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BUSINESS & LIFE
SILESIA

Oddajemy w Państwa ręce jedenasty numer magazynu Silesia Business & Life. Jeste-
śmy już trzeci rok na rynku wydawniczym i ciągle udaje nam się docierać do coraz większej 
rzeszy Czytelników. 

W najnowszym wydaniu znajdziemy wiele ciekawych wywiadów. Jednym z bohaterów jest 
wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz, który z powodzeniem walczy w Warszawie 
o dobre interesy dla Śląska. Ponadto znajdziemy ciekawe rozmowy z muzykiem Krzysztofem 
Skibą, popularną aktorką Renatą Dancewicz oraz brązowym medalistą olimpijskim Micha-
łem Łasko, siatkarzem, który obecnie broni barw Jastrzębskiego Węgla.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu i mając na uwadze fakt, że nasz magazyn docie-
ra już poza granice naszego kraju, postanowiliśmy dwa wywiady – z muzykiem Rafałem 
Brzozowskim i wiceministrem Tomaszem Tomczykiewiczem – opublikować również w wersji 
anglojęzycznej. Sądzimy, że tym samym grupa docelowa naszych Czytelników powiększy się 
o ludzi, którzy naszą metropolią są bardzo zainteresowani, a język polski jest im na razie 
obcy.

Odwiedziliśmy monachijskie targi Expo Real, gdzie swoje walory inwestycyjne prezento-
wały miasta z naszego regionu.

Od dłuższego czasu śledzimy twórczość malarza Andrzeja Styrny. Tym razem jego nowe 
dzieła mogliśmy zobaczyć na wernisażu, który odbył się w Bytomiu, wewnątrz magazynu 
dzielimy się wrażeniami i nowymi obrazami naszego malarza.

Zapraszamy również do odkrywania egzotycznych klimatów, w tym numerze oprowadzimy 
Czytelnika po zakątkach Lazurowego Wybrzeża. Odwiedzimy miejscowości Monte Carlo, 
Niceę i Cannes.

Jak zawsze w naszym magazynie swoje miejsce mają golfiści. Tym razem rozmawiamy 
z Wiesławem Kapralem, nowym prezesem Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach 
Śląskich.

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 Państwa to, co dzieje się w naszej metropolii, jak ogromne pokłady potencjału 
intelektualnego, możliwości i inicjatywy w niej drzemią – to właśnie Silesia Business & Life jest 
czasopismem dla Was.

Zapraszam również do odwiedzania naszych stron www.silesiabl.pl i www.silesiaevent.pl.

Klaudiusz Sevkovic
project manager
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SYLWETKA

Tomasz TOMCZYKIEWICZ

Inwestycje w branży energetycznej 
to nowe miejsca pracy

Z Tomaszem Tomczy-
kiewiczem – wicemini-
strem gospodarki ds. 
energetyki, górnictwa, 
ropy i gazu rozmawia Do-
minika Tkocz.

– Od wielu lat reprezentuje Pan w Sej-
mie województwo śląskie, jeden z naj-
bardziej uprzemysłowionych terenów 
w Europie. Jego wkład w PKB kraju 
wynosi 14 procent, co daje nam drugie 
miejsce tuż po województwie mazo-
wieckim. Jak ocenia Pan potencjał tego 
regionu? Czy jest on wykorzystywany?

– Potencjał województwa śląskiego 
rzeczywiście jest bardzo duży, a region 
ma wiele do zaoferowania nie tylko 
mieszkańcom, ale przede wszystkim 
inwestorom. Mogą oni skorzystać ze 
wsparcia, na przykład w postaci ulg 
podatkowych, jakie daje możliwość 
prowadzenia biznesu na terenie Kato-
wickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Jesteśmy także jednym z liderów za-
stosowania innowacyjnych rozwiązań 
w wielu sektorach. Jako przykład mogę 
podać system komunikacyjny, który 
systematycznie się rozwija. To wszystko 
wpływa na decyzje nowych firm, które 
coraz częściej decydują się ulokować 
swoje projekty właśnie w woje-
wództwie śląskim. 



7SILESIA BUSINESS & LIFE
SILESIA BUSINESS & LIFE

– Mówi Pan o zaawansowanych tech-
nologiach i nowych zakładach lokowa-
nych głównie w strefie ekonomicznej. 
Tymczasem górnictwo i pokrewne, 
tradycyjne branże nadal zapewniają 
tysiące miejsc pracy. Jak Pan ocenia 
przyszłość tego sektora gospodarki? 

– Górnictwo to potężna gałąź prze-
mysłu, która jeszcze długo dla miesz-
kańców województwa będzie źródłem 
utrzymania. Przypomnę, że węgiel jest 
kluczowym elementem naszego mixu 
energetycznego i nie zamierzamy z nie-
go rezygnować. Prognozy Międzynaro-
dowej Agencji Energetycznej również 
wskazują, że popyt na węgiel będzie 
rósł. Dlatego chcemy wprowadzać nowe 
technologie, które pozwolą nam korzy-
stać z tego surowca bez nadmiernej emi-
sji dwutlenku węgla. Nowe rozwiązania 
to również możliwość tworzenia dodat-
kowych miejsc pracy i zatrudniania pol-
skich ekspertów.

– Coraz odważniej mówi się o pry-
watyzacji Kompanii Węglowej i Ka-
towickiego Holdingu Węglowego. Jak 
Pan ocenia te plany?

– Prywatyzacja przedsiębiorstw, 
w tym również z sektora wydobywcze-
go, sprzyja spółkom, czyni je bardziej 
konkurencyjnymi na rynkach między-
narodowych, co w efekcie pozytywnie 
wpływa na cały sektor. Najlepszym tego 
dowodem są ubiegłoroczne dobre wy-
niki finansowe branży wydobywczej, 
a w szczególności będącej już na giełdzie 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Prywaty-
zacja kolejnych przedsiębiorstw wydaje 
się zasadna, choć co do jej formy z pew-

nością trzeba będzie jeszcze podjąć dys-
kusję. Obecnie spółki przygotowują się 
do ewentualnego debiutu. Decyzje o ko-
lejnych etapach na drodze do prywaty-
zacji zostaną podjęte wkrótce.

– Unia Europejska wymaga od 
państw członkowskich konkretnych 
zmian w zakresie polityki energetycz-
nej. Jakie założenia i jakie zadania sto-
ją przed Polską w najbliższych latach?

– Zgodnie z prawem, co cztery lata 
powinniśmy przeprowadzać rewizję 
naszej polityki energetycznej. Prowadzi-
my obecnie analizy dotyczące prognoz 
zapotrzebowania na paliwa i energię. 
Sprawdzamy również możliwości w za-
kresie złóż gazu łupkowego i jego wy-
dobycia. Pozwoli to nam zmierzyć się 
z nowymi wyzwaniami energetycznymi 
i zaplanować funkcjonowanie sektora 
przez kolejne lata. W przyszłym bilan-
sie energetycznym Polski znajdzie się 
miejsce dla różnych technologii. Węgiel 
pozostanie podstawą naszego systemu 
energetycznego, wzrośnie wytwarzanie 
energii ze źródeł odnawialnych, wyko-
rzystanie gazu ziemnego, pojawi się tak-
że energetyka jądrowa. Tak naprawdę, 
decyzje o konstrukcji przyszłego energy 
mix będą podejmować przedsiębiorcy 
inwestujący w źródła wytwórcze, któ-
rzy będą brali pod uwagę ekonomiczny 
aspekt tych przedsięwzięć. W tym za-
kresie konieczna jest także współpraca 
pomiędzy Ministerstwem Gospodarki, 
które odpowiada za strategiczne kwe-
stie bezpieczeństwa energetycznego, 
a Ministerstwem Skarbu Państwa nad-
zorującym spółki energetyczne. 

– Pochodzi Pan ze Śląska, zatem do-
skonale zna Pan jego specyfikę. Gdzie 
można upatrywać nowych szans na 
dalszy rozwój województwa, a co 
za tym idzie – powstawania nowych 
miejsc pracy? 

– Nowe szanse na rozwój rynku pra-
cy dają między innymi planowane in-
westycje w branży energetycznej. Już 
niebawem ruszą prace firmowane przez 
Tauron, na przykład w Jaworznie. Bu-
dowa nowych bloków energetycznych 

to wielomilionowe projekty, które wią-
żą się przede wszystkim z tworzeniem 
nowych miejsc pracy. Poza tym spore 
inwestycje zapowiada branża górnicza, 
w tym notowana na giełdzie Jastrzębska 
Spółka Węglowa. Do naszego regionu 
ściągają także firmy z sektora logistycz-
nego. Już dzisiaj należymy do krajowej 
czołówki pod względem ilości zajętych 
powierzchni magazynowych. Jestem 
przekonany, że sukcesywnie będzie ich 
przybywać. Śląsk to duży i dynamicz-
nie rozwijający się region przemysłowy, 
który potrzebuje obsługi transportowej 
i magazynowej. Z nadzieją patrzę tak-
że na rozwój lotniska w Pyrzowicach. 
Z roku na rok rośnie znaczenie tego 
portu i to nie tylko w zakresie obsługi 
pasażerów, ale także w związku z roz-
wojem przewozów cargo. Nie można 
zapominać też o prężnie działających 
małych i średnich firmach usługowych 
i produkcyjnych. To one właśnie notują 
wzrost obrotów i mimo wielu zawiro-
wań na rynku, spowodowanych świa-
towym spowolnieniem gospodarki, 
gwarantują stabilność zatrudnienia.

– Śląskie jest także liderem pod 
względem wykorzystania środków 
unijnych.

– Wiele śląskich inwestycji jest 
współfinansowanych ze środków unij-
nych. Mam tutaj na myśli nie tylko 
spektakularne inwestycje drogowe, 
ale również mniejsze lokalne projek-
ty. Wystarczy spojrzeć na remonty 
prowadzone w miastach. Olbrzymie 
środki przeznaczane są tutaj na mo-
dernizacje sieci wodociągowych i ka-
nalizacyjnych. Środki unijne wykorzy-
stywane są także na rozwój terenów 
wiejskich i turystycznych, których 
w naszym regionie nie brakuje. Z unij-
nych dotacji korzysta też Wojewódzki 
Urząd Pracy, który przeznacza je m.in. 
na podnoszenie kwalifikacji pracow-
ników. To wszystko sprawia, że na 
śląskim rynku pracy można znaleźć 
wiele propozycji.

– Dziękuję za rozmowę.
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Tomasz Tomczykiewicz – polski polityk, poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, 
samorządowiec, od 2010 do 2011 przewodniczący Klubu Parlamentarnego Plat-
formy Obywatelskiej, od 2011 wiceminister gospodarki ds. energetyki, górnic-
twa, ropy i gazu.

Tomasz Tomczykiewicz urodził 
się w 1961 r. w Pszczynie, w rodzi-
nie, w której żywe były tradycje pra-
cy samorządowej. Z wykształcenia 
jest magistrem inżynierem budow-
nictwa, w 1986 r. ukończył studia 
w zakresie budownictwa wodnego 
na Wydziale Inżynierii Sanitarnej 
i Wodnej Politechniki Krakowskiej. 
Siedem lat później został absolwen-
tem studiów podyplomowych w za-
kresie zarządzania w Szkole Głów-
nej Handlowej w Warszawie. Po 
studiach nie myślał o zaangażowa-
niu się w politykę. Pierwsze pienią-
dze zaczął zarabiać w Hydrobudo-
wie Śląsk. W 1990 roku, po zmianie 
ustroju, rozpoczął własną działal-
ność gospodarczą, kontynuując tra-
dycję rodzinną. W tym samym roku 
został wybrany do Rady Miejskiej 
i Zarządu Miasta Pszczyna. Funkcję 
radnego oraz członka Zarządu peł-
nił przez dwie kolejne kadencje. 

W roku 1997, kandydując pierwszy 
raz do Sejmu z listy Akcji Wyborczej 
Solidarność, nie zdobył mandatu 
poselskiego – otrzymał 5300 głosów. 
Rok później w wyborach samorzą-
dowych jego kandydaturę poparło 
8700 wyborców – został radnym 
Sejmiku Województwa Śląskiego. 
W listopadzie 1998 roku został bur-
mistrzem Pszczyny i wówczas de-
finitywnie rozstał się z biznesem. 
W życiu Tomasza Tomczykiewicza 
górę wzięła tradycja rodzinna zwią-
zana z pracą samorządową. 

– Dziadek ze strony mamy był w la-
tach 30. wiceburmistrzem naszego mia-
sta. Ojciec zmarł, gdy miałem osiem lat 
i dziadek stał się dla mnie naturalnym 
męskim opiekunem. Byłem dumny, że 
poszedłem w jego ślady – podkreśla 
często Tomasz Tomczykiewicz. 

Z Platformą Obywatelską związał 
się w 2001 roku, czyli od początku 
jej istnienia. Od tego roku nieprze-
rwanie, jak sam mówi, ma zaszczyt 
reprezentować mieszkańców Ślą-
ska w Sejmie, pełniąc mandat po-
sła. W tym samym roku został pre-
zesem powołanego, jako inicjatywa 
współpracy między mieszkańcami 
regionu państw Grupy Wyszeh-
radzkiej, Stowarzyszenia Instytut 
Wyszehradzki.

W 2003 roku na zjeździe Platfor-
my Obywatelskiej Regionu Śląskie-
go wybrano go na przewodniczące-
go PO naszego regionu i tę funkcję 
pełni do dziś. 

– Od dziewięciu lat z dużymi sukce-
sami stoję na czele śląskiej Platformy. 
Dzięki wspólnym wysiłkom jesteśmy 
jednym z najsilniejszych regionów PO 
w kraju. Lubię konkretne wyzwania. 
Stoję twardo na ziemi i wiem, że mimo 
niewątpliwych sukcesów ostatnich lat, 
na Śląsku wciąż jest jeszcze wiele pro-
blemów do rozwiązania – mówi.

W 2006 roku na posiedzeniu 
Rady Krajowej PO został wybrany 
na wiceprzewodniczącego partii. 
Stanowisko to pełnił do październi-
ka 2010 roku. W wyborach w 2007 
roku ponownie został posłem, 
otrzymał ponad 41 tys. głosów. 
W Sejmie zasiadał między innymi 
w nadzwyczajnej sejmowej komi-
sji śledczej ds. wyjaśnienia śmierci 
Barbary Blidy.

– Zginęła Ślązaczka, sól naszej zie-
mi, śląskiej ziemi. I choć reprezentowa-
ła lewicowe poglądy, obce większości 
Ślązaków, była szanowaną osobą, któ-
ra swoją pozycję zawodową i społecz-
ną zawdzięczała ciężkiej pracy – tak 
o Barbarze Blidzie mówił Tomasz 
Tomczykiewicz.

W VI kadencji Sejmu pracował 
także w stałych Komisjach Gospo-
darki i Samorządu. Współprzewod-
niczył Komisji Gospodarki i, jak za-
wsze podkreślał, dzięki temu mógł 
skutecznie zabiegać o wsparcie 
śląskich spraw. Decyzją parlamen-
tarzystów PO od lipca 2010 r. do li-
stopada 2011 r. przewodził pracom 
klubu parlamentarnego. 

W wyborach w 2011 r. kolejny raz 
uzyskał mandat poselski, kandydu-
jąc tym razem w okręgu katowickim 
i otrzymując aż 57 323 głosy. Decy-
zją Prezesa Rady Ministrów Donal-
da Tuska w grudniu 2011 roku objął 
stanowisko wiceministra gospodar-
ki ds. energetyki, górnictwa, ropy 
i gazu.

 Jest dumny, że jest Ślązakiem. 
Przy każdej okazji podkreśla – je-
stem stąd, ze Śląska. 

Żona Tomasza Tomczykiewicza – 
Katarzyna, jest nauczycielką, pracu-
je w szkole podstawowej w Pszczy-
nie. Syn i córka realizują już własne 
życiowe cele. Chociaż każdy podąża 
swoją drogą, rodzinę jednoczy tury-
styka i zainteresowania sportowe. 

– Jesteśmy lokalnymi patriotami. 
Śląsk jest dla nas najważniejszym 
miejscem na świecie, co nie przeszka-
dza nam w uprawianiu rodzinnej tu-
rystyki – tłumaczy Tomasz Tom-
czykiewicz. Jeśli chodzi o sport, to 
rodzinnie zimą uprawiają narciar-
stwo, a latem żeglarstwo. Ostatnio 
Pan Tomasz odkrył nową pasję 
– jest nią golf. Temu sportowi po-
święca każdą wolną chwilę. O ile 
czas mu pozwala, bierze czynny 
udział w turniejach golfowych. Ma 
na swoim koncie między innymi 
zwycięstwo w turnieju mieszkań-
ców Katowic.

8 SILESIA BUSINESS & LIFE



9SILESIA BUSINESS & LIFE
SILESIA BUSINESS & LIFE



SILESIA BUSINESS & LIFE10

ENGLISCH VERSION

Investment in the Energy Industry 
creates new job possibilities

Interview with Tomasz Tomczykiewicz – Deputy Mi-
nister of Economy for energy, mining, oil and gas in-
dustry – interviewed by Dominika Tkocz.

– For a couple of years now, you 
have been representing the Silesian 
Province in Parliament, which is one 
of the most industrial areas in Europe. 
Its share in GDP equals 14%, which 
gives us second place, close to the 
Mazowieckie Province. How do you 
assess the potentiality of this region? 
Are we making the most of the oppor-
tunity? 

– Potential in the Silesia Province is 
really very big and the region has many 
things to offer not only to the citizens 
but most of all to the investors. They 
can make use of support such as tax re-
lief, which is available due to running a 
business in the Special Economic Zone 
in Katowice. We are one of the leaders 
in application of innovations solutions 
in many sectors. An example would 
be the communication system, which 
systematically is expanding. All these 
things have an influence on decisions 
within new companies, which incre-
asingly are deciding to locate their pro-
jects in the Silesia Province. 

– You were talking about advanced 
technologies and new industrial plants 
mainly located in the Special Econo-
mic Zone in Katowice. At the same 
time the mining and other similar 
branches are still ensuring thousands 
of workplaces. How do you assess the 
future of this economy sector? 

– Mining is an enormous branch of 
industry, which is going to be the main 
means of subsistence for a long time. I 
emphasize, that coal is the key element 

of our energy – mix and we are not 
going to resign. Moreover, economic 
forecast from the International Energy 
Agency, indicates that demand for coal 
will be rising. Therefore we would like 
to bring in new technologies, which al-
low us to make a use of this resource 
without excessive emission of carbon 
dioxide. New solutions give us also op-
portunity to create additional job posi-
tions and to employ polish experts or 
specialist.

– The privatization of Kompania 
Węglowa i Katowicki Holding Węglo-
wy (Coal mining companies) is being 
discussed more and more. What do 
you think about these plans?

– Privatization of enterprises, inclu-
ding the mining industry is favorable 
to companies and makes them more 
competitive on the international mar-
kets, and in effect it has a positive influ-
ence on the entire sector. Absolute pro-
ofs of these are the last year’s bottom 
lines of the mining branch, and in par-
ticular the financial result of Jastrzęb-
ska Spółka Węglowa, which is on the 
stock exchange. Privatization of other 
enterprises seems to be well-founded, 
although a discussion about its forma-
tion is necessary. Currently, companies 
are preparing for their potential debut. 
Decisions about next stages on the way 
to privatizations of companies will be 
made very shortly. 

– The European Union demands 
from membership countries many 

specific changes in the politics of Po-
wer industry. What kind of assump-
tions and tasks is Poland facing in the 
next few years? 

– According to the law, we shall im-
plement a revision of our energy poli-
tics every four years. At present, we are 
conducting analyses of fuel and energy 
demand forecast. We are checking also 
possibilities in a field of shale gas and 
its extraction. It will allow us to face a 
new energy challenge and plan the ac-
tivities of the sector for the next years. 
Furthermore, it will be a place for va-
rious technologies in the future energy 
balance of Poland. Coal will remain a 
foundation of our energy system. Mo-
reover, production of renewable ener-
gy sources and exploitation of natural 
gas will be both increasing and the nuc-
lear energy will arise as well. In fact, all 
decisions about a construction of the 
future energy - mix will be made by 
entrepreneurs investing in an exploita-
tion source, who will take into conside-
ration economic aspects above mention 
undertaking. 

In this range, cooperation is needed 
between the Ministry of Economy, 
which is in charge of strategic qu-
estions for energy safety, and Ministry 
of Treasury, which supervises energy 
companies.

– You come from the Silesia region, 
so you know exactly how specific it is. 
Can we look for new chances of further 
development, resulting in the creation 
of new workplaces? 
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– Future investments in the energy 
industry are giving new opportunities 
for development at the job market. Re-
cently, Touron’s investments will start 
in Jaworzno. Their building projects 
of energy blocks, worth millions, will 
definitely involve the creation of new 
job positions. Moreover, the mining 
branch is forecasting large investments, 
included Jastrzębska Spółka Węglowa, 
which is going public. The logistics 
sector is drawing to our region as well. 
Province Ślaskie is polish leader in 
occupying storage spaces. I am quite 
sure, that consecutively there will be 
more. Silesia is a big industrial region 
which is growing very dynamically, 
and it needs a proper transport and sto-
rage service. In addition, I am hoping 
to see a development at the Pyrzowice 
Airport. Year by year the importance 
of this Airport is increasing, not only 
in a range of passenger’s service, but 
as well as in the context of carriage of 
cargo. It is worth mentioning the small 
and medium-sized service and pro-
duction enterprises, which function 
very resiliently in the Silesia region. 
Above-mentioned companies show an 
increase in turnover and, even though 
market turbulences were caused by the 
economic global slowdown, they gu-
arantee employment stability.

– The Silesian Province is the leader 
in the use of UE funds.

– Many of the Silesian investments 
are co-financed by UE funds. I mean, 
not only spectacular road investments, 
but also smaller local projects. We can 
just look at the repairs carried out in 
the cities. Enormous funds are desti-
ned for modernization of the water 
supply and sewage systems. UE funds 
are also used for rural development 
and tourism, which we have a lot of in 
our area. Moreover, the Voivodeship 
Labour Office uses subsidies from UE 
funds to improve qualifications of em-
ployees. This all results in a multitude 
of job opportunities on the Silesian la-
bour market.

 
– Thank you for the interview. 
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Tomasz Tomczykiewicz – a Polish politician, parliamentary re-
presentative of the tenure no. IV, V, VI and VII, member of a 
local government. From 2010 to 2011, he was a chairman of Par-
liamentary Club of Platforma Obywatelska (Civic Platform) and 
from 2011, he became a Deputy Minister of Economy for energy, 
mining, oil and gas industry.

Tomasz Tomczykiewicz was 
born in 1961 in Pszczyna, in 
family with broad tradition of 
local government works. He 
is a Master of Science of Civil 
Engineering by profession. He 
finished studies in 1986 in the 
Faculty of Hydraulic Engine-
ering in the field of Water Con-
struction at the Politechnika 
Krakowska (Cracow Universi-
ty of Technology). Seven years 
later, he became a graduate of 
postgraduate training in Mana-
gement at the Szkoła Główna 
Handlowa in Warsaw (Warsaw 
School of Economics). After 
studies, he had’t been thinking 
about involving himself in po-
litic. He started earning his first 
money in Hydrobudowa Śląsk 
company. In 1990, after changes 
of political system in Poland, he 
has launched his own business 
by continuing family tradition. 
In the same year, he was elec-
ted to the Borough Council and 
City Council of Pszczyna. He 
had been performing Council-
lor function and Member of the 
board for 2 next tenures.

In 1997, he candidate for the 
first time to Polish Sejm from 
the list of Akcja Wyborcza So-
lidarność, but he didn’t obtain 
the seat – he received 5300 votes. 
One year later, his candidature 
was supported by 8700 voters 
in local government election – 
he became a Sejmik Councillor 
of Silesia Province. In Novem-
ber 1998, he became a Mayor of 
Pszczyna city and he definite-

ly parted with his business. In 
Tomasz Tomczykiewicz’s life, 
family tradition related to local 
government work, got a better 
of owning the company.

– Maternal grandfather was the 
Deputy Mayor of our city in 30s. 
My father died, when I was 8 years 
old and my grandfather became 
for me a rightful guardian. I was 
proud, that I could follow in his 
footsteps – emphasizes Tomasz 
Tomczykiewicz. 

He was bound with Platfor-
ma Obywatelska (Civic Plat-
form) in 2001, from the first 
year of launching this party. 
From above mentioned year, 
he had a honour to represent 
citizens of Silesia in Polish Sejm 
as a parliament representative. 
In the same year, he was appo-
inted president of Association 
of the Institute of Visegrad, as 
an initiative of cooperation be-
tween the citizens of the region 
of the Visegrad Group.

In 2003, he was got in as the 
Chairman of PO during Plat-
forma Obywatelska Conven-
tion of Silesian Region and he 
has been performing this posi-
tion till today.

– Since 9 years, I have been 
standing at the head of Silesian 
Platforma Obywatelska (Civic 
Platform) with many successes. 
Thanks to common effort, we 
are one of the strongest regions 
of PO in Poland. I like concre-
te challenges. I have both feet 
on the ground and I know, that 
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despite of unquestioned suc-
cesses in the last few years, the-
re are still jet many problems to 
solve in the Silesia region – he 
says.

In 2006, at the National Coun-
cil Session of PO, he was elec-
ted the Deputy of party cha-
irman and he had been acting 
this position till October 2010. 
In election in 2007, he became 
a parliamentary representative 
and he received over 41 tho-
usands votes. In Polish Sejm, 
he had  a seat on an investiga-
ting committee for explanation 
of Barbara Blida’s death.

– The Silesian citizen died, a 
salt of our land, Silesian land. 
Although she had represented 
the left political beliefs, she was 
respectable person and she ob-
tained the business and social 
position thanks to her hard 
work. - Tomasz Tomczykie-
wicz says about Barbara Blida. 

In the tenure no. VI of Polish 
Sejm, he worked in a regular 
committee of economy and 
town council. When he was be-
ing in chair of Economy com-
mittee, he was emphasising, 
that thanks to this position he 
could effectively strive for sup-
port of Silesian issues. From 
July 2010 to November 2011 
by the decision of members of 
parliament, he was in charge of 
parliamentary club works.

In 2011, he obtained again a 
seat by standing in election at 
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the constituency of Ka-
towice and he received 
57 323 votes. In Decem-
ber 2011, by the deci-
sion of Prime Minister 
Donald Tusk, he has as-
sumed a position of De-
puty Minister of Econo-
my for energy, mining, 
oil and gas industry.

He is proud of being 
the Silesian citizen. He 
emphasizes at any time 
- I’m from here, from 
Silesia. 

Wife of Tomasz Tom-
czykiewicz - Katarzyna 
is a teacher, she works 
in Primary School in 
Pszczyna. His daugh-
ter and son have been 
already realising their 
own aims. Although 
everyone is going their 
own way, the family is 
united by tourism and 
common interest in 
sports.

- We are local patriots. 
Silesia is for us the most 
important place in the 
World, what isn’t not in-
terfering with doing fami-
ly tourism – explains To-
masz Tomczykiewicz. 
In term of sport, we go 
skiing each winter, and 
we do sailing each sum-
mer. Mr Tomasz has 
recently discovered a 
new passion. It is play-
ing in golf. He dedica-
tes himself to practice 
this sport whenever he 
has a spare time. As far 
as his time allows, he 
often takes part in golf 
tournament. Among 
other things, he chal-
ked up a win in the 
tournament of Silesia 
citizens.
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www.chorzow.eu

Inauguracyjny koncert Filharmonii Śląskiej odbył się 26 
maja 1945 roku. Od tego czasu Filharmonia nieprzerwanie 
prowadziła swoją działalność, pozwalając mieszkańcom Ślą-
ska obcować z muzyką symfoniczną, chóralną i kameralną. 

Partnerstwo dla Kultury

SILESIA BUSINESS & LIFE

W swoim repertuarze Filharmo-
nia zamieszcza nie tylko muzykę 
światową, ale także ze szczególnym 
uwzględnieniem prezentuje dokona-
nia polskich – w tym śląskich – kom-
pozytorów i muzyków.

Trochę historii
Na czele filharmoników śląskich 

stawały wielkie sławy dyrygenckiej 
batuty, jak Witold Krzemieński i Sta-
nisław Skrowaczewski, którego asy-
stentem w 1950 roku został student 
dyrygentury w klasie Grzegorza Fitel-

berga – Karol Stryja. Od roku 1953 aż 
przez 37 lat pełnił on obowiązki szefa 
orkiestry. Pod jego kierunkiem Filhar-
monia Śląska osiągnęła wysoki kunszt 
i profesjonalizm, czym podbiła wiele es-
trad świata. Z jego inicjatywy orkiestra 
symfoniczna rozwinęła się do zespołu 
stuosobowego. W 1974 roku założono 
60-osobowy chór mieszany, zaś w 1981 
roku – Śląską Orkiestrę Kameralną. 
Karol Stryja powołał też (w 1979 r.), 
a przez kolejne lata ugruntował pozy-
cję Międzynarodowego Konkursu Dy-

rygentów im. Grzegorza Fitelberga, 
najsłynniejszego w świecie polskie-
go dyrygenta.

