bożogrobców w Jerozolimie. Licz-

Sanctissimi Sepulchri i przydzieleni

br., ulicą Wolności przejdzie Metropoli-

nie, zapewne, zgromadzona publiczność

zostali patriarsze Jerozolimy Arnulfo-

talna Parada Historyczna. W pierwszej

będzie mogła spróbować swych sił w za-

wi z Choques. Zadaniem ich było ad-

części będzie można zobaczyć postaci

pasach rycerskich, biegach dam i rycerzy

ministrowanie diecezją i opiekowanie

historyczne związane z Chorzowem na

oraz innych zabawach. Prowadzone będą

się Bazyliką Bożego Grobu, gdzie mieli

przestrzeni całej historii, drugą już w

także warsztaty historyczne dla dzieci:

odprawiać codziennie nabożeństwa.

całości zawładną rycerze, damy dworu,

lepienie dzbanów z gliny, wyrób obuwia,

W przypadku nieobecności patriarchy

kuglarze i muzycy z okresu średniowie-

warsztaty tkackie, nauka pisania piórem

przeor kapituły miał wykonywać jego

cza, które niejednego z nas zaskoczy róż-

gęsim, rysunek węglem drzewnym, wy-

funkcję liturgiczną. Gotfryd oddał im

norodnością. Kulminacyjnym punktem

roby biżuterii i wiele innych atrakcji. Na

(także) sąsiadujące z Bazyliką domy i

będzie symboliczne przekazanie klucza

estradzie zaprezentują się zespoły mu-

przyznał znaczne uposażenie. W celu

do bram miasta, który prezydent Andrzej

zyczne, które przekonają nas, jak bardzo

zaś obrony pielgrzymów powołał on

Kotala wręczy Chorzowskiemu Bractwu

różnorodna i radosna potrafiła być twór-

również kapitułę rycerską składającą się

Rycerskiemu. Nazajutrz w Górnośląskim

czość średniowieczna.

początkowo z 50 znakomitych rycerzy.

Parku Etnograficznym, zwanym potocznie „Skansenem” i położonym w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku,
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Skąd przybyli Bożogrobcy?

Nazywano ich Fratres Cruciferi Dominici Sepulchri Hierosolymitati. Należy
jednak zaznaczyć, że kwestia powołania

odbędzie się szereg kolejnych, interesu-

Podczas pierwszej wyprawy krzyżo-

do życia powyższego zakonu rycerskie-

jących imprez w ramach zjazdu. Obok

wej do Ziemi Świętej, która zakończyła

go nie jest jednoznacznie do końca wy-

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013”
ILESIA BUSINESS&LIFE
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jaśniona z braku źródeł. Zakon ten mógł

ści, ubóstwie i posłuszeństwie na wzór

Po zdobyciu Jerozolimy w 1187

mieć początkowo charakter grupy rycer-

zreformowanych zakonów francuskich.

roku przez Saladyna, siedziba prze-

skiej na kształt bractwa rycerskiego.

Formalne jego zatwierdzenie nastąpiło

łożonego zakonu została przeniesiona

Już w XIX wieku J. K. Wietz pisał, że

w 1122 roku przez papieża Kaliksta II.

do ostatniej twierdzy krzyżowców w

jest wątpliwem, czy Gotfryd de Bouillon

Ze względu na specyfikę zakonu rycerze

Ziemi Świętej Akki, po opanowaniu

lub jego następca Baldwin byli założycie-

mogli zawierać związki małżeńskie. W

i tej twierdzy w 1291 roku przenie-

lami onego, a lubo niektórzy głoszą:, że

przypadku zaś już istniejącego związku

siono siedzibę zakonu do klasztoru

Gotfryd był tylko odnowicielem. Z kolei

jak pisał w swej pracy M. Affek składali

św. Łukasza w Perugii. Niewątpliwie

w literaturze przedmiotu XX wieku Ka-

dodatkowe śluby małżeńskiej wierno-

zaistniała sytuacja przyczyniła się do

sper Elm wskazywał, że początek zako-

ści(…) zamiast ślubów bezwzględnej

ostatecznego rozejścia drogi Zako-

nu rycerskiego może sięgać XIV wieku,

czystości. Zakonnicy mieli brać czynny

nu Rycerskiego i Kanoników Regu-

kiedy to pojawił się zwyczaj nadawa-

udział w wyprawach wojennych z mie-

larnych. Zanim to jednak nastąpiło,

nia tytułu Rycerza Świętego Grobu po-

czem w ręku - wspierając krzyżowców.

przebywający na wyprawie w Ziemi

śród pielgrzymów wywodzących się ze

Z posiadaniem tytułu ,,rycerza Bożo-

Świętej feudał małopolski Jaksa z

szlachty. Prawo nadawania powyższych

grobcy” wiązało się szereg różnych

Miechowa sprowadził w 1163 roku

tytułów od XIV wieku mieli w Ziemi

praw i przywilejów, które nadawali

jednego z Kanoników Regularnych

Świętej wyłącznie franciszkanie.

papieże i królowie, m.in. mieli pierw-

Marcina zw. Galusem (1163-1198) do

Stopniowo nastąpiła swoista fuzja

szeństwo przed wszystkimi innymi ry-

Miechowa. Stąd nieco później zakon-

elementów świeckich i duchowych, oby-

cerzami, posiadali prawo legalizowania

nicy zwani także Bożogrobcami czy

dwa zakony połączone zostały w jedną

osób pochodzących z nieprawego łoża,

Miechowitami zostali sprowadzeni do

organizację. W 1103 roku zakon został

mogli nadawać sobie herby, mianować

Chorzowa. W dniu św. Jana Chrzci-

podporządkowany patriarsze Jerozolimy

własnych notariuszy, byli zwolnieni od

ciela 24 czerwca 1257 roku książę

a w 1114 roku przyjął regułę św. Augu-

obowiązku kwaterunku wojskowego,

opolsko-raciborski Władysław nadał

styna zgodnie z którą mieli żyć w czysto-

mogli posiadać dobra kościelne(…).

im na własność wieś Chorzów.

SILESIA BUSINESS&LIFE
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Życie z pasją

historii, kultury oraz legendarnego świata

Ważnym wydarzeniem mającym

średniowiecza, także korzeni współczesnej

eksponować średniowieczną tradycję

fantastyki baśniowej. Dużą wagę przywią-

związaną z Bożogrobcami w Chorzo-

zuje Stowarzyszenie do współpracy z inny-

wie było powstanie w 2007 roku Stowa-

mi Bractwami Rycerskimi w kraju oraz poza

rzyszenia Historyczno - Kulturalnego o

granicami państwa. Bractwo zajmuje się re-

nazwie Chorzowskie Bractwo Rycerskie

konstrukcją Zakonu Rycerskiego Bożogrob-

Bożogrobców. Celem powyższego sto-

ców z drugiej połowy XIII wieku.

warzyszenia jest m.in.: propagowanie

Stowarzyszenie realizuje swoje cele

kultury materialnej i wiedzy histo-

przez: organizowanie i uczestnictwo w tur-

rycznej o średniowiecznej Euro-

niejach rycerskich, pokazach historycznej

pie, w szczególności Śląska

broni białej, organizacji sesji naukowych

miasta

i popularnonaukowych nie tylko związa-

Chorzowa i związanego z

nych z historią średniowiecza. Prowadzi

nim Zakonu Bożogrob-

także działalność dydaktyczno – wycho-

ców, kultywowanie tra-

wawczą. W ramach bractwa funkcjonuje

dycji rycerskich wśród

Zespół Muzyki Dawnej św. Franciszka

z uwzględnieniem

młodzieży,

prezen-

oraz Zespół Tańca (tańce średniowieczne),

i

są także warsztaty z fechtunku i strzelania

obyczajów z epoki

z łuku, każda osoba zainteresowana może

średniowiecza,

towanie

strojów

ak-

w nich uczestniczyć. Jak wielką pasją jest

tywne uczestnictwo

działalność w stowarzyszeniu jego człon-

w ochronie dóbr kul-

ków będzie można się przekonać podczas

tury materialnej oraz w

Zjazdu Rycerstwa Chrześcijańskiego i Po-

akcjach o profilu chary-

kazu Oręża Europejskiego 11 i 12 czerwca

tatywnym na terenie mia-

br. w Chorzowie. Serdecznie zachęcamy

sta, rozwijanie zainteresowań

do wzięcia udziału w tym ekscytująco za-

członków Stowarzyszenia w dziedzinie

powiadającym się wydarzeniu.

Program METROPOLITALNEJ PARADY HISTORYCZNEJ oraz ZJAZDU RYCERSTWA
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO I POKAZU ORĘŻA EUROPEJSKIEGO W CHORZOWIE
11 czerwca 2011
METROPOLITALNA PARADA HISTORYCZNA
10.20 – nabożeństwo poświęcenia sztandaru Chorzowskiego Bractwa
Rycerskiego Bożogrobców w kościele św. Jadwigi Śląskiej
11.00 – metropolitalna parada historyczna
Od kościoła pw. św. Jadwigi, wzdłuż ul.Wolności do budynku poczty
głównej, gdzie nastąpi symboliczne przekazanie klucza do miasta
Chorzowskiemu Bractwu Rycerskiemu Bożogrobców.
W programie parady m.in.: Prezentacje średniowiecznych grup
rekonstrukcyjnych, zespołów muzyki dawnej i teatru ulicznego.
12 czerwca 2011
ZJAZD RYCERSTWA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
Górnośląski Park Etnograficzny
Duża polana
godz. 9.30 -10.20
Msza św. w Kościele pw. św. Józefa Robotnika
Oprawa muzyczna – Zespół Muzyki Dawnej „Nativitatis” z Chorzowa
godz. 11.00 - 11.30
Oficjalne otwarcie Zjazdu Rycerstwa Chrześcijańskiego
Prezentacja Bractw Rycerskich
godz. 11.30 -12.00
Pokazy artyleryjskie - bombardier i hakownic
godz. 12.00 - 14.00
II Turniej Rycerski na miecze o srebrny krzyż hr. Gotfryda de Bouillon
Założyciela Zakonu Kanoników Regularnych Bożogrobców w
Jerozolimie
godz.14.10 - 16.00
Turniej i pokazy sprawności rycerzy konnych
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- w pokazach weźmie udział 12 koni
godz. 16.10 - 17.30
Turniej senioralny, konkurencje:
- zapasy rycerskie, biegi dam i rycerzy i inne zabawy dla
publiczności
godz. 17.30 - 17.45
Uhonorowanie zwycięzców turniejów i mianowanie nowych
członków bractwa przez Prezydenta Miasta Chorzowa
godz. 18.00 - 19.00
Wielka bitwa rycerzy konnych i pieszych na polanie
godz. 12.00 – 18.30
W trakcie imprezy można będzie zwiedzać obóz rycerski
m.in.:
- uzbrojenie rycerstwa średniowiecznego (od XIII do XV
wieku)
- życie obozowe rycerza, przygotowanie do bitwy
- namioty i wiaty
- stoły i zastawy średniowieczne
Mała polana
godz. 12.00 - 18.40
Warsztaty historyczne dla dzieci
- gry i zabawy
- lepienie dzbanów z gliny
- wyrób obuwia w średniowieczu
- warsztaty tkackie

S

- zabawy kulinarne
- nauka pisania piórem gęsim
- rysunek węglem drzewnym
- rzuty podkową i wiele innych niespodzianek
- wyroby biżuterii w średniowieczu
- rogownictwo
- wyroby bednarskie
Organizatorzy gwarantują liczne i ciekawe nagrody dla
uczestników zabawy
Polana obok wiatraka
godz. 12.00 - 15.00
- konkurs łuczniczy
godz. 15.30 - 16.30
- pokazy strzelania z kuszy
godz. 16.35 - 18.45
- strzelanie z łuku dla publiczności
Estrada
godz. 12.00 - 22.00
- występy zespołów: św. Franciszka (Chorzów), Roderyk
(Wrocław), Scandicus (Tychy) oraz Jacka Kowalskiego, ponadto
pokazy tańców średniowiecznych, mody. Na zakończenie
występów gwiazda programu – niespodzianka.
Wstęp oraz wszystkie zabawy i warsztaty dla publiczności są
bezpłatne.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w
programie.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ILESIA BUSINESS&LIFE
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013”

Rury preizolowane
Rurociągi stalowe kołnierzowane
System Victaulic
Szeroki zakres robót
górniczo-budowlanych
Maszyny i urządzenia
dla zakładów górniczych
Urządzenia klimatyzacyjne
oraz części zamienne
Transformatory
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Pałac
wielu atrakcji

Od ubiegłego roku śląska branża hotelar-

lace jest osadzony w stylistyce napo-

czuciem pokoi, które zapewniają 230

ska wyjątkowo się rozrosła i mamy nadzieję,

leońskiej. Stylehotels, sieć do której

miejsc noclegowych. Ilość ta może

prężnie się rozwinie, oferując coraz lepsze i

należy Arsenal stawia swoim hote-

być bez problemu powiększona o

bardziej nietypowe oferty. Wśród nowocze-

lom wysokie wymagania. Wszyst-

kolejne 90 miejsc w nowo wybudo-

snych, designerskich aranżacji uruchomio-

kie obiekty tej sieci nawiązują do

wanym, wchodzącym w skład kom-

nych w ubiegłym roku, na uwagę zasługuje

konkretnego stylu w architekturze.

pleksu Arsenal, sąsiednim hotelu

segment czterogwiazdkowych hoteli których

Choć dla nielicznych forma archi-

Bella Notte. Kompleks Luxury Con-

w krótkim czasie przybyło aż cztery: Ange-

tektoniczna i wystrój Arsenal Pa-

ference & SPA Hotels posiada wyjąt-

lo, Arsenal Palace, Best Western i Szafran.

lace może wydawać się kiczowaty,

kowo dużą, trzy poziomową część

Wśród nich wyraźnie odznacza się klasycz-

to jednocześnie już od wejścia ota-

gastronomiczną o nazwie Bonaparte

ny w formie, drugi z wyżej wymienionych.

cza nas on swoją niezwykle ciepłą i

Restaurant. Pozwala to nie tylko na

Umiejscowiony na granicy Katowic i Chorzo-

przyjazną atmosferą.

wygodną obsługę gości hotelowych,

wa, nawiązuje w swej architekturze wnętrz

W sumie hotel oferuje swoim go-

ale i uczestników konferencji, szko-

do dobrych, przedwojennych hoteli, takich

ściom 115 eleganckich i komforto-

leń lub eventów odbywających się

jak Grand czy Plaza. Chorzowski Arsenal Pa-

wych, urządzonych z dużym wy-

w poszczególnych salach konferen-
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cyjnych. Największa może pomie-

duje się w bliskim sąsiedztwie trzech

można wypożyczyć podstawowy

ścić nawet 500 osób. Wnętrza Salonu

tras przelotowych wschód-zachód.

sprzęt sportowy jak rowery, kije do

Generalskiego zadowolą najbardziej

Do tego dochodzi także możliwość

nordic walking.

wybrednych i wymagających klien-

sprawnego dojazdu na lotniska Py-

Przeglądający ofertę i galerię Ar-

tów. W kompleksie znajdują się tak-

rzowice i Balice oraz na dworzec

senal Palace użytkownicy Internetu

że Termy Cesarskie z basenem, sau-

PKP w Katowicach przy użyciu

- być może potencjalni klienci mogą

nami, jacuzzi, gabinetami masażu,

własnej floty transportowej (limu-

dojść do kilku wniosków: Arsenal

solarium oraz fitness clubem. Obiekt

zyny, mikrobusy). Odpowiednia

Palace to coś więcej niż hotel, to

posiada również zewnętrzny przy-

lokalizacja na granicy Chorzowa i

miejsce, które elektryzuje klimatem

tulny taras z Tajemniczym Ogro-

Katowic to również bliskość „zielo-

i wystrojem wnętrza. To oferta, któ-

dem, zewnętrzny grill i przestronny

nej” i rekreacyjnej infrastruktury w

ra gwarantuje szeroki zakres możli-

parking strzeżony.

postaci Wojewódzkiego Parku Kul-

wości spędzenia czasu. To obsługa,

Położenie Arsenal Palace jest istot-

tury i Wypoczynku w Chorzowie,

dla której każdy klient jest indywi-

nym elementem wyróżniającym go na

czy Śląskiego Klubu Golfowego w

dualnym gościem o specyficznych

tle innych, podobnych miejsc. Znaj-

Siemianowicach Śląskich. W hotelu

potrzebach.
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O tym, co to oznacza w praktyce, najlepiej opowie
ktoś, kto nie tylko świetnie zna, ale też i odpowiada
za funkcjonowanie tego miejsca: Rafał Konat General Manager hoteli Arsenal Palace i Bella Notte.

Najczęściej chwalą nas za całokształt... za wyjątkową
czystość i estetykę restauracji oraz wyśmienitą kuchnię.
- W założeniu pobyt w Arsenal Palace to nie tylko czas spędzony w zadbanym i czystym pokoju
hotelowym. Hotel chce zostawić swój ślad w świa-

- Co symbolizują w hotelarstwie cztery gwiazdki, a zwłaszcza w przypadku Państwa hotelu?

domości klienta...
- Zdecydowanie dążymy do tego, by przyciągnąć

- Na pewno to symbol pewnego poziomu komfor-

związku z tym można w nim zobaczyć repliki budek

specyficznym klimatem tego miejsca. Nasi goście za-

tu i luksusu, który stale trzeba utrzymywać. Jesteśmy

strażniczych oraz armat. Aranżacje wnętrza tworzą

pewne odwiedzają wiele różnych hoteli. Jednak nam

zupełnie innym obiektem hotelowym niż te, które w

też oryginalne fragmenty uzbrojenia z epoki napo-

zależy na tym, by po przespanej nocy w Arsenal Pa-

ostatnim czasie powstały w aglomeracji śląskiej. Za

leońskiej, autentyczne meble lub bardzo dobre ich

lace, utożsamiali go z oryginalnym wystrojem i aurą

cel postawiliśmy sobie, aby czymś znacznym wyróż-

kopie. Każdy element architektoniczny hotelu był

tego miejsca. Mogę jeszcze dodać, że osoby nocujące

niać się na rynku. Jednym z ważniejszych elementów

precyzyjnie wykonywany przez pracownię sztuka-

bardzo dużą uwagę przywiązują do czystości jaka

jest indywidualne podejście do każdego klienta, a

torską wiele miesięcy. Obserwując reakcję gości nie

panuje w hotelu. Chcemy zapaść w pamięć naszym

także oferowanie standardów obsługi na poziomie

przesadzę chyba jeśli stwierdzę, że wnętrze faktycz-

gościom.

pięciogwiazdkowym. Tyczy się to każdej sfery funk-

nie zachwyca naszych klientów. Częstym obrazkiem

cjonowania kompleksu, poczynając od recepcji po-

w naszym hotelu jest ten, który przedstawia zagra-

przez część gastronomiczną i wypoczynkową, a koń-

nicznych gości robiących sobie całe cykle zdjęć przy

- Tym elementem oferty pragniemy odejść od ste-

cząc na wysokiej jakości obsługi pięter hotelowych.

różnych elementach wystroju. Poza chęcią wykorzy-

reotypów mówiących, że hotel i restauracja przy nim

Gwarancja wysokich standardów to element wręcz

stania motywów historycznych, projektując obiekt,

jest w zasięgu portfela tylko określonej grupy osób.

obowiązkowy dla naszego personelu. Trzeba pamię-

mieliśmy na uwadze także ciepło tego miejsca. W na-

Organizujemy bardzo wiele uroczystości rodzin-

tać, że goście hotelu czterogwiazdkowego oczekują

szym wyobrażeniu Arsenal Palace miał być hotelem,

nych, takich jak chrzciny czy urodziny. Dziś klienci

wyraźnie zdefiniowanych norm funkcjonowania

w którym goście czują pewną namiastkę atmosfery,

coraz częściej wolą tego typu okazje świętować w re-

takich obiektów. Chcą otrzymać określone usługi w

która panuje w domu.

stauracji, gdzie nie muszą martwić się o przygotowa-

ekskluzywnej formie.
- Ekskluzywna forma usług i równie ekskluzywna nazwa hotelu Arsenal Palace.

- W waszej ofercie hotelowej znalazła się także
organizacja uroczystości rodzinnych...

- A czy dobra atmosfera łączy się też z dobrą

nie stołu lub też jego sprzątanie oraz obsługiwanie.

kuchnią? Nie ukrywajmy, że degustacja dobrych

Wszystko pozostawiają w naszych rękach, ciesząc się

potraw też się liczy...

później smakiem potraw oraz sprawnością obsługi.

- Nazwa ma dwojakie znaczenie. Samo słowo „Pa-

- Dla nas liczy się – zdecydowanie. Dlatego też tak

lace” oznacza, tłumacząc je z języka angielskiego, pa-

długo pracowaliśmy nad ofertą kulinarną w naszym

łac, a więc coś wykwintnego. Przy tworzeniu koncep-

hotelu. To były prawie cztery lata ciężkiej pracy w

- Ceny w ramach organizacji uroczystości nie są

cji architektonicznej zdecydowaliśmy się na stylizację

komponowaniu oferty i poszukiwaniu inspiracji

wyjątkowo wygórowane, a poza tym staramy się do-

para historyczną, która wyraźnie wyróżni nas na tle

kulinarnych. Dziś we wszystkich naszych restaura-

stosować propozycję do indywidualnych możliwości

silnej konkurencji. Zdecydowaliśmy się nawiązać do

cjach mamy wyśmienitą kuchnię śródziemnomorską

każdego klienta. Zwykle najpierw spotykamy się z

czasów napoleońskich osadzonych w klimacie wojen

– poszerzoną także o dania kuchni polskiej. Jednak,

nim i dyskutujemy o alternatywnych scenariuszach

i podbojów. Stąd militarna nazwa „Arsenal”.

jak podkreślają to wszyscy nasi goście, degustacja

danej imprezy. W końcu wspólnie wybieramy ten,

dobrych potraw w Arsenal może odbywać się w

który jest satysfakcjonujący zarówno pod względem

przyzwoitej cenie.

finansowym, jak i organizacyjno-cateringowym dla

- Wspomniał Pan o czasach napoleońskich... Hotel zachwyca nie tylko tradycyjną estetyką, którą
widzi się w innych tego typu miejscach, ale przede
wszystkim stylem i klimatem wystroju nawiązującym do historii...
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- Historia stała się źródłem pomysłów w tworzeniu architektury i wystroju wnętrza hotelu. W

- Ale czy zwykły Kowalski może sobie pozwolić
na urodziny w Arsenal Palace?

- Jaką potrawę chwalą goście w szczególności?

naszego klienta. Dla przykładu mogę powiedzieć,

- To ciekawe pytanie, bo chyba trudno im wy-

że mamy już zarezerwowane wszystkie majowe nie-

brać tylko jedną, zasługującą na pochwałę (śmiech).
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dziele, w których odbywają się komunie.

- Na organizację urodzin być może mogę sobie pozwolić, ale pewnie z innych usług
hotelu nie będę mogła skorzystać...
- Znowu zmusza mnie Pani do użycia tego samego sformułowania... (śmiech)... Ceny
nie są wygórowane i to tyczy się także innych usług, jak na przykład korzystania z sauny,
basenu czy kolacji w restauracji. Pod tym względem plasujemy się w dolnej granicy cenowej
widełek usług hotelowych w Polsce. Natomiast wydaje nam się, że oferujemy zawsze więcej
niż konkurencja...
- Hotelowi Arsenal Palace na pewno nie można odmówić oryginalności. W ramach
hotelowych imprez wewnętrznych goście mogą wziąć udział na przykład w Operacji Pustynna Burza... Na czym polega ta atrakcja?
- Takie atrakcje można zaliczyć do oferty eventowej. Są to spotkania biznesowe z dużym
naciskiem położonym na koedukację. W praktyce funkcjonują na rynku firmy eventowe,
które same organizują takie przedsięwzięcia dla pracowników korporacji, których pobyt
w hotelu jest kilkudniowy. Jednak my takie eventy tworzymy sami. Jest to możliwe dzięki
fundamentowi finansowemu i organizacyjnemu, posiadaniu odpowiedniego wyposażenia
hotelu, z drugiej strony dzięki dobrej orientacji naszej obsługi na rynku. Nawiązując natomiast do samej „Operacji Pustynna Burza”, to przebiega ona następująco. Mniej więcej
grupa kilkunastu osób - gości hotelowych wyjeżdża quadami w niezabudowany teren i
potem zaczyna się już tylko dobra zabawa...
- Organizacja dodatkowych atrakcji dla klientów to dodatkowy obowiązek dla pracowników. Warto stale rozszerzać swoją ofertę?
- Zawsze warto. Trzeba to robić, jeśli chce się spełniać oczekiwania klientów i dobrze
prosperować na rynku. Prowadzenie takiej działalności jak hotel, to nieustanne pielęgnowanie poszczególnych elementów oferowanych gościom. Zresztą w momencie, gdy sami
organizujemy takie eventy, mamy kontrolę nad wszystkim. Wiemy, że dana firma ma tylko
kilka godzin przeznaczonych na rekreację, więc potrafimy przygotować atrakcje dokładnie
na ten czas. Wszelkie opóźnienia czy nagłe sytuacje w czasie eventów jesteśmy w stanie skorelować z pobytem konkretnych pracowników w hotelu. W Arsenal Palace jest odpowiedni
dział, który zajmuje się tego typu przedsięwzięciami. Czuwa on nad urozmaicaniem tej
oferty, a także nad jej odpowiednim wdrażaniem w praktykę.
- Do kogo oferta waszego hotelu powinna trafiać - kto jest waszym klientem?
- Wśród naszych klientów można wyodrębnić dwie grupy. Jeśli mówimy o części hotelowej, to głównie kierujemy tę ofertę do grup biznesowych. Już sam fakt posiadania sal
konferencyjnych czy organizacja eventów jest w dużym stopniu powiązany właśnie z klientami świata biznesu. Natomiast drugim typem odbiorców naszych usług jest, pozwolę sobie
zacytować z pani wcześniejszego pytania zwykły Kowalski. W tym kontekście staramy się
zaoferować gościom indywidualnym - niekoniecznie korzystającym z noclegu, restaurację,
bar, taras letni, Spa czy też możliwość obchodzenia ważnych uroczystości rodzinnych. Nigdy nie dzielimy klientów na tych, którzy mogą korzystać lub też nie ze wszystkich propozycji. Każdy z nich jest równie ważny i traktowany w jednakowy sposób.
- Czy tym klientem najczęściej jest osoba lub firma funkcjonująca na śląskim rynku?
- W dużym stopniu obsługujemy śląskie firmy. Jednak często firmy z centralnej części
Polski tworzą swoje siedziby w tym regionie i tym samym gościmy osoby z Warszawy czy
innych dużych miast. Do tego dochodzą także klienci zagranicznych korporacji, którzy są
w Polsce przejazdem. Dodam jeszcze, że coraz częściej z naszej oferty korzystają osoby z
branży artystycznej.
- Jacy artyści pojawili się w Arsenal Palace?
- Było wiele takich osób, nie chciałbym teraz wszystkich wymieniać, bo pewnie kogoś
bym pominął...
- Ale może przynajmniej powie Pan o kimś, kto państwa zaskoczył lub też kogo państwo swoją ofertą zaskoczyliście...
- Mogę powiedzieć, że pewna bardzo znana gwiazda przebywając w naszym hotelu,
stwierdziła, że czuje się jak w domu.
- Taka opinia chyba jest najlepszą wizytówką tego miejsca.
- Mam nadzieję, że tak.
- Dziękuję za rozmowę.

