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BUSINESS & LIFE
SILESIA

Oddajemy w Państwa ręce dwunasty 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 ma-
gazynu jest Krzysztof Zamasz, który od 1 stycznia pełni funkcję prezesa firmy ENEA. Po-
nadto znajdziemy ciekawe rozmowy z muzykiem Marcinem Kindlą czy Szymonem Kołeckim 
nowym prezesem Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Zapraszam również do lektury 
tekstu Dominiki Tkocz z przedstawicielami Kabaretu Młodych Panów, który obecnie cieszy 
się ogromną popularnością, a na swoje spektakle przyciąga rzesze widzów.

Agnieszka Bialik spotkała się z naszą najlepszą tenisistką Agnieszką Radwańską, która 
opowiada o swoich celach na nadchodzący rok.

Ponadto w numerze znaleźć możemy tekst Joanny Pauly, która przybliża nam temat moż-
liwości pozyskania środków unijnych w 2013 roku. Natomiast o wekslach i papierach war-
tościowych przeczytać możemy w materiale Dariusza Copa.

Jak w każdym numerze zapraszam do odkrywania egzotycznych klimatów, w tym oprowa-
dzimy Czytelnika po zakątkach Tajlandii, która wywarła na mnie ogromne wrażenie zwłasz-
cza teraz, gdy u nas temperatura nie przekracza 0 stopni, a słońce widzimy sporadycznie.

Jak zawsze w naszym magazynie swoje miejsce mają golfiści. Tym razem uczestniczyliśmy 
na pierwszym w tym roku turnieju PGA PROAM TOUR, który rozegrany został w Turcji 
w miejscowości Belek. Ponadto znamy datę naszego trzeciego już turnieju Silesia Busi-
ness & Life Golf Cup 2013, który na stałe wpisał się w kalendarz imprez golfowych w Pol-
sce. 1 czerwca na polu golfowym w Siemianowicah Śląskich po raz kolejny postaramy się 
zorganizować imprezę, o której będzie się mówiło przez kolejny rok. 

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

Krzysztof ZAMASZ
Ogromna odpowiedzialność
i duże wyzwanie

Z Krzysztofem Zamaszem – nowym prezesem Grupy ENEA S.A., rozmawia 
Wioletta Tkocz

– 1 stycznia 2013 roku objął Pan 
funkcję prezesa ENEI. Wcze-
śniej, w październiku ubiegłego 
roku, rada nadzorcza ogłosiła 
konkurs na to stanowisko. Do 
prezesury przymierzali się me-

SILESIA BUSINESS & LIFE

nedżerowie z pierwszej ligi. 
Jakie to było uczucie, kiedy 
dowiedział się Pan, że właśnie 
Pana obdarzono zaufaniem?

– Wygrana w konkursie to 
dla mnie z jednej strony powód 

do dumy i radość z tego, że 
moje dotychczasowe działania 
i osiągnięcia zostały docenione, 
a z drugiej strony świadomość 
ogromnej odpowiedzialności. 
Dla całej branży energetycz-
nej obecny czas jest niezwykle 
ważny, wymaga dostosowania 
funkcjonowania holdingów do 
oczekiwań klientów, realizacji 
inwestycji w nowe moce wy-
twórcze, jak również do ciągle 
sankcjonujących się zapisów re-
gulacyjnych, prawnych. Stojąc 
na czele zarządu jednej z naj-
większych spółek energetycz-
nych w kraju, przejmuję tę od-
powiedzialność i traktuję ją jako 
wyzwanie. Zrobię wszystko, 
żeby mu sprostać.

– Z energetyką związany jest 
Pan od 1999 roku, kiedy rozpo-
czął pracę w PEC Tychy jako 
wiceprezes zarządu i dyrektor 
ds. eksploatacji. Do ENEI prze-
szedł Pan ze stanowiska wice-
prezesa TAURONU ds. han-
dlowych. Proszę przypomnieć 
poszczególne szczeble swojej 
kariery zawodowej…

– Rzeczywiście, z branżą 
energetyczną jestem związany 
praktycznie od początku swojej 
pracy zawodowej. Począwszy 
od wspomnianej przez panią 
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funkcji wiceprezesa zarządu 
PEC Tychy, przez prezesurę 
w tej spółce, następnie objęcie 
funkcji prezesa w tyskiej Elek-
trociepłowni należącej do Gru-
py TAURON, aż po stanowisko 
wiceprezesa TAURON Polska 
Energia ds. handlowych. 

– Pełni Pan również funk-
cję prezesa rady zarządzającej 
Towarzystwa Obrotu Energią 
i jest członkiem rady konsul-
tacyjnej przy Parlamentarnym 
Zespole ds. Energetyki. W ja-
kim stopniu te doświadczenia 
przydają się Panu na nowym 
stanowisku?