Filharmonia Śląska była też pierw-
szą w kraju, która żywą muzykę 
wprowadziła do szkół. Koncerty 
umuzykalniające, zwane audycjami, 
organizowano w szkołach i placów-
kach kultury na terenie całego wo-
jewództwa śląskiego (i ościennych) 
już od 1955 roku, w sumie dawało 
to ponad 400 audycji szkolnych i 100 
przedszkolnych rocznie. Co miesiąc 

Prezydent Andrzej Kotala inauguruje sezon artystyczny 2012/2013 w Chorzowie.  Foto: Paweł Mikołajczyk

14
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organizowano także koncerty symfo-
niczne z cyklu Młoda Filharmonia.

W 2001 roku dyrektorem naczel-
nym Filharmonii została Grażyna 
Szymborska. To ona wyprowadziła 
Filharmonię z impasu finansowego, 
a także z wielkim rozmachem zreali-
zowała dwa – VII w 2003 i VIII w 2007 
roku – Międzynarodowe Konkursy 

Dyrygentów im. G. Fitelberga, którym 
z jej inicjatywy towarzyszyło wiele 
przedsięwzięć kulturalnych i pro-
mocyjnych. Podjęła również starania 
o unijne środki na projekt „Rozbu-
dowa Filharmonii Śląskiej”. Roboty 
budowlane trwają od września 2010 
r. W tym czasie Filharmonia korzy-
stała z gościnności różnych instytucji, 
pozwalających na kontynuowanie jej 
działalności.

Niemal bezdomni…
Niestety, w trakcie prac moderniza-

cyjnych pojawiły się kłopoty, głównie 
niestaranne wykonanie wcześniej-
szych remontów oraz szkody górni-
cze. Koniecznie okazało się przepro-
wadzenie dodatkowych wzmocnień, 
a wiązało się to z kolejnymi przetar-
gami i wzrostem kosztów projektu 

z 32 na ponad 40 milionów. Dłużej 
trwające prace wpłynęły także bez-
pośrednio na muzyków, ponieważ 
sala widowiskowa w Katowicach-
Giszowcu, w której do tej pory odby-
wały się próby, miała zaplanowany 
remont.

– Rozpaczliwie zaczęliśmy szukać 
miejsca, w którym moglibyśmy prowa-
dzić działalność. Bo nic tak źle nie służy 
instytucji, jak zaprzestanie działalności. 
A wobec Unii Europejskiej zobowiąza-

liśmy się, że jej nie przerwiemy – mówi 
dyrektor Grażyna Szymborska.

Koncerty filharmoników odbywają 
się w gościnnych progach Akademii 
Muzycznej im. Karola Szymanow-
skiego, w sali koncertowej. Nie byłyby 
jednak możliwe bez prób. Tutaj z po-
mocą przyszło Chorzowskie Centrum 
Kultury. 

Chorzowski adres:
 Sienkiewicza 3…

…to nie tylko miejsce odbywania się 
prób, ale także tymczasowa siedziba 
Filharmonii oraz miejsce spotkań mło-
dzieży na koncertach Małej Filharmo-
nii. – Praktycznie Chorzów jest jedynym 
miejscem, poza katowicką salą NOSPR, 
salą Akademii Muzycznej w Katowicach, 
czy zabrzańskim Domem Muzyki i Tań-
ca, które dysponuje w miarę dużą estradą 
– mówi dyrektor Szymborska. – Śląsk 

Podpisanie umowy o współpracy Chorzowskiego Centrum Kultury i Filharmonii Śląskiej na konferencji prasowej, która 
odbyła się 20.06. 2012 r. w Chorzowskim Centrum Kultury.  Foto: Paweł Mikołajczyk 

Koncert Filharmonii Śląskiej inaugurujący sezon artystyczny 2012/2013 w Chorzowskim Centrum Kultury. W programie 
muzyka filmowa Krzesimira Dębskiego.  Foto: Paweł Mikołajczyk

15



SILESIA BUSINESS & LIFE16 SILESIA BUSINESS&LIFE

27.10.2012 (sobota) godz. 18.00
Uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta 
Chorzowa w dziedzinie kultury
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej 
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Beata Bilińska – fortepian
Program:
Wojciech Kilar – Mała uwertura na orkiestrę 
symfoniczną
Wojciech Kilar – II Koncert fortepianowy 
Wojciech Kilar – Krzesany
Wojciech Kilar – Orawa

30.11.2012 (piątek) godz. 18.00
Śląska Orkiestra Kameralna
Warcisław Kunc – dyrygent
Beata Warykiewicz-Siwy – skrzypce
Program:
Jan Sebastian Bach – III Koncert brandenburski G-dur 
BWV 1048
Antonio Vivaldi – Cztery pory roku op. 8

5.01.2013 (sobota) godz. 18.00
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej 
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent 
Agnieszka Bochenek-Osiecka – sopran 
Adam Sobierajski – tenor 
Jacenty Jędrusik – prowadzenie
W programie: uwertury, walce, polki oraz arie z oper 
i operetek

7.01.2013 (poniedziałek) godz. 18.00
Noworoczne spotkanie prezydenta Chorzowa 
ze środowiskami twórczymi miasta
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej 
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent 
Krzysztof Jakowicz – skrzypce
Hadrian Filip Tabęcki – fortepian, aranżacje 
W programie: najpiękniejsze polskie tanga

9.02.2013 (sobota) godz. 18.00
RAZ DWA TRZY Symfonicznie
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej

16.03.2013 (sobota) godz. 18.00
Śląska Orkiestra Kameralna
Jan Wincenty Hawel – dyrygent 
Agnieszka Bochenek-Osiecka – sopran 
Magdalena Pilarczyk – mezzosopran 
Dionizy Madoń – tenor 
Jarosław Kitala – bas
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
Program:
Wolfgang Amadeus Mozart – Requiem d-moll KV 626

26.04.2013 (piątek) godz. 18.00
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Piotr Gajewski – dyrygent 
Konstanty Wileński – fortepian 
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
Program:
Johannes Brahms – III Symfonia F-dur op. 90
George Gershwin – suita Amerykanin w Paryżu
George Gershwin – Błękitna Rapsodia

24.05.2013 (piątek) godz. 18.00
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Janusz Powolny – dyrygent
Jacek Wójcicki – śpiew

Oprac. Magda Raczyńska-Ciszak

nie posiada wielu estrad zdolnych przyjąć stuosobową orkiestrę razem z 
chórem. Znaleźć takie miejsce, jak w Chorzowie, dla codziennej pracy ze-
społu, to gratka. Za to dziękuję. 

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, dodaje: – Dla nas jest to 
wielki zaszczyt gościć taką instytucję. Podpisaliśmy umowę na wynajem 
obiektu. Filharmonia zadeklarowała, że będzie grała dla chorzowian. Liczę 
na dobrą współpracę.

Budynek Chorzowskiego Centrum Kultury został wybudowany 
jeszcze w okresie międzywojennym, mieszkańcy Chorzowa posta-
wili teatr za własne pieniądze, aby podkreślić polskość Chorzowa 
w odradzającej się Rzeczypospolitej. Od początku pełnił ważną rolę 
dla środowiska kulturalnego i działał z wielkim rozmachem. Orga-
nizowano tu liczne spektakle, akademie okolicznościowe, zebrania, 
a korytarze budynku idealnie sprawdzały się jako miejsce zabaw 
tanecznych. 

Po latach zawirowań historycznych do swej pierwotnej roli budy-
nek przy Sienkiewicza 3 zaczął powracać w sierpniu 2000 roku, gdy 
Rada Miejska podjęła uchwałę o wieloletniej inwestycji przewidują-
cej remont odtworzeniowy. Rok później powstał projekt budowla-
no-wykonawczy. W styczniu 2008 roku nastąpiło uroczyste oficjalne 
otwarcie Chorzowskiego Centrum Kultury. Od tego czasu odbywa 
się tutaj wiele imprez kulturalnych, spektakli dla dorosłych i dzieci, 
koncertów, działa Miejska Galeria Sztuki MM oraz prowadzone są 
liczne sekcje artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

– Jest to trudne logistycznie i organizacyjnie, ale po kilku spotkaniach, 
które odbyły się na różnych szczeblach, sądzę, że projekt będzie do końca 
zrealizowany i będziemy mówili tylko o sukcesie związanym z tym, że go-
ściliśmy cały rok Filharmonię w Chorzowskim Centrum Kultury – mówi 
Antoni Sobczyk, dyrektor tej placówki.

W imieniu pracowników Chorzowskiego Centrum Kultury 
oraz muzyków Filharmonii Śląskiej, serdecznie zapraszamy na 
koncerty.

Orkiestrą dyryguje Krzesimir Dębski, śpiewa Anna Jurksztowicz.
  Foto: Paweł Mikołajczyk
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FIRMY REGIONU

Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A.
Pomoce dydaktyczne w procesie
szkolenia użytkownika sprzętu

Rozwój techniki i nowoczesność obecnie eksploatowanego sprzętu wojskowego 
wymuszają na producentach sprzętu opracowanie pomocy dydaktycznych umoż-
liwiających realizację szkoleń na wysokim poziomie z wykorzystaniem animacji 
i modeli fizycznych, które w rzeczywistych warunkach są trudne do odtworzenia 
w czasie eksploatacji sprzętu. 

Celem realizacji ww. założeń Woj-
skowe Zakłady Mechaniczne Spółka 
Akcyjna powołały konsorcjum wraz 
z firmami Autocomp Management 
Spółka z o.o. oraz Trinity Interactive 
Sp. z o.o., którego zadaniem było opra-
cowanie Kompleksowego Symulatora 
Szkolenia Kierowców KTO Rosomak 
typu Jaskier. 

W założeniach projektowych kon-
struktorzy postawili na jak najwierniej-
sze odtworzenie wnętrza przedziału 

kierowcy z zachowaniem w pełni funk-
cjonalności wszystkich jego elementów 
oraz poprzez zastosowanie platformy 
o sześciu stopniach swobody urealnie-
nia zachowania się wnętrza pojazdu do 
rzeczywistych warunków eksploatacji. 
Takie założenia pozwoliły opracować 
symulator, który obecnie jest najno-
wocześniejszym urządzeniem dydak-
tycznym przeznaczonym do szkolenia 
użytkowników Kołowych Transporte-
rów Opancerzonych Rosomak. 

Symulator przeznaczony jest do 
wykorzystania w procesie nauczania 
mechaników-kierowców oraz w do-
skonaleniu przez nich umiejętności 
jazdy w trudnych i niebezpiecznych 
warunkach. 

Ma także umożliwiać realizację ćwi-
czeń w zakresie:

– budowy i działania mechanizmów 
przedziału mechanika-kierowcy

– uruchamiania silnika w różnych 
warunkach

SILESIA BUSINESS & LIFE18
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– ruszania i zatrzymania w terenie 
płaskim oraz na zboczu

– jazdy po wyznaczonej trasie o prze-
ciętnym stopniu trudności

– jazdy w różnych warunkach tere-
nowych

– jazdy w różnych warunkach at-
mosferycznych i oświetleniowych

– pokonywania przeszkód tereno-
wych (pokonywanie przeszkody wod-
nej, ograniczone przejścia, mosty, rowy 
przeciwpancerne)

– wyrobienia u kierowcy nawyku 
obserwacji parametrów pracy silnika 
oraz układu przeniesienia mocy

– jazdy w zwartych szykach
– jazdy na polu walki, w tym także 

podczas prowadzenia skutecznego 
ognia

– zachowania w sytuacjach niebez-
piecznych na drogach i polu walki.

Zastosowane rozwiązania i technolo-
gie pozwalają na konfigurację symula-
tora w dwóch wariantach – podstawo-
wym z kabiną na kołach, bądź w wersji 
najbardziej rozbudowanej, w której ka-
bina symulatora zamontowana jest na 
platformie ruchomej, która symuluje 
ruchy pojazdu podczas jazdy w róż-
nych warunkach terenowych. Symula-
tory KTO Rosomak typu Jaskier mogą 
być połączone ze sobą, tworząc, w za-
leżności od potrzeb, strukturę plutonu 
lub kompanii. Ponadto każdy symula-
tor typu Jaskier może być połączony 
z systemem szkolno-treningowym do 
broni strzeleckiej.

W skład urządzenia oprócz kabi-
ny kierowcy wchodzi także stanowi-
sko instruktora zawierające repetycję 
wskaźników i lampek kontrolnych, ka-
merę widoku wnętrza, podgląd mapy 
terenu oraz repetycję obrazu widziane-
go przez szkolonego kierowcę. Urzą-
dzenie wyposażono także w system 
łączności umożliwiający bezpośredni 
kontakt audio podczas całego procesu 
szkolenia na symulatorze. Najważniej-
szą zaletą opracowanego urządzenia 
jest możliwość symulowania sytuacji 
alarmowych dotyczących eksploatacji 
sprzętu, których nie możemy stworzyć 
na rzeczywistym obiekcie w trakcie 
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procesu szkolenia. Przykładem ta-
kiej sytuacji alarmowej może być za-
symulowanie wysokiej temperatury 
oleju w silniku pojazdu, co wymusza 
na kierowcy podjęcie pewnych czyn-
ności zapobiegawczych celem nie-
uszkodzenia podzespołów pojazdu.

Zastosowana we wnętrzu urządze-
nia kamera pozwala instruktorowi 
cały czas obserwować szkolonego 
kierowcę celem określenia popraw-
ności czynności, które wykonuje 
w sytuacji alarmowej, jaka została 
zasymulowana przez instruktora. 
Obraz widziany przez kierowcę wy-
świetlany jest na trzech ekranach, co 
daje możliwość zachowania pełnego 
kąta widzenia zarówno przez przy-
rządy obserwacyjne typu peryskop, 
jak i szybę przednią w przypadku sy-
mulacji jazdy w warunkach normal-
nej eksploatacji, kiedy nie wymagana 
jest bojowa konfiguracja sprzętu.

 Jak wcześniej wspomniano, wnę-
trze symulatora oparto na rzeczy-
wistych elementach wyposażenia 
przedziału kierowcy pojazdu KTO 
Rosomak, co umożliwiło pełen jego 
realizm i trwałość elementów wy-
posażenia wnętrza, jak w rzeczywi-
stym obiekcie. Obserwując wnętrze 
symulatora zauważymy takie ele-
menty, jak: 

– tablicę mechanika-kierowcy wraz 
ze wskaźnikami oraz urządzeniami 
sterującymi

– pulpit wstecznej kamery manew-
rowej

– pulpit systemu nawigacji
– pulpit sterujący układem ogrze-

wania, klimatyzacji i wentylacji
– panel z przyciskami załączający-

mi zasilanie główne pojazdu
– zespół siedziska kierowcy (kom-

pletne siedzisko z siłownikiem elek-
trycznym sterującym pozycją siedze-
nia, pedałem hamulca, pedałem gazu 
wraz z urządzeniami czytającymi ich 
pozycje)

– kompletna kolumna kierownicza 
wraz z hamulcem ręcznym

– dźwignia zmiany biegów

– podstawowy zestaw urządzeń 
łączności wewnętrznej

– oświetlenie wewnętrzne pojazdu.
 
Swoją premierę symulator Jaskier 

miał na Międzynarodowym Salonie 
Przemysłu Obronnego w Kielcach 
we wrześniu bieżącego roku, gdzie 
został bardzo pozytywnie odebrany 
zarówno przez obecnych użytkow-
ników pojazdów Rosomak, jak i in-
struktorów wojskowych ośrodków 
szkolenia. Potwierdzeniem słuszno-
ści koncepcji zadania, jakie postawiło 
sobie konsorcjum w procesie projek-
towania, może być fakt, iż symulator 
otrzymał nagrodę „Defender”, jako 
szczególne wyróżnienie w kategorii 
urządzeń szkolno-treningowych.

Nagroda ta sprawiła, iż zakład 
postanowił nie mówić jeszcze ostat-
niego słowa w temacie urządzeń 
dydaktycznych dla KTO Rosomak i 
obecnie trwają prace nad kolejnym 
urządzeniem, które, mamy nadzieję, 
dorówna funkcjonalności i otrzyma 
tak samo pozytywne opinie użyt-
kowników jak Jaskier.

Opracował: Tomasz NIKISZ
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W tym 
roku miasta 
metropolii 
„ S i l e s i a ” 
oraz Urząd 
M a r s z a ł -
k o w s k i 

Województwa Śląskiego wynajęły 
największą powierzchnię wśród 
polskich wystawców. Podobnie 
było w roku ubiegłym. W ciągu 
trzech dni targowych kilkadziesiąt 
tysięcy osób będzie miało okazję 
zapoznać się na 270 m2 z ofertą 
inwestycyjną metropolii Silesia. 
Stoisko śląskich i zagłębiowskich 
miast znajduje się w najbardziej 
prestiżowej hali targów A1, gdzie 
również wystawiają się takie firmy, 
jak: Lufthansa, Simens czy miasto 
Monachium.

– Na ocenę skuteczności naszej obec-
ności na targach pewnie przyjdzie nam 
poczekać. Jednak jestem pełen optymi-
zmu i głęboko wierzę, że taka promocja 
ma sens i prędzej czy później przynie-
sie efekty – uważa prezydent Cho-
rzowa, członek zarządu Górnoślą-
skiego Związku Metropolitalnego 
Andrzej Kotala. Chorzów chce za-
interesować inwestorów siedmio-
ma działkami o łącznej powierzch-
ni ponad 66 hektarów. 

– Korzyści, jakie możemy odnieść 
wystawiając się na targach, są nie do 
przecenienia. Potencjał inwestycyjny  
województwa śląskiego jest ogromny. 

Metropolia na Expo Real
SILESIA

W Monachium odbyły się największe na starym kontynencie targi inwestycyjne 
Expo Real 2012. Wśród ponad 700 wystawców z całego świata są miasta metro-
polii Silesia oraz samorząd województwa śląskiego. – Tu odbywają się wszystkie 
najważniejsze rozmowy pomiędzy inwestorami. To tu są najwięksi inwestorzy, 
którzy chcą inwestować w nowych regionach. I dlatego nie może nas tu zabrak-
nąć – podkreśla wicemarszałek województwa śląskiego Aleksandra Gajecka- 
Przydryga. 
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Jeśli go tu nie pokażemy, to szansa, że 
inwestorzy sami do nas przyjadą i ze-
chcą zostawić pieniądze, będzie zde-
cydowanie mniejsza – uważa wice-
marszałek województwa śląskiego 
Aleksandra Gajewska-Przydryga.

Metropolia Silesia prezentuje na 
targach kompleksową ofertę inwe-
stycyjną wszystkich swoich miast. 
W sumie 97 nieruchomości poło-
żonych na terenie 14 miast. Trady-
cyjnie już najwięcej ofert inwesty-
cyjnych przygotował Sosnowiec. 
Wśród 18 propozycji wyróżnia się 
teren zrekultywowanej hałdy od-
padów górniczych po byłej kopal-
ni KWK Porąbka – Klimontów. Na 
jej terenie zostały odkryte skamie-
niałości zwierząt bezkręgowych 
datowane na ok. 320 mln lat. Zda-
niem Muzeum Przyrodniczego 
Instytutu Systematyki i Ewolucji 
Zwierząt PAN w Krakowie to cen-

ne znalezisko może być podstawą 
do utworzenia na tym terenie pa-
leoparku!

Drugie z największych miast 
Zagłębia – Dąbrowa Górnicza,  
wystawia na sprzedaż kino Ars, 
tereny dawnej oczyszczalni ście-

ków „Strzemieszyce” oraz działkę 
położoną w granicach najwięk-
szego parku miejskiego w pobliżu 
Centrum Targowo-Konferencyj-

nego Expo Silesia. Władze miasta 
szukają również inwestora dla 0,3-
hektarowej działki, na terenie której 
znajdują się dwa szyby pokopalnia-
ne (Szyb Paryż).

Z kolei Bytom oferuje w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatne-
go  stadion miejski wraz z terenami 
przyległymi. Przeznaczenie terenu 
to usługi biurowe, handel, hotelar-
stwo, rekreacja oraz usługi. Nato-
miast sąsiednie Zabrze oferuje in-
westorom m.in. działki położone na 
terenie Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. 

Targi Expo Real 2011 w Mona-
chium, to jedne z największych 
targów branżowych w Europie. 
W ubiegłym roku impreza zgroma-
dziła ponad 1,6 tysiąca wystawców 
z 34 krajów. Odwiedziło ją w cią-
gu trzech dni 37 tysięcy osób z 72 
krajów.
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REGION
Nowe centrum targowe otwarte!

– Śląskie Centrum Targowe jest nową 
spółką, która  niedawno rozpoczęła swo-
ją działalność. Jak doszło do powstania 
tego miejsca?

– Śląskie Centrum Targowe powstało 
z inicjatywy Urzędu Miasta Chorzów. 
Urząd Miasta, jako jednostka sprawująca 
władzę na tym terenie, powołał spółkę, 
która ma zarządzać tym miejscem. Śląskie 
Centrum Targowe zarządza obiektami 
targowymi, które znajdują się przy ulicy 
Targowej 1. Miejscu, w którym funkcjo-
nuje nasze Centrum, od dawna brakowa-
ło gospodarza, który wykorzystałby jego 
potencjał. Naszą ideą jest ożywienie tego 
miejsca w świadomości Ślązaków, którzy 
przez wiele lat chętnie odwiedzali MTK.

– Jakimi obiektami zarządza Śląskie 
Centrum Targowe?

– W tej chwili na terenie 22 hektarów 
dysponujemy dwiema halami targowy-
mi, w których możemy zorganizować za-
równo duże targi branżowe, jak również 
konferencje naukowe, eventy firmowe 

 Śląskie Centrum Targowe w Chorzowie od maja odmienia wizerunek terenu, na 
którym dawniej funkcjonowały Międzynarodowe Targi Katowickie. Nowa spółka 
oznacza w tym przypadku nową jakość i nowe imprezy targowe.

Prezes Śląskiego Centrum Targowego Sp. z o.o. Piotr Małecki, przedstawia wizję 
rozwoju spółki i opowiada o najbliższych imprezach targowych.

i bankiety dla 700 osób. Mamy nadzieję, 
że dzięki poszukiwaniom inwestora uda 
się nam w niedługim czasie przywrócić 
świetność temu miejscu i wybudować 
nowoczesne obiekty. Nowe inwestycje 
pozwolą na wykorzystanie funkcjonalno-
ści tego terenu i potencjału biznesowego 
naszego Centrum. Naszym atutem jest 
położenie w samym środku aglomeracji 
śląskiej i bardzo bliskie sąsiedztwo Parku 
Śląskiego.

– Czy mógłby Pan nam zdradzić kalen-
darium najbliższych imprez, które odbę-
dą się w Śląskim Centrum Targowym? 

– W tym roku zorganizowaliśmy już 
kilkanaście imprez, które będą miały 
swoje kolejne edycje. Co do kalenda-
rium przyszłych wydarzeń, to jest ono 
tworzone na bieżąco. Już na początku 
listopada w Centrum odbędą się Tar-
gi Reklamy, Poligrafii, Multimediów 
i Eventów „Image Design 2012”. Nato-
miast 8 grudnia wraca do nas „Wystawa 
Gołębi Rasowych”. Imprezą towarzy-
szącą temu wydarzeniu będzie kiermasz 
zoologiczny „Nasze Zwierzaki”. Aktu-
alnie zajmujemy się również organiza-
cją wiosennych targów dziecięcych, ko-
smetycznych i sportowych oraz targów 
związanych z rynkiem nieruchomości. 
Planujemy także targi o tematyce gmin-
nej i społecznej. Oprócz dużych imprez 
targowych organizowane będą letnie 
koncerty plenerowe oraz imprezy mo-
toryzacyjne. Zapraszam do współpracy 
zarówno organizatorów imprez wysta-
wienniczo-targowych, jak i firmy poszu-
kujące ciekawych miejsc na imprezy dla 
swoich kontrahentów i pracowników. 
Więcej szczegółów na temat Śląskiego 
Centrum Targowego i naszych imprez 
znajdą Państwo na naszej stronie www.
targislaskie.pl.

TARGI REKLAMY
WRACAJĄ NA ŚLĄSK!

Najbliższą imprezą w Śląskim Centrum 
Targowym będą Targi Reklamy, Poligrafii, 
Multimediów i Eventów „Image Design 
2012”. W ciągu trzech dni, od 7 do 9 listo-
pada, na terenie Centrum zaprezentują się 
doświadczeni przedstawiciele branży re-
klamowej, poligraficznej, multimedialnej 
i eventowej. To pierwsze, po kilkuletniej 
przerwie, wydarzenie tego typu na Śląsku.

Udział w chorzowskich targach wezmą 
duże Agencje Public Relations oraz domy 
mediowe. Na targach obecne będą również 
agencje reklamowe, producenci i dystry-
butorzy artykułów reklamowych oraz no-
śników audiowizualnych. Nie zabraknie 
agencji eventowych, artystycznych i koncer-
towych, a także wydawnictw reklamowo-
promocyjnych. Specjaliści z branży rekla-
mowej opowiedzą o najnowszych trendach 
w komunikacji biznesowej i narzędziach 
PR. Podpowiedzą także, jak optymalnie za-
rządzać budżetem marketingowym. 

Dodatkowym atutem listopadowych tar-
gów będzie dwudniowy cykl wykładów 
i prezentacji na temat narzędzi PR. Reklama, 
kreowanie wizerunku medialnego, multi-
media, innowacyjne strategie marketingowe 
i organizacja eventów – wszystkie te zagad-
nienia zostaną poruszone przez najlepszych 
specjalistów z różnych dziedzin branży 
reklamowej. Wykłady będą podzielone na 
część skierowaną do wydziałów promocji 
miast i gmin oraz część dedykowaną przed-
stawicielom branży reklamowej.

Targi „Image Design 2012” to doskona-
ła propozycja dla firm, które chcą nawią-
zać nowe relacje biznesowe i spotkać się 
z potencjalnymi partnerami. To również 
wyjątkowa okazja, by w ciągu trzech dni 
dokonać przeglądu szeroko pojętej branży 
reklamowej. 
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KULTURA
Rafał Brzozowski

Słowa te faktycznie nie padają z ust muzycznego mentora, tylko artysty, któ-
ry co prawda w przestrzeni muzycznej istnieje od dawna, ale wciąż stara się 
zachować zdrowy dystans do tego co robi. Dlatego też sukces jest dla niego 
zarówno bodźcem do chwilowej satysfakcji, jak i do wyznaczenia kolejnego 
celu w muzyce. Niewątpliwym sukcesem artysty był utwór „Tak blisko”, który 
przez długi czas pojawiał się w najważniejszych polskich stacjach radiowych. 
Jednak tuż po nim, a właściwie jeszcze w jego trakcie, muzyk rozpoczął pracę 
nad solową płytą. „Tak blisko”, bo właśnie taki tytuł nosi płyta, jest efektem 
współpracy artysty z kilkoma uznanymi producentami oraz z wieloma utalen-
towanymi kompozytorami. 

Tak blisko, by znowu zaskoczyć

– Kiedy wpisuję w internetowym 
serwisie YouTube pierwsze dwie 
litery Twojego imienia, od razu 
otrzymuję podpowiedź: Rafał Brzo-
zowski – Tak blisko. Nietrudno do 
Ciebie dotrzeć...

– Cieszy mnie popularność tej pio-
senki, ale nie zachłysnąłem się tym 
faktem i wciąż pracuję dalej...

– Jeszcze zaskoczysz?
– Sam siebie chcę zaskoczyć. 

Utwór „Tak blisko” już mnie nie za-
skakuje, nadal lubię go słuchać czy 
wykonywać, ale generalnie jestem 
już z nim obyty. Pod kątem tego, co 
mogłoby się pojawić w radiu, jeśli 
chodzi mój repertuar, to czekam na 
coś nowego. 

– Ta nowość już niedługo będzie 
dostępna dla odbiorców. I co intry-
gujące, powstaje na granicy trzech 
światów...

– Solowa płyta, nad którą zakoń-
czyłem pracę, ma charakter popowy. 
Współpracowałem przy niej z trze-
ma producentami, którzy reprezen-
tują trzy różne światy muzyczne. 
Mam tutaj na myśli oczywiście mo-
jego producenta muzycznego Rafała 
Paczkowskiego, Krzysztofa Pszonę 
– kierownika muzycznego oraz wie-
loletniego współpracownika Kayah 
i Bartka Zielonego, związanego ze 

sceną muzyki hip-hopowej i popu-
larnej. Taki skład nie powinien chy-
ba już specjalnie dziwić, bo obecnie 
na świecie przy jednej płycie pra-
cuje się z kilkoma producentami 
jednocześnie.

