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ddajemy w Państwa ręce ósmy numer magazynu Silesia Business & Life.
Jesteśmy już trzeci rok na rynku wydawniczym i ciągle udaje nam się docierać do co
raz większej rzeszy czytelników. Od siódmego wydania jesteśmy w nowych 70 punktach
Releya w całym województwie śląskim, tym samym znaleźć nas można w najlepszych
punktach naszego regionu.
Przed nami największa impreza sportowa jakiej jeszcze w Polsce nie było - Euro
2012. Wewnątrz magazynu prezentujemy wszystkie areny Euro znajdujące się w naszym
kraju. Mimo iż na śląsku nie odbędzie się żadne spotkanie to z uwagi na najlepszą
bazę hotelową i doskonale skomunikowane lotnisko na pewno przybędzie do nas wielu
kibiców. Uważam że mamy ogromną szansę pokazać całej Europie i Światu jak pięknym
i dynamicznie rozwijającym się regionem w Polsce jest Śląsk. Doskonała infrastruktora
drogowa, lotnisko które z roku na rok ciągle się rozwija. Nowe hotele takie jak Szafran
w Czeladzi czy Olympia Spodek, które na pewno na przybyłych gościach zrobią ogromne
wrażenie. Miejmy nadzieję, że wykorzystamy ten okres i kibice którzy odwiedzą nasz
region będą chcieli tu wrócić, a może w dalszej perspektywnie również zainwestować.
Za nim jednak emocjonować się będziemy zmaganiami naszych piłkarzy Silesia
Business & Life po ubiegłorocznym sukcesie turnieju golfowego Silesia Business&Life
Golf Cup już dziś zdecydowała się zorganizować drugą edycję tego prestiżowego turnieju,
który odbędzie się 19 maja na polu golfowym w Siemianowicach Śląskich. Zdobyte
ubiegłoroczne doświadczenie jedynie pomogą nam w osiągnięciu jeszcze większej rangi
imprezy. Być może będzie to już jeden z turniejów punktowanych PGA.
W tym numerze zachęcamy do przeczytania interesujących wywiadów: z Agnieszką
Popielewicz – znaną prezenterką telewizyjną, Anną Guzik – aktorką telewizyjną i
teatralną oraz Adamem Gizą.
Znajdziecie Państwo także interesujące artykuły poruszające aktualne tematy mody,
motoryzacji i kultury.
Zapraszamy także do odkrywania egzotycznych klimatów, w tym numerze prezentujemy
jedną z wysp Hawaji – Maui.
Mam nadzieję, że różnorodność tematyczna, bogactwo treści, prezentowane postacie
oraz relacje z uczestnictwa w ważnych wydarzeniach sprawią, że ten numer będzie dla
Państwa wyśmienitą i zajmującą lekturą.
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.
Zapraszam również do odwiedzania naszych stron www.silesiabl.pl i www.silesiaevent.pl.
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Z Katowicami związana pochodzeniem i mentalnością, z Warszawą połączona
zawodem i jednoczesną pasją. Choć na co dzień w stolicy, to dosyć często także na Śląsku… Nie tylko od święta, nie z ważnego powodu, ale częściej „tak po
prostu”, niespodziewanie, wstrzymuje intensywne tempo życia, łapie kilka chwil
zawodowej wolności i wraca do miejsca, którego nigdy nie trzeba oswajać.

Warszawę oswoiłam (…)
moim domem (…) są Katowice
– Setki wywiadów za Panią i

zane ze sferą zawodową. Na pewno

Osobiście bardzo ucieszyłby mnie

pewnie równie wiele jeszcze przed.

unikałabym pytań o prywatność.

wywiad, w którym mogłabym opo-

Ale gdyby przyszło Pani porozma-

Bardzo nie lubię stale opowiadać

wiedzieć o swojej drodze zawodo-

wiać z Agnieszką Popielewicz, to

o kwestiach odnoszących się do mo-

wej, tym samym udowodnić, że nie

jak brzmiałaby ta rozmowa?

jego kiedyś chłopaka, potem narze-

była ona przypadkowa i kosztowała

czonego, a teraz męża…

mnie wiele pracy czy wyrzeczeń.

– Chyba dużo byłoby tych pytań. Powiem szczerze, zawsze mam
z tym problem, bo wolę jednak zada-

– Choć to oczywiste, ale chyba

– Mam nadzieję, że ta rozmowa

wać pytania niż na nie odpowiadać.

warte nieustannego podkreślania,

pójdzie właśnie w tym kierunku.

Moment, gdy ktoś przeprowadza ze

to o takich tematach najchętniej

Dlatego zacznę od pytania związa-

mną wywiad, stale sprawia mi wie-

mówi się w nieformalnych sytu-

nego z programem „Się kręci”. Jak

le trudności. Wynika to oczywiście

acjach.

wygląda jego realizacja, przygoto-

z faktu, że zwykle znajduję się po tej

– Oczywiście, i to chyba całkiem

drugiej stronie i kiedy przychodzi tę

normalne i naturalne. Jednak rze-

– Przygotowanie programu wyma-

rolę zmienić, to pojawia się problem.

czywiście chyba warto to stale przy-

ga dużej ilości czasu, dynamiki dzia-

Jednak gdybym już została zmuszo-

pominać, bo niewielu dziennikarzy

łania i przemieszczania się z miejsca

na do przeprowadzenia ze sobą wy-

przyjmuje to do wiadomości. Zde-

na miejsce. Zdjęcia często są bardzo

wiadu i tym samym zadaniu samej

cydowanie takie tematy rezerwu-

restrykcyjne w swojej długości czy

sobie jakiegoś pytania…

ję na rozmowy z moimi bliskimi,

terminach. Zwykle odbywają się bez

przyjaciółmi, ewentualnie ze znajo-

uwzględniania dnia tygodnia czy

mymi. Dziś właściwie zjawiskiem

też czasu, który, zachowując zdrowy

powszechnym w mediach jest nie-

rozsądek, prezenter może spędzić na

– To pierwsze pytanie dotyczyłoby?

wanie i Pani w nim rola?

– Chyba nikogo nie uda mi się za-

docieranie do kwestii osobistych

planie. Poza tym tego typu produk-

skoczyć w tym zakresie, bo nie mam

i praktycznie niezwiązanych z pracą

cja telewizyjna to jedna wielka nie-

na myśli konkretnego pytania, a ra-

czy działalnością danej osoby. Nie-

wiadoma w swojej lokacji czy tema-

czej tylko ogólny charakter tej roz-

stety, zwykle usiłuje się dotrzeć do

tyce. Czasem nagle okazuje się, że

mowy. Pewnie starałabym się pytać

tej sfery, o której rozmówca tak na-

jedziemy w zupełnie nieplanowane

głównie o tematy czy kwestie zwią-

prawdę nie chce mówić publicznie.

miejsce i na niezapowiedzianą wcze-
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śniej imprezę. Życie zawodowe w pewnym sensie planuje moje życie prywatne. Nagle w ostatniej chwili muszę rezygnować z ważnej,
rodzinnej uroczystości, bo nieoczekiwanie zdjęcia się przedłużyły.
To na pewno stanowi duży minus tej pracy. Jednak obok negatywów jest ogromnie dużo pozytywnych elementów. Możliwość
podróżowania, zwiedzania interesujących miejsc czy poznawanie
wielu ludzi – to rzeczy, które zwyciężają w konfrontacji ze wszystkimi negatywami. Zawód prezentera czy dziennikarza ma trochę
skrajnie dwuznaczny charakter. Gwarantuje wiele niesamowitych
wrażeń lub możliwości, przy jednoczesnym stawianiu sporej ilości
wyrzeczeń. Choć obserwując inne profesje sadzę, że wiele z nich
pod tym względem jest podobnych do dziennikarstwa…
– Równie niejednoznaczny jest też czas pracy, o którym Pani już
wcześniej wspomniała.
– Zwykle mój czas pracy rozpoczyna się od południa lub trochę
po, a kończy się późno w nocy. Dzieje się tak dlatego, że większość
imprez czy wydarzeń, o których chcemy mówić w programie, odbywa się wieczorem. Taki tryb pracy skraca zdecydowanie czas życia prywatnego i właściwie zupełnie przestawia standardowy tryb
dnia. Kiedy inni kończą pracę, ja właściwie ją zaczynam lub jestem
w jej trakcie. Poza tym każdą rzecz, którą chcę zrobić w ramach prywatnych obowiązków, muszę wykonać do południa i rzeczywistość
pokazała mi wielokrotnie, że nie zawsze jest to możliwe.
– Zawód prezentera czy prowadzącego programy telewizyjne
niewątpliwie obarczony jest piętnem „wizualnego wrażenia” – to
„wrażenie” w Pani przypadku jest atutem.
– Generalnie trudno chyba mówić w pierwszej osobie o swojej
atrakcyjności czy wyglądzie, a przynajmniej osobiście mam z tym
problem. Szczerze mówiąc, mam często wrażenie, że pewne rzeczy
w tym aspekcie mogłyby wyglądać lepiej. Czasem po prostu nie wyglądam tak, jakbym tego chciała. Zresztą nie staram się przywiązywać zbyt dużej wagi do wizerunku i wyglądu. Być może na początku
niektórzy sądzili, że ktoś mnie zatrudnił w telewizji ze względu na
urodę. Mam jednak nadzieję, że ten okres myślenia wśród odbiorców już minął. Sądzę, że sama praca, kolejne w niej wyzwania i czas
jej trwania weryfikują wiarygodność danej tezy. Często zdarza się,
że w branży pojawiają się dziewczyny znacznie atrakcyjniejsze czy
młodsze ode mnie, ale nagle okazuje się, że mimo tych atutów nie
udaje im się zdobyć warsztatu dziennikarskiego lub go doskonalić.
Dokładnie tak samo wygląda ta kwestia w przypadku mężczyzn.
– Pani swój warsztat zdobywa i doskonali w bardzo różnych
programach, w którym z nich czuje się Pani najlepiej?
– Pewnie, jak większość prowadzących, przynajmniej tak mi się
wydaje, czuję się najlepiej w programach na żywo. Określam ten
typ programów jako „prawdziwą” pracę na antenie. W jej trakcie
nie można popełnić błędu czy czegoś powtórzyć. Liczy się po prostu dana chwila i pełne skupienie. Jednocześnie towarzyszy temu
adrenalina i naprawdę wiele pozytywnych emocji. W takich warunkach dobry warsztat jest naprawdę bardzo ważny i determinuje
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całokształt takiego przekazu. Oczy-

wodę. To, co potrafiłam i wiedzia-

powagę, jak i w tych, w których

wiście obok programów na żywo te,

łam wtedy, a co teraz wiem i chyba

można sobie pozwolić na odrobinę

które są przygotowywane wcześniej,

jednak w miarę dobrze umiem robić,

humoru.

mam tutaj na myśli „ Się kręci”, gwa-

to dwa różne bieguny. Pamiętam, że

rantują urozmaicenie zawodowych

kiedyś w chwili przeprowadzania

– Wydarzenie, sytuacja, a może

obowiązków. Bardzo dobrze czuję

wywiadów zdarzało się, że miałam

pojedyncze zdanie, które pojawiło

się też w programie „Grunt to ro-

pustkę w głowie. Dziś właściwie to

się w Pani karierze, a które ma dla

dzinka”, w którym mam możliwość

się nie zdarza, po prostu automa-

Pani wartość ponadczasową? Czy

przeprowadzenia dłuższej rozmowy

tycznie „wskakuję” w charakter i te-

było coś, co zdeterminowało Pani

z gościem i rzeczywiście popracowa-

matykę danej rozmowy. Mam wtedy

karierę?

nia nad warsztatem dziennikarskim.

wrażenie, że pewne utrwalone pro-

– Było niesamowicie wiele takich

Tak naprawdę, każdy rodzaj tych

cesy uruchamiają się we mnie i na-

zdarzeń, bo właściwie każde do-

programów daje satysfakcję zawo-

tychmiastowo dostosowuję się do

świadczenie dziennikarskie utwier-

dową i przyjemność.

zawodowego wyzwania.

dzało mnie w przekonaniu o właściwym doborze zawodu. Takimi

– Satysfakcja i przyjemność po-

– Prowadząc imprezę związaną

determinantami były zarówno te

jawiają się zwykle wtedy, gdy

z piętnastoleciem telewizji Polsat,

drobne, jak i te poważne wyzwania

warsztat zawodowy jest dobrze wy-

chyba miała Pani też okazję do

dziennikarskie. Każde z nich ma dla

pracowany. Jak praca nad nim prze-

poznania wielu uznanych dzienni-

mnie niepodważalną wartość. Oczy-

biegała w Pani przypadku?

karzy, jak chociażby wspomniany

wiście wśród nich wyjątkowe było

przez Panią Krzysztof Ibisz…

pierwsze

– Okres zdobywania czy szlifowa-

programu

nia warsztatu był dla mnie szkołą

– Zdecydowanie to doświadczenie

w primetime, jednej z najbardziej

życia. Nina Terentiew rzuciła mnie

było do tego doskonałą okazją. Wie-

kosztownych produkcji telewizji Pol-

właściwie od razu na głęboką wodę

lu profesjonalnie przygotowanych

sat „Gwiezdny cyrk”. Otrzymanie roli

w momencie, gdy jeszcze nie posia-

i znanych dziennikarzy czy prezen-

gospodarza programu, i to dodatko-

dałam zbyt dużego doświadczenia

terów na początku mojej kariery cza-

wo przy boku bardzo doświadczone-

dziennikarskiego. Co więcej, nie koń-

sami brało mnie pod swoje skrzydła

go dziennikarza Zygmunta Chajzera,

czyłam studiów związanych z dzien-

i szkoliło. Na przykład Maciek Do-

było dla mnie dużym wyróżnieniem.

nikarstwem. Z drugiej strony panuje

wbor. Na początku tej drogi byłam

Potem pojawił się festiwal Top Tren-

też takie nieformalne stwierdzenie,

po prostu niewiele umiejącą młodszą

dy w Sopocie. Zwykle oglądałam go

że prezenterem można być, ale wła-

koleżanką. Na szczęście, mogłam się

siedząc przed ekranem telewizora,

śnie nie kończąc samego dziennikar-

w ten sposób uczyć od najlepszych.

a nagle stanęłam przed możliwością

stwa. Przyznam, że w trakcie pracy

Jednak to, co warte podkreślenia, to

poprowadzenia go wraz z Darkiem

w telewizji zastanawiałam się na

fakt, że od samego początku trakto-

Maciborkiem.

pójściem na studia dziennikarskie,

wali mnie jak równą sobie dzienni-

ale znajomi z pracy odwiedli mnie

karkę. Dziś oczywiście te relacje są

– Zawodowo chętnie sięga Pani

od tego pomysłu twierdząc, że to

jeszcze bardziej partnerskie. Dzien-

po dynamiczne i nieprzewidywal-

zupełnie niepotrzebne.

nikarze, z którymi miałam styczność

ne wyzwania. W wolnych chwilach

wkraczając dopiero w świat dzien-

jest równie ekstremalnie?

– Warsztat zdobyty w stuprocentowej praktyce…
– Można tak powiedzieć. Uczy-

nikarstwa, byli chyba najlepszymi

– Ze względu na fakt, że mój wol-

nauczycielami, jakich mogłam sobie

ny czas jest właściwie zminimalizo-

wyobrazić.

wany do zera, to gdy rzeczywiście
go mam… mówiąc szczerze najchęt-

łam się na sobie i taka nauka „na
żywym organizmie” często bywała
bolesna i trudna. Właściwie jedno z

10

prowadzenie

– Za co się ceni dobrego dziennikarza?

niej spędzam go w domu. Bardzo lubię wtedy tak po prostu posiedzieć

pierwszych wyzwań zawodowych

– Przy tym pytaniu odwołam

w domu. Z wielką chęcią też w takich

polegało na poprowadzeniu dużego

się do przykładu Maćka Dowbora,

momentach jadę do Katowic i spoty-

wydarzenia, piętnastolecia telewizji

którego bardzo cenię za jego talent,

kam się z bliskimi i znajomymi.

Polsat wraz z Krzysiem Ibiszem. Na-

warsztat i wiedzę. To człowiek, któ-

gle młoda, niedoświadczona dziew-

ry dziennikarsko świetnie odnajduje

– Między matką i córką istnieje

czyna, z półrocznym stażem w te-

się w różnych sytuacjach. Zarówno

pewna nierozerwalna i naturalna

lewizji, została rzucona na głęboką

w tych, w których należy zachować

więź? Pytam o tę więź chcąc nawią-
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zać do konkursu firmy Oriflame,

zdobyłyśmy wszystkie nagrody.

dyś, uczestniczy w tym, co dzieje

w którym Pani wzięła udział.

Ten moment był rzeczywiście nie

się w moim życiu.

– Konkurs „Matka i córka” rzeczy-

tylko chwilą bardzo miłego uczu-

wiście był takim wstępem do moich

cia zwycięstwa, ale także od tego

– Odwołuje się tutaj Pani to

dalszych działań zawodowych. Jed-

czasu moja kariera zawodowa po-

dwóch etapów w Pani życiu – wkra-

nak wszystko zaczęło się od tego, że

woli zaczęła się rozwijać. Po tym

czania w dorosłość i bycia w niej.

pewnego dnia byłam chora i leżałam

zwycięstwie poznałam wielu ludzi

To, co różni te fazy, to zakres odpo-

cały dzień w domu. W telewizji usły-

z branży nie tylko modelingu, ale

wiedzialności człowieka za decyzje

szałam o tym konkursie i zaczęłam

też z telewizji. Pojawiało się coraz

i niezależność w tej materii. Kiedy

po cichu analizować udział w nim.

więcej propozycji z tego zakresu,

pojawiła się Pani pierwsza, dojrza-

Widząc po raz pierwszy reklamę kon-

ale wciąż mieszkałam w Katowi-

ła i autonomiczna decyzja?

kursu w telewizji od razu pomyśla-

cach, kończyłam szkołę… I wła-

– Ważną decyzją, i chyba rze-

łam: „Kurcze, to jest właśnie konkurs

ściwie tylko od czasu do czasu

czywiście w dużym stopniu moją

dla mnie i dla mojej mamy”. Jednak

zdarzało mi się pojechać do War-

własną, była ta związana z prze-

to, co najważniejsze w tym doświad-

szawy. Rodzice nie do końca byli

niesieniem

czeniu, to fakt, że w przypadku mojej

przekonani do propozycji, które

Otrzymałam angaż w stacji Tele 5

mamy i mnie udział w nim był natu-

stopniowo otrzymywałam. Dziś

i coraz trudniej było łączyć życie

ralną konsekwencją relacji, które nas

uważam, że taka odrobina roz-

w Katowicach z tym, które się to-

łączyły. Wiele uczestniczek, matek i

sądku ze strony rodziców wobec

czyło w stolicy.

córek, dopiero po konkursie zaczyna-

zaistniałej sytuacji była naprawdę

ło budować ze sobą partnerskie rela-

bardzo pożyteczna.

cje. Natomiast w naszym przypadku

się

do

Warszawy.

– Warszawa jest stuprocentowym
komponentem Katowic?

najpierw była przyjaźń, a potem do-

– Epizod związany z konkursem

– Warszawę oswoiłam się w niej

piero konkurs. Startując w tym przed-

z pewnością wzmocnił, już i tak sil-

i zaaklimatyzowałam. Natomiast

sięwzięciu nie miałyśmy świadomo-

ne, Pani relacje z mamą, ale czy dziś

niepodważalnie

ści co do możliwej wygranej. Przede

są one równie mocne?

i miejscem mi najbliższym są Ka-

moim

domem

wszystkim traktowałyśmy to jako

– Generalnie nadal są bardzo

towice. W gruncie rzeczy często

ciekawe doświadczenie, w ramach

dobre i mocne. Jednak dzisiaj

wracam do tego miejsca i bardzo

którego mogłyśmy poznać innych lu-

przybierają nieco inną postać.

bym chciała kiedyś w nim zostać

dzi i pobyć razem. Najpierw pojecha-

Obie z mamą jeszcze bardziej

na stałe. Warszawa daje mi pracę,

łyśmy na zgromadzenie wszystkich

w nich dojrzałyśmy. Natomiast

możliwości, przyjaciół, znajomych,

zakwalifikowanych uczestniczek, po-

dziś różni je nieco odległość,

ale to nie wpływa na mój stosunek

tem na finał do Warszawy.

która nas dzieli. Jednak nadal

do Katowic. Jestem wierna miastu,

te relacje są bardzo ważne. Dziś

w którym się urodziłam.

– A w Warszawie okazało się…

przybrały tylko nieco inną formę.

– Ku naszemu zdziwieniu, na-

Niezależnie od tego mama nadal,

Rozmawiała Dominika Tkocz

prawdę zdziwieniu, okazało się, że

i w tym samym stopniu co kie-

Foto: WBF Agencja Fotograficzna

– Dziękuję za rozmowę.

AGNIESZKA POPIELEWICZ
Dziennikarka, prezenterka i konferansjerka, niezależnie od granej
roli zawsze profesjonalnie do niej przygotowana, a przy tym wciąż
naturalna i skromna. Agnieszkę Popielewicz zalicza się do utalentowanych i znanych dziennikarzy młodego pokolenia. Prezenterka
świetnie sprawdza się w zróżnicowanych wyzwaniach dziennikarskich, m.in. takich programach jak „Się kręci”, „Grunt to rodzinka”
czy „Gwiezdny cyrk”. Agnieszka Popielewicz prowadzi wiele ogólnopolskich imprez i wydarzeń kulturalnych. W roli dziennikarki pojawia się na wszystkich ważniejszych koncertach, premierach czy
pokazach mody i przeprowadza setki wywiadów z osobistościami
świata muzyki, filmu, mody czy biznesu.
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HOTEL OLYMPIA SPODEK
STYLEHOTELS - KATOWICE

W samym sercu miasta, a do tego w centrum województwa śląskiego, powstał
nowy hotel! Jego doskonała lokalizacja, nowoczesny styl i świetna atmosfera już
na samym starcie gwarantują sukces przedsięwzięcia.
Hotel Olympia Spodek to nowy obiekt,

tegralną cześć symbolicznego dla tego

Wszystkie pokoje są w pełni klimatyzo-

który powstał w ramach sieci hoteli Sty-

regionu obiektu, jakim jest hala widowi-

wane, posiadają TV LCD. Naturalnie na

lehotels, która w 2011 r. otrzymała Zło-

skowo-sportowa Spodek. Trzygwiazd-

terenie całego hotelu jest bezpłatny dostęp

te Godło Jakości za usługi hotelarskie

kowy standard usług, nowoczesny styl,

do Internetu (WiFi). Co więcej, Olympia

prowadzone na najwyższym poziomie.

szeroki wachlarz atrakcji, komfort i nie-

Spodek może stać się również miejscem

Olympia Spodek wpisuje się doskonale

powtarzalna atmosfera. W hotelu znaj-

organizacji konferencji czy spotkań biz-

w prosto brzmiącą, lecz stawiającą wy-

dują się: lobby bar, minigolf, bilard, ro-

nesowych, gdyż posiada w pełni wypo-

soko poprzeczkę zasadę funkcjonowania

werki treningowe i bieżnia. Dodatkowo

sażoną salę konferencyjną. Zwieńczeniem

Stylehotels: jeden hotel w jeden rok. Jed-

uatrakcyjniają gościom pobyt basen, sau-

oferty hotelu jest restauracja Colors of

nak – jak twierdzi dyrekcja i kadra mena-

na i jacuzzi. Hotel proponuje klientom:

Taste, serwująca dania kuchni w formu-

dżerska sieci – chcą nie tylko podnosić tę

– 4 pokoje jednoosobowe

le „slow food & show cooking” oraz klub

poprzeczkę, ale sprawnie, w dobrym stylu

– 25 pokoi dwuosobowych

muzyczny The Colors of Music.

i w odpowiednim czasie ją przeskoczyć.

– pokój suite z aneksem kuchennym

Hotel Olympia Spodek mieści się w samym centrum Katowic, stanowiąc in-
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– dwa pokoje przystosowane dla osób
niepełnosprawnych.

SILESIA BUSINESS&LIFE

Zarówno restauracja, jak i klub będą
dostępne nie tylko dla klientów hotelu,
ale także dla wszystkich mieszkańców

Katowic i całej aglomeracji Śląska. Dzię-

nie wyróżni to miejsce będzie unikalny

tycznie do wszystkich najważniejszych

ki temu każdy będzie miał możliwość

system nagłośnienia „Void acoustic”. Do-

miejsc w mieście, zarówno o charakterze

spróbowania najwyższej jakości potraw

meną klubu będzie „czarna” klasyka do

biznesowym, kulturalnym, jak i rozryw-

w korzystnej cenie. I będzie to możliwe

tańca z lat od 70. do 90. oraz współczesna

kowym.

poprzez wybór dań z karty oferującej

(soul, r&b, house, latin house).