SILESIA BUSINESS&LIFE

21

Nienaganna w zysku i współpracy
FIRMY REGIONU
Spółdzielnia „Piast” w Katowicach to dziś dyna-

wydaje się być przerysowanym frazesem. Jednak

micznie rozwijający się podmiot, który cieszy się

czarno – białe fotografie z tamtego okresu nie po-

zarówno stabilnością finansową jak i nienaganną

zwalają sądzić inaczej.

opinią mieszkańców. Mówiąc o mieszkańcach ma

Początki funkcjonowania spółdzielni były obar-

się oczywiście na myśli lokatorów Górnego i Dol-

czone wieloma problemami. Infrastruktura w posta-

nego Osiedla Tysiąclecia oraz Osiedla Kostuchna w

ci – obecnie wręcz powszechnych parkingów, pla-

Katowicach. Właśnie ta infrastruktura mieszkalna w

ców zabaw, chodników, obszarów zielonych kiedyś

większej części podlega działalności spółdzielni.

była zdawkowa. Dopiero duży upór, ciężka praca

Nienaganność w płynności finansowej wykazują
zarówno stale podejmowane inwestycje – remonty

wały dzisiejszy sukces.

czy też innowacyjne zagospodarowania przestrzeni

Jednak sukces w formie generalnie wyremonto-

osiedli. Z drugiej strony dowodem na tę stabilną sy-

wanego osiedla wymaga stałej aktywności kadry

tuację są pozytywne wyniki kontroli różnych urzę-

spółdzielni. Budynki trzeba remontować, podnosić

dów – na przykład Regionalnego Związku Rewizyj-

w nich standardy i oryginalnie oraz praktycznie wy-

nego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

korzystywać kolejne przestrzenie zielone.

Z kolei na nienaganną opinię mieszkańców spół-

Dziś w zasobach spółdzielni „Piast” jest 56 bu-

dzielnia zapracowała sobie wcześniej i nadal to robi

dynków wielorodzinnych, z czego 35 budynków

zarówno swoim bezpośrednim nastawieniem do

to wieżowce powyżej 13 – kondygnacyjne. W su-

lokatorów jak i odpowiednim zarządzaniem spół-

mie łączna liczba lokali mieszkalnych wynosi 8071.

dzielnią. Co więcej „Piast” jest nie tylko przykładem

Spółdzielnia posiada także 270 lokali użytkowych.

dobrego partnerstwa w relacjach z mieszkańcami,

W kwestii parkingów zasoby wyglądają następu-

ale także w konfrontacji z innymi, ważnymi pod-

jąco, spółdzielnia odpowiada za 301 garaży w bu-

miotami na rynku. Doskonała komunikacja zarzą-

dynkach, 200 garaży typu „Karlik”. Do tych liczb

du spółdzielni z władzami miasta Katowice oraz

dochodzi także 499 miejsc postojowych na parkin-

nawiązywanie owocnej współpracy z licznymi fir-

gach naziemnych, 543 w punktach strzeżonych, 657

mami sponsorskimi, w sumie tworzy wiarygodną i

w niestrzeżonych miejscach parkingowych krytych,

profesjonalną sylwetkę spółdzielni.

1 770 miejsc parkingowych otwartych przy budyn-

Jednak mówiąc o teraźniejszości tego – jak wynika z ustawy „dobrowolnie zrzeszonego podmiotu”
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oraz logistyka i racjonalna organizacja zagwaranto-

kach oddanych mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie.

nie można nie wspomnieć o początkach jego funk-

Z inicjatywy zarządu spółdzielni od początku

cjonowania. Przewracając karty nie tak bardzo – ale

2009 roku firma Vattenfall rozpoczęła wymianę

jednak odległej historii, okazuje się, że „Piast” po-

oświetlenia ulic i chodników tj. wymianę starych

wstał już w 1983 roku. W latach 80 - tych w Polsce

uszkodzonych słupów betonowych na nowe stalo-

popularne stało się dzielenie dużych spółdzielni na

we o znacznie wyższej estetyce oraz sieci kablowej

mniejsze. Dokładnie na tej drodze mieszkańcom

oświetlenia zewnętrznego. Do dnia dzisiejszego

Osiedla Tysiąclecie udało się powołać do życia „Pia-

wykonano już wymianę oświetlenia między innymi

sta”. Choć dziś stwierdzenie, że kiedyś osiedle to

wzdłuż ul. Piastów i B. Krzywoustego. Aktualnie

kojarzono głównie z piaszczystą pustynią i betonem

trwają także prace wzdłuż ul. Ułańskiej i B. Chro-
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brego. Ponadto z inicjatywy spółdzielni dokonano

tażu domofonów. Powinno to w przyszłości

częściowej wymiany oświetlenia na terenach należą-

pozytywnie odbić się na ilości dewastacji oraz

cych do „Piasta” - na przykład w rejonie budynków

znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkań-

przy ul. Tysiąclecia 92, B. Chrobrego 43, Tysiąclecia

ców. Dodatkowo rozważane jest wprowadzenie

88, Z. Czarnego 8 oraz wzdłuż ciągu pieszego pomię-

monitoringu wszystkich budynków. Ponadto

dzy budynkami przy ul. Piastów 16-26. Spółdzielnia

w latach 2009-2010 na nieodpłatnie użyczonym

sukcesywnie, poczynając od 2009 roku realizuje pra-

przez Urząd Miasta terenie Tysiąclecia Dolnego

ce związane z usunięciem płyt ligno - cementowych

powstały zrealizowane przez Spółdzielnię: inte-

z domieszką azbestu z elewacji budynków, z jedno-

gracyjny plac zabaw oraz boisko do koszykówki.

czesnym wykonaniem termomodernizacji. Do dnia

Spółdzielnia to również przykład podmiotu,

dzisiejszego ww. prace wykonano w budynku przy

który doceniany jest przez różne znaczące insty-

ul. Piastów 3, a na ukończeniu są prace w budynku

tucje i środowisko zajmujące się sferą spółdziel-

przy ul. Piastów 5. Na rok 2011 planuje się rozpoczę-

czości. Wśród wyróżnień „Piasta” można wymie-

cie robót w budynku przy ul. Tysiąclecia 19, a w ko-

nić na przykład nagrodę Grand Prix w Polskiej

lejnych latach w budynkach przy ul. Tysiąclecia 6 i

Spółdzielczości Mieszkaniowej czy też IV miejsce

15. Dzięki staraniom spółdzielni udało się pozyskać

w rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkanio-

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

wych w Województwie Śląskim.

na dotychczas wykonane prace kredyty na preferen-

Spółdzielnia „Piast” to pewnego rodzaju fir-

cyjnych warunkach, które są dodatkowo częściowo

ma. Oczywiście według nomenklatury prawa

umarzalne. Ponadto spółdzielnia mając na uwadze

spółdzielczego nie powinna być tak określana,

bardzo duże zapotrzebowanie mieszkańców na

ale biorąc pod uwagę sposób jej prosperowania

miejsca postojowe, wykonuje pod budynkami nowe,

na takie miano zasługuje. „Piast” w niewielkim

kompleksowe zagospodarowania terenu związa-

stopniu wpisuje się w schemat typowej spółdziel-

ne między innymi z remontem istniejących miejsc

ni, która zwykle wykonuje pewne minimalne

postojowych, dróg dojazdowych i chodników oraz

obowiązki i rzadko przynosi efekty finansowe.

z wykonaniem nowych miejsc parkingowych. W

Jednak zarządca Osiedla Tysiąclecia jest to no-

ostatnich latach dzięki powyższym działaniom po-

wocześnie funkcjonujący organizm gospodarczy

wstało około 250 dodatkowych miejsc postojowych.

z dobrze wykształconą kadrą, odpowiednią gru-

Oprócz prac związanych z zagospodarowaniem te-

pą zarządzającą, nowatorskimi rozwiązaniami

renów spółdzielnia wykonuje między innymi:

infrastruktury osiedli mieszkalnych oraz nie-

- wymiany napędów dźwigów na bardziej energooszczędne,
- wymiany ścian zewnętrznych głównych ciągów
komunikacyjnych,
- kompleksowe remonty elewacji i dachów budynków.
W roku 2011 „Piast” podjął decyzję dotyczącą
zamykania poszczególnych budynków i mon-

konwencjonalnym podejściem do mieszkańców.
Nieustanna aktywność na polu inwestycji, doganianie europejskich standardów mieszkaniowych czy partnerska współpraca z liczącymi się
w aglomeracji śląskiej firmami. Takie cechy funkcjonowania „Piasta” pozwalają sądzić, że może
on pretendować do miana poważnego, wiarygodnego i nowoczesnego inwestora na Śląsku.
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O tym jaki kapitał
ludzki, finansowy, inwestycyjny czy twórczy tkwi w spółdzielni
opowie prezes spółdzielni „Piast” Michał
Marcinkowski.
- Zacznijmy może od inwestycji. Jak
wygląda potencjał spółdzielni w tym
zakresie?
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- A co w dalszej perspektywie?

- Wszelkie nasze relacje z Urzędem

- Generalnie w tym roku chcemy za-

Miasta przebiegają na bardzo pozytyw-

kończyć wszelkie prace w terenie, a więc

nym gruncie. My jako spółdzielnia ceni-

- Część inwestycji, które podejmujemy

wykonać brakujące parkingi, chodniki,

my sobie szczególnie taką sytuację. Jak

opiera się na wkładzie finansowym lub

duży skwer na osiedlu „Górnym”, a tak-

dotąd wszystkie kontakty z naczelnikami

materialnym zarówno spółdzielni jak i

że stworzyć planowany tam plac na gril-

wydziałów czy z prezydentem miasta

innych firm, które współpracują z nami

la. Kolejny rok natomiast zakłada inwe-

były dobre, bezpośrednie i pozbawione

na zasadach sponsorskich. Każde takie

stycje w środku obiektów mieszkalnych.

jakichkolwiek niedomówień czy konflik-

przedsięwzięcie wymaga z założenia do-

Sukcesywnie wprowadzamy zewnętrz-

tów. Nasze relacje z władzami określił-

syć dużego potencjału pieniędzy, a część

ne domofony, czyli zamykamy bloki, co

bym w bardzo prosty sposób. Obie strony

ich udaje się zdobyć w formie sponsorin-

ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa

– spółdzielnia i miasto mają ten sam cel.

gu. Cieszy nas bardzo zainteresowanie

mieszkańcom. Oczywiście roboty we-

Chcemy inwestować i tworzyć odpowied-

firm sponsorskich pomocą spółdzielni

wnętrzne dziś również są prowadzone,

nie warunki mieszkaniowe lokatorom. W

na różnych zasadach. Co więcej dzię-

bo tak zakłada nasz plan inwestycyjno

związku z tym obie strony robią wszystko

ki bardzo dobrym relacjom spółdziel-

- remontowy na bieżący okres. Jednak

– w ramach swoich możliwości i kompe-

ni z Urzędem Miasta w Katowicach na

w przyszłości chcemy na te elementy

tencji, by wspólny plan wykonać.

osiedlu Tysiąclecia zrealizowano wiele

położyć jeszcze większy nacisk. Być

wspólnych inwestycji. Najlepszym tego

może uda się też w dalszej perspektywie

przykładem jest powstający właśnie

zagospodarować staw znajdujący się na

- Bywa różnie jeśli chodzi o narodziny

kompleks sportowo-rekreacyjny przy

terenie Osiedla Tysiąclecia. Już teraz na

pomysłów... Czasem pomysł wypływa

Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej. Otwarcie

ten temat prowadzimy rozmowy z wła-

z moich ust, ale równie często ze strony

obiektu nastąpi na początku maja. Będzie

dzami miasta. Na razie wspólnie usta-

miasta. Wiadomo, że najpierw razem

to dosyć duży obszar, ponad 2 ha, prze-

liliśmy, że miasto Katowice wykona w

analizujemy jego zasadność czy sposoby

znaczony oczywiście dla mieszkańców

2011 roku wokół stawu nowe chodniki i

wprowadzenia w życie. Jednak z kom-

Osiedla Tysiąclecia. Kompleks zawiera

ścieżki rowerowe, a także przeprowadzi

promisem raczej nie mamy problemów.

zarówno plac zabaw, miejsce do wypo-

modernizację istniejącego oświetlenia.

Kiedy pomysł wspólnie przyjmujemy, to

czynku, boisko oraz plac z nietypowy-

Uzgodniono również ustawienie dodat-

potem pracownicy jednej i drugiej strony

mi urządzeniami do ćwiczeń siłowych.

kowych latarni od południowej strony

przechodzą do działania.

Cały obszar jest naturalnie ogrodzony i

zbiornika wodnego. Zmodernizowa-

- Skoro takie liczące się podmioty jak

otoczony dużą ilością zieleni. W ramach

nym obiektem będzie administrowała

władze miasta, z chęcią i zadowoleniem

otwarcia

spółdzielnia.

współpracują ze spółdzielnią, to chyba

kompleksu

przewidujemy

- Plan, który jest indywidualną wizją...

wiele atrakcji i niespodzianek, nie tylko

- Wspomniał Pan o prowadzonych

dowód, że „Piast” jest wiarygodnym i

dla najmłodszych, ale także i starszych

rozmowach z władzami miasta. W ja-

odpowiedzialnym inwestorem – partne-

mieszkańców.

kiej atmosferze one przebiegają?

rem...
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- Cóż, mam nadzieję, że opinia innych
firm czy instytucji na nasz temat jest w ja-

jących w infrastrukturę sztuczną i „na-

dzielczy Ośrodek Kultury oferuje naukę

turalną” - liczy się ze środowiskiem?

języków obcych, zajęcia plastyczne czy

kimś stopniu zbliżona do tego stwierdze-

- Nasze nastawienie w stosunku do

sekcje sportowe – dla seniorów różne for-

nia. My sami jako spółdzielnia – zespół lu-

środowiska chyba najlepiej zobrazuje

my aktywności ruchowej, a nawet zajęcia

dzi ze sobą współpracujących, wkładamy

takie porównanie... Na osiedlu znajdują

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Atrakcji

dużo pracy, energii i wiele chwil wolnych,

się dzikie, przerośnięte krzaki – my sys-

jest naprawdę wiele, są zróżnicowane i

by takie stwierdzenia były prawdziwe.

tematycznie je wycinamy, a w ich miejsce

stale dodajemy do nich kolejne – także te,

Staramy się funkcjonować na rynku na

sadzimy nowe, zdrowe krzewy. Staramy

które sugerują nam sami lokatorzy. Czę-

takich zasadach, które w biznesie, handlu

się raczej nie degradować otoczenia na-

sto mieszkańców tego osiedla określamy

lub usługach są stosowane. Jeśli zobowią-

turalnego, a bardziej je reformować czy

jako mieszkańców małego miasteczka...

zujemy się wykonać jakąś inwestycję, to

zastępować przemyślaną infrastrukturą

- Pan też jest od dawna mieszkańcem

ją realizujemy. Jeśli ustalimy z Urzędem

naturalną. Czasem przy małym nakła-

tego miasteczka... Podwójna perspek-

Miasta, że część stawu sami zagospoda-

dzie środków można stworzyć czyste,

tywa – prezesa i mieszkańca pomaga w

rujemy, a tą drugą zajmą się władze, to w

estetyczne i zielone otoczenie. Szczegól-

zarządzaniu spółdzielnią?

zgodnym z ustaleniami terminie wykona-

nie niesamowicie nasze osiedle wygląda

- Mieszkam na Osiedlu Tysiąclecia – z

my nasze zobowiązanie.

w maju, gdy wszystko rodzi się do życia.

małymi przerwami - od zawsze. Tutaj się

Naprawdę wtedy chodząc po nim ma się

wychowałem, chodziłem do szkoły i do

wrażenie, że spaceruje się po ogrodzie...

dnia dzisiejszego mam mnóstwo znajo-

- Jednym z warunków wykonania zobowiązania jest też stabilność finansowa
firmy – w tym przypadku spółdzielni.
Można czasem mówić o zysku?
- Spółdzielnia czerpie zyski z działalności gospodarczej, a te z kolei są przeznaczane na remonty i tym podobne

- Często mówi Pan o mieszkańcach

mych. W związku z tym czuję szczególną

– słychać w tych słowach pozytywny

więź z tym miejscem i ludźmi tu miesz-

wydźwięk. Spółdzielnia jest partnerem

kającymi. Poza tym z własnego doświad-

mieszkańców osiedla?

czenia – doświadczenia lokatora wiem,

- Na pewno staramy się wychodzić

co mi przeszkadza, albo co trzeba po-

wydatki związane z zarządzaniem osie-

naprzeciw

mieszkańców.

prawić w danym bloku. Zresztą zawsze,

dlem mieszkaniowym. Zysk w przypad-

Organizujemy spotkania, prowadzimy

gdy przechodzę przez osiedle staram się

ku naszej spółdzielni rzeczywiście nie

z nimi dyskusje. Każdy lokator ma pra-

zaczepić mieszkańców i popytać w czym

musi brzmieć abstrakcyjnie... Rok 2010

wo się publicznie wypowiedzieć, wnieść

widzą problem. Z takich nieformalnych

zamknęliśmy zyskiem oscylującym w

wniosek czy po prostu mniej formalnie

i bezpośrednich rozmów udaje się wy-

granicach 1 800 000 zł. Ta wartość jest

przyjść do spółdzielni i porozmawiać o

ciągnąć dużo pożytecznych wniosków.

gwarantem naszej płynności finansowej,

problemie, który widzi w swojej klatce

Może jest to trochę niekonwencjonalne,

świadectwem stabilności dla naszych

czy przed jej wejściem. Nasze drzwi są

by prezes „spoufalał się” z mieszkańcami

partnerów inwestycyjnych, ale także źró-

otwarte dla wszystkich, bo zależy nam na

koło placu zabaw czy na parkingu, ale ta-

dłem korzyści dla samych mieszkańców.

zadowoleniu jak największej grupy ludzi.

kie właśnie metody pracy stosuję.

Z tych pieniędzy w tym roku realizujemy

Jeśli jesteśmy w stanie w jakiś sposób po-

Otwarty, komunikatywny, „nasz czło-

kolejne przedsięwzięcia w zakresie infra-

móc lokatorom, to sądzę, że to robimy.

wiek” – tak pewnie mieszkańcy Pana

struktury osiedla.

Dzieje się tak na przykład w przypadku

postrzegają...

pomysłom

- W czasach kryzysu osiągać zysk – to

rozkładania rat za mieszkania. W mo-

- Chciałbym przede wszystkim rozma-

jest pewnego rodzaju fenomen... Jaka

mencie, gdy jakiś mieszkaniec przedsta-

wiać z mieszkańcami i wsłuchiwać się w

jest recepta na taki sukces?

wi nam swoją sytuację, jesteśmy w stanie

ich potrzeby. Moje doświadczenie i mój

negocjować i mówiąc kolokwialnie „iść

charakter nie pozwalają mi robić tego w

na rękę”.

inny sposób, jak właśnie na drodze otwar-

- Czerpiemy przede wszystkim z najmu mieszkań czy lokali użytkowych. Jednak ważne jest chyba też odpowiednie
zarządzanie i kalkulacja poszczególnymi

Kto dziś jest mieszkańcem Osiedla
Tysiąclecia?

tości i bezpośredniości. Dążymy do tego,
by nasze relacje z mieszkańcami jak i in-

stawkami. Poza tym nasza kadra stale

- Część naszych mieszkańców to mło-

nymi współinwestorami łączyły w sobie

doskonali swoje kompetencje. Ważne jest

dzi ludzie, którzy oddziedziczyli po

profesjonalne podejście do interesów, ko-

dokształcanie i zdobywanie doświadcze-

dziadkach mieszkania czy po prostu je

munikatywność, otwartość na inicjatywy

nia. Często także organizujemy szkolenia

kupili. Ze względu na dogodną loka-

i partnerstwo. Chcemy, by spółdzielnia

dla pracowników. Nieustanne poszerza-

lizację osiedla stanowi ono doskonałą

„Piast” nie była tylko synonimem dobrze

nie swoich kompetencji są tymi mniej-

„bazę mieszkaniową” dla pracujących

prosperującego inwestora na rynku, ale

szymi, ale równie istotnymi elementami,

lokatorów. Z drugiej strony wśród miesz-

także partnera mieszkańców, władz miasta

które w sumie budują takie wartości jak...

kańców jest także wielu ludzi starszych,

czy innych firm z nami współpracujących.

prawie 2 milionowy zysk...

którzy od zawsze mieszkają w tym miej-

- Pewnie takiego podejścia do pracy

- A czy te zyski uwzględniają też śro-

scu i są z nim bardzo związani. Spółdziel-

może Państwu pozazdrościć niejedna

dowisko? Czy chęć zysku - w pewnym

nia stara się zaspokoić potrzeby każdej

spółdzielnia. Dziękuję za rozmowę.

sensie podejmowanie inwestycji ingeru-

grupy. Dla młodszych lokatorów Spół-
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Reforma OFE – wpływ na rynki finansowe
FINANSE

Jakub Bentke, CFA
Politechnika Warszawska – magister inżynier, - Inżynieria Lądowa 1991
MBA – University of Minnesota , SGH 1998
Licencja Doradcy Inwestycyjnego, nr 12, rok wydania 1994
CFA od 2004 roku

Przeprowadzane właśnie zmiany w polskim systemie emerytalnym wywołują
wciąż wiele kontrowersji. Warto chyba raz jeszcze przemyśleć wszystkie argumenty za i przeciw. W 1999 roku oczekiwano, że dług publiczny będzie malał, a
środki z prywatyzacji zasilą nasze przyszłe emerytury.

Niestety żaden rząd od tego czasu nie

cesji. Właśnie obserwujemy to w Grecji

ski rząd szuka wszelkich sposobów na

zmierzył się skutecznie z tym zadaniem.

i Portugalii. Na skutek przeprowadza-

zmniejszenie deficytu. Nie należy się

Co więcej zwiększano wręcz koszty

nia koniecznych cięć wydatków jeszcze

spodziewać w roku wyborczym więk-

funkcjonowania systemu wprowadza-

przed ostatecznym wyjściem z kryzysu

szych reform systemu emerytalnego,

jąc przywileje dla górników czy służb

finansowego oba te kraje odnotują za-

takich jak zmiany KRUS czy wydłuże-

mundurowych. W tej sytuacji o redukcji

pewne w tym roku spadki gospodarki.

nie wieku emerytalnego. Jednocześnie

deficytu publicznych finansów i zmniej-

Przy przewidywanym wzroście grec-

przykład Grecji czy Portugalii pokazuje,

szeniu zadłużenia nie było mowy. Doło-

kiego długu do 160% PKB pojawia się

że nie można zadłużać się bez żadnych

żył się do tego światowy kryzys ekono-

pytanie o wypłacalność tego kraju. Wy-

ograniczeń. Również zobowiązania wo-

miczny. W rezultacie znaleźliśmy się w

raźnie widać to na poniższym wykresie.

bec Unii Europejskiej wymagają konsoli-

sytuacji słabego wzrostu gospodarczego

Pokazuje on różnicę rentowności pięcio-

dacji finansów publicznych, a procedura

i wysokiego bezrobocia. Nie powinno się

letnich obligacji wybranych państw w

nadmiernego deficytu została już wobec

dzisiaj podnosić podatków i jednocze-

stosunku do niemieckich pięcioletnich

Polski wszczęta. W samym 2010 roku

śnie zacieśniać wydatków rządowych

obligacji.

składki do II filara wyniosły 23 mld zł.

gdyż doprowadziłoby to wprost do re-

26

Nic dziwnego, że w tej sytuacji pol-
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Świadczenia wypłacone zaś to zaledwie

signumstudio.pl
fotografia ślubna

Zdjęcia tworzymy z pasją

Każdy ślub ma swój niepowtarzalny klimat . Jest odzwierciedleniem osobowości pary
młodej , ich relacji i uczucia , które ich łączy . Fotografując staramy się odnaleźć ten
klimat , wydobyć go w taki sposób , aby fotografie stały się nie tylko zapisem wydarzeń
tego dnia . Zależy nam aby zdjęcia stworzyły opowieść o początku Waszej nowej drogi .
Opowieść , do której po latach będziecie wracali z równie wielkim entuzjazmem jak w
dniu Waszego ślubu .
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kontakt

irekdorozanski@wp.pl
+48 501277307

Agencja Fotograficzna Signum | ul. Wolnośći 252 | 41-800 Zabrze | +48 501277307 | www.irekdorozanski.pl
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0,5 mln zł. Jeszce kilkanaście lat potrwa

składki spowodowałoby spadek nabyć

długi termin inwestycji należy sięgać po

zanim wielkości te się zbilansują. Jed-

na GPW. Na szczęście dla warszawskie-

instrumenty bardziej ryzykowne.

nocześnie budżet dofinansował w ubie-

go parkietu (i Skarbu Państwa) zmiany

Kolejną sprawą, którą warto tu poru-

głym roku FUS kwotą 60 mld zł, oprócz

przewidują stopniowe podnoszenie li-

szyć, jest sama przyczyna wprowadza-

tego pożyczył mu ponad 10 mld zł. Pod-

mitu zaangażowania w akcje. W 2011

nych zmian. Cała reforma reformy była-

sumowując, jedną ręką zaciągamy coraz

wyniesie on 42.5%, a docelowo 62% w

by niepotrzebna, gdyby Unia Europejska

większe kredyty na finansowanie bieżą-

2020 roku. W rezultacie pojawi się do-

zgodziła się na zaliczenie środków wpła-

cych emerytur, a drugą odkładamy na

datkowy popyt, który zrekompensuje

canych do OFE w poczet finansów pu-

przyszłe emerytury. Zdaniem rządu, z

mniejsze składki. Zmiany nie będą mia-

blicznych. Niestety, brak jest takiej inter-

którym trudno się nie zgodzić, nie stać

ły wpływu również na obligacje skarbo-

pretacji, w sumie przecież logicznej.

nas po prostu obecnie na to. Stąd pro-

we. Rząd co roku wyemituje ich o około

Ze strony niektórych ekonomistów

pozycja reform. Do tej pory z 19,52%

15mld mniej, środki z czego przekazałby

padł również pomysł przeniesienia środ-

składki emerytalno-rentowej 7,3% było

do OFE, a te z kolei kupiłyby za nie wła-

ków z banków powierników, w których

przekazywane do OFE (wspomniane

śnie obligacje rządowe.