– Sam siebie klasyfikujesz 
w dziedzinie muzyki pop?

– Popowy artysta ma bardzo sze-
rokie znaczenie. Możesz być popo-
wy i śpiewać komercyjne utwory. 
Bycie popowym może też stanowić 
synonim twórczości, która jest bar-
dzo refleksyjna i indywidualna. 

– Popowa dwuznaczność?
– Jestem jej przykładem. Po zwy-

cięstwie w konkursie Eska Music 
Awards pojechałem na Festiwal 
Piosenki Rosyjskiej i zaśpiewałem 
tam bardzo refleksyjną balladę, co 
sprawiło mi ogromną radość, sa-
tysfakcję artystyczną i zakończy-
ło się zajęciem drugiego miejsca. 
Wiele rzeczy we mnie rozwija się 
dwutorowo. Z jednej strony pasjo-
nuje mnie muzyka, z drugiej sport. 
Fortepian i mata w mojej głowie 
ulokowane są na tej samej półce. 

– A dwa tory w Twojej muzyce?
– Staram się patrzeć, obserwować 

rzeczywistość i publiczność. Przed 
każdym występem sam siebie py-
tam czy odbiorcy, przed którymi za 

chwilę wystąpię, chcą się bardziej ba-
wić czy słuchać w czasie mojego wy-
stępu. Dzisiaj oczywiście wolą zwykle 
się bawić, bo ogólnie świat skłania się 
bardziej w kierunku rozrywki. Cho-
ciaż dostrzegam też na swoim przy-
kładzie, że coraz częściej jednak przy-
chodzą mnie posłuchać. 

– Kiedy chcą słuchać, to interakcja 
z nimi ma zupełnie inny wymiar?

– To są niesamowite momenty. Kie-
dy kończę śpiewać zalega cisza, bo 
publiczność jest pod wpływem po-
przedniego utworu, czuje go, prze-
żywa... I czeka na kolejny, by znowu 
coś poczuć. Takie występy bardzo 
sobie cenię. Mam chyba też zdolność 
do wyczuwania nastrojów odbiorców 
i dosyć szybko potrafię z nimi nawią-
zać bliższy kontakt.

– Jesteś zdroworozsądkowy?
– Mam poukładaną psychikę i spre-

cyzowany pomysł czy też wizję swojej 
twórczości. Nie szukam już swojego 
miejsca i swojej tożsamości w muzy-
ce. Mentalnie jestem dojrzałym arty-
stą. Mam w końcu trzydzieści jeden, 
a nie dwadzieścia jeden lat. Co nie 
znaczy, że postrzegam siebie w kate-
goriach świetnego i doświadczonego 
gwiazdora.

– „Gwiazdor” zabrzmiał w Two-
ich ustach z pewnym wyrzutem.
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– Doświadczyłem już medialnej 
manipulacji i błędnych interpretacji 
moich wypowiedzi przez dzienni-
karzy. W programie „The Voice of 
Poland” pierwszego występu nie 
mogłem zaliczyć do udanych. Ge-
neralnie wszystkie utwory, które 
w jego trakcie się wykonuje, dosta-
je się „z góry”, dlatego zdarza się, 
że pewne piosenki zupełnie klima-
tycznie czy wokalnie nie pasują do 
danego uczestnika. Piosenkę, którą 
otrzymałem w pierwszym odcinku, 
zwyczajnie przedobrzyłem. Do tego 
doszedł też odpowiednio sugestyw-
ny montaż telewizyjny i posypała 
się fala krytyki. 

– Co było głównym zarzutem?
– Nagle zrobiono ze mnie zaro-

zumiałego typa z ciekawą „fry-
zurką”, który na dodatek nie-
zbyt dobrze śpiewa. Krytyka 
nie jest tym, co mnie zabolało, 
bo sam czułem, że źle za-
śpiewałem. Natomiast de-
nerwował mnie fakt prze-
kłamania i manipulacji. 
W końcu jednak się temu 
wszystkiemu nie pod-
dałem i stwierdziłem, 
że skoro media i jakaś 
część odbiorców widzi 
we mnie powody do 
śmiechu, to nie mu-
szą od niego stronić, 
a ja i tak skupię się 
na tym, co chcę robić. 
Na pewno w tej całej 
sytuacji wsparciem 
był dla mnie Andrzej 
Piaseczny.

– Był wsparciem, 
ale przed finałem 
usunął z progra-
mu...

– On rządził w tym 
programie i miał do 
tego prawo. Nie mam 
mu tej decyzji za złe, a ra-
czej jestem wdzięczny za 
wszystko, czego mogłem 
się od niego nauczyć. Wła-
ściwie to takie rozwiązanie 
nawet doceniłem, bo często 
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na finalistach różnych programów 
typu talent show ciąży spora odpo-
wiedzialność za to, co dalej zrobią 
ze swoją karierą. 

– Co jest największym niebez-
pieczeństwem dla artysty tuż po 
zakończeniu takiego programu?

– Programy talent show opierają 
się zwykle na śpiewaniu coverów 
i zdarza się, że artysta potem nie 
jest w stanie odnaleźć się w swo-
im repertuarze. Zaczyna brakować 
myśli muzycznej. Zresztą to chyba 
jest głębszy problem dotykający nie 
tylko samych finalistów różnych 
programów. Artyści, którzy zaist-
nieli już na rynku czasem nie pra-
cują nad repertuarem. Jeśli jeden 
utwór jest dobry i zdobywa popu-
larność, to nie jest sygnał, że przez 
najbliższe pół roku można na nim 
bazować. To sygnał do stworzenia 
kolejnego, równie dobrego.

– Czy Twój udział w „The 
Voice of Poland” był podykto-
wany chęcią „wybicia się”?

– To nie był argument, który 
mnie do tego przekonał, choć 
oczywiście moja popularność 
wzrosła po tym programie. 
Kiedy nastawiłem się na in-
dywidualną karierę, a więc 

już nie w ramach jakiegoś 
zespołu, zainteresowała 

się mną wytwórnia Uni-
versal Music Polska. Jed-
nak problemem był brak 
miejsca. Wytwórnia 
miała podpisane umo-
wy na wypromowa-
nie artystów z różnych 
programów muzycz-
nych. Warunkiem mojej 

współpracy z nimi był 
właśnie udział w talent 
show. Dlatego też zaryzy-

kowałem.
– Teraz współpracujesz 

z wytwórnią Universal. W ja-
kim stopniu w tej współpra-
cy możliwa jest autonomia 
artysty?

– Wszystko zależy od ar-
tysty. I tu wyodrębniam trzy 

główne typy. Istnieją artyści tzw. 
freakowcy, którzy mają szalone po-
mysły, dużo energii i ekstrawagan-
cji. Dobrze się sprzedają, ale na dłuż-
szą metę są męczący zarówno dla 
publiczności, jak i wytwórni, z któ-
rą pracują. Drugi rodzaj to artyści 
bez osobowości, którym wytwórnia 
w bardzo prosty sposób może na-
rzucić swoją koncepcję ich kariery. 
I ostatni typ to ci, którzy mają wizję 
samych siebie i są w stanie dysku-
tować z wytwórnią. Czasem iść na 
kompromis, ale generalnie trzymają 
się swojego zdania. 

– Ty jesteś dojrzały w tym co 
chcesz robić?

– Dokładnie wiem, czego chcę 
w muzyce, więc nikt nie wmówi mi, 
że jakieś rozwiązanie jest najlepsze, 
jeśli ja sam tego nie czuję. Nikt w ca-
łej mojej dotychczasowej karierze ni-
czego nie dał mi za darmo. Sam na 
wszystko zapracowałem, co trwało 
pewien czas, ale dzięki temu mam 
teraz pełną świadomość i wspo-
mnianą właśnie dojrzałość.

– Uczestniczyłeś w dwóch skraj-
nie odmiennych programach zwią-
zanych z muzyką, w dwóch skrajnie 
odmiennych momentach kształto-
wania się wrażliwości muzycznej 
odbiorców w Polsce. Mam na myśli 
„Szansę na sukces” i „The Voice of 
Poland”.

– Drugi z wymienionych przez cie-
bie programów umożliwia widzom 
poznanie artystów także poza sceną, 
ich osobowości i zachowania. Oczy-
wiście ten element wynikał z tego, 
że to program typu reality show. 
Równie ważne w nim jest znalezie-
nie talentu muzycznego, jak i zaro-
bienie pieniędzy. To są dwa główne 
cele realizowane równolegle. Z kolei 
„Szansa na sukces” była programem 
realizowanym z pasji do muzyki. Był 
bardzo klimatyczny, a przed ekrana-
mi telewizora zbierał wielu dzien-
nikarzy muzycznych. Jeden i drugi 
program ogólnie ukierunkowany 
jest na sukces uczestników i chyba 
tylko ten element stanowi jakiś łącz-
nik między nimi. 

– A czy fakt udziału w programie 
transmitowanym przez telewizję 
publiczną lub niekomercyjną miał 
i ma nadal dla Ciebie znaczenie?

– Dzięki temu, że była to telewizja 
publiczna, w samym programie było 
nieco mniej sensacji. Choć pewnie 
czasem obecność Nergala w progra-
mie budziła wśród części odbiorców 
kontrowersje. Atutem telewizji pu-
blicznej jest to, że organizuje znacz-
nie więcej wydarzeń i imprez mu-
zycznych niż stacje komercyjne. Po 
programie wielokrotnie występowa-
łem w tego typu przedsięwzięciach 
i nadal spływają nowe propozycje.

– Zastanawiasz się czasami nad 
tym, co by było, gdybyś jednak wie-
le lat temu po zdobyciu brązowego 
medalu w zapasach zdecydował się 
na zdobycie złotego?

– Pytasz gdzie dziś byłbym i co 
bym robił, gdybym jednak postawił 
na sport?

– Tak, bo przecież po sukcesie 
osiągniętym w sporcie podjąłeś 
diametralnie inną decyzję, niż moż-
na by się spodziewać. Poszedłeś 
w kierunku muzyki.

– Tak jak już wspominałem, mu-
zyka i sport to dwie pasje, które od 
dziecka uwielbiałem i równolegle 
rozwijałem. Od dziecka rzeczywiście 
trenowałem zapasy, potem wybra-
łem studia na AWF-ie. Jednak przez 
cały czas śpiewałem w różnych ze-
społach, bo to lubiłem i chciałem 
w ten sposób sobie dorobić. W końcu 
zdobyłem wspomniany już brązowy 
medal. Wtedy stwierdziłem, że nigdy 
nie będę genialnym zapaśnikiem i 
nie chcę tego nadal robić, mówiąc ko-
lokwialnie na pół gwizdka. Niedługo 
potem pojawiła się okazja udziału w 
programie „Szansa na sukces”.

– Po tym epizodzie były jakieś sy-
gnały pierwszej popularności?

– To było spore wydarzenie na mo-
jej uczelni, wszyscy mnie rozpozna-
wali i komentowali z uśmiechem: 
Brzoza był w telewizji! W tamtych 
czasach nie było dziesięciu różnych 
programów typu talent show, więc 
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Rafał Brzozowski – swoje życie dzieli między muzykę i sport. 
Został wyróżniony w programie „Szansa na Sukces”. Potem 
jego głosem zainteresował się Edmund Stasiak, gitarzysta 
reaktywowanego po latach zespołu „Emigranci”, z którym 
nagrał płytę „I inne utwory”. W 2007 roku poznał kompozytora, 
producenta, aranżera a także założyciela i lidera grupy De 
Mono Marka Kościkiewicza, który zaoferował mu współpracę 
przy kilku projektach muzycznych, które zakończyły się serią 
wspólnych koncertów w kraju i za granicą. W 2012 roku został 
półfinalistą programu „The Voice of Poland” (był członkiem 
drużyny Andrzeja Piasecznego). W sierpniu wydał pierwszą 
solową płytą pt. „Tak blisko”, której produkcji podjął się 
jeden z najlepszych polskich producentów Rafał Paczkowski. 
Zwycięzca Eska Music Awards 2012 w kategorii Przebój lata 
za utwór „Tak blisko”. Laureat drugiej nagrody na Festiwalu 
Piosenki Rosyjskiej.

jak się już wystąpiło w „Szansie”, to 
było to coś naprawdę wyjątkowego 
i zauważalnego. 

– Wyróżnienie, które otrzymałeś 
w tym programie, było takim „po-
klepaniem po ramieniu” kogoś, 
kto tym gestem potwierdził Twój 
talent?

– Przed programem wydawało 
mi się, że umiem śpiewać, ale po 
nim uświadomiłem sobie, że tak 
nie jest. Od razu rozpocząłem pra-
cę nad warsztatem muzycznym, 
bo naprawdę było trochę rzeczy, 
które musiałem sobie przyswoić. 
W międzyczasie występowa-
łem na różnych eventach 
czy na weselach. 

– W tym między-
czasie trafiłeś 
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Foto: Bo Martin

także do zespołu „Emigranci”, w 
pewnym sensie do klasyki polskie-
go rocka.

– To stało się przypadkiem. Chłop-
cy z zespołu wynajmowali salę na 
AWF-ie, gdzie odbywały się ich 
próby. Wiele razy przechodziłem 
koło jej drzwi, aż kiedyś zaczepili 
mnie i po chwili rozmowy okazało 
się, że śpiewam, a oni właśnie mają 
problem z wokalistą. Zespół chciał 
wznowić swoją działalność, ale nie 
było już wtedy z nimi Pawła Kukiza. 
Dlatego zacząłem przychodzić na 
ich próby, a potem razem z nimi wy-
stępować. Później spotkałem Marka 
Kościkiewicza i poznałem zespół De 
Mono.

– Poważne nazwiska sceny muzy-
ki, pewnie nie było łatwo odnaleźć 
się wśród nich? 

– W mojej karierze muzycznej 
wszystko toczyło się naturalnie. 
Zwykle moje kontakty z uznanymi 
muzykami miały charakter koleżeń-
ski i były stosunkowo luźne, szczere 
i normalne. Pewnych rzeczy się przy 
nich dopiero uczyłem, a inne mo-
głem szlifować. Chyba właśnie przez 
takie kontakty z utalentowanymi 
i doświadczonymi muzykami w du-
żym stopniu dojrzałem w kontekście 
świata muzyki. Do dzisiaj pamiętam 
opowieści Kayah czy Piaska o tym, 
jak kiedyś wyglądał rynek muzy-
ki w Polsce, co się wtedy działo na 
koncertach, jaka była publiczność... 
To były niesamowite czasy, zupełnie 
nieprzystające do współczesnych. 

– Kompletną profanacją w muzy-
ce jest...

– Co jest profanacją w muzyce? 
Powiem odwrotnie. W moim mu-
zycznym credo najważniejszy jest 
przekaz. Musi być jasny i prosty, 
a jednocześnie w najlepszym opa-
kowaniu jakie jestem w stanie stwo-
rzyć. Jeśli przekazujesz publiczności 
coś naprawdę wiarygodnego, szcze-
rego i wartościowego, to ona to do-
ceni Po drugie odbiorcy. Trzeba 
dbać o nich i ich szanować. 

– I to nie jest głos mentora...
– Jeszcze wiele przede mną, jeśli 

chodzi o muzykę. Wiele wyzwań, 
lekcji i zdobywania doświadczenia. 
Nie jestem mentorem ani gwiaz-
dorem i tym razem nie mówię tego 
z wyrzutem.

– Kilka razy występowałeś już na 
Śląsku, jaki klimat muzyczny ma to 
miejsce?

– Kojarzę go zawsze z dobrą mu-
zyką klubową, otwartością na nowo-
ści muzyczne i doskonałą frekwencją 
na koncertach. 

Rozmawiała Dominika Tkocz
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– When I enter the first two letters 
of your first name on Youtube I im-
mediately get a prompt: “Rafał Brzo-
zowski – Tak Blisko”.  It is not very 
difficult to find information on you...

– I am very glad about how popular 
this song has turned out, but I did not 
go ecstatic about it and I still continu-
ed to work...

– Were you surprised?
– I wanted to surprise myself. The 

song „Tak blisko” did not really sur-
prise me though, I still like to hear it or 
sing it, and generally I am very fond of 
it. Now that this is being played on the 
radio, this could do wonders for my 
repertoire, and I am waiting for some-
thing new.

– This new idea will soon be open 
to all audiences, and what is intrigu-
ing it originates on the limits of three 
worlds...

– I have finished my Solo album 
which has a touch of pop. I have 
collaborated with three producers, 
which represent three different music 
worlds. I mean my music producer, of 
course, Rafał Paczkowski, Krzysztof 
Pszone – music manager and longtime 
co-worker of Kayah, and Bartek Zielo-
ny, related to hip hop and the popular 
music scene. This composition should 
not be a surprise, because nowadays it 
is normal to work on one album with a 
few producers.

– Do you classified yourself as a 
pop artist?

– The definition “Pop artist” has a 
very general meaning. You can do pop 
and sing commercial songs. Pop can 
be also be a synonym for great reflec-
tion and individual creation.

– Does Pop have a double me-
aning?

– I am a perfect example. After win-
ning the Eska Music Award I went to 
the Russian Song Contest and I sang a 
reflective ballad there, which was gre-
at fun, giving me artistic satisfaction 
and I finished in second place. A lot 
of things develop in me in two ways. 
On the one hand I am fascinated with 
music and on the other hand sport... 
A Piano and a mat are always side by 
side.

– And what about the two sides of 
your music?

– I am trying to watch and observe 
reality - the public. Before every show 
I ask myself if my audience wants to 
“play” more than listen to my concert. 
Of course they want to have fun, be-
cause generally the world is inclined 
to have fun. But, in my opinion, I see 
that they have come more to hear me.

– When they want to hear, the in-
teraction with them is different; this 
has a different meaning.

– These are incredible moments. 
When I finish singing there is a silence, 
because the public is under the influen-
ce of the song - they feel it, experience 
it... And they are waiting for the next 
one, to feel it again. These shows, I va-
lue the most. I think I have the ability 
to feel the audience’s mood and I can 
make contact with them very quickly.

– Do you have a sixth sense?
– I have a good psyche and explicit 

idea or vision of my composition. I am 
not looking for my place or my iden-
tity in music. Mentally, I am a mature 
artist.  I am 31 now, not 21. However, 
this does not mean that I see myself as 
a great or experienced pop star.

– You mention the word Pop star 
with reproach.

– I have already experienced mani-
pulation or wrong interpretations of 
my opinions by journalists. In „The 
Voice of Poland” I could not describe 
my first performance as successful. 
Generally, all the songs during the 
show were prearranged, and that is 
why some songs did not suit the par-
ticipants either vocally or even from 
style. The song I was given, in the first 
episode, I actually revised and impro-
ved it. As a result, there were sugge-
stions of TV montage and a lot of criti-
cism followed.

– What happened?
– I was suddenly portrayed as a con-

ceited guy with a thrilling haircut, who 
could not sing very well. Criticism was 
not the worst thing because personal-
ly, I felt that I did not sing very well. 
But I was angry about the manipula-
tions and lies. Nevertheless, I did not 
give up and I was satisfied that if the 

media and part of the audience liked 
me, I would remain and I would carry 
on with the way I wanted to do things. 
During the whole situation, Andrzej 
Piaseczny supported me.

– He was a support but before the 
final, he left the show...

– He was in charge of this show, and 
he had a right to leave. I do not blame 
him and I am grateful for everything 
what I learnt from him. As a matter of 
fact, I appreciated this lesson because 
often on talent shows, finalists have to 
take the responsibility for what they 
will do with their career.

– What is the greatest danger for an 
artist at the end of such a show?

– Talent shows are based on singing 
cover versions and it often happens 
that the artist cannot find his own 
style and repertoire; their own musi-
cal touch disappears. After all, I think 
the main problem lies in these kinds of 
shows and not only with the finalists. 
Artists who have to go on stage, some-
times do not work on their repertoire. 
If one song is good and becomes po-
pular, it is not the always the case that 
in the next half a year this will work 
again. This is a sign to create another 
good one.

– Did you participate in „The Voice 
of Poland” with the intention to be-
come well known?

– That was not the main reason 
which convinced me, but of course 
my popularity has increased since the 
show. When I decided to follow an in-
dividual career, and not being limited 
by a band, Universal Music Polska be-
came interested in me. However, there 
was a problem with a lack of space.  
The Company signed contracts with 
promotion artists from different music 
shows. They wanted to work with me 
on one condition; I had to take part in 
the talent show. That is why I took the 
risk.

– You work with Universal now. 
How far can you be yourself as an 
artist?

– It all depends on the artist. For me, 
there are three types of artists. There 
are artists – freaks, who have crazy ide-
as, a lot of energy and are extravagant. 

ENGLISCH VERSION

Rafał Brzozowski – lives his life 
between music and sport. He won an 
award in the talent show „Szansa na 
Sukces”. After that Edmund Stasiak, 
guitarist of the re-established band 
Emigranci, was interested in his 
voice. He recorded an album „I inne 
utwory” with them. In 2007 he met 
the composer, producer, arranger 
and also founder and leader of De 
Mono, Marek Kościkiewicz, who 
offered him collaboration with a few 
music projects, which have resulted 
in concerts in Poland and worldwide. 
In 2012 he became a semifinalist of 
„The Voice of Poland” (he was in a 
team with Andrzej Piaseczny). In 
August, he made his first solo album 
„Tak blisko” which was produced 
by one of the best polish producers 

- Rafał Paczkowski. He won 
the Eska Music Award 2012 

in the “Best Summer 
Song” category for the 

song „Tak blisko”, and 
received second place 

in the Russian Song 
Contest.
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– When I enter the first two letters 
of your first name on Youtube I im-
mediately get a prompt: “Rafał Brzo-
zowski – Tak Blisko”.  It is not very 
difficult to find information on you...

– I am very glad about how popular 
this song has turned out, but I did not 
go ecstatic about it and I still continu-
ed to work...

– Were you surprised?
– I wanted to surprise myself. The 

song „Tak blisko” did not really sur-
prise me though, I still like to hear it or 
sing it, and generally I am very fond of 
it. Now that this is being played on the 
radio, this could do wonders for my 
repertoire, and I am waiting for some-
thing new.

– This new idea will soon be open 
to all audiences, and what is intrigu-
ing it originates on the limits of three 
worlds...

– I have finished my Solo album 
which has a touch of pop. I have 
collaborated with three producers, 
which represent three different music 
worlds. I mean my music producer, of 
course, Rafał Paczkowski, Krzysztof 
Pszone – music manager and longtime 
co-worker of Kayah, and Bartek Zielo-
ny, related to hip hop and the popular 
music scene. This composition should 
not be a surprise, because nowadays it 
is normal to work on one album with a 
few producers.

– Do you classified yourself as a 
pop artist?

– The definition “Pop artist” has a 
very general meaning. You can do pop 
and sing commercial songs. Pop can 
be also be a synonym for great reflec-
tion and individual creation.

– Does Pop have a double me-
aning?

– I am a perfect example. After win-
ning the Eska Music Award I went to 
the Russian Song Contest and I sang a 
reflective ballad there, which was gre-
at fun, giving me artistic satisfaction 
and I finished in second place. A lot 
of things develop in me in two ways. 
On the one hand I am fascinated with 
music and on the other hand sport... 
A Piano and a mat are always side by 
side.

– And what about the two sides of 
your music?

– I am trying to watch and observe 
reality - the public. Before every show 
I ask myself if my audience wants to 
“play” more than listen to my concert. 
Of course they want to have fun, be-
cause generally the world is inclined 
to have fun. But, in my opinion, I see 
that they have come more to hear me.

– When they want to hear, the in-
teraction with them is different; this 
has a different meaning.

– These are incredible moments. 
When I finish singing there is a silence, 
because the public is under the influen-
ce of the song - they feel it, experience 
it... And they are waiting for the next 
one, to feel it again. These shows, I va-
lue the most. I think I have the ability 
to feel the audience’s mood and I can 
make contact with them very quickly.

– Do you have a sixth sense?
– I have a good psyche and explicit 

idea or vision of my composition. I am 
not looking for my place or my iden-
tity in music. Mentally, I am a mature 
artist.  I am 31 now, not 21. However, 
this does not mean that I see myself as 
a great or experienced pop star.

– You mention the word Pop star 
with reproach.

– I have already experienced mani-
pulation or wrong interpretations of 
my opinions by journalists. In „The 
Voice of Poland” I could not describe 
my first performance as successful. 
Generally, all the songs during the 
show were prearranged, and that is 
why some songs did not suit the par-
ticipants either vocally or even from 
style. The song I was given, in the first 
episode, I actually revised and impro-
ved it. As a result, there were sugge-
stions of TV montage and a lot of criti-
cism followed.

– What happened?
– I was suddenly portrayed as a con-

ceited guy with a thrilling haircut, who 
could not sing very well. Criticism was 
not the worst thing because personal-
ly, I felt that I did not sing very well. 
But I was angry about the manipula-
tions and lies. Nevertheless, I did not 
give up and I was satisfied that if the 

media and part of the audience liked 
me, I would remain and I would carry 
on with the way I wanted to do things. 
During the whole situation, Andrzej 
Piaseczny supported me.

– He was a support but before the 
final, he left the show...

– He was in charge of this show, and 
he had a right to leave. I do not blame 
him and I am grateful for everything 
what I learnt from him. As a matter of 
fact, I appreciated this lesson because 
often on talent shows, finalists have to 
take the responsibility for what they 
will do with their career.

– What is the greatest danger for an 
artist at the end of such a show?

– Talent shows are based on singing 
cover versions and it often happens 
that the artist cannot find his own 
style and repertoire; their own musi-
cal touch disappears. After all, I think 
the main problem lies in these kinds of 
shows and not only with the finalists. 
Artists who have to go on stage, some-
times do not work on their repertoire. 
If one song is good and becomes po-
pular, it is not the always the case that 
in the next half a year this will work 
again. This is a sign to create another 
good one.

– Did you participate in „The Voice 
of Poland” with the intention to be-
come well known?

– That was not the main reason 
which convinced me, but of course 
my popularity has increased since the 
show. When I decided to follow an in-
dividual career, and not being limited 
by a band, Universal Music Polska be-
came interested in me. However, there 
was a problem with a lack of space.  
The Company signed contracts with 
promotion artists from different music 
shows. They wanted to work with me 
on one condition; I had to take part in 
the talent show. That is why I took the 
risk.

– You work with Universal now. 
How far can you be yourself as an 
artist?

– It all depends on the artist. For me, 
there are three types of artists. There 
are artists – freaks, who have crazy ide-
as, a lot of energy and are extravagant. 

ENGLISCH VERSION

Rafał Brzozowski – lives his life 
between music and sport. He won an 
award in the talent show „Szansa na 
Sukces”. After that Edmund Stasiak, 
guitarist of the re-established band 
Emigranci, was interested in his 
voice. He recorded an album „I inne 
utwory” with them. In 2007 he met 
the composer, producer, arranger 
and also founder and leader of De 
Mono, Marek Kościkiewicz, who 
offered him collaboration with a few 
music projects, which have resulted 
in concerts in Poland and worldwide. 
In 2012 he became a semifinalist of 
„The Voice of Poland” (he was in a 
team with Andrzej Piaseczny). In 
August, he made his first solo album 
„Tak blisko” which was produced 
by one of the best polish producers 

- Rafał Paczkowski. He won 
the Eska Music Award 2012 

in the “Best Summer 
Song” category for the 

song „Tak blisko”, and 
received second place 

in the Russian Song 
Contest.
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They can sell themselves well, but in 
the long run they are tiring for both the 
audience and the company they work 
with. The second type are the artists 
without a personality - the producers 
can easily force their career concept on 
them. And the last type are artists who 
have their own vision for themselves 
and they are able to discuss this with 
the Company. Sometimes, they have 
to compromise on things but generally 
they have their own mind.

– Are you certain and confident 
with what you want to do?

– I know exactly what I want in mu-
sic and nobody can tell me what the 
best solutions are, if I cannot feel it my-
self. I did not get anything for free in 
my whole former career. I have earned 
everything by my own efforts. It has 
taken some time but because of it, I am 
confident and more mature now.

– You have taken part in two com-
pletely different music shows, cove-
ring two completely different aspects 
in music for the polish viewers. I 
mean „Szansa na Sukces” and „The 
Voice of Poland”.

– The second one enables the vie-
wers to get to know the artist even 
beyond the stage, their personality 
and behaviour. Of course this was due 
to the fact that „The Voice of Poland” 
was a reality show; and to find a musi-
cal talent combined with earning mo-
ney. These are two major goals. In turn 
„Szansa na Sukces” was a program 
solely about the passion for music. It 
was a very moving program and it got 
a lot of music journalists in front of the 
TV screens. Both of them were based 
on the participant’s success and I think 
that is the only similarity between 
them.

– You participated in a program 
transmitted by public television and 
non-commercial – did this create a 
problem for you?