– Jak znaleźliście się w tym „sercu”

cztery sezony potraw – zima, wiosna, lato

Olympia Spodek oferuje usługi hote-

i jesień w formule steak&wine. Od ponie-

larskie o wysokim standardzie i na wielu

– Może zacznę od tego, że kiedyś na

działku do piątku, w godzinach od 19.30

poziomach atrakcji, zdecydowanie po-

miejscu obecnego hotelu Olympia Spodek

do 21.30, będą również trwać tzw. happy

szerzających istniejącą już ofertę na tym

mieścił się, chyba wszystkim do dziś zna-

hours, w ramach których klient otrzyma

rynku. O wielu atutach tego miejsca opo-

ny, hotel Olimpijczyk. Kultowy i jedno-

na całe menu 50-procentową zniżkę. Te-

wiada Marcin Budniok, General Sales

cześnie o wyraźnie sportowym charakte-

matyczna oferta kulinarna mieści w so-

Manager sieci hoteli Stylehotels.

rze obiekt, który jednak po latach swojej

miasta?

bie m.in. kuchnię hiszpańską, włoską,

– Lokalizacja hotelu wręcz idealna –

świetności przestał funkcjonować. Potem

francuską, menu kibica czy ryby i owoce

nie tylko z punktu widzenia mieszkań-

miasto podejmowało pewne próby jego

morza. Warto też dodać, że w niedziele

ców Śląska, ale także dla tych, którzy są

reaktywacji. Jednak hotel to na tyle duża

od 12.30 do 15.30 restauracja zaoferuje

tu przejazdem...

inwestycja, że bez wyraźnego wsparcia

formułę brunch. Niepodważalnym atu-

– Położenie hotelu rzeczywiście jest

finansowego, nawet dobre chęci są nie-

tem restauracji będzie muzyka grana

jego dużym atutem. Docenić je mogą

wystarczające. Era hotelarstwa czasów

na żywo. Codziennie od godziny 18.30

zarówno mieszkańcy aglomeracji Ślą-

Olimpijczyka dawno się skończyła. Dziś

goście będą mogli posłuchać muzyków

ska, jak również osoby przebywające na

rynek ten stwarza nowe warunki i zasa-

grających przede wszystkim smooth jazz,

Śląsku tymczasowo. Dla odwiedzają-

dy funkcjonowania. W związku z tym,

latin jazz, soul czy r&b.

cych Katowice stanowią jeden z bardziej

że sieć Stylehotels szukała kolejnej możli-

Natomiast klub muzyczny Colors of

centralnych punktów w tej części Polski,

wości rozwinięcia swojej oferty, zdecy-

Music będzie czynny od 21.00 do 4.30

a dodatkowo w samym centrum miasta

dowała się wziąć udział w przetargu na

dla starannie wyselekcjonowanych gości,

nie ma zbyt wielu obiektów hotelarskich.

obiekt hotelowy znajdujący się w sąsiedz-

powyżej 25. roku życia. Tym, co wyraź-

Z hotelu jest stosunkowo blisko prak-

twie Spodka. I w efekcie – wygrała.

SILESIA BUSINESS&LIFE
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– Olympia Spodek to nazwa, która nawiązuje do Olimpijczyka, ale wskazuje
już na nowy kierunek, w którym sygnalizuje nowe trendy.
– Sygnalizuje kilka rzeczy. Generalnie
wpisuje się w naszą konwencję doboru
nazw wszystkich hoteli mieszczących się
w sieci. Podobnie jak w innych, w jakiś
sposób odwołuje się do charakteru i oferty
danego miejsca. Nazwa związana też jest
z faktem, że podobnie jak w pozostałych
naszych hotelach, będziemy gościć tu wielu uznanych artystów świata kultury czy
znane osoby związane ze światem sportu.
– Czy to jest właśnie Wasza grupa docelowa, klienci, o których przede wszystkim myśleliście tworząc ten hotel?
– W dużej mierze tak, ale z racji zróżnicowanej oferty nastawieni jesteśmy także
na klientów biznesowych, jak i indywidualnych. Dla przykładu – oferujemy naszym
gościom salę konferencyjną czy apartament typu studio, który jest bardzo przestronny, posiada aneks kuchenny i dużą
łazienkę. W takim miejscu może zamieszkać nawet przez dłuższy czas rodzina
z dziećmi. Z kolei m.in. z myślą o artystach
przygotowaliśmy oryginalną restaurację
i klub. W swojej strategii ukierunkowujemy się także w dużym stopniu – jak już
wspomniałem – na sportowców, którzy
w trakcie pobytu w Olympia Spodek mogą
trenować czy też skorzystać z kuchni odpowiednio dobranej do ich diety.
– W hotelu można zdecydowanie poczuć powiew nowoczesności.
– Już architektura obiektu to zapowiada. Dach hotelu jest przeszklony, w ten
sposób będąc w jego środku widzimy
niebo. Dzięki temu rozwiązaniu wnętrze staje się jeszcze bardziej nowoczesne i przestronne przy jednoczesnym
zachowaniu estetyki. Całe foyer hotelu
stanowi recepcja, niczym nieograniczona
przestrzeń, w której znajdują się fotele
relaksacyjne. Pokoje z kolei są ułożone
w koło, wokół recepcji. Mamy nadzieję,
że w tym hotelu będziemy organizować
wiele imprez i wydarzeń artystycznych
oraz sportowych, a więc wystrój wnętrz
powinien być do tego jak najlepiej dopasowany.
– Klienci, którzy zapoznają się z hotelem na zdjęciach prezentowanych w Internecie, na miejscu nie będą rozczaro-
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wani…

– Niepodważalną zasadą sieci jest rzetelność. Ta cecha
powinna, i chyba rzeczywiście w naszym przypadku tak
się dzieje, być obecna zarówno w budowaniu nowego
obiektu hotelarskiego, jak i jego prowadzeniu. Staramy się
być wiarygodni już poprzez samą reklamę naszej oferty.
Zdjęcia hoteli, które znajdują się na oficjalnej stronie sieci
Stylehotels, nie są retuszowane i odzwierciedlają rzeczywisty obraz naszych obiektów. Co więcej, czasem niektórzy
klienci wręcz są zdania, że fotografie nie oddają uroku hoteli, pod którego wpływem są goszcząc w nich.
– Trzy gwiazdki, którymi odznacza się hotel Olympia
Spodek, są oceną Państwa oferty...
– Nie chcemy przesadzać w klasyfikowaniu swoich
usług. W naszym przypadku trzy gwiazdki Olympia
Spodek czy cztery, gdy mowa o hotelu Arsenal Palace, to
stuprocentowe odzwierciedlenie usług i standardu, które
oferujemy klientom. Można powiedzieć, że to „silne” trzy
czy cztery gwiazdki, wobec których nikt nie powinien mieć
wątpliwości. Najważniejsza jest jakość usług, a ich pochodną jest określona ich standaryzacja. Nawet jeśli inwestycja
dobiega końca i tworzy się jakiś obiekt, to nie jest to jeszcze
równoznaczne z jego sukcesem. Ważne jest zarządzanie
nim w taki sposób, by zaspokoić potrzeby odbiorców i jednocześnie otrzymywać z tego zysk zapewniający dalsze
prosperowanie i rozwijanie swoich możliwości.
– Dobre prosperowanie na rynku i rozwijanie oferty
hotelarskiej wiąże się też z podejmowaniem działań charytatywnych. Hotel Olympia Spodek wystartował wraz
z jednym z nich.
– Hotel zaangażował się w pomoc materialną na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której został partnerem. Właśnie podczas tego wydarzenia, 8 stycznia, odbyło się oficjalne otwarcie Olympii Spodek.
– Co jest też dowodem prężnie rozwijającej się marki.
Olympia Spodek jest czwartym hotelem tej sieci otwartym na Śląsku.
– Domeną sieci Stylehotels jest właśnie ta dynamika
w rozwoju kolejnych pomysłów, ale z uwzględnieniem
możliwości inwestycyjnych, organizacyjnych i oczywiście
potrzeb rynku. Rzeczywiście, otwarcie Olympii Spodek potwierdziło naszą zasadę – jeden hotel w jeden rok. Rok temu
był to hotel Arsenal Palace, dziś jest ten w samym centrum
Katowic. Dzisiaj też wiemy, że naprawdę było warto powalczyć o tak dogodną lokalizację, by potem móc stworzyć oryginalny projekt, jakiego chyba jeszcze nie ma na tym rynku.
– Stylehotels chce stale zaskakiwać rynek i klientów?
– Mamy już pewne plany dotyczące przyszłości, na pewno chcemy swoją ofertą przekroczyć granicę Śląska. Myślimy także o wkroczeniu na rynek restauracyjny. Nie chcę
jeszcze zdradzać szczegółów, ale niebawem chcemy ponownie zaskoczyć naszych klientów. Natomiast już teraz
będziemy „zaskakiwać” ich w hotelu Olympia Spodek, jak
i w pozostałych naszych obiektach, dlatego też serdecznie
zapraszam do korzystania z oferty Stylehotels.
Rozmawiała Dominika Tkocz
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www.chorzow.eu

Bluesowy jubileusz
Zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, jest spora grupa miłośników muzyki,
którym Chorzów kojarzy się głównie z bluesem. Dzieje się tak za sprawą wydarzeń muzycznych, które od lat związane są z tym miastem. Najważniejszym z nich
jest Międzynarodowy Festiwal BLUESTRACJE. Jego piętnasta edycja w 2012 roku
jest okazją do pierwszych podsumowań.

Bluestracje na trwałe wpisały się w kulturalny pejzaż Chorzowa.
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Kiedy w 1996 kilku młodych mi-

zagrała polska czołówka muzyczna –

również w Teatrze Rozrywki i Klu-

łośników bluesa postanowiło zagrać

Ireneusz Dudek, Sławek Wierzcholski,

bie Kotłownia w Chorzowie. Od

wspólny koncert w Miejskim Domu

Leszek Cichoński, czy Wojciech Ka-

tego roku nieistniejący już dziś klub

Kultury BATORY, w Chorzowie,

rolak. W 2003 roku festiwal wyszedł

przez następne lata był miejscem

istniały już tradycje bluesowe zwią-

poza mury Domu Kultury BATORY,

wielu koncertów i muzycznych spo-

zane z Klubem Studenckim Kocyn-

zarażając muzycznym entuzjazmem

tkań. Stał się dla wielu muzyków

der, czy klubem Leśniczówka. Choć

inne instytucje kultury oraz kluby mu-

przystanią nie tylko w czasie festi-

na pierwszym festiwalu spotkali się

zyczne miasta i regionu. Stało się to

walu, zmieniając kulturowo okolice

muzycy z różnych stron Polski, była

wkrótce znakiem firmowym festiwa-

stawu Amelung na kilka lat przed

to w istocie grupka znajomych, któ-

lu. Bluestracje to świetny przykład, jak

jego rewitalizacją. Teatr Rozrywki

rzy za swoje występy nie oczekiwa-

wydarzenie muzyczne może stać się

stał się w 2003 roku sceną jedynego

li honorarium. Kolejne lata to okres

impulsem do rozwoju miejsca, w któ-

w Polsce koncertu Shemekii Cope-

stopniowego rozwoju festiwalu Blu-

rym się odbywa. Tego samego roku

land – córki legendarnego gitarzy-

estracje. Już w czasie trzeciej edycji

koncerty znalazły swoje nowe miejsce

sty z Teksasu Johnego Copelanda,
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Jeden z najlepszych gitarzystów bluesowych w kraju, Leszek Winder, otrzymał w minionym roku Nagrodę Prezydenta
Chorzowa w Dziedzinie Kultury.

która zaraz po festiwalu Bluestracje

odoo Band i wielu innych muzyków,

ki temu już w roku 2007 podwoiła się

otrzymała prestiżowy tytuł najlep-

uznanych dziś za czołówkę tego ga-

niemal lista wykonawców, zarówno

szej wokalistki bluesowej świata.

tunku. W kolejnych latach festiwal

polskich, jak i zagranicznych. Obok

Kolejne lata stały pod znakiem

jako pierwszy w Polsce, a często i Eu-

europejskiej premiery STUDEBA-

współpracy z najważniejszym cza-

ropie, gościł artystów zza oceanu,

KER’a JOHN’a, mogliśmy usłyszeć

sopismem poświęconym w całości

których fani muzyki znali wcześniej

takich amerykańskich artystów, jak:

bluesowi – Kwartalnikiem TWÓJ

wyłącznie z płyt. Wielu miłośnikom

KHALIF „WAILIN” WALTER, BIG

BLUES. Szczęśliwie dla bluesa, wiel-

bluesa w najśmielszych marzeniach

JOE TURNER & MEMPHIS BLUES

ki miłośnik i znawca tego gatunku –

nie przyszło do głowy, że na scenach

CARAVAN czy MELVIN TYLOR

Andrzej Matysik, redaktor naczelny

Teatru Rozrywki czy MDK Batory

TRIO. Podobnie było w kolejnych

TWOJEGO BLUESA – postanowił

mogą wystąpić takie legendy, jak

latach. Listę artystów poszerzali

przenieść redakcję pisma do Chorzo-

zespół THE NIGHTHAWKS (2004),

również goście z partnerskich miast

wa – swego rodzinnego miasta. Od

JOHN

JUNIOR

i festiwali bluesowych. Głównym

2004 roku koncert galowy festiwalu

(2005), WALTER TROUT (2006). W

z nich stał się największy festiwal

połączony jest z wręczeniem nagród

połowie pierwszej dekady do grona

w Czechach – BLUES ALIVE, który

ankiety BLUES TOP – czytelników

współorganizatorów Bluestracji do-

ma nawet swój chorzowski dzień.

pisma. Koncert Blues Top, w którym

łączyły Klub Szuflada 15 i Ośrodek

W ślad za Chorzowem, poza Pieka-

o doborze wykonawców decydują

Kultury Andaluzja w Piekarach Ślą-

rami Śląskimi, do organizacji festi-

fani bluesa oraz nowa, konkursowa

skich. Od tej pory stale współpracują

walu włączyły się Tarnowskie Góry

formuła koncertów w MDK Batory,

z festiwalem. W ciągu piętnastu lat

(2010) i Katowice (2011). Od kilku lat

dodały festiwalowi dreszczyku emo-

festiwal dorobił się wielu przyjaciół,

wśród licznych imprez towarzyszą-

cji. Konkurs YOUNG BLOOD, prze-

zarówno wśród widzów, współor-

cych, takich jak wystawy fotografii,

znaczony dla nowych artystów, po-

ganizatorów, jak i artystów. Wśród

warsztaty muzyczne, projekcje fil-

zwolił odszukać i wypromować całe

licznych scen festiwalowych warto

mów i wykłady, organizowana jest

pokolenie zdolnych muzyków i przy-

wspomnieć o Klubach Champion

na Uniwersytecie Śląskim konferen-

czynił się do zmiany pokoleniowej

z Chorzowa, Panorama z Katowic,

cja naukowa. Co roku spotykają się

na polskiej scenie bluesowej. Wśród

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ka-

na niej organizatorzy wydarzeń mu-

laureatów kolejnych edycji konkur-

towicach, Chorzowskim Centrum

zycznych, naukowcy, muzycy oraz

su YOUNG BLOOD byli tacy wyko-

Kultury. Różnorodność prezentacji

dziennikarze muzyczni, zastanawia-

nawcy, jak: J.J. Band, Boogie Boys,

i miejsc przerodziła się w koalicję na

jąc się wspólnie nad fenomenem blu-

Teeneage Beat, Siódma w Nocy, Ho-

rzecz bluesa na Górnym Śląsku. Dzię-

esa na Górnym Śląsku. Fakt oddzia-

LEE

HOOKER

SILESIA BUSINESS&LIFE

23

Andrzej Matysik (z lewej) wydawca i redaktor naczelny „Twojego Bluesa” przywiózł do Chorzowa ze Stanów Zjednoczonych
prestiżową nagrodę „Keeping the Blues Alive”. Pierwszą w Polsce!

ływania muzyki na rozwój społeczny

typu wydarzenia skupiają wokół siebie

się Klub Sztygarka poza współpra-

zauważają też władze samorządowe.

ciekawych i kreatywnych ludzi, tak bar-

cą z festiwalem organizuje własne

Władze Chorzowa patrzą z nadzieją

dzo potrzebnych w poprzemysłowym

wydarzenie – „Bluesową Barbór-

na rozwój festiwalu. – Widzę zainte-

mieście.

kę”, a w chorzowskim skansenie

resowanie środowisk muzycznych i me-

Są już pierwsze owoce zmiany,

całe rodziny spotykają się latem

diów zarówno festiwalem, jak i miastem.

jaką przyniósł festiwal. Nie przy-

na dwudniowym pikniku FRONT

Dzięki wydarzeniom artystycznym o

padkowo

PORCH BLUES, czyli LAUBA PEŁ-

ugruntowanej

pozycji

2010 roku została, związana od lat

Chorzów ma szansę stać się ważnym

z Bluestracjami, Joanna Mrozek

Tegoroczna jubileuszowa edycja

ośrodkiem kulturalnym – przyznaje

z chorzowskiej formacji Around

Bluestracji zapowiada się wyjątko-

prezydent Chorzowa Andrzej Kotala,

The Blues, jeden z hoteli w cen-

wo interesująco. Choć nie jest zna-

a jego zastępca do spraw społecznych

trum Chorzowa przyjął nazwę

na jeszcze pełna lista wykonawców

Wiesław Ciężkowski dodaje: – Tego

„Blues”, dynamicznie rozwijający

i miejsc festiwalowych, wiemy już, że

ogólnopolskiej

najlepszą

wokalistką

NO BLUESA.

festiwal rozpocznie się niespodzianką 18 kwietnia. 19 kwietnia fanów
bluesa gościć będzie Klub Sztygarka,
20 kwietnia Miejski Dom Kultury
Batory. Tam wśród wykonawców
usłyszymy: projekt „Harmonijkowy Atak” oraz zespoły Loveblade
(F, SK), Jessy Martens & Band (D).
Koncert galowy planowany jest na
21 kwietnia, tradycyjnie w chorzowskim Teatrze Rozrywki. Poza laureatami ankiety Blues Top, gościem
specjalnym tego koncertu będą Erl
Thomas i Paddy Miller z grupą The
Big Sounds (USA/UK).
Zapraszamy na festiwal do Chorzowa nie tylko fanów bluesa, ale
Joanna Mrozek z rąk prezydenta Chorzowa, Andrzeja Kotali, odebrała gratulacje
za tytuł najlepszej bluesowej wokalistki w Polsce.

24

SILESIA BUSINESS&LIFE

wszystkich, którzy cenią i kochają
dobre dźwięki!

www.hajdukipark.pl

LOKALIZACJA : Chorzów ul. Kaliny
Obiekt handlowy powstanie w Chorzowie ( ok. 112 tys. mieszkańców) przy ul. Kaliny, którą
codziennie przejeżdża ok. 4300 samochodów. W sąsiedztwie nieruchomości położone są
osiedla mieszkaniowe, lokale handlowo – usługowe oraz zakłady produkcyjno -magazynowe..








LICZBA MODUŁÓW : 11
POW. UŻYTKOWA: 902,19 m2
1 MODUŁ KONSTRUKCYJNY:82,02m2
1 SKLEP: 164,05 m2
Pow. handlowa: 154,05 m2
Zaplecze: 10,00 m2
ILOŚĆ PARKINGÓW: 42

Modułowy charakter, brak powierzchni wspólnych oraz przestronne parkingi obiektu
umożliwiają dostosowanie powierzchni handlowej do potrzeb najemcy.
ILESIA BUSINESS&LIFE
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Bliżej niż myślisz
Świętochłowice
PREZYDENCI METROPOLII SILESIA
Rozpoczęty został pierwszy etap ge-

– W minionym roku niebagatelną

neralnego remontu ul. Chorzowskiej

rolę odgrywały projekty społeczne.

na odcinku od ul. Bieszczadzkiej do

Powstało Centrum Integracji Spo-

ul. Bukowego, przebudowaliśmy też

łecznej, a Powiatowy Urząd Pracy

skrzyżowanie ulicy Bytomskiej z Dro-

osobom bezrobotnym zaproponował

gową Trasą Średnicową w kierunku

projekt, dzięki któremu mogły zało-

Katowic. Był to najbardziej newral-

żyć własną firmę.

giczny punkt na mapie drogowej

– Obejmując funkcję prezydenta

Świętochłowic. Wymienić trzeba też

miasta zdawałem sobie w stu pro-

remont generalny ul. Brzozowej i ul.

centach sprawę, że tak zwane pro-

Imieli wraz z wymianą infrastruktury

jekty twarde, na duże przedsięwzię-

wodno-ściekowej.

cia infrastrukturalne, w najbliższych

– Nietrudno nie zauważyć, że poło-
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perspektywach

finansowych

Unii

Z Dawidem Kostempskim,
prezydentem
Świętochłowic,
rozmawia Wioletta Tkocz.

żył Pan również akcent na sport, re-

Europejskiej już się skończyły. Wie-

kreację i kulturę. W Świętochłowicach

działem, że będziemy mogli korzystać

w tych dziedzinach wcześniej tyle się

ze środków finansowych z Europej-

nie działo, co w minionym roku.

skiego Funduszu Społecznego i z Re-

– Rzeczywiście, sporo środków fi-

gionalnego Programu Operacyjnego.

– Panie Prezydencie, przejmował

nansowych zostało przeznaczonych na

Dlatego też wspólnie ze współpra-

Pan Świętochłowice w trudnym dla

inwestycje w infrastrukturę sportową.

cownikami skupiłem się na absorpcji

miasta momencie. Dziś gołym okiem

Przypomnę, że w roku 2011 zostało

tych środków. Z funduszy europej-

widać, że miasto się zmienia, sukce-

otwarte piękne wielofunkcyjne boisko

skich został przeprowadzony remont

sów na swoim koncie ma Pan sporo,

przy Gimnazjum nr 4, które służy naj-

budynku dawnego ratusza przy ul.

które były najważniejsze w pierw-

młodszym mieszkańcom naszego mia-

Sądowej 1. W nim mają siedzibę Po-

szym roku kadencji?

sta. Przy Szkole Podstawowej nr 3 też

radnia Psychologiczno – Pedagogicz-

– W 2011 roku realizowałem nie do

powstało boisko wielofunkcyjne do or-

nej oraz CIS, które już ma na swoim

końca swój budżet, bo przejąłem pro-

ganizacji różnych gier i zabaw. Koron-

koncie pierwsze sukcesy. Kilkanaście

jekt po poprzednikach. Sporządziłem

ny projekt to drugi Orlik przy Szkole

osób z terenu Świętochłowic, które

jednak szeroko zakrojoną autopo-

Podstawowej nr 17, który został otwar-

przebywały na długotrwałym bezro-

prawkę. W głównej mierze zapew-

ty 19 grudnia. Jest to projekt za ponad

bociu, znalazło pracę. CIS prowadzi

niłem wynagrodzenia w oświacie,

półtora miliona złotych, który w części

różne programy, szkolenia oraz dzia-

zarówno dla nauczycieli, jak i pra-

realizowany jest ze środków Minister-

łania ukierunkowane na aktywizację

cowników administracji oraz obsługi.

stwa Sportu i Turystyki. Jeśli chodzi

społeczną i zawodową świętochłowi-

Trzeba było też zabezpieczyć środki

o organizację imprez kulturalnych, to

czan. Biorąc pod uwagę wysokie, kil-

na siedmioprocentową podwyżkę.

rzeczywiście, po latach posuchy sporo

kunastoprocentowe bezrobocie, jakie

Zdecydowałem ponadto, że 2011 rok

zaczęło się dziać w Świętochłowicach.

mamy w Świętochłowicach, Urząd

będzie poświęcony remontom i inwe-

W minionym roku mieszkańcy mogli

Pracy zrealizował szereg projektów.

stycjom w oświacie. Pomimo szczu-

uczestniczyć w udanym, trwającym

Taki koronny na ponad półtora mi-

płych środków budżetowych ponad

dwa dni święcie miasta, które odbywa-

liona złotych to projekt „Mam zawód,

5,5 mln zł zostało przeznaczonych

ło się na Skałce. Zorganizowaliśmy też

mam pracę”, który spowodował, że

na niezbędne remonty w placówkach

pierwszą edycję festiwalu hiphopowe-

24 osoby bezrobotne założyły swoją

oświatowych. Postawiliśmy także na

go i cykl koncertów w ramach imprezy

własną działalność gospodarczą i od

inwestycje w infrastrukturę drogową.