OFE trzymają aktywa do wydzielonych

wyżej 23 mld). Nowe rozwiązanie mówi

Dlaczego zatem tyle krytyki nad refor-

rachunków powierniczych, będących

o 2,3% - czyli około 7 mld zł rocznie. Po-

mą OFE? 5% składki trafiającej do ZUSu

własnością ZUS. Zarządzałyby nadal

wstaje pytanie jak to wpłynie na nasz

zostanie zaksięgowane na indywidual-

nimi wciąż te same Powszechne Fun-

rynek finansowy. Odpowiedź jest trochę

nych kontach i waloryzowane, ale w rze-

dusze Emerytalne i nie mogłyby być

zaskakująca – zmiany te nie wpłyną na

czywistości wydane na bieżące potrzeby.

one użyte na bieżące wydatki. Z punktu

popyt na akcje i obligacje. Ma to istotne

Przyszła emerytura z tego „filara” będzie

widzenia przyszłego emeryta jest prze-

znaczenie dla Skarbu Państwa, który

mogła zostać ustawowo zmniejszona

cież obojętne czy jego pieniądze są na

zamierza uplasować na giełdzie w tym

– dostosowana do potrzeb budżetu za

rachunku instytucji takich jak OFE, czy

roku oferty za kilkanaście miliardów zł.

20 lat. Środki przechowywane w OFE z

ZUS. Warunek jest tylko taki, żeby były

Do tej pory OFE mogły inwestować do

kolei są bezpieczne przed zakusami poli-

rzetelnie zarządzane i przeznaczone je-

40% swoich aktywów w akcje. Średnio

tyków. Tyle, że nie stać nas na dalsze za-

dynie na przyszłe emerytury. Na mar-

od początku swojego istnienia utrzymy-

dłużanie na rozchwianych światowych

ginesie, przykład węgierski pokazuje, że

wały w nich około 30% (wykres obok).

rynkach finansowych i jednoczesne od-

nawet ten pierwszy przypadek nie jest

Oznacza to, że przy braku znaczących

kładanie na przyszłą emeryturę. Argu-

bezpieczny przed zakusami polityków.

ruchów rynku kupują one akcje śred-

mentem przeciw może być niewątpliwie

W ten sposób zmniejszalibyśmy zadłuże-

nio za około 8mld zł (transfery do OFE

zwiększenie udziału akcji w portfelach,

nie całego sektora finansów publicznych,

zmieniają się co roku, wraz ze wzrostem

które w przypadku dekoniunktury może

w jak największej zgodzie z europejskim

płac i zatrudnienia). Za pozostałe środki

mieć kolosalne znaczenie dla wypła-

systemem rachunków ESA-95. Niestety,

nabywają głównie obligacje i bony skar-

canych emerytur. Dość powiedzieć, że

takie rozwiązanie ze względów politycz-

bowe. Zmniejszenie tylko wpływającej

zgodnie z teorią finansów ze względu na

nych również nie wchodzi w grę.
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Nowe obowiązki przedsiębiorców
PORADY PRAWNE

Mateusz Zgryzek, absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach (2001), adwokat Izby Adwokackiej
w Katowicach (od 2005 roku), specjalizuje się w
prawie karnym, prawie karnym gospodarczym,
zagadnieniach prawa karnego procesowego
i prawa karnego skarbowego, członek Z|Z|G
Konsorcjum Prawnego z siedzibą w Katowicach

Nowe obowiązki przedsiębiorców w

nazwa procederu. By odpowiedzieć sobie

transferu pieniędzy w obrocie z zagra-

związku z ochroną przed praniem brud-

na pytanie, kiedy pieniądze są „brudne”,

nicą, transferu pieniędzy z podmiotów

nych pieniędzy z dniem 8.10.2010 r., we-

należy sięgnąć do fachowej literatury osób

gospodarczych (podejrzenie fikcyjnego

szły w życie przepisy zmienionej ustawy

badających problem. Najczęściej pranie

fakturowania), transferu pieniędzy zwią-

z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia-

pieniędzy to „proces służący w pierwszej

zanego z obrotem papierami wartościo-

łaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

kolejności ukryciu prawdziwego źródła

wymi, dopuszczonymi lub niedopuszczo-

terroryzmu Dz.U.10.46.276 j.t. z później-

pochodzenia określonych środków mająt-

nymi do publicznego obrotu, transferu

szymi zmianami, nakładające nowe obo-

kowych, a w dalszej – wytworzenia wia-

pieniędzy związanego z obrotem nieru-

wiązki min. na:

rygodnych podstaw ich pochodzenia ze

chomościami oraz ruchomościami, w tym

źródeł odmiennych” (K. Buczkowski, M.

w szczególności samochodami, transakcje

Wojtaszek, Pranie..., s. 21).

z udziałem podmiotów mających siedzi-

a) adwokatów i radców prawnych,
notariuszy,

doradców

podatkowych,

podmioty zajmujące się usługowym pro-

W polskim ustawodawstwie „pra-

bę w rajach podatkowych (raport GIIF za

wadzeniem ksiąg rachunkowych, pośred-

nie brudnych pieniędzy” stanowi typ

2007 r., s. 7 oraz raport GIIF za 2008 r., s.

ników nieruchomości,

przestępstwa

10; www.mf.gov.pl)

w

treści

art. 299. § 1. kodeksu karnego w brzmie-

wy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-

niu: kto środki płatnicze, instrumenty fi-

łalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr

nansowe, papiery wartościowe, wartości

1. Zawarcie umowy, z zastrzeżeniem

155, poz. 1095, z późn. zm., przyjmujących

dewizowe, prawa majątkowe lub inne

wysokich kar umownych za jej niewyko-

płatności za towary w gotówce o wartości

mienie ruchome lub nieruchomości, po-

nanie, a następnie zerwanie tej umowy i

równej lub przekraczającej równowartość

chodzące z korzyści związanych z popeł-

wypłata kar. Wskazówką, że jest to podej-

15.000 euro, również gdy należność za

nieniem czynu zabronionego, przyjmuje,

rzana operacja, może być np. krótki okres

określony towar jest dokonywana w dro-

przekazuje lub wywozi za granicę, po-

między zawarciem i zerwaniem umowy.

dze więcej niż jednej operacji.

Przykładowo praniem brudnych pieniędzy może być uznane:

maga do przenoszenia ich własności lub

2. Zawieranie i realizowanie umów do-

Jeśli chodzi o podmioty określone

posiadania albo podejmuje inne czynno-

tyczących własności intelektualnej i dóbr

w pt. a) to nie budzi wątpliwości kogo

ści, które mogą udaremnić lub znacznie

niematerialnych, z wysokimi wynagro-

ustawodawca miał na myśli. Nadto są to

utrudnić stwierdzenie ich przestępnego

dzeniami.

podmioty, które z istoty wykonywanych

pochodzenia lub miejsca umieszczenia,

3. Zawieranie umów dotyczących ba-

czynności posiadają lub powinny posia-

ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie

dań i prac badawczo-rozwojowych, usług

dać wiedzę prawniczą. Dlatego też niniej-

przepadku.

doradczych, szkoleń, badań rynku itp., w

szy artykuł adresowany jest do przedsiębiorców.
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wskazanego

b) przedsiębiorców w rozumieniu usta-

Z raportów Generalnego Inspektora In-

przypadku których weryfikacja wyników

formacji Finansowej (GIIF) za 2007 i 2008

i wynagrodzeń jest utrudniona, zwłaszcza

Zanim jednak przejdę do przedstawie-

r. wynika, że wszczęte w Polsce postę-

że są to często umowy starannego działa-

nia obowiązków ustawowych, spróbuję

powania związane z praniem brudnych

nia, a nie rezultatu.

rozjaśnić czym jest „pranie brudnych

pieniędzy dotyczyły w szczególności

4. Operacje finansowe w powiązaniu z

pieniędzy”. Pojęcia tego użyto po raz

przestępstw związanych z: nielegalnym

rzekomym wzrostem wartości nabywa-

pierwszy na początku XX w. w USA, w

lub fikcyjnym obrotem paliwa, złomem,

nych i zbywanych dóbr, np. przestępca

czasach prohibicji. Pieniądze pochodzą-

środkami pochodzącymi najprawdopo-

kupuje „tanio” budynek, dopłacając róż-

ce z przestępstw mafii, kierowanej przez

dobniej z oszustw i wyłudzeń, środkami

nicę „pod stołem”, brudnymi pieniędz-

Ala Capone, oficjalnie stanowiły dochody

pochodzącymi prawdopodobnie z nie-

mi. Następnie sprzedaje go po normalnej

z działalności handlowej i usługowej, w

autoryzowanego dostępu do rachunków

cenie rynkowej, tłumacząc wzrost ceny

tym rzeczywiście pralni – zapewne stąd

bankowych, transakcji nierezydentów,

wahaniami rynku lub poczynionymi in-
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westycjami. Brudne pieniądze, te wyło-

alnie transakcje, które nie służą realizacji

również w przypadku, gdy jest ona prze-

żone do transakcji „pod stołem”, wracają

założonej działalności.

prowadzana za pomocą więcej niż jednej

wyczyszczone, jako legalnie zarobione na

Dla określenia kręgu podmiotów wska-

operacji, których okoliczności wskazują,

różnicy między ceną zakupu i ceną sprze-

zanych w pt. b), wstępnej części niniejsze-

że są one ze sobą powiązane i zostały po-

daży.

go artykułu (przedsiębiorców) konieczne

dzielone na operacje o mniejszej wartości

5. Posługiwanie się osobami trzecimi,

jest odwołanie do treści art. 4 ust. 1 usta-

z zamiarem uniknięcia obowiązku reje-

niekiedy nieświadomymi swojego udzia-

wy o swobodzie działalności gospodar-

stracji. W ślad za interpretacją minister-

łu w procederze, np. poszukujący pracy

czej. Zgodnie z treścią art. 4. ust 1. ustawy

stwa finansów, obowiązek rejestracji nie

odpowiada na ogłoszenie oferujące sta-

o swobodzie działalności gospodarczej

dotyczy sytuacji, w której podmiot obo-

nowisko w branży finansowej. Kandydat

przedsiębiorcą w rozumieniu tej ustawy,

wiązany częściowo przyjmuje zapłatę w

zostaje legalnie zatrudniony i ma m.in.

jest osoba fizyczna, osoba prawna i jed-

gotówce np. zaliczką, a częściowo prze-

obowiązek przesyłać dalej pieniądze, któ-

nostka organizacyjna niebędąca osobą

lewem np. pozostała część, gdzie całość

re zostają zdeponowane na jego rachun-

prawną, której odrębna ustawa przyznaje

transakcji przekracza kwotę 15.000 euro,

ku. Ma prawo potrącać sobie prowizję od

zdolność prawną - wykonująca we wła-

ale przyjęta zaliczka jest mniejsza, niż

każdej takiej kwoty. Skąd się biorą te pie-

snym imieniu działalność gospodarczą.

15.000 euro.

niądze np. z wpłat od zarejestrowanych

Tym samym ustawodawca jako krąg

Co szczególnie ważne w treści art. 8 ust.

podmiotów tworzących łańcuszki firm

podmiotów, na które nakłada obowiązki

3 ustawy, ustawodawca nałożył na insty-

wyłudzających towary, bądź podatki.

wskazane w ustawie o przeciwdziałaniu

tucję obowiązaną (w tym przedsiębior-

6. Umowy kompensacyjne, czyli zapła-

praniu pieniędzy oraz finansowaniu ter-

ców) przeprowadzającą transakcję, której

tę za cudze długi. Podmioty umarzają so-

roryzmu wskazał wszystkie podmioty

okoliczności wskazują, że może ona mieć

bie nawzajem długi swoich sojuszników,

wykonujące działalność zarobkową na

związek z praniem pieniędzy lub finan-

lub podmiotów uczestniczących w proce-

terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oczywi-

sowaniem terroryzmu, obowiązek zare-

derze aby ominąć etap przewożenia przez

ście przy założeniu przyjmowania bądź

jestrowania takiej transakcji, bez względu

granicę, a także by uniknąć rzeczywistego

prawdopodobieństwa przyjmowania za-

na jej wartość i charakter.

przepływu środków pieniężnych za po-

płaty w gotówce w wartości równej lub

średnictwem systemu bankowego.

większej niż 15.000 euro.

Informacje o transakcjach przeprowadzanych przez instytucje obowiązane

7. Działalność gospodarcza, która cha-

Ustawodawca nakłada na podmioty

oraz dokumenty dotyczące transakcji są

rakteryzuje się obrotem gotówkowym,

zobowiązane, a szczegółowo wskazane

przechowywane przez okres 5 lat, licząc

trudnościami w stwierdzeniu rzeczywi-

w treści art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu

od pierwszego dnia roku następującego

stych przychodów, gwałtowną dynamiką

praniu brudnych pieniędzy, w tym przed-

po roku, w którym dokonano ostatniego

zmian w wysokości przychodów i ilości

siębiorców szereg obowiązków, m.in.:

zapisu związanego z transakcją (art. 8 ust.

klientów. Najczęściej jest to działalność

obowiązek rejestracji określonych trans-

4 a ustawy).

usługowa, lub wytwarzająca produkty o

akcji, obowiązek bieżącej analizy prze-

Instytucje obowiązane przekazują Ge-

trudnej do wycenie wartości np. obrazy,

prowadzonych transakcji, oraz obowią-

neralnemu Inspektorowi informacje o

programy komputerowe, usługi kosme-

zek stosowania wobec swoich klientów

transakcjach zarejestrowanych (art. 11

tyczne, usługi turystyczne. Na pranie

procedur - ustawodawca posługuje się

ustawy). Przekazanie to polega na prze-

pieniędzy mogą wskazywać takie oko-

terminem „środków” bezpieczeństwa fi-

słaniu lub dostarczeniu danych z rejestru

liczności, jak: osiąganie natychmiast po

nansowego oraz obowiązek wyznaczenia

transakcji. Przekazanie informacji odby-

uruchomieniu przedsiębiorstwa wysokich

osoby odpowiedzialnej za przekazywanie

wa się poprzez pisemne zawiadomienie,

obrotów, przy bardzo niskich dochodach,

informacji Generalnemu Inspektorowi In-

a także z wykorzystaniem informatycz-

krótki czas funkcjonowania podmiotów,

formacji Finansowej, a także przygotowa-

nych nośników danych. Termin przeka-

rekrutowanie właścicieli ww. podmiotów

nia i wdrożenia wewnętrznych procedur

zania informacji zgodnie z treścią art. 12

spośród ludzi o niskich dochodach lub

związanych z ujawnianiem, rejestrowa-

ustawy wynosi odpowiednio: 14 dni po

bezrobotnych (tzw. słupy), wypłacanie

niem określonych transakcji.

upływie każdego miesiąca kalendarzo-

środków natychmiast po ich wpłynięciu
na konto.

Obowiązek rejestracji transakcji oraz

wego - w przypadku transakcji, o których

przekazania danych generalnemu inspek-

mowa w art. 8 ust. 1, oraz niezwłocznie -

8. Zakładanie fundacji, na których kon-

torowi finansowemu. Zgodnie z treścią

w przypadku transakcji, o których mowa

to wpływają znaczne środki, z przezna-

art. 8. ust 1. ustawy o przeciwdziałaniu

w art. 8 ust. 3. (transakcje co do których

czeniem na pomoc, dofinansowanie róż-

praniu brudnych pieniędzy oraz finan-

okoliczności wskazują, że może mieć ona

nych projektów itd.

sowaniu terroryzmu, instytucja obowią-

związek z praniem brudnych pieniędzy

9. Zakładanie przedsiębiorstw, których

zana przeprowadzająca transakcję, której

lub finansowaniem terroryzmu).

jedynym celem jest zarejestrowanie dzia-

równowartość przekracza 15.000 euro, ma

Przedsiębiorcy obowiązani są stosować

łalności i posiadanie konta, lub ewentu-

obowiązek zarejestrować taką transakcję

wobec swoich klientów środki bezpie-
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czeństwa finansowego. Zakres stosowa-

informacji o transakcjach Generalnemu

kazuistycznie co taka procedura winna

nia jest określany na podstawie oceny

Inspektorowi, procedury wstrzymania

zawierać. U poszczególnych przedsię-

ryzyka prania pieniędzy i finansowania

transakcji, blokady rachunku i zamroże-

biorców występować będą różnice ze

terroryzmu, zwanej dalej „oceną ryzyka”,

nia wartości majątkowych, sposób przyj-

względu na zasięg działalności, jej profil,

dokonanej w wyniku analizy, z uwzględ-

mowania oświadczeń, o których mowa w

czy też indywidualną specyfikę konkret-

nieniem w szczególności rodzaju klienta,

art. 9e ust. 5 ustawy o ile są przyjmowane,

nego przedsiębiorcy.

stosunków gospodarczych, produktów

oraz sposób przechowywania informacji.

Ustawodawca nałożył na przedsię-

lub transakcji. Środki bezpieczeństwa to

Analiza w celu określenia wysokości ry-

biorców obowiązek wyznaczenia osoby

min. obowiązek identyfikacji obejmującej

zyka powinna uwzględnić w szczególno-

odpowiedzialnej za wykonanie obowiąz-

co najmniej:

ści następujące kryteria:

ków określonych w ustawie (art. 10 b).

1) w przypadku osób fizycznych i ich

1) ekonomiczne - polegające na ocenie

przedstawicieli - ustalenie i zapisanie

transakcji klienta pod względem celu pro-

kapitałowymi

cech dokumentu stwierdzającego na pod-

wadzonej przez niego działalności gospo-

(sp. z o.o. i s.a.) osobą odpowiedzialną za

stawie odrębnych przepisów tożsamość

darczej;

wykonanie obowiązków określonych w

W przypadku przedsiębiorców będących
spółkami

handlowymi,

osoby, a także imienia, nazwiska, oby-

2) geograficzne - polegające na doko-

watelstwa oraz adresu osoby dokonującej

nywaniu transakcji nieuzasadnionych

transakcji, a ponadto numeru PESEL lub

charakterem działalności gospodarczej

W przypadku przedsiębiorców jedno-

daty urodzenia w przypadku osoby nie-

zawieranych z podmiotami z państw, w

osobowych, osobą odpowiedzialną jest

posiadającej numeru PESEL, lub numeru

których występuje wysokie zagrożenie

osoba wykonująca tę działalność. Przed-

dokumentu stwierdzającego tożsamość

prania pieniędzy i finansowania terrory-

siębiorcy ci również mają obowiązek

cudzoziemca, lub kodu kraju w przypad-

zmu;

przygotowania i wdrożenia wewnętrz-

ku przedstawienia paszportu;

ustawie jest członek zarządu wyznaczony
przez zarząd.

3) przedmiotowe - polegające na pro-

nych procedur związanych z rozpozna-

2) w przypadku osób prawnych - zapi-

wadzeniu przez klienta działalności go-

waniem i przeciwdziałaniem praniu

sanie aktualnych danych z wyciągu z re-

spodarczej wysokiego ryzyka z punktu

brudnych pieniędzy i finansowaniu ter-

jestru sądowego lub innego dokumentu,

widzenia podatności na pranie pieniędzy

roryzmu.

wskazującego nazwę (firmę), formę or-

i finansowanie terroryzmu;

Z racji istoty niniejszego opracowania

ganizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej

4) behawioralne - polegające na niety-

nie sposób wyczerpać tematu problema-

adres, numer identyfikacji podatkowej, a

powym, w danej sytuacji, zachowaniu

tyki związanej ze stosowaniem ustawy.

także imienia, nazwiska i numeru PESEL

klienta.

Niniejszy artykuł ma charakter infor-

lub daty urodzenia w przypadku osoby

Tak opracowana procedura winna być

macyjny. W każdym indywidualnym

nieposiadającej numeru PESEL, osoby re-

wdrożona i stosowana przez pracowni-

przypadku konieczna jest opinia praw-

prezentującej tę osobę prawną;

ków wykonujących obowiązki związane

nika. Jest to tym bardziej wskazane, że

3) w przypadku jednostek organizacyj-

z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

ustawodawca wyposażył Generalnego

nych niemających osobowości prawnej

i finansowaniu terroryzmu w instytucji

Inspektora Informacji Finansowej w

- zapisanie aktualnych danych z doku-

obowiązanej, w programach szkolenio-

uprawnienia kontrolne oraz prawo do

mentu wskazującego nazwę, formę or-

wych dotyczących tych obowiązków. W

nakładania grzywny w wysokości do

ganizacyjną, siedzibę i jej adres, numer

praktyce oznaczać to będzie przeszkole-

750.000,00 zł, nadto za nieprzestrzeganie

identyfikacji podatkowej, a także imienia,

nie grup pracowników w zakresie obo-

ustawy przewidziano kary w tym karę

nazwiska i numeru PESEL lub daty uro-

wiązków wynikających z przygotowanej

pozbawienia wolności nawet 8 lat w

dzenia w przypadku osoby nieposiadają-

procedury. W związku z tym, że przed-

przypadku wyrządzenia w wyniku nie

cej numeru PESEL, osoby reprezentującej

miot działalności poszczególnych przed-

przestrzegania zapisów ustawy szkody

tę jednostkę.

siębiorców jest różny, nie sposób wskazać

znacznej wartości.

Przedsiębiorcy obowiązani są wprowadzić w formie pisemnej wewnętrzną
procedurę w zakresie przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (art. 10 a ustawy).
Wewnętrzna procedura, powinna w
szczególności zawierać: określenie sposobu wykonania środków bezpieczeństwa
finansowego, rejestracji transakcji, sposobu analizy i oceny ryzyka, przekazywania
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BISSET - Szwajcarska doskonałość
FIRMY REGIONU

Rozmowa z Mirosławem Minkiną - właścicielem firmy BISSET
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- Pana firma istnieje już prawie dwie

gdzie niemal wszyscy prowadzili własny

co będę w życiu robił. Było jasne, że wy-

dekady. Jakie były początki działalności?

interes. Mój ojciec, Jan Minkina, w 1949

chowany w domu, gdzie wszędzie były

Skąd pomysł na tego rodzaju bizness – z

roku po skończeniu szkoły i nauki zawodu

zegarki i zegary, w którym wszechobecny

zamiłowania do zegarków czy z potrzeby

otworzył własny zakład zegarmistrzowski.

był duch zegarmistrzostwa, a tu jeszcze

rynku?

Swe praktyki pobierał u przedwojennego

pojawiła się szansa na prawdziwy handel

- Działalność gospodarczą rozpocząłem

wireckiego zegarmistrza – pana Kmieciaka.

czasomierzami – wybrałem drogę przed-

zaraz po zakończeniu studiów, a było to

Niestety, lata, w których ojcu przyszło żyć i

siębiorcy z branży zegarmistrzowsko-jubi-

w 1990 roku. Impulsem do wybrania ta-

pracować, przypadły na czasy realnego ko-

lerskiej. Trwam na tej drodze nieprzerwa-

kiej drogi życiowej były przemiany poli-

munizmu w Polsce. Stąd nie mógł prowa-

nie od 21 lat.

tyczno-gospodarcze w Polsce pod koniec

dzić normalnego handlu zegarkami, bo był

lat 80. To za premierostwa Mieczysława

on przez władze zakazany. Mógł jedynie

- Specjalizujecie się w sprzedaży ze-

Rakowskiego ministrem przemysłu w ko-

zajmować się naprawą czasomierzy. Przy-

garków szwajcarskich, a te, jak wiado-

munistycznym państwie został człowiek

wilej handlu zegarkami na ówczesne czasy

mo, są najbardziej cenione na świecie,

o wolnorynkowym zacięciu, prywatny

posiadała państwowa sieć pod nazwą Jubi-

dlaczego?

przedsiębiorca Mieczysław Wilczek. Od

ler. Dopiero minister Wilczek zmienił zasa-

- Szwajcaria to kolebka sztuki zegarmi-

tego momentu rozpoczęła się zmiana

dy gospodarcze w naszym kraju, a później,

strzowskiej. To na terenie tego niewielkie-

dotychczasowych stosunków gospodar-

po okrągłym stole i wolnych wyborach w

go kraju w XVIII wieku powstały jedne z

czych. W naszym kraju można było rozpo-

czerwcu 1989 roku, życie powoli zaczęło

pierwszych manufaktur wytwarzających

cząć własną działalność gospodarczą, w

wracać do normalności, czyli do gospodar-

zegary. To w tym kraju w 1820 roku w Ge-

tym również handlową, niemalże wszyst-

ki wolnorynkowej. Dlatego po ukończeniu

newie powstała pierwsza szkoła zegarmi-

kimi artykułami. Wychowałem się w rodzi-

studiów dziennikarskich na Uniwersytecie

strzowska. A wioska La Lode uważana jest

nie o wieloletnich tradycjach handlowych,

Śląskim nie miałem większych wątpliwości

do dziś za stolicę szwajcarskiego zegarmi-
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strzostwa. Chociaż pierwsze znane człowiekowi zegary powstały około 2500 lat
temu w Chinach, były to zegary słoneczne
i wodne. W Europie, 300 lat przed naszą
erą, Platon – słynny filozof ,uczeń Sokratesa, zbudował zegar wodny z budzikiem,
a pierwszy mechaniczny zegar powstał
około tysięcznego roku w Magdeburgu,
czyli w czasach Bolesława Chrobrego, a
skonstruował go mnich Gerbert z Aurillac,
późniejszy papież Sylwester II. To jednak
Szwajcaria kojarzona jest z najlepszymi zegarkami na świecie. Trochę
w tym przypadku szczęścia
wynikającego z położenia geograficznego i ludzi,
którzy

na

początku
XX wieku
znaleźli
się w tym
kraju. Ludzie ci
pochodzili z Francji, Niemiec, Włoch,
a nawet Polski. Tak,
Polski, bo dzisiaj mało
kto wie, że założycielami jednej z pierwszych fabryk zegarków
w Genewie było dwóch
naszych rodaków – Antoni
Patek i Franciszek Czapek (z
pochodzenia Czech), którzy
po upadku powstania listopadowego znaleźli się na emigracji
w Szwajcarii. Antoni Patek po rozstaniu z Franciszkiem Czapkiem – spór dotyczył nowatorskiego spojrzenia na produkcję zegarków, a Czapek był konserwatystą
– założył nową spółkę z młodym francu-
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skim konstruktorem Adrianem Philippe. A

dziadek mego szwajcar-

co to za marka Patek-Philippe, nie muszę

skiego partnera biznesowego

nikomu chyba wyjaśniać. Reasumując, w

Rolfa Grabera założył własną firmę, która

XIX wieku na terenie Szwajcarii jak grzyby

początkowo rozwijała się jako niewielka

przygodą mego życia. Zaczęła się pod ko-

po deszczu wyrastały coraz to nowsze fir-

manufaktura wytwarzająca zegarki kie-

niec lat 90., kiedy to po wielu zabiegach

my produkujące zegarki najwyższej klasy i

szonkowe i zegary, by szczyt swych moż-

nabyłem w 1999 roku prawo do marki, wi-

jakości. Stąd niegasnący mit Szwajcarii i jej

liwości osiągnąć w latach 50. i 60. ubiegłe-

zerunku i produkcji zegarków pod nazwą

najlepszych zegarków trwający do dziś.

go wieku stając się głównym producentem

BISSET od szwajcarskiej rodziny Graber.

kamienia syntetycznego stosowanego w

Od tego momentu wraz z mymi pracow-

- Marką, która bez wątpienia ciągle w

zegarkach mechanicznych. Posiadała wła-

nikami kształtujemy nowy wizerunek tej

najwyższym stopniu budzi wasze zainte-

sną linię montażową w miejscowości Len-

marki w różnych krajach świata.

resowanie, jest BISSET?

gnau, gdzie do dziś BISSET Watches Ltd.