– Good that it was on public tele-
vision; there was little sensation. But 
Nergal’s presence was the reason for 
controversies for some viewers. Public 
television’s trump is that it organizes 
many more events and concerts then 
the opposing channels. After the pro-

gram I performed many times in such 
activities and I still have new propo-
sitions.

– Do you sometimes wonder what 
would have happened, after win-
ning a bronze medal a few years ago 
in wrestling, if you had decided to 
go for a gold one?

– Are you asking where would I be 
or what would I do if I decided to stay 
a sportsman?

– Exactly, because after your suc-
cess in sport you made a very diffe-
rent decision, and who would have 
thought it - you went into music...

– As I have mentioned, music and 
sport are my two passions which I 
have adored since I was a child, and I 
developed them at the same time. Sin-
ce I was a child I trained to be a wre-
stler, later I went to Academy of Phy-
sical Education. But for all these years 
I was singing in many bands because 
I liked it and I wanted to earn some 
money this way. At the end I become 
a bronze medalist. But, then I realized 
that I will never be a great wrestler 
and I do not want to do this anymore. 
After that, the possibility to participa-
te in „Szansa na Sukces” came up.

– Were there any signs of popula-
rity after you took part?

– It was a huge thing in my college. 
Everybody recognized me and com-
mented with a smile: „Brzoza was on 
tv!” There were not ten different talent 
shows then, so when you appeared in 
„Szansa na Sukces” it was something 
really unusual and noticeable.

– When you got the award, I guess 
it was as if someone was patting you 
on the shoulder, confirming your ta-
lent!

– Before this program I thought I co-
uld sing, but after that I realized that I 
was wrong. Immediately, I started to 
work on my vocal skills, because there 
were a few things I needed to acquire. 
In the meantime I was performing at 
some events and wedding parties.

– At this time you started with 
Emigranci - a very polish rock classic 
band.

– It happened by accident. The boys 
from the band were renting a hall in 

the Academy, where they were making 
their rehearsals. Several times I’d pass 
by the doors and, eventually they cau-
ght me; after a few minutes we were 
talking. I told them I sing and they said 
they had a problem with their vocalist. 
The band wanted to start up again but 
Paweł Kukiz was not with them anymo-
re. So I started to go to their rehearsals 
and later performed with them. Soon 
after, I met Marek Kościkiewicz and I 
even got to know De Mono.

– Really big names in the polish 
music scene! Surely it was not easy for 
you to be among them?

– In my career, everything took shape 
by itself. Usually, my contacts with well
-known musicians were friendly, light, 
pure and normal. I have learned many 
things from them, and others I could 
polish up. Thanks to contacts with ta-
lented and experienced musicians, I 
grew up, for a great part, in the contest 
of music world. Until now I remember 
Kayah’s and Pasek’s stories about how 
the polish music market looked, what 
happened on the concerts, what the 
public was like... They were incredible 
times, completely different than now.

– Entire profanation of music is...?
– What is the entire profanation of 

music? I will answer this in a different 
way. In my musical credo the most im-
portant thing is transmission. It has to 
be simple and clear, and at the same 
time, ‘wrapped’ in the best possible 
way. If you deliver to the public some-
thing veracious, true and valuable, they 
will appreciate it. On the other hand, 
the receivers... you have to take care of 
them and respect them.

– And is not it the voice of a men-
tor?

– There are a lot of things above me 
in the music. A lot of challenges, lessons 
and experience to be gained. I am not a 
mentor or a star, and this time I am not 
saying this with a reproach.

– You have performed in Silesia a 
few times. What do you think of their 
taste of music there?

– I associate this place with good club-
bing music, frankness for new music sty-
les and great attendance at the concerts!

Interviewed by Dominika Tkocz
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– Medycyna estetyczna, podobnie jak 
chirurgia plastyczna, kojarzy się często 
z kaprysami gwiazd. Czy to właściwe 
skojarzenia?

Dr n. med. Marcin Bieńkowski: – Me-
dycyna estetyczna, wbrew powszechnej 
opinii, nie służy tylko zmianie wyglą-
du, upiększaniu, powiększaniu ust czy 
piersi. Najnowsze rozwiązania dostępne 
w naszej klinice służą leczeniu i niwelo-
waniu skutków wielu chorób. Możliwości 
nowoczesnej laseroterapii, chirurgii ko-
smetycznej i dermatochirurgii pozwalają 
nam m.in. usuwać blizny, przebarwienia, 
rozstępy oraz znamiona, brodawki i guzki 
skóry. Nowe technologie pozwalają nam 
także nieinwazyjnie zamykać popękane 
naczynka i żylaki, niwelować nadmierną 
potliwość, wzmacniać włosy oraz trwa-
le odmładzać i ujędrniać skórę poprzez 
jej przebudowę. W klinice w Bydgoszczy 
kompleksowo zajmujemy się również pro-
filaktyką i wykrywaniem nowotworów 
skóry. 

Dr Ilona Wnuk-Bieńkowska: – Duża 
część zabiegów przeprowadzanych w na-
szych klinikach służy faktycznie poprawie 
wyglądu. Jednak kierujemy się w tych 
działaniach koncepcją tzw. natural look. 
Staramy się niwelować oznaki starzenia 

oraz podkreślać naturalne piękno bez 
przerysowań. Aby osiągnąć złoty śro-
dek, stosujemy zasady odmładzania 
biokompatybilnego – wykorzystującego 
wiedzę o mechanizmach biologicznych 
skóry, przeprowadzanego w zgodności 
z jej fizjologią.

– Jak wyglądają najnowsze trendy 
medycyny estetycznej?

I. W.-B.: – Wśród najpopularniejszych 
zabiegów są te nieinwazyjne i krótkie, 
jednocześnie przynoszące maksymalny 
efekt. Na szczególną uwagę zasługuje 
Ulthera. To jedyny jednorazowy i przy 
tym całkowicie nieinwazyjny zabieg li-
ftingujący, którego efekty są porówny-
walne jedynie z chirurgią plastyczną.

M. B.: – Niestety, obserwujemy w tej
dziedzinie też negatywne zjawisko 
związane z szybkim tempem życia. Me-
dycyna estetyczna ulega marketyzacji, 
pacjent zamienia się w klienta, a marke-
ting często wygrywa z rzetelną wiedzą 
i sztuką medyczną. Tymczasem poszu-
kując rozwiązań medycyny estetycznej 
należy pamiętać o bezpieczeństwie i nie 
ulegać marketingowym hasłom bez 
pokrycia. Głównym kryterium wyboru 
lekarza medycyny estetycznej powin-
no być jego doświadczenie oraz zakres 

wykonywanych zabiegów i sprzętu, jakim 
dysponuje klinika, a nie atrakcyjna cena 
usług czy bliskość gabinetu.

– Czy istnieją zabiegi medycyny estetycz-
nej stworzone z myślą o ludziach biznesu?

M. B.: – Zabiegi medycyny estetycznej 
i laseroterapii są dedykowane konkretnym 
problemom. Bardzo ważnym zadaniem dla 
lekarza jest dobrać właściwą terapię i dopa-
sować ją do indywidualnych potrzeb pacjen-
ta. Osoby, które na co dzień zajmują się np. 
negocjacjami, wiedzą, jak ważny w biznesie 
bywa wygląd. Wizerunek managera czy 
właściciela niejednokrotnie przekłada się na 
postrzeganie całej firmy. Dlatego właśnie za 
zabiegi typowo biznesowe możemy uznać 
te, które niwelują zarówno zmęczony, jak 
i niesympatyczny, srogi wyraz twarzy, redu-
kują cienie pod oczami i oznaki zmęczenia, 
a także poprawiają ogólny stan skóry, rewi-
talizują i naturalnie odmładzają. W dążeniu 
do zdrowego i młodego wyglądu – podob-
nie jak w biznesie – nie można sobie pozwo-
lić na kryzys.

I. W.-B.: – Za srogi wyraz twarzy najczę-
ściej odpowiedzialna jest lwia zmarszczka, 
która pojawia się na czole między brwiami 
oraz wyostrzenie rysów twarzy i opadnięcie 
policzków. Aby przywrócić twarzy ładny 
owal i zniwelować zmarszczki stosujemy 

Wizerunek sukcesu
O tym, jak ważny w kontaktach 
biznesowych bywa wygląd 
i pierwsze wrażenie oraz 
o najnowszych trendach 
medycyny estetycznej mówią
dr Ilona Wnuk-Bieńkowska
i dr n. med. Marcin Bieńkowski 
z klinik Esteticmed.pl
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zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego 
i botoksu. Najlepsze wyniki przynoszą za-
biegi wolumetryczne, na przykład Hyalu-
structure. Zabieg ten polega na tworzeniu 
w skórze miękkiej i elastycznej struktury 
3D z nitek kwasu hialuronowego, efektem 
czego jest doskonały oraz bardzo natural-
ny efekt wypełnienia i poprawy jędrności 
skóry wybranych partii twarzy oraz ciała. 
Preparat wprowadzany jest bardzo pre-
cyzyjnie za pomocą elastycznej, miękkiej 
mikrokaniuli. Dzięki temu pacjent nie jest 
narażony na ból i powstanie siniaków, 
które pojawiały się w przypadku użycia 
tradycyjnej igły. Preparaty na bazie kwasu 
hialuronowego wykorzystujemy także do 
nawilżenia skóry i jej szeroko pojętej rewi-
talizacji, czyli odzyskania właściwego kolo-
rytu, napięcia i gęstości. Defekty takie, jak 
cienie i zmarszczki pod oczami niwelujemy 
stosując techniki łączone, w których szyb-
ki efekt wypełnienia i nawilżenia uzupeł-
niamy przebudową skóry w oparciu m.in. 
o zabiegi laserowe. Wspomniana wcześniej 
toksyna botulinowa służy natomiast niwe-
lowaniu zmarszczek mimicznych. Niewiel-
ka ilość preparatu blokuje przewodzenie 
impulsów nerwowych do określonych mię-
śni twarzy odpowiedzialnych za nadmier-
ną mimikę i powoduje ich rozluźnienie. 
Zabiegi medycyny estetycznej wykorzystu-
jące iniekcje kwasu hialuronowego, toksy-
ny botulinowej i różnych medycznych kok-
tajli łączymy z zabiegami zapewniającymi 
odnowę i przebudowę skóry. Dzięki temu 
efekty terapii są szybkie, trwałe, a jedno-
cześnie naturalne. Odpowiednio dobrany 
rodzaj i kolejność zabiegów warunkują 
bezpieczeństwo, a także końcowy sukces 
i satysfakcję pacjenta. Nieustannie wpro-
wadzamy rozwiązania estetyczne bazujące 
na najnowszych technologiach, takich jak 
ultradźwięki, fale radiowe, promieniowa-
nie podczerwone IR czy zastosowanie lase-
rów fraksyjnych. 

M. B.: – Wizytówką biznesmena są tak-
że dłonie. To oczywiste – gest uścisku 
ręki bywa często wstępem do podpisania 
umowy. Muszą być nie tylko zadbane, ale 
także suche – uścisk wilgotnej, spoconej 
dłoni jest nieestetyczny i nieprzyjemny. Po 
pierwsze należy zadbać o ich rewitalizację 
i ładny wygląd. W tym celu stosujemy pe-
elingi medyczne, zabiegi z użyciem kwasu 

hialuronowego oraz terapie laserowe, ta-
kie jak Fraxel, Pixel czy Fractional Micro-
plasma. Laseroterapia odświeża naskórek 
i niweluje jego niedoskonałości w postaci 
szorstkości czy przebarwień, a podany bez-
pośrednio do tkanki kwas hialuronowy na-
wilża, odżywia i napina skórę. Jeśli naszym 
problemem jest nadmierna potliwość dłoni, 
warto wykonać zabieg z użyciem toksyny 
botulinowej, która wyłącza zakończenia 
nerwowe odpowiedzialne za wydzielanie 
potu. W klinikach Esteticmed.pl prowadzi-
my także terapie niwelowania nadpotliwo-
ści stóp i pach. Nadpotliwość pach coraz 
częściej leczymy innowacyjną metodą wy-
korzystując endo-laser Nd:Yag. Zabieg po-
lega na wprowadzeniu światłowodu lasera 
przez mikro nacięcie skóry w obręb tkanki 
podskórnej pach, a następnie zniszczeniu 
gruczołów potowych w tym obszarze. 
Efekt redukcji pocenia skóry widoczny jest 
już po pierwszych trzech dniach i jest trwa-
ły. Proszę mi wierzyć, że dla osób, u któ-
rych nadpotliwość jest poważnym proble-
mem i wywołuje kompleksy, taki zabieg to 
wybawienie. 

– Czy istnieją jakieś nietypowe zabie-
gi, które niewiele osób połączyłoby ze 
światem biznesu?

I. W.-B.: – W naszych klinikach ob-
serwujemy stały wzrost ilości zabiegów 
usuwania tatuaży. Bardzo często ozdoba 
wykonana w ramach młodzieńczej lekko-
myślnej decyzji nie pasuje do biznesowe-
go wizerunku. Na szczęście dzięki zasto-
sowaniu terapii łączących działanie lasera 
Medlite C6 Hoya Con Bio oraz laserów 

fraksyjnych możemy usunąć praktycznie 
wszystkie tatuaże, nawet pourazowe.

M. B.: – Dzięki szerokiej gamie laserów, 
które posiadamy w naszych klinikach, 
i sporemu doświadczeniu klinicznemu mo-
żemy pochwalić się znacznym sukcesem 
w usuwaniu wszelkich blizn. Mogą one 
powodować dyskomfort zarówno fizycz-
ny, jak i psychiczny. Bywa, że wieloletnie 
kompleksy udaje się wyraźnie zredukować 
zaledwie kilkoma zabiegami. Problemem 
najczęściej jest brak odpowiedniej wiedzy 
i informacji. Pacjenci przez wiele lat muszą 
żyć z defektem tylko dlatego, że nie wie-
dzą, iż można mu tak szybko zaradzić. Jeśli 
już jesteśmy przy tematyce kompleksów 
warto dodać, że w Esteticmed.pl stosujemy 
również zabiegi wzmacniające włosy i ni-
welujące łysienie. Choć wysokie czoło cza-
sem bywa kojarzone z symbolem mądrości, 
dla wielu mężczyzn jest dużym problemem 
obniżającym pewność siebie i samoocenę. 

– Czym dla Państwa jest medycyna es-
tetyczna?

M. B.: – To sposób na zdrowe życie i ro-
zumienie zmian dotykających nas z upły-
wem lat. To sztuka zauważania pewnych 
procesów i umiejętnego, a więc skuteczne-
go i bezpiecznego, przeciwdziałania im. 

I. W.-B.: – Oboje trzymamy się zasad 
zdrowego życia, zdrowego podejścia do 
pracy oraz do wyglądu. Te zasady staramy 
się też od ponad dziesięciu lat przekazywać 
naszym pacjentom. Ich zadowolenie wska-
zuje na to, że dobrze wypełniamy swoją 
misję. Dlatego medycyna estetyczna jest 
dla nas nie tylko pracą, ale także pasją. 
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KULTURA
Andrzej STYRNA

Pałacyk Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, piątkowy wieczór, 26 październi-
ka 2012 roku. Wnętrze zapełnia się gośćmi, którzy przyjęli zaproszenie znanego 
bytomskiego malarza Andrzeja Styrny. Z balkonu rozbrzmiewa aria „Powitanie 
gości”. 

Chcę, aby ludzie poczuli się, jak wewnątrz obrazu

Przed ich oczyma pojawia się 
kilkumetrowa paleta, pośrodku 
niej stoi ogromny pędzel. Na pa-
lecie leżą farby – czarne postacie, 
którym właściwy kolor nadają 
wstążki. Podnoszą się i rozpo-

czynają wspaniały taniec przy-
gotowany do muzyki zespołu 
Pink Floyd. To uczniowie ma-
turalnej klasy bytomskiej szkoły 
baletowej. Tancerze wchodzą 
w tłum. W trakcie tańca kolejni 

odpadają, zostają tylko najbar-
dziej wytrwali. Wszystko skąpa-
ne jest w świetlnej iluminacji. W 
finale powstają, podchodzą do 
pędzla, uderzają palcami, zdzie-
rają papier i oczom gości objawia 
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się czarna postać w pelerynie z 
maską wenecką na twarzy. Nie 
ma wątpliwości – to gospodarz i 
twórca w jednej osobie tego wy-
jątkowego widowiska. 

Artysta wyjaśnia pomysł stwo-
rzenia takiego twórczego wy-
darzenia i tytuł zaproszenia na 
wernisaż, które goście dzierżą 
w dłoniach. Przyznaje, że proces 
twórczy ciężko przekazywać sło-
wami, więc postanowił zaszcze-
pić gościom odrobinę odczucia 
tworzenia obrazu. Wernisażowi 
nadał tytuł synestezja, co ozna-
cza stan lub zdolność, w której 
doświadczenia jednego zmysłu 
wywołują również doznania 
charakterystyczne dla innych 
zmysłów. 

– Ludzie, którzy przychodzą 
na wystawę, zwracają uwagę na 
obrazy – albo się komuś podoba-
ją, albo nie. Rzadko kto zastana-
wia się nad pracą włożoną przez 
twórcę i stroną techniczną obra-
zu. A przecież jest jeszcze część 
mentalna tworzenia dzieła, którą 
trudno przekazać słowami To 
jest jak wchodzenie w ekran, któ-
ry zmusza człowieka do zmiany 
nastroju i ciężka praca. Chcia-
łem aby ludzie poczuli się jak 
wewnątrz pracy. Postanowiłem 
zrobić wydarzenie artystyczne, 
będące połączeniem kilku form 
sztuki – mówi Andrzej Styrna, 
który był jednocześnie reżyse-
rem, scenarzystą i scenografem 
tego jedynego w swoim rodzaju 
wernisażu.

Gdy goście przeszli do sal wy-
stawowych, ich oczom ukazało 
się dwadzieścia najnowszych 
prac artysty. Wszystkie stworzył 
w tym roku.

– Prace różnią się od wcześniej-
szych, tworzenie to ewaluacja. Każ-
dy twórca musi się zmieniać. Gdyby 
prace były monotematyczne, byłyby 
nudne. Zmieniają się w formie, zmie-
nia się ich kolorystyka. Kolorystykę 

w obrazie traktuję bardzo osobno, 
przywiązuję do niej bardzo dużą 
wagę. Uważam, że jeśli zamaże się 
formę i zostanie tylko kolor, to on 
nadal pobudza do szukania treści. 
Stąd mój wernisaż zatytułowałem 
„Synestezja”. Na jednych bardziej 
działa kolor, na innych dźwięk, a na 
jeszcze innych obraz, ale każdy chce 
odbierać sztukę. Ja chcę ludziom 
dawać pełnię, aby właśnie w pełni 
mogli poczuć sztukę – tłumaczy 
artysta. 

Różnorodność intensywnych 
doznań artystycznych tego 
wieczoru zwieńczył koncert na 
żywo lubelskiej kapeli rockowej 
„Pawkin”, która z miesiąca na 
miesiąc zdobywa coraz większą 
popularność, między innymi 
dzięki obecności w stacjach tele-
wizyjnych.

Gratulacje, życzenia i słowa 
podziękowania za promowanie 
Bytomia i Radzionkowa złożyli 
Andrzejowi Styrnie prezydent 
Damian Bartyla i burmistrz Ga-
briel Tobor.

Andrzej Styrna nie ukrywa, że 
„Synestezja” to niezwykle waż-
ny dla niego wernisaż. Długo się 
do niego przymierzał i nie kró-
cej przygotowywał.

– To był dla mnie nietypowy rok. 
Byłem nominowany do Nagrody 
Prezydenta Miasta Muzy 2012 za 
szczególne propagowanie sztuki. 
Postanowiłem w związku z tym 
zrobić dużą imprezę i szukałem 
odpowiedniego miejsca. Zawsze 
wybieram szczególne galerie, które 
dawałyby estetyczną oprawę całej 
wystawy. Ktoś kiedyś powiedział, 
że moje prace są sterylne, podobnie, 
jak moje wernisaże, które muszą być 
dopracowane do samego końca. Bar-
dzo mi zależało, aby ten wernisaż 
był wydarzeniem na Śląsku. Jestem 
bardzo związany z tym regionem i 
jest mi on bardzo bliski. Region ślą-
ski jest na tyle ciekawy, że z powo-
dzeniem można robić tu takie im-
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prezy. Miejsce też jest szczególne, bo 
Muzeum Górnośląskie to największe 
muzeum na Śląsku. Myślę, że pała-
cyk, który jest częścią muzeum, jest 
doskonały na takiego typu imprezy. 
Bytom to ważne dla mnie miasto, tu-
taj się urodziłem – dodaje Andrzej 
Styrna.

Do każdej wystawy przykłada 
ogromną wagę. Zawsze i przy 
każdej okazji podkreśla też, że 
najważniejszy jest dla niego czło-
wiek. Relacje z ludźmi sprawia-
ją mu największą przyjemność. 
Czerpie z nich prawdziwą ra-
dość.

– Ostatnio pewna wokalistka po-
wiedziała, że nagrała płytę dla siebie. 
Nieprawda, nie tworzy się dla siebie. 
Obraz to wprawdzie mój przekaz, 
moje wnętrze, ale nie istnieję bez 
ludzi, to jest dialog. Moja zależność 
od odbiorcy jest bardzo duża. Aby 
się wypowiedzieć i poddać pod oce-
nę innych, muszę się pokazać. Jeśli 
nie sprzedam pracy, to nie istnieję, 
nie mogę dalej tworzyć – podkreśla 
artysta.

Jednocześnie artysta dzię-
kuje wszystkim osobom, które 

przyczyniły się do stworzenia 
tak wyjątkowego wernisażu. 
W tym gronie wymienia: Domi-
nika Abłamowicza, dyrektora 
Muzeum Górnośląskiego w By-
tomiu,  Ilonę Łuczak – dyrektor 
Bytomskiego Centrum Kultury, 
dyrektor Elżbietę Mandakiewicz, 
choreograf Annę Śmiganowską 
oraz uczniów bytomskiej szko-
ły baletowej i firmy, bo dzięki 
ich wsparciu wernisaż miał taki 
poziom i klimat. Sam artysta już 
zaczyna myśleć o następnych 
wystawach, chociaż nie ukrywa, 
że przez chwilę będzie musiał od-
począć, bo był to dla niego wyjąt-
kowo intensywny rok.

Tekst: Wioletta Tkocz
Foto: Waldemar Żyła
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Renata DANCEWICZ
SYLWETKA

Kobiet samodzielnych, lekko despotycznych, świadomych samych siebie, a więc tych, 
których nie wpisują się w rolę delikatnych i niezaradnych istot, po prostu się nie lubi...

W światopoglądzie bliska jest 
ideologii feminizmu i poszerza-
nia emancypacji kobiet. W rela-
cjach damsko-męskich oczekuje 
równego oceniana i niedepre-
cjonowania możliwości, umie-
jętności i osiągnięć kobiet. W 
życiu zawodowym i codzien-
nym w nadmierny sposób nie 
dba o swój wizerunek, sukcesy, 
a także nie przywiązuje dużej 
wagi do tradycyjnego podziału 
obowiązków rodzinnych czy 
sztywnych reguł wychowania. I 
niezależnie od sfery życia zdaje 
się na los, nie odmawiając sobie 
prawa do wolności czy bezpie-
czeństwa.  

– W XVIII-wiecznej Francji 
lub Włoszech odnalazłaby się 
Pani chyba doskonale. Pro-
ponuję ten właśnie okres ze 
względu na rodzący się wtedy 
nurt libertynizmu.

– Każdy człowiek dorasta, a 
potem żyje w określonym krę-
gu kulturowym. Nam akurat 
przyszło żyć w tym o charak-
terze ludowo-chrześcijańskim. 
Te ramy kulturowe narzucają 
nam określone reguły funkcjo-
nowania, które także są respek-
towane przez naszą rodzinę czy 
środowisko. 

– Reguły te jednak na okre-
ślonym etapie swojego życia 
zaczynamy podważać.

Po prostu zdaję się na los
– Oczywiście, w chwili doj-

rzewania zaczynamy podwa-
żać prawdy, które przekazali 
nam rodzice i z którymi zetknę-
liśmy się w dzieciństwie. Bunt 
w tym okresie jest naturalny 
i wręcz niezbędny. Pozwala 
nam odpowiedzieć na pytanie 
- czy zasady, według których 
żyliśmy dotychczas, nam od-
powiadają i nas przekonują? 
Zresztą nigdy nie powinniśmy 
być zwolnieni z takiego kryty-
cyzmu wobec świata i refleksji 
nad nim. 

– Jak wygląda kwestia wia-
ry w takiej refleksji?

– Człowiek ma dwie pod-
stawowe potrzeby - wolność 
i poczucie bezpieczeństwa. 
W zależności od tego, czego 
nam brakuje w danej chwi-
li, wyczuwamy większe lub 
mniejsze zapotrzebowanie na 
jedną z nich. My sami musi-
my wiedzieć, co jest dla nas 
dobre, czyli znaleźć taki indy-
widualny złoty środek. Dlate-
go też nie wierzę ideologiom, 
teoriom czy religiom. Wierzę 
samej sobie i słucham siebie. 
Takie przekonanie wynika z 
mojego sceptycyzmu, ale tak 
właśnie postrzegam rzeczywi-
stość. 

– Czy ten sceptycyzm prze-
kłada się też na postrzeganie 

roli kobiety w dzisiejszym 
świecie?

– Współczesna rzeczywistość 
kładzie duży nacisk na sukces, 
egoizm i samorealizację. O ile 
w przypadku mężczyzn te ele-
menty od zawsze im towarzy-
szyły, o tyle jeśli chodzi o kobie-
ty, to od niedawna możemy o 
nich mówić. Kobiety miały inną 
rolę do spełnienia, z której spo-
łeczeństwo je rozliczało. Mia-
ły się poświęcać dla rodziny, 
domu czy innych obowiązków. 
Dzisiaj oczywiście odchodzimy 
od tego schematu, ale nie do 
końca...

– W czasach większego pa-
triarchatu życie kobiety było 
gehenną?

– Nie chcę oceniać aż tak kry-
tycznie tamtego okresu, ale cie-
szę się, że żyję w dzisiejszych 
czasach i mogę być wolną i nie-
zależną kobietą. 

– Bliska tej postawie była 
grana przez Panią postać Mar-
kizy w sztuce „Niebezpieczne 
związki”.

– Sztuka ta osadzona jest w 
momencie historii ludzkości, w 
którym to triumfowała filozofia 
libertyńska. W tamtym okresie 
negowano znaczenie wiary czy 
zasad moralnych. Ten, kto miał 
siłę i był gotowy na wszystko, 
zwyciężał. Jednak sądzę, że 
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skoro taki moment w hi-
storii ludzkości się poja-
wił, to widocznie był on 
jej potrzebny.

– Markiza wydaje się 
być nieczułą i despotycz-
ną kobietą. Czy taki jej 
obraz nie jest pewnym 
uproszczeniem?

– Z pewnością nie nale-
ży ona do pozytywnych 
postaci. Pewne jej za-
chowania, które wydają 
się być wyrafinowane i 
okrutne, wynikają z po-
trzeby ochrony własnej 
godności. Nie chce być 
marionetką w rękach in-
nych ludzi, szczególnie 
mężczyzn. We wszyst-
kich swoich działaniach 
Markiza jest racjonalna. 
Doskonale ją rozumiem 
w tej postawie.

– Ta samodzielność i 
niezależność Markizy 
nas, jako widzów, chyba 
trochę irytuje?

– Kobiet samodzielnych, 
lekko despotycznych, 
świadomych samych sie-
bie, a więc tych, które nie 
wpisują się w rolę delikat-
nych i niezaradnych istot, 
po prostu się nie lubi. 
Tradycyjne postrzeganie 
roli mężczyzny i kobiety 
powoduje, że automa-
tycznie poddajemy kryty-
ce wszystko, co się w nim 
nie mieści. Paradoksalnie 
nie dostrzegamy tego, że 
Wicehrabia de Valmont 
zachowuje się w równie 
podły sposób jak Marki-
za. Różnica między nimi 
polega tylko na tym, że 
on jest mężczyzną. 

– Bodźcem do wyboru tej a 
nie innej roli zwykle dla Pani 
jest...

– Scenariusz, a w nim samym 
naturalnie rola. Poza tym zwra-
cam uwagę też na to, kto tę 
sztukę lub film reżyseruje i jacy 
aktorzy są zaangażowani w to 
przedsięwzięcie. Oczywiście 
grywa się w różnego typu fil-
mach czy sztukach. W związku z 
tym, że gram w „Na Wspólnej”, 
który jest serialem trwającym 
już dosyć długo, potrzebuję od 
czasu do czasu odskoczni i jakie-
goś wyzwania w postaci takiej 
sztuki jak np. „Niebezpieczne 
związki”. Wracając do serialu, 
to bardzo lubię pracować z jego 
ekipą i na pewno zbieram też w 
ten sposób doświadczenie.