„Pożegnanie Lata”.

ponad ośmiu miesięcy doskonale ra-
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dzą sobie na rynku pracy. Warto też

i projektowe. Na funkcjonowanie mu-

podkreślić, że otrzymaliśmy środki

zeum staramy się o środki z Minister-

z Urzędu Marszałkowskiego na prze-

stwa Kultury oraz zaciągamy pożycz-

budowę budynku po byłym komi-

kę z programu Jessica. Chcemy, aby

sariacie przy ul. Polaka 1. Dziewięć

muzeum było połączeniem przekazu

i pół miliona złotych wraz z wkładem

historycznego z nowoczesnością, to

wynosi osiem milionów złotych. Zre-

własnym zostanie przeznaczonych na

powinno zachęcić młodych ludzi do

alizowaliśmy pierwszy etap prac pro-

remont tego zabytkowego obiektu,

poznawania historii swojego regionu.

jektowych, które przeszły pozytyw-

który posłuży za siedzibę Muzeum

– Nie zapominacie też o terenach

nie ocenę formalną oraz dwie oceny

Powstań Śląskich. Jest to mój autorski

zdegradowanych, które staracie się

merytoryczne. Na rewitalizację tere-

projekt z czasów kampanii wyborczej.

przywrócić do życia.

nów zdegradowanych przeznaczamy

Obiecałem wówczas mieszkańcom,

– Wśród terenów zdegradowanych,

środki własne, ale też uzyskaliśmy

że takie pierwsze w Polsce muzeum

które będą poddane rewitalizacji, jest

promesę dofinansowania tego przed-

powstanie właśnie w Świętochłowi-

na przykład staw Kalina. Jego mo-

sięwzięcia z Regionalnego Programu

cach. Prace remontowo-budowlane

dernizacja, jeżeli znajdzie się wkład

Operacyjnego na promocję terenów

rozpoczną się już wkrótce. Inwestycja

własny, będzie sfinansowana z pro-

inwestycyjnych w mieście.

zakończy się w 2013 roku. Niezależ-

gramu Infrastruktura i Środowisko.

– Ponad pół miliona unijnych pie-

nie od tego trwają prace koncepcyjne

Wkład własny jest tutaj dość duży, bo

niędzy na promocję terenów inwe-
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stycyjnych to niebagatelny zastrzyk

śląskim Związkiem Metropolitalnym

roku planujemy być dodatkowo na

finansowy dla miasta. Jak zamierzacie

na Dworcu Centralnym w Warsza-

targach w Cannes, aby promować to,

wykorzystać te środki?

wie. Planujemy też organizować

co mamy atrakcyjnego. Pomimo że

– Otrzymaliśmy 504 tys. złotych do-

w Świętochłowicach Study Tours dla

jesteśmy najmniejszym miastem aglo-

finansowania z Urzędu Marszałkow-

biznesmenów lokalnych i tych spoza

meracji śląskiej, posiadamy świetną

skiego i posiadamy 98 tysięcy wkładu

miasta, a nawet kraju, po to, aby dzie-

lokalizację, leżymy w sercu regionu

własnego. Za te ponad 600 tysięcy zł

więć atrakcyjnych terenów inwesty-

i chcemy te atuty wykorzystać. Ten

w roku 2012 przeprowadzimy sku-

cyjnych, które leżą w Świętochłowi-

kierunek działań można znaleźć także

teczną kampanię promocyjną. Będzie

cach, oddać w niedalekiej przyszłości

w naszym haśle promocyjnym „Świę-

to oryginalny, nietuzinkowy film pro-

inwestorom we władanie. Warto

tochłowice, bliżej niż myślisz”.

mocyjny o mieście, który będziemy

też powiedzieć, że w roku 2011 po

– W jaki inny sposób zamierzacie

chcieli emitować na ogólnopolskiej

raz pierwszy w historii samorządu

zachęcić inwestorów do zostawiania

antenie. Oprócz standardowych fol-

świętochłowickiego byliśmy obecni

swoich pieniędzy w Świętochłowi-

derów i reklam będziemy promowali

na targach w Wiedniu oraz w Mo-

cach?

Świętochłowice na lotniskach w Pyrzo-

nachium. To były targi inwestycyjne,

– Niezależnie od szeroko zakrojo-

wicach i Balicach oraz wraz z Górno-

największe w Europie. W przyszłym

nej akcji promocyjnej postawiłem na
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politykę planistyczną, czyli zagospo-

gregowanie odpadów, które powsta-

skiego do Rudy Śląskiej. Jest to naj-

darowanie przestrzenne terenów le-

ją na terenie miasta. Mniej śmieci trafi

bardziej newralgiczny odcinek, który

żących w poszczególnych dzielnicach

więc na wysypisko.

jest użytkowany nie tylko przez świę-

Świętochłowic. Rozpocząłem prace

– Od lipca można bezpiecznie

tochłowiczan, ale też przez mieszkań-

nad zmianą studium uwarunkowań i

przejechać przez Świętochłowice

ców okolicznych miast. Ta inwestycja

kierunków zagospodarowania prze-

na rowerze, korzystając z nowocze-

jest początkiem rewitalizacji centrum

strzennego. Już zostało przyjętych

snych ścieżek rowerowych.

miasta. Planujemy przebudowę ul.

kilka miejscowych planów zagospo-

– Latem zostało otwartych 15 kilo-

Kubiny wraz z przeniesieniem targo-

darowania przestrzennego, w przy-

metrów tras rowerowych. Przebiega-

wiska miejskiego na plac przy dwor-

szłym roku dojdą kolejne, które po-

ją one zarówno przez tereny rekre-

cu PKP. Tam zostanie zbudowane

zwalają przeprowadzać przetargi na

acyjne, jak również stanowią pewien

nowoczesne kryte targowisko z cią-

sprzedaż tych terenów pod usługi,

szlak zabytków techniki, bo łączą

gami pieszymi. Remont ul. Kubiny

handel, produkcję. W celu ożywie-

tereny poprzemysłowe. Mieszkańcy

spowoduje

nia gospodarczego już w najbliższym

bardzo chwalą tę inwestycję, bo wią-

ciekawego terenu przy parafii św.

czasie zostanie stworzony projekt

zała się z przebudową części chod-

Piotra i Pawła. Marzy mi się, aby tam

przyciągania inwestorów do Świę-

ników. Na to zostały przeznaczone

powstały ciągi piesze, fontanna, aby

tochłowic, dający przedsiębiorcom

środki z UE i budżetu miasta.

to było miejsce spotkań i przestrzeń

natomiast

uwolnienie

określone ulgi w podatku od nieru-

– Pierwszy raz w historii miasta

publiczna dla mieszkańców. Byłby to

chomości czy środków transporto-

gościła w nim delegacja chińska. Czy

taki mały rynek w Świętochłowicach.

wych. Chciałbym, aby w Świętochło-

oznacza to szansę na współpracę?

W 2012 roku zrealizujemy projekt pn.

wicach powstała strefa aktywności

– W połowie roku odwiedziła nas

Reaktywacja kąpieliska miejskiego na

gospodarczej, w której przedsiębior-

delegacja z prowincji Tai’an w Chi-

Skałce. Będzie to pierwszy etap tego

cy, w zamian za te ulgi, będą zakła-

nach. Są to inwestorzy zaangażowani

remontu. Chciałbym, aby już 1 lipca

dać firmy. Niezależnie od tego trwa-

w przemysł wydobywczy. Produkują

kąpielisko zostało oddane do użytku.

ją prace związane ze stworzeniem

maszyny i urządzenia dla górnictwa,

Będzie to hit na miarę województwa

w Świętochłowicach podstrefy Kato-

współpracują z kluczowymi koncer-

śląskiego, ale też kraju. Basen zosta-

wickiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-

nami z naszego województwa. Są

nie wykonany w technologii stawu

nej, która też narzuci pewne tempo

natomiast zainteresowani współpra-

naturalnego, nie będzie oczyszczany

rozwoju miasta.

cą ze śląskim samorządem i wybrali

chlorem, ale mieszankami kruszyw

– W sierpniu rozpoczęły się prace

miasto Świętochłowice, jako podobne

i przez rośliny. Woda będzie krysta-

związane z budową sortowni od-

pod względem urbanistycznym, choć

licznie czysta. Widziałem taki efekt

padów. To ważne przedsięwzięcie,

kilkadziesiąt razy mniejsze. Interesu-

w aquaparkach w Szwajcarii, Niem-

zwłaszcza w kontekście nowego

ją ich tereny wzdłuż DTŚ. Oczywiście

czech i Francji. Jest to dobre dla osób,

systemu gospodarki odpadami.

władze Świętochłowic i przedsiębior-

które są alergikami. Oprócz basenu

– Ma to ogromne znaczenie dla

cy zostali zaproszeni na rewizytę do

powstanie park linowy i cała infra-

miasta, biorąc pod uwagę to, co cze-

Chin. W przyszłym roku nosimy się

struktura. Woda w chłodne dni będzie

ka polski samorząd. Od 1 stycznia

z zamiarem wyjazdu i umówienia się

ogrzewana kolektorami słonecznymi.

2012 roku wchodzi w życie ustawa

na tak zwane spotkania robocze. Na-

To jest duża inwestycja, którą finan-

o utrzymaniu czystości i porządku

leży kuć żelazo póki gorące. Te efekty

sujemy z programu unijnego Jessica.

w gminach, tzw. ustawa śmieciowa.

do końca nie są mierzalne, natomiast

Będzie też zrewitalizowany OSiR

Gminy będą miały 16 miesięcy na

warto prowadzić rozmowy.

Skałka. Startujemy do projektu z Re-

przygotowanie się do przetransfero-

prezydent

gionalnego Programu Operacyjnego

wania tych przepisów na grunt lokal-

Świętochłowic zamierza zrealizo-

na rewaloryzację tego terenu. Tutaj

ny. W Świętochłowicach produkuje-

wać w 2012 roku?

będzie wyremontowana przystań ka-

–

Jakie

inwestycje

my ponad 24 tysiące ton odpadów

– Takie, na które pozwala budżet.

jakowa, scena oraz powstanie siłow-

komunalnych rocznie, dlatego też

Dochody zostały ustalone na pozio-

nia pod chmurką, czyli taki fitness dla

realizujemy projekt związany z linią

mie ponad 159 milionów złotych,

dorosłych. W 2012 roku czeka nas też

do segregacji odpadów wraz z infra-

z tego będą realizowane wydatki bie-

dokończenie linii do segregacji odpa-

strukturą towarzyszącą. Linia ta już

żące. Znalazło się ponad 19 milionów

dów, no i kolejne działania związane

w roku 2012 stanie na składowisku

na niezbędne inwestycje na terenie

z utworzeniem Muzeum Powstań

odpadów. To jest projekt za 11 mln zł,

miasta. Kontynuowane będą inwesty-

Śląskich.

z czego prawie milion to nasz wkład

cje w infrastrukturę drogową, zostanie

– Dziękuję za rozmowę i życzę

własny. Ta automatyczna linia do se-

zrealizowany drugi etap modernizacji

realizacji wszystkich planów z taką

gregacji pozwoli na skuteczne rozse-

ul. Chorzowskiej, od placu Słowiań-

skutecznością, jak w roku 2011.
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ANNA GUZIK
Ukierunkować się na widza,
na scenie być tylko dla niego
KULTURA

Chęć, potrzeba – głód twórczy. Sięga, czerpie – interpretuje twórcze zakamarki
swojej osobowości. Zawodowo niechętnie improwizuje, na scenę wchodzi dla widza, a schodzi z niej oczyszczona.
– Od niedawna ze Śląskiem łączy

szeć śląski język na dużym ekranie. Ja

– ...a poza tym, a może przede

Panią, poza pochodzeniem, jeszcze

byłam chyba jedyną bohaterką, która

wszystkim, sztuka ma pełne prawo

jedno – Śląsk uchwycony w obrazie

nie mówiła gwarą.

do

filmowym…

– Gwara, u osób „niezakorzenio-

– Pewnie ma pani na myśli film
„Ewa” w reżyserii Adama Sikory

nych” w niej, często budzi śmiech,
jest trudna w odbiorze.

nieograniczonego

subiektywi-

zmu.
– Wizja artysty nie musi się mieścić w ramach określonych pojęć czy

i Ingmara Vilquista. To niesamowita

– I to było najbardziej niesamowite.

też nie ma obowiązku bycia zbieżną

historia o miłości osadzona w śląskim

Śląski język wzbudzał śmiech przez

z tym, co obserwujemy na co dzień.

krajobrazie i rzeczywistości. Trudnej

pięć minut, a potem widz był już

Punktem wyjścia do tego filmu, jak

miłości, trudnych wyborów i złych

wciągnięty w opowieść i zapominał,

już wspomniałam, były jednak fakty.

zrządzeń losu. Nie jest to łatwy film,

że bohaterowie mówią inaczej. Dał się

Reżyser po prostu zinterpretował na

ale porusza bardzo czułe struny. Jest

ponieść historii, która dzięki temu ję-

swój sposób pewien fragment rzeczy-

prosty i głęboki zarazem, z przepięk-

zykowi była wiarygodna.

wistości. Tę historię napisało życie.

nymi zdjęciami Adama Sikory i wspa-

– Czy takie pesymistyczne kadro-

niałymi rolami Basi Święs i Andrzeja

wanie rzeczywistości, która prze-

Mastalerza. Moja postać – Monika jest

cież nie jest jednowymiarowa, nie

– Kiedy staję na planie zdjęciowym

dosyć przewrotna, to taka współcze-

wzmacnia stereotypowych przeko-

muszę być gotowa do wykonania roli.

sna kusicielka, która zwodzi główną

nań dotyczących tego regionu?

Praca jest bardzo szybka – uwagi re-

bohaterkę

perspektywą

– Jak tworzy, buduje się postać
przed kamerą i na scenie?

szybkiego

– Myślę, że każdy Ślązak zgodzi się,

żysera, krótka próba, ustalenie ujęcia

i dobrego zarobku. Choć w przypad-

że takie miejsca, jak z filmu „Ewa”,

i gramy. Wszystko odbywa sie w bar-

ku głównej bohaterki – Gizeli chodzi

wciąż istnieją, ale wie również, że ist-

dzo dużym tempie i zazwyczaj w nie-

o jakikolwiek zarobek, aby móc utrzy-

nieje ten drugi Śląsk – prężny, pnący

doczasie. Trzeba być skupionym,

mać rodzinę po tym, jak jej mąż, gór-

się w górę, z luksusowymi butikami

nauczonym, przygotowanym i do-

nik, stracił pracę. Utrata pracy dotknę-

i nowymi inwestycjami. Ten Śląsk

kładnie wiedzieć czego się chce. Nie

ła swojego czasu wiele śląskich rodzin

widzimy codziennie. A film jest ar-

ma czasu na wątpliwości. W teatrze

z górniczymi tradycjami. Trzeba było

tystyczną wypowiedzią reżysera, do

praca wygląda zupełnie inaczej, pod-

odnaleźć się w nowej, niełatwej rze-

której ma on święte prawo. Chciał

stawową różnicą jest czas. Dogłębne

czywistości Opowiedziana historia

opowiedzieć tę historie i to zrobił.

przeobrażenia, którym ulegamy na

jest historią marginalną, ale jak najbar-

Proszę pamiętać, że twórcy zrobili

scenie, wymagają czasu. Do efektu

dziej prawdziwą. Pomysł na tę fabułę

film w miejscu i o miejscu, które ko-

dochodzi się wolniej, ale bywa on

zrodził się z dokumentu zrealizowa-

chają, które jest im bliskie, choć ta hi-

spektakularny. Możemy zmienić nie

nego przez Adama Sikorę. Najbardziej

storia mogła wydarzyć się w każdej

tylko swą osobowość, głos, ale dzięki

cieszyło mnie to, że cały film zagrany

innej przestrzeni w Polsce. Uważam

charakteryzacji i kostiumowi również

został po śląsku. To niesamowite sły-

że jest uniwersalna.

kolor włosów, rysy twarzy i figurę.
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Gala przyznania Złotych Mask 2010.
Foto: Paweł Sowa
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Teatr to magia i w przeciwieństwie

– Jednak nawet bogata wyobraźnia

wnętrze teatru – widzowie siedzieli

do filmu, gdzie można już wszystko

i umiejętność wczuwania się w okre-

przodem do widowni, miejsca, z któ-

zrobić komputerowo, niezbędny jest

ślony typ osobowości czasem mogą

rego zazwyczaj oglądają spektakle.

człowiek. Bo to jest sednem teatru –

być niewystarczające. Czy zdarzyło

Wystarczyły światła, dym i stworzyła

spotkanie człowieka z człowiekiem.

się Pani zmierzyć z postacią, której

się inna przestrzeń. Klezmer, gorsety,

kreacja wymagała najpierw kontak-

podwiązki, ostry makijaż, duszące

tu z żywym człowiekiem?

perfumy i mieliśmy kabaret z lat 20.

Tym, co odróżnia również aktorstwo przed kamerą od tego na scenie,
są środki aktorskie. Kamera widzi de-

– W zeszłym sezonie teatralnym

Spektakl miał dekadencki charakter,

tale i operuje zbliżeniami. Z kolei na

wzięłam udział w realizacji sztuki

choć z drugiej strony przepełniony był

scenie istotne jest, by wykorzystywać

Ingmara Vilquista „Taka fajna dziew-

młodością, siłą i jednością bohaterów.

w grze aktorskiej wyraźnie swoje cia-

czyna jak ty”. Jest tam postać Hanni,

W tej sztuce było coś magicznego.

ło i gesty. W aktorstwie teatralnym

dziewczyny,

mieszkającej

– A czy wydarzyło się coś takiego

można też wyróżnić sztuki kameralne

z siostrą i żyjącej w swoim własnym

niesamowitego, czyli decydującego,

oraz te na dużą scenę. Na małej scenie

świecie pluszaków. Autor stworzył

co zaważyło na Pani karierze?

aktor jest na wyciągnięcie ręki i jest to

postać nieoczywistą – z lekkim opóź-

– Na pewno miłym i ważnym mo-

zbliżony rodzaj aktorstwa do aktor-

nieniem, ale jednak bystrą, omijającą

mentem było otrzymanie Lauru Dem-

stwa filmowego. Duża scena zmusza

pewne aspekty rzeczywistości, nie

bowskiego – nagrody za debiut sce-

z kolei do wyrazistszej gry, rozszerze-

wiadomo – świadomie czy nieświa-

niczny w moim pierwszym sezonie

nia gestów i głośniejszego mówienia.

domie, nie wiadomo również z jakie-

teatralnym w Bielsku-Białej. Dostrze-

go powodu. To było strasznie trudne

żono moją pracę, zaangażowanie,

do zagrania – nie chciałam także, aby

aktorskie umiejętności i doceniono

– Przede wszystkim zaczynam pra-

Hanni była niepełnosprawna umy-

je. To było bardzo miłe i motywujące.

cę od „naczytania” tekstu scenariu-

słowo, ale była przecież inna. Szuka-

Bardzo ważnym etapem było zagra-

sza. Czynnikiem, który warunkuje

łam pierwowzoru najpierw wśród

nie Maureen w „Królowej Piękności

też sposób budowania postaci, jest

osób z różnymi stopniami opóźnienia

z Leenane”. W dziesięć lat po moim

oczywiście gatunek sztuki – czy jest

umysłowego, ale dałam za wygraną

debiucie scenicznym dostałam rolę,

to komedia, farsa, dramat, sztuka kla-

i w końcu zaufałam intuicji. Postano-

o której marzą aktorki i znowu posy-

syczna, formalna, dell’ arte, musical.

wiłam odnaleźć Hanni w sobie.

pały sie nagrody – Złota Maska i Ikar.

– Od czego Pani zaczyna budowanie postaci teatralnej?

kobiety,

Staram się również odpowiedzieć

– Ma Pani w swoim dorobku ar-

To było wspaniałe podsumowanie

sobie na pytanie: jaki jest cel

tystycznym takie sztuki, w których

tych moich dziesięciu lat w teatrze,

chciałaby Pani zagrać ponownie?

w którym zagrałam już przecież kil-

mojej postaci – sam w sobie
i dla przebiegu całej sztuki?

– Podobno nie wchodzi się drugi

kadziesiąt ról. Niezwykle ważna była

Tak naprawdę, sposobów pracy

raz do tej samej rzeki, ale mam spekta-

również decyzja o zagraniu monodra-

nad rolą jest tak wiele, jak wielu

kle, które darzę wielkim sentymentem

mu. Zdecydowałam się stanąć sama

jest aktorów. Nie ma jednego

i chętnie znalazłabym dla nich miejsce

na scenie, a ta perspektywa przypra-

wytrycha, ja również go nie

w moim obecnym repertuarze. Taką

wiała mnie o drżenie kolan.W trakcie

mam. Miałam wiele ról wy-

sztuką były „Songi” Brechta. Oprócz

pracy okazało się, że wcale nie jestem

myślonych co do najmniej-

konferansjera nie było kwestii mó-

sama, bo stała za mną cała ekipa – Ja-

szego gestu np. „Ożenek”

wionych, ale wypowiadaliśmy się po-

cek Bończyk – autor i reżyser, Krzysz-

– moje przedstawienie dyplo-

przez piosenki. To było niesamowite

tof Maciejowski – twórca przepięknej

mowe, ale były i takie, które

przedstawienie z muzyką na żywo

muzyki, Grzegorz Policiński – autor

zagrałam intuicyjnie, dałam

i niesamowitym klimatem. Udało się

scenografii i odpowiedzialna za ko-

się ponieść tekstowi, klimatowi

nam stworzyć inną rzeczywistość

stiumy Iza Toroniewicz, no i oczy-

i wciągnąć w nią widza.

wiście cała wspaniała ekipa naszego

i uwagom reżysera, np.: w „Królowej
Piękności z Leenane”. Można podążyć za tym, co jest zapisane w sce-

– Rzeczywistość, która przybrała
formę…

teatru. Bardzo się cieszę, że „Singielka”, tak ważny dla mnie spektakl, jest

nariuszu, ale można również zagrać

– Kabaretu z lat 20. poprzedniego

tak wspaniale przyjmowana przez

wbrew. Zinterpretować tekst na wła-

stulecia. Duża scena naszego teatru

publiczność i że wiele osób odbiera

sny sposób, za zgodą reżysera oczy-

pełniła podwójną rolę – zarówno

ją bardzo osobiście. W końcu mówi

wiście. Tworzenie postaci jest proce-

widowni, jak i sceny – graliśmy na

o sprawach, które w pewnym mo-

sem i nigdy do końca nie wiesz jaki

wybudowanym podeście. Scenogra-

mencie życia dotykają każdego z nas

będzie efekt.

fię do spektaklu tworzyło niezwykłe

– samotności, pragnieniu miłości, nie-
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trzeba wykonać. Aktorstwo pozwala
mi na głębsze przeżywanie mojego
życia, bo żyję życiem wielu ludzi.
Mam w sobie ich tęsknoty, pragnienia
i marzenia, które stają się na tę krótką
chwilę również moimi.
– Tu też jest przestrzeń dla aktorskiej improwizacji.
– Nieszczególnie przepadam za improwizacją. Przynajmniej jeśli o mnie
chodzi, najlepiej sprawdza sie stwierdzenie, że najlepsza improwizacja
to ta, która została wcześniej dobrze
przygotowana. Jeśli jestem dobrze
przygotowana do roli, to nic nie jest
mnie w stanie zaskoczyć na scenie,
a miałam już niejedną nieprzewidzianą sytuację. Być może moja niechęć
do improwizacji wynika również
z tego, że nigdy nie pracowałam w ten
sposób. Choć wiem, że jest to bardzo
modny nurt pracy wśród młodych reżyserów. Kto wie, może zmienię zdanie na temat aktorskiej improwizacji
jeśli spotkam kogoś odpowiedniego
na mojej zawodowej drodze.
– Do korzystania z tego i innych
zabiegów aktorskich przygotowywała się Pani w trakcie studiów aktorskich.
– Po to są właśnie studia na tej
uczelni, aby adept sztuki aktorskiej
jak najlepiej opanował rzemiosło teatralne, aby się jak najwięcej nauczył,
bo potem będzie musiał sam, w praktyce, wykorzystać swoje umiejętności.
W trakcie studiów miałam zajęcia
Spektakl ,,Hotel Nowy Świat” w reż Magdaleny Piekorz.
Foto: Wójcik

z wiersza, piosenki, impostacji głosu,
solfeża, ruchu scenicznego, pantomimy, szermierki, jazdy konnej i wielu
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spełnieniu zawodowym, nadmiarze

przychodzi do teatru, wyniósł coś dla

innych ciekawych przedmiotów, które

obowiązków, itd.

siebie, aby było to dla niego przeży-

wykorzystuję w mojej pracy scenicz-

– A co w takim razie jest tym naj-

cie. Poza tym ja po prostu uwielbiam

nej. To był bardzo ważny okres nie

istotniejszym katalizatorem inspiru-

grać, uwielbiam tworzyć nowe posta-

tylko jeśli chodzi o przygotowanie do

jącym do kolejnych wyzwań aktor-

cie, interpretować tekst i zagłębiać się

zawodu, ale do życia także. Pierwsze

skich?

w trudne sprawy, które często poru-

samodzielne mieszkanie, przyjaźnie,

– Myślę, że największą motywacją

szamy na teatralnych deskach. Aby

miłości, trudne pytania o przyszłość,

do pracy jest dla mnie obecność i zain-

uprawiać ten trudny zawód, trzeba

zmaganie się ze słabościami, pozna-

teresowanie widza. To daje ogromny

mieć pewnego rodzaju powołanie.

wanie siebie – to był przyspieszony

zastrzyk energii – chęć zaskoczenia

Trzeba to po prostu lubić, kochać. Ak-

kurs dojrzewania. Bardzo ważny

i uwiedzenia publiczności, bo o nią

torstwo jest ucieczką od banału życia,

i twórczy rozdział w moim życiu.

przecież

Wkładamy

od codziennych czynności, w których

ogrom pracy, aby człowiek, który

ciężko znaleźć głębszy sens, a które

tutaj

chodzi.
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Porozmawiajmy

o

mediach.