- BISSET to marka, której tradycje się-

ma swą siedzibę i produkuje zegarki. Moja

gają początku XX wieku. To w 1903 roku

przygoda z firmą BISSET jest z pewnością
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- A na czym polega wyjątkowość marki
BISSET?

- Jednym zegarek potrzebny jest jedynie do sprawdzania która godzina, ale
nie brakuje też takich, którzy fascynują
się ekskluzywnymi zegarkami. Zachwycają się prezencją, designem i szykiem
zegarków. To kosztowne hobby. Popularne zegarki szwajcarskie zazwyczaj
oprócz swojej doskonałości są bardzo
drogie. Jak kształtują się ceny, które marki są najdroższe?
- Wracam do tego, co sformułowałem
wcześniej, nie chciałbym być przy tym posądzany o zarozumiałość czy małostkowość. W zależności od naszego statusu
społecznego stać nas na rzeczy gorsze
lub lepsze, przeciętne lub ekskluzywne. Właściwie bez zegarka możemy się
obejść, w końcu większość z nas posiada
go w telefonie komórkowym. A jednak
zegarek to coś więcej. To dzieło sztuki,
coś, co trudno racjonalnie wytłumaczyć,
oczywiście jeśli ma się takie słabości. A
najdroższe marki? Na pewno Patek-Philippe nie tylko ze względu na sentyment
do naszego Polaka, Rolex..., ale nie będę tu
robił innym reklamy.
- W drogich zegarkach gustują politycy, artyści, biznesmeni. Traktują je jako
element biżuterii. Nie jest tajemnicą, że
pod uwagę walory estetyczne,

dobre zegarki kosztują mniej więcej tyle,

jak i użytkowe, a klient powinien

co dobry samochód. Noszony na ręce

przede wszystkim zwrócić uwagę

podkreśla styl, osobowość, a nawet pozy-

na zasobność swojego portfela – czy chce

cję zawodową. Ma pan taką klientelę?

jechać Jaguarem czy Fiatem. W branży ze-

- Chociaż bardzo często przebywam w

garkowej obowiązują podobne prawidła,

Szwajcarii, to jednak na stałe mieszkam

jak przytoczone powyżej. Teoretycznie

w Polsce. Znam realia naszego kraju, stąd

- Myślę, że na

tylko marki wyglądają podobnie. Nie spo-

trudno bym bazował na klientach, których

niezawodności, cią-

sób je porównywać, chyba, że na poszcze-

stać na zapłacenie np. 100.000 franków

głych poszukiwaniach no-

gólnych poziomach, jak Opla z Fiatem czy

szwajcarskich za zegarek. Strategia fir-

Ferrari z Lamborghini.

my BISSET to zegarki średniej klasy, bez

wych rozwiązań stylistycznych
i funkcjonalnych, a przede wszystkim
na przystępnej cenie, mając nieustannie
na względzie jakość wykonania zegarków
BISSET.

większych szaleństw cenowych. Poziom
- Jakie parametry brać pod uwagę –
walory estetyczne czy funkcjonalne?

w granicach do 1500 złotych. Oczywiście
chciałbym móc sprzedawać i posiadać ta-

- Tu również nie udzielę jednoznacznej

kich klientów, których stać na zegarki w

odpowiedzi. Ludzie mają tyle osobowo-

granicach miliona franków – a tacy, pro-

- Czy napis Swiss Made jest wystarcza-

ści, ile jest ich na świecie. To sprawa in-

szę mi wierzyć, zdarzają się. Niestety, na

jącą gwarancją dla jakości zegarka? Jeśli

dywidualna i trudno cokolwiek narzucać

to muszę jeszcze długo pracować. Dlatego

nie, to na co klient powinien zwrócić

poszczególnym osobom. Wiele robią z

produkujemy zegarki raczej dla średniej

uwagę przy wyborze zegarka, przecież

pewnością akcje marketingowo-reklamo-

klasy społecznej, na które stać większość

współczesne marki najwyższej, czy śred-

we zachęcające do zakupów. Różne gusty,

osób. Z ciekawostek dodam, że najdroższy

niej klasy niewiele się różnią?

różne potrzeby, różny portfel. U jednych

BISSET ze złotej kolekcji został wylicyto-

wisi na ścianie jeleń na rykowisku, u in-

wany na aukcji przez Marcina Dańca za

nych Brandt, czy Picasso.

kwotę 50.000 złotych, a należał do naszego
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papieża Jana Pawła II.

- Swiss Made to nie slogan reklamowy,
to naprawdę najwyższa, niedościgniona
doskonała jakość. Zarówno jeśli bierzemy
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Forum Gospodarcze
Śląsk centrum wiedzy
o inwestycjach
Sytuacja na rynkach finansowych zmienia się bardzo dynamicznie i przybywa zagadnień nurtujących przedsiębiorców, świat nauki i władze w Polsce. Dlatego InvestExpo to Forum, które zajmuje się
najnowszymi zagadnieniami i trendami z dziedziny finansów i inwestycji, aby najlepiej jak to możliwe
odpowiadać na potrzeby uczestników – przedstawicieli małych i średnich firm, naukowców i przedstawicieli samorządu terytorialnego.
InvestExpo to wydarzenie, na którym wysokiej klasy eksperci z dziedziny inwestycji i finansów rzucają nowe światło na zagadnienia innowacyjności na rynkach finansowych, inwestycji przedsiębiorstw w
dobie poprawy koniunktury i zagadnień związanych z rozwojem małych i średnich firm. Jednym z głównych celów, jakie stawia sobie organizator – Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych – jest aby InvestExpo wyrosło na partnera przedsiębiorstw, który będzie informował jak radzić sobie w skomplikowanym świecie finansów i inwestycji. InvestExpo obejmie w tym roku swoim zasięgiem obszar całego
kraju. Planowane są konferencje m. in. we Wrocławiu i Trójmieście. Jest to szansa dla przedsiębiorców
aby w przyjaznej atmosferze uzyskać cenną wiedzę o możliwościach inwestowania i rozwoju ich firm.
Przemysław Jura, Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów z Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych (organizatora InvestExpo)
odpowiada na pytania o Forum Gospodarcze.
- Co było powodem dla którego
powstała inicjatywa Forum Gospodarczego InvestExpo?
- Inspiracją do rozpoczęcia realizacji
wydarzeń InvestExpo były, trafiające
do Instytutu Nauk Ekonomicznych
i Społecznych opinie przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw
oraz ekspertów z dziedziny ekonomii,
iż brakuje w Polsce miejsca spotkań
praktyków i specjalistów obejmujących tematykę finansów i inwestycji.
Zatem inicjatywa Forum Gospodarczego InvestExpo jest odpowiedzią
ludzi na realne potrzeby przedsiębiorców i świata finansów.

i inwestycje. Uczestnicy Forum mają

Nauk Ekonomicznych i Społecznych,

- Do kogo skierowane jest Forum?

możliwość zdobycia praktycznej wie-

podjęliśmy wspólnie z naszymi part-

- Grupę docelową, do której skie-

dzy oraz wymiany doświadczeń w

nerami decyzję o realizacji spotkań

rowane jest Forum Gospodarcze In-

zakresie pozyskiwania źródeł finan-

InvestExpo w wielu miastach w całej

vestExpo, stanowią przedsiębiorcy,

sowania oraz efektywnego inwesto-

Polsce oraz jednego dużego Forum

instytucje finansowe oraz praktycy z

wania nadwyżek finansowych. Pod-

Gospodarczego InvestExpo raz w

dziedziny finansów i inwestycji. Za-

czas Forum eksperci omawiają ważne

roku. Pozwoli to zainteresowanym

proszonymi uczestnikami Forum są

dla rozwoju przedsiębiorstw metody

InvestExpo uczestniczyć w naszych

także przedstawiciele jednostek sa-

wykorzystania instrumentów finan-

spotkaniach w dogodnej dla siebie

morządu terytorialnego, samorządu

sowych oraz doradzają w wyborze

lokalizacji, dzięki czemu dotrzemy do

gospodarczego oraz instytucji otocze-

optymalnej strategii działania na ryn-

bardzo dużej ilości przedsiębiorców

nia biznesu. Zainteresowani uczest-

ku produktów bankowych, ubezpie-

z profesjonalną i praktyczną wiedzą

nictwem są także reprezentanci admi-

czeniowych, giełdowych, i innych.

na temat finansów i inwestycji. Na-

nistracji rządowej i uczelni wyższych.
- Jaką wiedzę uczestnicy wynoszą
z InvestExpo?
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- Jaka przyszłość jest planowana
dla InvestExpo?
- Planujemy z jeszcze większą moty-

- Obszarem tematycznym Forum

wacją organizować kolejne wydarze-

InvestExpo są szeroko pojęte finanse

nia z cyklu InvestExpo. Jako Instytut

SILESIA BUSINESS&LIFE

sze kolejne wydarzenia to: Warszawa, Gorzów Wielkopolski, Wrocław,
Białystok, Gdańsk, Kraków, Krynica,
Zielona Góra i inne.

Z entuzjazmem
realizujemy ka¿de
Pañstwa ¿yczenie

Indywidualne potrzeby klientów
nie stanowi¹ dla nas ¿adnego problemu.
Realizujemy trudne, niespotykane
i nietypowe zamówienia.

solvadis polska sp. z o.o.
ul. Pi³sudskiego 74, 50-020 Wroc³aw
tel. 071 799 55 00, fax 071 799 55 55
e-mail: solvadis@solvadis.pl
ILESIA BUSINESS&LIFE
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Historia i działalność biura podróży

PODRÓŻE

24

listopada 2009 roku Rzeczpo-

właściciele zaczęli intensywnie rozwijać

spolita opublikowała listę 2000 firm, lau-

jeden z kierunków prowadzonych od 1995

reatów konkursu Dobra Firma. Kapituła

roku i wykorzystali rosnące zainteresowa-

przyznała wyróżnienia dynamicznie roz-

nie Egiptem wśród polskich turystów. W

wijającym się firmom w 2008 roku. Biuro

2004 roku wysłali do kraju faraonów 36

Podróży Alfa Star, które jest na wskroś

949 osób. W tym samym roku wprowa-

polskie i działa bez wsparcia ze strony ob-

dzili dodatkowy kierunek, Bułgarię. Po

cego kapitału znalazło się w tym rankingu

raz kolejny zaryzykowali, ponieważ nie

na 806 miejscu. Jak do tego doszło? Oto w

wiedzieli czy Polacy dobrze zareagują na

skrócie historia, która zaczęła się w Rado-

kraj, który w latach 70’ i 80’ był jednym z

miu w 1995 roku. Założycielami firmy jest

nielicznych, który mogli odwiedzać. Czy

rodzeństwo – Izabela Strzylak, Barbara

znajdą się chętni i czy infrastruktura jest

Pogoda oraz Sylwester Strzylak. Barba-

na tyle rozwinięta, aby przełamać dawne

ra Pogoda posiada największe doświad-

stereotypy? Decyzja okazała się trafna, o

czenie w turystyce. Pracowała wcześniej

czym świadczy fakt, iż w pierwszym roku

w biurach podroży Turysta i Juwentur.

wysłali 3 644 osoby.

Najmłodsza z rodzeństwa Izabela z wykształcenia chemik, studiując za granicą

en sukces stał się przyczynkiem do

również pracowała w studenckim biurze

otwarcia kolejnego kierunku, jakim była

turystycznym. Krzysztof Strzylak nie po-

Turcja. Loty charterowe w pierwszy roku

siadał doświadczenia w turystyce, jednak

odbywały się do Dalamanu na Wybrzeżu

miał bardzo duże doświadczenie w kiero-

Egejskim. W 2005 roku wysłano w to miej-

waniu i zarządzaniu. Pomysł na rozpoczę-

sce 2 353 turystów. W kolejnych latach po-

cie działalności zrodził się spontanicznie

szerzono ofertę o bezpośrednie loty char-

podczas rodzinnego spotkania. Ich wspól-

terowe do Antaly na Riwierze Tureckiej

nym marzeniem były podróże, które stały

oraz do Bodrum położonego w południo-

się impulsem do założenia własnego biu-

wej części Wybrzeża Egejskiego.

ra. Pierwsze biuro (35 m2) znajdowało się
w Radomiu, przy ulicy Moniuszki, gdzie
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oszerzanie oferty o nowe kierun-

obsługą klientów zajmowały się Barbara

ki wymuszały zwiększanie zatrudnienia.

Pogoda i Izabela Strzylak. Od początku

W związku z tym biuro na ul. Niedział-

podjęli próbę organizacji własnych im-

kowskiego okazało się za małe na liczną

prez zagranicznych do Egiptu, Maroka

32 osobową załogę. Właściciele w 2006

i na Cypr. Na podstawie umów z innym

zakupili nowy lokal w Radomiu przy ul.

organizatorami pośredniczyli w sprze-

Warszawskiej 126. Nowe, duże biuro stwo-

daży innych kierunków. Ich miesięczna

rzyło możliwości zatrudnienia kolejnych

sprzedaż w pierwszym roku działalności

pracowników i poszerzenie oferty o nowe

kształtowała się na poziomie 30 wysłanych

miejsca turystyczne takie jak: Tunezja, Te-

turystów. Przez pierwszych pięć lat firma

neryfa, Portugalia Fuerteventura, Kreta, Ja-

sukcesywnie zwiększała swoje obroty.

ponia wycieczki objazdowe po Ziemi Świę-

Wprowadzili także do swojej oferty nowe

tej (Izrael, Syria, Jordania). Dodatkowo w

kierunki takie jak Mauritius i Tajlandia. W

latach 2008 - 2011 biuro otworzyło własne

związku z obsługą kierunków zwiększyli

filie w Warszawie, Krakowie i Katowicach.

zatrudnienie. To wymagało z kolei zmia-

Zgodnie z polityką firmy będą otwierane

ny lokalu na większy. W nowej siedzibie

kolejne salony firmowe w dużych mia-

przy ul. Niedziałkowskiego w Radomiu

stach, z których odbywają się regularne

wyodrębniły się dwa działy: sprzedaży

loty charterowe. Sprzedaż oferty odbywa

bezpośredniej oraz dział rezerwacji zaj-

się na kilka sposobów. Są to wspomniane

mujący się logistyką. W latach 1999/2000

wcześniej salony firmowe, własne call cen-
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ter, poprzez stronę WWW i możliwość re-

Ligii Światowej jak i Polskiej Ligii Kobiet i

zerwacji on-line jak również biura agencyj-

Mężczyzn. Zaangażowanie w sponsoring

ne zlokalizowane w całej Polsce, z których

przyniosło Alfa Star wiele korzyści. Przede

ok. 2500 bierze aktywny udział w promo-

wszystkim doprowadziło do zwiększenia

waniu i sprzedaży pakietów turystycznych

znajomości marki. Dzięki utożsamianiu

przygotowanych przez Alfa STAR.

się z prestiżem sponsorowanych wyda-

B

rzeń wzrosło pozytywne postrzeganie

iuro prowadzi od lat intensywną

firmy nie tylko wśród klientów, ale także

politykę reklamową. Wśród wielu podej-

pośród pracowników Alfa Star oraz part-

mowanych działań na szczególną uwagę

nerów biznesowych. Wszystko to dzięki

zasługuje wielki wkład biura w rozwój

Sylwestrowi Strzylakowi, który ten sport

polskiej siatkówki - nieustannie od 2004

darzy wielką miłością z powodzeniem sę-

roku jest sponsorem zarówno rozgrywek

dziując mecze ligowe w całym kraju.

MISJA BIURA PODRÓŻY ALFA STAR
I NAWAŻANIEJSZE KIERUNKI W OFERCIE

Podróż zaczyna się najpierw w naszych marzeniach i nigdy nie kończy się z chwilą
powrotu do domu, bo wspomnienia o niej żyją tak długo, jak dobra jest nasza pamięć.
Oferując radość z poznawania nowych miejsc i ludzi oraz energię z dobrze spędzonego
czasu, jednocześnie staramy się o zapewnienie najlepszego serwisu w Polsce i za granicą. Wszystko po to, aby każdy turysta wypoczywający z Alfa Star czuł się komfortowo
i bezpiecznie.
Chcemy utrzymać pozycję lidera na kierunku Egipt nie tylko w ilości wysłanych,
ale także zadowolonych klientów jak również umocnić pozycję na innych kierunkach.
Pragniemy także, aby każda nowa desygnacja była dobrze odbierana, dlatego ze szczególną starannością tworzymy bazę hotelową, spełniającą zróżnicowane wymagania.
Czas na urlop to czas, w którym nasi turyści smakują życia. Dla nas to czas ciężkiej
pracy, aby ten smak pozostał na długo w ich pamięci!
W ramach oferty na 2011 rok z Alfa STAR można wypocząć w takich krajach jak:
Hiszpania (Wyspy Kanaryjskie: Teneryfa i Fuerteventura), Turcja: Riwiera Turecka,
Bodrum i Turcja Egejska, Bułgaria: Słoneczny Brzeg i Złote Piaski, Tunezja, Portugalia,
Kreta, Egipt :Taba, Dahab, Sharm El Sheikh, Makadi Bay, Soma Bay, Safaga, El Gouna,
Hurghada i Marsa El Alam. Wielkim atutem biura jest bogata oferta wycieczek objazdowych: Izrael z bezpośrednim przelotem do Tel-Awiwu „Tajemnice chrześcijaństwa”
Turcja „Orientalna Turcja”, Portugalia: „Czar Portugalii”, Jordania i Syria „Magiczna
Jordania ze szczyptą Syrii” lub program „Jordania + Syria”, ”Śladami wielu kultur”.
Po Egipcie wraz z możliwością połączenia zwiedzania z tygodniowym pobytem: Egipt
od A do Z, Misja Kleopatra – Rejs po Nilu, Egipt Starożytny, Egipt w Przekroju, Tunezja: „Dookoła Tunezji”, „Tunezja w Przekroju”. W każdym kierunku klient może
skorzystać z całego wachlarza wycieczek fakultatywnych. Z ofertą można zapoznać się
na www.alfastar.pl.
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Zbigniew STRYJ
KULTURA

W progu domu
przestaję być aktorem
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Artysta nietuzinkowy, bo nie dający się

Tomczyka w Teatrze Nowym w Zabrzu

łaźnia górnicza czy podziemia kopalni.

wpisać w żaden schemat. Łączy w sobie pa-

na III Festiwalu Dramaturgii Współcze-

Drugi nurt w Teatrze Nowym w Zabrzu

sje, które pozornie należą do odmiennych

snej „Rzeczywistość przedstawiona”. Za

nawiązywać będzie do pomysłu pt. „Pro-

światów. Człowiek o różnych twarzach.

tę kreację otrzymał także nagrodę Mini-

jekt Śląsk”. To przedsięwzięcie ma przede

Na scenie aktor, w wolnej chwili sięgają-

stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

wszystkim na celu szerzenie sztuki teatral-

cy po kartkę i długopis poeta, a prywatnie

Swoją artystyczną duszę oddaje nie tylko

nej w mieście. Również w tym przypadku

szczęśliwy mąż i ojciec słuchający w samo-

scenie, ale też filmowi. Na filmowej płasz-

można mówić o źródłach tego pomysłu w

chodzie tylko muzyki heavy metalowej.

czyźnie również jest doceniany – jednym

indywidualnych doświadczeniach aktora.

Zbigniew Stryj urodził się w Zabrzu, tam

z takich sukcesów jest nagroda na Festi-

Śląsk stanowi epicentrum jego twórczości

uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcące-

walu Polskich Filmów Fabularnych za

i mając teraz możliwość w pewnym stop-

go. Lata dzieciństwa spędził jednak w du-

drugoplanową rolę męską w filmie „Be-

niu wpływania na repertuar teatru, aktor

żej mierze u dziadków, w Rudzie Śląskiej.

nek”. Zbigniew Stryj wystąpił ostatnio w

stara się je wykorzystać.

Po liceum postanowił spróbować swoich sił

fabularno-dokumentalnym filmie, który

Twórczość Zbigniewa Stryja, mówiąc

w aktorstwie. Próby zmierzenia się z tym

jest częścią długofalowego cyklu – szla-

najkrócej, to nieustanne podążanie wyzna-

nietypowym zawodem zakończyły się suk-

kiem zabytków na Śląsku. Na listę filmo-

czoną drogą. Na tę drogę składa się wiele

cesem w postaci ukończenia Państwowej

wych przedsięwzięć aktora między inny-

specyficznych etapów, w czasie których

Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu.

mi można również dopisać takie filmy jak

człowiek dojrzewa, rozwija się i definiuje

Po ukończeniu studiów zawodowo zwią-

„Lincz” Krzysztofa Łukaszewicza, „Gene-

samego siebie. Można mówić o odcinku

zał się z Teatrem Nowym w Zabrzu. Dziś

rał Nil” Ryszarda Bugajskiego i „Barbór-

drogi, który jest dzieciństwem, młodo-

na deskach tego teatru można go zobaczyć

ka” Macieja Pieprzycy.

ścią, dorosłością czy wreszcie starością.

zarówno w roli aktora, jak i reżysera.

Poza byciem aktorem, reżyserem czy

Między tymi etapami z kolei pojawiają

Gdy schodzi ze sceny i ma chwilę wy-

poetą od niedawna Zbigniew Stryj pełni

się różne ścieżki – elementy wartościują-

tchnienia, sięga po długopis i kartkę, by

jeszcze jedną rolę. Jest dyrektorem ds. ar-

ce każdy odcinek życiowej drogi i nada-

impulsywne myśli i emocje zamienić w

tystycznych w Teatrze Nowym w Zabrzu.

jące mu sens oraz charakter. Te ścieżki to

poezję. Natomiast gdy impulsywność i

Ta funkcja pozwala mu na współdecy-

między innymi rodzina, kariera, sukcesy,

spontaniczność przechodzi, wtedy za-

dowanie o przyszłości teatru. Pozwala

trudne decyzje czy wyzwania. Jednak do

czyna pisać precyzyjne teksty piosenek.

również na wnoszenie do nurtu teatral-

tej listy w przypadku Zbigniewa Stryja

Twórczość Zbigniewa Stryja wielokrotnie

nego dwóch elementów, które aktor pro-

trzeba dopisać jeszcze kilka specyficznych

była i jest doceniania – wśród wyróżnień

paguje w swojej twórczości. Jeden z nich

elementów, które w sumie tworzą pełną

pojawia się między innymi nagroda im.

polega na przełożeniu doświadczeń arty-

sylwetkę artysty. Poszczególne fazy życia

Leokadii Starke dla młodych aktorów

sty powstałych w trakcie realizacji jego

aktora były i nadal są przeplatane teatrem,

przyznawana przez katowicki oddział

własnych pomysłów. Chodzi tu przede

filmem, poezją czy reżyserią. Wszystkie te

ZASP-u, śląska „Złota Maska” za rolę Al-

wszystkim o przeniesienie spektakli w

płaszczyzny funkcjonują w życiu Zbignie-

freda w „Mężu i żonie” Aleksandra Fre-

inne miejsca, poza teatr. Takie ekspe-

wa Stryja w harmonii - tworząc w ten spo-

dry na scenie Teatru Nowego w Zabrzu

rymenty Stryj prowadził już wcześniej,

sób niesamowitą kompozycję twórczości,

czy nagroda aktorska za rolę Albina Mu-

tworząc swoje przedstawienia w tak nie-

która swoje źródła ma nie gdzie indziej,

siała w spektaklu „Wampir” Wojciecha

konwencjonalnych obiektach jak stara

jak właśnie na Śląsku…
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- Pana twórczość jest powiązana ze Ślą-

trudne czasy w historii Śląska. W zetknię-

właśnie tutaj, to mój wybór. Na Śląsku mogę

skiem. Całe dzieciństwo spędził Pan w

ciu się z realnym zagrożeniem – pracą pod

funkcjonować z uwzględnieniem swoich

tym właśnie miejscu. Jak wyglądał tamten

ziemią w ludziach tworzyły się takie figury

priorytetów. Po drugie tu mam pracę i mam

okres?

psychologiczne i skomplikowane problemy

świadomość, że to, co robię na tym polu jest

- Moje dzieciństwo było wyjątkowe. Gene-

natury emocjonalnej, że bez sfery sacrum

tutaj potrzebne. Przekonanie to opiera się na

ralnie będąc dzieckiem, rejestruje się pewne

nie udałoby się w tym wytrwać. Drugą war-

sygnałach, które dostaję od ludzi. W ten spo-

rzeczy, koduje określone znaki, symbole czy

tością, która ma charakter pozytywny czy

sób wiem, że oni chcą tego, co tworzę.

też buduje się jako człowiek. Mnie szczęście

oczywisty jest rodzina – co w prosty sposób

dopisało do tego stopnia, że miałem zarów-

wynika z tej pierwszej. Rodzina stanowi bazę

no wspaniałych rodziców, jak i dziadków.

- Śląska publiczność chce i potrafi docenić sztukę...

do tego, by w sytuacjach niekomfortowych,

- Śląsk jest pod tym względem taki sam,

Wychowałem się w po części w Zabrzu i

negatywnych jak i pozytywnych mieć świa-

jak inne regiony Polski. Tutaj ludzie są tak

Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Ruda i tam spę-

domość obecności bliskich ludzi. Poza tym,

samo spragnieni sztuki i kultury. Natomiast

dzałem dużo czasu - głównie ferie i wakacje.

dla mnie model rodziny to taki, w którym

pewna odrębność tego regionu daje nam do-

W tym też miejscu nasiąknąłem takimi pod-

jest wiele wujków i cioć, a wszelkie kompe-

datkowe możliwości w tym zakresie. Może-

stawowymi wartościami jak miłość, prawda,

tencje dzieli się między sobą. Kiedyś każdy

my sięgać do gwary czy czerpać inspiracje

wzajemny szacunek, o których w zasadzie w

członek rodziny posiadał jakieś praktyczne

z historycznych wzorców, opowieści, tema-

moim domu nie trzeba było mówić, bo one

umiejętności. Ten umiał malować, a jeszcze

tów, które są charakterystyczne tylko dla

były bardzo oczywiste. Takie wartościujące

inny zajmował się stolarką... Wracając do

Śląska. Ważna jest przy tym świadomość

elementy po prostu funkcjonowały w mojej

trójwartości – trzecią pozycję wśród nich

pewnych różnić w postrzeganiu kultury,

rodzinie i w zgodzie z nimi żyłem. Prócz

zajmuje praca i ten niezwykły stosunek do

którą rozwijać powinni sami twórcy. Śląsk

nich, dotknąłem także na Śląsku mojej wiel-

niej. Dziś na pracę patrzy się przez pryzmat

to jest zdrowe miejsce pod tym względem,

kiej pasji, która potem stała się pasją artysty,

pieniędzy. Zupełnie inaczej patrzy się na tę

tylko czasami my sami - Ślązacy i media lek-

a więc tematyki śląskiej. Ruda Śląska to mia-

kwestię mając kontakt z ludźmi, którzy cięż-

ceważą ogromny potencjał i dokonania tego

sto, które wpisywało się w polską śląskość.

ko pracowali – zjeżdżając na poziom tysiąca

regionu. Naprawdę jest to region, w którym

Na nią składała się po pierwsze gwara czer-

metrów pod ziemią. Uczciwa praca... Ludzie

tworzy wielu wspaniałych artystów. Jednak

piąca bardziej z archaizmów polskiego ani-

kiedyś na Śląsku odczuwali wielką godność

straszny jest fakt, że o wielkości i osiągnię-

żeli z germanizmów. Po drugie tę śląskość

z tytułu dobrego wykonywania pracy.

ciach tych twórców dowiadujemy się często

tworzyła też tradycja, która znajdowała

- Szary, brudny, biedny – takich słów

z prasy spoza Śląska. Tutaj jakby brakuje

swoje ujście w opowieściach całej rodziny.

czasami używają inni, by opisać Śląsk. Dla

miejsca na to, by o kulturze mówić i pisać.