– Czy w Pani odczuciu pre-
miera spektaklu jest wyjątko-
wym momentem w kontekście 
całego procesu przygotowywa-
nia, a potem prezentowania da-
nej sztuki?

– Nie cierpię premier, bo wy-
twarzają we mnie ogromne na-
pięcie i stres. Przed każdą z nich 
czuję dużą tremę, która przy 
kolejnych powtórkach tego sa-
mego spektaklu jest oczywiście 
mniejsza, ale mimo to pojawia 
się praktycznie za każdym ra-
zem. 

– Jeśli zaistniałaby taka moż-
liwość, to do którego okresu w 
całej historii teatru chciałaby 
się Pani przenieść?

– Chyba do okresu między-
wojnia. Kiedy zachłysnęliśmy 
się odzyskaną wolnością. Świat 
funkcjonował wtedy na zupełnie 
innych zasadach. Chciałabym na 
przykład zasmakować przed-
wojennej dekadencji i zdziwić 
się słysząc, że słowo aktorka 
uchodzi za synonim kurtyzany. 
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Chętnie bym się przeniosła we-
hikułem czasu do tego okresu 
chociaż na chwilę. 

– Zawodowo zmierzyła się 
Pani z różnorodnymi formami 
artystycznego wyrazu. Czy z 
nich wszystkich teatr jest naj-
szlachetniejszy i wymagający 
największego warsztatu?

– Na pewno teatr jest najtrud-
niejszy, bo wymaga warsztatu. 
Poza tym odbywa się tu i teraz 
oraz przy udziale żywej widow-
ni. W filmie, dla odmiany, pew-
ne rzeczy możemy ponownie 
odegrać, poprawić, zmontować 
lub też zatuszować poprzez spe-
cjalne efekty. 

– A jak zatuszować wstyd, 
który prawdopodobnie poja-
wia się, przynajmniej na po-
czątku, przy odgrywaniu scen 
nieco bardziej intymnych?

– Sądzę, że jeśli ktoś chce być 
aktorem, to chyba powinien 
umieć takie granice przekraczać 
dla dobra roli. Sama nie mam z 
tym jakichś wyjątkowych pro-
blemów, ale też w nadzwy-
czajny sposób tego nie traktuję. 
Bardzo lubię film „Ostatnie tan-
go w Paryżu”. Nie jestem pury-
tańska i wiem, że człowiek to 
dusza, ale również ciało. 

– A jak postrzega Pani pol-
skie kino ostatnich lat?

– Nasze kino jest trochę jakby 
w mikroskali. Nie ma w nim ta-
kiej dynamiki i rozmachu, ale 
to być może wynika z procesu 
przyznawania dofinansowania 
na produkcje filmowe. Może to 
też kwestia umiejętności wyłu-
skiwania naprawdę dobrych i 
interesujących scenariuszy?

– Ważniejszy jest odpowied-
ni opis rzeczywistości poprzez 
scenariusz, czy raczej jej reje-
stracja za pomocą kamery?

– Historia jest najważniejsza. 
Dlatego też często zazdroszczę 
Czechom umiejętności w tym 
zakresie. Potrafią tworzyć do-
skonałe opowieści, które mają 
taki specyficzny klimat. Trochę 
są śmieszne, a trochę poważne. 
Jednak widz potrafi się w tym 
doskonale odnaleźć. Czeskie 
kino jest po prostu humani-
styczne. Czasem żałuję, że nie 
potrafimy tworzyć kina w ta-
kim duchu.

– Proces dojrzewania do ta-
kiego kina być może idzie w 
parze z naszą demokratyzacją. 
Wydaje nam się momentami, 

że mamy ją już w pełni, pod-
czas gdy nagle się okazuje, że 
nadal tkwimy w jej wstępnej 
fazie...

– Z pewnością transforma-
cja Polski rzutowała, i nadal 
to robi, na kinematografię. Być 
może musimy jeszcze zaczekać 
na to, by nasze kino nabrało siły 
i własnego charakteru. 

– Natomiast w dbaniu o swój 
wizerunek już teraz idzie nam 
całkiem dobrze...

– Zawsze w jakimś stopniu 
zwracamy uwagę na nasz wy-
gląd. Oczywiście jedni robią 
to na większą skalę, a inni w 
mniejszym wymiarze. Jednak 
zawsze określony stosunek do 
swojego wyglądu kształtuje się 
poprzez indywidualny proces. 
Chyba doświadcza go każdy z 
nas, przy czym osoba publiczna 
nie ma na pewno innego wybo-
ru. Kiedyś więcej uwagi przy-
wiązywałam do tego tematu, a 
dzisiaj mnie to właściwie nie in-
teresuje. Nie jestem tzw. osobą 
na wynos, która zawsze i wszę-
dzie pozwoli się sfotografować.

– Ale sporadycznie można 
zrobić „coś na wynos”?

– Jeśli ktoś odczuwa taką po-
trzebę, to może to robić stale. 
Ludzie są różni i nie chcę tego 
aspektu oceniać u innych. Nato-
miast sama nie jestem mistrzy-
nią PR-u i kreowania idealnego 
wizerunku.

– A co z kreowaniem swojej 
kariery i poszukiwaniem ko-
lejnych wyzwań aktorskich?

– Nie jestem fanatyczną aktor-
ką i nie szukam desperacko ról, 
by zaspokajać swoje ambicje. Po 
prostu zdaję się na los.

Rozmawiała
Dominika Tkocz
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MISSONI od sezonu wiosna – lato 2013 trafi do salonów firmy WEDAL-LINE
prosto z mediolańskich wybiegów.

Marka ta jest bardzo dobrze znana wśród celebrytów na całym świecie.
Jej twórca to jedno z najważniejszych nazwisk międzynarodowego designu.

Eksponowane na tkaninach liczne gobeliny i mozaiki tworzą niezwykły 
kalejdoskopowy efekt.

Wraz z nową marką firma WEDAL-LINE na swoim Facebooku ogłosiła konkurs z supernagrodą
 – dwudniowym pobytem w Mediolanie łącznie z przelotem!

Jeśli chcesz wziąć w nim udział, to musisz spełnić poniższe warunki:
1. Polub WEDAL-LINE na Facebooku.

2. Odpowiedz na pytanie wpisując w treści nazwę nowej marki.

Szczegóły konkursu na: www.facebook.com/wedalline
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KLAUDIUSZ SEVKOVIC

PODRÓŻE cz. XI

MONTE CARLO
Lazurowe Wybrzeże
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dzielnicy Monaco, znanego głównie z kasyn 
i rajdu samochodowego Formuły 1. I oto 
miasto na wzgórzu, wśród zieleni, palm, 
z niezwykłą pieczołowitością pielęgnowa-
nych ogrodów z widokiem na morze i port 
jachtowy. Nazwa Monte Carlo pochodzi 
z języka włoskiego i oznacza: Wzgórze Ka-
rola. Nadano ją w 1866 roku na cześć księcia 
Karola III, ówczesnego władcy Monako.

Zobaczyłem jeden z najważniejszych 
zabytków Monte Carlo – operę nazywaną 

Salle Garnier, zbudowaną według projektu 
słynnego francuskiego architekta Charlesa 
Garniera. Budynek jest miniaturową repli-
ką Opery Paryskiej. Widownia teatru jest 
urządzona w kolorach czerwieni i złota, 
całe audytorium zdobią freski i rzeź-
by. Zabytki, zabytkami, 

Niespodziewanie, gdy znalazłem się 
w pewnej francuskiej restauracji niedaleko 
mojego domu w Polsce i próbowałem roz-
maitych specjałów, chłonąc zapachy i smaki 
Prowansji, postanowiłem wybrać się z przy-
jaciółmi na Lazurowe Wybrzeże. Sam się 
zdziwiłem temu pragnieniu, gdyż zazwy-
czaj pociągają mnie odległe rejony świa-
ta, przecież niedawno byłem za oceanem, 
wcześniej w Emiratach Arabskich, a tu 
Europa?! Wrzuciliśmy więc do samochodu 
trochę rzeczy i udaliśmy się w podróż...

Szybko mijaliśmy kolejne miasta, pań-
stwa, aż zatrzymaliśmy się w... Monte Carlo, 
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ale zapewne, jak się Państwo domyślacie, 
najbardziej chciałem zobaczyć jedno z naj-
większych kasyn na świecie. Przylega ono 
do opery i jest okazałym XIX-wiecznym bu-
dynkiem. Fasadę kasyna z obu stron flankują 
dwie wieże, na których niegdyś znajdowały 
się dwa zegary pokazujące czas dla dwóch 
miejsc – Monako i Paryża. Wieże zdobią 
dwie figury przedstawiające personifikacje 
Sekwany i Morza Śródziemnego. Po wejściu 
do kasyna trzeba zostawić rzeczy w szatni 
(także aparat fotograficzny). Staje się we-
wnątrz ogromnego, wyłożonego marmura-
mi i otoczonego przez rzędy 28 onyksowych 
kolumn, atrium. Pomieszczenie przykryte 
zostało szklanym zadaszeniem. Tuż pod 
nim mieści się otoczona balustradą galeria 
dekorowana malowidłami. Stąd wchodzi 
się także do głównej sali opery – Salle Gar-
nier. Nie można wejść do wszystkich sal, są 
one zarezerwowane dla szczególnych gości 
kasyna. Zagrałem kilkakrotnie w „black 
jacka” i „jednorękiego bandytę” z różnym 
skutkiem i postanowiłem zobaczyć tamtej-
szą plażę, gdyż z nieba lał się żar. Udałem 
się na plażę Lavrotto. To najsłynniejsza pla-
ża Monako. Dzięki działaniom władz mia-
sta jest ona szeroka, piaszczysta (piasek na 

pokrycie plaży w całości importowano) i ma 
doskonałe zaplecze. Tuż przy plaży znajdu-
je się Promenada Mistrzów, odpowiednik 
hollywoodzkiej Alei Gwiazd. Nie ma tu 
jednak odcisków dłoni sławnych aktorów 
uwiecznionych w brązie, ale... odciski stóp 
znanych piłkarzy. Można więc obejrzeć sto-
py i autografy takich sław, jak: Diego Mara-
dona, Zinedine Zidane, Paolo Rossi, Roberto 
Baggio, Michel Platini, Alessandro Del Piero 
i Andriej Szewczenko. Odpocząłem nieco 
i udałem się do katedry, gdzie spoczywa 
ciało księżnej Grace Kelly, jednej z najpięk-
niejszych aktorek na świecie. Idąc w kierun-
ku katedry i Pałacu Grimaldich chyba po raz 
pierwszy w życiu widziałem uliczne windy, 
którymi można przemieszczać się z niższych 
do wyższych poziomów ulic i odwrotnie, 
gdyż, jak wspomniałem wcześniej, Monaco 
jest położone na wzgórzach. Z zachwytem 
patrzyłem na przejeżdżające jaguary, rolls-
royce, porsche, lamborghini, itd. 

Łagodny klimat Riwiery Francuskiej, 
trzysta dni słonecznych w roku, tajemnica 
bankowa strzeżona jak największa świę-
tość, a do tego zero procent podatku do-
chodowego od osób fizycznych i zysków 
kapitałowych. Zarabiasz miliony i chcesz 

zatrzymać je dla siebie? Dołącz do elitarne-
go klubu milionerów-rezydentów Księstwa 
Monako. 

Znalazłem się w niezwykłym miejscu – 
wśród mieszanki zapachów morza, bujnej 
roślinności i pieniędzy. Trochę z żalem zo-
stawiam Monte Carlo, ale chęć podróżowa-
nia sprawia, że wsiadamy do samochodu 
i ruszamy dalej. Z wysokości autostrady, 
która ciągnie się wzdłuż Lazurowego Wy-
brzeża, mogłem zachwycać się błękitem 
Morza Śródziemnego, bezchmurnym nie-
bem. Mijaliśmy zatoki, w których cumowa-
ły przepiękne jachty, małe, białe miasteczka 
z niską zabudową, a po przeciwnej stronie 
winorośle, pola lawendy, gaje oliwne. 

Zatrzymaliśmy się w Nicei.

 DWA BŁĘKITY 
– MORZA I NIEBA – 

TO NICEA
To niewielkie miasto na styku Prowan-

sji, Alp i Lazurowego Wybrzeża, położone 
zaledwie 25 km od granicy z Włochami. 
Nicea przywitała nas gorącym słońcem. 
Nic dziwnego, przecież sezon letni trwa 
tu przez sześć miesięcy – od maja do paź-

NICEA
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dziernika. Czasami w kwietniu i listopa-
dzie zdarzają się temperatury powyżej 
20°C. Zimy są tutaj łagodne. Okazuje 
się, że tutejszy klimat jest zbawienny dla 
zdrowia, co wykorzystano do utworzenia 
w Nicei znanego kurortu związanego z le-
czeniem chorób układu oddechowego. Nie 
przypuszczałem, że to uzdrowisko. 

Byłem ciekawy historii tego miasta 
i okazuje się, że sięga ona starożytności. 
Nicea była grecką kolonią i została założo-
na ok. 300 r. p.n.e. Później miasto przeszło 
pod panowanie Rzymian, a potem książąt 
prowansalskich. Nicea podlegała okupa-
cjom francuskim, w czasie których była 
grabiona i niszczona. W XVII wieku zaczęli 
się tu również osiedlać Anglicy, a później 
Rosjanie, którzy traktowali miasto jako ku-
rort leczniczy. Do Francji zaczęła należeć 
od 1860 r. Ślady jej bogatej historii można 
znaleźć w różnych rejonach miasta. Obec-
nie Nicea to głównie miasto turystyczne, 
które swoim urokiem zachwyciło i mnie. 
Mówią o nim, że jest letnią stolicą Francji. 
Rozciąga się na długości 14 km, wzdłuż za-
toki, która ze względu na swój wyjątkowo 
piękny koloryt nosi nazwę Zatoki Anio-

łów. Jakże to dziwne, bo niedawno byłem 
w Los Angeles – Mieście Aniołów, a teraz 
tysiące kilometrów bliżej znalazłem się 
nad Zatoką Aniołów, w zupełnie innym 
rejonie świata.

By zobaczyć panoramę Nicei udałem 
się na wzgórze zamkowe La Colline du 
Chateau. Zachowały się tu resztki dawne-
go zamku i katedry z XI w., ale obserwu-
jąc ludzi, którzy tu przychodzą, widzę, że 
bardziej zachwycają się niezwykłym par-
kiem kwiatowym i sztucznym wodospa-
dem. Jednakże właśnie stąd rozpościera 
się widok na to przepiękne, urokliwe mia-
steczko i zatokę. Dzięki swojemu szcze-
gólnemu usytuowaniu pomiędzy ciepły-
mi i czystymi wodami a pasmem gór, jest 
jak perła, w której odbija się słońce.

Później udałem się na słynną Promena-
de des Anglais, długi spacerowy bulwar. 
Historia jej sięga 1820 roku, kiedy to za-
częto ją tworzyć. Miejsce to jest niezwykle 
piękne, dlatego można tu spotkać wielu 
turystów. Spacerując wśród palm podzi-
wialiśmy ogromne kamienice, różne re-
zydencje oraz wiele hoteli. Jednym z nich 
jest Palais de la Maditerranee. Hotel ten 

wybudowany został w latach 30. XX wie-
ku w stylu art deco. Patrząc i podziwiając 
krajobraz nie dziwi mnie to, iż wielu ar-
tystów, malarzy odwiedzało i odwiedza 
Niceę. Przez lata mieszkali tu lub praco-
wali Matisse, Chagall, Renoir, Picasso, 
Bonnard i wielu innych, dzięki czemu 
kulturalnie miasto rozkwitło i stało się 
niezwykle bogate. Efektem są liczne mu-
zea, a w nich zbiory sztuki o wartości mi-
lionów dolarów. Znajduje się tu sto muze-
ów oraz 150 galerii. 

Postanowiliśmy odpocząć nieco, dlate-
go udaliśmy się na plażę. Wprawdzie jest 
kamienista, ale było bardzo przyjemnie 
wygrzewać się w słońcu, kąpać w ciepłym 
morzu, rozkoszować się życiem tu i teraz. 

Chcieliśmy jeszcze zobaczyć starszą 
część Nicei, tę zabytkową, dlatego po-
wędrowaliśmy druga promenadą Quai 
des États-Unis , która prowadzi do Vieux 
Nice – starej dzielnicy, pełnej urokliwych 
wąskich uliczek i malowniczych domków. 
Mijaliśmy liczne kawiarenki, z których 
dobiegał nas zapach kawy, liczne restau-
racje, w których można zjeść dania wielu 
kuchni świata, w tym nicejski przysmak 
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„pisaladiere”, czyli cienki placek z cebulą, 
oliwkami i anchois. Ponoć Nicea jest jedy-
nym miejscem na świecie, gdzie można 
spróbować prawdziwego „le vrai pan-Ba-
gnatica” (z pieczywem czosnkowym i sa-
łatą), jak również „tourta de bléa”(ciasto 
z orzeszkami piniowymi). Dla mnie jednak 
i tak najsmakowitsze są tutaj owoce morza, 
którymi zajadałem się bez opamiętania. 

Nowoczesność łączy się z tradycją, te-
raźniejszość z historią. Nicejska starówka 
ma charakter włoskich miasteczek. Pełne 
uroku uliczki starego miasta wiodą pośród 
pięknych kościołów, cerkwi oraz portów. 
Panuje tutaj niezwykły klimat. Mijamy 
wielu ludzi, którzy wypoczywają w peł-
nym tego słowa znaczeniu. Wszystko ską-
pane jest w słońcu i błękicie. 

Czas mija nieubłaganie i pora opuścić 
Niceę. Chciałbym tu jeszcze przyjechać na 
karnawał, który odbywa się na przełomie 
lutego i marca. Mówią, że dostarcza nie-
zwykłych wrażeń, gdyż odbywają się tutaj 
barwne pochody, parady, bale maskowe, 

kostiumowe i przede wszystkim – co mnie 
intryguje – bitwy kwiatów! Chciałbym to 
zobaczyć.

Tymczasem, gdy żegnaliśmy Niceę do-
strzegłem kota siedzącego na skraju jednej 
z tych maleńkich uliczek i przypomniał mi 
się cytat Julio Cortazara:

„Kot nie podróżuje, jego orbita jest leni-
wa i niewielka, z maty na krzesło, z sieni na 
klomb bratków, rysunek powolny, tak jak 
u Matisse’a...” 

I oto ruszamy dalej z nadzieją na mnó-
stwo nowych wrażeń estetycznych i nie 
tylko. Ujechaliśmy zaledwie około 20 km, 

a przed nami pojawił się napis Cannes.  
Świetnie, pomyślałem, będę mógł wreszcie 
zobaczyć to miasto, które swym urokiem 
i oczywiście corocznym Festiwalem Filmo-
wym przyciąga gwiazdy filmowe i wielu 
celebrytów z całego świata. Dowiedzia-
łem się, że od czasów średniowiecza aż 
do początku XIX wieku Cannes było małą 
rolniczą i rybacką osadą. W latach 30. XIX 
wieku zostało odkryte przez francuską 
i zagraniczną arystokrację, która zbudowa-
ła tutaj swoje rezydencje. Teraz w żadnym 
wypadku nie przypomina wioski sprzed 
laty. To miasto tętni życiem, pulsuje luk-
susem, gdzieniegdzie elegancją i przepy-
chem,zwłaszcza, gdy spoglądam na hotele 
usytuowane wzdłuż słynnego bulwaru 
Croisette: Majestic, Hilton, Carlton, Marti-
nez. Nie mogłem odmówić sobie przyjem-
ności zajrzenia do niezwykle modnego tu-
taj klubu-restauracji Baoli, którą poznałem 
wcześniej w Stanach. Fortunę wydałem na 
moje ulubione sushi – było znakomite, nie 
wspomnę o wystroju i klimacie tego miej-

sca. Spacerując promenadą podziwiałem 
przepiękne widoki, zwłaszcza lazurowe 
morze i zatokę, w której cumują superno-
woczesne, ekskluzywne jachty przecud-
nej urody. Gdybym miał więcej czasu, 
udałbym się stąd na jedną z wysp – Île 
Saint-Honorat (można tam zobaczyć ruiny 
XI-wiecznego opactwa oraz zabytkowy ko-
ściół) lub na drugą – Île Sainte-Marguerite 

– to właśnie tam był więziony człowiek 
w żelaznej masce. Na pewno przypomina-
cie sobie Państwo filmy o nim. Było kilka 
ekranizacji, a wśród nich (chyba ostatnia) 
z Leonardo DiCaprio w roli głównej. Jesz-
cze nie tak dawno można go było spotkać 
z piękną Gisele na festiwalu w Cannes. 

Wracając bulwarem la Croisette za-
trzymałem się przed Pałacem Festiwali 
i Kongresów, który swoją architekturą nie 
powalił mnie na kolana – jest zbyt surowy, 

zwalisty, nieciekawy. Zaraz obok jest Ale-
ja Gwiazd, gdzie można zobaczyć odlewy 
dłoni artystów nagrodzonych Złotymi Pal-
mami. Podczas festiwalowej gali najwięk-
sze hollywoodzkie gwiazdy wybierają 
zazwyczaj Hotel du Cap, położony poza 
granicami miasta. To najbardziej luksuso-
we miejsce na całym Lazurowym Wybrze-
żu. W przeszłości bywał tu Picasso, Mar-
lena Dietrich, Ernest Hemingway. Dziś 

gośćmi hotelu są Brad 
Pitt z Angeliną Jolie, 
George Clooney, Paul 
McCartney, a nawet 
członkowie brytyjskiej 
rodziny królewskiej. 
Nocleg rezerwować tu CANNES
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trzeba z co najmniej półrocznym wyprze-
dzeniem. Cena za hotelową dobę? Od kilku 
do kilkunastu tysięcy euro. Rzecz dziwna – 
nie można płacić kartą tylko gotówką.

Swą zabudową i usytuowaniem Cannes 
przypomina Niceę, ale, jak każde miejsce, 
ma swą niepowtarzalną atmosferę i klimat. 
Dlatego tak bardzo lubię podróżować, po-
znawać nowe miejsca, czy wracać tam, 

gdzie coś mnie urzekło i zachwyciło. Tu 
też są wąskie, malownicze uliczki, wzgó-
rze zamkowe, skąd roztacza się przepięk-
ny widok na całe Cannes i zatokę. Jest tu 
trochę zabytków. Jak to jest w zwyczaju 
francuskich miasteczek, tak i tu odbywa-
ją się targi, m.in. na Rue du Marché Fo-
rville – jeden z najważniejszych targów 
prowansalskich w regionie, gdzie można 
kupić wszystko, czego dusza zapragnie, 
a zwłaszcza smakowitości kuchni francu-
skiej – lokalne ryby, sery i oliwki, świeże 
owoce, warzywa, mnóstwo przypraw czy 
win z pobliskich winnic. W całym mieście 
roi się od luksusowych butików: Chanel, 

Gucci, Louis Vuitton. Od razu rzucają się 
w oczy – po prostu glamour. W Nicei pla-
ża jest kamienista, a w Cannes – o dziwo 
– piaszczysta, no i oczywiście morze! Cie-
płe, czyste, błękitne. Jeżeli chcesz poczuć 
zapach wielkiego świata, to pospaceruj 
sobie bulwarem Croisette. Jeżeli natomiast 
jesteś spragniony ciszy – to pospaceruj 

wąskimi, kamienistymi uliczkami starego 
miasta. Z zachwytem będziesz przyglądał 
się kamienicom z kolorowymi okiennica-
mi wśród zieleni i kwiatów. Odniosłem 
wrażenie, jakbym na chwilę zatrzymał się 
w innej epoce. Dlatego jeżeli kiedykolwiek 
będziesz na Lazurowym Wybrzeżu – za-
trzymaj się na chwilę w Cannes, bo, jak 
ktoś powiedział: „Nie widzieć Cannes, to 
tak samo, jak być w Paryżu i nie zobaczyć 
wieży Eiffla”.

Nie zdążyłem wszystkiego zobaczyć, 

bo czas pędzi nieubłaganie. Pozostaną mi 
zdjęcia, wspomnienia, zapachy, smaki, 
dźwięki i znów...

„Wy biorę się w ko lejną podróż... za biorę 
ze sobą ba gaż do tychcza sowych przeżyć, 
wędkę na przy gody, a przynętą będzie mo ja 
pas ja... pas ja życia”.
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W ekskluzywnych wnętrzach Hotelu Monopol czeka na Ciebie:
• nowoczesna siłownia • trenerzy personalni
• pełna gama zajęć fitness • basen z kompleksem saun

Centrum Fitness Monopol – Pasaż Hotelu Monopol
40-012 Katowice, ul. Dyrekcyjna 2 

tel. 32 782 81 00
email: info@fitnessmonopol.pl

OFICJALNY PARTNER SILESIA BUSINESS & LIFE PGA GOLF CUP 2012 PGA
POLAND
CUP
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Muzyk, autor tekstów, satyryk, 
publicysta, aktor, konferansjer, 
felietonista, autor happeningów, 
wokalista rockowy. Jednym sło-
wem – „człowiek orkiestra”. 
O kim mowa? Oczywi-
ście o Krzysztofie 
Skibie. 

Karierę es-
t r a d o w ą 
rozpo-

KULTURA

KRZYSZTOF SKIBA
Mam wizerunek skandalisty,
a ja jestem normalnym facetem

czął dość wcześnie, już jako dzie-
sięciolatek występował w roli 
modela na Jarmarku Dominikań-
skim. Kiedy miał lat 14, założył 
swój pierwszy kabaret, a dwa lata 
później własne pismo „Gilotyna”. 
Będąc studentem kulturoznaw-
stwa na Uniwersytecie Łódzkim, 
jako lider łódzkiej Pomarańczo-
wej Alternatywy, organizował 
happeningi.

W 1988 r. współzałożył ze-
spół „Big Cyc”, był jego li-
derem i autorem większo-
ści tekstów. Zespół miał 
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być jednorazowym wygłupem 
studenckim, a tymczasem zdobył 
popularność swoimi ironicznymi 
i bezkompromisowymi tekstami, 
która trwa do dziś. Przez 24 lata 
Skiba oprócz wielu złotych i pla-
tynowych płyt z zespołem „Big 
Cyc” wydał dwie płyty solowe 
– „Wąchole” i „Skiba dla doro-
słych”.

Tak jak w młodości, tak i teraz 
nie da się go zaszufladkować do 
jednej dziedziny sztuki. Ma na 
swoim koncie epizody filmowe 
i teatralne. Wielokrotnie gościł 
na szklanym ekranie. Współpro-
wadził m.in. takie popularne pro-

gramy telewizyjne, jak: „Lala-
mido”, „Oko na miasto” czy 

„Podróże z żartem”.
Skiba zajmuje się rów-

nież publicystyką. Począt-
kowo jego teksty pojawia-

ły się w pismach drugiego 
obiegu. Potem trafiały do kolej-
nych tygodników i miesięczni-
ków. Największą popularność 
felietonisty przyniosły mu fe-
lietony w tygodniku „Wprost”, 
z gazetą współpracuje już ponad 
10 lat. W tym czasie na temat jego 
felietonów powstały trzy prace 
magisterskie. Zbiór najlepszych 
felietonów ukazał się w formie 
książkowej pod tytułem „Skibą 
w mur”.

Ma też na swoim koncie wiele 
happeningów. Wśród nich ten 
najbardziej znany „Galopująca 
inflacja”, który przeszedł już do 

historii i był jednym z zadań 
maturalnych podczas testu 
z wiedzy o społeczeństwie. 

Dziś Skiba chętnie spoty-
ka się w klubach z ludź-
mi, szczególnie młody-
mi, którym opowiada 
o swoich studenckich 
czasach i oczywiście 

o Pomarańczowej Alter-
natywie. 
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– Kojarzysz się z Pomarańczową 
Alternatywą, ruchem happeningo-
wym, który miał swoje korzenie we 
Wrocławiu. Przypomnij, zwłaszcza 
tym, którzy tego czasu pamiętać nie 
mogą, jak ten ruch się narodził.

– Pomarańczowa Alternatywa zaczę-
ła się od tego, że Waldemar Fydrych 
z Wrocławia wraz z dwójką przyjaciół 
na zamalowywanych przez milicję na-
pisach, na przykład „Precz z komuną”, 
malował krasnoludki. Bezpieka była 
przekonana, że to tajny znak, Solidar-
ność podziemna myślała natomiast, że 
maluje to bezpieka, aby nie pojawiały 
się kolejne napisy. Potem krasnoludki 
pojawiły się w innych miastach. Po 
paru latach zeszły z murów i obja-
wiły się w postaci happeningów, 
podczas których studenci 
i zbuntowana młodzież 
zaczęli się w ten spo-
sób przebierać. 

Z Krzysztofem Skibą, nie tylko o Pomarańczowej Alternatywie, rozmawia Wioletta Tkocz.