Te nastawione na rozrywkę, czę-
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sto przedstawiają osoby publiczne

– Nawet są odpowiednie agencje,

się znają na tańcu. Połowę utworu zaj-

tylko w kontekście ich wizerunku

które się tym zajmują. To wcale nie jest

mowały innym parom tzw. scenki ak-

zewnętrznego. Jak nie ulegać tej me-

takie trudne. Chcesz być seksbombą?

torskie, my zaczynaliśmy tańczyć od

dialnej presji bycia pod tym wzglę-

Obmyślamy to kompleksowo – zmia-

pierwszej sekundy. No, przynajmniej

dem doskonałym?

na wizerunku, prowokujące wypowie-

do połowy trwania programu. Potem

– Trzeba dobrze znać swoją war-

dzi w mediach, rozbierane sesje, jakiś

przyszło już takie zmęczenie, że kom-

tość i otaczać sie ludźmi, którzy my-

głośny romans i już... Zresztą prasa

binowaliśmy jak się dało, żeby prze-

ślą podobnie do nas i kierują się wy-

bardzo lubi szufladki – seksbomba,

trwać i wymyśleć coś ciekawego i nie-

znawanymi przez nas wartościami.

supermama, singielka, intelektualist-

powtarzalnego. Niestety, moja wtedy

O szlachetności człowieka świadczy

ka – tak jest łatwiej sklasyfikować

jeszcze bardziej okrągła sylwetka była

nie tylko wygląd zewnętrzny, ale

ludzi. Każdy musi być dookreślony,

kością w oku jurorów, na szczęście

przede wszystkim jego podejście do

z własną przegródką. Trudno, takie

to widzowie decydowali o wygranej

innych ludzi, kultura osobista, wraż-

czasy. Ja lubię wielowymiarowość

i wybrali mnie, choć odbiegałam prze-

liwość i umiejętność odnalezienia się

i lubię, kiedy ludzie patrzą na mnie

cież zasadniczo od obiegowego kano-

w każdej sytuacji. Zdaję sobie sprawę,

w szerszym kontekście.

nu urody.

że wyznacznikiem sukcesu w dzisiej-

– Na przykład? Kobiety, aktorki, ale

– Za chwilę rozpoczyna się Pani

szym świecie jest szczupła sylwetka,

również tancerki? W końcu ma Pani

spektakl. Więc najbardziej oczywiste

dobra fryzura, makijaż, dobrany przez

za sobą udany debiut taneczny...

pytanie w tym momencie: co czuje

stylistę strój i buty od Louboutina. Nie

– Okres trwania programu „Taniec

mam nic przeciwko, w końcu jestem

z gwiazdami” był bardzo intensyw-

– Każdy aktor koncentruje się ina-

aktorką i podporządkowuję się temu,

nym momentem w moim życiu za-

czej. Ja potrzebuję spokoju, czasu na

bo takie są zasady gry. Ale ja wiem,

wodowym, nie tylko z racji zdobywa-

wyciszenie się, dlatego przychodzę

że modny strój nie mówi nic o czło-

nia nowych umiejętności tanecznych

do teatru dużo wcześniej. Zostawiam

wieku poza tym, że ma gust lub płaci

i rozwoju artystycznego, ale także ze

rzeczywistość na zewnątrz i powoli

komuś, kto ten gust ma za niego. Bar-

względu na nawiązywanie różnych

wchodzę w inną przestrzeń. Na sce-

dzo powierzchownie zaczęliśmy trak-

kontaktów zawodowych. Określam

nie daję się ponieść tekstowi, rytmo-

tować samych siebie, martwi mnie to.

go żartobliwie jako „bomba PR-owa”,

wi spektaklu i staram się wyczuć pu-

Martwi mnie, że mądrość i dojrzałość

bo rzeczywiście w trakcie programu

bliczność, bo każda jest inna i inaczej

nie są w „modzie”. Dlatego wolę być

moje nazwisko stało się bardzo popu-

reaguje. Chcę, żeby widz przeżył tego

niemodna niż głupia.

larne. W jednym momencie pojawił

wieczoru w teatrze coś ważnego.

– Doskonale wystylizowana rze-

się „Taniec z gwiazdami”, intensyw-

czywistość, która niewiele ma wspól-

ny wątek w serialu „Na Wspólnej”

nego z prawdziwą rzeczywistością…

i „Hela w opałach”. Na cztery miesią-

– Radość, spokój i zmęczenie... Choć

– Medialny wizerunek osoby pu-

ce wypadłam z mojego normalnego

to w dużej mierze zależy od rodzaju

blicznej tworzony jest przez osoby

życia zawodowego i próbowałam zo-

sztuki i charakteru roli, którą odgry-

z zewnątrz, które wystawiają swoją

stać tancerką (śmiech). Musiałam się

wałam. Bywa, że przeżywam katharsis

ocenę na podstawie zaobserwowane-

zmagać z fizycznymi ograniczeniami,

na scenie. Tak jest w przypadku „Kró-

go wycinka rzeczywistości. Niewiele

opanowaniem nowych umiejętności,

lowej piękności” czy „Singielki” – to

ma to wspólnego z realnym życiem.

obowiązkami zawodowymi i cotygo-

przedstawienia, które mnie ogromnie

Choć wiem, że dla wielu osób z show

dniowym stresem, kiedy nadchodził

kosztują i gdzie muszę pokazać swo-

biznesu to medialne życie jest czasem

„life”. Warto było – z Łukaszem Czar-

je prawdziwe emocje. A jest to bardzo

ważniejsze od realnego. To może być

neckim zdobyliśmy Kryształową Kulę

wyczerpujące i oczyszczające zarazem.

uzależniające – znowu artykuł o tobie,

i serca wielu ludzi.

Na małej scenie widzę każdą reakcję

– A co Pani poczuje schodząc ze
sceny?

że ładnie wyglądasz, zdjęcia jak robisz

– Ta rola wymagała nieco innych

widza – zainteresowanie, wzruszenie,

zakupy, ranking na najlepiej ubraną,

umiejętności niż role teatralne i zmu-

uśmiech, ale również... znudzenie. Je-

wpisy na forum... itd. Żeby nie zwa-

szała do wielu wyrzeczeń.

śli publiczność odebrała sztukę tak jak

riować, trzeba dobrze wiedzieć, że

– Starałam się myśleć jak tancerka,

chciałam, jestem bardzo szczęśliwa, bo

istnieje granica pomiędzy tymi dwo-

nie aktorka. Nie chciałam grać, że tań-

to oznacza, że zamysł artystyczny, mój

ma rzeczywistościami i uświadomić

czę, ale tańczyć naprawdę, a to wyma-

i reżysera, się sprawdził.

rodzinę i przyjaciół, żeby nie brali na

gało ogromu pracy. Który sama sobie

– W takim razie życzę takiego wła-

serio wszystkiego co się na twój temat

zresztą narzuciłam. Nasze układy ta-

śnie odbioru sztuki, która zacznie się

wypisuje.

neczne z Łukaszem Czarneckim były

za chwilę. I dziękuję za rozmowę.

– A jednak czasem można to „drugie
życie” samodzielnie wykreować...
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aktor tuż przed wejściem na scenę?

tańczone od pierwszej do ostatniej se-

Rozmawiała Dominika Tkocz

kundy. Zauważyli to tylko ci, którzy

Foto: WBF Agencja Fotograficzna
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Anna Guzik

to polska aktorka
teatralna, filmowa i serialowa. Na
stałe związana ze sceną Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, na której zagrała wiele ważnych i trudnych ról.
W takich spektaklach, jak „Królowa
Piękności z Leenane”, „Singielka”,
„Taka fajna dziewczyna jak ty”, „Czarownice z Salem”, „Iwona księżniczka Burgunda”, „Zbrodnia i kara”,
„Milczenie”, „Songi”, „Czego nie
widać”, „Wieczór kawalerski”,
„Wydmuszka”, „Antoine” czy „Historia o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” w reżyserii
Wiesława Komasy. Aktorka również od wielu lat pojawia się na
planie zdjęciowym TVN-owskiego
serialu „Na Wspólnej”, wcieliła
się również w tytułowa bohaterkę „Heli w opałach”. Jednak
w ostatnim czasie nazwisko aktorki przywołuje tytuł „Ewa”,
filmu w reżyserii Adama Sikory i Ingmara Vilquista...

SILESIA BUSINESS&LIFE
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„Edukując – utrzymać życie”…
FIRMY MIĘDZYNARODOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE REGIONU
Lyoness Child & Family Foundation zrealizowała kolejny projekt w Polsce!
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21 grudnia 2011 r. pracownicy oraz

kołaj. Dzięki codziennym zakupom

mało od nas kolejne, tym razem bożo-

uczestnicy Programu Lyoness wraz

dokonywanym u partnerów handlo-

narodzeniowe, upominki – słodycze,

ze Świętym Mikołajem i jego dwo-

wych Lyoness obdarowanych zostało

odzież i materiały papiernicze.

ma pomocnikami udali się do Domu

40 dzieci w wieku 2-14 lat. To dla nas

Celem Child & Family Foundation

Dziecka im. Dominika Savio w Sarno-

ogromna radość, że mogliśmy wes-

są działania zmierzające do poprawy

wie (woj. śląskie), by wywołać radość

przeć podopiecznych Domu Dziecka

warunków dla edukacji, by zgodnie

na twarzach dzieci i sprawić, aby po-

w Sarnowie i że naszą akcją wywoła-

z mottem „Edukując – utrzymać ży-

czuły one magiczną atmosferę świąt.

liśmy tak cenny uśmiech na twarzach

cie”. Pomoc skierowana jest do potrze-

Okres świąt Bożego Narodzenia to

dzieci.

bujących dzieci i ich rodzin. Od czasu

dla wszystkich czas szczególny. Aby

Nie zapomnieliśmy również o dzie-

założenia fundacji w roku 2008 zreali-

sprawić, by był on beztroski i rado-

ciach z Domu Dziecka w Woli Gałę-

zowano 30 projektów w 18 krajach,

sny, fundacja Lyoness przygotowała

zowskiej, który odwiedziliśmy jesienią

dzięki którym wsparcie uzyskało 6.000

podopiecznym Domu Dziecka kolo-

minionego roku, zaopatrując rozpo-

dzieci i młodzieży oraz ich rodziny.

rowe prezenty w postaci artykułów

czynające rok szkolny dzieci między

szkolnych z motywem fundacji oraz

innymi w szkolne wyprawki i odzież.

słodycze, które wręczył im Święty Mi-

Z okazji świąt ponad 40 dzieci otrzy-

SILESIA BUSINESS&LIFE

Łączmy się,
dajmy im większe szanse,
bo razem jesteśmy silni!
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Nowy wymiar na gastronomicznym rynku
GASTRONOMIA

Jaki jest poziom śląskiej gastronomii? Czy na Śląsku można znaleźć ekspertów
sztuki tworzenia przepisów, potraw czy samej degustacji? Gdzie i jak szkolić swoje kulinarne umiejętności?

Pewną próbą odpowiedzi na postawione powyżej pytania jest fundacja kulinarna, która od niedawna
funkcjonuje w śląskiej przestrzeni
gastronomicznej. „Silesia Cooking
Club”, bo tak brzmi pełna nazwa
tego przedsięwzięcia, zrewolucjonizuje spojrzenie i podejście do
gastronomii. Jej inicjatorem jest Tomek Czypionka, właściciel lokalu
Sushi Umami Take Away. Dzięki
jego współpracy z redakcją magazynu „Silesia Business & Life”, pomysł ten stał się realnym elementem
gastronomicznej rzeczywistości na

szkolenia czy inne wydarzenia, które

gionalnej kuchni przy równoległym

Śląsku. Redakcja czasopisma wraz

planujemy organizować, będą okazją do

upowszechnianiu

z Tomkiem Czypionką podjęła już

spotkania się ludzi z bardzo różnych,

trendów kuchni światowej. W struk-

pierwsze kroki w kierunku sforma-

często pozornie odległych, dziedzin go-

turze fundacji znajdą się zarów-

lizowania ram istnienia fundacji.

spodarki czy życia – mówi inicjator

no eksperci i szefowie kuchni, jak

fundacji.

i członkowie lub tak zwani przyja-

Choć punktem wyjścia tego pomysłu jest promowanie zróżnico-

tego

pomysłu

od

po-

ciele „Silesia Cooking Club”.

pragmatyczny

„Silesia Cooking Club” może stać

wszystkim

się oryginalną i bezkonkurencyjną

„Silesia Cooking Club” chce wyłaniać

inicjatywą na śląskim rynku gastro-

wanej tematycznie kuchni aglome-

czątku

racji śląskiej, to założyciele fundacji

charakter.

z pewnością otworzą się także na
kontakty ogólnopolskie i zagranicz-

i promować młodych oraz zdolnych

nomii. I, jak twierdzi Tomasz Czy-

ne. Członkiem „Silesia Cooking

kucharzy. W tym również zreformo-

pionka, być synonimem nowego

Club” może stać się każdy pod-

wać nieco system nauki w szkołach

spojrzenia.

miot lub jednostka funkcjonująca

gastronomicznych poprzez regular-

– Śląsk pod względem wydarzeń ku-

w branży gastronomicznej. Jednak,

nie organizowane szkolenia, kon-

linarno-gastronomicznych jest deficy-

tutaj również należy się pewne wy-

kursy czy certyfikowanie poszcze-

towy. Co jednak nie znaczy, że w tym

jaśnienie…

gólnych restauracji lub punktów

regionie brakuje pomysłów, talentów

gastronomiczno-usługowych.

czy po prostu dobrych i uznanych re-

– Będziemy skupiać nie tylko środo-
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Źródła

najnowszych

miały
Przede

wiska związane z tematyką gastrono-

„Silesia Cooking Club” chce wspo-

stauracji. Warto wreszcie postawić na

miczną czy kulinarną. Równie mocno

magać przedsięwzięcia kulinarne

nowy wymiar gastronomii i poszerzyć

akcentujemy chęć współpracy, w ra-

organizowane na Śląsku i podmio-

swój horyzont w celebracji, degustacji

mach fundacji, ze sferą kultury, nauki,

ty gastronomiczne w tym regionie.

i w podejściu do kuchni.

prawa czy biznesu. Eventy, spotkania,

Będzie też kultywować tradycję re-
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Dominika Tkocz
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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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Hojnych serc nie zabrakło
KULTURA

Andrzej Styrna, bytomski malarz tworzący w nurcie surrealistycznym, na łamach
magazynu „Silesia Business & Life” gościł kilkakrotnie. Tym razem w świat swojego wyjątkowego i emanującego emocjami malarstwa zaprosił nas do równie
wyjątkowego miejsca, jakim jest bytomska Opera Śląska. Wernisaż, w którym
mieliśmy przyjemność uczestniczyć, też był wyjątkowy. Stał się pretekstem do
wydarzenia o wymiarze charytatywnym.
Dochód z niego artysta postanowił przeznaczyć dla najuboższych dzieci z bytomskiej dzielnicy Rozbark. Konkretnie na rzecz Stowarzyszenia
Opiekuńczego im. św. Franciszka z Asyżu, prowadzącego w Rozbarku od
ponad ćwierć wieku świetlicę „Promyk nadziei”. Nic więc dziwnego, że
honorowy patronat na tą imprezą objął prezydent Bytomia Piotr Koj.
– Nieustannie odkrywam talent pana Andrzeja Styrny, którego twórczość
głęboko osadzona jest w naszym mieście – powiedział prezydent Koj, nie
kryjąc radości z udziału w tym artystycznym wydarzeniu.
W świat malarstwa Andrzeja Styrny wprowadził ponad dwustu gości dr
Aleksander Niedzielski z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.
– Surrealistyczny świat malarstwa Andrzeja Styrny wprowadza nas
w meandry świadomości i podświadomości. Im głębiej odbieramy jego twórczość, tym więcej wzlotów i upadków dostrzegamy, również swoich własnych. Zawsze jednak w centrum zainteresowania artysty jest człowiek i to,
co go otacza – mówił dr Niedzielski.
To wszystko można było dostrzec w obrazach artysty zaprezentowanych
na wernisażu, które spod jego pędzla wyszły całkiem niedawno, bo w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Tego wieczoru najważniejsze były jednak
dwie prace, które zaprezentował gościom prowadzący spotkanie Piotr Szeligowski, prywatnie przyjaciel artysty. Obrazy „Wieża wspomnień” oraz
„Ostatnie żywe drzewo” Andrzej Styrna namalował w 2011 roku i postanowił wystawić je na licytację.
– Tę imprezę wymyśliłem kilka tygodni temu. Postanowiłem wspomóc
jakąś placówkę opiekuńczą w Bytomiu. Odstąpiłem od tradycyjnej licytacji. Każdy, kto chciał, wrzucał do puszki zadeklarowaną przez siebie kwotę.
Wygrała osoba, która dała najwięcej. Wszyscy, którzy wzięli udział w tej
licytacji, uczestniczyli w losowaniu jednego z moich obrazów – mówił Andrzej Styrna.
Obraz „Ostatnie żywe drzewo” rozlosowała prezes Stowarzyszenia
Opiekuńczego im. św. Franciszka z Asyżu Krystyna Rokosz. Trafił on do
wiceprezydent Bytomia Haliny Biedy, która zdecydowała przekazać go na
licytację na Bal Prezydenta. Ostatecznie dochód z całej licytacji wyniósł
ponad siedem tysięcy złotych. Łzy wzruszenia dało się zauważyć w oczach
prezes Rokosz. Dla prowadzonego przez nią stowarzyszenia i świetlicy to
kwota niebagatelna. Pieniądze zostaną przeznaczone na działalność świetlicy oraz zakup ubrań, żywności i artykułów szkolnych dla ubogich dzieci
oraz potrzebującej wsparcia młodzieży. To artystyczno-charytatywne wydarzenie uświetniła solistka Opery Śląskiej Aleksandra Stokłosa, której
akompaniowała na fortepianie Larysa Czapas. Wystąpili też uczniowie bytomskiej Szkoły Baletowej.
Wioletta Tkocz. Foto: Aleksander Niedzielski
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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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signumstudio.pl
fotografia ślubna

kontakt

irekdorozanski@wp.pl
+48 501277307

Agencja Fotograficzna Signum | ul. Wolnośći 252 | 41-800 Zabrze | +48 501277307 | www.irekdorozanski.pl
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LAPTOPY
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LAPTOPY
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www.kanclerz.com.pl
41-710 Ruda Śląska - Wirek
ul. Obr. Westerplatte 26
tel. 0-32 24-20-883

41-178 Przyszowice k/Gliwic
ul. Gliwicka 9
0-32 301-99-99
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ADAM GIZA
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Foto: Szymon Michalczyk

Widocznie nacisnąłem właściwy przycisk: wyślij maila
SYLWETKA

– Prezenter przekazując pewne treści, stanowi zawsze ich uzupełnienie, a nie
główny element. Dlatego też będąc tzw. dodatkiem, można wybierać pomiędzy
dwiema konwencjami prowadzenia. Prezenter może stać się dla widza niechcianym wafelkiem, który najchętniej wyciąga się z pucharka lodów, bo nie smakuje
najlepiej...
...Może także być „dodatkiem” w po-

zawodowych. W jego zakres, oprócz

ma szansę rozwinąć je w praktyce.

staci wisienki, która zdobi deser lodowy, a

wyzwań dziennikarskich, wchodzi

Tobie się to już dawno udało...

którą konsumuje się z równie dużą przy-

wiele różnego typu wydarzeń o cha-

– Kiedyś trenowałem triathlon i to

jemnością jak pozostałą jego zawartość –

rakterze kulturalnym, rozrywkowym

na w miarę przyzwoitym poziomie.

wyjaśnia Adam Giza.

czy

Anonsował

Byłem też w kadrze narodowej. Zda-

charytatywnym.

Profesjonalizmu i warsztatu dzien-

największe postaci polskiej sceny

rzało się w związku z tym, że od czasu

nikarskiego uczył się wtedy, kiedy

muzycznej, w tym zespół Łzy, Feel,

do czasu udzielałem dziennikarzom

jego rówieśnicy chętniej unikali niż

Bajm, Myslovitz i takich artystów, jak

jakichś wypowiedzi dotyczących za-

szukali

zawodowych

Renata Przemyk czy Krzysztof Ki-

wodów. Już wtedy pracę w mediach

czy odpowiedzialności za wykonywa-

liański. Jego umiejętności potwierdza

postrzegałem w kategoriach ciekawej

ną pracę. On jednak z przekonaniem

wiele firm, agencji czy instytucji, któ-

i kreatywnej. Po wielu latach trenin-

i konsekwencją dążył do punktów,

rym dał się poznać jako profesjonal-

gów stwierdziłem, że zawodowo nie

które wyznaczył sobie na swojej za-

ny i utalentowany konferansjer. Co

będę się wiązał ze sportem. Równo-

wodowej mapie. Dziś bycie prezen-

więcej, w ramach swojej oferty współ-

legle do tego uświadomiłem sobie,

terem, dziennikarzem, gospodarzem

pracy otwarty jest także na projekty

że nie chcę w pracy wykorzystywać

programu czy konferansjerem jest dla

związane z usługami lektorskimi.

wiedzy biologiczno-chemicznej, któ-

obowiązków

niego szlifowaniem i uzupełnianiem

I pewnie te wszystkie osiągnięcia

rą zdobyłem w liceum, będąc właśnie

umiejętności i doświadczenia, które od

i doświadczenia zawodowe nie były-

na takim profilu. Koncepcja sportow-

dawna posiada. Adam Giza to finalista

by aż tak wyjątkowe, gdyby nie fakt,

ca upadła, lekarza także i w końcu

reality-show „Dzień dobry pogoda”

że ich posiadacz ma dopiero dwadzie-

wewnętrzne przekonania związane

emitowanego na antenie telewizji TVN

ścia trzy lata (a nie, jak zasada rów-

z dziennikarstwem zaczęły domi-

oraz Wiceambasador Polskiej Turysty-

nowagi proporcji wieku do doświad-

nować. Zdecydowałem, że warto iść

ki programu „Polska na śniadanie” w

czenia nakazuje, trzydzieści trzy lata).

w tym kierunku, ale wieloetapowo.

TVP 2. Na co dzień związany z telewi-

Fenomen? Wyjątkowy talent? Te

Zacząłem od najmniejszej „komórki”

zją Silesia, w której od kilku lat prowa-

określenia są istotnymi komponenta-

mediów, od portalu internetowego

dzi talk-show, poranny program na

mi jego osoby, lecz nie stanowią cało-

w moim mieście – Rybniku.

żywo, oraz prezentuje pogodę. Dzie-

ści. Fenomen Adama Gizy tkwi w po-

– Ta najmniejsza komórka stop-

sięć razy w miesiącu można zobaczyć

łączeniu talentu, determinacji, pasji,

niowo jednak zaczynała zmieniać

go także w roli prezentera pogody w

„skłonności” do pokory i gotowości

się w coraz większe i poważniejsze

głównej części portalu Onet.pl. Do

oraz chęci do pracy. Wszystko to po

media...