Moi dziadkowie i babcie mieli liczną rodzi-

kogoś ze środkowej lub północnej Polski

Śląską twórczość spycha się na jakiś margi-

nę – każdy z życiorysów jej członków nadaje

Śląsk to głównie strajki górników i nie-

nes, to pewnie jest jakiś kompleks. Polega

się na scenariusz. Moje dzieciństwo było też

zrozumiała gwara. Czym dla Pana jest to

on na tym, że wmówiono nam przez wieki,

bogate w przekaz ustny polegający na kon-

miejsce?

że jesteśmy gorsi. To oczywiście wynikało

takcie z ludźmi, którzy dużo przeżyli i o

- Dla mnie jest to miejsce z dzieciństwa,

z polityki bandyckiego systemu komuni-

których ja później zacząłem pisać, do dziś to

więc już z tego powodu Śląsk jest dla mnie

stycznego. Cel tego był taki, by przekonać

robię. Oczywiście te postacie w swojej twór-

bardzo ważny. U mnie wraz z tym miejscem

wszystkich na Śląsku i poza nim, że na tym

czości trochę mitologizuję, ale wynika to z

wspomnień pojawił się bagaż doświadczeń

terenie nie ma niczego poza pracą pod zie-

tęsknoty za tamtym okresem, za tamtymi

i nauki. Ja tego miejsca przez całe życie nie

mią. Dlatego też wielcy twórcy musieli stąd

wydarzeniami. W ten sposób możliwe jest

opuściłem na dłużej. Wyjechałem co praw-

uciekać, by się przebić i by ktoś docenił ich

przeglądanie się w wartościach, które pozor-

da na cztery lata poza Śląsk do szkoły do

sztukę. Rozumiem taką ucieczkę. Akceptu-

nie przemijają. Warto do nich wracać, bo są

Wrocławia, ale czułem stale ogromną tęsk-

ję uciekanie w takiej sytuacji, w której ktoś

pozytywne, fundamentalne i wręcz oczywi-

notę do miejsca dzieciństwa. Dla mnie Śląsk

stara się, tworzy, ale nie widzi zaintereso-

ste w życiu człowieka.

to przede wszystkim ludzie. Poza tym dziś

wania z zewnątrz chociażby w postaci zor-

- Pozytywne, fundamentalne, oczywi-

jest to właściwie enklawa – coś, co posiada

ganizowania dla niego wernisażu czy wy-

ste… Jakie wartości kryją się pod tymi sfor-

swoją tożsamość. Kiedy rozmawiam z oso-

staw. Wówczas ma prawo poszukać gdzieś

mułowaniami?

bami spoza tego miejsca, to oni przyznają,

indziej wsparcia dla swojej twórczości. Jed-

- To tak zwana grupa trójwartości – czyli

że Śląsk tworzy pewną odrębność. Żadna z

nak trzeba pamiętać, że sztuka na Śląsku

to, co na Śląsku kiedyś było rzeczą sztanda-

tych osób nie mówi o tym, że nasi górnicy

pod względem poziomu artystycznego ni-

rową, a dzisiaj podchodzi się do tego z jakimś

demolują stolicę, bo mądrzy ludzie wiedzą,

czym nie różni się od tej prezentowanej na

zawstydzeniem czy wątpliwością. Mówiąc o

jak ta sytuacja wygląda naprawdę. Śląsk po-

przykład w Warszawie lub Krakowie. Nie

trójwartościach, mam na myśli wiarę, która

strzegam dla siebie jako miejsce, które jest mi

ma podziału na lepszą i gorszą twórczość.

pozwoliła przetrwać i przeżyć na tej ziemi,

potrzebne. Tu i teraz chciałem i chcę być –

Gdzie indziej jest po prostu więcej eventów,

zachować rodziny oraz tożsamość. Bez wia-

także w przyszłości. Tutaj mogę żyć po coś

bankietów, większa konkurencja i może

ry w Boga nie byłoby szans na to, by przejść

i z jakimś celem. Jednak fakt, że znajduję się

bezwzględność.
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- Bankiety, konkurencja, ale także sława, pieniądze, ciekawe
propozycje… Nie kusi takie życie?
- Byłem kuszony. Dostałem propozycje teatralne. Mam
świadomość tego, co jest dla mnie naprawdę ważne i
znam siebie. Dla mnie normalne funkcjonowanie to
życie plus uczciwe wykonywanie pracy. Znajduję to
tutaj... Pomysł, by wykorzeniać bliskich tylko dlatego, że tatuś chce robić karierę w Warszawie jest
czystą głupotą. Tego typu postępowanie jest typowym egoizmem.
- Tworzy Pan o Śląsku i w swojej twórczości chce Pan o nim mówić… Czy jest
jakiś pomysł, spektakl, który w pełni
oddaje to zamiłowanie?
- Tak. Jedną z takich najważniejszych sztuk bliskich temu miejscu jest
„Ojcowizna”. Przedziwny spektakl, bez
słów, symboliczny i skondensowany. Ten
pomysł powstał w dużej mierze dzięki aktorom – jako nasze wspólne dzieło. Mogę
również wymienić spektakl, który bardzo
sobie cenię. Mam na myśli inicjatywę
teatralną, którą podjęliśmy i
zrealizowaliśmy w starej kaplicy ewangelickiej - spektakl
„Musi przyjść”. Opowiada on
historię o miejscu na granicy.
Pomysł ten ukazuje, że „tu”
niby Niemcy, „tam” Polska,
ale tak naprawdę po jednej, jak i
drugiej stronie granicy są Ślązacy.
Spektakl ten prezentuje także w sposób skrótowy małe problemy, które
wygenerowały wielkie tragedie. Mam
też ogromny sentyment do pierwszego
przedstawienia o Śląsku, które działo się w
trzech różnych miejscach. Spektakl „Żywi
ludzie” toczył się w podziemiach kopalni,
budynku z zabytkową maszyną parową i sali
witrażowej Muzeum Górnictwa Węglowego w
Zabrzu. Generalnie do każdego przedstawienia podchodziłem co może brzmieć banalnie - z wielkim sercem i pasją. Jednak nie
byłoby tych pomysłów, gdyby nie mój przyjaciel, scenograf Bartek
Latoszek, który te zainteresowania podziela i dlatego tworzymy
razem.
- Jednak możliwość tworzenia o Śląsku dało Panu odpowiednie wykształcenie. Zaraz po szkole średniej postawił Pan na nietypową, niepewną, ale równocześnie interesującą przyszłość w
szkole aktorskiej. Skąd ta decyzja?
- Jak się kończy szkołę ogólnokształcącą, to za mądrym się nie
jest i nie myśli się w pełni racjonalnie. Trudno mówić, przynajmniej w moim przypadku, o jakichś przemyślanych decyzjach
lub konsekwentnych wyborach. Szkoła aktorska to był jeden z
pomysłów na przyszłość. Będąc dzieckiem, nie chciałem być aktorem, ani też nie recytowałem jako mały chłopiec wierszyków na
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kolejne projekty. W trzecim roku pracy w te-

ciem decyzji o aktorstwie i na ich bazie wybrałem taką przy-

atrze wpuścił mnie na dużą scenę. Wszystko

szłość. Na pewno wpływ na nią miało moje pisanie wierszy.

to przyszło jakoś gładko. Generalnie każdy

Potem pojawiły się pierwsze próby robienia amatorskich

człowiek będąc w teatrze, ma jakieś swoje po-

przedstawień, następnie jakaś amatorska kapela hardroc-

mysły, co potem przeradza się w pewnego ro-

kowa. Wszystko wynikało z chęci podzielenia się czymś z

dzaju „gorączkę” twórczą. Chęć przełożenia

ludźmi czy też z potrzeby rozmowy. Czułem, że coś mam

swoich zamysłów artystycznych na praktykę

do powiedzenia lub też wydawało mi się, że tak jest. Idąc

zawodową w moim przypadku zwyciężyła.

tym tropem, wiedziałem, że nie da się zgromadzić ludzi

Polegało to na tym, że kiedy przyszedłem

na placu – tak jak robili to starożytni filozofowie, by

do teatru z tą „gorączką” twórczą trafiłem

móc coś przekazać publiczności. Przekaz tego typu

na człowieka, który nie ostudził tych emocji

jest możliwy przez działania publiczne, które są w

i chęci. Nie postrzegał mnie w kategoriach

jakiś sposób skanalizowane. Wszystkie moje pasje,

gówniarza. Powiedział wręcz odwrotnie: „

między innymi plastyczne, muzyczne – choć nie

skoro takie masz chęci, to próbuj”. Po prostu

zajmuję się nimi profesjonalnie – mają swój

wykorzystał tę energię, która jest w człowie-

oddźwięk w teatrze. Jednak pojawia się
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taborecie. Zdarzyło się parę rzeczy po drodze przed podję-

ku, kiedy kończy szkołę teatralną.
- Czy współpraca z aktorami w chwili,
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też istotna kwestia, mówiąca o tym, jak te
wszystkie wyobrażenia i zamierzenia zwe-

gdy to Pan dyktuje sposób pracy – czyli resię konflikty, ostra wymiana zdań, a może

nauczono mnie w szkole nie ma w pełni swojego

wszystko da się osiągnąć na drodze kom-

S

żyseruje spektakl - jest łatwa? Czy zdarzają

S

ryfikowała rzeczywistość. Szkoła teatralna,
a sam teatr to dwa różne światy. To, czego

odzwierciedlenia w rzeczywistości. Okazuje się,

U

promisu?

że sposób, w który człowiek myślał i postrzegał

- Fantastycznie jest pracować z aktorami.
Niezależnie od tego, jaki typ przedstawienia
realizuję, staram się być przy tym prakty-

B

zawód aktora w zetknięciu się z codziennością
musi się zmienić. Oczywiście szkoła teatralna to fan-

kiem. Wszystkie ważne kwestie uzgadniam
z ludźmi. Zwykle pracuję z aktorami, któ-

i jak budować daną postać. Po drugie szkoła nauczyła

rych znam, a więc w tym przypadku jedną

mnie tego, że nie jest możliwe tworzenie teatru samemu.

kwestię mam już rozwiązaną. Mam na my-

W związku z tym w zawodzie aktora trzeba być bardzo

śli komunikat. Z tymi aktorami doskonale

wrażliwym na drugiego człowieka. Ważny jest także w

się rozumiemy. Wiem, jakie ewentualnie

tym wszystkim pewien obszar uczciwości – względem

problemy mogą wystąpić, a oni posługują

siebie i odbiorców. Dla mnie zawód aktora ma charakter

się tym samym językiem, mówiąc o swoich

twórczy, a nie odtwórczy.

wątpliwościach. Realizując wszystkie przed-

L
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tastyczna rzecz. Po pierwsze daje narzędzia i podstawy
warsztatowe. Polega to na tym, że uczy tego, jak mówić

stawienia, nie miałem nigdy awantury lub

- I twórczość oparta na pracy wielu ludzi, wielu po-

może brzmieć trochę bezczelnie, że aktorom
udziela się moje podejście do pracy. Lubię
wyczuwają moi współpracownicy. Zawsze

sama realizacja projektu polega na wspólnej pracy.

moja pasja jest tak samo silna i prawdziwa.

E

S

pracować i chcę to robić cały czas, a to chyba

S
IL

ganizm zaczyna chorować”. Oczywiście każdy ma swoje
zadanie – aktor, scenograf, reżyser ma jakąś wizję... Jednak

IN

Jeśli ktoś lubi, to co robi, to takie nastawie-

sam reżyseruje. Na czym polega zamiana roli aktora w re-

nie mimowolnie przechodzi na innych ludzi,

żysera?

którzy są wokół. Można to porównać do doświadczeń z dzieciństwa. Kiedy syn dostrzega entuzjazm ojca do wykonywanej pracy, to

wielki mistrz Wincenty Grabarczyk - ówczesny dyrektor Te-

przejmuje tę energię i zapał.

U
S

- Miałem takie szczęście, że przygodę z reżyserowaniem

zacząłem dość szybko. Po ukończeniu szkoły teatralnej mój

- Powróćmy jeszcze do aktorstwa… Jest

Byłem już wtedy etatowym aktorem teatru.

wiele osobowości, różne typy charakterów,

Dyrektor zgodził się na to, bym mógł zre-

które aktor musi zagrać. Istnieje rola, typ

alizować „Kreację” Ireneusza Iredyńskiego.

człowieka, w którego trudno byłoby się

B

atru Nowego pozwolił mi na pierwszą próbę reżyserską.

Mało tego zrobiłem adaptację, w której z trzech
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- W teatrze wraz z innymi aktorami jesteśmy jednym

organizmem. Jeśli jeden z nas przestanie pracować, to „or-

- Powiedział Pan: „reżyser ma jakąś wizję”. Pan często

Zdjęcie
ze spektaklu
,,Modliszka”

&

konfliktu podczas pracy. Wydaje mi się, co

mysłów, wielu talentów…

Panu wcielić?

postaci pozostały dwie. Dyrektor był konsekwentny w po-

- Tak. Jest to taki rodzaj, nurt, zjawisko w

dejmowaniu ryzyka, powierzając mi w następnych latach

teatrze – pojawiające się zarówno w Polsce,
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kąś niezwykłą rzecz, ale nikt nie wie, w jaki sposób tego dokonał. Po-

nicę artystycznego przekazu i aktorstwo przenika do prywatności. Jest

jawia się tu ciekawość i pytanie, dlaczego ta postać tego dokonała, co

sztuka – zabijana jest świadomość. Przekraczanie granicy aktorstwa
i prywatności to nic innego jak właśnie zamiana myśli przekazu na

stworzyć kreację... Kluczem do odegrania takiej niezrozumiałej osobowości jest wczucie się w nią w oparciu o wszelkiego rodzaju dostępne
źródła, ale także w oparciu o swoją intuicję. Jeśli chodzi o literaturę to...
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prywatny ekshibicjonizm. Dla mnie w teatrze, sztuce najważniejsza

wszystkiego, o czym tak naprawdę wie się niewiele i na tej bazie trzeba

E

nizmie ludzkim. Tu dla mnie zaczyna się manipulowanie, a kończy

IF

się zawód aktora, a zaczyna się eksperymentowanie na żywym orga-

ją pchnęło do tego... Staje się przed wyzwaniem skonstruowania tego

L

to swego rodzaju ekshibicjonizm prywatny. To moment, kiedy kończy

IA

jak i za granicą. Ten nurt polega na tym, że aktorzy przekraczają gra-

marzy mi się zagranie Ryszarda III albo Porfirego ze „ Zbrodni i kary”

jest myśl. Jeśli ja jej nie znajduję, to taki pomysł mnie nie interesuje.

&

i... jest jeszcze pewnie takich ról wiele.

Myśl to powód do rozmowy z drugim człowiekiem. Kiedy jest myśl,

- Poezja to także Pana pasja. Wspomniał Pan

wcześniej, że pisze od dawna. W jaki sposób

na rzeczywistość teatralną. Jeśli nie ma powodu do rozmowy, to nie ma

zamienia Pan swoje myśli na wersy tekstu?

sensu udawać, że on istnieje i błaznować. Oczywiście może się zdarzyć

- Wiersze pisałem od dawna… Kto w wieku

B
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„pomysł”, że ktoś zacznie krzyczeć, pani się rozbierze i na tym koniec.

S
S

to można zacząć używać odpowiednich narzędzi, by przenieść pomysł

lat osiemnastu nie pragnął być poetą wyklę-

Pozostaje wtedy tylko czekać na cud, że ktoś dorobi do tego ideologię,

tym! Jak piszę? W półtorej minuty, nie konstru-

albo że „pomysł” wpisze się w modny nurt.

uję wierszy filologicznie. Można to porównać do

- Przygotowanie do roli, głęboka analiza danej osobowości, a po-

impulsu lub zapisania chwili. Na co dzień jestem
gadułą, a w poezji wręcz przeciwnie. Poza

aktorowi. Czy ta bliskość może być czasem niebezpieczna, a rola, w

poezją piszę także teksty piosenek. W zesta-

którą się Pan wciela może przenikać do Pana życia?

wieniu z wierszami moje teksty są bardziej

S

tem wejście w nią powoduje, że grana rola staje się bardzo bliska

- Każdą rolę zaopatrujemy w jakąś część naszej prywatności. Jednak

zaplanowanymi konstrukcjami słownymi,

jestem zwolennikiem tezy, że to wszystko powinno być pod kontrolą.

rymują się i mogę je określić jako bardziej

To jest pełen profesjonalizm. Nie może być tak, że aktor po przedsta-

„usystematyzowaną” twórczość.
- Odchodząc od poezji skieruj-

nia się w rolę - choć są tacy, którzy mówią, że to jest prawdziwy teatr.

my się w stronę filmu, który w Pana

Oczywiście środki służące odegraniu danej roli ocierają się o prywat-

twórczości też zajmuje istotne miej-

ność. Polega to na tym, że trzeba znaleźć w sobie to coś, co się kiedyś

sce. Film „Benek” był nowym do-

zdarzyło, przeżyło, a co ma ścisły związek z odgrywaną rolą. Na przy-

świadczeniem i zamianą gry na

kład scena, w której stoimy nad zwłokami bliskiej osoby musi zostać

scenie na tę przed kamerą. Czym

stworzoną na bazie pewnych indywidualnych doświadczeń – nieko-

dla Pana była ta sytuacja?

IA

wieniu traci przytomność ze zmęczenia i z przesadnego zaangażowa-

niecznie dosłownych lecz zbliżonych w temperaturze. Przełożenie
nie jest sztuką. Teatr jest miejscem na świadomy akt twórczy.

E

fantastycznym,

IF

swoich przeżyć, emocji na rolę w stosunku jeden do jednego dla mnie

- Przede wszystkim było
artystycznym

spotkaniem z Robertem Glińskim. Praca z nim była twórcza

L

- A więc prywatność na scenie wykorzystywana tylko w odpo-

i przyjemna. Do tego mogę

w teatrze?

dopisać też fakt, że w związku

&

S

wiednich proporcjach. Czy jest coś jeszcze, czego chce Pan uniknąć

z tym filmem miałem okazję

na. Rola ta opierała się na odegraniu bohatera, który jest zły od samego

Ten film to wycinek rzeczywistości, z

początku do końca i mimo to, udaje mu się osiągnąć sukces. W moim

którym mogę się utożsamić i o któ-

generalnym postrzeganiu świata i życia funkcjonuje podział na dobro

rym mogę dyskutować. Był to ka-

i zło. Gdyby to przełożyć na prosty język, mój światopogląd katolika

wałek dobrej opowieści o ludziach.

dzieli się na Boga i szatana. Natomiast w odegraniu negatywnego

Dodatkowo w filmie pierwszy raz

bohatera brakowało mi puenty. Biorę na siebie odpowiedzialność w

grałem scenę, która jest zupełnie

mówieniu ludziom o pewnych sprawach, a w tym przypadku mój

na przeciwnym biegunie mojego

przekaz sugerowałby, że złem można osiągnąć coś dobrego. Znak rów-

prywatnego życia i była szalenie

ności między dobrem i złem dla mnie nie istnieje. Nie interesuje mnie

trudna do zagrania. Mam na

tutaj kompromis. Trzeba pamiętać o odpowiedzialności aktora przed

myśli scenę, kiedy wracam pi-

odbiorcami, którzy bardzo mocno wsłuchują się w przekaz płynący z

jany do domu i terroryzuję

przedstawienia.

rodzinę. Była to drastyczna

S

S
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pracować z doskonałymi aktorami.

IN

E

- Jest rzecz, której nie chcę dotknąć jako aktor. Zresztą dwukrotnie
odmówiłem roli, która dla wielu osób mogłaby się wydawać atrakcyj-

- A sytuacja odwrotna? Kim najbardziej chciałby Pan stać się na

scena, która jest wstrząsająca i jednocześnie

scenie? Z jaką rolą chce się Pan zmierzyć?
- Bardzo bym się chciał zmierzyć z odegraniem postaci, która żyła

kosztowała mnie

i była nie do końca rozumiana. Mam na myśli kogoś, kto wykonał ja-
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docenił to, co robię. Jednak cieszę się, że w

- Wcześniej był Pan znany, grając w se-

ciak, dla którego odgrywanie roli w takiej

głowie mi się nie poprzestawiało. Zdobywa-

rialu jest Pan nie tylko znany, ale także

trudnej sytuacji było ciężką próbą oddziele-

jąc wyróżnienia, nie myślę w kategoriach, że

powszechnie rozpoznawany. Jak radzi Pan

nia gry aktorskiej od rzeczywistości.

dana nagroda mi się należy, czy też, że po jej

sobie z popularnością?

nienia za osiągnięcia na scenie. Co czuje czło-

zaczyna ingerować w prywatność i dociekać
tak prozaicznych spraw, jak szukanie powo-

serialu „Na Wspólnej”?

- Aktor... to mój zawód, a ten z samej na-

dów mojego wyjścia na zakupy czy zjedze-

zwy musi przynosić jakieś pieniądze. Jeśli

nia lodów w kawiarni. Z drugiej strony są

IL
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wiek, gdy ktoś inny docenia jego talent?

- Dlaczego zdecydował się Pan na grę w

E

wcześniej pojawiły się także liczne wyróż-

IF

stiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Dużo

- Na początku było trudno. Nagle ktoś

otrzymaniu nie mam sobie już równych.

L

- Za ten film otrzymał Pan nagrodę na Fe-

IA

bardzo dużo. Co więcej w scenie był też dzie-

człowiek decyduje się na rodzinę, to tym sa-

też miłe elementy „sławy”. Ludzie podcho-

mym musi umieć ją utrzymać. Poza projek-

dzą na ulicy, gratulują, bądź też mówią po

moim wychowaniu. Pokora wobec tego, co

tami, które realizuję z wewnętrznej, twórczej

prostu: „fajnie pan gra”. Poza tymi serdecz-

się ma jest kluczowa. Prawda jest taka, że dziś

potrzeby czy też po to, by nieść w ten sposób

nymi gestami, zdarzają się też oczywiście

osiągnęło się sukces, ale jutro może zmienić

jakiś istotny przekaz, podejmuję też zada-

odwrotne. Jednak w każdym przypadku

się on w porażkę. Nagrody mnie generalnie

nia o charakterze bardziej komercyjnym. Po

stykania się z popularnością można znaleźć

nie motywują, ale cieszą. Motywuje mnie na-

pierwsze praca w serialu to stałe zatrudnienie

sposoby na jej unikanie – z moją rodziną ta-

tomiast każda rzecz, którą robię – czy to gra

i zabezpieczenie. Jednak dostrzegam w tym

kie rozwiązania dawno już mamy za sobą.

czy reżyserowanie. Jeśli coś wyjdzie tak, jak

działaniu także inne, ogromne plusy i walo-

Po pewnym czasie nauczyliśmy się, gdzie

to było planowane, to implikuje to chęć do

ry. Jednym z nich jest możliwość spotkania

najlepiej chodzić, jeśli pragnie się chwili in-

realizacji następnego pomysłu. Z kolei, gdy

się z wybitnymi aktorami i ma to miejsce z

tymności i spokoju.

pomysł się nie udał, to znowu pojawia się

pewną stałą częstotliwością. Poza tym serial

- Popularność a spokój, sława a intym-

pragnienie tworzenia, ale po to, by poprawić

dał mi wiedzę na temat funkcjonowania ak-

ność. W czym szukać punktu zaczepienia

poprzednią porażkę. Wszystkie sukcesy świę-

tora przed kamerą. W takich warunkach tryb

w życiu, w odniesieniu do kariery zawodo-

tuję w domu. Zwykle po godzinie uciekam z

pracy wygląda inaczej niż w teatrze. Wyma-

wej? Czy jest miejsce, gdzie znajduje Pan

każdej imprezy lub uroczystości do domu,

ga szybkiego skupienia i narzuca małą ilość

wewnętrzną równowagę?

by móc z rodziną to celebrować. Otrzyma-

czasu na przygotowanie się do sceny. W tym

- Dom! To tam udaje mi się uporać ze

nie wyróżnienia, nagrody to taki moment, w

serialu udało mi się także spotkać wielu do-

wszystkimi problemami, a to tylko dzięki

którym wydarzyło się coś wyjątkowego. Ktoś

brych reżyserów.

mądrości mojej żony. Jest niezwykłą, piękną
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- Najważniejsza jest pokora wobec tego, co

się robi. To jest chyba jakaś pozostałość po

i odpowiedzialną kobietą. To ona głównie
spaja naszą rodzinę. Poza tym moje córki są
dla mnie oparciem i źródłem radości. Są bardzo wyrozumiałe dla mnie i dla mojej pracy.
- Przepustka do rodzinnego szczęścia
jest ukryta w…?
- W samej miłości, kompromisie i szacunku. Trzeba pamiętać, że główne litery życia
człowieka są zapisane u góry i to jest dobry
plan dla każdego. Ważna jest też w tym
wszystkim umiejętność przyjmowania tego,
co przynosi los. Sam doświadczyłem wielu dobrych rzeczy i staram się kierować w
postępowaniu podstawowymi wartościami.
Poza tym szczęście rodzinne i radość z wykonywanego zawodu muszą funkcjonować
w jakiejś większej odległości od siebie. Przy
rodzinie właściwie nigdy nie pracuję. Przed
spektaklem wolę wyjść nawet dwie godziny
wcześniej, by nie przelewać na najbliższych
swoich zawodowych emocji.
- Czyli aktorstwo zostawia Pan zawsze
na progu domu…
- Tak. Jestem aktorem na planie, na scenie,
ale nie w domu.
Zdjęcie ze spektaklu ,,Tutam”
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Rozmawiała Dominika Tkocz
Foto: Z archiwum Teatru Nowego w Zabrzu
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Egzotyczne podróże cz. V

KLAUDIUSZ SEVKOVIC

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 Meksyk - Costa Maya, Costa Ricę,
Panamę oraz Kolumbię.