Dochodziło do absurdalnych sytu-
acji. Milicja aresztowała krasnoludki, 
a dzieci pytały czemu milicjanci go-
nią ich ulubionych bohaterów. Potem 
przebierano się za Sierotkę Marysię 
czy Misia Uszatka. Proszę sobie wy-
obrazić kierowcę milicyjnego radio-
wozu, który wśród aresztowanych ma 
bajkowe postacie. Pomarańczowa Al-
ternatywa znalazła ciekawą formułę 
na ośmieszenie państwa totalitarnego. 
Przez badaczy sztuki określana jest 
największym ruchem happeningo-
wym na świecie.

– Byłeś liderem łódzkiej Galerii 
Działań Maniakalnych, można więc 
powiedzieć, że w Łodzi, gdzie stu-
diowałeś, stworzyłeś Pomarańczową 
Alternatywę.

– Pewnego razu z grupą przyjaciół 
weszliśmy na kiosk Ruchu i urzą-
dziliśmy niezależny Dzień Dziecka 
pod hasłem „Światu pokój, dzieciom 
mieszkania”. Częstowaliśmy milicjan-
tów landrynkami i krówkami. Ścią-
gnięto nas z tego kiosku i zatrzymano. 
Przed Kolegium ds. Wykroczeń mili-
cjanci zeznali, że rzucaliśmy w nich 
twardymi landrynkami, my utrzymy-
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waliśmy, że były to miękkie krówki. 
Po półgodzinnej dyskusji wlepili nam 
wysokie kolegium. Najbardziej znany 
happening urządziliśmy na Piotrkow-
skiej, gdzie biegaliśmy z napisami 
„Galopująca inflacja”. Milicja oczywi-
ście nas zatrzymała. Na drugi dzień 
wydaliśmy oświadczenie, że milicja, 
wiedziona instynktem ekonomicz-
nym, zatrzymała galopującą inflację. 
W ten sposób panowie w mundurach 
stali się elementem happeningu. 

– Wcześniej, w Gdańsku, też by-
łeś zaangażowany w działania pod-
ziemne?

– W liceum wydawałem „Gilotynę” 
– szkolną, niezależną gazetkę. W tym 
chaosie najpierw nas nie dostrzeżono. 
Potem kolega był internowany, a ja na 
początku stanu wojennego ukrywa-
łem się, ale ostatecznie nikt po mnie 
nie przyszedł. Byliśmy bardzo mło-
dzi i na swoim poletku staraliśmy się 
poszerzać sferę wolności. Jak jest się 
młodym, to jest się radykalnym i róż-
ne rzeczy się nie podobają. 

– Co Wam się najbardziej nie po-
dobało?

– Staliśmy przed koniecznością pój-
ścia do wojska, nie bardzo nam się to 
podobało i jako pierwsi postawiliśmy 
hasło wprowadzenia zastępczej służ-
by wojskowej. Była to możliwość od-
pracowania jej np. w służbie zdrowia. 
Takie formy od dawna funkcjonowały 
na Zachodzie, np. w Niemczech czy 
Francji. Potem był postulat zniesienia 
przymusu służby wojskowej i stwo-
rzenia armii zawodowej. Dziś mamy 
taką armię, a my mówiliśmy już o tym 
w 1983 roku. Życie pokazało, że mieli-
śmy rację. Ten nasz antymilitaryzm nie 
wziął się znikąd. W stanie wojennym 
widzieliśmy czołgi rozwalające bramę 
stoczni i wojsko wykorzystywane do 
rozprawy ze społeczeństwem, a nie 
do obrony. 

– Jak rodzice przyjmowali tę Twoją 
działalność związaną z podziemiem?

– Matka oczywiście była przerażona, 
ale wszyscy byliśmy z Gdańska, więc 
związki z podziemiem były naturalne. 
Odwiedzała mnie w więzieniu, kiedy 
zostałem aresztowany na trzy miesią-

ce za rozrzucanie antypaństwowych 
ulotek podczas festiwalu w Jarocinie 
w 1985 r. Po zatrzymaniu przez jakiś 
czas nie podawałem jak się nazywam, 
aby dać czas rodzinie na oczyszczenie 
chaty. Po dwóch dniach, kiedy ujaw-
niłem swoje nazwisko, przyjechał 
SB-k i zrobił rewizję, ale chata była 
już czysta. Matka była przejęta tym 
wszystkim, ale mnie nie potępiała. 
Sama też działała w Solidarności. 

– Żyłeś przez długi czas pod czuj-
nym okiem bezpieki. Podobno na 
Twój temat zgromadzono 15 teczek. 
Gdy mogłeś do nich zajrzeć, coś Cię 
wyjątkowo zaskoczyło?

– To, że od 1984 roku miałem zain-
stalowany w domu podsłuch. Doko-
pałem się też do dokumentów, z któ-
rych dowiedziałem się, że SB czyniło 
starania, aby usunąć mnie ze studiów. 
Kiedy byłem aresztowany, na uczelni 
zostałem zawieszony. Potem była ko-
misja dyscyplinarna. Tłumaczyłem, że 
byłem więziony z paragrafu politycz-
nego, bo walczyłem o wolność słowa, 
rozrzucając ulotki. To był już koniec 
lat 80. i kadra naukowa trochę posta-
wiła się bezpiece, pewnie dlatego nie 
skreślono mnie z listy studentów. 

– Jak patrzysz na dzisiejszą Polskę 
to wydaje Ci się, że o taką Polskę 
walczyliście?

– Ja jestem człowiekiem pozytyw-
nie nastawionym do życia. W tamtych 
czasach nigdy nie przypuszczałem, 
że będzie kiedyś tak, jak jest dzisiaj. 
Może nie jest idealnie, ale mamy wol-
ność, czasem nawet nadmiar wolno-
ści. Wolność to też odpowiedzialność, 
trzeba uczyć się żyć w wolności. Teraz 
to już jest inny świat.

– Często spotykasz się z młodymi 
ludźmi, rozmawiasz o Pomarańczo-
wej Alternatywie. Lubisz takie spo-
tkania?

– Jest to forma wymiany myśli i po-
glądów, którą bardzo lubię. Big Cyc 
rządzi się swoimi prawami, wcho-
dzimy na scenę, robimy show, gra-
my taki rockandrollowy cyrk. To po 
prostu zabawa bez większej ideologii. 
Na spotkania przychodzą ludzie, któ-
rzy interesują się historią. Waldemar 

Fydrych napisał książkę o naszych 
happeningach pod tytułem „Żywoty 
Mężów Pomarańczowych”. Jestem 
opisany w jednym rozdziale. Ludzie, 
zwłaszcza młodzi, czytając opisy na-
szych akcji są przekonani, że to fikcja 
literacka. Nie mogą uwierzyć, że ta-
kie happeningi działy się naprawdę. 
Kiedyś miałem wykłady w Berlinie, 
stwierdziłem, że dla tamtej młodzie-
ży Pomarańczowa Alternatywa jest 
czymś tak abstrakcyjnym, jak malar-
stwo Salvadora Dali. Usiłowałem tym 
młodym ludziom wytłumaczyć, że 
takie rzeczy w Polsce były w PRL-u 
codziennością. 

– Kiedy wpadłeś na pomysł stwo-
rzenia zespołu Big Cyc?

– Na imprezie studenckiej pozna-
łem Jacka Jędrzejaka, który działał 
w zespole Rokosz – pierwszej polskiej 
formacji reggae. Ta konwencja im się 
znudziła, więc ja napisałem teksty, 
a chłopcy muzykę. To miał być jedno-
razowy wybryk, rzecz spontaniczna. 
Pierwszy koncert Big Cyca odbył się 
w 75. rocznicę wynalezienia damskie-
go biustonosza. Przeczytałem gdzieś, 
że taka rocznica się zbliża i uznaliśmy, 
że to jest świetny pretekst. To był hap-
pening w stylu Pomarańczowej Alter-
natywy. Zresztą na początku Big Cyc 
bardzo się z nią kojarzył, odbierano, 
że są to takie trochę absurdalne żar-
ty. Już sama nazwa była absurdalna 
.i jeszcze ten biustonosz. Zrobiło się 
głośno o naszym koncercie, między 
innymi dlatego, że miał mu towarzy-
szyć turniej biustów. Jak padło takie 
hasło, to na koncert nikomu nieznanej 
kapeli przyjechało 45 dziennikarzy. 
Mieliśmy mocne wejście. Przyjechała 
też Monika Olejnik z Trójki i zrobiła 
długi reportaż. Fama rozniosła się 
w klubach i zaczęli nas zapraszać. Zła-
paliśmy bakcyla, mieliśmy pierwsze 
przeboje. Równocześnie działaliśmy 
w Pomarańczowej. Happeningi były 
nielegalne, ale koncerty już tak. Póź-
niej za własne pieniądze nagraliśmy 
w pierwszym prywatnym studiu Iza-
belin pod Warszawą cztery nagrania. 
Daliśmy je do radia i okazało się, że 
„Kapitan Żbik” zajął pierwsze miejsce 
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w harcerskiej rozgłośni, a „Berlin Za-
chodni” pierwsze miejsce w radiowej 
Trójce, piosenka góralska dotarła do 
trzeciego miejsca. Wtedy liczyła się 
tylko Trójka. Telewizja była reżimowa 
i żadna z kapel rockowych nie chciała 
pokazywać się w TV. Doszło do tego, 
że wszyscy znali nas i nasze piosen-
ki, ale nie wiedzieli jak wyglądamy. 
Pierwszy teledysk nakręciliśmy chyba 
dopiero w 1993 roku. Potem telewizja 
zaczęła się zmieniać. Powstaliśmy tak 
bardzo okazyjnie, a gramy już 24 lata, 
w ubiegłym roku wyszła nasza szes-
nasta płyta. 

– „Zadzwońcie po milicję!” to pły-
ta bardzo nietypowa w Waszym re-
pertuarze. 

– To pierwsza poważna płyta ze-
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społu Big Cyc z piosenkami kapel 
podziemnych z czasów stanu wojen-
nego. Wygrzebaliśmy ze starych szu-
flad zapomniane zespoły i nagraliśmy 
ich piosenki na nowo. Zbyt proste 
byłoby przypomnienie piosenek ze-
społów: Kryzys czy Dezerter. Dlatego 
wzięliśmy na warsztat mniej znane 
grupy tego okresu: Celę nr 3, Miki 
Mausoleum, Karcer, Brzytwę Ojca czy 
Współczynnik Inteligencji i nagrali-
śmy ich utwory w nowych, czasem za-
skakujących wersjach. Płytę uzupełni-
liśmy dźwiękami pozyskanymi z IPN, 
takimi jak: okrzyki z demonstracji, 
atak ZOMO, strzały, komunikaty ra-
diowe o wprowadzeniu godziny mili-
cyjnej. To tworzy ścieżkę dźwiękową, 
która może być pomocą naukową na 
lekcjach historii w szkole.

– Jak dziś miewa się Big Cyc?
– Robimy swoje, wydajemy kolejne 

płyty, organizujemy koncerty, które 
gromadzą rzesze fanów i mają do-
bre recenzje. Zespół, mimo wielu lat 
ostrego grania, jest w dobrej kondycji 
psychicznej i fizycznej. Myślę, że lu-
dzie wyczuwają prawdę i szczerość 
w tym co robimy. Jesteśmy takim nie-
typowym zespołem, który wyśmiewa 
wszystko i wszystkich. To działa, jak 
terapia. Pomagamy ludziom odreago-
wać. Ludzie lubią śmiać się z innych, 
a nie z siebie, ale to już się zmienia.

– Czy trudno jest rozśmieszyć Po-
laków?

– Polacy traktują siebie bardzo serio 
i nie mają dystansu do własnego życia. 
W Polsce jak ktoś się za dużo uśmie-
cha, to myślą, że albo pijany, albo 
głupi. Oczywiście pomijam służbową 
uprzejmość. Ludzie są raczej agresyw-
nie i nieufnie do siebie nastawieni. Ale 
jeśli trafi się człowiek, który potrafi 
p u - blicznie śmiać się z siebie, 

to jest uwielbiany. Na 
przykład Jurek Owsiak, 
który według wszelkich 

kryteriów nie powinien 
zostać człowiekiem medial-

nym, a stał się wręcz idolem. 
Dlaczego? Bo jest autentyczny, 
normalny, robi coś pozytywne-

go, na dodatek na wesoło, z przymru-
żeniem oka. Może ludziom potrzebny 

jest taki uśmiech, takie wariactwo 
w trampkach i czerwonych dżinsach? 
On odkrył, że potrzeba takich pozy-
tywnych świrów, że świry popycha-
ją świat naprzód. Tak samo Big Cyc 
– zespół z akademika, śpiewający o 
dziwnych rzeczach, według wszel-
kich prawideł nie powinien się wybić. 
Pewnie jednak jest to pozytywne wa-
riactwo. Czasem, a nawet bardzo czę-
sto, trzeba iść pod prąd, postawić coś 
na głowie. W tym wygłupianiu się Big 
Cyca nie było wygłupiania się dla sa-
mego wygłupiania. Na przykład „Ma-
kumba”, która stała się przebojem w 
dyskotekach, to antyrasistowska pio-
senka, w której czarnoskóry student 
poznaje Polkę i chce się zapisać do 
KPN. Zależy mi na tym, aby piosenki, 
które wydają się mocno rozrywkowe, 
niosły w sobie jakąś treść. Nie ma nic 
gorszego niż piosenka o „dupie Mary-
ni”, choć niektórym takie piosenki się 
podobają

– Działasz na tylu polach, że śmia-
ło można Cię nazwać człowiekiem 
renesansu. Czy któraś z tych dzie-
dzin jest Ci szczególnie bliska?

– Wszystkie moje aktywności jakoś 
się uzupełniają. Mam tyle tempera-
mentu, że nudziłbym się uprawiając 
tylko jedną działeczkę. Jak jadę w tra-
sę z zespołem, to chętnie wracam do 
domu i siadam przed komputerem. 
Jak za długo siedzę przed kompute-
rem, to chętnie idę sobie do telewizji 
i nagrywam jakiś program, a z telewi-
zji chętnie jadę na jakąś imprezę i ją 
poprowadzę. Jak widać, w zasadzie 
to się wszystko razem komponuje. 
Chociaż niewątpliwie Big Cyc jest 
takim moim najważniejszym, sztan-
darowym zajęciem, z którym jestem 
kojarzony. Są jeszcze felietony, które 
pisałem już w Gilotynie. Można po-
wiedzieć, że jako felietonista debiuto-
wałem w wieku 17 lat. Od 2002 jestem 
stałym felietonistą tygodnika społecz-
no-politycznego „Wprost”.

– Tematów do felietonów Ci nie 
brakuje?

– Mam nadzieję, że nigdy nie bę-
dzie brakować. Polska jest krajem, 
w którym chyba nigdy nie zabraknie 
tematów dla felietonistów, choć tak 

naprawdę mam marzenie, aby Polska 
była nudnym krajem. My, satyrycy, 
w tym nudnym kraju znajdziemy sobie 
jakieś tematy do naszych felietonów. 
Niestety, na to, aby polskie wzburzo-
ne morze się uspokoiło, w ciągu naj-
bliższych kilkudziesięciu lat nie ma 
szans. Polacy mają taki temperament, 
że w naszym kraju zawsze będą się 
pojawiać jakieś absurdy i afery. Musi-
my sobie uświadomić, że wolność jest 
wspaniałym stanem dla człowieka ak-
tywnego. Powiem coś przykrego o Po-
lakach, chociaż nie tylko Polaków się 
to tyczy. W narodzie jest sporo osób, 
które mają mentalność niewolników, 
lubią mieć szefa nad sobą, chcą aby 
ktoś za nich decydował. Natomiast 
ja mam w sobie żyłkę awanturniczą, 
która powoduje, że lubię drażnić się 
ze światem. Teraz jestem za grzeczny 
i tylko czekam na jakąś okazję, aby 
wykręcić jakiś skandal. 

– Ludzie oczekują od Ciebie skan-
dali?

– Kiedyś Grażyna Torbicka zapro-
siła mnie do programu „Smak ciem-
ności”. Jednym z prowadzących był 
niewidomy dziennikarz, oczywiście 
świetnie poruszający się w absolutnej 
ciemności, w której toczyła się pierw-
sza część programu. Nie da się ukryć, 
że w ciemności oczekiwano ode mnie 
jakichś skandali. Okazało się jednak, 
że Skiba jest za normalny, coś tam 
jeszcze wie, wysławia się jak człowiek 
po studiach. To było zaskoczeniem. 
Zrozumiałem wtedy, że mam wizeru-
nek skandalisty. Ludzie, którzy się ze 
mną stykają, dziwią się, że jestem taki 
normalny. Być może jestem takim pie-
skiem, który już dawno temu szczekał 
i gryzł, a teraz, jak gryzie, to tylko dla 
zabawy. A może dojrzewa we mnie 
potrzeba jakiegoś kolejnego skandalu 
i szukam teraz okazji?

– Starasz się chronić swoją pry-
watność, ale mimo to zapytam – jaki 
jesteś w domu, choć pewnie rzadko 
w nim bywasz?

– Niestety, to prawda, w domu je-
stem gościem. Często, trochę w formie 
żartu, rodzina oprowadza mnie po 
moim własnym domu, który znajduje 
się na rogatkach Gdańska. Na mojej 
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nieobecności cierpi oczywiście rodzi-
na, ale już chyba przyzwyczaiła się, 
że są takie okresy, kiedy wyjeżdżam 
w trasy. Jednak sama świadomość ist-
nienia ojca jest dla moich synów bar-
dzo ważna. Wiedzą, że przyjeżdża, 
dogląda i interesuje się.

– Jak dogadujecie się z żoną? Ty 
jesteś artystą, a żona naukowcem. To 
trudny mariaż?

– Żona jest lektorem łaciny i greki, 
a konkretnie języka starogreckiego. Ja 
jestem zwolennikiem teorii, że dobrze 
jest mieć tę drugą połówkę nie ze swo-
jego świata i nie ze swojego zawodu. 
Jest wiele przykładów na to, że np. 
małżeństwa aktorskie rozpadają się, 
muzyczne też, choć nie zawsze. My 
z żoną po prostu mamy dwa różne 
światy. Świat domowy jest absolutnie 
światem wspólnym. Mamy taką zasa-
dę, że show biznes i scena kończą się 
wraz z przekroczeniem progu miesz-
kania. Żona ma jeszcze jedną zasadę, 
nie wpuszcza dziennikarzy do domu, 
choć na początku kariery trochę mi to 
przeszkadzało. Zdjęć Skiby na scenie 
jest wiele i to nikogo nie interesuje, 
ale Skiba zmywający talerze czy od-
kurzający dywan to byłoby ciekawe. 
Moja żona też się nie fotografuje. 
Gdy w Gdańsku na jakiejś imprezie 
fotoreporter zrobił nam zdjęcie, była 
bardzo zła. Myślę, że jest to dobra po-
lityka ukrycia się przed mediami. Ja 
też w wywiadach mówię tylko to, że 
mam żonę, synów i staram się unikać 
szczegółów dotyczących rodziny. 

– Jak każdy dumny ojciec pochwa-
lisz się chyba synami? Czym się zaj-
mują, czy poszli w Twoje ślady?

– Młodszy syn jest gitarzystą i muzy-
kiem, fanem rocka. Starszy raczej idzie 
w ślady mamy – to naukowiec, czyta 
książki, jest na studiach doktoranckich. 
Wybrał bardzo nie rockandrollową 
drogę, ale to bardzo dobrze, że jeden 
jest typem bardziej naukowym, a drugi 
muzykiem. Ten syn, który jest bardziej 
po tacie, był kiedyś ze mną w Trójce 
i do niego było więcej pytań i maili niż 
do mnie. Jedna nauczycielka napisała: 
To niemożliwe, że dziewięciolatek wypo-

w i a d a 
takie zdania. 
Ale on jest oczyta-
ny i rzeczywiście bardzo 
mądrze mówił o muzyce. To 
dobrze gdy dziecko ma pasje i zain-
teresowania, nie ma nic gorszego jak 
siedząca na facebooku dzieciarnia bez 
zainteresowań. Dziś dzieci nie czytają 
książek, to jest zmora naszych czasów. 
A wracając do synów, to oni nie lubią 
wywiadów typu: co tata robi, a po-
wiedz coś o tacie. 

– Dość często, jak na tak zajętego 
człowieka, bywasz na Śląsku. Przy-
pomnij jakieś sytuacje, które zapadły 
Ci w pamięć i z tym miejscem zawsze 
będą Ci się kojarzyć.

– Na Śląsku zagraliśmy wiele cu-
downych koncertów. Pamiętam kon-
certy w katowickim Spodku, czy na 
imprezach studenckich w Gliwicach. 
Właściwie nie ma miasta w tym rejo-
nie, do którego byśmy nie zawitali. Tu 
nagraliśmy też kilka ciekawych tele-
dysków. Mało kto wie, że nasz słynny 
teledysk do piosenki „Rudy się żeni” 
był kręcony na słynnym Nikiszowcu. 
W latach 90. cała nasza ekipa technicz-
na wywodziła się ze Śląska. Tu rów-
nież przeżyliśmy wiele ciekawych 
imprez, choćby w klubie Lemoniada 
czy Too Be Free. Nie bez znaczenia 
jest fakt, że właśnie na Śląsku mamy 
wielu przyjaciół, dlatego zawsze chęt-
nie tu przyjeżdżamy. Jestem również 
stałym gościem turnieju golfowego 
w Siemianowicach Śląskich Silesia 
Business&Life Golf Cup. 

– Czujesz się człowiekiem sukcesu?
– Czuję się w tym sensie, że upra-

wiam zawód, który lubię. Myślę, że 
będę uprawiał go do końca życia, bo 
nie zamierzam przejść na emeryturę. 
Emerytura źle mi się kojarzy, ze sta-
nem hibernacji. Ja długo zamierzam 
być aktywny, mam nadzieję, że zdro-
wie mi na to pozwoli. I to jest sukces, 
bo mam wielu znajomych, którzy 
uprawiają zawód, który im nie od-
powiada  i co tydzień marzą, by do-
trwać do piątku. Pewnie to polega na 
tym, że wiele prac trudno pokochać. 

W moim przypadku żar-
t y , grepsy, które zawsze lubi-
łem, stały się częścią mojego zawodu. 
Happeningi, satyra, pisanie piosenek, 
robienie show stało się moim życiem i 
mogę utrzymać z tego rodzinę. Poza 
tym sprzedałem dwa miliony płyt w 
tym kraju. Dziś, kiedy płyty w ogóle 
się nie sprzedają, nie każdy może po-
chwalić się takim wynikiem. Albo na 
przykład przebój „Makumba”, który 
był w 250 rozgłośniach na pierwszym 
miejscu przez trzy miesiące, za co do-
staliśmy nagrodę stacji radiowych. 
To są sukcesy. Piosenka zrobiona dla 
serialu „Świat według Kiepskich” też 
w dużym stopniu sprawiła, że miał on 
wielomilionową oglądalność. Zapro-
szono nas do napisania tej piosenki po 
sukcesie „Makumby”. Chodziło o to, 
aby przekonać młodzież do tego se-
rialu. Piosenka miała być takim wabi-
kiem. Tutaj oczywiście zadziałał talent 
Andrzeja Grabowskiego i scenariusz. 
Czujemy się jednak współtwórcami 
tego sukcesu. Jestem już dojrzałym 
artystą w średnim wieku i zdaję sobie 
sprawę z tego, że kariera jest prze-
wrotna, czasem jesteś na absolutnym 
topie, a czasem trochę niżej.

– Pomimo ogromnej różnorodno-
ści zajęć, znalazłeś ostatnio czas na 
coś nowego. Zdradzisz co to jest?

– Piszę razem z kolegą Maćkiem 
Kraszewskim scenariusze filmowe. To 
coś nowego dla mnie. Jeden z naszych 
scenariuszy został pozytywnie zwery-
fikowany. Jestem w przededniu pro-
jektu filmowego, który w przyszłym 
roku ma realne szanse na realizację. 
Mamy przychylność poważnego 
producenta filmowego, który 
chce zaangażować środki 
finansowe. Już napisali-
śmy jeden scenariusz, 
a ja mam pomysł na 
trzy następne. 
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Wydaję też następną książkę o Poma-
rańczowej Alternatywie. Mam pewien 
dystans czasowy oraz sporo materia-
łów i dokumentów. Książkę chce wy-
dać Narodowe Centrum Kultury. To 
będzie wystrzałowa lektura.

– Jak sobie wyobrażasz Ski-
bę za dziesięć lat?

– Mam nadzieję, że 
bez większych zmian. 

Myślę, że będę w trasie, 
będę kręcił programy tele-

wizyjne, pisał felietony… Może uda 
mi się nieco schudnąć?
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Golf sportem dla wszystkich
SYLWETKA

Z Wiesławem Kapralem – prezesem Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowi-
cach Śląskich, rozmawia Wioletta Tkocz.

– Prezesem Śląskiego Klubu Golfo-
wego jest Pan wprawdzie od marca, ale 
z siemianowickim polem golfowym jest 
Pan związany od początku jego istnie-
nia. Jak wspomina Pan tamten czas?

– Wspominam go romantycznie, cho-
ciaż było to bardzo dawno, bo w latach 
90. Wtedy Śląski Klub Golfowy znany 
był tylko z nazwy. Wszyscy należeliśmy 
wówczas do klubów czeskich, bo były 
najbliżej. W Siemianowicach do dyspo-
zycji mieliśmy kawałek łąki. Bawiliśmy 
się, trenowaliśmy i zarażaliśmy kolejne 
osoby golfem. Klub od początku był or-
ganizacją non profit, musieliśmy więc 
z własnych środków wybudować pole 
i utrzymywać je. Po latach okazało się, że 
to się da zrobić. To ewenement, bo w Pol-
sce nie ma drugiego takiego przykładu. 
Wróćmy jednak do lat 90. Zaczynaliśmy, 
jak wspomniałem, od łąki. Potem zrobi-
liśmy pole do ćwiczeń. Zaczęło na siebie 
zarabiać, przychodziło coraz więcej osób, 

mieliśmy więc coraz więcej składek. Po 
czterech latach wybudowaliśmy trzy czy 
cztery dołki, potem powstały kolejne 
i mieliśmy ich już dziewięć. Wtedy mo-
gliśmy grać turnieje, chociaż normalne 
pole golfowe ma 18 dołków, to można 
też grać dwa razy po dziewięć. Od pięciu 
lat mamy 18-dołkowe pole, które z roku 
na rok jest ładniejsze. Oczywiście dużo 
jeszcze mamy do zrobienia, ale możemy 
wydawać tylko tyle pieniędzy, ile zbie-
rzemy. 

– Jeśli wraca Pan pamięcią do tam-
tych czasów, to jaka refleksja nasuwa 
się Panu dzisiaj? 

– Nie spodziewałem się, że golf 
w moim życiu będzie tak bardzo zna-
czący. Zresztą gdy obserwuję kolegów, 
którzy przyszli do tego sportu z innych 
dyscyplin sportowych, to zdaję sobie 
sprawę czym tak naprawdę jest golf. To 
nie jest tylko gra, dla wielu osób jest to 
po prostu sposób na życie i ogromna pa-
sja. Jeśli ktoś z boku patrzy na grającego 
golfistę to pewnie trudno mu uwierzyć, 
że golf może tak wciągać. Z daleka nie 
widać ile adrenaliny jest w grających. 
Ludzie, którzy kończą karierę w spor-
tach dynamicznych, takich jak piłka noż-
na czy hokej, zaczynają grać w golfa, jak 
na przykład Jerzy Dudek czy Mariusz 
Czerkawski. Trudno ich posądzić, że nie 
mają potrzeby dynamiki. W tym sporcie 
jest coś niesamowitego. Jest to wspania-
ła gra, nie mówiąc już o walorach zdro-
wotnych. W trakcie gry ciągle obcuje się 
z przyrodą i jest się aktywnym. Ta ak-
tywność jest naprawdę zdrowa, nie ma 
obciążeń dynamicznych. Po grze w golfa 
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człowiek czuje się bardzo zmęczony, bo 
jest to kilka godzin dosyć solidnej pracy: 
chodzenie, kilkaset przysiadów, kilkaset 
uderzeń w piłkę. U mnie kilkanaście lat 
temu stwierdzono zwyrodnienie biodra, 
powiedziano mi, że wkrótce będę musiał 
poddać się operacji. Na szczęście choro-
ba nie postępuje. Gram w golfa i na bio-
dro nie narzekam.

– Jak ocenia Pan kondycję klubu? 
W którą stronę powinien podążyć jego 
rozwój?

– U nas nigdy nie będzie bogatego klu-
bu z pięknym zapleczem socjalnym, bo 
nie jesteśmy w stanie zgromadzić odpo-
wiednich środków. Chcielibyśmy jednak 
doskonalić nasze pole, aby było coraz 
ładniejsze. To jest najważniejsza sprawa. 
Niedawno były u nas Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski Kobiet. Było nam 
milo słyszeć relacje pań, które były za-
skoczone, że grały na tak pięknym polu. 