2011 roku był też prezenterem week-

podniesieniu do „potęgi szczęścia”

– Po portalu była jeszcze telewizja

endowym listy „Total chart” w radiu

(wynikającego ze znalezienia się kie-

w Rybniku, a potem dowiedziałem

Planeta. Ze Śląskiem związany nie

dyś w odpowiednim miejscu i czasie)

się od kogoś, że zostanie uruchomio-

tylko zawodowo, ale także mentalnie.

pozwoliło Adamowi Gizie realizować

na telewizja Silesia na placu Grun-

Chętnie angażuje się w przedsięwzię-

i stale rozwijać pasję, a zarazem za-

waldzkim w Katowicach. W związku

cia promujące ten region, jak np. „Pro-

wód, który tak wielu ludzi chce upra-

z tym poszedłem na kilka wstępnych

jekt Ślązak – Jadymy na bogato” czy

wiać, a który w praktyce zarezerwo-

castingów i napisałem maila do Sła-

„Być Ślązakiem to brzmi dumnie”.

wany jest tylko dla nielicznych.

womira Zielińskiego, założyciela sta-

Dossier Adama to namacalny do-

– Praca w mediach jest marzeniem

cji i jednocześnie wielkiej osobowości

wód na spory bagaż doświadczeń

wielu ludzi, jednak niewielu z nich

telewizji, o czym, nawiasem mówiąc,

S
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nie miałem pojęcia. Po wysłanej wiadomości zostałem zaproszony na rozmowę,
a po niej na próbę przed kamerą. Co
więcej, w jej trakcie...
– Przepraszam, że nie pozwolę Ci dokończyć, ale
muszę zapytać o treść
tego maila. Musiała
być interesująca lub
intrygująca, skoro
efektem wiadomości było spotkanie.
– W mailu do
Sławomira, a dziś
właściwie

Sławka,

pisałem, że właśnie
zakończyłem

zawo-

dowo uprawiać sport.
Dołączyłem też CV, w
którym znalazło się tylko ukończenie liceum,
doświadczenie

zwią-

zane z portalem internetowym, no i oczywiście sukcesy sportowe.
Wracając jednak do tej
rozmowy, to w jej trakcie
Sławek zapytał mnie, czy on
też mógłby jeszcze trenować triathlon. Nie analizując specjalnie swojej wypowiedzi, odpowiedziałem, że chyba jest
nieco za stary na tę dyscyplinę sportu.
To szczere, a może nawet prowokujące
stwierdzenie zapadło mu w pamięć,
bo za miesiąc zadzwonił do
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mnie i zaproponował współpracę.

tremy i występy przed kamerą za-

a mówiąc precyzyjnie, staram się

– Szczerość, prowokacja i pew-

częły wychodzić mi coraz sprawniej.

być prezenterem, który ma swój styl

ność siebie była tą przepustką do

Natomiast problem pojawił się gdzie

przedstawiania pogody i posiada

świata po drugiej stronie ekranu te-

indziej. Duża część materiałów doty-

klasę w tym, co robi. Owszem, zda-

lewizora?

czyła piłki nożnej, za którą nie prze-

rza mi się opowiedzieć na antenie

– Paradoksalnie tej pewności bar-

padałem. Na meczach piłkarskich

jakiś drobny żart z wątkiem pogodo-

dzo mi w tamtym czasie brakowało,

zwykle się nudziłem, ale kwintesen-

wym, ale równie chętnie zdradzam

a już na pewno dzień przed samą

cją nietrafienia do odpowiedniego

jakąś interesującą zagadkę czy no-

rozmową. Wtedy właśnie zadzwoni-

działu była sytuacja, w której poda-

winkę meteorologiczną. Oczywiście

łem do Sławka i – owszem – szczerze,

łem informację o transferze kilku pił-

musi to bazować na wiedzy, którą

ale i z przerażeniem oświadczyłem,

karzy z jednej drużyny do drugiej.

wyczyta się z książek, co zresztą sam

że bardzo się boję tej próby przed ka-

Jak się potem okazało – do drużyny,

często robię.

merą.

w której byli już od kilku lat. Kibice

– „Machania chmurami” próbo-

– Nie sądzę, by reakcja na to

nie chcieli mi tego wybaczyć i wysy-

wałeś także na oczach milionów wi-

oświadczenie była pełna zrozumie-

łali listy do redakcji napisane... „po

dzów...

nia…

łacinie”.

– W 2011 roku brałem udział w pro-

– O zrozumieniu raczej mogłem

– Ale skoro dziś nadal pracujesz

jekcie „Dzień dobry pogoda”, który

zapomnieć. Delikatnie rzecz ujmu-

w telewizji, to można wnioskować,

był realizowany w ramach programu

jąc, zganił mnie za tę nadmierną

że ten błąd nie był aż tak bolesny

„Dzień dobry TVN”. Na pierwszym

szczerość. I powiedział: człowieku,

w konsekwencjach?

castingu postanowiłem, że zaprezen-

ty chcesz pracować w telewizji, a w

– W efekcie trafiłem do poranne-

tuję pogodę używając języka śląskie-

dniu poprzedzającym występ przed

go programu transmitowanego na

go. Oceniał go wtedy m.in. Tomasz

kamerą dzwonisz i twierdzisz, że się

żywo. Potem także kolejny dyrektor

Zubilewicz, który bywa czasem na

boisz?! A na koniec dodał jeszcze:

programowy Silesii, Marek Czyż,

Śląsku, a dokładnie w Zabrzu. Jego

gdybym się miał tak przejmować

zaproponował mi prowadzenie po-

reakcja na moją gwarę była natych-

przed każdą swoją rozmową na wi-

gody. Choć najpierw co do tego dru-

miastowa i oczywiście jak najbardziej

zji, to chyba bym już dawno nie żył.

giego obowiązku byłem trochę scep-

entuzjastyczna. Potem okazało się, że

– Twoja szczerość wywołała odro-

tyczny, to szybko odkryłem w tym

przechodzę do kolejnego etapu. W

binę dydaktyzmu, która przydała się

coś interesującego i mimo wszystko

sumie ze sporej liczby zgłoszeń stwo-

tego drugiego dnia przed kamerą.

rozwijającego.

rzono

kilkunastoosobową

grupę,

– Chyba złożyło się na to kilka

– Z perspektywy widza prowadze-

która potem rywalizowała na oczach

elementów, ale pewnie ta rozmowa

nie pogody może wydawać się pro-

widzów o wygraną. Okres trwania

również. Początkowo trafiłem do

stym zadaniem. Twoja perspektywa

programu wspominam bardzo mile,

działu sportowego w telewizji, gdzie

jednak nie do końca się z tym pew-

chociażby ze względu na fakt, że każ-

stosunkowo szybko pozbyłem się

nie zgadza?

dy członek tej grupy był niesamowi-

– „Machanie chmurami”, bo tak

tą, ciekawą osobowością. To w sumie

czasem żartobliwie określam prowa-

zawsze owocowało tworzeniem do-

dzenie pogody, to pewna sztuka sko-

brej i pozytywnej atmosfery w trak-

ordynowania mowy swojego ciała z

cie kolejnych etapów. Choć obok tego

tym, co w danej chwili trzeba przeka-

był również stale obecny element ry-

zać odbiorcom. Ważna jest gestyku-

walizacji i emocji.

lacja mieszcząca się w odpowiednich

– Emocji czasem wyreżyserowa-

proporcjach. W tym przypadku też

nych? W końcu na wizji muszą być

warto zadać sobie pytanie, czy chce

one obecne, niezależnie od profilu

się być prezenterem w formie wafelka

programu czy jego zawartości.

włożonego do lodów, który zwykle

– Doświadczając tego na własnej

nie smakuje i od razu się go wyrzu-

skórze i od wewnętrznej strony na-

ca, czy wisienką na tych lodach, która

prawdę mogę poświadczyć, że emo-

jest smaczna i którą konsumuje się z

cje, które były czasem na ekranie,

przyjemnością. W jednym i drugim

były tymi naturalnie wywołanymi.

przypadku prezenter jest dodatkiem

Generalnie człowiek będąc w tak

do treści, które przedstawia. Wybra-

hermetycznych

łem naturalnie bycie tą „wisienką”,

okolicznościach, jak cały program,
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Adam Giza w rozmowie z Dorotą Gardias.
Foto: Krzysztof Pawlus

psychicznie ulega temu, co się w nim

miejscach i robiliśmy wiele niesa-

dzieje i rzeczywiście wczuwa się w

mowitych, czasem ekstremalnych,

te relacje i przedsięwzięcia. Sam finał

rzeczy. Jednak to oczywiście wią-

– Tego motywu na pewno nie chcę

był dla nas, uczestników, jedną wiel-

zało się z dużym nakładem finan-

wypierać ze swojej świadomości

ką niewiadomą.

sowym. Natomiast w programie

i chętnie po niego sięgam, kiedy jest

się wykorzystać w pracy?

– 2011 rok minął dla Ciebie pod

„Polska na śniadanie” w TVP 2 ta

taka możliwość. Poza tym napraw-

znakiem „Dzień dobry pogoda”, ale

kwestia nie była realizowana z ta-

dę lubię to, co charakterystyczne dla

rok wcześniej byłeś w ścisłym finale

kim rozmachem, co uważam wcale

tego miejsca, w tym także wartości,

programu w TVP 2. Projekty realizo-

nie wpływa na rangę czy sens tego

które myślę, że nadal są gdzieś w nas

wane w telewizji publicznej różnią

programu. Poza tym „Polska na

obecne. Na przykład szacunek do

się od tych w stacji komercyjnej?

śniadanie” miała wyłonić finalistę,

pracy czy celebrowanie siódmego

doświadcza-

który będzie relacjonować prze-

dnia tygodnia. Do tego dochodzi

jąc obu przypadków nasuwają się

bieg rejsu żaglowca S/Y „Fryderyk

także wiele charakterystycznych ob-

pewne różnice, które tak naprawdę

Chopin”. Miałem też w nim okazję

razów dla Śląska. Jednym z nich jest

nie są zbyt dużym odkryciem. W

opowiedzenia o regionie, z którego

wystawianie pierzyn na parapety

programie TVN-u w każdym od-

pochodzę i pokazania jego najwięk-

okien i oczywiście niepowtarzalna

cinku byliśmy w wielu ciekawych

szych atutów.

gwara.

–
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– Motyw Śląska czasem udaje Ci

Rzeczywiście,
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– Faktycznie, w pewnym momencie, parę lat temu, kierownictwo telewizji zauważyło, że ilość śląskich
piosenek, wykonawców czy motywów na antenie niebezpiecznie
wzrosła przy jednoczesnym spadku
ich wartości. Dziś w większym stopniu Silesia stara się to kontrolować
i racjonalizować. Z drugiej jednak
strony „Lista śląskich szlagierów”
posiada

milionową

publiczność.

Ramówka telewizji wpisuje się po
prostu w pewną niszę, która jest na
rynku. Jednak ostatnio stara się także wyjść tematycznie poza tradycję i
gwarę, prezentując treści, które mają
bardziej neutralny charakter.
– Związane ze Śląskiem, ale jednocześnie ujmujące jego specyfikę
w nieco niekonwencjonalny sposób, są projekty, w których brałeś
udział.
– Jednym z nich był projekt polegający na zrealizowaniu teledysku, który przedstawia Śląsk trochę
z przymrużeniem oka. Co prawda
to nie był pionierski pomysł, bo inne
miasta w Polsce także coś takiego
zrobiły, ale na pewno pionierski jeśli
chodzi o nasz region. Jednak reakcja Ślązaków na ten projekt nie była
wyjątkowo pozytywna. Być może
teledysk w przesadnie żartobliwy
sposób potraktował symbole Śląska.
A może publiczność odebrała to zbyt
dosłownie, czy po prostu Ślązacy nie
do końca potrafią, lubią i chcą śmiać
– Nie wierzę, że nie zamieniłbyś

diów, biznesu itp., ale zdecydowanie

Katowic na Warszawę. Warszawa

nienadające się do życia. Dlatego też

jest dziś, niezależnie od branży za-

gdybym otrzymał tam ciekawą pro-

wodowej, przecież taka „trendy”...

się czasem z samych siebie...
– „Być Ślązakiem brzmi dumnie”?

pozycję pracy, pewnie wtedy bym

– Ten film zrealizowałem z reżyse-

– W modzie czy nie w modzie, to

na jakiś czas wyjechał. Porównując

rem Łukaszem Głąbem, II reżyserem

osobiście nie czuję do niej wielkiego

Katowice i Warszawę mam też takie

filmu „Ojciec Mateusz”, i ten pomysł

entuzjazmu. Może jeszcze parę lat

pozytywne odczucie, że w ostatnim

akurat spotkał się z bardzo ciepłym

temu trochę tak było, ale dziś zde-

czasie naprawdę dużo mówi się o

przyjęciem publiczności. Jest w nim

cydowanie chętniej mieszkam na

utalentowanych Ślązakach poza gra-

wiele elementów charakterystycz-

Śląsku. Czasem, gdy wychodzę z po-

nicami tego regionu, w tym właśnie

nych dla infrastruktury i tradycji

ciągu na dworcu Warszawa Central-

w samej stolicy.

Śląska. Prowadzę w nim rozmowy

na, żeby iść na nagranie pogody do

– Jednak obok tych opinii są rów-

z różnymi znanymi osobowościami,

portalu Onet, nagle z przerażeniem

nież te, które nadal utożsamiają Śląza-

które pochodzą z tego regionu. Film

stwierdzam, że wszyscy ludzie wo-

ków z mało wyrafinowanym gustem.

ten zgłosiliśmy też do Nagrody im.

kół mnie gdzieś biegną, choć bardziej

I może trudno się im dziwić, skoro

Krystyny Bochenek i może w ten

odpowiednim określeniem byłoby

ramówka telewizji Silesia zawiera

sposób uda się go dalej wypromo-

gnają. To miejsce to centrum me-

pozycję: Lista śląskich szlagierów...

wać i dotrzeć do większej rzeszy od-
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biorców. A jeśli chodzi o sam tytuł,

dwa... brak telefonów. Wtedy też

– Zawodowo chyba potrzebujesz

to odpowiadam na niego twierdzą-

uświadomiłem sobie, że nie można

stale nowych bodźców, zmian i

co. Być Ślązakiem naprawdę brzmi

zachłysnąć się czyimiś obietnicami

niespodziewanych zwrotów akcji?

dumnie.

tylko realizować swój własny plan

Zawód dziennikarza nie należy do
statycznych.

– Radio, telewizja, film – niesa-

zawodowy. Być może ta pokora się

mowicie dużo różnych wyzwań jak

przydała, bo po dłuższym czasie od

– Moja praca jest zmienna i cza-

na dwudziestotrzylatka. Czujesz,

zakończenia „Dzień dobry pogoda”

sem trudna do przewidzenia, ale

że jesteś dobry w tym, co robisz?

otrzymałem propozycję z portalu

tak naprawdę nigdy nie miałem po-

Onet. Może to był ten „telefon” z

równania z innym zawodem, czego

małym opóźnieniem?

wcale nie żałuję. Chyba nie potrafię

– Jeśli wydaje mi się, że tak jest, to
wtedy nagle pojawia się telefon od
mojego taty, który mówi: Adam, jak

– Interakcja z publicznością, czy

wyobrazić sobie siebie w innej pra-

mogłeś w ostatniej prognozie pogo-

informacja zwrotna po czasie? Głos

cy. Nie byłbym w stanie wytrzymać

dy powiedzieć, że śnieg się rozpły-

plus obraz, czy tylko głos? Bycie

statycznie dwunastu godzin w jed-

wa? Śnieg się roztapia, a rozpływać

konferansjerem,

dziennikarzem

nym miejscu. Moje życie to życie na

się może co najwyżej w garnku. W

radiowym, a może telewizyjnym –

walizkach, ale właśnie taki styl jak

takich momentach wiem, że jeszcze

co sprawia Ci największą przyjem-

na razie mi odpowiada. Poza tym

na bycie dobrym muszę poczekać.

ność?

ta swoboda czasowa jest bardzo

Jestem mu wdzięczny, mamie tak-

– Największą sprawiają programy

wygodna. Czasem mogę przyjść do

że, za takie uwagi. Choć generalnie

na żywo, np. „Weekend z TVS-em”

studia i nagrać cały materiał w dwie,

zawód dziennikarza czy prezentera

kiedy jeździmy z całą ekipą po róż-

trzy godziny, a resztę dnia mam

postrzegam jako taki, w którym lu-

nych miejscach w województwie

wolną.

dzie mają skłonność do narcyzmu.

i

Tego typu zajęcia są kreatywne. Wy-

atrakcje. Właściwie ekipa, z którą

konując je, tworzy się jakieś dzieło, a

realizuję ten program, tak się zgrała,

– Chwileczkę. W weekend byłem

to daje ogromną satysfakcję.

prezentujemy

jego

największe

– A kiedy ostatnio ta wolna chwila się pojawiła?

że zwykle rozumiemy się bez słów.

na nagraniu w Szczyrku, ale przy

– Jednak to poczucie pewnej war-

Czasem wystarczy tylko gest ręki

okazji trochę pojeździłem na nartach.

tości, pewności siebie, o której roz-

operatora kamery, a ja dokładnie

W poniedziałek, wtorek byłem w

mawialiśmy na początku, jest obec-

wiem, co w tej chwili mam zrobić

studiu telewizji. W środę będę mon-

ne i naturalne w tym zawodzie.

na wizji. Radio oczywiście też ma

tować materiał, a wieczorem biorę

– Jest chyba w nim wymagane, by

w sobie magię. Poczucie, że po dru-

udział w charytatywnym koncercie

móc wybić się na tej płaszczyźnie za-

giej stronie są ludzie, którzy cię nie

kolęd. W czwartek muszę przygoto-

wodowej i jednocześnie potrzebne,

widzą, a tylko słyszą i fakt, że tylko

wać prognozę pogody do portalu. W

by potem dobrze wypełniać swoją

swoim głosem i słowem budujesz ca-

piątek... będę miał wolne. No tak, ale

rolę. Oczywiście w jakichś rozsąd-

łokształt audycji, jest niesamowicie

tylko w piątek, bo w weekend mam

nych granicach, bo jeśli się je prze-

wciągające. Do listy czynności zawo-

zajęcia na uczelni.

kroczy, to szybko otoczenie nas o

dowych, które sprawiają mi najwięk-

– I nie zmieniłbyś swojego obec-

tym poinformuje. Ważna jest pokora

szą przyjemność, muszę też dopisać

nego miejsca zawodowego na żad-

w stosunku do tego, co się robi.

prowadzenie wydarzeń na żywo.

ne inne?

– Pokora, warunek trudny do wy-

Można wtedy mówić o natychmia-

– Myślę, że wszystko jest dziś tak,

stowej reakcji publiczności, która

jak być powinno i to ma sens. Ktoś

– Trudny, ale niezbędny. Jestem

mobilizuje i daje satysfakcję, a szcze-

to kontroluje i rozsądnie kieruje

tego najlepszym przykładem. Po

gólnie wtedy, gdy jest ona zgodna z

konkretne wydarzenia na prawo

finale programu „Polska na śniada-

moimi założeniami. Czasem jednym

lub na lewo. Każde doświadczenie,

nie” napływały do mnie propozycje

pytaniem można skłonić tłum do od-

także zawodowe, ma jakąś przyczy-

współpracy, pojawiało się wiele cie-

powiedzi i to wszystko dzieje się tu

nę, w konsekwencji wywołuje jakiś

kawych możliwości zawodowych.

i teraz. Jednocześnie każdy typ wy-

skutek. Widocznie kiedyś musia-

Minął miesiąc, dwa, a potem kilka,

zwania w moim zawodzie czasami

łem kliknąć na ekranie komputera

ale żadna z wcześniejszych obiet-

może także przybrać formę pomocy

właściwy przycisk wyślij maila, by

nic się nie zmaterializowała. Dalej

– rzetelnie wykonanym materiałem

potem wszystko się tak właśnie po-

pojawił się program w stacji TVN

czy poprowadzeniem jakiejś impre-

toczyło.

i tym razem znowu zapewnienia

zy można wesprzeć kogoś, kto wła-

współpracy, nowe szanse. Miesiąc,

śnie bardzo tego potrzebuje.

konania?
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Rozmawiała Dominika Tkocz
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Interakcja mody, sztuki i muzyki
MODA

– Wyjątkowa, niepowtarzalna noc poświęcona modzie, sztuce i muzyce. To zupełnie nowa na bielskim rynku jakość imprezy, która w namacalny sposób pozwoli
dziś zetknąć się z luksusowymi markami oraz przybliżyć marki, które współtworzą to nietypowe wydarzenie, którego jesteśmy świadkami…
…tak Conrado Moreno przywitał
zgromadzonych w Sali Redutowej
Pasażu pod Orłem w Bielsku-Białej.
W trakcie tego niezwykłego wieczoru
w jednym czasie i w jednym miejscu
doszło do eskalacji twórczych umiejętności, możliwości i pomysłów, które w sumie stworzyły niezapomniane
wydarzenie łączące modę, sztukę fryzjerstwa i muzykę. Pokaz „Paprocki &
Brzozowski w Pasażu pod Orłem” było
prekursorskim wydarzeniem na bielskim rynku, które odbyło się 1 grudnia
ubiegłego roku. W nowo zaaranżowanym Pasażu pod Orłem swoją kolekcję
zaprezentowali uznani, zarówno początkujący, jak i od dawna tworzący,
kreatorzy mody. Tego wieczoru nie zabrakło też elementu sztuki fryzjerskiej,
a także sporej dawki muzyki. Event
poprowadził Conrado Moreno, polski
konferansjer z hiszpańskimi korzeniami, który podejmuje się prowadzenia
wielu ogólnopolskich imprez, ale równie chętnie i często bierze udział w akcjach charytatywnych. W świetnym stylu wprawił publiczność w doskonały
nastrój, elegancko, z klasą, ale również
z dużym poczuciem humoru. Organizatorem tego unikatowego wydarzenia
był Pasaż pod Orłem, a współorganizatorem Maciej Maniewski, właściciel
sieci ekskluzywnych salonów fryzjersko-kosmetycznych „Maniewski Hair
& Body”. Ten artysta sztuki fryzjerskiej
jest uznawany za jednego z najbardziej
utalentowanych stylistów fryzur w Polsce, jest również instruktorem marki
Kemon. Maciej Maniewski zdobył wiele ogólnoświatowych certyfikatów i wyróżnień akademii fryzjerskich, pojawia
się i aktywnie uczestnicy również na
wszystkich najważniejszych wydarzeniach medialnych, przede wszystkim
na pokazach mody.
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włosów mistrza w stylizacji fryzur odbyła się
w towarzystwie popularnego duetu promującego muzykę house w Polsce, formacji Beats Friendly Novika i Mr Lex. Równoczesna
obecność na scenie modelek i Noviki było
zabiegiem niekonwencjonalnym, który spotkał się z żywą reakcją i zainteresowaniem
widowni. Co więcej, jak się potem okazało,
był również całkiem nowym doświadczeniem dla samej artystki.
– Dzisiejsze wydarzenie było dla mnie całkiem świeżym doświadczeniem. Zdarzało
mi się kiedyś grać muzykę w formie tła pokazu czy występować dla gości już po nim –
mówi Kasia Novika Nowicka i dodaje: – Adrenalina przed i w trakcie samego występu
była naprawdę duża. Stojąc z modelkami
w kuluarach udzielał mi się ich pozytywny, mobilizujący stres i podekscytowanie.
Poza tym takie doświadczenie zawodowe to
okazja do poeksperymentowania ze sztuką
ubioru. Na co dzień nie przywiązuję aż tak
dużej uwagi do stylu ubierania się, dodatków czy trendów w modzie. W trakcie dzisiejszego eventu natomiast miałam na sobie strój, którego pewnie sama bym nigdy
nie wybrała, ale w połączeniu z dobrze
dobranym makijażem i fryzurą chyba
wyglądał dosyć ciekawie.
Pokaz Macieja Maniewskiego
poprzedzony był pojawieniem
się na scenie Marka Kondrata, który otworzył w Pasażu pod Orłem kolejny,
dwudziesty

pierwszy

sklep, winiarnię „Winarium”. W trakcie
eventu zgromadzeni
goście mieli możliwość
specjalnie

degustowania
przygotowa-

nych na tę okazję win. – Długo
czekałem na to, by otworzyć winiarnię
właśnie w tym miejscu. Jednak warto czasem
– Wydarzenie to łączy w sobie ele-

w Pasażu pod Orłem swój salon, a po-

zaczekać, by potem znaleźć się w tak pięknym

menty mody i sztuki, a jednocześnie

tem stopniowo zacząłem myśleć nad

miejscu, jak Pasaż pod Orłem – przyznał Ma-

jest nowatorskie w tym mieście. Takie

jakimś interesującym przedsięwzięciem

rek Kondrat.

eventy mogą zdecydowanie pobudzić

związanym z tym, co robię na co dzień

potencjał Bielska i wykrzesać tu wiele

– wyjaśnia Maciej Maniewski.

Kolejnym elementem składającym się
na pokaz „Paprocki & Brzozowski w Pasa-

interesujących inicjatyw czy pomysłów

Pokaz tego artysty był przykładem

żu pod Orłem” była prezentacja pomysłów

będących połączeniem sztuki i mody.

wirtuozerii, z jaką pracuje. Publicz-

absolwenta Międzynarodowej Szkoły Ko-

Przy pokazie swoich fryzur wykorzy-

ność na bieżąco mogła obserwować

stiumografii i Projektowania ubioru w War-

stałem też kolekcję ubrań „Teenagers”

każdy ruch nożyczek w rękach Macie-

szawie, Bartosza Malewicza. Artysta jest jed-

marki Kemon. Jednak wszystko zaczęło

ja Maniewskiego. Prezentacja rozma-

nym z pięciu polskich projektantów, którzy

się dwa lata temu... Wtedy otworzyłem

itych sposobów ułożenia czy podcięcia

zostali zaproszeni na Fashion Week Berlin
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2010. Na scenie Sali Redutowej model-

sztuki, muzyki, jak i… losowania na-

branże na rynku. Wśród nich można

ki zaprezentowały kolekcję Bartosza

gród. Jednocześnie przedsięwzięcie to

wyróżnić głównego sponsora – firmę

Malewicza jesień – zima 2011/2012.

promuje miejsce, w którym jesteśmy.