MEKSYK - COSTA MAYA
Jeżeli raz poczujesz smak podróży, to
ciągle będziesz chciał smakować bardziej i
bardziej … dlatego chcę Cię zabrać w kolejną podróż. Najpierw zatrzymamy się na
Costa Maya. Zapytasz: - A gdzie to jest? Już
Ci wyjaśniam … Jesteśmy na jednej z wysp
na Morzu Karaibskim. Costa Maya znajduje
się na południowym krańcu wybrzeża meksykańskiego Karaibów. Po północnej stronie dotyka Rezerwatu Biosfery Sian Ka’an,
a po południowej stronie Narodowy Xcalak

58

Reef Park. Na południowym brzegu mor-

żalnie turkusową wodą i niebem, ale nie

skiego parku leżą mangrowe obszary rzeki

tylko … Jeżeli jesteś miłośnikiem historii,

Chico Bacalar Boca. Wiele osób odwiedza to

interesują Cię pradzieje ludzkości – to miej-

miejsce, aby zachwycać się pięknem flory i

sce jest dla ciebie, bowiem tutaj zetkniesz

fauny. Możesz tutaj zobaczyć m.in. tukany,

się z cywilizacją Majów, możesz zobaczyć

ary, papugi, małpy , tapiry, jelenie, jagu-

ruiny starożytnego miasta, poznać niektóre

ary, legwany, lisy, czaple, itp. Costa Maya

tajemnice, historię, kulturę tego plemienia.

obejmuje kilka meksykańskich wiosek - Ma-

Nowoczesność przenika przeszłość. W cen-

hahual i Xcalak i rozciąga się od Scalak na

trum tej rybackiej wioski znajduje się plac

południe do południowej granicy Sian Ka-

z kompleksem basenów solankowych, cen-

’an na północy. Do niedawna była niemalże

trum handlowe, bary i restauracje, w któ-

dziewiczą jeżeli chodzi o turystykę, obecnie

rych możesz posmakować wyśmienitych

rozwija się w bardzo szybkim tempie. Ak-

potraw kuchni meksykańskiej, amerykań-

tualnie jest jednym z największych i naj-

skiej, a także lokalne przysmaki. Istnieje

bardziej popularnych portów Meksyku. To

kilka sklepów jubilerskich oraz wiele ma-

tutaj zawija wiele turystycznych statków,

łych sklepów sprzedających wszechobecne

aby nacieszyć się pięknem piaszczystych,

pamiątki. Powszechnie dostępne tylko dla

białych plaż, ciepłem słońca i niewyobra-

pasażerów statków wycieczkowych. Co-
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sta Maya umożliwia dostęp do wielu ruin cywilizacji Majów
na półwyspie Jukatan w tym Chacchoben i Kohunlich . Ten
meksykański port posiada ogromne zasoby naturalne i bogate
wpływy historyczne i kulturowe. Costa Maya oferuje gościom
prawdziwy wgląd w istotę kultury Majów i dziedzictwa meksykańskich Karaibów. Możesz także wybrać się na wycieczkę w głąb dżungli lub zobaczyć rafy koralowe znajdujące się
zaledwie 150 m od brzegu. Niezwykłym pięknem zachwyci
cię zapewne laguna siedmiu kolorów, Bacalar. Costa Maya
jest jednym z dziesięciu portów zachodnich Karaibów, który został zwycięzcą jako Port Seatrade Insider’s of the Year.
Obecnie codziennie odwiedza go około 6000 turystów. Jedną
z głównych atrakcji Costa Maya jest słynna Banco Chinchorro.
To największy atol na półkuli północnej. Możesz podziwiać
niesamowitą florę i faunę, a także wiele wraków statków pochodzących z XVI wieku. (ponad 150). Wrażenia są po prostu
fascynujące. Costa Maya to miejsce niezwykle urokliwe, w
pełni zintegrowane z przyrodą, otoczone przez pięć rezerwatów przyrody o niezwykłej urodzie. To tutaj rozwija się ekoturystyka i różne formy aktywnego spędzania wolnego czasu
m.in. duży wybór sportów wodnych takich jak nurkowanie

i snorkeling, gdzie możesz zobaczyć wiele
różnych, kolorowych ryb tropikalnych, jak
również gąbki, koralowce, rozgwiazdy, itp.
Jeśli wolisz bawić się na plaży, zachęcam
do uczestniczenia w „beach party”, gdzie
można cieszyć się degustowaniem rozmaitych napojów, którym towarzyszą smaczne
meksykańskie przekąski. Jeżeli chciałabyś
doświadczyć więcej emocji i adrenaliny,
to jest jazda konna bądź wynajem quadu i
wyprawa do niebezpiecznej dżungli. Średnia temperatura powietrza to 28 °C, dlatego
zażywanie kąpieli słonecznych jest niezwykle relaksujące, a takiego białego, drobnego
i miękkiego w dotyku piasku jak tutaj nie
widziałem chyba nigdzie indziej.
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COSTA RICA
rodnością gatunków roślin i zwierząt.
Region ten oferuje turystom mnóstwo
możliwości atrakcyjnego spędzania czasu, wśród nich nurkowanie, surfowanie,
będące wspaniałą okazją do bliskiego,
bezpośredniego kontaktu z naturą. To
tutaj są Parki Narodowe: Tortuguero,
który słynie z ogromnych żółwi i Cahuita – dom ostatnich rdzennych plemion
indiańskich Kostaryki. Puerto Limon
, powszechnie znany jako Limón, jest
stolicą i głównym ośrodkiem prowincji
Limón. Liczy około 60.000 ludności (w
tym z okolicznych miast) i obejmuje społeczność Afro-Karaibów. Część śladów
społeczności sięga korzeni jamajskich
robotników, którzy pracowali tutaj pod
koniec XIX wieku, budując linię kolejoJest takie miejsce na Ziemi, gdzie morze
wita się z dżunglą … to Costa Rica Limon
leżąca na Karaibskim wybrzeżu. Reprezentowana przez Puerto Limon prowincja
ma tylko 200 kilometrów linii brzegowej.
Swym zasięgiem obejmuje wybrzeże od
ujścia rzeki San Juan na północy, do ujścia
rzeki Sixaola na granicy z Panamą. Od
południa zaś zajmuje rozległy , górzysty
obszar z najwyższym szczytem Mt. Chirripó , w Kordylierze Talamanca. To dziki i
piękny region z prehistorycznymi lasami
deszczowymi. Na pogodę składa się bez-

60

pośrednio przepływ ciepłego, wilgotnego

z najpiękniejszych plaż, cień kokosowych

wą. Pozostała część ludności wywodzi

powietrza niesiony od wód przez wiatr

drzew rosnących wzdłuż plaż... Kostaryka

się Nikaragui, Panamy i Kolumbii. Tu

północno-wschodni. Efektem jest wyraź-

to kraj jakże zróżnicowany geograficznie,

także wśród odwiedzających Puerto Li-

ny klimat bez pory suchej, choć wydaje się

z pięknymi lagunami na północy i wy-

mon byli piraci, którzy wykorzystywali

być mniej deszczowy w miesiącach: mar-

sokimi górami Talamanca na południu.

te spokojne wody jako dogodne dla sie-

cu, kwietniu, wrześniu i październiku, a

Limon została odkryta przez Krzysztofa

bie kryjówki. Port - miasto wydaje się, że

zwykle pada najwięcej w czerwcu, lipcu,

Kolumba, który wylądował tu w 1502 r.

niewiele się zmieniło w międzyczasie.

sierpniu, listopadzie i grudniu. Tereny

Klimat jest tutaj prawie zawsze gorący i

Puerto Limon posiada dwa terminale

nizinne pozostają ciepłe i wilgotne przez

wilgotny przez cały rok. W tej części Ko-

portowe, Limón i Moin, które pozwalają

cały rok, natomiast w górnych partiach

staryki notuje się także najwyższą ilość

na handel (głównie bananów i kakao),

są chłodniejsze i bardziej wilgotne. Ta

opadów, z dużymi ulewami od maja do

a także kotwiczenie statków wyciecz-

fascynująca prowincja Kostaryki na kara-

sierpnia i od grudnia do stycznia, stąd

kowych. Puerto Limon jest znany w

ibskim wybrzeżu oferuje turystom jedne

przyroda zachwyca bujnością i różno-

Kostaryce z dorocznego festiwalu o na-
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zwie Carnaval , który trwa przez tydzień,
a zaczyna się 12 października. To właśnie
tego dnia w 1502 r. dotarł tutaj Krzysztof
Kolumb. Potężny huragan zmusił go do
zakotwiczenia uszkodzonego statku u
wybrzeży Kostaryki. Podczas gdy załoga
wykonywała naprawy, Kolumb odważył
się wejść na ląd, a był to port Limon. Październikowy Festiwal zainicjował lokalny
lider i działacz Alfred Josiah Henry Smith
(znany jako „Mister King”), który pomógł
zorganizować pierwszy carnaval w październiku 1949. To niezwykłe wydarzenie
kulturalne trwa przez tydzień i obejmuje
parady, , muzykę, taniec, smakowanie
rozmaitych potraw oraz w ostatnią noc,
koncert w Parku Vargas z udziałem wielkiej gwiazdy. Tylko osiemdziesiąt mil na
wschód od lotniska, znajduje się słynny
Park Narodowy Tortuguero , kilometry
turystyki kulturowej i przygody. Znajduje
się tu także ogród botaniczny, ogród kolibra i malowniczy staw pełen niezwykłych
zwierząt. W sąsiedztwie Parku Narodowego Braulio Carrillo usytuowany jest
prywatny rezerwat, po którym możesz
poruszać się specjalną kolejką linową , by
zobaczyć m.in. żabi staw, ogród motyli i
Serpentarium. Podróż kolejką jest ekscytująca, gdyż zawieszona powyżej dna lasów tropikalnych umożliwia obserwację i
niezwykły widok z lotu ptaka na tę bujną
roślinność i przebogatą przyrodę. Możesz
popłynąć kanałem i dotrzeć do Tortuguero . To Park Narodowy utworzony w
celu ochrony zielonych żółwi morskich i
ich siedlisk lęgowych. Jest to świetna okazja do zapoznania się z rodzimą florą Codoskonale zachowanych lasów deszczo-

na Morze Karaibskie i przypływające tu-

sta Rico i zobaczyć niesamowitą faunę, w

wych. Jeżeli chcesz poznać bagna idź na

taj statki wycieczkowe. Dla poszukiwaczy

tym leniwce, tukany, małpy i kapucynki.

północ, gdy chcesz zobaczyć góry , udaj

pamiątek i wyrobów lokalnych idealny

Niedawno, bo w 2008 roku powstał tutaj

się na południe, jeżeli chcesz zanurzyć się

jest deptak, który prowadzi od nabrzeża

nowy obiekt Rain Forest Veragua, w któ-

w ciepłych wodach Atlantyku, podążaj

do kolorowego Central Market. Dwa ki-

rym znajduje się terrarium, interaktywne

wzdłuż fascynującego wybrzeża. Możesz

lometry na północ od Limon znajduje się

ranarium, oglądać możesz kolibry, nie-

także skorzystać z szerokiej oferty wy-

Playa Bonita (Pretty Beach), która jest bez-

zwykle barwne motyle. I znowu pojawia

cieczek łodzią lub statkiem połączonych

piecznym miejscem do pływania. Możesz

się tu kolejka linowa, którą możesz poru-

z wieloma atrakcjami, jak na przykład

podpłynąć na Isla Uvita (Uvita Island),

szać się setki metrów w powietrzu, ponad

zwiedzanie plantacji bananów, czy wy-

gdzie znajdują się wysokie fale, tam sur-

ziemią, przechodząc przez szum kaskady

ruszenie na szlak w dżunglę. Polecam

fowanie jest idealne. Inną atrakcją jest po-

wodospadów i przez niemal bezgłośne

kąpiel w krystalicznie czystej wodzie

łożony w Estrella Valley około 75 minut

lasy tropikalne. Z roku na rok wzrasta

rzeki Bananito. Możesz także odwiedzić

na południowy zachód od Limon, Bocu-

liczba chętnych do odwiedzenia tego nie-

Parque Vargas (Vargas Park) z widokiem

are Jungle. Oferuje ekscytujące połączenie

zwykle ciekawego skrawka świata.
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PANAMA

tem dzierżawy ziemi. Uprawia się głównie na
eksport: banany, trzcinę cukrową, kakaowiec
i kawę, a także owoce: pomarańcze, awokado,
mango, ananasy. Eksploatacja lasów dotyczy
głównie jakże cennego drzewa mahoniowego.
Łowi się tutaj tuńczyka , krewetki, homary oraz
perłopławy znany na całym świecie Archipelag
Perłowy. Ale nie będę przecież przemierzał całej Panamy, chciałbym opowiedzieć Ci o stolicy
Panamy, rzecz dziwna, która nazywa się także
Panamá. Do tego portu nad Oceanem Spokojnym w pobliżu Kanału Panamskiego gdy przypłynęliśmy, to zostałem dosłownie „porażony”,
ba oczarowany jakże innym kolorytem niż to
co widziałem w Limon. Tam kontakt z dziką
przyrodą tu – zupełnie inaczej, zetknięcie z zachodnią cywilizacją. Niewiele miast w Ameryce
Łacińskiej może się równać z różnorodnością i
otwartością na świat co Panama City. Możesz
tutaj zetknąć się z pamiątkami przeszłości jak
i uderzającą nowoczesnością. Jego atmosfera
jest zaskakująco podobna do potężnych miast
handlowych w Azji, bardziej niż gdziekolwiek
indziej. To tętniące życiem centrum międzynarodowej bankowości i handlu. Panuje tu morski
klimat tropikalny. Pora sucha trwa od grudnia
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Tymczasem płyńmy dalej … Przed nami uka-

aktywnej sejsmicznie. Klimat równikowy na

do kwietnia, a deszczowa od maja do listopa-

zuje się nowy ląd – to Panama. Jest państwem w

północy, wybitnie wilgotny na południu . Śred-

da. Najwyższe średnie temperatury miesięcz-

Ameryce Środkowej, położonym nad Morzem

nia temperatura miesięczna wynosi : 26–28 °C

ne notuje się od marca do maja (ponad 30 st.

Karaibskim i Oceanem Spokojnym. Graniczy z

na nizinach i ok. 17–10 °C w górach. Na wy-

C), a najniższe w grudniu (nieco ponad 20 st.

Kolumbią (225 km) i Kostaryką (330 km) . Po-

brzeżu Morza Karaibskiego często są burze (do

C). Miasto robi niesamowite wrażenie, ale nie

siada 2490 km wybrzeża morskiego. Znana jest

200 rocznie). Możesz zaobserwować mnóstwo

wiem za czym tęsknię bardziej : za pobytem w

głównie z Kanału Panamskiego, dzięki któremu

krótkich rzek, wpadających głównie do Oceanu

zgiełku i wśród super nowoczesnych budowli,

statki, aby przepłynąć z zachodu na wschód

Spokojnego. Lasy są tutaj równikowe wilgotne

fantastycznych sklepów z niemalże wszystkim

Ameryki nie muszą opływać Ameryki Połu-

na północy i zrzucające okresowo liście – na

czego dusza zapragnie, bądź spacerując cichy-

dniowej i przechodzić przez Cieśninę Magella-

południu oraz namorzynowe – na wybrzeżu

mi uliczkami zabytkowych dzielnic, czy raczej

na. Terytorium Panamy stanowi wąski (od ok.

Morza Karaibskiego. W kotlinach występu-

za dziką przyrodą i szumem morza … Muszę to

50 km do ok. 200 km) pas lądu, łączący Ame-

je roślinność sawannowa. Najwyższe miejsce

przemyśleć, dlatego płyńmy dalej …

rykę Południową z Ameryką Północną. W naj-

to Volcan de Chiriqui (Volcan Baru) 3475 m

węższej części, zw. Przesmykiem Panamskim,

n.p.m. Obszar ten był zasiedlony pierwotnie

znajduje się Kanał Panamski. Ponad 50% pow.

przez Indian, głównie Czibczów. Do podboju

kraju zajmują wyżyny i góry Kordylierów Cen-

hiszpańskiego znajdował się w zasięgu handlu

tralnych. Na zachodzie Cordillera de Veraguas

prowadzonego przez Azteków i Majów. Przez

z licznymi stożkami wulkanów (m.in. Chiriquí,

Europejczyków odkryty ok. 1501, stał się posia-

najwyższy szczyt kraju, 3478 m), na wschodzie

dłością hiszpańską. Przez cały okres kolonialny

– Serranía del Darién (wys. do ok. 1900 m). Na

był centrum wymiany handlowej. Panama jest

wybrzeżach znajdują się aluwialne niziny. Są

drugim, co do wielkości (obok Hongkongu)

tu liczne zatoki, największe: Panamska (Oce-

centrum międzynarodowej dystrybucji i handlu

an Spokojny) i Moskitów (Morze Karaibskie).

(wolnej strefy handlowej) na świecie. Republika

Wzdłuż wybrzeży znajdują się rafy koralowe

Panamy jest zaliczana przez OECD do rajów

(zwł. na Morzu Karaibskim) i ok. 1600 wysp

podatkowych. Przeważają małe, drobnotowa-

(m.in. Archipelag Perłowy na Oceanie Spokoj-

rowe gospodarstwa rolne i duże plantacyjne,

nym). Obszar Panamy jest położony w strefie

wysokotowarowe. Rozpowszechniony jest sys-
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KOLUMBIA
o władzę, które toczyli hiszpańscy zdobywcy państwo zostało przyłączone do
wicekrólestwa Peru, a od roku 1717 razem z Ekwadorem i Wenezuelą w skład
wicekrólestwa Nowej Granady. Pod koniec osiemnastego stulecia niezadowolenie hiszpańskimi rządami doprowadziło
do rebelii. W 1812 r. na czele walczących
o uzyskanie niepodległości stanął Simon
Bolivar, kolumbijski bohater narodowy.
Ciekawostką jest polski akcent w historii
Kolumbii. Osiedlali się tu bowiem polscy
żołnierze, walczący w armii wyzwoleńczej Bolivara. Do dziś mieszkają tutaj ich
potomkowie. Kolumbię łączą silne historyczne związki z innymi krajami Ameryki Południowej. Wchodziła ona w skład
federacji Wielkiej Kolumbii, gdzie obok
Ekwadoru i Wenezueli znalazła się także
Dziś chciałbym Was zabrać do Kolum-

przybyli tu Europejczycy, zamieszkiwany

Panama. Po jej rozpadzie powstało pań-

bii - państwa położonego w północno-za-

był przez Indian, którzy parali się rzemio-

stwo odpowiadające terytorialnie dzisiej-

chodniej części Ameryki Południowej nad

słem artystycznym. Bogactwo ich cywiliza-

szej Kolumbii - Nowa Grenada. Od 1830

Morzem Karaibskim (wraz z wyspami:

cji przyczyniło się do narodzin legendy o

jest samodzielną republiką, do 1861 pod

San Andrés, Providencia, Serrana, Ronca-

Złotej Krainie, El Dorado. Pierwszym kon-

nazwą Nowa Granada, do 1903 obejmo-

dor) i Oceanem Spokojnym ( z wyspami:

kwistadorem był przybyły w 1499 r. Alon-

wała Panamę. Przez wiele lat Kolumbię

Gorgona, Gorgonilla, Malpelo). Panuje tu

so de Ojeda. Od tej pory Kolumbia stała się

trawiła wojna domowa, która pochłonęła

klimat tropikalny i chłodniejszy w górach.

celem wielu hiszpańskich wypraw rabun-

tysiące ludzkich istnień. Związane to było

Stolica została zlokalizowana w Bogocie.

kowych. Potem zaczęto zakładać pierwsze

z produkcją i handlem kokainą oraz wal-

miasta dla stałych osadników. Po walkach

kami między kolumbijskimi liberałami i

Kolejny cel mojej podróży, jest niewątpliwie krajem kontrastów. Z jednej strony
urzekające krajobrazy, kolonialna architektura i słoneczne, piaszczyste plaże oraz
tłum tańczących, rozbawionych, sympatycznych tubylców, ośnieżone andyjskie
szczyty i amazońska dżungla, z drugiej
kwitnąca wręcz przestępczość – handlarze narkotyków, nieletnia prostytucja,
ofiary w ludziach na porządku dziennym,
terror, porwania, strach przed wyjściem
na ulicę.
A to wszystko za sprawą burzliwej
historii tego egzotycznego kraju i jego
naturalnych bogactw. Obszar dzisiejszej
Kolumbii na początku XVI wieku, zanim
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geński poeta don Luis Carlos Lopez, w
którego sonecie na cześć miasta, właśnie
stare buciska znalazły swoje miejsce.
Koniecznie wypada też zajrzeć do
domu kolumbijskiego noblisty Gabriela
Garcii Marqueza znanego m. in. z powieści „Sto lat samotności”.
Wróćmy do legendarnych skarbów
Karaibów... Na jednej z ulic aż roi się
od sklepów jubilerskich. Emeralds czyli
szmaragdy oprawione w złoto – to główna oferta sklepów. Nic dziwnego, wszak
Kolumbia słynie z bogatych złoży tych
cennych kamieni. Połowa światowego
wydobycia pochodzi właśnie stąd. Ale na
zakup cudeniek oferowanych przez złotkonserwatystami. Do tej pory Kolumbia

sokie kamienice z drewnianymi drzwia-

ników mogą sobie pozwolić tylko praw-

cieszy się złą sławą, jeśli chodzi o liczbę

mi zaopatrzonymi w kołatki, wysokie

dziwi bogacze, bo ceny są horrendalne.

zabójstw i porwań oraz nadal jest głów-

okna chronione drewnianymi ozdobnymi

Wziąwszy pod uwagę, że Kolumbia jest

nym producentem kokainy na świecie.

kratami, zamykane żaluzjami. Wysokie

największym w Ameryce Południowej

Od 2002 do 2010 prezydentem kraju był

sufity zdobione stiukami i obowiązko-

nielegalnym producentem kokainy i ma-

neokonserwatysta Álvaro Uribe, w 2006

wo - ukwiecone balkony. Nie bez powo-

rihuany, muszę stwierdzić, że Cartagena

roku został wybrany na drugą kadencję,

du więc miasto jest na liście Światowego

jest miejscem spokojnym. Nie zdarzyło

co nie zdarzyło się w Kolumbii od 100 lat.

Dziedzictwa UNESCO.

mi się, by ktoś chciał mnie oszukać, a nie-

W 2010 roku na tym stanowisku zastąpił go Juan Manuel Santos.

Zachwycają zresztą nie tylko nieduże,
kolorowe domy, ale też ładnie utrzyma-

winne natręctwo spotykało mnie tylko ze
strony sprzedawców pamiątek.

Trudno jest być w Kolumbii i nie

ne place z pomnikami: fundatora miasta

To miejsce dalekie jest od wojny czy

zawitać do Cartageny, zwanej perłą Kara-

- hiszpańskiego konkwistadora Pedro de

narkotyków, te sprawy są ukryte w głębo-

ibów. Rzeczywiście robi niezapomniane

Heredia, ale i np. Miguela de Cervantesa.

kim podziemiu. Raczej kojarzy się z salsą,

wrażenie. Jest jednym z pierwszych miast

Tuż obok fortecy San Filipe znajduje się

rumbą, arepą (mała tortilla), aguardiente

założonych przez Hiszpanów, istnieje od

dość niecodzienny pomnik, mianowicie

(rodzaj napoju alkoholowego) i ludźmi

1533 roku. Położona w północnej części

Monumento a los Zapatos Viejos (Pomnik

uśmiechniętymi, wesołymi i roztańczony-

Kolumbii nad Morzem Karaibskim, roz-

na cześć starych butów). Dwa wielkie

mi. Taka jest właśnie Kolumbia widziana

ciąga się na siedmiu wyspach a zamiesz-

trzewiki, w których można się schować!

oczyma turysty.

kuje ją około milion ludności. To tutaj w

Pomnikiem został uhonorowany karta-

fortecy San Felipe gromadzono złoto,
srebro i szlachetne kamienie zanim wyruszyły drogą morską na Stary Kontynent.
Nic więc dziwnego, że była nękana przez
wielu wrogów Hiszpanii i piratów. Z tego
powodu miasto otoczono murem, który
wyjątkowo dobrze spełnił swoje zadanie.
W 1741 roku Cartagenie nie dał rady nawet angielski admirał Edward Vernon,
który na 186 statkach przywiózł tutaj 23
000 żołnierzy.
W tej zamkniętej fortecy-mieście żyła
elita Nowego Świata. Za murami znajduje się wiele kościołów, klasztorów, place
i pałace. Do najważniejszych z nich należą Inkwizycja Palace, katedra, klasztor
św. Klary, Kolegium Jezuickie. Starówka
szczyci się architekturą kolonialną. Wy-
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Rum Dictador

EKSLUZYWNE SMAKI

Jedną z najciekawszych, a przy tym najbardziej rozpoznawalnych marek kolumbijskich rumów jest Dictador. Gorzelnia, gdzie powstaje, została założona w 1913 roku.
Samą historię nazwy tego trunku należy wzbogacić o kolejne 160 lat
Otóż w 1751 roku do Cartageny przybył namiestnik korony hiszpańskiej Severo Arango y Ferro, który nie tylko
miał zadbać o rozwój gospodarczy, ale także o ciągłość dostaw z zamorskich kolonii Hiszpanii. A były to nie lada
dostawy, bowiem właśnie tu trafiało złoto złupione tubylcom przez konkwistadorów, zanim wypełniło po brzegi
skarbiec hiszpańskiego monarchy.
Nic dziwnego, że cumujące w kartageńskim porcie statki stanowiły niezwykle łakomy kąsek dla piratów, od których aż się roiło na Morzu Karaibskim. Jeszcze dziś można podziwiać potężne mury obronne z zamkiem San Felipe,
które należą do największych atrakcji turystycznych Cartageny (ich długość wynosiła 11 kilometrów!). Miały one
chronić mieszkańców przed korsarzami, lecz jeszcze skuteczniejszy okazał się nowy namiestnik, któremu rozgłos
przyniosły rządy silnej ręki. Szybko miejscowi nadali mu przydomek „Dictador”. Podczas długiego pobytu w zamorskiej kolonii Severo Arango y Ferro odkrył smak miejscowego trunku – rumu. Nie tylko rozsmakował się w nim,
ale zapragnął zająć się jego produkcją. I tak też się stało.
Hołd zamknięty w butelce
Niemal dwa wieki później w jego ślady poszedł Don Julio Arango y Parra, potomek „Dictadora”, który w 1913
roku założył własną destylarnię. W hołdzie złożonym swojemu słynnemu pradziadkowi umieścił jego przydomek
na butelce swojego sztandarowego trunku.
Nowy rum szybko przypadł do gustu Kolumbijczykom. Sukces na rynku lokalnym sprawił, że właściciele marki
zaczęli coraz częściej myśleć o podboju rynków światowych. Udało się to trzeciemu pokoleniu rodu Arango. Rum
rozlewany do charakterystycznych, produkowanych w Japonii butelek, tak jak niegdyś złoto wysyłane
przez „Dictadora”, przepłynął Atlantyk i dotarł do Europy.
Obecnie produkcję rumu nadzoruje osobiście Herman
Arango Parra. W zależności od jego rodzaju, fermentacji poddawana jest melasa lub tzw. „miód” – sok uzyskiwany z
pierwszego tłoczenia trzciny cukrowej.
Później – w stalowych kolumnach lub
miedzianych alembikach – odbywa się
destylacja. Tak otrzymany destylat trafia
do dębowych beczek, w których podlega
starzeniu. Tam właśnie rum uzyskuje
ostateczny „szlif” kształtujący jego walory smakowe i bukiet.
Co ciekawe, w procesie starzenia stosuje się znany z Jerez system solera
– destylat „wędruje” pomiędzy
beczkami ustawionymi w
kilku rzędach, jedne na
drugich, według prostej
zasady – najmłodsze
destylaty na górze, najstarsze – w najniższym
rzędzie.
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www.siemianowice.eu

Siemianowice Śląskie

Trzeba wykorzystywać nasz potencjał
Rozmowa z Jackiem Guzym, prezydentem Siemianowic Śląskich
- Siemianowice Śląskie – miasto
przez setki lat kojarzone z węglem
i stalą. Teraz ze sportem i rekreacją.
To była zaplanowana zmiana wizerunku?
- I tak i nie. Przemiany gospodarczo-ustrojowe nie oszczędziły naszego miasta. W efekcie upadły dwa
najpotężniejsze zakłady pracy: kopalnia i huta. Bez zatrudnienia z dnia na
dzień zostało co najmniej kilka tysięcy
ludzi. Staliśmy się czerwoną latarnią
śląskiego bezrobocia. Było oczywiste,
że potrzeba zmian. I to nastąpiło. Oży-

- Same obiekty jednak to nie

dzać wolny czas w bardzo różny spo-

wienie gospodarcze, które skutkowa-

wszystko. Potrzeba przecież dodat-

sób. To ma jakiekolwiek przełożenie

ło rekordowym – nawet w skali całe-

kowych nakładów, organizacji wy-

na przykład w rozmowach gospodar-

go kraju – zmniejszeniem bezrobocia

darzeń sportowych. Jak tutaj wyglą-

czych z potencjalnymi inwestorami?

o ponad 20 punktów procentowych

da sytuacja?

zrobiło swoje. Pojawili się u nas pol-

- Bardzo dobrze. W ostatnich kilku

zagraniczni inwestorzy rzecz jasna inte-

scy i zagraniczni inwestorzy. Potrzeba

latach mieliśmy sporo imprez o cha-

resują się infrastrukturą, siecią komuni-

było także właśnie zmiany wizerunku

rakterze ogólnopolskim, czy wręcz eu-

kacyjną, ale też właśnie możliwościami

miasta. Sam, jeszcze jako dokoopto-

ropejskim. To chociażby Mistrzostwa

zagospodarowania wolnego czasu. A

wany do jednej z komisji Rady Miasta,

Europy w hokeju na trawie, mecz mię-

tutaj rzeczywiście mamy sporo do zaofe-

walczyłem o ówczesną Halę Zborną.

dzypaństwowy Polska – Francja w ka-

rowania. To chociażby wspomniana już

Powstał tam Kompleks Sportowy

rate, czy Mistrzostwa Europy w strzela-

strzelnica myśliwska, czy pole golfowe.