Mamy coraz więcej chętnych, którzy 
przyjeżdżają do nas z różnych miejsc, 
myślimy więc, aby zrobić lądowisko dla 
helikopterów. 

– Jakimi turniejami, rozgrywanymi 
na Waszym polu golfowym, możecie 
się pochwalić?

– Organizujemy mnóstwo turniejów, 
około 50-55 w ciągu roku. Mają one róż-
ną rangę – są mistrzostwa klubu, Śląska, 
turniej mieszkańców Katowic czy turnie-
je o zasięgu ogólnokrajowym, jak wspo-
mniane Międzynarodowe Mistrzostwa 
Polski Kobiet. Grają u nas nawet zawo-
dowi golfiści, w tym roku po raz kolejny 
odbył się zawodowy turniej zorganizo-
wany zresztą przy udziale magazynu 
„Silesia Business & Life” PGA Golf Cup 
2012. Są też turnieje kameralne. Na przy-
kład ktoś robi sobie imieniny, rezerwuje 
pole i organizuje turniej. W lecie mamy 
cykl Turniejów o Puchar Lata, spotyka-
my się w każdą środę i gramy.

– Czy może Pan zdradzić plany klubu 
na najbliższą przyszłość?

– Wszystko będzie zależało od tego ilu 
nas będzie, bo, jak wspominałem, nasz 
główny przychód pochodzi ze składek 
członkowskich. Dzisiaj klub liczy około 
400 członków. Jeśli nas będzie więcej, 
to będziemy mogli więcej zrobić. Chce-
my zakupić więcej maszyn, wybudować 
hangar na ten sprzęt i ciągle doskonalić 
pole. Musimy też zbudować większy 
parking, bo na dotychczasowym już się 
nie mieścimy. Mnóstwo rzeczy jest jesz-
cze do zrobienia, więc przez najbliższe 
lata nie będziemy się nudzić. 

– W jaki sposób zamierza Pan popu-
laryzować golfa i czy ten sport nadal 
wymaga popularyzacji?

– Prowadzenie działalności oświatowej 
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, a 
w szczególności popularyzowanie i upo-
wszechnianie gry w golfa wśród dzieci, 
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młodzieży i dorosłych. Tworzenie i za-
cieśnianie więzi towarzyskich między 
członkami klubu i ich rodzinami dzięki 
wspólnemu zainteresowaniu golfem. To 
są dwa główne cele statutowe Śląskiego 
Klubu Golfowego i cały czas staramy się 
je realizować. Dla mnie najistotniejszą 
rzeczą jest dotarcie do szerokiej rzeszy 
mieszkańców Śląska z informacją, że golf 
jest sportem dla każdego. Ludzie często 
myślą, że to elitarna gra, która jest nie-
dostępna dla wszystkich, bo jest bardzo 
droga. Nieprawda, to jest mit! Jeśli cho-
dzi o koszty, jest to porównywalny sport 
z nartami. Jeśli ktoś intensywniej gra, to 
jest nawet taniej. Nasza składka człon-
kowska wynosi 1 700 zł rocznie, za te 
pieniądze można grać w golfa codzien-
nie przez cały rok. Wprawdzie duży wy-
datek, bo 4600 zł, trzeba ponieść jak się 
wstępuje do klubu, ale ponosi go się raz 
w życiu. Staramy się zresztą tę kwotę roz-
łożyć na raty, żeby ten ciężar troszeczkę 

złagodzić. Dla początkujących golfistów 
mamy różnego rodzaju promocje. Nie od 
razu trzeba zostać członkiem, można naj-
pierw sprawdzić czy rzeczywiście polubi 
się tę grę. 

– Kompletując sprzęt i ubiór, z jakim 
wydatkiem początkujący golfista musi 
się liczyć?

– Oczywiście na sprzęt i ubiór moż-
na wydać mnóstwo pieniędzy, jeśli ktoś 
chce i go stać. Tak naprawdę sprzęt nie 
jest wcale aż tak drogi, tym bardziej, że 
jest bardzo trwały. Latami można grać 
jednym zestawem kijów, a można go 
kupić już za tysiąc złotych, używany 
nawet za 500 zł. Jeśli chodzi o ubiór, to 
koszulki i spodnie każdy ma w domu. Są 
oczywiście pewne zasady, nie wolno w 
grać w T-shirtach ani w dżinsach, koszul-
ka musi mieć kołnierzyk lub golf. War-
to natomiast kupić sobie buty do golfa. 
Wprawdzie można grać w tenisówkach, 

ale lepiej mieć odpowiednie obuwie, bo 
ono pomaga. Do tego dochodzi jedna 
rękawiczka i parę piłek, więc niepraw-
dą jest, że sprzęt jest bardzo drogi, a gra 
w golfa nie jest na przeciętną kieszeń. Na 
nasze pole przyjeżdżają ludzie drogimi 
limuzynami, ale przyjeżdżają też na ro-
werach, bo nie mają samochodu. Grają 
w golfa i stać ich na to. Jeden z naszych 
najstarszych golfistów pracuje na przy-
kład jako stróż.

– Czy rzeczywiście na polu golfowym 
wiek nie odgrywa większej roli?

– Golf, oprócz walorów, o których mó-
wiłem, jest fantastyczną grą i dzięki niej 
można być sportowcem do końca życia. 
Mamy golfistów, którzy mają już osiem-
dziesiątkę i nie myślą o wycofaniu się 
z czynnej gry. System handicapów po-
woduje, że gracz, który nie ma wielkich 
umiejętności, może współzawodniczyć 
z bardzo dobrym zawodnikiem i z nim 
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wygrać. Ten system pozwala wyrówny-
wać szanse grających.

– Czy golf jest sportem atrakcyjnym 
dla dzieci?

– Oczywiście, najlepsi golfiści zaczynali 
treningi w czwartym-piątym roku życia. 
Mamy grupę przedszkolaków, którzy re-
gularnie przychodzą ćwiczyć. Gra w gol-
fa sprawia im frajdę, naprawdę świetnie 
się bawią. Udostępniamy również nasze 
pole osobom niepełnosprawnym. Jest 
taka organizacja, która korzysta z niego 
regularnie, golf bardzo tym ludziom po-
maga, to dla nich doskonała terapia. Pol-

ski Związek Golfa docenił naszą działal-
ność na rzecz osób niepełnosprawnych 
i przyznał nam nagrodę. Otrzymaliśmy 
również wyróżnienie za największą licz-
bę członków w klubie i kobiet. Kiedyś 
kobiety nie mogły grać w golfa, miały za-
kaz wstępu na pola golfowe. Dziś grają 
tak jak mężczyźni, a powiedziałbym, że 
nawet ładniej. Panie chętnie organizują 
swoje zawody i bardzo dobrze bawią się 
przy tej grze. 

– Ile godzin trzeba spędzić na polu, 
aby stać się pełnoprawnym golfistą?

– Przy naszym polu działa Śląska Aka-
demia Golfa, prowadzi ją trzech profe-
sjonalnych golfistów. Dziesięć lekcji gry 
w golfa kosztuje 499 zł. Na koniec cyklu 
trzeba zdać egzamin i wtedy dostaje 
się takie „prawo jazdy do gry w golfa”, 
czyli tak zwaną zieloną kartę. Egzami-

nujący sprawdzają nie tylko umiejętno-
ści praktyczne, ale też znajomość zasad 
gry. Przepisy gry w golfa są mniej więcej 
jak kodeks karny i trzeba ich ściśle prze-
strzegać. Po takim kursie można zostać 
golfistą. Zielona karta uprawnia do gry 
w golfa na całym świecie i udziału w za-
wodach. Jest to taka przepustka, bo bez 
podstawowych umiejętności nie można 
z ulicy wejść na pole golfowe. Trzeba 
przestrzegać pewnych zasad bezpie-
czeństwa i wiedzieć, jak się zachować. 
Zawsze można jednak popróbować na 
polu ćwiczebnym, u nas wiaderko piłek 
kosztuje tylko 8 zł. Zachęcałbym jednak 

do zrobienia kursu, ponieważ trudno sa-
memu nauczyć się grać. Długo to trwa, 
a potem trudno odzwyczaić się od niedo-
brych nawyków. 

– Gra w golfa posiada też spore walo-
ry wychowawcze… 

– Oprócz reguł gry w golfa, których 
trzeba ściśle przestrzegać, równie ważna 
jest też etykieta gry. Jest bardzo wycho-
wawcza, bo golfista nie może oszukiwać 
i musi się odpowiednio zachowywać 
w swoim środowisku. Zauważyłem, 
że początkujący golfiści, kiedy nikt nie 
widzi, próbują sobie czasem pomóc, 
popchnąć piłkę, aby lepiej leżała. Nato-
miast z czasem, jak zauważą, że jest to 
bardzo napiętnowane, przestają to ro-
bić. Grając w golfa człowiek nie tylko 
elegancko się zachowuje, ale po prostu 
staje się lepszy. 

– W którym momencie życia zaczę-
ła się Pana przygoda z golfem? Był to 
przypadek czy przemyślany wybór? 

– Szesnaście lat temu przeczytałem 
ogłoszenie w gazecie, że Śląski Klub Gol-
fowy zaprasza chętnych do gry w golfa 
i od razu pobiegłem. Wcześniej jeździ-
łem trochę po świecie i ciągle bywałem 
koło pól golfowych. Korciło mnie, aby 
tam wstąpić, ale czułem, że prosto z uli-
cy nie wolno wejść i grać. Kiedy pojawiła 
się okazja, postanowiłem pójść i zoba-
czyć. Zacząłem coraz intensywniej grać. 
W czerwcu zapisałem się do klubu, a już 

jesienią pojechaliśmy z kolegami grać 
w golfa do Tunezji. To była pierwsza 
wyprawa ŚKG w świat. U nas w zimie 
trudno grać, aczkolwiek mamy opcję zi-
mowych dołków i jak nie ma śniegu to 
zawsze można zobaczyć kogoś spaceru-
jącego po polu. Jest to jednak trochę inna 
gra, więc jesienią i zimą, jak tylko kogoś 
stać, wyjeżdża się do ciepłych krajów. 
To taki sam wyjazd jak na narty, tyle że 
mniej kosztowny. Nasz klub ma podpi-
sane umowy partnerskie z wieloma klu-
bami i możemy grać na preferencyjnych 
warunkach. 

– Rozumiem, że gry w golfa nie za-
mieniłby Pan na inny sport?

– Nigdy. Uprawiałem wiele sportów, 
szukałem czegoś, co będzie mnie pasjono-
wało, i długo nie mogłem znaleźć. Dopie-
ro golf stał się moją prawdziwą pasją. Te-
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raz nie wyobrażam sobie życia bez golfa. 
Golfista jedzie na urlop tylko tam, gdzie 
jest pole. Zamiast leżeć na piasku, może 
aktywnie spędzać czas. Wie pani, ja nawet 
grywam w swoim biurze, mam dołek i kij. 
Gdy czasem nie bardzo potrafię pozbierać 
myśli, wtedy kilka razy uderzę piłeczkę 
i wszystko zaczyna mi się układać. 

– Dużo pól golfowych funkcjonuje 
na Śląsku? Nie obawiacie się konku-
rencji?

– Jeśli chodzi o Śląsk, to jest jeszcze 
pole w Pszczynie i buduje się w Bytomiu. 
Tychy mają natomiast pole ćwiczebne. 
Piękne obiekty są w Krakowie, we Wro-
cławiu i w Częstochowie. Ten sport tak 
szybko się rozwija, że nie trzeba obawiać 
się konkurencji. Jak będzie więcej pól 
golfowych, to przybędzie też graczy. 

– Rzeczywiście, coraz więcej osób gra 
w golfa. Jak się Panu wydaje – więk-
szość grających ulega fascynacji tym 
sportem czy raczej modzie? 

– Jeśli golf staje się modny, to bardzo 
się cieszę, bo jest to fantastyczna gra i cu-
downy sposób na życie. Myślę jednak, 
że duża część społeczeństwa uważa, że 
jest to gra dla snobów i w gruncie rzeczy 
jest nieciekawa. To są mity, które musi-
my przełamać. Gdyby upowszechniła się 
opinia, że golf jest modny i ludzie chcie-
liby grać, to byłoby super. 

– W jaki sposób chce Pan przyciągnąć 
na pole golfowe mieszkańców Katowic 
i jak zachęcić do gry w golfa?

– Kilka razy w roku robimy dni otwarte, 
staramy się dotrzeć do ludzi, zapraszamy 

ich na nasze pole. Wtedy za darmo mogą 
wziąć kij do ręki i popróbować. U nas jest 
bardzo sympatycznie, mamy restaurację i 
naprawdę przyzwoite warunki. 

– Czy stereotyp, mówiący, że na polu 
golfowym załatwia się sprawy bizneso-
we, jest faktem?

– Oczywiście, można na polu golfo-
wym załatwiać sprawy biznesowe, bo 
jak pozna się człowieka, to łatwiej z nim 
robić interes. W trakcie gry nie ma jed-
nak o tym mowy, bo jesteśmy nią zajęci 
i zafascynowani. Natomiast po golfie czy 
przed golfem jest dużo okazji do rozmów. 
W klubie nabiera się zaufania do człowie-
ka i łatwiej z nim robić wspólny biznes. 

– Pan też jest człowiekiem biznesu. 
Jak łączy Pan pracę zawodową z preze-
sowaniem Śląskiemu Klubowi Golfo-
wemu?

– Teraz, gdy zostałem prezesem, mam 
mniej czasu na granie. Trochę nad tym 
boleję. Ktoś jednak musi być prezesem, 
bo cały zarząd pracuje społecznie. Za-
trudniamy kilka osób na etatach, które 
wykonują codzienną pracę. 

– Mieszkańcy najbliższej okolicy 
chyba chwalą sobie obecność Śląskiego 
Klubu Golfowego? 

– Na początku ludzie nam nie uła-
twiali życia, często coś psuli, bo nie ro-
zumieli tej gry. To jednak się skończyło, 
teraz widać, że otoczenie jest nastawione 
bardzo przyjaźnie. Nie mamy żadnych 
nieprzyjemnych przypadków ani znisz-
czeń. Ludzie zrozumieli, że jest to też dla 
nich. Myślę, że coraz więcej osób docenia 

to, co robimy dla otoczenia. Mamy coraz 
więcej kibiców, którzy spacerują, przy-
stają i oglądają. Okolice pola golfowego 
zrobiły się miejscem rekreacyjnym, któ-
re nawet miasto stara się urozmaicić. Po-
wstał tutaj piękny park. Myślę, że gdyby 
nie było pola golfowego, ten teren tak 
szybko by się nie rozwijał. Ostatnio wy-
dzierżawiliśmy dodatkowe sześć hekta-
rów ziemi od miasta i będziemy robić 
6-dołkowe małe pole ćwiczebne. Mu-
szę podkreślić, że miasto bardzo nam 
sprzyja i idzie na rękę, na przykład tanio 
dzierżawi nam grunt. W innym przy-
padku nie byłoby nas stać na stworzenie 
takiego obiektu. Wszystkie pola golfowe 
w Polsce są wybudowane za duże pie-
niądze, a myśmy to zrobili z własnych 
składek. Wszyscy więc jesteśmy właści-
cielami klubu. 

– Czego chciałby Pan sobie i klubowi 
życzyć na 2013 rok?

– Chciałbym, aby było nas więcej. 
Moim marzeniem jest dotrzeć do szero-
kiej rzeszy ludzi, którzy jeszcze nie wie-
dzą, że chcieliby być golfistami. Mam 
nadzieję, że uda mi się upowszechnić tę 
grę. Jak będzie nas więcej, to będziemy 
mieli więcej pieniędzy na rozwój pola 
i stanie się ono jeszcze piękniejsze. No 
i mam nadzieję, że któregoś dnia już nikt 
nie będzie mówił, że golf jest to gra dla 
snobów i bogaczy, bo tak nie jest. Chciał-
bym zachęcić wszystkich, którzy jeszcze 
się wahają, aby przyszli zobaczyć, spró-
bowali zagrać, a potem sami ocenili jaką 
grą jest golf.

– Dziękuję za rozmowę.

The Silesian Golf Club

www.slaskiklubgolfowy.pl

Siemianowice Śląskie
18 Hole Course
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dokonanych zakupów* na swoje 
osobiste konto korzyści. Natomiast, 
od kwoty 22,50 PLN otrzymują 
przelew na swoje prywatne konto 
bankowe. Karta Cashback jest kartą 
korzyści, którą należy okazać przy 
kasie, przed dokonaniem płatności 
u akceptujących ją Partnerów 
Handlowych. Do 2% zwrotu 
pieniędzy zostanie niezwłocznie 
zaksięgowane na koncie korzyści 
Uczestnika Programu. Dzięki 
mobilnej aplikacji Lyoness lub 
poprzez mobilny portal m.lyoness.net
Uczestnicy Programu mogą nabyć 
i realizować bony elektroniczne za 
pomocą smartfonów i tabletów. 
W zależności od danego Partnera 
Handlowego, Uczestnicy Programu 
Lyoness otrzymują określone 
korzyści. Dzięki oryginalnym bonom 
nabytym w Lyoness Uczestnicy 
Programu mogą dokonywać płatności 
bezgotówkowych u wielu Partnerów 
Handlowych, a przy tym oszczędzać 
pieniądze i czerpać korzyści z 
uczestnictwa. Bony można zamówić 
drogą pisemną, online lub poprzez 
urządzenia mobilne. Z Lyoness 

dokonanych zakupów* na swoje dokonanych zakupów* na swoje 
osobiste konto korzyści. Natomiast, 
od kwoty 22,50 PLN otrzymują 
przelew na swoje prywatne konto 
bankowe. Karta Cashback jest kartą 
korzyści, którą należy okazać przy 
kasie, przed dokonaniem płatności 

dokonanych zakupów* na swoje 

Lyoness - w zakupach jest przyszłość
Zwrot pieniędzy przy każdym zakupie* - dokładnie tę korzyść oferuje wspólnota zakupowa Lyoness. 
20.000 Partnerów Handlowych w sektorze handlu i usług, 2,2 mln Uczestników Programu oraz 
obecność na każdym kontynencie – powyższe dane potwierdzają ogromny sukces tej idei.

Wspólnota Lyoness została 
założona w 2003 roku przez 
Austriaka Huberta Freidla i od 
tego czasu zapewnia Uczestnikom 
Programu „cashback”, czyli „zwrot 
pieniędzy przy każdym zakupie*”. 
Lyoness jest dziś ponadbranżową i 
ponadkrajową wspólnotą zakupową, 
ale także programem lojalnościowym 
w regionalnym, krajowym i 
międzynarodowym handlu. Lyoness 
stanowi wyjątkową sieć, w której 
wszyscy zyskują: Uczestnicy 
otrzymują zwrot pieniędzy, a Partnerzy 
Handlowi zdobywają więcej klientów. 
Dlatego też, klienci ci, jako Uczestnicy 
Programu Lyoness, dokonują 
zakupów głównie u Partnerów 
Handlowych Lyoness. W ten sposób 
działa strategia win-win-win, będąca 
podstawą wspólnoty zakupowej 
Lyoness. Obecnie fi rma działa 
aktywnie w 28 krajach Europy oraz 
w USA, Kanadzie, Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich, Katarze, 
Republice Południowej Afryki, Brazylii 
i rejonie Azji i Pacyfi ku (Hongkong, 
Makau, Australia) i liczy około 2,2 mln 
Uczestników Programu. Lyoness dąży 
do tego, aby do 2015 roku wspólnota 
zakupowa rozwinęła się w 33 krajach 
Europy oraz w Azji Środkowej, Afryce, 
Azji i Ameryce Południowej.

Zwrot pieniędzy dzięki 
czterem możliwościom 
dokonywania zakupów 
z Lyoness

Dotychczas Uczestnicy Programu 
zyskiwali, wykorzystując cztery 
możliwości dokonywania zakupów 
w 150.000 punktów partnerskich 
i w 2.800 sklepach internetowych 
na całym świecie. Dokonując 
zakupów z kartą Cashback, bonami 
elektronicznymi (mobilny Cashback), 
bonami oryginalnymi Partnerów 
Handlowych Lyoness lub korzystając 
z wygody zakupów online, kupujący 
czerpią wyjątkową korzyść: otrzymują 
natychmiast do 2% zwrotu z wartości 

można również dokonywać zakupów 
online. Wystarczy zalogować się 
na stronie internetowej Lyoness, 
wybrać odpowiedniego Partnera 
Handlowego i czerpać korzyści z 
zakupów! Poza czterema sposobami 
dokonywania zakupów, Lyoness 
oferuje Uczestnikom Programu 
również inne przywileje w postaci 
dodatkowych bonusów. Bonusy  te 
można zrealizować online na stronie  
www.lyoness.pl.

Oszczędzanie pieniędzy 
i czynienie dobra

Corporate Social Responsibility 
jest ideą od początku głęboko 
zakorzenioną w fi lozofi i fi rmy Lyoness. 
Z Lyoness Uczestnicy nie tylko 
oszczędzają pieniądze, ale także czynią 
dobro wraz z każdym zakupem. Część 
pieniędzy z każdego zakupu zostaje 
przeznaczona na Lyoness Child & 
Family Foundation oraz Lyoness 
Greenfi nity Foundation. Ze środków 
tych fi nansowane są projekty Fundacji 
z zakresu kształcenia, niesienia 
pomocy i ochrony środowiska.

*tylko u Partnerów Handlowych Lyoness 



83SILESIA BUSINESS & LIFE

dokonanych zakupów* na swoje 
osobiste konto korzyści. Natomiast, 
od kwoty 22,50 PLN otrzymują 
przelew na swoje prywatne konto 
bankowe. Karta Cashback jest kartą 
korzyści, którą należy okazać przy 
kasie, przed dokonaniem płatności 
u akceptujących ją Partnerów 
Handlowych. Do 2% zwrotu 
pieniędzy zostanie niezwłocznie 
zaksięgowane na koncie korzyści 
Uczestnika Programu. Dzięki 
mobilnej aplikacji Lyoness lub 
poprzez mobilny portal m.lyoness.net
Uczestnicy Programu mogą nabyć 
i realizować bony elektroniczne za 
pomocą smartfonów i tabletów. 
W zależności od danego Partnera 
Handlowego, Uczestnicy Programu 
Lyoness otrzymują określone 
korzyści. Dzięki oryginalnym bonom 
nabytym w Lyoness Uczestnicy 
Programu mogą dokonywać płatności 
bezgotówkowych u wielu Partnerów 
Handlowych, a przy tym oszczędzać 
pieniądze i czerpać korzyści z 
uczestnictwa. Bony można zamówić 
drogą pisemną, online lub poprzez 
urządzenia mobilne. Z Lyoness 

dokonanych zakupów* na swoje dokonanych zakupów* na swoje 
osobiste konto korzyści. Natomiast, 
od kwoty 22,50 PLN otrzymują 
przelew na swoje prywatne konto 
bankowe. Karta Cashback jest kartą 
korzyści, którą należy okazać przy 
kasie, przed dokonaniem płatności 

dokonanych zakupów* na swoje 

Lyoness - w zakupach jest przyszłość
Zwrot pieniędzy przy każdym zakupie* - dokładnie tę korzyść oferuje wspólnota zakupowa Lyoness. 
20.000 Partnerów Handlowych w sektorze handlu i usług, 2,2 mln Uczestników Programu oraz 
obecność na każdym kontynencie – powyższe dane potwierdzają ogromny sukces tej idei.

Wspólnota Lyoness została 
założona w 2003 roku przez 
Austriaka Huberta Freidla i od 
tego czasu zapewnia Uczestnikom 
Programu „cashback”, czyli „zwrot 
pieniędzy przy każdym zakupie*”. 
Lyoness jest dziś ponadbranżową i 
ponadkrajową wspólnotą zakupową, 
ale także programem lojalnościowym 
w regionalnym, krajowym i 
międzynarodowym handlu. Lyoness 
stanowi wyjątkową sieć, w której 
wszyscy zyskują: Uczestnicy 
otrzymują zwrot pieniędzy, a Partnerzy 
Handlowi zdobywają więcej klientów. 
Dlatego też, klienci ci, jako Uczestnicy 
Programu Lyoness, dokonują 
zakupów głównie u Partnerów 
Handlowych Lyoness. W ten sposób 
działa strategia win-win-win, będąca 
podstawą wspólnoty zakupowej 
Lyoness. Obecnie fi rma działa 
aktywnie w 28 krajach Europy oraz 
w USA, Kanadzie, Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich, Katarze, 
Republice Południowej Afryki, Brazylii 
i rejonie Azji i Pacyfi ku (Hongkong, 
Makau, Australia) i liczy około 2,2 mln 
Uczestników Programu. Lyoness dąży 
do tego, aby do 2015 roku wspólnota 
zakupowa rozwinęła się w 33 krajach 
Europy oraz w Azji Środkowej, Afryce, 
Azji i Ameryce Południowej.

Zwrot pieniędzy dzięki 
czterem możliwościom 
dokonywania zakupów 
z Lyoness

Dotychczas Uczestnicy Programu 
zyskiwali, wykorzystując cztery 
możliwości dokonywania zakupów 
w 150.000 punktów partnerskich 
i w 2.800 sklepach internetowych 
na całym świecie. Dokonując 
zakupów z kartą Cashback, bonami 
elektronicznymi (mobilny Cashback), 
bonami oryginalnymi Partnerów 
Handlowych Lyoness lub korzystając 
z wygody zakupów online, kupujący 
czerpią wyjątkową korzyść: otrzymują 
natychmiast do 2% zwrotu z wartości 

można również dokonywać zakupów 
online. Wystarczy zalogować się 
na stronie internetowej Lyoness, 
wybrać odpowiedniego Partnera 
Handlowego i czerpać korzyści z 
zakupów! Poza czterema sposobami 
dokonywania zakupów, Lyoness 
oferuje Uczestnikom Programu 
również inne przywileje w postaci 
dodatkowych bonusów. Bonusy  te 
można zrealizować online na stronie  
www.lyoness.pl.

Oszczędzanie pieniędzy 
i czynienie dobra

Corporate Social Responsibility 
jest ideą od początku głęboko 
zakorzenioną w fi lozofi i fi rmy Lyoness. 
Z Lyoness Uczestnicy nie tylko 
oszczędzają pieniądze, ale także czynią 
dobro wraz z każdym zakupem. Część 
pieniędzy z każdego zakupu zostaje 
przeznaczona na Lyoness Child & 
Family Foundation oraz Lyoness 
Greenfi nity Foundation. Ze środków 
tych fi nansowane są projekty Fundacji 
z zakresu kształcenia, niesienia 
pomocy i ochrony środowiska.

*tylko u Partnerów Handlowych Lyoness 



SILESIA BUSINESS & LIFE84

Synergia – to działa
INFINITI

Efekt synergii w przypadku renomowanych marek, które błyskotliwie i prężnie się rozwijają, 
a przy tym robią to przez pryzmat swoich klientów (lub kibiców), jest bardzo prawdopodobny. 
O pewności, a nie prawdopodobieństwie, takiego efektu w formule wzmacniającej się koope-
racji nie tak dawno przekonała się marka Infiniti oraz Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel.

– Jestem zwolennikiem filozofii, iż za-
wsze, niezależnie od sfery życia, wygrywa 
najlepszy. Grupa Japan Motors to synonim 
najwyższego standardu na rynku motoryza-
cyjnym. Skoro taki podmiot wspiera naszą 
drużynę, to nie mamy wyboru – musimy w 
sporcie być po prostu najlepsi – tak znacze-
nie podpisania umowy pomiędzy przed-
stawicielami grupy PGD i Klubem Spor-
towym Jastrzębski Węgiel tłumaczył, w 
trakcie zorganizowanej 13 września z tej 
właśnie okazji konferencji prasowej w sa-
lonie Infiniti w Katowicach, prezes klubu 
Zdzisław Grodecki. Uczestniczyli w niej 
również członkowie drużyny, przedsta-
wiciele klubu i dealera marki.

Efektem współpracy Infiniti z Jastrzęb-
skim Węglem jest specjalna edycja samo-
chodów – sześciu Suzuki Grand Vitara i 
trzech Infiniti FX30D, które zostały prze-
kazane klubowi. Warto nadmienić, że 

samochody Grand Vitara w wersji Pre-
mium, z silnikami 1,9 diesel, posiadają 
okolicznościowe oznaczenia w postaci 
posrebrzanych tabliczek oraz moc zwięk-
szoną ze standardowych 130 do 160 KM. 
Natomiast trzy modele Infiniti FX30D 
z trzylitrowym silnikiem diesla w wersji 
Premium S są wyposażone w klubowe 
emblematy, a także w eleganckie posre-
brzane tabliczki z wygrawerowanymi 
autografami użytkowników aut, które 
widnieją na desce rozdzielczej. Marka 
Infinity zapewnia również nietuzinko-
we okoliczności późniejszego zakupu 

limitowanej wersji samochodów. Każdy 
ich nabywca otrzyma bowiem kluczyki 
z rąk graczy jastrzębskiego klubu oraz 
zestaw oryginalnych klubowych gadże-
tów. Walory estetyczne, i nie tylko takie, 
modeli z limitowanej wersji docenił rów-
nież Lorenzo Bernardi, trener drużyny 
siatkarzy.