MURAPOL S.A., MultiBank, markę

W wydarzeniu wzięli również udział

Byłam naprawdę zachwycona Pasa-

PANDORA, ParkHotel Vienna, Ga-

Marcin Paprocki i Mariusz Brzozow-

żem pod Orłem. Poza tym obserwując

lerię Wnętrz PRODESIGN, Karczmę

ski, którzy zaprezentowali kolekcję

inne tego typu wydarzenia, organi-

Nowy Rzym, markę Secret Lashes,

wiosna – lato 2011/2012. Projektanci ci

zację tego, w którym uczestniczymy,

Peggy Sage, markę Kemon i Make Up

od dawna wyznaczają trendy świata

oceniam bardzo wysoko. Wszystko

For Ever. Jednak do listy partnerów

mody, stale poszerzając go o kolejne

rzeczywiście ze sobą współgrało i było

współtworzących ten event należy

oryginalne i zaskakujące prace. Ich

skrupulatnie oraz z rozmysłem zapla-

również dopisać Cassone, markę Pa-

pomysły zostały wielokrotnie doce-

nowane. Doceniam też pracę i warsztat

ged Meble, Woodways, Triumph High,

nione w postaci takich wyróżnień,

samych modelek, które brały udział

Samsung, markę Badura, Ducati, Dra-

jak „Złota nitka” czy „Osobowość

w pokazach. Dla wielu z nich był to

gon Security, Termo IB, wódkę Wybo-

w modzie i sztuce”. Maciej Maniewski

jeden z pierwszych występów, więc

rową, Aperol Spirtz, agencję Modelek

w ostatnim czasie kilkakrotnie współ-

stres rzeczywiście był wyczuwalny.

Prestiż i Fundację Rak’n’Roll.

pracował z duetem projektantów –

Mimo to wszystkie wypadły świetnie,

W trakcie wieczoru pojawił się

Marcinem Paprockim i Mariuszem

a na wybiegu zaskakiwały wdziękiem

też akcent związany z upominkami.

Brzozowskim, przy różnych pokazach

oraz urodą. Nie miałam możliwości

Wśród zebranych gości rozlosowano

organizowanych w Warszawie, a tak-

pogratulowania im, ale mam nadzieję,

wiele nagród, począwszy od zabiegów

że, równie intensywnie, w czasie mi-

że przy tej okazji mogę to zrobić. Na-

kosmetycznych Golden Spa, zabiegów

nionego Fashion Week w Łodzi.

prawdę wszystkie modelki były w peł-

Garra Fish Spa, przez wino z „Wi-

Pod koniec spotkania na scenie poja-

ni profesjonalne na scenie i poza nią.

narium” Marka Kondrata, sukienkę

wiła się młoda i zdolna finalistka progra-

I chętnie zobaczyłabym je także na in-

projektu Bartosza Malewicza, a skoń-

mu „X Factor” Ada Szulc. W jej recitalu

nych pokazach – stwierdziła Ilona Feli-

czywszy na wycieczce ufundowanej

znalazły się zarówno utwory polskiego

cjańska, gość specjalny eventu.

przez firmę Kayak Travel. W zakresie

pochodzenia, jak i te w języku angiel-

„Paprocki & Brzozowski w Pasażu

przygotowania i promocji wydarzenia

skim. Aranżację muzyczną artystka

pod Orłem” było przedsięwzięciem

organizatorzy mogli liczyć na profe-

przygotowała razem z dwójką muzyków

zakładającym interakcję mody, sztu-

sjonalne wsparcie Concept Music Art

akompaniujących jej na gitarach.

ki i muzyki, którego organizacja była

i Agencji Public Relations HOUSE

– Dzisiejszy event to kompilacja

możliwa dzięki współpracy z wielo-

oraz aktywność promocyjną patronów

wielu różnych atrakcji, zarówno mody,

ma firmami reprezentującymi różne

medialnych. Oczywiście sukces tego
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przedsięwzięcia nie byłby możliwy

tak naprawdę nie o rywalizację tutaj

katowego stylu organizowania oraz

bez zaangażowania i otwartości na

chodzi, a raczej o wzajemne czerpanie

prowadzenia wydarzeń z pogranicza

współpracę samych właścicieli Pasażu

z doświadczeń innych, przy jedno-

różnych form sztuki i wyrazu arty-

pod Orłem.

czesnym budowaniu własnego pro-

stycznego.

Event w postaci pokazu „Paprocki

fesjonalnego i, co najważniejsze, uni-

Dominika Tkocz

& Brzozowski w Pasażu pod
Orłem” udowodnił, że na
Śląsku potencjał kreatywności, talentów w różnych
dziedzinach twórczej kreacji, jak i kapitał organizacyjno-promocyjny
porównywalny

do

jest
tego,

który zwykle utożsamia się
z centralną częścią kraju.
– Ten event jest dowodem
na to, że nie tylko w Warszawie mogą
się odbywać profesjonalnie przygotowane imprezy, pokazy mody. Oczywiście liczba organizowanych tego typu
przedsięwzięć w stolicy wynika przede
wszystkim z faktu, że w niej skupia się
najwięcej firm i środowisk związanych
z branżą modelingu. Jednak można też
wskazać przykłady na to, że możliwy
jest sukces o zasięgu ogólnopolskim
przy jednoczesnym mieszkaniu i rozwijaniu swoich umiejętności w innych
regionach Polski aniżeli w Warszawie.
Dziś na przykład spotkałam na evencie
utalentowaną projektantkę Nataszę Pavluczenko, która jest popularna nie tylko w Polsce, ale i za granicą, natomiast
tworzy i pracuje w Bielsku – puentuje
Ilona Felicjańska.
Być może wydarzenie, które odbyło
się w „Pasażu pod Orłem”, może z powodzeniem konkurować z eventami
odbywającymi się w stolicy, jednak
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MOTYWACJA
A SYSTEMATYCZNOŚĆ W TRENINGU
Sport jest częścią ludzkiej aktywności, jest wielowymiarowym
fenomenem współgrającym z pozostałymi

wygładza skórę.
Jednak jak zacząć i wytrwać w regularności?

dziedzinami obejmującymi różnego

Na początek sprecyzujmy cel główny

typu wartości ekonomiczne, egzy-

– długodystansowy, potem wyznacz-

stencjalne, ludyczne, ideowo-moral-

my kilka celów krótkoterminowych.

ne. Dla jednych to sposób na rekre-

Jeśli mamy do zrzucenia 10-15 kg czy

ację, dla drugich forma profesji. Jedni

więcej, trudno będzie nam zmobilizo-

spędzają godziny na treningach,

wać się do wysiłku, mając je cały czas

inni trwonią je przed telewizorem,

przed oczami. Najpierw wyobraź-

usprawiedliwiając swoje lenistwo

my sobie pierwszy tydzień, miesiąc.

brakiem czasu. Ludzie dzielą się na

Reszta przyjdzie z czasem, będąc nie-

podejmujących działania sportowe

jako efektem ubocznym koncentracji

i na stroniących od nich. Dlaczego

na małych krokach. Niech cel będzie

trenujemy? Przede wszystkim dlate-

realistyczny. Pomyślmy, ile czasu

go, że sport realizuje naszą potrzebę

w tygodniu możemy przeznaczyć na

ruchu, tak bardzo pierwotną i natu-

realizację i traktujmy to jak najważ-

ralną, a coraz częściej zapomnianą

niejsze spotkanie – z najważniejszą

i spychaną przez współczesność na

osobą – sobą. Nie rezygnujmy, nie od-

boczny tor. Umożliwia nam spełnie-

kładajmy na później – później nie bę-

nie potrzeby wolności i walki o zwy-

dzie na to czasu. Obierzmy właściwą

cięstwo. Daje satysfakcję, przyjem-

dla nas metodę, sami lub przy pomocy

ność, kształtuje sylwetkę.

kogoś doświadczonego i znającego

Systematyczna realizacja planu

się na rzeczy. Osoba trenera w trakcie

treningowego daje poczucie siły

treningu może się przydać, podobnie

i dostarcza niezliczonej ilości infor-

jak pomoc lektora w przypadku nauki

macji zwrotnych o sobie. Zaszczepia

języka obcego. Zainwestujmy w sie-

w nas myślenie o własnych nieogra-

bie – kupmy buty i strój sportowy,

niczonych możliwościach. Stajemy

postawmy obok łóżka. Nawet jeśli

się zdrowsi, silniejsi, szczuplej-

ćwiczymy w domu, będą nam przypo-

si. Regularna aktywność fizyczna

minać o tym, że jeszcze mamy zrobić

wzmacnia kości, obniżając ryzyko

coś dla siebie. Zapiszmy się do klubu,

osteoporozy, zmniejsza ryzyko za-

na siłownię, basen – żal byłoby nie

wału, zachorowania na cukrzycę,

wykorzystać opłaconego karnetu.

podnosi

Motywacja to jeden z kluczowych

sprawność intelektualną, wydłuża

czynników decydujący o efekcie

poprawia

70

kulturowo-społecznymi

życie, poprawia trawienie, krążenie,

odporność,
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Koncentrujmy się na technice, ilości
serii, powtórzeń. Podnośmy stale
poprzeczkę i urozmaicajmy trening.
Słuchajmy swojego ciała, ale nie pozwólmy dojść do głosu krytykowi,
który w nas siedzi. Zaszokujmy nasze mięśnie od czasu do czasu i pozwólmy im na regenerację. Pamiętajmy, że odpoczynek jest również
częścią treningu.
Czy sportowy tryb życia ma sens?
Czy da satysfakcję i zadowolenie?
Jako ludzie nieustannie stawiamy
sobie nowe cele, stajemy przed kokońcowym. Według mnie waż-

Człowiek staje się takim, jakie są

lejnymi wyzwaniami. Trening to wy-

niejszy nawet niż predyspozycje,

jego myśli. Umysł steruje wszelki-

zwanie i satysfakcja z niego i efektu

warunki, czas czy pieniądze. Może

mi procesami zachodzącymi w psy-

końcowego. Sport to sztuka dochodze-

być sezonowa – przedwakacyjna,

chice człowieka i jego rola jest tu

nia do celu. Sukces w pracy nad swo-

noworoczna, przed ślubem czy in-

nie do przecenienia. Jeśli chcemy

im ciałem jest sukcesem w pracy nad

nym ważnym wydarzeniem. Może

być silni, wysportowani, to przy

sobą i często pomaga w odniesieniu

wynikać z chęci poprawy zdrowia,

odrobinie wysiłku tacy będziemy.

sukcesu w innych dziedzinach. Uczy-

sylwetki, chęci spodobania się

Jeśli myślimy o porażce, już prze-

my się stawania naprzeciw rzeczywi-

komuś. Jednak najlepiej, kiedy

graliśmy. Nie od dziś wiadomo,

stości i pokonywania trudności. Sport

trening staje się codziennością, ru-

że medale zdobywają nie ci z naj-

daje nam nowe możliwości pozna-

tyną, rytuałem, kiedy jest nieod-

lepszymi warunkami fizycznymi,

wania i postrzegania rzeczywistości.

łączną częścią naszego stylu życia.

ale ci, którzy mają najsilniejszą

Otwiera nowe obszary doświadczeń

Ruch jest tak samo ważny dla zdro-

psychikę i wierzą w sukces. Trzeba

znacznie różniące się od codziennych

wia, jak prawidłowe odżywianie,

wierzyć w to, co się robi i oddawać

stanów emocjonalnych. Współcześnie

a czy ktoś nie je przez pół roku?

się temu z sercem i z przyjemnością.

rodzi impulsy twórcze oraz stanowi

Wszyscy mamy skłonności do

To właśnie pasja i radość pomagają

potencjał dla kreatywnych rozwiązań

szukania wymówek. Dlatego trze-

odnosić sukcesy. Granice stwarza-

sytuacji problematycznych. Zaspoka-

ba stale myśleć o celu i szukać no-

my sobie sami. Granice naszego

ja potrzeby społeczne, samorealizacji

wych czynników wzmacniających

myślenia wyznaczają granice na-

i osobistego rozwoju.

motywację. Jeśli nie mamy energii,

szych możliwości. Pozytywne my-

Sport kształtuje osobowość, cha-

spróbujmy włączyć ulubioną mu-

ślenie, radość z osiągania małych

rakter, ciało, sprzyja tworzeniu się re-

zykę, wypijmy herbatę, kawę, zrób-

celów i komplementów pomaga

lacji międzyludzkich, wspomaga roz-

my dziesięć pajacyków, zjedzmy

wytrwać w dążeniu. Nagradzajmy

wój fizyczny i duchowy człowieka.

kostkę czekolady ;), umówmy się ze

się. Bądźmy jak małe dzieci uczące

Abstrahując od agrożeń, jakie niesie

znajomym albo wyjdźmy do klubu

się chodzić i pozwólmy sobie cza-

ze sobą jego komercjalizacja i specja-

– może po rozgrzewce i pierwszej

sem na niepowodzenia czy chwile

lizacja, jest on bez wątpienia zjawi-

serii reszta „jakoś pójdzie”?

słabości.

skiem pozytywnym i jak wszystko,

Na pewno każdy z nas kojarzy

nakreślone-

co stosowane w umiarze, nie może

to błogie uczucie po zjedzeniu cze-

go planu, nie spodziewajmy się

zaszkodzić, za to może być źródłem

kolady i podobne pojawia się po

spektakularnego efektu po kilku

przyjemności i satysfakcji.

treningu, który uwalnia endorfiny

sesjach. Pamiętajmy, że jest to dłu-

Michalina Mleczko

pomagające zwalczać stres i powo-

gotrwały proces mający zmienić

– trener personalny

dujące odczucie szczęścia. Wysiłek

coś w naszym ciele i w nas samych.

Centrum Fitness Monopol

i czekolada mają jeszcze jedną cechę wspólną – poprawiają koncentrację. Regularne treningi podnoszą kreatywność i zapobiegają
zanikaniu szarych komórek.
Co zrobić, aby wytrwać w systematycznym treningu nie przez sezon,
ale możliwie jak najdłużej?

Trzymajmy

się

Centrum Fitness Monopol - Pasaż Hotelu Monopol
40-012 Katowice, ul. Dyrekcyjna 2
tel. 32 782 81 00
email: info@fitnessmonopol.pl
SILESIA BUSINESS&LIFE
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PODRÓŻE cz. VIII
KLAUDIUSZ SEVKOVIC

„Podróże są jak ożywcza kąpiel dla umysłu, jak rysunek Medei...”
Hans Christian Andersen

HAWAJE
Maui
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Nie potrafię dłużej przebywać
w jednym miejscu, jakaś siła, pragnienie

poznania,

zobaczenia

czegoś nowego popycha
mnie do tego, że ciągle planuję podróże
w nieznane. Ale są
miejsca,
kiedyś

które

już

zobaczyłem

i tak mnie zauroczyły, że chcę
tam

się

znaleźć
jeszcze
raz. Nigdy

nic

nie jest takie

samo,

wszystko się zmienia, jest
w

ustawicznym

ruchu,

wystarczy tylko otworzyć
oczy i uważnie patrzeć. Jest
we mnie ogromna ciekawość świata i potrzeba podzielenia się moimi
podróżniczymi fascynacjami. Dlatego dzisiaj chcę zabrać Cię na Ha-
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waje, a konkretnie na wyspę, którą

tropikalne obszary pełne wodospa-

stale mam przed oczyma, a jest nią

dów i strumieni. Wielu turystów

MAUI.

i mieszkańców budzi się wcześnie,

To druga co do wielkości wyspa

aby podjechać do Haleakala Visitor

w archipelagu Hawajów na Oce-

Center – jest to najlepsze miejsce do

anie Spokojnym. Znajduje się mię-

oglądania wschodu słońca .

dzy Hawaii i Molokai. Na Maui

W pogodny poranek ogląda-

znajduje się czynny wulkan Hale-

nie wschodu słońca ze szczytu

akala o wysokości 3056 m n.p.m.

Haleakala

– jest to jednocześnie najwyższy

przeżyciem. Nawet ci, którzy byli

punkt na wyspie. Otocza go Park

świadkami zdarzenia wielokrotnie,

Narodowy Haleakala. Rozciąga się

mówią, że nigdy nie widzieli tego

na południu Maui u jej wschodnie-

samego świtu dwa razy. Haleakala

go wybrzeża. Haleakala oznacza

National Park jest jednym z najbar-

„dom słońca” w języku hawajskim.

dziej popularnych atrakcji Maui.

jest

niezapomnianym

Obszar parku składa się z ponad

Wnętrze wyspy porośnięte jest

30.000 hektarów gruntów publicz-

gęstymi lasami. Dzięki bardzo ży-

nych, posiada trzy oddzielne cen-

znym, wulkanicznym glebom, roz-

tra i obejmuje szereg naturalnych

winięte są tutaj plantacje ananasów,

środowisk. Możesz podróżować

owoców cytrusowych i trzciny cu-

wzdłuż

szczytów,

krowej. Podstawą gospodarki jest

wędrujesz właściwie nad chmura-

też rybołówstwo i przede wszyst-

mi. Inną atrakcją jest jazda konna

kim turystyka.

najwyższych

przez obszary nieziemskiej pusty-

Maui jest nazywana Magiczną

ni, samotni. W parku, który roz-

Wyspą ze względu na niezwykłe

ciąga się od wybrzeża w kierunku

krajobrazy,

morza, można odwiedzić bujne,

bogactwo barw, bujną roślinność,

fascynujące

okolice,
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przepiękne plaże i rozległy wa-

wodospady,

Haleakala

zawsze pojawia się tęcza. Możesz

chlarz możliwości do uprawiania

oraz zachodni brzeg wyspy to miej-

zobaczyć ją na tle złotych, czerwo-

sca warte zobaczenia.

nych i zielonych odcieni gór.

rozmaitych sportów wodnych.

wulkan

tropikalne

Jeżeli jesteś pasjonatem „ślizga-

Tu jest nie tylko dziewicza przy-

piękno otacza cię zewsząd.

nia się po falach”, to największe

roda, ale także możesz mieć kontakt

Wyniosłe górskie szczy-

fale i silny wiatr są od listopada

z kulturą tego regionu. Znajdują się

Naturalne,

ty,

w o -

poprzecinane

do lutego – marca. W tym okresie

tutaj dwa teatry, amfiteatr na wol-

dolinami,

pojawiają się wieloryby, mają tu

nym powietrzu, galeria sztuki oraz

niezwy-

swoje gody, aby później, koło mar-

kilka sal konferencyjnych w hote-

kłej urody

ca – kwietnia, ruszyć w kierunku

lach czy pensjonatach. Wieczorami

dospady

Alaski.

na plaży odbywają się tańce cha-

i soczysta, bujna zieleń lasów desz-

Wszyscy są wyluzowani i niko-

rakterystyczne dla tego regionu.

czowych budzą zachwyt każdego,

mu nigdzie się nie spieszy – to bar-

Dotykasz polinezyjskiej kultury,

kto tu wylądował. Takich odcie-

dzo mi się podoba. Ludzie są tutaj

tradycji, obyczajów.

ni koloru zielonego nigdzie

przemili, serdeczni, życzliwi.

Bardzo przypadła mi do gustu

indziej do tej pory nie wi-

Słodkie, złote ananasy, kokosowe

tutejsza kuchnia. Czego możesz po-

działem, począwszy od

cukierki, ciepły, świeżo upieczony

smakować, co zobaczyć na talerzu?

seledynu, poprzez so-

chleb bananowy... dodają smaku

Propozycji jest mnóstwo, gama

czystą zieleń, aż po głę-

naszej podróży.

smaków i zapachów... Proponuję

Gdziekolwiek spojrzysz – przed

bukiet świeżej zieleniny zbieranej

ciemną zieloność.

Tobą roztaczają się widoki zapiera-

w tutejszych ogrodach i złowione

Możesz

jące dech w piersiach. Po deszczu

wczesnym rankiem ryby. Na wy-

boką, wpadającą w czerń
spacerować

uliczkami zabytkowego Lahaina, bądź z zapartym tchem
patrzeć z klifu na szmaragd oceanu
i obserwować wieloryby. Przemierzałem złociste plaże, brodziłem
w krystalicznie czystej wodzie.
Wypożyczonym

samochodem

jeździłem wśród kołyszących się
palm kokosowych i tropikalnych
ogrodów.
Każdy dzień wypełniony jest
niezwykłymi wrażeniami. Ktokolwiek tu przebywa, często mówi, że
Maui żyje wiatrem i falami, które
wyznaczają codzienny rytm.
North shore, czyli północne wybrzeże, jest mekką windsurfingu
i surfingu, tam znajduje się Hookipa, Jaws i masa innych spotów,
które

zimą

dostarczają

wrażeń

surferom. Południe wyspy to typowe turystyczne miejsca – hotele,
bary i dyskoteki, natomiast północ
to rejon okupowany przez hipisów (szczególnie w okolicy miasta
Paia).
Jeżeli chodzi o typową turystkę, to fani widoków i odkrywania
niesamowitych miejsc będą w raju.
Całe wschodnie wybrzeże – Hana,
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spie jest wielu kucharzy, próbują

Jeżeli

zamówisz

tradycyjny

tak spokojny i pogodny, kontrastu-

olśnić zmysły turystów mie-

lunch, to na talerzu zobaczysz:

je ze wzburzonym oceanem, które-

szanką tropikalnych smaków

dwie miarki ryżu, jedną miarkę sa-

go fale z impetem uderzają w ska-

i świeżych produktów, w połą-

łatki z makaronem, co najmniej je-

ły wulkaniczne. Możesz pływać

czeniu z zabawą, muzyką, tań-

den, dwa rodzaje mięsa – teriyaki,

i opalać się na Hana Beach Park lub

cem i śpiewem. Smakując w ple-

panierowany mahi, do tego sosy,

Hamoa Beach, które uważane są za

nerze tutejsze potrawy zobaczysz

zielona sałata. Masz do wyboru

najpiękniejsze plaże na Pacyfiku.

tradycyjne

hawajskie

elementy

hula,

polinezyjskiej

rewii wraz z tańcem
zapierającym

wiele

opcji,

żeby

samodzielnie

W

Waianapanapa

State

Park

skomponować swój lunch. Czyż to

zwiedzimy złowrogie, tajemnicze

nie wspaniałe?

jaskinie, czarne, a gdzieniegdzie

dech

Tymczasem odkrywajmy dalej

czerwone piaski plaży oraz niesa-

w piersiach – ogni-

naszą wyspę. Chcę Cię zabrać do

mowite tropikalne ogrody. Tylko 15

stym samoa.

Doliny Isle. Jest to jedno z najbar-

minut na południe od Hana, na na

Maui – oddychasz

dziej zapierających dech w pier-

dolnym stoku Haleakala, są słyn-

tutaj pełną piersią

siach miejsc na Ziemi. Przemierza-

ne Baseny z Oheo. Zobaczysz tutaj

w otoczeniu niezwykłej

my las tropikalny Maui. To 52 mile,

piękne, kaskadowe baseny zasilane

urody krajobrazów. Odpoczywasz

56 mostów, jeden pas ruchu, 617

przez wodospady. Przy sprzyja-

na ciepłej, złocistej plaży, rozkoszu-

zakrętów, pola ananasowe, spekta-

jącej pogodzie można popływać

jąc się kulinarnymi przysmakami,

kularne klify, bambusowe dżungle,

w tych spokojnych basenach zasila-

zaś na szczególną uwagę zasługują

wodospady, tropikalne strumie-

nych przez strumienie, dostając się

owoce morza przygotowywane na

nie i baseny, kolorowe i pachnące

aż dwa kilometry w głąb lądu.

tysiące sposobów. Przemieszczając

kwiaty. Kwiatem Maui jest loke-

się po wyspie możesz dotrzeć do

lani, czyli róża damasceńska. Jest

leakala

najróżniejszych restauracji oferują-

to właściwie krzew o zgrubiałych,

zwiedzić wiele z własnym prze-

cych przysmaki właściwie z każde-

sztywnych

osiągający

wodnikiem turystyki pieszej, wę-

go zakątka świata, jednak ja pole-

wysokość 2,5 m. Tutejsze dziew-

drując około pięciu godzin przez

cam miejscowe specjały i oczywiście

czyny wpinają jego różowe, pach-

lasy bambusowe, by znaleźć się

delektowanie się posiłkami na plaży.

nące kwiaty we włosy.

w zielonym sercu wyspy.

łodygach

Tu, w obszarze Kipahulu z HaNational

Park,

można

Poprosisz o take-out i otrzymasz je-

Roślinności lasów tropikalnych

Wyspa oczarowuje widokami,

dzenie na wynos w styropianowym

jest niezwykle bujna, o soczystych

barwami, zapachami, morską bry-

pudełku z widelcem lub pałeczkami

barwach – to prawdziwy raj dla fo-

zą i pewną tajemniczością, która

(do wyboru) – dzięki czemu można

togafów. Można się nią delektować

roztacza się wokół. Mimo iż nie-

zjeść na świeżym powietrzu i to ja-

w drodze do „Heavenly Hana”.

dawno stamtąd wróciłem, znów

kim! Niemalże niebiańskim!