„Michał”. Postanowiłem lobować już

niu, zorganizowane na naszej strzelnicy

Te ostatnie ma już status 18-dołkowego

wtedy na inwestowanie w sport i re-

myśliwskiej. Za każdym razem byliśmy

i możliwość organizowania dużych,

kreację. Powstał Kompleks Sportowy

chwaleni przez europejskie federacje za

ogólnopolskich turniejów. Właściciele

„Siemion”,

wielofunkcyjne

perfekcyjną organizację. Z kolei na bie-

pola chcą się rozbudowywać, rozwijać.

„Sporcik”, boisko przy Młodzieżo-

żącą działalność sportową przeznacza-

Jesteśmy w stałym kontakcie. Tam gdzie

wym Domu Kultury „Jordan”. Można

my rok w rok prawie 7 mln zł. Są więc

miasto może pomagać – pomaga. Zdaje-

tak wymieniać bez końca. W sumie

odpowiednie nakłady, duże imprezy i

my sobie wszak sprawę z tego, że taki

na inwestycje sportowo-rekreacyjne

baza sportowa. Niczego nie brakuje.

obiekt jest niesamowitą promocją całego

boisko

wydaliśmy w ostatnich latach blisko
40 mln zł.
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- Jak najbardziej. Prawda jest taka, że

- W Siemianowicach Śląskich,
dzięki innym obiektom, można spę-
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miasta. Grzechem byłoby tego nie wykorzystywać.

www.chorzow.eu

Chorzów, miasto kultury, sportu i wypoczynku
Rozmowa z Andrzejem Kotalą, prezydentem Chorzowa
- Chorzów w ciągu ostatnich lat

- Chorzów jednak kojarzy się przy-

zmienił swój wizerunek, z miasta

jezdnym głównie z Wojewódzkim Par-

kojarzonego głównie z przemysłem,

kiem Kultury i Wypoczynku, Stadio-

staje się powoli miastem z ciekawą

nem Śląskim i …. Ruchem Chorzów.

propozycją edukacyjną, kulturalną,

- Na pewno tak jest, sam park w

sportową a także wypoczynkową. Co

ubiegłym roku przyciągnął ponad 3

dzisiaj Chorzów ma do zapropono-

miliony gości. Niezmiennie od lat, jest

wania mieszkańcom, a co gościom?

on największym turystycznym atutem

- Rzeczywiście Chorzów zmienia

Chorzowa, czymś unikalnym w skali

się bardzo szybko. Nowe inwestycje,

europejskiej. Atrakcyjność tego ponad

ciekawe imprezy, zadbany i zachęca-

600 hektarowego, niepowtarzalnego

jący do odwiedzin parkowy teren, a

kompleksu przyrodniczo-rekreacyjne-

także oferta kulturalna na wysokim

go z Wesołym Miasteczkiem, Ogrodem

poziomie, to najważniejsze atuty, któ-

Zoologicznym, Parkiem Etnograficz-

rymi chcemy przyciągnąć do nas go-

nym, Planetarium, hotelem i komplek-

ści, cały czas dbając także o ciekawą

sem otwartych basenów, przyciąga

ofertę dla mieszkańców. Chorzow-

tłumy mieszkańców regionu i odwie-

skie Centrum Kultury, Teatr Roz-

działają takie kluby sportowe jak Cle-

dzających z całego kraju. Park zawdzię-

rywki, stałe imprezy kulturalne, ta-

arex czy Klub Piłki Ręcznej Ruch Cho-

cza dużą popularność Stadionowi Ślą-

kie jak Bluestracje, Festiwal Stróżów

rzów. Bardzo dobre wyniki osiąga

skiemu. Znany jest w kraju nie tylko

Poranka, Chorzowski Teatr Ogro-

również Dzielnicowy Ośrodek Sportu

ze wspaniałych meczów reprezentacji

dowy, Studencki Międzynarodowy

i Rekreacji „Sokolnia”, specjalizujący

Polski w piłce nożnej , ale i koncertów

Festiwal Folklorystyczny, Festiwal R.

się w gimnastyce artystycznej.

mega gwiazd muzyki. Chorzowski

Riedla, Święto Miasta, bogata oferta

- Jednak Chorzów to nie tylko roz-

gigant aktualnie jest modernizowany

domów kultury czy wreszcie Woje-

rywka, to także starania o poprawę

i wkrótce doczeka się zadaszenia wi-

wódzki Park Kultury i Wypoczynku

infrastruktury,

no-

downi. Już za rok będzie najnowocze-

to najciekawsze propozycje dla osób

wych inwestorów, kreowanie nowej

śniejszym wielofunkcyjnym, na 50 tys.

w każdym wieku. Także oferta edu-

przestrzeni publicznej….

widzów, obiektem sportowym Dużą

pozyskiwanie

kacyjna, jest godna polecenia: siedem

- Oczywiście, w ostatnich latach w

popularnością cieszą się organizowane

wyższych uczelni, Śląskie Między-

Chorzowie powstało wiele nowych

w Parku imprezy plenerowe. Miłośnicy

uczelniane Centrum Edukacji i Badań

inwestycji, miasto cały czas zmienia

aktywnego wypoczynku mogą korzy-

Interdyscyplinarnych, którego bu-

się na lepsze. To czym można się po-

stać z ponad 20 km oznakowanych tras

dowę rozpoczął Uniwersytet Śląski

chwalić, to na pewno zrewitalizowa-

rowerowych a od ubiegłego roku rów-

na terenie po byłej jednostce wojsko-

ny teren stawów „Amelung” przy ul.

nież z całorocznej siłowni na wolnym

wej, bogata propozycja dla uczniów

Żołnierzy Września, gdzie powstało

powietrzu. Klubu Ruchu Chorzów nie

wszystkich typów szkół, a także

piękne osiedle mieszkaniowe. Wśród

trzeba reklamować, to marka sama w

Chorzowskie Festiwale Nauki. Oferta

znaczących inwestycji warto również

sobie. Mam nadzieję, że w niedługim

sportowa miasta zawsze była atrak-

wymienić przykrycie Rawy i wymia-

czasie rozpocznie się przebudowa sta-

cyjną zarówno dla mieszkańców, jak i

nę ponad 10 km wodociągów i kanali-

dionu Ruchu, tak aby stał się nowocze-

gości. Prócz Ruchu Chorzów, prężnie

zacji w mieście.

snym obiektem na miarę XXI wieku.
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Odrzutowce
nie będą
potrzebne

Całonocna impreza, event pełen atrakcji
i zdrowa rywalizacja podczas turnieju
Silesia Business&Life Golf Cup. Tego
wszystkiego nie zabraknie 22 maja
na polu golfowym w Siemianowicach Śląskich. Magazyn „Silesia Business&Life” przy wsparciu sponsorów
z różnych branż handlu i usług, mediów, a także władz miast chce wpisać w śląski kalendarz wydarzeń to nietuzinkowe przedsięwzięcie. W ten sposób
redakcja pisma na czele z redaktorem naczelnym
Klaudiuszem Sevkovicem zamierza stać się prekursorem imprez na wysokim poziomie. „Poziom” ten,
to z jednej strony odpowiednia organizacja, zapewnienie licznych atrakcji, a z drugiej połączenie sportu, dobrej zabawy i kwestii biznesowych. Wszystko
to gwarantuje pierwszy zorganizowany na Śląsku
Turniej Golfa. To innowacyjny pomysł na organizację imprezy zamkniętej – skierowanej do golfistów,
znanych osobistości i ludzi biznesu.
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- Zainteresowanie tym wydarze-

sia Business&Life Golf Cup dopraco-

niem jest dosyć duże – patronat nad

wywany jest już w szczegółach, ale nie

turniejem objęli prezydenci Chorzowa

chcemy na razie zdradzać wszystkich

i Siemianowic Śląskich. Natomiast re-

atrakcji. Imprezę rozpoczynamy pro-

lacjonować przebieg imprezy będzie

fesjonalnym turniejem golfowym, w

telewizja Orange Sport. Program Sile-

którym wezmą udział zawodnicy po-
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lach Katowic Sofa&Genesis. Jeśli entu-
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zjazm towarzyszący organizatorom w
czasie przygotowywania turnieju, w
jego trakcie zarazi także zaproszonych
gości... to wydarzenie z pewnością bę-

22 MAJA

GOLF CUP

2011

dzie pretendować do miana cyklicznej
imprezy na najwyższym poziomie. W
efekcie Silesia Business&Life Golf Cup
znajdzie się nie tylko w tegorocznym

- Źródeł najlepiej szukać w samym

kalendarzu imprez odbywających się

magazynie „Silesia Business&Life”.

w naszym regonie, ale także w każ-

Śląski Klub Golfowy w Siemianowi-

dym następnym. Na temat turnieju

cach Śląskich od samego początku

poprosiliśmy o wypowiedź jego po-

zagościł na naszych łamach. Artyku-

mysłodawcę Klaudiusza Sevkovica.

ły dotyczące golfa przyjęte zostały z

- Nietuzinkowa, wymagająca do-

bardzo dużym zainteresowaniem na-

brej organizacji i odpowiedniego za-

szych Czytelników. Atmosfera i po-

plecza inicjatywa. Mowa tu oczywi-

zytywne odczucia po mojej wizycie w

ście o pierwszym turnieju golfowym

Siemianowicach spowodowały, iż w

na Śląsku...

mojej głowie zrodził się pomysł zorga-

- Jest to pierwsza tego typu impreza

nizowania prestiżowej imprezy.

na tę skalę, która odbędzie się w naszym regionie. Faktycznie, organizacja
turnieju to ogromne przedsięwzięcie

- Dlaczego właśnie Siemianowice?
- Dobre pytanie... Wcześniej byłem
już na kilku turniejach golfowych i
zwiedziłem różne pola. Pomyślałem,
że skoro w innych miejscach może
odbywać się taka impreza, to dlaczego nie na Śląsku? Naszemu magazynowi zależy na promowaniu naszego
regionu, a impreza tej rangi odbije się

logistyczne i organizacyjne, dlatego
siadający minimum handycup

też profilaktycznie założyliśmy dłuż-

26. Około południa wystartuje

szy czas na jego przygotowanie. W

event z atrakcjami, które my-

sumie plany i prace związane z turnie-

ślę, że zaabsorbują nawet naj-

jem rozpoczęliśmy już osiem miesięcy

bardziej wymagających gości.

temu. Dziś sądzę, że była to odpo-

Wachlarz eventowych możli-

wiednia perspektywa czasowa na to,

wości zaspokoi zarówno tych

by zorganizować imprezę na wysokim

lubiących sztukę, jak i konese-

i satysfakcjonującym wszystkich po-

rów dobrych trunków, a nawet

ziomie.

pasjonatów mody. Energię, której nie uda się spożytkować w

- Imprezę na wysokim poziomie

trakcie całego dnia, będzie moż-

można przygotować w wielu miej-

na wykorzystać na całonocnej

scach... A zwyciężyło jednak pole

imprezie w prestiżowych loka-

golfowe. Gdzie źródło tej decyzji?
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22 MAJA

GOLF CUP

- Jest to wyzwanie, któremu chcemy

żowało się wiele różnych koncernów,

sprostać w następujący sposób. Impre-

które w czasie jej trwania będą prezen-

za generalnie składa się z trzech części

tować swoje produkty i usługi.

– etapów. Pierwszy z nich to turniej

2011

golfowy, w którym weźmie udział 40

- No tak, pojawi się dużo różnych

najlepszych golfistów ze Śląska. Do

atrakcji, bo przecież nie każdy uczest-

tej liczby dołączy jeszcze grupa 20 za-

nik imprezy potrafi grać w golfa...

wodników, którzy będą reprezento-

- Tutaj muszę Panią zaskoczyć, bo

wać sponsorów, naszych partnerów.

na turnieju każdy – profesjonalista

Chęć w grze zapowiedzieli również

czy amator – będzie miał okazję ude-

znani polscy sportowcy i artyści, któ-

rzyć piłeczkę golfową. W trakcie im-

rzy otrzymają tzw. dziką kartę. Drugi

prezy umożliwimy naszym gościom

echem nie tylko w całej Polsce, ale i za

etap to event, czyli okazja do spotkań

próby swoich sił w Akademii Golfa,

granicą.

biznesowych w zupełnie nietypowym

w ramach której każdy pod okiem in-

klimacie. Brak biurowego wystroju,

struktora przybliży sobie tę dyscypli-

- Jak szeroka ma być ta skala?

oficjalnych uniformów, a w zamian

nę sportu.

- Turniej to impreza kierowana

piknik na świeżym powietrzu z lamp-

przede wszystkim do środowiska biz-

ką wina. W trakcie eventu odbędą się

- Czyli amatorów kija golfowego

nesowego nie tylko z czołowych firm

pokazy mody, biżuterii, degustacja

nie czeka tylko degustacja win i prze-

ze Śląska. Wśród osób zaproszonych

win i koktajli. Będzie można podziwiać

kąsek, ale także możliwość wypróbo-

są także firmy z całej Polski, a nawet

występy artystów i galerie obrazów.

wania swoich golfowych umiejętno-

zza granicy. W turnieju wezmą udział

Dla smakoszy podniebienia przygo-

ści.

między innymi gracze z Anglii i Au-

towaliśmy specjały kuchni włoskiej i

- Zgadza się, być może niejeden

strii, więc naprawdę atmosfera będzie

japońskiej. W naszą imprezę zaanga-

uczestnik w ten sposób złapie bakcyla

międzynarodowa. Początkowo zakła-

gry w golfa. Dodam, że na koniec ca-

daliśmy przedsięwzięcie o zasięgu lo-

łego turnieju planujemy jeszcze jeden

kalnym, ale w trakcie jego organizacji

„akcent”. Ostatnią częścią tego cało-

urosło do rangi międzynarodowej.

dziennego spotkania będzie impreza w
prestiżowym katowickim lokalu – Sofa-

- Czołowe firmy, międzynarodo-

&Genesis. Każdy z naszych partnerów

wi goście – tacy uczestnicy to duże

będzie mógł zaprosić swoich gości do

wyzwanie dla organizatorów... ale

tych klubów i bawić się całą noc.

pewnie redaktor naczelny lubi takie
- Turniej golfowy będzie mozaiką

wyzwania...

gości tworzoną przez biznesmenów,
golfistów, celebrytów... Czy taka
kompozycja sprzyja dobrej grze?
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- Zanim odpowiem, to dodam, że

od dawna, ważna będzie rywalizacja.

- To pomysł na profesjonalną impre-

używając słowa celebryci w związku

Jednak sądzę, że zaraz obok niej po-

zę, która stwarza przyjazne warunki

z turniejem mamy na myśli ludzi zna-

jawi się też dobra zabawa i przyjazna

do wspólnej zabawy najlepszych gol-

nych ze swoich osiągnięć, sukcesów

atmosfera. Dla nas – dla redakcji – tur-

fistów, liczących się w branży biznes-

czy talentów.

niej to przede wszystkim rekreacja i

menów i utalentowanych, znanych

dążenie do tego, by każdy z gości był

ludzi. Chcemy zaoferować tym róż-

- A więc celebrytów w sensie pozy-

zadowolony z tego, co chcemy mu

nym grupom nietypowe środowisko

tywnym. Nie mówimy tu o tych, któ-

zaoferować. Satysfakcja uczestników

współpracy. Składa się na nie świetna

rzy są „znani z tego, że są znani”.

imprezy może być przepustką do or-

zabawa, wiele atrakcji, profesjonalna

ganizowania cyklicznych turniejów

organizacja i dyskusje w formie „light

golfa na Śląsku.

talk”, a więc mniej formalne i bardziej

- Dokładnie tak. Zwracam na to
uwagę, bo wiem, że wielu znanych
ludzi nie przepada za określeniem
celebryta. Natomiast w przypadku
naszego turnieju to określenie ma tyl-

komfortowe rozmowy o interesach.
- Co jeszcze trzeba zaplanować w
związku z turniejem?

Wreszcie, turniej to też jakiś rodzaj
manifestacji...

ko i wyłącznie pozytywny wydźwięk.

- Jedyną rzeczą, którą muszę jeszcze

Wracając do pytania, tak naprawdę

przygotować to odpowiednia pogoda...

- Manifestacji czego?

świat biznesu, popularności i sportu

teoretycznie nie dająca się zaplanować.

- Chcemy pokazać, że na Śląsku

łączy się ze sobą. Najlepszym przykła-

Teoretycznie, bo ciągle się śmieję, że

mogą odbywać się profesjonalne im-

dem przenikania tych sfer jest postać

gdyby turniej odbywał się w Moskwie,

prezy na lokalną, ogólnopolską i mię-

Mariusza Czerkawskiego, który zawo-

to na pewno Putin wysłałby odrzutow-

dzynarodową skalę.

dowo grał w hokeja, a hobbistycznie w

ce w atmosferę i rozpylił w niej odpo-

golfa. Poza tym większość profesjonal-

wiednie środki zmieniające aurę. Nas,

- Do turnieju zostało jeszcze trochę

nych golfistów to na co dzień prezesi

co prawda jeszcze na taki zabieg nie

czasu. Pomyśli Pan jednak nad tymi

dużych firm i koncernów.

stać, ale zabezpieczyliśmy się przed

odrzutowcami?

„awarią” pogodową w bardziej prosty

- Nie będę powielać putinowskich

- Golf jest dziś modny.

sposób. Po pierwsze zaplanowaliśmy

pomysłów. Stawiam na oryginalność i

- To jest pewien trend, który moż-

turniej na maj, w którym pogoda zwy-

wierzę w moje stale towarzyszące mi

na dostrzec na świecie i powoli także

kle dopisuje. Poza tym zbudujemy na

– przynajmniej do tej pory – szczęście

w Polsce. Biznesmeni częściej sięgają

polu odpowiednią infrastrukturę chro-

do dobrej pogody.

po kij golfowy, niż przebierają się w

niącą przed deszczem.

spodenki i grają w koszykówkę.

- Pewnie tym razem szczęście zno- Inicjator, organizator, redaktor

- Turniej, to będzie rywalizacja w

naczelny i ktoś, kto lubi nowe wy-

czystej postaci czy także z domieszką

zwania – mówiąc krócej Klaudiusz

rekreacji?

Sevkovic. Jak na półmetku przygo-

- Pewnie dla uczestników turnieju,
szczególnie tych grających w golfa

wu się uśmiechnie. Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Dominika Tkocz

towań do turnieju określa Pan ten
pomysł?
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GOLF
CUP 2011
SILESIA BUSINESS&LIFE

Sponsorzy turnieju

Partnerzy turnieju

Organizatorzy turnieju
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www.silesiabl.pl

S

Patronat nad turniejemILESIA
objęli prezydenci
miast Chorzowa i Siemianowic
BUSINESS&LIFE
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The Silesian Golf Club
Siemianowice Śląskie
18 Hole Course

78

www.slaskiklubgolfowy.pl
S
ILESIA BUSINESS&LIFE

Wszystkich chętnych zapraszamy na zajęcia do Centrum
Fitness MONOPOL w Katowicach przy ul. Dyrekcyjnej 2.
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MARIUSZ CZERKAWSKI

SPORT

Jakiś czas temu jego świat rządził się innymi prawami. Innymi, a więc nie takimi, jakimi rządzi się świat większości ludzi... Treningi,
odpowiednia dieta, kij hokejowy i lodowisko. Do
tych wyraźnie zdefiniowanych wytycznych dochodził jeszcze jeden – niepisane prawo sukcesu. Mariusz
Czerkawski w 2008 roku zdecydował, że zakończy swoją sportową karierę. Nikt nie ma wątpliwości, że zasłużył
wreszcie na życie według praw zwykłego człowieka...
Dziś udziela się charytatywnie, poświęca czas rodzinie, a
gdy ma wolną chwilę, sięga po kij… ale ten golfowy. Można powiedzieć, że jest „prawie” normalnym człowiekiem – „prawie”, bo
jego nieprzeciętne osiągnięcia sportowe nie pozwalają o sobie zapomnieć.
Sportowiec urodził się w Radomsku, ale potem razem z rodzicami przeniósł
się do Tych. Z hokejem spotkał się właśnie w tym mieście, gdzie wstąpił do klubu GKS Tychy. Okazało się, że to spotkanie nie było przypadkowe. Czerkawski
szybko trafił do szwedzkiej ligi Elitserien. Coraz lepsze występy na lodzie i tytuł
najlepszego gracza w sezonie 1990/1991 stały się przepustką do Narodowej
Ligi Hokeja. W sumie w NHL polski zawodnik rozegrał 745 meczów - strzelił 215
bramek, a przy 220 asystował. Brał też udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Abertville w 1992 roku, a w 2000 roku zagrał w meczu gwiazd podczas
NHL All Stars Weekend w Toronto.
Mariusz Czerkawski to nie tylko ktoś, kto kojarzy się z występami na lodzie,
ale także postać, która została doceniona na innych płaszczyznach. 21 czerwca
2004 r. za wybitne zasługi dla rozwoju hokeja na lodzie i za osiągnięcia w działalności społecznej prezydent Aleksander Kwaśniewski nadał Czerkawskiemu
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Sportowiec został także doceniony
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Jesteś tak dobry,
jak twój ostatni mecz
przez jego rodzinne miasto – w postaci nadania mu przez Tychy honorowego
obywatelstwa. Zdobył także Superchampiona w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” i „TVP” za całokształt kariery. Rok później w rękach zawodnika znalazł się również „Złoty Krążek” – wręczony przez dziennikarzy TVP Sport, Magazynu Hokej oraz portalu Sport24.pl. Wyróżnienie to zostało przyznane za
całokształt sportowej kariery i działalność na rzecz rozwoju hokeja w Polsce.
Co ciekawe, także jego pasja do golfa nie mogła nie przynieść mu sukcesów...
W styczniu tego roku odebrał nagrodę Polishgolf Awards 2010.
Jednak mimo zakończenia kariery zawodowej, rodzącej się pasji do golfa i
powrotu do „normalnego” świata, sportowiec nie porzucił hokeja na dobre – i
choć nie w roli gracza, a doradcy prezesa Polskiego Związku Hokeja na Lodzie
– stale ma kontakt z tym sportem.
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- Trzy lata temu odmienił Pan swoje

w jego trakcie i po... Za-

życie. A co zmieniło kiedyś życie począt-

cznijmy od pierwszego

kującego siedemnastoletniego hokeisty

z nich...

na karierę utalentowanego i znanego
Mariusza Czerkawskiego?
- Jednym z najważniejszych meczów

- Emocje, które są tuż
przed meczem powstają
tak naprawdę już dużo

w mojej karierze, który tak naprawdę

wcześniej. Oczywiście to

odmienił losy mojej kariery, był mecz na

też zależy od charakteru i

mistrzostwach Europy Juniorów. Wtedy

typu rozgrywek - czy są to

graliśmy z Niemcami i wygraliśmy chy-

spotkania rozgrywane dzień

ba… 8:7. Strzeliłem wtedy siedem bra-

po dniu, czy są rozłożone w

mek. W trakcie tego meczu zdobywałem

dłuższym przedziale czasowym.

punkty w różny sposób. Trafiałem do

Na emocjonalną stronę gry ma też

bramki z rzutu karnego, z pozycji 4 na 4,

wpływ stawka danego meczu.

5 na 5, itd… Pamiętam, że po jego zakoń-

Zwykle w szatni zawodnicy

czeniu podszedł do mnie trener niemiec-

pojawiają się dwie i pół go-

kiej drużyny i powiedział: „tak naprawdę

dziny przed rozgrywką.

ty nas pokonałeś”. Potem dodał jeszcze,

Jest to czas na rozgrzew-

że na pewno zrobię karierę... Po tym wy-

kę, ustalenie taktyki z

darzeniu moje notowania w różnych kla-

trenem i przeanali-

syfikacjach wzrosły – także w punktacji

zowanie moc-

kanadyjskiej. Okazało się też, że trzecie

nych oraz

miejsce wśród najlepszych zawodników
w Europie – wtedy dwa pierwsze należały do Pawla Bure i Jaromira Jagr – zajmuje
Polak.
- Każdy mecz składa się z trzech elementów. Tego co dzieje się przed nim,
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silnych stron przeciwnika. Na sam ko-

się na lodowisku i odciąć się od okrzyków

niec zawodnicy wzajemnie się motywują

i emocji z zewnątrz. Tak naprawdę każdy

do gry. Polega to na tym, że najbardziej

sportowiec ma świadomość, że publika to

uzdolniony wokalnie członek drużyny

nieodzowna część zawodów, więc nikt nie

okrzykami rozgrzewa pozostałych. A po-

neguje jej znaczenia czy sensu istnienia.

tem przychodzi czas na stuprocentową
walkę...