– Nieodłącznym elementem 
zarządzania spółkami bran-
ży energetycznej jest aktywne 
uczestnictwo w wydarzeniach 
branżowych i organizacjach 
wspierających rynek, działa-
jących na rzecz jego rozwoju 
i mających realny wpływ na 
kierunki zmian. Towarzystwo 
Obrotu Energią jest tego do-
skonałym przykładem – przed-
stawiciele wszystkich spółek 
energetycznych połączyli siły 
na rzecz budowania liberalnego 
i konkurencyjnego rynku ener-
gii, ponad podziałami. Z cza-
sem organizacja zyskała status 
wiodącej w branży – nie tylko 

integrującej sprzedawców ener-
gii, ale także opiniującej projek-
ty zmian w prawie, inicjującej 
nowe rozwiązania. Spotkania 
TOE to również platforma do 
wymiany doświadczeń branżo-
wych. Bardzo sobie cenię moż-
liwości, jakie daje ta organizacja 
i chociaż teraz już nie zajmuję 
się operacyjnie aspektami han-
dlowymi, nadal uważam je za 
kluczowe i staram się trzymać 
rękę na pulsie. 

– Przedstawiciele branży 
energetycznej uważają, że 
powołanie Pana na prezesa 
ENEI to słuszny wybór. Ma 
Pan w branży opinię fachow-
ca i człowieka kierującego się 
rozsądkiem. Czy dotychczas 
wprowadził Pan sporo zmian 
w firmie, np. tych personal-
nych? 

– Wychodzę z założenia, że 
każda zmiana powinna być 
wynikiem przemyślanego, i 
opartego o dokładną analizę 
sytuacji, planu. Jednocześnie 
zawsze staram się poznać swo-
ich współpracowników i dać im 
szansę wykazania się. Dlatego, 
odpowiadając na pani pytanie, 
teraz jestem na etapie analiz i 
opracowywania długotermi-
nowej strategii rozwoju firmy, 

wspólnie z moim zespołem. 
Zmiany będą dopiero wynikiem 
jej wdrożenia. 

– Dla firmy zawsze ważne 
były dobre, partnerskie relacje 
z pracownikami, ale też rozwój 
kompetencji pracowników, 
przepływ wiedzy oraz komu-
nikacja. Jak Pan zamierza to 
kontynuować?

– Wymienione przez panią ele-
menty są szczególnie ważne dla 
przedsiębiorstw działających na 
tę skalę – zarówno pod wzglę-
dem wielkości zatrudnienia, jak 
i obszaru. Nie bez znaczenia 
jest też fakt, że odpowiadamy 
za dostawę energii elektrycz-
nej do ponad dwóch milionów 
klientów, a jak wiadomo, bez 
prądu w dzisiejszych czasach 
nie da się funkcjonować. Bizne-
sowa zasada mówi też, że nie 
wygrywa największy, ale najle-
piej zorganizowany – a kwestie 
komunikacji i kwalifikacji pra-
cowników są w tym obszarze 
kluczowe. Pracownicy mogą 
liczyć na transparentną ko-
munikację i szansę na rozwój, 
a i ja oczekuję od nich dialogu 
i otwartości. Taka zasada wza-
jemności to w moim odczuciu 
najlepszy sposób na komunika-
cję wewnątrz organizacji. 
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– Zagadnieniami, które obecnie zali-
cza się do praktyk społecznej odpowie-
dzialności biznesu, Grupa ENEA zaj-
mowała się na długo zanim ten termin 
wszedł do słownika polskiego biznesu. 
Co w tym zakresie będzie się działo pod 
Pana rządami?

– Rzeczywiście, ENEA jest liderem 
w zakresie CSR i zrównoważonego roz-
woju. Kompleksowa strategia tego obsza-
ru zapewnia jego rozwój, którego jestem 
zwolennikiem. Przede wszystkim jednak 
zależy mi, aby te aspekty były obecne 
w codziennej działalności firmy, w szcze-
gólności przy realizacji największych in-
westycji. Bezpieczeństwo pracowników, 
działalność niewpływająca negatywnie 
na otoczenie społeczne i środowisko czy 
współpraca z partnerami biznesowymi 
również mającymi na względzie CSR – 
to tylko niektóre z kluczowych dla mnie 
aspektów. Oczywiście, nie zapominamy 
o CCI, czyli społecznym aspekcie zrów-
noważonego rozwoju. W tym obszarze 
jesteśmy aktywni i z pewnością się to nie 
zmieni. 