Półwysep Ke’anae jest wizualnie

chciałbym się tam znaleźć...
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TOMASZ ZABIELSKI

Kiedy zasiada się w wygodnym
fotelu przed telewizorem, by śledzić boiskowe popisy Leo Messiego,
Cristiano Ronaldo czy choćby tylko
Prejuce’a Nakoulmy albo Sylwestra
Patejuka, łatwo dać się zauroczyć.
I zapomnieć o tym, że choć futbol to
rzeczywiście przede wszystkim wielkie gwiazdy i wielkie pieniądze, tak
naprawdę podstawę tej wielkiej piramidy, na szczyt której wdrapują się
tylko najlepsi z najlepszych, stanowią „bezimienni”: dzieciaki kopiące
piłkę na trawniku między trzepakiem
a piaskownicą, ale też amatorzy, którzy po ośmiu godzinach pracy w biurze czy przy taśmie idą poszukać
„jasnej strony mocy” na zielonej murawie. A także ci, którzy piłkę lubią
kopać na piasku, na syntetycznej wykładzinie w hali. To też piłka nożna.
I to ich obejmuje program powstały
z inicjatywy UEFA, a noszący nazwę
„Grassroots”. Angielska wersja uniwersalna jest dla wszystkich krajów, jej polskie tłumaczenie („zwykli
członkowie”) w pełni oddaje jednak
cele tegoż programu. Jego koordynatorem w Polsce z ramienia PZPN jest
Tomasz Zabielski.
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„Grassroots”,
czyli wszyscy
jesteśmy piłkarzami
SILESIA BUSINESS&LIFE

– Proszę przybliżyć w paru sło-

spełniamy szereg warunków for-

wach sens programu „Grassroots”.

malnych, by w programie „Gras-

– Zgodnie ze swą nazwą obej-

sroots” uczestniczyć, ale z wypeł-

muje on wszystko, co związane

nieniem tej normy „masowości”

jest z piłką amatorską, zarówno

mamy wciąż problem. Nie chodzi

wśród dzieci, jak i dorosłych. Ale

zaś przecież tylko o statystyki, o

także futsal, piłkę plażową, kobie-

to, by ktoś się mógł pochwalić:

cą, jak również futbol niepełno-

„zobaczcie, u nas w piłkę gra tyle

sprawnych. To po prostu stwo-

a tyle osób!”. Chodzi o ogólną

rzony przez UEFA już kilkanaście

sprawność społeczeństwa, o uak-

lat temu program popularyzujący

tywnianie sportowe od najmłod-

piłkę nożną, wspierający jej wy-

szych lat. Również z tego powodu

miar

Większość

ostatnio PZPN – idąc śladem tren-

członków europejskiej federacji

dów europejskich – obniżył grani-

podpisała stosowną kartę przy-

cę wieku dla rejestrowania zawod-

stąpienia do „Grassroots”. Polska

ników. Dziś rejestrować można w

jest

członkiem

związkach nawet sześciolatków.

programu od dwóch lat. Zresztą

Budujemy w ten sposób, rzec

właśnie dopiero w ostatnim cza-

można, „społeczność okołopiłkar-

sie nabrał on rozmachu w upo-

ską”. Bo przecież im więcej osób –

wszechnianiu przede wszystkim

w tym i takich dzieciaczków – gra

amatorskiej piłki. Chodzi bowiem

w piłkę, tym więcej osób się tym

o to, by zwiększyć liczbę osób

interesuje. I nie mówię tylko o ro-

uprawiających

dyscyplinę,

dzicach bezpośrednio śledzących

bądź po prostu uczestniczących

postępy swych pociech, ale także

w niej.

o rozszerzeniu, z konieczności,

profesjonalny.

pełnoprawnym

tę

– Są jakieś zagrożenia dla popularności i masowości futbolu?

środowiska sędziowskiego, trenerskiego itp.

– Skok cywilizacyjny spowodo-

– Na ile w takim razie dziś, po

wał, że kolejne pokolenia z wolna

dwóch latach działania progra-

odchodzą od piłki nożnej, wybie-

mu w Polsce, ocenia Pan osoby

rają inne rozrywki – komputery,

nim objęte, przyciągnięte nieja-

media. A jeśli już poświęcamy

ko do futbolu?

czas futbolowi, to raczej w roli

– Patrząc na poszczególne ini-

jego „oglądacza” niż czynnego

cjatywy związane z tym progra-

uczestnika. Dlatego „Grassroots”

mem: Turniej im. Wielgusa, ak-

stymulować ma rozwój dyscypli-

cję „Z podwórka na stadion” czy

ny. Do niedawna UEFA stawiała

choćby imprezy typu „Grassroots

swoim członkom – czyli poszcze-

Day” myślę, że śmiało można mó-

gólnym federacjom – ambitny

wić o około półmilionowej rzeszy

plan do wykonania: minimum

uczestników. Docelowo – taką

trzy procenty populacji danego

mamy nadzieję – spora część tych-

kraju powinny być zarejestrowa-

że będzie po prostu futbol upra-

ne jako czynni zawodnicy. Teraz

wiać regularnie, zasilając grupę

obniżono ten próg do dwóch pro-

zawodników zarejestrowanych.

cent.

– W ramach polskiej wer-

– Co i tak daje w przypadku
Polski ponad 700 tysięcy osób...
– No właśnie. A z tymi liczba-

sji „Grassroots” macie swoje
„sztandarowe” projekty. Słówko
o nich?

mi nie jest u nas najlepiej. Liczba

– Oczywiście dla programu naj-

graczy zarejestrowanych w PZPN

ważniejszy jest masowy w nim

i związkach regionalnych przekra-

udział dzieci. W naszym przy-

cza dziś 400 tysięcy. A o sporcie

padku są to dwa wymienione

masowym moglibyśmy mówić,

już cykle rozgrywkowe: „Z po-

gdyby sięgała ona na przykład

dwórka na stadion” i Turniej im.

miliona.

Marka Wielgusa, skierowane do,

Tak

naprawdę

więc
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odpowiednio, 10- i 11-latków. Do

pracy z dziećmi i młodzieżą. Jeź-

Na takim etapie to przecież wciąż

tego dołożyć trzeba jeszcze „Wa-

dzimy po kraju, goszcząc w każ-

jest tylko zabawa mająca zachęcić

kacyjną

Piłkarską”,

dym z 16 województw i ucząc

tych najmłodszych do poważniej-

czyli letnie obozy dla dzieciaków

podczas zajęć praktycznych i teo-

szego zajęcia się piłką. Jednocze-

w tym właśnie przedziale wie-

retycznych zasad szkolenia naj-

śnie te elementy zabawowe mają

kowym. Korzysta z nich zazwy-

młodszych adeptów piłki nożnej.

służyć też już pierwszemu szko-

czaj ok. 1000 osób. W sumie we

I wreszcie trzecia rzecz - projekt

leniu w kategoriach piłkarskich,

wszystkich tych trzech projektach

polsko-niemiecki

przygotowu-

i wprowadzaniu z wolna do tej

uczestniczyło ponad 100 tysięcy

jący chętnych do prowadzenia

zabawy pierwiastka rywalizacji,

dzieci.

szkolenia w grupie wiekowej 4-12

obecnego przecież na boisku.

Akademię

– Tak wygląda wasza rola od

lat. Do tej pory w Polsce praktycz-

strony aktywizowania piłkarzy.

nie w ogóle nie mówiło się na ten

Ale przecież szkolicie również

temat, bo nikt nie zaczynał szko-

– Wciąż jest ich niewiele, ale za-

trenerów do pracy z najmłodszy-

lenia czterolatków. Studia trener-

czyna to być już traktowane jako

mi...

– Są już ośrodki prowadzące
nabór tak małych dzieci?

skie na AWF-ie do pracy z cztero-

rzecz normalna. W Warszawie

– W tym zakresie mamy trzy

pięciolatkami nie przygotowują,

robi to FUN FOOTBALL ACADE-

działające projekty. Pierwszy to

bo to bardzo specjalistyczna, wą-

MY, są tego typu szkółki w APN

coroczna

naukowa

ska wiedza. My, dzięki naszym

GKS Tychy, Akademia Reissa

„Szkolenie dzieci i młodzieży na

konferencja

szkoleniom, uczestnikom progra-

w Poznaniu.

świecie” z udziałem dwóch tysię-

mu ją dajemy. Bo przecież trzeba

– Na jaką więc pomoc liczyć

cy trenerów. Drugi – to Akademia

powiedzieć, że do pracy z takimi

może ktoś, kto wymyśli sobie, że

Trenerska, czyli przygotowywa-

dziećmi trzeba mieć odpowiednie

będzie pracował z przedszkola-

nie instruktorów i nauczycieli do

predyspozycje, cechy charakteru.

kami, uczył ich kopać piłkę?

SILESIA BUSINESS&LIFE

– Może liczyć na specjalistyczne

ots”. My musimy zadowalać się

dla uczestników takiego festiwalu.

materiały edukacyjne. W tej chwili

dużo mniejszym udziałem w bu-

Bardzo poważnie podchodzi do

jesteśmy na etapie opracowywania

dżecie związku, ale i tak są to dość

tego tematu Legia Warszawa. Tam

kolejnego pakietu wiedzy z tego

znaczące kwoty. Część środków

w nasze przedsięwzięcia angażuje

zakresu. Otrzymaliśmy bowiem od

udaje się nam zapewnić dzięki

się cała drużyna, sztab szkolenio-

federacji niemieckiej ok. 2,5 tysiąca

sponsorom.

wspo-

wy. To te główne wydarzenia. Do

stron dokumentów oraz filmy do-

mnianą akcję „Z podwórka na sta-

tego, w razie inicjatyw ze strony

tyczące szkolenia dzieci we wspo-

dion” wziął pod swoje skrzydła

lokalnych samorządów, współor-

mnianym przedziale 4-12 lat. Stara-

„Tymbark”.

ganizujemy z nimi takie lokalne

my się otwierać wszystkim chętnym

Ot,

choćby

– No właśnie, po tym wąt-

drzwi do udziału w tych naszych

ku

kursach w Polsce i w Niemczech.

wróćmy może do tego, co chyba

– Mówimy więc o pomocy
merytorycznej.

A

organizacyjno-finansowym

święta piłki, głównie w tych ośrodkach, gdzie jest szansa na znaczący
udział dzieciaków.
– Tym największym świętem

w „Grassroots” najważniejsze,

materialna,

czyli do radości uczestników

zapewne równie ważna w przy-

programu z samej możliwości

padku takich inicjatyw?

gry w piłkę...

co roku jest „Grassroots Day”...
– Owszem, założenie jest takie,
że tego dnia na wszystkich Orli-

– Do tej pory udawało się cza-

– Rzeczywiście, jeśli mamy za-

kach czy boiskach będących w ge-

sem z naszych środków zapew-

chęcić skutecznie kogokolwiek do

stii samorządów „coś” się powin-

nić jedynie pomoc sprzętową,

no dziać. Z uznaniem witamy

wesprzeć zakup bramek itp.

te wszystkie inicjatywy, które

Natomiast mówiąc o tej stro-

wykraczają poza pewien sza-

nie zagadnienia, koniecznie

blon, schemat. Pewnie długo

trzeba

rządowy

jeszcze przy takich okazjach

projekt budowy Orlików, czy-

wymienić

będę podawał przykład gminy

li tworzenie bazy do uprawia-

Koronowo, gdzie w ubiegłym

nia piłki nożnej właśnie przez

roku pracownik tamtejsze-

dzieciaki. Orliki, w które zaan-

go OSiR-u wymyślił... mecz

gażowane są środki publiczne,

24-godzinny.

są bezpłatne, ogólnodostępne.

w to nie tylko bezpośrednich

– Czyli niejako „zazębiają

uczestników – małych piłka-

się” z Waszym programem?

rzy i ich rodziców, ale także

Państwo stwarza warunki,

np. wójta, strażaków itp. Mó-

Wy dbacie o kadrę szkole-

wiła o tym wówczas cała Pol-

niową.

ska; tym bardziej, że pogoda

Zaangażował

– I aktywizujemy lokalne

nie sprzyjała grającym. Nie-

środowiska do organizowa-

mal przez całą dobę lał wów-

nia jak największej liczby im-

czas deszcz. Z kolei dwa lata

prez piłkarskich.

temu w ramach „Grassroots
Day” organizowaliśmy festi-

– A rola PZPN w tworze-

wal filmów piłkarskich. Każ-

niu infrastruktury dla dzieci

da formuła popularyzacji dys-

i młodzieży?
– Nie z tym budżetem, jakim

postawienia na futbol, wszystkie te

cypliny, docierania do tych, którzy

dysponuje związek... Nie jesteśmy

imprezy muszą mieć swój koloryt,

„stoją z boku”, jest dobra.

DFB, czyli federacją niemiecką,

emocje. Mówię tu zarówno o owej

która kiedyś postawiła sobie cel

rywalizacji turniejowej, ale także

wybudowania 1000 boisk szko-

o piłkarskich festiwalach, organi-

leniowych

– Najważniejsze cele na najbliższych dwanaście miesięcy?
– Liczby, liczby, liczby... Może

najmłodszych,

zowanych dwa, trzy razy w roku.

w

i go zrealizowała. W federacji an-

Najczęściej robimy je w oparciu

się przekroczyć barierę 100 tys.

gielskiej na futbol profesjonalny

o kluby ekstraklasy, bo przecież

uczestników, a w Turnieju im.

tamtejsza

przeznacza

chodzi nam również o to, by ich za-

Wielgusa – 30 tysięcy?

nakłady równe tym na wszystkie

wodnicy „dali twarz” tym naszym

Rozmawiał

inicjatywy związane z „Grassro-

inicjatywom, by stali się atrakcją

Dariusz Leśnikowski

dla

federacja

SILESIA BUSINESS&LIFE

„Pucharze

Tymbarku”

uda
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Stawiając wyżej poprzeczkę

SILESIA BUSINESS&LIFE GOLF CUP II

– W tym roku Silesia Business&Life Golf Cup II zorganizujemy z jeszcze większym rozmachem. Jesteśmy właśnie na etapie przygotowywania wielu różnych
form atrakcji, ale dziś jeszcze nie chcę zdradzać szczegółów. Zapewniam jednak,
że to wydarzenie wpisze się w oczekiwania wszystkich gości – deklaruje Klaudiusz Sevkovic, redaktor naczelny magazynu Silesia Business&Life oraz portalu
www.silesiaevent.pl – głównego organizatora turnieju.

Symultanicznie
i unikatowo

82

miejscu i czasie doświadczyć atrakcji,

podobne wydarzenia na Śląsku się nie

które zwykle przeżyć można osobno,

odbywają.

Kolejny Śląski Turniej Golfa na

bo odbywają się w różnych miejscach

pewno odbędzie się w Śląskim Klu-

i różnym czasie. Golf Cup jest wyjąt-

bie Golfowym w Siemianowicach

kiem od tej reguły, bo swoim gościom

Śląskich i na pewno skupi uwagę

proponuje event łączący w sobie sport

wielu oczu ze sfery kultury, sztuki,

z domieszką kultury i sporą dozą

Dziś już wiadomo, że program tego

biznesu i sportu. Będzie również do-

rozrywki jednocześnie. Unikatowość

eventu będzie zawierał propozycje

skonałą okazją do tego, by w jednym

turnieju polega również na tym, że

muzyczne, artystyczne, rozrywkowe

SILESIA BUSINESS&LIFE

Z pozytywnym
napięciem

i oczywiście sportowe, bo każdy będzie

tętnił życiem i atrakcjami. Golf Cup

gości znaleźli się również prezydenci

miał możliwość udziału w rozgryw-

rozpoczął się od śniadania golfowe-

Siemianowic Śląskich i Chorzowa,

kach golfowych. Co prawda nazwiska

go, przeszedł w turniej golfistów,

przedstawiciele

specjalnych gości, którzy pojawią się

a potem zamieniał się kolejno w wer-

magazynu Silesia Business&Life oraz

na Golf Cup, są jeszcze owiane tajem-

nisaż wystawy obrazów, występ arty-

dziennikarze.

nicą, której redakcja magazynu Silesia

styczny, pokaz mody, degustację win

– Choć miniony Silesia Business&Life

Business&Life stara się dochować, nie

i wyśmienitych potraw, a skończył

Golf Cup organizacyjnie i merytorycznie

chcąc zapeszać i budując atmosferę po-

się w katowickim klubie. Tempo wy-

chyba usatysfakcjonował zaproszonych

zytywnego suspensu. Jednak nie ma

darzeń, które wtedy się odbyły, było

gości, to jednak kolejną edycją chcemy

wątpliwości, że będą to uznane i uta-

zawrotne i zaskakiwało uczestników

podnieść poprzeczkę, którą wysoko usta-

lentowane osobowości świata muzyki,

nieustanną zmianą tematyki i formy

wiliśmy sobie rok temu. W końcu domeną

sztuki, mediów, mody i sportu.

atrakcji. Rok temu gospodarze tur-

Silesia Business&Life jest właśnie nie-

nieju gościli m.in.: Marcina Dańca,

ustanne dążenie do perfekcji w każdym

Monikę Gawrońską, Krzysztofa Ski-

zakresie działań związanych z organizo-

Z różnorodnością
i nasyceniem

firm

partnerskich

bę, Tomka Iwana, Mariusza Czerkaw-

waniem i prowadzeniem takich imprez –

W organizację wydarzenia redakcja

skiego, Radosława Majdana czy Ire-

wyjaśnia Klaudiusz Sevkovic.

magazynu zaangażowała już wiele re-

neusza Bieleninika. Wśród obecnych

Dominika Tkocz

nomowanych firm i znanych marek.
W ramach tej współpracy współorganizatorzy imprezy zaprezentują swoją
ofertę, w tym również zapewnią okazję
do bezpośredniego jej „przetestowania”. A różnorodność ich propozy-

SILESIA

cji na Golf Cup będzie tak duża,
że turniej ma szansę odpowiedzieć na równie zróż-

BUSINESS&LIFE

nicowane oczekiwania
zaproszonych

gości.

I będą to atrakcje zarówno dla pań, jak
i dla panów

Z przyspieszonym
tętnem
Rok temu pod

19 MAJA

GOLF CUP II

2012

koniec maja Śląski Klub Golfowy

SILESIA BUSINESS&LIFE
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The Silesian Golf Club
Siemianowice Śląskie
18 Hole Course
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www.slaskiklubgolfowy.pl
S
ILESIA BUSINESS&LIFE

www.zasadaauto.mercedes-benz.pl

Sobiesław Zasada Automotive
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Kraków		
Kraków 		

ul. Karpacka 90		
ul. Nowotoruńska 27
ul. Armii Krajowej 17
ul. Zawiła 3		

33 811 95 73
52 320 83 00
12 639 55 00
12 298 42 20

Łódź
Nowy Sącz
Rzeszów

SILESIA BUSINESS&LIFE

ul. Aleksandrowska 11
ul. Tarnowska 159A
al. mjr. W. Kopisto 3

42 650 25 00
18 531 01 00
17 850 37 50
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Gdański jantar
Już 30 listopada 2004 roku – gdy

Baltic Arena – bo taka była robocza

ny. Początkowe plany mówiły o za-

w Polsce zdecydowana większość

nazwa powstającego w dzielnicy

kończeniu inwestycji do końca 2010

kibiców pukała się znacząco w głowę

Letnica obiektu - w pełni wpisywała

roku, później przesunięto ten mo-

na wieść o projekcie wspólnych starań

się w nadmorski klimat i wielowie-

ment na kwiecień 2011. PZPN chciał

naszego kraju oraz Ukrainy o Euro

kowe tradycje portowe Gdańska.

więc 9 czerwca uświetnić otwarcie

2012, prezydent Gdańska Paweł Ada-

„Dźwigary i płyty konstrukcji dacho-

obiektu towarzyskim meczem Pol-

mowicz pisał do ówczesnego prezesa

wej to wręgi statku, poszycie wykonane

ska – Francja. Negatywną opinię co

PZPN Michała Listkiewicza: „Chciał-

z poliwęglanu w odcieniach bursztynu

do możliwości organizacji tego spo-

bym w imieniu gdańszczan zapewnić, że

upodabniać ma stadion do największego

tkania wydała jednak trójmiejska

jesteśmy gotowi wziąć na siebie odpowie-

skarbu Bałtyku” – reklamowali po-

policja. „Nie ma dróg dojazdowych,

dzialność i zaszczyt współorganizacji tak

etycko swoje dzieło twórcy projek-

z których mogłyby skorzystać pojazdy

prestiżowej piłkarskiej imprezy”. Nad

tu. Chyba nieprzypadkowo właśnie

straży pożarnej i pogotowia ratunkowe-

morzem rzeczywiście wzięto się do

gdańskiej budowli przypadło osta-

go. Nie powstały jeszcze drogi ewaku-

roboty na długo przed decyzją Komi-

tecznie miano najładniejszej areny

acyjne. Brak jest punktów medycznych,

tetu Wykonawczego UEFA z kwiet-

Euro 2012.

nie ma zainstalowanego monitoringu.
Na zewnątrz, jak i w środku obiektu, za-

nia 2007 roku. Kiedy ogłoszono jego
werdykt, projekt koncepcyjny nowego stadionu dawno był już gotów.

Od ogródków działkowych...

lega mnóstwo różnego rodzaju materiału

W czerwcu 2008 roku rozpoczęło

budowlanego” – zauważali stróże po-

się porządkowanie terenu pod staOstateczną wersję projektu archi-

dion, czyli likwidacja istniejących tu

tektonicznego opracowała renomo-

wcześniej ogródków działkowych.

wana firma niemiecka, mająca na

Niespełna rok później – w między-

koncie m.in. projekt Veltins-Areny

czasie wyłoniono wykonawcę – wbi-

w Gelsenkirchen – jednego z najno-

to pierwszą łopatę, a 15 lipca 2009

wocześniejszych stadionów świata.

roku wmurowano kamień węgiel-

Adres: Pokoleń Lechii Gdańsk 1
Powierzchnia działki stadionowej - 255.000 m kw.
Pojemność - 42.105
Pojemność turniejowa - 40.818
Czas budowy: grudzień 2008 - lipiec 2011
Otwarcie: 19 lipca 2011
Koszt: 775 mln zł
Projekt: Rhode-Kellermann-Wawrowsky
Wykonawca: Hydrobudowa Polska - Alpine Bau
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rządku. Spotkanie przeniesiono do
stolicy, ale Gdańsk... zyskał dzięki
temu szansę na ugoszczenie reprezentacji Niemiec. Ba, mogła dzięki
temu PGE Arena na trwałe przejść do

Czy wiesz, że...
Wokół stadionu wytyczono profesjonalny tor wrotkarski o długości 1715 m,
połączony ze ścieżkami rowerowymi wzdłuż pasa nadmorskiego, prowadzącymi
aż do Sopotu.
Powierzchnia dachu PGE Areny wynosi 44.000 m kw
Gdański stadion otrzymał miano „Najlepszego Projektu Sportowo-Turystycznego”
w Polsce w roku 2011; to wynik konkursu organizowanego przez Central European
Quality Institude i Centrum im. Adama Smitha, w którym PGE Arena triumfowała
w kategorii „Najlepszy Projekt Samorządowy”.
Podczas inauguracji stadionu, w trakcie ligowego spotkania Lechii z Cracovią, na
trybunach zasiadło 34 444 osób

historii polskiego futbolu. 6 września
biało-czerwoni byli przecież o kilkanaście sekund od pierwszego w dziejach zwycięstwa nad „odwiecznym
rywalem”! Spotkanie oglądało ponad 38 tysięcy widzów, co oznacza,
że trybuny nie zostały wypełnione
w 100 procentach.
gniętych zysków, do 2021 roku zarzą-

Uznanie Michela

...do 500 imprez

dzać będzie obiektem. Obiecało ono

– To, co tu zobaczyłem, utwierdza mnie

Miesiąc wcześniej jednak na „dniu

w chwili podpisywania umowy, że

w przekonaniu, że warto było przyznać

otwartym” zanotowano ponaddwu-

w ciągu dekady odbędzie się na nim

Polsce prawo do organizacji mistrzostw,

krotnie wyższą frekwencję. Cieka-

pół tysiąca różnego rodzaju imprez!

a samemu Gdańskowi – jeden z ćwierćfi-

wość przywiodła na stadion ponad

Generalnie władze Gdańska ocenia-

nałów – te słowa Michela Platiniego,

80 tysięcy osób! Wśród nich był

ją, że roczne utrzymanie stadionu

szefa UEFA wizytującego PGE Arenę

również premier Donald Tusk, który

pochłonie 10-12 mln złotych. Znacz-

12 października, są najlepszym kom-

obiecywał częste powroty na widow-

na część tej kwoty pochodzić będzie

plementem dla wszystkich projektan-

nię, jest przecież zdeklarowanym

z tytułu umowy z Polską Grupą

tów i wykonawców stadionu, który

kibicem Lechii, która zyskała w ten

Energetyczną, która za pięć lat pra-

– wedle słów prezydenta Adamowi-

sposób swoją nową siedzibę. Gdań-

wa do nazwy PGE Arena zapłaciła 35

cza – „w swej bryle architektonicznej łą-

ski klub został jednym z członków

mln złotych. Gdański obiekt został w

czy średniowieczny statek gdański, czyli

konsorcjum Lechia-Operator, które,

ten sposób pierwszą w Polsce areną

kogę, oraz bursztyn będący symbolem bo-

płacąc rocznie do miejskiej kasy dwa

Euro 2012, która zyskała sponsora

gactwa miasta i całego Pomorza”...

miliony zł oraz pięć procent z osią-

tytularnego.