– Infiniti to marka, która zachwyca kształ-
tem i wykończeniem samochodów, ale także 
tym, co jest w ich środku. Kiedy otwieram 
drzwi takiego samochodu i wsiadam do nie-
go, to czuję, że to nie tylko doskonały wygląd, 
ale też równie doskonałe wnętrze, komfort 
i jego wyposażenie. Chcę, by moja drużyna 
była podobna. Zachwycała wynikami, ale też 
stylem gry i klimatem, jaki panuje między jej 
zawodnikami.

Okazuje się więc, że sport i biznes mo-
toryzacyjny mają wiele wspólnego, co 
wzmacnia jeszcze bardziej efekt syner-

gii, który pojawia się przy odpowiednim 
skomponowaniu tych dwóch dziedzin 
życia. W przypadku Jastrzębskiego Wę-
gla efektywna współpraca z grupą Japan 
Motors trwa już od kilku lat. Dotychczas 
za pośrednictwem Suzuki Motor Poland, 
a teraz także poprzez markę Infiniti. Jak 
przyznaje Krzysztof Piotrowski, dyrektor 
handlowy Infiniti, tego typu kooperacja 
jest powszechna także na zagranicznych 
rynkach:

– Wzajemna promocja kształtuje wizeru-
nek jednej i drugiej firmy i robi to oczywi-
ście w pozytywnym świetle. Takie zabiegi 

marketingowe są trendem globalnym. Marki, 
które wypracowały już sobie pewną pozycję, 
uznanie, a jednocześnie nadal się rozwijają, 
poprzez wzajemną promocję i współpracę na 
różnych płaszczyznach podwajają wszystkie 
pozytywne efekty, które byłyby niemożliwe 
do osiągnięcia w pojedynkę.

Dominika Tkocz
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MICHAŁ ŁASKO
SPORT

Miało być zupełnie inaczej. To biało-czerwoni wrócić mieli z igrzysk w Londy-
nie z medalami olimpijskimi. Złotymi oczywiście, bo przecież po triumfie w Li-
dze Światowej apetyty polskich kibiców sięgnęły szczytów... Olimpu. Grupowe 
zwycięstwo nad Włochami tylko umocniło nasze nadzieje. Brutalnie zweryfi-
kował je jednak przegrany ćwierćfinał z Rosją. Fakt, że nasi pogromcy zostali 
później mistrzami olimpijskimi, nie osłodził nam poczucia klęski. Tymczasem 
gracze z Italii „po cichu” wyszli z grupy, „po cichu” awansowali do strefy 
medalowej i wciąż bez specjalnego rozgłosu sięgnęli po „brąz”, wygrywa-
jąc z Bułgarią. Ostatecznie więc medal z igrzysk przywiózł do Polski ata-
kujący „Squadra Azzura” Michał Łasko. Konkretnie – do Jastrzębskiego 
Węgla, bo tam drugi sezon z rzędu występować będzie reprezentant 
Włoch, ale z polskimi – i siatkarskimi – korzeniami. Jest przecież, że 
przypomnimy, synem Lecha Łaski, mistrza olimpijskiego z Montrealu 
z 1976 roku. W Polsce zresztą się urodził – w 1981 roku we Wrocła-
wiu. Po wyjeździe całej rodziny na Półwysep Apeniński wychował 
się jednak we Włoszech, przechodząc m.in. przez słynną akade-
mię siatkarską Sisleya Treviso. Jako młody chłopak miał okazję 
„liznąć” zresztą atmosfery tego najsłynniejszego i najbardziej 
utytułowanego w historii siatkówki klubu, grając m.in. u boku 
siatkarza wszech czasów Lorenzo Bernardiego. Dziś jest jego pod-
opiecznym w Jastrzębiu. Z Michałem Łasko rozmawiamy jednak 
nie tylko o siatkówce. Również o różnicach między Polską i Wło-
chami, o jego wspomnieniach z dzieciństwa, o gwiazdorstwie, 
o odpowiedzialności sportowca wobec swych fanów. I o... piłce 
nożnej, której – mimo wielkiej popularności tej dyscypliny we 
Włoszech – po prostu nigdy nie polubił. 

Muszę dawać
pozytywny „example”

– Pamięta Pan coś z najmłodszych 
lat, z okresu przed wyjazdem do 
Włoch? 

– Praktycznie nie. Miałem trzy 
lata, kiedy przeprowadziliśmy się 
do Włoch. Ale wielokrotnie, przynaj-
mniej do momentu, w którym zaczą-
łem regularnie grać we włoskiej ka-
drze młodzieżowej, spędzałem letnie 
wakacje w Polsce – we Wrocławiu, 
w Lublinie. Pewnie dlatego Polska za-
wsze kojarzyła mi się tylko dobrze. To 
chyba trochę nieuczciwe wspomnienie 

– dziecku z reguły zapada w pamięć 
to miejsce, w którym wypoczywa. Ale 
faktem jest, że już wtedy zakochałem 
się we Wrocławiu i to uczucie zostało 
do dziś. 

– Czym tak Pana zafascynował? 
Przecież w czasach pańskiego wcze-
snego dzieciństwa to było zapewne 
szare, komunistyczne miasto...

– Ale inne niż te, z którymi styka-
łem się we Włoszech. Właśnie dla-
tego, patrząc na Wrocław z szóstego 
piętra bloku w dzielnicy Kozanów, 

Liczba Michała

72.500
– tyle osób w ciągu roku obejrza-
ło w serwisie YouTube nagranie, na 
którym Michał Łasko przed meczem 
Polska – Włochy w ramach Memo-
riału Huberta Wagnera 2011 śpiewa 
głośno Mazurka Dąbrowskiego wraz 
z publicznością i biało-czerwonymi.
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widziałem – jak mi się wtedy zdawa-
ło – najpiękniejszy pejzaż miejski na 
świecie. Miałem też wówczas kole-
gów, z którymi przez letnie tygodnie 
szalałem na rowerach po osiedlowych 
uliczkach. Dla dzieciaka to były waż-
ne momenty, a i we wspomnieniach 
zapisały się dobrze. A za co dziś ko-
cham Wrocław? Że zawsze się w nim 
coś dzieje, że nigdy nie zasypia. I że 
ma niepowtarzalną starówkę. Zresztą 
podobnie jak Gdańsk.

– We Włoszech z takimi niepowta-
rzalnymi miejscami – w sensie zabyt-
ków czy architektury – stykał się Pan 
zapewne znacznie częściej. A jednak 
i Polska fascynuje Pana pod tym 
względem?

– Oczywiście. Przede wszystkim za 
swą odmienność. Włochy oczywiście 

tych architektonicznych pamiątek 
mają więcej, ale i u was można 

znaleźć mnóstwo cieka-
wych miejsc. Rów-

nież w sensie 
krajoznaw-
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czym. Znam Włochów, którzy na 
urlop przyjeżdżają właśnie do Pol-
ski, by wędrować po waszych gó-
rach, puszczach.

– Pan też wędruje po Polsce?
– Latem nie mam na to czasu. 

Wszystko kręci się w rytmie klub-
kadra-klub. A jak już uda się „wy-
szarpać” ten tydzień urlopu, naj-
częściej lecę do rodziny, do Włoch. 

– Zwiedzanie świata zostawia 
Pan sobie zatem na okres po za-
kończeniu czynnej kariery?

– W sensie turystycznym – ow-
szem. Mam jednak to szczęście, 
że dzięki siatkówce, na przykład 
cyklowi World League, udało mi 
się zobaczyć mnóstwo ciekawych 
miejsc na całym globie. Ale też 
Liga Światowa jest bardzo wyczer-
pująca. Czasem lecisz kilka tysięcy 
kilometrów, by zagrać mecz w pią-
tek i niedzielę, i wracasz ponownie 
kilka tysięcy kilometrów. Nawet 
w takich momentach zawsze sta-
ram się znaleźć godzinę lub dwie, 
by zobaczyć miejsce, w którym je-
steśmy.

– A są takie, w których Pan jesz-
cze nie był, a chciałby być?

– Indie. Myślę, że to zupełnie 
inna, niepowtarzalna i bardzo róż-
na od naszej – i od tego, co do tej 
pory widziałem – kultura. Bardzo 
chciałbym też lepiej poznać Stany 
Zjednoczone i kilka krajów Ame-
ryki Południowej.

– Rozmawialiśmy o architektu-
rze, bo przecież Pan w przeszłości 
nawet rozpoczął studia na tym 
kierunku. Skąd ten pomysł?

– Jak to w życiu bywa, człowiek 
ma różnego rodzaju zainteresowa-
nia. Mnie się spodobał... rysunek 
techniczny w szkole. A potem, 
grając w okresie młodzieżowym 
w Treviso, miałem blisko do We-
necji. Tam na uniwersytecie znala-
złem właśnie wydział architektu-
ry. Chodząc uliczkami Wenecji na 
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każdym kroku napotyka się fascynu-
jące pamiątki przeszłości. I to nie tylko 
w tej najsłynniejszej części położonej 
„na wodzie”. Ale wkrótce zostałem 
zawodnikiem pierwszej drużyny, za-
cząłem grać w Serie A i już nie sposób 
było pogodzić nauki z karierą zawo-
dową. To były bowiem studia dzien-
ne. Po pierwszym semestrze musia-
łem z nich zrezygnować. 

– Dokończy Pan je kiedyś?
– Pewnie już nie. Ale moim marze-

niem jest zaprojektowanie własnego 
domu. Spędzam czasem długie chwile 
w Internecie, przeglądając zdjęcia róż-
nych budynków i szukając inspiracji. 

– A miejsce, w którym go Pan po-
stawi, już wybrane?

– Chciałbym, żeby był to Rzym.
– Dlaczego?
– Moja dziewczyna stamtąd pocho-

dzi – to po pierwsze. Po drugie – trud-
no znaleźć lepsze, moim zdaniem, 
miejsce do życia. Ma swoje minusy: 
nieuporządkowanie, ogromny ruch 
uliczny. Ale i tak jest wspaniały. Choć 
pewnie gdyby mnie pan jeszcze jakiś 
czas temu zapytał o to samo, pew-
nie wskazałbym Weronę. Spędziłem 
w niej dziesięć wspaniałych lat i rów-
nież byłem tym miastem zauroczony. 

– Jest pan Polakiem z urodzenia, 
wychowanym w polskim domu, ale 
już we Włoszech. Może Pan porów-
nać taką codzienną kulturę obu kra-

jów?
– Myślę, że mocno się różnią! 

Włosi są bardzo przywiązani do 
tradycji. Tak bardzo, że momen-

tami... wręcz się zatrzymali w 
rozwoju! Oczywiście, tra-

dycja to świetna rzecz. 
Kulinarna na przykład 

– od wieków w ten sam sposób wyra-
biają pizzę, sery czy szynkę parmeń-
ską. Z drugiej strony, w takim Rzymie 
na przykład, ale nie tylko, gdzie byś nie 
wkopał łopaty, chcąc rozpocząć budo-
wę czegoś nowego, od razu trafiasz na 
jakieś pozostałości czasów minionych. 
I to Włochów blokuje. Z kolei u was wi-
dać ten dynamizm, chęć gonienia resz-
ty Europy. Oczywiście jest to łatwiejsze 
w kraju, który startuje z niższego po-
ziomu. Do pewnego momentu łatwiej 
wtedy o zmiany, stąd wciąż rozwijacie 
się tak szybko w porównaniu z innymi 
krajami. Inne różnice? Polacy są bar-
dziej patriotyczni. U Włochów nawet 
dwa sąsiadujące regiony tak bardzo 
różnią się od siebie, jakby były odręb-
nymi państwami! 

– Włochy miały – a może mają? – 
najlepszą siatkarską ligę świata. Za-
kładał Pan kilka lat temu, że kiedyś 
nasza siatkarska liga „dorośnie” i „za-
służy” na Michała Łaskę?

– Mówiąc szczerze, nie. Pewnie było 
w tym mniemaniu trochę arogancji. 
Teraz, kiedy i siatkarską Serie A – jak 
cały kraj – dopadł kryzys, ta niegdy-
siejsza różnica między ligami mocno 
się zmniejszyła.

– A propos kryzysu – widać go w ży-
ciu codziennym na Półwyspie Ape-
nińskim?

– Bardzo. Ale wiem z czego to wyni-
ka. Włosi w ostatnich kilkunastu latach 
przyzwyczaili się do życia na bardzo 
wysokim „levelu”. Może nawet zbyt 
wysokim w stosunku do tego, na co 
mogli sobie faktycznie pozwolić. To 
było trochę wbrew włoskiej naturze. 
Jeszcze długo po II wojnie światowej 
Włosi żyli bardzo skromnie. W latach 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
zaczęli jednak wydawać mnóstwo tych 
zaoszczędzonych wcześniej pieniędzy. 
Uwierzyli, że już zawsze będzie im 
dobrze. Dlatego tak trudno im teraz 
przyjąć konieczność „zaciskania pasa”. 
A Polacy? Pewnie dlatego znacznie lżej 
kryzys przechodzicie, bo jesteście przy-
zwyczajeni do tego, że macie mniej niż 
inni. I łatwiej wam przyjąć fakt, że świat 
się zmienia. A w ostatnich latach wręcz 

pędzi do przodu z tymi zmianami. 
Wie pan, ja w zasadzie nie potrafię 
nawet powiedzieć co będę robić, jak 
skończę grać w siatkówkę. Być może 
zajmę się czymś, o czym w tej chwili 
jeszcze nie mamy pojęcia, a za pięć, 
siedem czy dziesięć lat będzie to 
czymś powszechnym i oczywistym?

– Wracając do Serie A – wciąż 
jeszcze jest najlepsza na świecie?

– Nie wiem. Kiedyś włoskie klu-
by naprawdę zatrudniały niemal 
wszystkich najlepszych siatkarzy 
świata. Jeśli hegemonem na reprezen-
tacyjnej niwie była Brazylia, to Serie 
A też miała w tym swój udział – bo 
tam grali najlepsi „canarinhos”. Dziś 
już czołowych graczy świata można 
spotkać w wielu innych ligach krajo-
wych. Rosyjskiej na przykład, bo tam 
przecież są ogromne pieniądze. A we 
Włoszech? Zostały jeszcze 3-4 bardzo 
mocne ekonomicznie i sportowo klu-
by, ale reszta już zdecydowanie od 
nich odstaje. 

– Jak na tle włoskich klubów lo-
kują się polskie?

– Niewiele wiedziałem o waszej li-
dze przyjeżdżając do Jastrzębskiego 
Węgla. Dlatego (znów może zabrzmi 
to ciut arogancko) byłem mocno za-
skoczony, kiedy zobaczyłem „level”, 
na jaki się tutaj gra. Myślę, że 4-5 
czołowych klubów polskich spokoj-
nie mogłoby grać w Serie A. Może 
by jej nie wygrały, ale walczyłyby 
w czołówce. Poza tym macie pozy-
tywny klimat wokół siatkówki – za-
interesowanie kibiców, sponsorów, 
mediów. We Włoszech nigdy go nie 
było na taką skalę, jak w Polsce. Za 
duża konkurencja.

– Piłki nożnej?
– Nie tylko. Był świetny basket, 

kilka innych mocnych na międzyna-
rodowej arenie dyscyplin. No i Dolo-
mity – to jedne z najpiękniejszych gór 
świata, więc Włosi korzystali też i z 
tych uroków natury. W Polsce nato-
miast w zasadzie siatkówka – w sen-
sie kibicowskim – nie ma konkuren-
cji. No, może tylko w postaci żużla.

– A futbol nie?
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– Nie. Kibic siatkarski i kibic piłkar-
ski to – zwłaszcza u was – dwa w za-
sadzie zupełnie rozdzielne środowiska 
fanów. Wśród tych piłkarskich wielu 
jest takich, których ja nawet bałbym się 
nazwać „kibicami”. Zresztą we Wło-
szech też ich nie brakuje. W sumie... nie 
lubię piłki nożnej i bardzo się dziwię jej 
popularności w obu krajach. Przecież 
w futbolu mieliśmy już do czynienia 
chyba z każdym rodzajem skandalu, 
jaki można spotkać w sporcie. To kibi-
ce piłkarscy biją się między sobą, i to 
do tego stopnia, że czasem giną ludzie. 
To stadiony piłkarskie bywają zamy-
kane na długie tygodnie. To w futbolu 
kupuje i sprzedaje się mecze. I w fut-
bolu wreszcie zdarzały się przypadki 
dopingu. Dlatego – w moim mniema-
niu – trudno tu o kibica „na poziomie”. 
Ci ostatni idą do innych sportów, siat-
kówki na przykład. Dlatego mogliśmy 
grać, jako reprezentacja Włoch, mecz 
w Gdańsku, gdzie wśród biało-czer-
wonych trybun wisiała sobie jedna 
włoska flaga i nikt się nie czepiał tych, 
którzy ją wywiesili. 

– Jako Włoch nie chodził Pan ni-
gdy na mecze piłkarskie?

– Nie, choć generalnie sport na wy-
sokim „levelu” bardzo lubię. W tym 

roku na olimpiadzie udało mi się zdo-
być bilety na wimbledońskie korty. 
Zobaczyłem mecz Federer – Del Potro, 
po raz pierwszy na żywo widziałem 
tenis na takim poziomie. 

– Mam jednak wrażenie, że we Wło-
szech (i nie tylko tam) to jednak piłka-
rze są tymi największymi gwiazdami. 
Siatkarze Serie A są w stanie osiągnąć 
status podobny do statusu takiego na 
przykład Ibrahimovicia?

– Niestety, nie. Oczywiście, jesteśmy 
rozpoznawalni przez kibiców, ale da-
leko nam do popularności piłkarzy.

– Czyli klub nie sprzeda 10 tysięcy 
koszulek z nazwiskiem np. „Łasko”?

– Nawet nie próbuje tego robić. 
– Naprawdę? Przecież w klubach 

piłkarskich taka sprzedaż gadże-
tów to znacząca część budżetu!

– To prawda. Nigdy nie potrafiłem 
zrozumieć, czemu środowisko siat-
karskie nawet nie próbuje czerpać 
korzyści z takiej działalności. Mam 
wrażenie, że w czasie największych 
sukcesów włoskiej siatkówki dzia-
łali w niej ludzie bardzo nieudol-
ni w zakresie wykorzystania 
ich do promocji dyscypliny. 
Mieli elitarny produkt i zu-
pełnie z tego nie sko-
rzystali. 

– W Polsce siatkarzowi łatwiej po-
czuć się gwiazdą?

– A po co? To niebezpieczne. Ow-
szem, jeśli masz odpowiednią inteli-
gencję i „expercience” (doświadcze-
nie – dop. autora), by odróżnić życie 
prywatne od zawodowego, to jest OK, 
możesz czuć się sportową gwiazdą. 
Ale wielu tego nie potrafi, zwłaszcza 
w gronie piłkarzy, nie siatkarzy, i to się 
obraca przeciwko nim. Gubią się. 

– Myślę raczej o innym rodzaju 
„bycia gwiazdą” – o zainteresowaniu 
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kibiców i opinii publicznej, śle-
dzącej każdy krok swego idola. 
O mediach chodzących krok 
w krok, o Internecie urządza-
jącym plebiscyty na „naj-
większe ciacho”...

– Niemal w ogóle nie śle-
dzę tego, co wypisuje się 
o mnie w sieci. To inny typ 
medium niż prasa czy tele-
wizja. A ja nie mam zamiaru 
ani ochoty zostawać bohate-
rem Internetu, tworzyć fakty 
tylko po to, by w nim zaistnieć. 
Wręcz przeciwnie. Uważam, że 
jako osoba publiczna muszę dawać 
pozytywny „example” (przy-
kład – dop. autora). To 
element profesjo-
nalnego podej-

ścia do swego zawodu. Ja też miałem 
i mam swoje sportowe – i nie tylko 
– wzorce. Ludzi, których podziwiam 
i których staram się naśladować. Mam 
zarazem świadomość, że i mnie być 
może obserwuje jakiś młody czło-
wiek, który zakłada potem koszulkę 
z moim nazwiskiem – a spotkałem ta-
kiego w Jastrzębiu – i chce być taki, jak 
ja. Więc nie mogę sobie pozwolić na 
żadne „szaleństwa”. Nie teraz, choć... 
oczywiście w młodości, kiedy mia-
łem lat 20, różne rzeczy się zdarzały 
(śmiech). 

– Słuchając tych słów mam wraże-
nie, że to, o czym Pan mówi, w Polsce 
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wciąż rozumie bardzo niewielu spor-
towców. Że trzeba być, jak Pan, wycho-
wanym za granicą, by z tej swojej misji 
bycia „example” zdawać sobie sprawę.

– To przychodzi z wiekiem. W prze-
szłości, jak powiedziałem, robiłem różne 
głupie rzeczy. Nabierałem jednak do-
świadczenia oraz charakteru i zmieniał 
się mój pogląd na odpowiedzialność za 
swe czyny i wizerunek. W końcu zro-
zumiałem, że sporo od życia dostałem 
– choćby siatkarski talent, a więc mu-
szę i w zamian coś dać z siebie. Przede 
wszystkim tym, którzy identyfikują się 
ze mną jako z siatkarzem, ale być może 
również jako człowiekiem. 

– Powiedział Pan, że ma swoje „wzor-
ce osobowe”. Są więc zapewne i anty-
bohaterowie. Przybliży nam Pan te per-
sony?

– Identyfikuję się z tymi, którzy mają 
tyle siły w sobie, by wygrywać w spo-
rcie. Kobe Bryant, Roger Federer, ale też 
– a może przede wszystkim – Alessandro 
Zanardi. Niesamowity facet. Wielki wo-
jownik, który nigdy się nie poddał. Po 
wypadku (w wyścigu samochodowym 
w serii Champ Car w 2001 roku uczestni-
czył w karambolu, w którym stracił obie 
nogi – dop. autora) osiągnął na niwie 
sportowej jeszcze więcej, niż kiedy był 
w pełni sprawny. 

– Nie wymienił Pan wśród bohaterów 
żadnego siatkarza...

– Może dlatego, że dość wcześnie, jako 
bardzo młody chłopak, wszedłem w śro-
dowisko największych tego sportu. Zde-
cydowana większość z nich nie zacho-
wywała się jak „star”. Potrafili zatrzymać 
się, porozmawiać, ot, normalni ludzie, 
wręcz kumple z drużyny. Van der Goor, 
Fomin... – fajni faceci po prostu.

– A czym można sobie u Michała Ła-
ski zasłużyć na miano „antyheroe”?

– Nienawidzę u ludzi braku inteli-
gencji! Bo przecież chyba z tego właśnie 
wynika fakt, że ktoś nagle zaczyna się 
zachowywać jak „star”. Dlatego nigdy 
nie będę cenić wymienionego już tutaj 
Ibrahimovicia, choć to oczywiście jeden 
z najlepszych piłkarzy świata. 

– Przed Londynem mówił Pan o wiel-
kim marzeniu, czyli złotym medalu 
olimpijskim. Ma Pan brąz. Nadal bę-
dzie Pan celował w mistrzostwo?

– Może w beach volleyu (śmiech)? 
Nie wiem, zobaczymy. Siatkówka 
plażowa pozwala na dłuższą karie-
rę, na igrzyskach wielu było czter-
dziestolatków.

– Łatwo się przestawić?
– Niektórym się udało, więc cze-

mu nie próbować? Ale nie będę ni-
czego planować, obiecywać. Wiem 
tylko, wracając do poprzedniego 
pytania, że naprawdę trudno po-
godzić obowiązki w klubie i w ka-
drze. Zwłaszcza, jeśli jak ja, ma się 
na karku 31-32 lata. Na razie mam 
szczęście, że większe problemy 
zdrowotne mnie omijają. Ale jest 
coraz ciężej. Oczywiście to zaszczyt 
reprezentować swój kraj, tyle że, 
jak już mówiłem, w zasadzie całe 
lato masz w takim przypadku 
z głowy. Tak naprawdę muszę się 
więc zastanowić nad tymi moimi 
celami w życiu, krótko- i długoter-
minowymi.

– Ten krótkoterminowy to mi-
strzostwo z Jastrzębskim Wę-
glem?

– To realny cel. Jesteśmy chy-
ba silniejsi niż w zeszłym sezonie. 
Wtedy startowaliśmy niemal od 
zera, w pierwszej szóstce było bo-
daj sześciu nowych zawodników. 
Teraz, mimo kolejnych zmian, zna-
my się już dużo lepiej. Sztab szko-
leniowy został ten sam. Rok temu, 
żeby wypracować coś konstruk-
tywnego, musieliśmy się pokłócić 
dziesięć razy. Teraz wystarczy pięć, 
więc mamy dwa razy więcej czasu 
na trening (śmiech).

– No i przede wszystkim Mi-
chał Łasko poukładał też sobie 
życie pozasportowe, ściągając swą 
dziewczynę do Polski...

– Rzeczywiście. Wspólne życie 
„na odległość” nie jest łatwe. Kiedy 
wracasz do domu, po treningu czy 
meczu, zawsze chcesz, choćby na 
moment, zapomnieć o siatkówce, 
czyli oderwać się od pracy. To prost-
sze, kiedy w tym domu jest ktoś, 
z kim możesz po prostu pogadać 
o czymś innym. Kiedy zaś wracasz 
do pustych ścian, zawsze ci w gło-
wie kołacze się to, co przeżyłeś na 

parkiecie. Marnujesz w ten sposób nie-
potrzebnie energię na coś, czego i tak 
już nie odwrócisz. Zresztą z biegiem 
lat spędzonych na grze w siatkę nabie-
rasz też dystansu do zwycięstw i do 
porażek. To, że wygrałem mecz, nie 
znaczy od razu, że jestem mistrzem. 
Ale i to, że przegram, nie oznacza, że 
jestem kompletnym dnem. 

– Łasko, Travica i Zajcev w „squ-
adra azzura” trzymają się razem, bo 
to taka wspólnota słowiańskiej du-
szy – powiedział niedawno pański 
ojciec w jednym z wywiadów. Jest 
coś takiego, jak „słowiańska dusza”?

– Myślę, że jest pewien „differen-
ce” między nami a rodowitymi Wło-
chami. Tylko nie wiem czy wynika 
on z tego, że mamy te słowiańskie 
korzenie, czy też po prostu z naszych 
życiowych doświadczeń. Z tego, że 
dochodziliśmy do naszych pozycji 
innymi drogami niż Włosi. Wie pan, 
ksenofobia istnieje niemal w każdym 
społeczeństwie i niemal w każdym 
narodzie. U Włochów także. A oni na 
dodatek mieli powody, by myśleć, że 
w siatkówce naprawdę są najlepsi, sil-
niejsi od innych nacji.

– Dano Panu kiedyś do zrozumie-
nia, że z polskimi korzeniami jest 
Pan gorszy – choćby na tej niwie 
siatkarskiej?

– Nie. Bo sport to jedna z niewielu 
dziedzin życia, w której istnieje „me-
rytokracja”. To znaczy: nieważne, jak 
się nazywasz i skąd pochodzisz. Waż-
ne, jak dobry jesteś w tym, co robisz, 
i czy potrafisz zwyciężyć. To mi się 
podoba.

– Czy we Włoszech sponsor klu-
bu siatkarskiego też potrafi dać za-
wodnikom takie auto, jakie otrzy-
mał Pan od Infiniti?

– Dostawałem już do dyspo-
zycji samochody, nawet klasy 
„supreme”, od partnerów 
biznesowych współpra-
cujących z klubem. Ale 
takiego auta – powiem 
szczerze – jeszcze nie 
miałem.

– Kusi czasami, 
żeby „depnąć” na 
gaz?
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– Eee... Wciąż jeszcze boję się tego 
samochodu (śmiech). Ile bym musiał 
zapłacić, gdyby coś się stało na dro-
dze! A prędkość? Może jakbym miał 
20 lat, to by mi chodziły po głowie 
pomysły żeby poszaleć. Dziś, jako 
stary facet, już nie mam takich ciągot. 
Ustawiam sobie – jest taka możliwość 
– prędkość graniczną na poziomie na 
przykład 150 kilometrów, na autostra-
dzie oczywiście, i auto samo kontrolu-
je jazdę. Jeśli – dajmy na to – zbytnio 
zbliżę się do poprzedzającego mnie 
samochodu, ta prędkość samoczynnie 
zostanie zredukowana. Niesamowita 
technologia. 

Rozmawiał:
Dariusz Leśnikowski
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