– Dwa lata temu ENEA znalazła się 
wśród pierwszych sygnatariuszy „De-
klaracji w sprawie zrównoważonego 
rozwoju w branży energetycznej”. Na 
jakim etapie jest dzisiaj realizacja  przy-
jętych zobowiązań?

– Wszystkie przyjęte zobowiąza-
nia stanowią integralną część czy to 
wspomnianej już strategii odpowie-
dzialnego biznesu, czy strategii kor-
poracyjnej Grupy ENEA. W związku 
z tym są realizowane sukcesywnie w 
większości projektów rozwojowych i 
inwestycyjnych Grupy. Począwszy od 
aktywnego działania na rzecz rozwoju 
konkurencyjności rynku (m.in. aktual-
nie realizowana kampania marketingo-
wa informująca o możliwości zmiany 
sprzedawcy energii elektrycznej), przez 
inwestycje zarówno w odnawialne źró-
dła energii – głównie farmy wiatrowe, 
jak również w budowę nowego bloku 
energetycznego w Kozienicach, co bez-
pośrednio wpłynie na bezpieczeństwo 
dostaw energii. I wreszcie deklarowali-

śmy dostęp do informacji i dialog z in-
teresariuszami, co jest związane za-
równo z naszą obecnością na giełdzie, 
jak również stałą publikacją danych, 
m.in. w kompleksowym raporcie CSR 
Grupy i raportach okresowych. 

– Jeden z głównych celów firmy kon-
centruje się na relacjach z klientami 
i ich obsłudze oraz na uwzględnianiu 
społeczności lokalnej w działaniach 
biznesowych. Obejmuje on również 
działania społeczne i charytatywne 
podejmowane przez spółkę. Jakie ini-
cjatywy na rzecz społeczności lokal-
nych i działania charytatywne planuje 
Pan w tym roku? 

– Podobnie jak wzorem lat ubie-
głych, ten rok będzie pełny ważnych 
wydarzeń – zarówno tych dużych pro-
jektów, jak i mniejszych, lokalnych. 
Aktywnie wspieramy edukację, zdro-
wy styl życia, organizacje pozarządo-
we pomagające osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym oraz osoby 
niepełnosprawne.

– Niemniej ważne jest promowanie 
rozwiązań i zachowań prośrodowi-
skowych. Na jakich aspektach skupia 
się ten cel firmy?

– Przykładem takich działań jest m.in. 
kampania edukacyjna dla pracowników 
Grupy – w siedzibach spółek pojawiają 
się tzw. ekowlepki. W humorystyczny 
sposób przypominają pracownikom 
o podstawowych zachowaniach, takich 
jak gaszenie światła czy dwustronne 
drukowanie dokumentów. Niby proste, 
a sam złapałem się tym, że zapominam 
o wyłączaniu światła. Z wlepki dowie-
działem się, że „Oświeceni gaszą świa-
tło”, więc staram się już o tym pamiętać 
(śmiech). To oczywiście tylko przykład 
działań, ale moim zdaniem szczególnie 
godny naśladowania, bo koszty akcji są 
praktycznie żadne w porównaniu do 
efektów. 

– Program Wolontariatu Pracow-
niczego Grupy ENEA „Z porywu 
serca” działa od czerwca 2011 roku. 
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?

W pierwszej edycji konkursu 
dla pracodawców działają-
cych w obszarze wolontariatu 
pracowniczego Grupa ENEA 
została laureatem w katego-
rii Debiut Programu. Na ile 
ważne dla Pana będą te dzia-
łania?

– Są ważne z dwóch powo-
dów. Po pierwsze, pozwala-
ją realizować projekty ważne 
z punktu widzenia społeczne-
go, obywatelskiego i dzięki nim 
ciekawe inicjatywy mają szansę 
na rozwój. Po drugie, wpływa-
ją bardzo pozytywnie na at-
mosferę wśród pracowników, 
integrują ich wokół wspólne-
go celu i przywiązują do fir-
my, również mentalnie. To 
niezwykle istotne dla dużych, 

rozwijających się organizacji, 
takich jak nasza. Ułatwiają też 
późniejszą, już operacyjną ko-
munikację – liczę, że będę mógł 
się sam zaangażować w projekt 
i zrobić coś fajnego wspólnie 
z zespołem.

– ENEA S.A. dostosowała 
swój serwis internetowy do 
użytkowników z niepełno-
sprawnością. Jesteście pierw-
szą firmą, która otrzymała 
Certyfikat Fundacji Integracja 
„Portal Przyjazny Osobom 
z Niepełnosprawnością”. Nie 
od dziś wiadomo, że osoby 
niepełnosprawne mają mniej-
sze szanse na rynku pracy 
niż osoby zdrowe. Czy jako 
pracodawca zamierza Pan 

coś w dziedzinie zatrudnia-
nia osób niepełnosprawnych 
zmienić?