Foto: Wojtek Figurski

Mecze Euro 2012
10 czerwca, godz. 18.00:
Hiszpania – Włochy (grupa C)
14 czerwca, godz. 20.45:
Hiszpania – Irlandia (grupa C)
18 czerwca, godz. 20.45:
Chorwacja – Hiszpania (grupa C)
22 czerwca, godz. 20.45: 1 B – 2 A (ćwierćfinał)
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Poznańskie małe kroczki

Mecze Euro 2012
10 czerwca, godz. 20.45:
Irlandia – Chorwacja (grupa C)
14 czerwca, godz. 18.00:
Włochy – Chorwacja (grupa C)
18 czerwca, godz. 20.45:
Włochy – Irlandia (grupa C)
O ile obiekty w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku budowane były na Euro

no jednak powiedzieć, że uniknięto

tytułów mistrzowskich. Przez ponad dwie

problemów.

dekady jednak boisko otaczały tylko trzy

2012 od podstaw, o tyle poznański sta-

Aż 12 lat – tyle czasu zabrało poznania-

trybuny tworzące kształt podkowy. „Za-

dion przeszedł gruntowną moderni-

kom wybudowanie obiektu przy Bułgar-

mknięto” ją dopiero u progu XXI wieku,

zację, przebiegającą metodą „małych

skiej. Pierwsze łopaty na placu budowy

kiedy to oddano do użytku wznoszoną

kroczków”. Rozpoczęła się ona zresztą

wbito w roku 1968, ale dopiero 23 sierpnia

przez dwa lata czwartą trybunę. Teore-

na długo przed tym, nim Michel Platini

1980 roku zagrano tu po raz pierwszy. Lech

tycznie pojemność stadionu zwiększyła

w kwietniu 2007 w Cardiff wyciągnął

podejmował w meczu ligowym lubelski

się o około osiem tysięcy miejsc, ale że

z koperty kartkę z napisem „Ukraine-

Motor, remisując 1:1. Kolejnych sześć lat

wcześniej w miejsce ławek montowano

&Poland”. Dzięki temu Poznań, jako

zabrało wybudowanie czterech jupiterów.

pojedyncze siedziska, wciąż oscylowała

pierwsze z polskich miast, zgłosił ukoń-

W międzyczasie – i później – arena była

ona w granicach 40 tysięcy. Wyremonto-

czenie przygotowań swego obiektu pił-

świadkiem najwspanialszych w historii

wano maszty oświetleniowe, zainstalowa-

karskiego do turnieju finałowego. Trud-

sukcesów „Kolejorza”, czyli m.in. pięciu

no system podgrzewania płyty, a w 2006
roku ruszyła przebudowa tzw. trybuny II.
Co z tym doświetleniem?
Przyznanie Polsce i Ukrainie organizacji Euro 2012 oraz wyznaczenie
Poznania na jedno z czterech polskich
miast-gospodarzy turnieju sprawiło,
że władze samorządowe zdecydo-
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Adres: ul. Bułgarska 5/7
Pojemność: 43.098
Pojemność turniejowa: 42.004
Czas modernizacji: 2002 – wrzesień 2010
Otwarcie: 20 września 2010
Koszt: 713 mln zł
Projekt: Modern Construction Systems Sp. z o.o.
Wykonawca: Hydrobudowa Polska – Alpine Bau

Czy wiesz, że...
Rekord frekwencji przy Bułgarskiej padł 8 kwietnia 1984 roku, kiedy ligowe zwycięstwo Lecha nad Widzewem oglądało na żywo
ok. 45 tysięcy widzów.
Na Stadionie Miejskim grano już w ramach finałów mistrzostw Europy. W roku 2006 właśnie tutaj zainaugurowano - i zakończono
- rywalizację w czempionacie Starego Kontynentu juniorów do lat 19.
Do tej pory na tym obiekcie reprezentacja Polski zagrała trzynaście meczów międzypaństwowych. Wygrała 5 z nich, 4 zremisowała,
i 4-krotnie schodziła z boiska pokonana. To tutaj boleśnie przegrywaliśmy aż 1-5 z Francją (1991) i Danią (2004).
W ciągu ostatnich dwóch lat przy Bułgarskiej aż siedmiokrotnie dokonywano wymiany murawy! Koszt każdej z takich operacji to
ok. 400 tys. zł. Kolejna wymiana szykuje się bezpośrednio przed turniejem Euro 2012.

wały się jednocześnie na rozbudowę

zbyt wolno, a drogi wyjścia z obiektu są

(a raczej budowę od nowa) trybuny

źle oznakowane” – oto część zarzu-

I i III. Prace te trwały od październi-

tów europejskiej federacji. W efekcie

wszystkich działań, 20 września 2010

ka 2008 do września 2010, objęły m.in.

tej opinii Europejska Unia Piłkarska

roku odbyła się ceremonia otwarcia

stworzenie spójnego zadaszenia try-

ograniczyła – najpierw do 20 tys., a po

poznańskiego obiektu, już w kształcie,

bun I-III (trybuna nr IV ma osobne za-

apelacji Lecha do 30 tys. – pojemność

w jakim oglądać go będą kibice pod-

daszenie). Część dachu nad trybuną

stadionu na mecz 1/16 finału Ligi Eu-

czas Euro 2012. Na „dzień dobry” przy

nr II jest konstrukcją ruchomą, mającą

ropy ze Sportingiem Braga, rozgry-

Bułgarskiej zagrał tego dnia Sting. Na-

zapewnić prawidłowe doświetlenie

wany w lutym 2011 roku. Zastrzeże-

wiązano w ten sposób do muzycznej

murawy nad tą częścią boiska. Co do

nia miejska spółka Poznań Euro 2012

przeszłości tejże areny, na której przed

tej ostatniej tezy, można mieć jednak

przyjmowała z dużym zdziwieniem.

laty występował m.in. Peter Gabriel.

wątpliwości. Właśnie niedostatecz-

Urzędnicy dowodzili bowiem, że

W sierpniu 2011 wielkopolski stadion

ne nasłonecznienie murawy eksperci

stadion zmodernizowano w zgodzie

przyjął u siebie zawody Red Bull X Fi-

wskazują jako jedną z głównych przy-

z polskimi przepisami oraz na podsta-

ghters, które pierwotnie odbyć się mia-

czyn trwających niemal nieustannie

wie kryteriów i norm wyznaczonych

ły w Warszawie.

kłopotów z wegetacją trawy, wymu-

przez UEFA. Ostatecznie dokonano

Stadion w Poznaniu posiada 222 miejsca

szających częste jej wymiany.

stosownych poprawek, ale w sumie

dla osób niepełnosprawnych. Wśród udo-

na całą przebudowę wydano ponad

godnień dla niedowidzących i niewidzą-

700 mln zł – o 200 mln więcej niż pier-

cych znajdzie specjalny przekaz komen-

Nie jedyny to zresztą problem, jaki

wotnie planowano. Na dodatek wiele

tatora, który ma ułatwić im wyobrażenie

pojawił się w trakcie prac moderniza-

nieprawidłowości podczas budowy

sobie sytuacji na boisku. 45 lóż pomieści

cyjnych. W październiku 2010 roku

wytknęła

Najwyższa

480 osób, prócz tego funkcjonuje jeszcze

wysłannicy UEFA uznali, że stadion

Izba Kontroli. Dokumenty – głównie

1100 tzw. miejsc biznesowych. Projektan-

ma wiele wad konstrukcyjnych. „Zbyt

umowy z projektantem oraz wyko-

ci przewidzieli dwie restauracje, bar, ka-

wąskie są schody i wyjścia ewakuacyj-

nawcą stadionu – badało też Central-

wiarnię i 27 punktów gastronomicznych.

ne. Bramy ewakuacyjne otwierają się

ne Biuro Antykorupcyjne.

UEFA mówi: „jest niebezpiecznie”

inwestorowi
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Zaczął Sting
Niezależnie

wszakże

od

tych

Foto: Maciej OPALA
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Wrocławski lampion
budowę szybkiego połączenia tramwajo-

chodniej granicy. Z Niemiec jechały

wego stadionu z innymi częściami miasta).

m.in. żelbetonowe rygle podtrzymują-

Kiedy 11 listopada 2011 roku reprezen-

14 kwietnia 2009 roku podpisano umowę

ce trybuny (najcięższy ważył 110 ton i

tacja Polski na Stadionie Miejskim we Wro-

budowlaną, siedem tygodni później wmu-

miał długość 40 metrów), stalowe słupy

cławiu grała przeciwko „Squadra Azzura”,

rowano kamień węgielny.

i dźwigary stanowiące konstrukcję da-

mało kto pamiętał, że ledwie 21 miesięcy

Poślizg i zmiana wykonawcy

chu (w sumie miała wagę 4,2 tys. ton)

wcześniej UEFA – w specjalnym raporcie

Z końcem roku jednak „wybuchła bom-

oraz membrana z włókna szklanego

– budowie tegoż obiektu przyznała status

ba” – na placu budowy opóźnienia w sto-

otaczająca zewnętrzne ściany stadionu.

„inwestycji bardzo wysokiego ryzyka”.

sunku do pierwotnego harmonogramu

Wykonawcy narzekali w tym czasie na...

UEFA miała prawo czuć się tym zanie-

sięgały czterech miesięcy. Władze miasta

upały. – Nasi specjaliści, którzy pracowali

pokojona. Do pewnego momentu wszystko

nie wytrzymały, kontrakt na budowę ze-

na Półwyspie Arabskim, orzekli, że mamy

biegło zgodnie z planem. W październiku

rwano!!! Nowego wykonawcę wybrano

temperatury jak w Dubaju – komentował

2007 firma JSK Architekci (ta sama, która

już „z wolnej” ręki. Została nim firma

dyrektor kontraktu Jens Stark.

zaprojektowała stadion w Warszawie) wy-

Max Boegl – jeden z dwóch przegranych

Od „dnia otwartego”...

grała konkurs na koncepcję architektonicz-

w przetargu sprzed roku. Przekazanie pla-

W październiku 2010 roku ponad 15

no-urbanistyczną obiektu. W sierpniu 2008

cu budowy i dokumentacji trwało jednak

tys. wrocławian – wśród nich także pił-

ustalono lokalizację stadionu, we wrześniu

kilka miesięcy i stąd ów wspomniany na

karze Śląska i prezydent Rafał Dutkie-

zatwierdzono projekt budowlany. W grud-

wstępie „alarmujący” raport UEFA z lu-

niu trzy firmy przystąpiły do przetargu

tego 2010 roku. Jednak już w maju Mar-

mającego wyłonić wykonawcę. Z tego gro-

tin Kallen, dyrektor Euro 2012 z ramienia

na wybrano polsko-greckie konsorcjum, z

europejskiej federacji, goszcząc we Wro-

Mostostalem Warszawa SA na czele. Zło-

cławiu wydawał się usatysfakcjonowany

żyło najtańszą ofertę, wartą wówczas 730

tym, co zobaczył. – Jesteśmy pewni, że sta-

mln zł. I tak jednak była ona droższa o po-

dion będzie gotowy – mówił.

nad 200 mln zł od tego, co zamierzało zain-

Jak w Dubaju

westować miasto! Dodatkowych środków

Prace rzeczywiście szły pełną parą,

radni wrocławscy poszukali m.in. w puli

a poszczególne elementy docierały do

przeznaczonej na tzw. Tramwaj Plus (czyli

stolicy Dolnego Śląska zza naszej za-

Adres: Al. Śląska 1
Powierzchnia działki stadionowej - 164.152 m kw.
Powierzchnia zabudowy stadionu - 41.017 m kw.
Liczba kondygnacji - 6
Pojemność - 44.308
Pojemność turniejowa - 40.610
Czas budowy: kwiecień 2009 - wrzesień 2011
Otwarcie: 10 września 2011
Koszt: 853,4 mln zł
Projekt: JSK Architekci
Wykonawca: Max Boegl
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wicz – przyszło na „dzień otwarty” bu-

...do uroczystego otwarcia

ny po brzegi. 28 października Śląsk

dowanego wciąż obiektu. W styczniu

Chrzest bojowy arena przeszła we

zagrał tu o ligowe punkty z Lechią

2011 zaczął się z kolei montaż wspo-

wrześniu. Najpierw – w obecności 15

Gdańsk,

mnianej już membrany stanowiącej ze-

tysięcy kibiców – oficjalny trening

się narodowe reprezentacje Polski

wnętrzną elewację obiektu. Prowadziła

przeprowadzili tu piłkarze Śląska.

i Włoch.

go węgierska firma, wcześniej pracują-

Potem 40 tys. widzów oglądało tu

ca m.in. na monachijskiej Allianz Are-

galę bokserską, której ukoronowa-

Przed Euro 2012 wrocławski obiekt

nie. – Dzięki jej podświetleniu stadion zy-

niem była walka o mistrzostwo świa-

czeka jeszcze jedna poważna operacja

ska wygląd lampionu, który był inspiracją

ta federacji WBC między Witalijem

– wielkie czyszczenie otaczającej go

dla projektantów obiektu – informował

Kliczko a Tomaszem Adamkiem.

membrany. Ma ona w tej chwili kolor

dyrektor Stark. Półrocze upływało tak

A 17 września zaśpiewał tu George

biały, ale dzięki specjalnemu oświetle-

naprawdę już pod znakiem finiszu

Michael. – Jestem szczęśliwy, że mogę

niu będzie mogła świecić w różnych

budowy. W tym okresie pracowało

wypowiedzieć te słowa: stadion we Wro-

barwach. Na biało-czerwono mienić

na stadionie ponad 1000 osób. Kiedy

cławiu uważam za otwarty – zakomu-

się będzie podczas spotkań kadry,

w pierwszych dniach lipca zakończono

nikował przed koncertem 30 tysiąc-

zaś w trakcie gier Śląska rozjarzy się

proces układania murawy, o alarmi-

om zgromadzonych osób prezydent

w klubowych, zielono-biało-czerwo-

stycznym dokumencie sprzed kilkuna-

Dutkiewicz. Futbol zaś zagościł tu

nych barwach.

stu miesięcy nikt już nie pamiętał...

późną jesienią, wypełniając trybu-

Czy wiesz, że...
Dach wrocławskiego stadionu jest częściowo
przeszklony
dla
zwiększenia
naturalnego
oświetlenia. Strona południowa jest przeszklona
na większej powierzchni niż strona północna.
Całkowita powierzchnia dachu wrocławskiej areny
wynosi 38 tys. m kw.
Na pół roku przed oddaniem stadionu do użytku,
w marcu 2011 roku, sprzedane zostały (na okres 3
lat) 22 loże biznesowe na obiekcie. Trzy najdroższe
- platynowe - kosztowały 1,5 mln złotych! Za złotą
- jest ich dziewięć - nabywcy zapłacić musieli 550
tys. zł. Srebrne i brązowe były już „dużo tańsze”:
kosztowały - odpowiednio - 300 i 200 tys. złotych.
Pozostałe 8 lóż (z kategorii platynowych) - podczas
turnieju służyć one będą Europejskiej Federacji
Piłkarskich - sprzedanych zostanie po zakończeniu
Euro 2012.
W październiku 2011 roku grupa Lady Pank
wybrała Stadion Miejski na miejsce nakręcenia
teledysku do utworu „Mój świat bez Ciebie”. Potrzebowaliśmy nowoczesnych, industrialnych
przestrzeni - wyjaśniali reżyserzy.

11

listopada

zmierzyły

Wielkie mycie na koniec

Foto: Sebastian BOROWSKI

Mecze Euro 2012
8 czerwca, godz. 20.45: Rosja - Czechy (grupa A)
12 czerwca, godz. 18.00: Grecja - Czechy (grupa A)
16 czerwca, godz. 20.45: Czechy - Polska (grupa A)
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Warszawski „biały słoń”
Kosztem ponad półtora miliarda
złotych wybudowano w stolicy obiekt,

swego żywota dokonywał przecież

budowę obiektu. Termin zakończe-

nie jako arena zmagań sportowych,

nia prac pierwotnie przewidziano na

ale „największy bazar nowoczesnej

czerwiec 2011 roku. Okazał się jed-

Europy”...

nak niemożliwy do dotrzymania, ze

który na co dzień... nie będzie mieć

Feralne schody

względu na poważną wadę schodów

swej drużyny, grającej na nim mecze

Budowa podzielona została na dwa

kaskadowych na zewnątrz obiektu.

ligowe. Nie chce też na nim mieć swej

etapy. Pierwszy polegał na przygoto-

Trzeba je było wzmocnić stalową

siedziby Polski Związek Piłki Nożnej,

waniu gruntu, czyli tzw. palowanie;

konstrukcją. Opóźnienie wynikają-

pozostający na dodatek w sporze z Na-

w jego ramach wbito w ziemię ponad

ce z dodatkowych prac kosztowało

rodowym Centrum Sportu (admini-

7 tys. betonowych pali, stanowiących

generalnego wykonawcę (czyli kon-

strator obiektu) w sprawie warunków

obecnie fundamenty stadionu. Całość

sorcjum Alpine Bau - Hydrobudowa

wynajmowania stadionu na spotkania

- zakończona w marcu 2009 roku -

Polska SA) prawie 1 mln złotych kary.

reprezentacji.

zabrała firmie Pol-Aqua ok. 200 dni.

Jednocześnie sam koszt wykonania

Biorąc pod uwagę doświadczenia

Dwa miesiące później podpisano

portugalskie - po Euro 2004 spora

umowę ze zwycięzcą przetargu na

część aren turniejowych stoi pusta

wykonanie II etapu, czyli właściwą

- dyskusja o uniknięciu takiego właśnie „efektu białych słoni” trwa już
od kilku miesięcy. W przypadku Warszawy - z przyczyn wymienionych
na wstępie - jest ona jak najbardziej zasadna. Koszty
utrzymania stadionu
- prawdziwego cacuszka

na

skalę

europejską, ale też
nader kosztownego - z pewnością
nie zostaną bowiem
zbilansowane przez
organizację

wido-

wisk czysto piłkarskich.

Na

dodatek

wisi nad obiektem cień
jego

poprzednika,

na

miejscu którego powstał.
Stadion Dziesięciolecia też bez przypisanego do
niego zespołu ligowego -

92

Czy wiesz, że...
Łączna powierzchnia zasuwanego w całości dachu wynosi prawie siedem hektarów. To teren, jaki zajmuje katowicki Spodek wraz z przylegającymi do niego
dwoma parkingami, lodowiskiem, hotelem i salą gimnastyczną!
Na terenie obiektu wydzielono pomieszczenie o powierzchni 260 metrów kw., w którym funkcjonować będzie kaplica wielowyznaniowa. Jej wnętrze zostało
zaprojektowane w taki sposób, aby wyznawcy różnych religii mogli gromadzić się na wspólnej modlitwie. Projekt został uzgodniony został z Diecezją
Warszawsko-Praską, Polską Radą Ekumeniczną, Polską Gminą Żydowską oraz Muzułmańskim Związkiem Religijnym w Polsce.
W trakcie budowy doszło do dwóch wypadków, w których zginęło trzech pracowników. 1 grudnia 2009 r. dwóch robotników pracujących w specjalnej klatce,
przenoszonej przez dźwig, spadło wraz z nią z wysokości 18 metrów. Jeden z nich zginął na miejscu, drugi kilka godzin później zmarł w szpitalu. 9 maja 2011 r.
w wyniku spadku z rusztowania z wysokości 30 m śmierć poniósł mężczyzna pracujący przy montażu dachu.
150 tysięcy metrów sześciennych betonu ułożono w konstrukcjach żelbetowych stadionu * 140 tysięcy osób odwiedziło warszawską arenę Euro 2012 w trakcie
dnia otwartego, 2 października 2011. Organizatorzy rozdali... ponad tonę krówek * 18 sierpnia 2011 roku grupa T.Love na terenie stadionu nakręciła teledysk do
piosenki „Polskie mięso”.
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schodów wzrósł trzykrotnie - z 8 do

pierwszy publicznie zademonstrowa-

m.in. były (Aleksander Kwaśniewski)

24 mln złotych.

no go 2 października, podczas „dnia

i obecny (Bronisław Komorowski)

Niezależni od pogody

otwartego”. Wtedy też premierowo

prezydent RP. Ten ostatni odwiedził

Największą operacją podczas prac

przetestowano jeden z programów

stadion w towarzystwie prezyden-

budowlanych był tzw. big lift, czy-

oświetlenia elewacji (składa się ona z

ta Ukrainy, Wiktora Janukowycza.

li proces podnoszenia największej

800 srebrnych i czerwonych elemen-

Regularnie bywali tutaj ministrowie

dumy projektantów - w pełni zamy-

tów, tworzących wielką flagę naro-

sportu. Ówczesny prymas, kardynał

kanego dachu. Ostatni jego segment

dową) oraz oświetlenie płyty boiska.

Józef Glemp, 7 października 2009

zamontowany został 29 czerwca 2011

Jadą VIP-y, jadą...

roku pobłogosławił inwestycję w

roku. Dach wykonany został z mate-

Dziesięć dni później mechanizm

momencie wmurowywania kamie-

riału PCV, odpornego na działania

zasuwania zadaszenia przetestował

nia węgielnego. W tej uroczystości

czynników atmosferycznych i gniece-

na turniejowej arenie szef UEFA, Mi-

uczestniczył wówczas również Grze-

nie. Proces otwierania lub zamykania

chel Platini. Budowę wizytowali też

gorz Lato.

dachu wynosi około 20 minut. Po raz

Adres: Al. Zieleniecka 1
Powierzchnia działki stadionowej - 180.000 m kw.
Liczba kondygnacji - 8
Pojemność - 58.145
Czas budowy: październik 2008 - 30 listopada 2011
Otwarcie: 29 stycznia 2012
Koszt: 1.569,4 mln zł
Projekt: JSK Architekci
Wykonawca: Alpine Bau - Hydrobudowa Polska SA

Mecze Euro 2012
8 czerwca, godz. 18.00: Polska - Grecja (grupa A)
12 czerwca, godz. 20.45: Polska - Rosja (grupa A)
16 czerwca, godz. 20.45: Grecja - Rosja (grupa A)
21 czerwca, godz. 20.45: 1 A - 2 B (ćwierćfinał)
28 czerwca, godz. 20.45: zwyc. 1 B/2 A - zwyc. 1 D/2
C (półfinał)
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Mniej piłkarski i mniej „narodowy”

cja zagra tutaj 29 lutego towarzysko

Wisłą będzie jednak nie mecz futbo-

PZPN jednak do dziś pozostaje

z Portugalią (planowany na 6 wrze-

lowy, ale planowany na 29 stycznia

w stanie „zimnej wojny” z Narodo-

śnia 2011 mecz z Niemcami - z po-

festiwal muzyczny „Oto jestem” z

wym Centrum Sportu. Przedmiotem

wodu opóźnień - musiano przenieść

udziałem m.in. grup VooVoo, Zako-

sporu są warunki korzystania przez

do Gdańska). Nieco wcześniej, 11

power, T.Love i Lady Pank.

związek ze stadionu. Federacja chce

lutego, Wisła Kraków będzie rywali-

Warto dodać, że PZPN na razie

bowiem płacić za jego wynajem kil-

zować z Legią Warszawa o Superpu-

odmawia obiektowi w stolicy miana

kakrotnie mniej, niż oczekiwałby

char Ekstraklasy. Spółka organizują-

„Stadionu Narodowego”. Zgodnie z

tego administrator. Konflikt objął też

ca rozgrywki ligowe docelowo tutaj

obowiązującą od kilku lat uchwałą

dostęp do lóż biznesowych, zlokali-

właśnie zlokalizować chce spotkania

zarządu związku, miano to - w wy-

zowanych na obiekcie. W tej sytuacji

o to trofeum. Tutaj też toczyć się bę-

miarze piłkarskim - posiada jedynie

na razie wiadomo, że - prócz meczów

dzie decydująca walka o Puchar Pol-

Stadion Śląski w Chorzowie.

w ramach Euro - polska reprezenta-

ski. Oficjalną inauguracją areny nad

Foto: www.stadionnarodowy.org.pl
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