- W trakcie meczu najważniejsze jest...
- Dla mnie zawsze podstawą była kon-

- Stuprocentowa walka na oczach setek

centracja. Oczywiście nie zawsze udaje się

tysięcy widzów... Czy to co dzieje się na

skoncentrować w pełni, bo hokej to dys-

widowni dochodzi do zawodnika?

cyplina oparta na dużej liczbie następują-

- Z jednej strony mówi się, że zawodni-

cych po sobie rozgrywek. Porównując ten

cy w trakcie gry są w tzw. swoim świecie

sport z boksem... bokser ma do rozegrania

i skupiają uwagę tylko na rozgrywce. Jed-

dwie czy trzy walki na rok, a hokeista w

nak z drugiej – obecność wielkiej publiki,

tym czasie nawet 80 meczów. Dlatego też

która wydaje okrzyki i inne gesty sympatii

czasem może pojawić się chwilowa ruty-

nie jest w stanie umknąć uwadze graczy.

na i spadek koncentracji, co związane jest

Doping kibiców jest takim elementem, któ-

z rozgrywaniem meczu za meczem. Takie

ry stale wkrada się na lodowisko, nawet w

symptomy szybko trzeba zniwelować.

czasie trudnych momentów gry. Jeszcze

Poza tym niemożliwe jest dysponowanie

inaczej kwestia publiczności wygląda, gdy

pełnią sił czy pełnym skupieniem 80 razy

gra się na wyjeździe – wtedy większość

w roku. Jednak trzeba też pamiętać, że

widowni sprzyja twojemu przeciwnikowi.

mniejsza koncentracja, to gorszy wynik, a

W takiej sytuacji raczej zawodnik stara się

on wpływa na nasze położenie względem

w pełni skoncentrować na tym, co dzieje

innych drużyn i kolejne mecze.
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- Hokej – nie siatkówka, nie piłka nożna... Dlaczego?
- Wybór hokeja, którego dokonałem 30
lat temu w dużej mierze był spowodowany moim miejscem zamieszkania. Urodziłem się w Radomsku, ale rodzice przeprowadzili się do Tychów za pracą. Parę razy
przyszedłem z tatą na mecz, na lodowisko
GKS Tychy i szybko to miejsce i ten sport
mnie zafascynowały. Mama zapisała mnie
do najmłodszej sekcji hokeja. Mimo rodzącej się pasji do lodowiska, grałem w piłkę,
jeździłem na rowerze – jak każdy dzieciak.
Wtedy chciałem być Bońkiem czy Brucem
Lee. Natomiast wiedziałem też, że hokej jest tą dyscypliną, którą chcę przede
wszystkim uprawiać.
- Jednak ośmioletni chłopiec nie zawsze chce poświęcać beztroską grę w piłkę z kolegami dla ciężkich treningów z
kijem hokejowym w ręce...
- Wiadomo, że nastawienie się na intensywne uprawianie danego sportu wymaga
wyrzeczeń i poświęceń. Od najmłodszych
lat w mojej głowie tkwiło przeświadczenie, że chcę być hokeistą i że warto trenować tę dyscyplinę. Pamiętam nawet sytuacje, w których mając do wyboru wyjazd
na zgrupowanie piłki nożnej czy hokeja,
bezapelacyjnie wybierałem to drugie.
- Czym hokej urzekł tego kilkuletniego chłopca?
- Pewnie głównie tym, że był to sport
mało popularny. Niewiele osób interesowało się grą w hokeja czy go uprawiało.
Podobała mi się dynamika tej dyscypliny, jazda na łyżwach, która sama w sobie
sprawiała mi dużą przyjemność. Fascynował mnie też sprzęt, w który wyposażony
był hokeista. No i sama czynność uderzania krążka wprawiająca go w ruch po lodzie...
- Od kilku lat także uderzanie golfowej piłeczki sprawia Panu dużą przyjemność...
- Mniej więcej od dwóch lat moje pasje
skierowały się w stronę pola golfowego.
Nie wiem do końca dlaczego akurat ten
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sport mnie zainteresował. Teoretycznie leży na przeciwnym biegunie w stosunku do hokeja – jest mniej dynamiczny i widowiskowy. Natomiast wciągnąłem się w tę pasję
i nawet dzisiaj zdążyłem już zaliczyć pole golfowe. Teraz
jeśli gram prywatnie to zawsze w golfa, a łyżwy ubieram
tylko przy oficjalnych okazjach, na przykład grając mecze
charytatywne.
- Czy niedługo Pana nazwisko będzie kojarzone nie
tylko ze świetnym hokeistą, ale też golfistą?
- Tutaj pojawia się pytanie, czy być najlepszym hokeistą,
tenisistą a może golfistą na świecie? Jednak trzeba pamiętać, że pozycja najlepszego w tych konkretnych dziedzinach sportu ma różne uwarunkowania i wymagania. Dostanie się do elity w golfie czy tenisie jest niezwykle trudne.
Takich dobrych golfistów jest pewnie około dwudziestu...
trzydziestu na świecie. Liczba miejsc w tej wąskiej grupie
jest ograniczona. Natomiast w hokeju nie trzeba być dwudziestym najlepszym hokeistą na świecie, by być uzdolnionym zawodnikiem potrzebnym swojej drużynie. W hokeju
grają drużyny, w drużynie jest wielu bardzo utalentowanych graczy i tym samym gwarantuje to więcej możliwości
zajęcia takiej pozycji. Mimo, że jest się członkiem drużyny
można dobrze grać, reprezentować swój kraj, przy tym zarabiać. W golfa gram dla przyjemności i wiem też, że nie
grozi mi w tym sporcie odnoszenie światowych sukcesów.
- Trafił Pan najpierw do szwedzkiej drużyny, potem
pojawiła się na horyzoncie NHL... Musiał Pan przecierać
szlaki, bo w tych drużynach nie było wcześniej polskiego
zawodnika.
- W 1991 roku otrzymałem telefon z propozycją gry w lidze szwedzkiej. Absolutnie się tego nie spodziewałem. Pojechałem do Szwecji na testy, które pomyślnie zdałem. To
na pewno było sporym wyzwaniem. Faktycznie wcześniej
żaden Polak w najwyższej lidze Szwecji nie grał. Musiałem
przecierać tory zawodowe. I tak samo to wyglądało to w
NHL.
- Jak wyglądało to przecieranie torów w nieznanym
miejscu, w obcym środowisku...
- Z dzisiejszej perspektywy tamten czas oceniam pozytywnie. To znaczy sądzę, że udało mi się wydeptać swoją
ścieżkę w hokeju za granicą. Mimo to, nie da się ukryć, że
początki – jak zresztą w każdej dziedzinie życia – są bardzo
ciężkie. Nie znasz języka, nie masz znajomych, wszystkich
bliskich zostawiasz w Polsce. Nie zapominajmy, że początki mojej kariery to były zupełnie inne czasy. Cały dzień
musiałem czekać na otrzymanie wizy do Szwecji. Telefony oczywiście kosztowały majątek, więc moje kontakty z
rodziną były naprawdę sporadyczne. Poza tym zgoda na
wyjazd za granicę w celu odwiedzenia kogoś bliskiego
rzadko wtedy była wydawana. Same relacje międzyludzkie stanowiły problem, bo na początku w ogóle nie znałem
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języka. Chodziłem w tym czasie do szkoły

Europie pewne sytuacje uchodzą płazem

ślenia, gdzie się odbije krążek. Miałem to

i dopiero mniej więcej po pół roku upora-

w trakcie rozgrywek – przykładowo stra-

szczęście, że w swoim warsztacie miałem

łem się z barierą językową.

ta krążka czy jego nie wybicie, natomiast

takie wyczucie trafiania do bramek. Na-

w USA każdy ruch, zabieg taktyczny się

tomiast nad całą resztą musiałem ciężko

liczy. NHL to także zdecydowanie szyb-

pracować. Poza tym takim niepisanym

sza gra i mniejsze lodowisko – to znaczy,

prawem hokeja jest sformułowanie: „je-

- I były chwile zawahania – wrócić czy
jednak zostać i dalej walczyć?
- Od samego początku pobytu za gra-

że o około trzysta metrów kwadratowych

steś tak dobry jak twój ostatni mecz”, a

nicą postanowiłem, że niezależnie od

mniej powierzchni jest do wykorzystania

więc czy ma się większy, czy mniejszy ta-

wszystkiego, nie mogę wrócić. Były gor-

w czasie gry. Szczególnie ograniczenie

lent, ciągle trzeba nad sobą pracować.

sze momenty, zwątpienia, kiedy musiałem

przestrzeni lodowiska powoduje, że za-

walczyć o miejsce w drużynie, w której

wodnicy grając, są bliżej siebie. W rezulta-

- Grał Pan w NHL, co jest spełnieniem

zresztą byłem najmłodszy. W chwili, gdy

cie jest coraz ciaśniej i często też dużą rolę

marzeń każdego hokeisty. Występował

pojawiały się myśli o powrocie do domu,

odgrywa gra fizyczna. W trakcie meczy

Pan też w narodowej reprezentacji kraju,

od razu uświadamiałem sobie, że taka

pojawiają się jakieś formy bójki.

co z kolei ma pewnie znaczenie symbo-

szansa może się już nigdy nie powtórzyć.

liczne i emocjonalne... Które z tych do-

Nie mogłem też tego zrobić wobec samego

- Jak ocenia Pan swój poziom agre-

siebie. Nie chciałem kiedyś sam przed sobą

sywności na lodzie? Często wdawał się

stwierdzić, że mogłem się czemuś poświę-

Pan w bójki z innymi zawodnikami?

świadczeń było ważniejsze?
- Dużym plusem rozgrywek w USA jest
fakt, że w ich trakcie wymienia się kraj, z

cić i odnieść sukces, a tego nie zrobiłem. W

- Nie należałem do zawodników bar-

którego zawodnik pochodzi i podaje się

tym trudnym okresie najlepszą rzeczą jaka

dzo agresywnych. Owszem, byłem bar-

informacje o popularności hokeja w tym

mnie spotykała było wejście na lód...

dzo zawzięty. Zawsze starałem się wal-

miejscu. Jeśli chodzi o te dwa doświad-

czyć do końca. Poza tym, gdy zawodnik

czenia – NHL i polska reprezentacja to

- Paradoks? Lód poza sukcesami za-

dochodzi tak wysoko jak NHL, to bez-

czasem mój wybór był utrudniony. Zda-

wodowymi „zagwarantował” Panu także

warunkowo musi coś wnosić do swojej

rzało się, że rozgrywki w USA były syme-

trudny etap życia, a jednocześnie w tym

drużyny. Trenerzy często nam powta-

tryczne do polskich i fizycznie nie byłem

ciężkim momencie był wybawieniem…

rzali: „panowie jesteście tutaj z jakiegoś

w stanie pojawić się dwóch meczach jed-

- W pewnym sensie tak, była to pasja,

powodu, nie dlatego, że ktoś was lubi,

nocześnie. Jednak jeśli miałem tylko moż-

która poza przyjemnością, stawiała trud-

ale ze względu na to, że coś potraficie”.

liwość, to z wielką radością występowa-

ne warunki. Nie mogłem iść na kawę, do

Zawodnik powinien wykonywać swoje

łem w polskich barwach. Bardzo dobrze

kina, porozmawiać z przyjaciółmi. Po

zadanie na boisku jak najlepiej, a przez to

wspominam mecz gwiazd, gdy repre-

powrocie z treningów siadałem ze słow-

być kompletnym zawodnikiem dla swo-

zentowałem Polskę w 2000 roku na tzw.

nikiem w ręku i uczyłem się słówek. Do

jej drużyny. Kompletnym w znaczeniu w

NHL All Star Game. W trakcie spotkania

tego dochodziła jeszcze „rozrywka” w

pełni zmobilizowanym, nastawionym na

każdy zawodnik miał flagę swojego kraju

postaci oglądania telewizji – miałem tylko

walkę, w doskonałej kondycji fizycznej i

na ręce. Byłem wtedy jedynym Polakiem

cztery kanały... MTV i Euro Sport i szyb-

psychicznej. Czasami gra fizyczna w do-

w tych rozgrywkach i grałem nie dla klu-

ko ich ramówkę znałem na pamięć. Mimo

zwolonych granicach jest potrzebna, ale

by, siebie, ale jako przedstawiciel nasze-

ciężkiej pracy, gra była wtedy moim całym

wszelkie inne przejawy agresji są degra-

go państwa. Gra na mistrzostwach świa-

życiem.

dowane przez trenerów.

ta czy na olimpiadzie jest wyjątkowym
wydarzeniem. Inaczej gra się dla Polski,

- NHL dla każdego oznacza Narodową
Ligę Hokeja, ale pewnie dla Pana pod tą

- Pana rola na boisku...

a zupełnie inaczej dla klubu... Klub tak

- Zajmowałem często pozycję ofensyw-

naprawdę za jakiś czas można zmienić,

ną, grałem w przewadze, dokańczałem

a swojego pochodzenia nigdy. Często też

- Przede wszystkim w USA generalnie

akcje. Do tego miałem pewien dar strze-

specjaliści z NHL twierdzą, że życzyliby

było bardziej międzynarodowo. Grając

lania bramek. Mówi się, że takiej celności

sobie, by Europejczycy w ich drużynach

w Narodowej Lidze Hokeja miałem obok

nie da się w pełni nauczyć. Można u za-

grywali z takim poświęceniem jak robią

siebie graczy z Rosji czy Finlandii, pod-

wodnika wykształcić wykonywanie każ-

to, reprezentując swój kraj. Reprezentu-

czas gdy w szwedzkiej lidze byłem tylko

dej czynności - taktyki czy pozycji, ale nie

jąc swoich rodaków, czuje się silną więź

ja i sami Szwedzi. NHL to bardziej dyna-

jest możliwym nauczenie strzelania do

z nimi, jedność. W klubie funkcjonuje się

miczna gra na lodowisku, to także pewne-

bramki. Łatwiej jest poradzić komuś czy

jako pracownik tego miejsca. Oczywiście

go rodzaju „show”, które powstaje w trak-

polecić, że ma „kryć” tego zawodnika czy

będąc klubowym zawodnikiem, swoją

cie meczu. Dwadzieścia tysięcy widzów

nie podawać krążka na „ślepo”. Jeszcze

pracę wykonujesz jak najlepiej, ale nie ma

na trybunach, częstsze mecze. Zresztą w

trudniejszą kwestią jest umiejętność okre-

aż tak silnej więzi.

nazwą kryje się jeszcze wiele rzeczy...
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- Lepiej zdobyć Puchar Stanleya czy
puchar dla Polski?
- Wybór jest bardzo prosty. Oczywiście mistrzostwo świata dla Polski.

W Polsce hokej łączy się głównie ze Ślą-

wym przeżyciem. Już sam fakt mojego na-

skiem, ale chciałbym, by ten sport dobrze

turalnego zamiłowanie do oglądania ho-

prosperował również w innych częściach

keja - co chyba nie jest niczym dziwnym,

kraju. Wierzę, że polscy hokeiści jeszcze

potęgował chęć sprawdzenia się w nowej

nie jeden raz zabłysną w międzynarodo-

sytuacji. Tym bardziej, gdy dotyczy to roz-

- Uprawianie sportu zawodowo to

wych rozgrywkach, bo mają potencjał.

grywek na najwyższym poziomie. W dru-

wiele nakazów, zakazów. Trzeba żyć re-

Brakuje w tym wszystkim tylko lub aż ja-

żynach, które grały na olimpiadzie było

strykcyjnie i stale się kontrolować.

kiegoś sukcesu. Sukces oczywiście doty-

wielu zawodników, z którymi sam wcze-

- To jest częścią tego zawodu. Trzeba

czy dobrych wyników uzyskanych przez

śniej spotykałem się na lodzie. W związku

się pilnować. Żyje się w pewnego rodza-

naszą reprezentację. Ta natomiast opiera

z tym komentowanie tych zawodów miało

ju stresie, bo w każdej chwili ktoś może

się na zawodnikach ligowych, którzy mu-

też dla mnie wymiar personalny. Dodat-

zmienić cię na innego zawodnika czy po-

szą być odpowiednio szkoleni i motywo-

kowo gwarantowało mi duży komfort i

sadzić na ławce rezerwowych. W sporcie

wani. Do tego, tak jak już wspomniałem,

sporą przyjemność. Nie byłem wtedy w

jest najmniej demokracji ze wszystkich

potrzebne jest także zainteresowanie tym

pracy – nie grałem, a jednak miałem kon-

dziedzin życia. Jest jeden szef – trener,

sportem mediów i sponsorów.

takt z hokejem. Poza tym były to igrzyska

od którego wszystko zależy. Nie ma

bardzo stresujące dla organizatorów. Pa-

równości, bo nie każdy może grać w do-

- Jednym słowem wiele elementów

miętam, że temperatura była wtedy dosyć

brej drużynie, a nawet jeśli już się gra, to

systemu musi ze sobą współgrać. Polska

wysoka, więc musieli oni dowieźć tony

nie jest to pewne i niezmienne położenie.

młodzież lubi grać w hokeja?

śniegu, by sztucznie stworzyć odpowied-

Nawet uzdolniony zawodnik może być

- Młodzież to w pewnym sensie począ-

krytykowany przez trenera, który nie

tek całego systemu rozwijania się hoke-

będzie słuchać racji innych stron, tylko

ja – wejście do niego. Młodzież musi być

- Niezaprzeczalnie kiedyś priorytetem

kierować się swoim zdaniem odnośnie

zainteresowana grą w hokeja, by tworzyć

w Pana życiu był hokej. Teraz pewnie to

przyszłości konkretnego gracza. Dlatego

konkurencję w drużynach, klubach, z któ-

się zmieniło.

też sportowiec musi być w bardzo dobrej

rych potem wyłania się elita. Dziś mamy

- Dzisiaj podstawą jest rodzina. To jest

dyspozycji, by uniknąć krytyki, błędu,

problem z deficytem młodych ludzi chęt-

rzecz oczywista dla mnie. Dwa lata temu

porażki. Na to oczywiście nakłada się

nych do uprawianie tego sportu. Owszem,

urodził mi się syn, więc od tego czasu żyję

wiele elementów – moja dyspozycja to

istnieją ośrodki hokejowe, w których tego

jego rozwojem i dorastaniem.

wypadkowa tego co zjem, ile czasu po-

problemu nie widać. Jednak ich liczba jest

świecę na sen. To wszystko buduje sporą

niewielka. Dla przykładu, pamiętam, że

- Syn pójdzie w ślady ojca?

presję zawodową, emocjonalną czy na-

kiedyś trzeba było „próbować” dostać się

- Mam nadzieję, że za parę lat pokocha

wet finansową. Jednak w chwili, gdy robi

do drużyny GKS Tychy. Dziś prób podej-

hokej czy jakiś inny sport. Trudno mi po-

się to, co się kocha – znika poświęcenie

mować nie ma potrzeby, bo często wystar-

wiedzieć czy na pewno złapie za kij ho-

dla tej czynności. Ty się nie poświęcasz,

czy, że ktoś wyrazi tylko chęć gry i auto-

kejowy. Być może to będzie golf, tenis,

bo robisz to, co kochasz.

matycznie trafia do klubu. Fundamentem

piłka nożna, ale chyba nie jakaś zupełnie

tego sportu jest ilość – dopiero „masa”

odmienna dyscyplina. W końcu jabłko nie

- Ma Pan spore doświadczenie i wie-

zawodników pozwala na wyselekcjono-

spada daleko od jabłoni. Pewnie jego wy-

dzę na temat hokeja, więc chyba nikt

wanie najlepszych. Wszyscy gracze muszą

bory sportowe aż tak bardzo mnie nie za-

lepiej nie jest w stanie określić tego, jak

tworzyć piramidę potencjału hokeja – na

skoczą. Sądzę, że przykładowego żeglar-

ta dyscyplina rozwija się w Polsce...

samym dole jest wiele przeciętnych mło-

stwa w nim nie zaszczepię... Już teraz syn

- Każdy chciałby by było lepiej – takie

dych hokeistów, ale idąc w górę wyłania

przejawia sportowe podejście, łapiąc za kij

opinie chyba funkcjonują w każdej dys-

się grupa coraz bardziej utalentowanych.

hokejowy czy rakietę tenisową – oczywi-

cyplinie sportu. Natomiast trzeba też

To co istotne, to zaszczepić w młodzieży

ście są to miniatury rzeczywistego sprzę-

brać pod uwagę polskie realia i możliwo-

chęć, pasję i zaangażowanie do hokeja czy

tu. No i całkiem nieźle trafia w piłeczki!

ści na tę chwilę. Jest wielu ludzi, którzy

do jakiejkolwiek dyscypliny sportu.

pracują w klubach, usiłują organizować

- Dlaczego ostatni mecz akurat na lodo-

racjonalne budżety na funkcjonowanie

- Spróbował Pan też swoich sił w ko-

ośrodków. Do tego dochodzą kibice, któ-

mentowaniu spotkań hokejowych w

- Mówiąc o tym lodowisku, trzeba wspo-

rzy dopingują. Obok klubów, są źródłem

trakcie Igrzysk Olimpijskich w Vanco-

mnieć, że dzisiaj jest ono w bardzo dobrym

życia hokeja w Polsce. Chwała wszyst-

uver. Taka zmiana miejsc – gracza na

stanie, parę lat temu zostało odremontowa-

kim tym, którzy w ten sposób rozwijają

pozycję komentatora – była ciekawym

ne. Do tego dochodzą sukcesy tyskiej dru-

tę dyscyplinę. Sądzę, że za mało mówi

doświadczeniem?

żyny, która od siedmiu, ośmiu lat bardzo

się o tym sporcie w mediach i nie tylko.
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nie warunki.

- Komentowanie igrzysk było cieka-
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wisku GKS Tychy?

dobrze sobie radzi w rozgrywkach Polski.

A dlaczego to lodowisko? Uwielbiam to

jest zamykać pewien etap życia?

kolejne dni, czym się zajmę... Czułem też,

miejsce, z wielką sympatią tu przychodzę,

- Bardzo trudno, bo grałem w hokeja

że zrobiłem wszystko co mogłem i byłem

czasem biorę udział w jakimś treningu z

przeszło 28 lat. Jednak wreszcie można

w stanie zrobić w hokeju. Przekroczyłem

dzieciakami. W Tychach zagrałem ostatni

coś zmienić – żyć inaczej. Zawsze szkoda

pewną granicę i dojrzałem do tej decyzji.

raz, bo chciałem, by to był taki symboliczny

zamykać jakiś etap, ale z drugiej strony

Mniej więcej dwa, trzy lata dochodziłem

mecz dla kibiców, dla przyjaciół, dla rodzi-

w moim przypadku koniec kariery ozna-

do takiego wniosku. Potem jest decyzja i

ny. W tym mieście i w tym klubie zaczyna-

czał powrót do normalnego życia. Dlatego

pojawia się pytanie, jak sobie poradzić po

łem swoją przygodę z hokejem.

też ta decyzja była trudna i łatwa jedno-

drugiej stronie...

cześnie. W końcu mogłem funkcjonować
- Wrócił Pan do swoich źródeł...

według swojego planu, a nie pod rygorem

- I jak się Pan czuje po tej drugiej stronie?

- Chciałem, by ten ostatni mecz w Ty-

wyjazdów, treningów. Nagle masz prawo

- Czuję się dobrze. Nie budzę się rano z

chach był taką klamrą łączącą początek i

schemat swojego życia układać po swoje-

myślą, że chciałbym wejść na lód i zagrać.

koniec kariery. To koło w ten sposób w

mu – ze swoją rodziną, w zgodzie ze swo-

Dzięki temu wiem też, że ten wybór był

końcu się zamknęło. Moje początki na lo-

imi potrzebami.

odpowiedni. Oczywiście, że gdyby ktoś w

dzie i ostatnie uderzenie krążka nastąpiło
w tym samym miejscu. Nie ukrywam, że

-Pierwsza myśl po zejściu z boiska w
2009 roku?

momencie, kiedy oglądam mecz zapytał,
czy chciałbym być w tamtym miejscu –

- Pomyślałem co będzie, gdy jutro się

od razu odpowiadam, że bardzo. Jednak

obudzę. Wiedziałem, że nie będzie już me-

mam też świadomość, co należy robić i

czu, tłumu widzów, ludzi, którzy z rado-

jakie warunki spełnić, by móc stanąć na

- Zamykający, ostateczny, finalny,

ścią wykrzykują twoje imię, gdy strzelasz

lodzie i zagrać. W chwili, gdy te wymogi

symboliczny mecz w karierze – trudno

bramkę... Zastanawiałem się, jak spędzę

przeanalizuję, szybko dopowiadam – że

pragnąłem też ten finalny mecz zagrać
właśnie jako zawodnik GKS Tychy...
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chyba nie do końca chcę znaleźć się na
miejscu tych zawodników.
- Czy już wcześniej myślał Pan o tym,
żeby definitywnie opuścić boisko?
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- Za nami znajduje się lodowisko GKS

śmy ze sobą zżyci. Wspólne przygotowy-

Tychy. Jednocześnie punkt startu i mety

wania do meczu, dyskusje, docinki, żarty,

Pana kariery. Czego najbardziej Panu te-

które padały w szatni - bardzo mile wspo-

raz brakuje, będąc już widzem, kibicem,

minam.

a nie graczem?

- W 2006 roku myślałem nad zakończe-

- Na pewno dreszczyku emocji, który

niem kariery… Stopniowo dochodziło do

pojawia się przy wejściu na lód. Brakuje

mnie, że powinienem skończyć grać. To

też tremy, ale tej pozytywnej, która zmu-

jest jakiś rodzaj wypalenia, pewnie zbliżo-

sza do pełnego skupienia i łączy się z za-

ny do tego, które odczuwa się w każdym

miłowaniem do hokeja. Tak szczerze mó-

innym zawodzie. Jednak fakt, że dzieje się

wiąc, to także brak mi atmosfery w szatni.

to stopniowo upewnia człowieka o słusz-

Z innymi graczami z drużyny spędzałem

Rozmawiała Dominika Tkocz

ności swoich decyzji.

czasem więcej czasu niż z rodziną, byli-

Foto: A. Racicki, I. Dorożański, M. Mordan.
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- Wróci Pan do swojej pasji?
- Ludzie ciągle mnie o to pytają… ale
będę wracać do hokeja.
- W takim razie również dołączyłam do
tej grupy. Dziękuję za rozmowę.
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