– To ważny społecznie problem 
i widzę duże możliwości Grupy 
w obszarze wsparcia i rozwoju 
aktywności osób niepełnospraw-
nych na rynku pracy. Grupy de-
faworyzowane to również waż-
ny interesariusz Grupy ENEA 
– współpraca z fundacjami za-
owocowała wieloma projekta-
mi, czego przykładem jest m.in. 
Festiwal Zaczarowanej Piosenki 
im. Marka Grechuty, organi-
zowany przez fundację „Mimo 
Wszystko” Anny Dymnej. 

– Misją firmy jest zaoferowa-
nie taniej energii elektrycznej 
przy zachowaniu najwyższych 

SILESIA BUSINESS & LIFE
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standardów obsługi klienta. 
Jakie nowe działania podejmu-
je Pan na tym polu? Na jakie 
atrakcyjne propozycje mogą 
liczyć małe i średnie, a na jakie 
duże firmy?

– Rozwijamy ofertę produk-
tową, jak również realizujemy 
wiele projektów z zakresu pod-
noszenia jakości obsługi klien-
tów. Tym największym przed-
siębiorstwom oferujemy przede 
wszystkim dedykowane roz-
wiązania, które mają w pełni 
spełnić ich oczekiwania i potrze-
by w zakresie sprzedaży energii 
elektrycznej. Te mniejsze firmy 
z kolei mogą liczyć na gwaran-
cję niezmienności ceny, co na 
trudnym i zmiennym rynku sta-
nowi dużą wartość dla budżetu 
firmy. Portfolio produktów na 
pewno w tym roku się poszerzy, 
ale jeszcze za wcześnie, żeby 
o tym mówić w szczegółach. 

– Od 2007 roku jest Pan ad-
iunktem w Wyższej Szkoły 
Biznesu w Dąbrowie Górni-
czej. Jak często nowe obowiąz-
ki pozwolą Panu zaglądać na 
Śląsk i odwiedzać uczelnię?

– Kontakt ze studentami to 
doskonała odskocznia od fir-
mowych działań i jednocześnie 
świetny katalizator pomysłów 
– młodzi ludzie mają często nie-
szablonowy sposób myślenia. 
Co więcej, nie wiedzą jeszcze, 
że czegoś się nie da, więc są go-
towi góry przenosić. Na pewno 
z tego nie zrezygnuję. 

– Czego chciałby Pan sobie 
życzyć w rozpoczynającym się 
2013 roku?

– Przede wszystkim wytrwa-
łości i oczywiście energii, nie tyl-
ko elektrycznej. I nade wszystko 
zdrowia – bez niego nic nie jest 
możliwe. Tego również życzę 
wszystkim Czytelnikom!
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www.chorzow.eu

Czas na zmiany

SILESIA BUSINESS & LIFE

– Panie Prezydencie, zaczynał Pan jako 
szef kilkuosobowej firmy. Potem był Pan 
prezesem spółki prawa handlowego, by 
wreszcie kierować największym par-
kiem miejskim w Europie. Od dwóch lat 
trzyma Pan stery ponad stutysięcznego 
miasta. Jak się Pan czuje w tej roli?

– Pierwsze dwa lata mojej kadencji były 
bardzo pracowite. Trzeba było w pierw-
szej kolejności zorganizować się, ogarnąć 
bardzo rozległy obszar, jakim jest samo-
rząd i nauczyć się wielu nowych rzeczy, 
z którymi do tej pory nie miałem do czy-
nienia jako prezes WPKiW, czy wcześniej 
prowadząc działalność gospodarczą. Nikt 
nie rodzi się prezydentem – to był czas 
poznawania. Obejmując po raz pierwszy 
takie stanowisko trzeba przyswoić struk-
turę panującą w urzędzie i mieście – tylko 
taka wiedza pozwala na podejmowanie 
dobrych dla miasta decyzji. By ją zdo-
być, trzeba poświęcić mnóstwo czasu. Na 
tym cierpi rodzina. Wolnych chwil mam 
coraz mniej, dlatego każdą z nich staram 
się spędzać z moimi najbliższymi, by tak 
bardzo nie odczuwali tych zmian, jakie 
nastąpiły po wygranych wyborach. Są 
chwile, kiedy się buntują. Jednak częściej 
są dumni, kiedy od mieszkańców miasta 
słyszą, że wreszcie ktoś zabrał się za dziu-
ry w drodze, rozpoczął długo wyczeki-
wany remont kamienicy, że tak po prostu 
widać zmiany. Wsparcie żony i córek jest 
dla mnie niezwykle ważne i dodaje sił. 
A ja staram się, by moi najbliżsi czuli, że 
są dla mnie najważniejsi. 

– Ale czuje Pan satysfakcję, gdy ten po-
święcony czas nie idzie jednak na marne, 
a włożony wysiłek przynosi efekty?
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– Oczywiście. To działa jak turbodołado-
wanie w samochodzie. Wszystko co robię 
ma swojego adresata. Są nim mieszkańcy 
Chorzowa. Najważniejsza jest dla mnie ich 
opinia. Jeśli wiem, że mieszkańcy widzą 
zmiany i je doceniają, wtedy motywuje 
mnie to jeszcze bardziej. Powierzyli mi kie-
rowanie miastem, w którym żyją, pracują i 
odpoczywają. To zobowiązuje.

– Co uważa Pan za najważniejsze w tej 
kadencji?

– Podczas kampanii prezydenckiej wraz 
z innymi kandydatami nagraliśmy piosen-
kę zatytułowaną „Czas na zmiany”. Zmia-
na wizerunku Chorzowa to takie moje 
motto. Chorzów wymaga wielu zmian. 
Mamy wiele kamienic w złym stanie tech-
nicznym, mnóstwo zdegradowanych tere-
nów poprzemysłowych. Niektórzy pytają: 
Dlaczego nie jest robione to lub tamto, 
przecież Pan obiecywał... Niestety, nie 
wszystko można zrobić od razu. Pewne 
działania wymagają wielu przygotowań. 
Większość z nich wiąże się z wydaniem 
ogromnych pieniędzy. Bez wsparcia z Unii 
Europejskiej czy przeróżnych programów 
pomocowych nie udałoby się zrealizować 
wielu inwestycji. Na szczęście potrafimy 
skutecznie wyciągać rękę po te środki.

– No właśnie, gdyby nie pomoc Unii 
nie byłoby długo oczekiwanego remontu 
estakady...

– Dokładnie. Chorzowska estakada, któ-
ra leży w ciągu jednej z najważniejszych 
dróg w regionie, była w opłakanym stanie. 
Z konstrukcji sypał się tynk i wychodziły 
pręty zbrojeniowe. Estakada straszyła tych, 
którzy pod nią przechodzili. Na szczęście 
udało się uzyskać dotację z Unii. Ponad 80 

procent pieniędzy na remont dostaliśmy 
niejako w prezencie. Sam remont kosz-
tować będzie w sumie ponad 38 milio-
nów złotych. Estakada zyska nowy as-
falt i nowy wygląd zewnętrzny. Zmieni 
się jej kolor. Na całej długości zamonto-
wane będą ekrany dźwiękochłonne, by 
w centrum miasta było ciszej. Zostaną 
dodatkowo oświetlone. Estakada, jak 
zapewniają architekci, będzie nie tylko 
funkcjonalna, ale zmieni też przestrzeń 
w centrum. Obiekt ma być ładniejszy.

– Ale dla niektórych mieszkańców 
estakada nie jest powodem do dumy...

– Myślę, że po remoncie nie będzie się 
czego wstydzić. Prawdą jest, że chorzo-
wianie pewnie woleliby, żeby zamiast 
niej był piękny rynek, a samochody 
zamiast przecinać miasto jeździły ob-
wodnicą. Cały czas pracujemy nad ob-
wodnicą Chorzowa. Opracowywana jest 
dokumentacja, przygotowywane plany 
jej przebiegu oraz organizacji ruchu. 
Jak wstępnie szacujemy, wybudowanie 
drogi, która odciąży centrum, to wyda-
tek rzędu 800 milionów złotych. Miasto 
takiego obciążenia samo nie udźwignie. 
Liczymy, że w nowej perspektywie fi-
nansowej UE obwodnica będzie jednym 
z kluczowych projektów. Ale zanim po-
mkniemy nową drogą, minie ładnych 
kilka lat. Do tego czasu służyć nam bę-
dzie stara, ale odnowiona, estakada.

– Drogi to chyba istotny punkt na 
Pana liście zadań do zrobienia?

– Bez dobrych dróg miasto nie może 
się rozwijać. Dobre drogi to dla miesz-
kańców gwarancja komfortu życia. Dla-
tego nie żałujemy pieniędzy na remonty 

Rozmowa z Andrzejem Kotalą, prezydentem Chorzowa.
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i przebudowy. W 2012 roku kierowcy jeż-
dżący po Chorzowie narzekali na utrud-
nienia w ruchu, bo w wielu miejscach 
trwały poważne remonty. Tak było m.in. 
na Stefana Batorego, gdzie nakładem sze-
ściu milionów złotych wyremontowano 
półtorakilometrowy odcinek drogi. Objaz-
dy były też na „Krajcoku”, gdzie budowa-
liśmy nowe rondo, wymieniliśmy asfalt na 
drodze i wybudowaliśmy nowe chodniki. 
Pod koniec roku w niemal ekspresowym 
tempie nowy asfalt zyskała ulica Wojska 
Polskiego. Dla kierujących jednośladami 
powstała blisko dwukilometrowa ścieżka 
rowerowa wzdłuż ulicy Siemianowickiej. 
Tych, którzy przez to stali w korkach, prze-
praszam. Ale nie mogę obiecać, że w tym 
roku będzie mniej utrudnień. Wiosną spo-
dziewamy się, że wreszcie ruszy długo 
oczekiwany remont ulicy Armii Krajowej. 
Niestety, decydujący głos mają Tramwaje 
Śląskie, które muszą najpierw wyremonto-
wać torowisko. Jak tylko Tramwaje przy-
stąpią do pracy, na ulice wejdą wodocią-
gi z nowymi rurami oraz nasi drogowcy. 
Mamy w planach wymianę nawierzchni 
drogi, ale też gruntowny remont chodni-
ków i zatok przystankowych. W połowie 
roku ruszymy z remontem ulicy Gałeczki. 
W tym miejscu muszę się pochwalić, że 
udało się zdobyć trzymilionową dotację 
z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych, czyli z tzw. schetynówek. 
Dołożymy drugie trzy miliony i będziemy 
mieli wyremontowany odcinek między 
rondami przy Ryszki i Wojska Polskiego. 
A w miejscu skrzyżowania w okolicach 
DTŚ powstanie tzw. rondo turbinowe. 
Znikną poranne korki, będzie bezpieczniej, 
bo skręty w prawo będą bezkolizyjne.

– Te informacje ucieszą kierowców, 
a co dla preferujących spacery?

– Drogi to ważny element, ale nie mniej 
ważny niż przestrzeń, po której się cho-
dzi. Mieszkańcy zapewne widzieli już jak 
zmieniła się ulica Jagiellońska. Naszą in-
tencją było, by zamiast zwykłej ulicy po-
wstał deptak, który wraz z ulicą Wolności 
stworzy przestrzeń przyjazną dla ludzi. 
Nie ma chyba osoby, która nie przyzna, 
że teraz Jagiellońska wyróżnia się pod 
każdym względem. Oryginalne oświetle-

nie, oryginalne słupy latarń, gustownie 
dobrana mała architektura i... drzewa, 
których tu nie widziano, jak sądzę, od 
blisko dwustu lat. Nowoczesne oświetle-
nie ledowe pozwala na zabawę światłem 
i nadanie ulicy koloru, jaki tylko sobie 
wymyślimy. Latarnie w kształcie liter, 
wykonane z surowej stali, która zgodnie 
z założeniami rdzewieje, podkreślają hi-
storyczne związki miasta z przemysłem 
żelaza i stali. To wszystko sprawia, że 
o tej ulicy się mówi. Jest przedmiotem 
dyskusji, polemik, ale przede wszystkim 
jest pretekstem, by tam przyjść i samemu 
ocenić wizję architektoniczną. To miejsce 

przyciąga nie tylko ciekawskich. Już zgło-
siło się kilka dużych firm gastronomicz-
nych, które są zainteresowane lokalizacją 
na ulicy letnich ogrodów kawiarnianych. 
Mam nadzieję, że już wiosną będzie moż-
na wygodnie zasiąść na Jagiellońskiej 
i napić się dobrej kawy, a także posurfo-
wać w Internecie. Na ulicy uruchamiamy 
bowiem darmowy hotspot – dodam, że 
pierwszy plenerowy w tym mieście.

– Wolności też miała być deptakiem, 
a teraz w ciągu dnia parkują na niej sa-
mochody, tak, że nie można przejść...

– Jagiellońska będzie zamknięta dla 
ruchu. Zapewniony wjazd będą mieli tyl-
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– Najważniejsza jest dla mnie opinia mieszkańców Chorzowa. Jeśli wiem, że 
widzą zmiany i je doceniają, wtedy motywuje mnie to jeszcze bardziej. Powierzyli 
mi kierowanie miastem, w którym żyją, pracują i odpoczywają. To zobowiązuje.
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ko mieszkańcy i samochody z zaopatrze-
niem. Podobnie będzie z ulicą Wolności. 
Już wkrótce między godziną 11 a 17 na 
tej ulicy obowiązywać będzie całkowity 
zakaz parkowania. Dla osób niepełno-
sprawnych utworzone zostaną miejsca 
parkingowe w przecznicach Wolności. 
Przygotowane będą też koperty dla po-
jazdów zaopatrzenia. Te ostatnie będą 
mogły wjechać na ulicę przed godz. 11 
i po 17. Oczywiście, mieszkańcy parku-
jący auta na dziedzińcach kamienic stoją-
cych przy Wolności będą mogli wjechać 
do swoich garaży przez całą dobę. Chodzi 
o to, by uwolnić Wolności od parkujących 
na masową skalę samochodów. Tajemni-
cą poliszynela jest, że wielu kierowców 
sprawnych ruchowo parkuje na Wolności 
wykorzystując możliwość łatwego wej-
ścia w posiadanie plakietki osoby niepeł-
nosprawnej. Jestem pewien, że już wiosną 
w ciągu dnia zamiast długiego parkingu 
będziemy mieli ulicę dla pieszych – bez-
pieczną i wolną od pojazdów.

– Zmieniona Jagiellońska, zmieniona 
Wolności, czyli ma być widać zmiany?

– Zmiany muszą być widoczne. Z jednej 
strony chodzi o zmianę wizerunku Cho-
rzowa na zewnątrz. Z drugiej, mają po-
prawić jakość życia mieszkańców. Teraz 
ruszamy z Budżetem Obywatelskim – da-
jemy mieszkańcom do rozdysponowania 
1 mln 600 tys. złotych To chorzowianie 
zdecydują co powinno być wybudowa-
ne czy wyremontowane w ich dzielnicy. 
Chcę, by wszyscy włączyli się w proces 
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zmian Chorzowa i mieli wpływ na to, 
co się w tym mieście dzieje. Szczególnie, 
że to miasto pod wieloma względami 
ma ogromny potencjał, który widoczny 
jest na każdym kroku. W ostatnich mie-
siącach na sprzedaż wystawione zostały 
działki pod budowę domów jednoro-
dzinnych. Jakież było nasze zdziwienie, 
kiedy podczas przetargu ceny metra 
kwadratowego sięgnęły 400 złotych! Na 
jedną nieruchomość było blisko 20 chęt-
nych. Tereny kupili ludzie spoza Chorzo-
wa. To dowód, że miasto jest atrakcyjne, 
by w nim mieszkać. Bliskość terenów 
wypoczynkowych i rekreacyjnych – 
Park Śląski, świetna komunikacja – DTŚ 
i autostrada, wysoki poziom instytucji 
kultury, zaplecze sportowe i edukacyjne 
– wszystko to sprawia, że Chorzów jest 
miejscem, gdzie warto żyć i pracować.

– No właśnie, z miejscami pracy to 
chyba mogłoby być lepiej?

– Niestety, skutki kryzysu są widoczne. 
Spowolnienie gospodarki daje znać o so-
bie. W Chorzowie mamy 11-procentowe 
bezrobocie. Tymczasem brak pracy to 
podstawowe źródło wielu problemów 
społecznych. Na ten problem wskazywa-
li sami mieszkańcy Chorzowa II – dziel-
nicy, w której w minionym roku prowa-
dziliśmy konsultacje społeczne w ramach 
programu rewitalizacji. Miasto, walcząc 
z bezrobociem, nie ma zbyt wielu narzę-
dzi. Może jedynie tworzyć dobre warun-
ki do rozwoju biznesu, promować się jak 
najszerzej, a potem czekać na efekty tych 

działań. W 2012 roku Chorzów zaprezen-
tował swoją ofertę inwestycyjną podczas 
największych targów inwestycyjnych 
w Europie – EXPO REAL, które w paź-
dzierniku odbywały się w Monachium. 
Chorzów po raz pierwszy w historii miał 
swoje stoisko obok takich miast, jak Mo-
skwa, Wiedeń, Nowy Jork, Warszawa czy 
Berlin. W sumie swoją ofertę prezentowa-
ło 700 wystawców z całego świata. Korzy-
ści, jakie możemy odnieść wystawiając się 
w takich miejscach, są nie do przecenienia. 
To właśnie w takich miejscach odbywają 
się wszystkie najważniejsze rozmowy po-
między inwestorami. Tam przyjeżdżają 
ci najwięksi inwestorzy, którzy inwestują 
w nowych regionach. Musimy im poka-
zać, że jesteśmy, że mamy dobrą ofertę, że 
warto do nas przyjechać, bo mamy duży 
potencjał. Jak wspomniałem, Chorzów 
po raz pierwszy ze swoją ofertą wyszedł 
w świat. Jestem pełen optymizmu, że kon-
sekwentna promocja miasta, połączona 
z jego rozwojem, zmianą wizerunku, po-
prawianiem jakości przestrzeni miejskiej, 
ma sens i w niedługim czasie zaowocuje. 
Kryzys ma to do siebie, że zawsze kiedyś 
się kończy. Paradoksalnie to właśnie ten 
czas powinniśmy wykorzystać na zmianę 
jakościową. Żyjemy w aglomeracji, kon-
kurencja między miastami jest bardzo 
duża. Dlatego tak ważne jest, by nasze 
miasto na tym tle pozytywnie się wyróż-
niało, by móc wysyłać w świat komuni-
kat, że Chorzów to ładne, przyjazne dla 
życia i biznesu miejsce.

www.suzuki.japanmotors.pl
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To dewiza, która od ponad 20 lat przyświeca w Polsce jednej z największych 
organizacji społecznych skupiających w swoich szeregach funkcjonariuszy Policji 
i Straży Granicznej, o nazwie Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji (ang. Inter-
national Police Association, w skrócie IPA).

W skali ogólnoświatowej to największe 
i najbardziej znane stowarzyszenie służb 
porządku prawnego, obecne w ponad 64 
krajach i skupiające blisko 400 tys. człon-
ków. IPA została założona 1 stycznia 1950 
roku przez sierżanta Brytyjskiej Policji – sir 
Arthura Troopa (założyciel otrzymał tytuł 
szlachecki w uznaniu zasług za swoją spo-
łeczną działalność w ramach organizacji). 
Jest to niezawisłe stowarzyszenie łączące 
policyjne służby z całego świata, bez różni-
cy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, mowy 
i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym 
politycznie, gospodarczo, związkowo i re-
ligijnie. Przynależność do IPA zobowią-
zuje do przestrzegania Deklaracji Praw 
Człowieka, które zostały określone w 1948 
roku. Celem organizacji jest tworzenie wię-
zów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa 
zawodowego pomiędzy zatrudnionymi 
w służbach policyjnych na całym świecie. 
Organizacja posiada status konsultanta 
Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ i Rady 
Europy, a jej siedzibą jest Szwajcaria.

W 2012 roku Sekcja Polska IPA obcho-
dziła jubileusz 20 lat w Polsce i ponad 14 
lat na terenie Śląska. W Polsce członkami 
stowarzyszenia jest ponad 10 tys. funkcjo-
nariuszy Policji i Straży Granicznej. Blisko 
jedna trzecia z tej liczby członków skupio-
na jest w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej 
IPA – największej i najbardziej dynamicz-
nie rozwijającej się części stowarzyszenia 
w Polsce.

Początki formowania się Śląskiej Gru-
py Wojewódzkiej były trudne. Po refor-
mie administracyjnej w swoich szeregach 

skupiła członków kilku województw. Nie 
przeszkodziło to jednak, w ciągu kilku 
lat, stworzyć silnego i jednolitego organi-
zmu. Wzajemna współpraca i społeczne 
zaangażowanie pozwoliły na niezwykle 
dynamiczny i owocny rozwój organiza-
cji. Dotyczy to zarówno systematycznego 
wzrostu liczby członków stowarzyszenia, 
ale i znaczenia organizacji we współpracy 
z lokalnymi samorządami, jak i instytucja-
mi szczebla wojewódzkiego i krajowego.

Organizacja posiada szerokie struktury 
regionalne obejmujące swym zasięgiem 
całe województwo i kilka ośrodków na 
terenie kraju. Ponad 40 regionów Śląskiej 
Grupy Wojewódzkiej zlokalizowanych 
jest w największych miastach wojewódz-
twa śląskiego. Dzięki tak szerokiemu za-
pleczu terenowemu możliwa jest inten-
sywna i znacząca działalność społeczna na 
rzecz lokalnych społeczności oraz integra-
cji środowiska służb mundurowych. Lo-
kalne struktury IPA, w ramach własnych 
inicjatyw, realizują każdego roku dzie-
siątki przedsięwzięć o charakterze edu-
kacyjnym, prospołecznym, sportowym 
i rekreacyjnym. Jednocześnie stanowią 
bezpośrednie wsparcie dla programów 
i projektów o zasięgu krajowym i woje-
wódzkim realizowanych przez zarząd 
grupy wojewódzkiej.

To efektywne połączenie pozwala na 
bardzo celowe i trafne dostosowanie 
dużych projektów w lokalnych społecz-
nościach, ale równocześnie te ogólne i 
masowe programy realizowane przez Ślą-
ską Grupę Wojewódzką są uzupełniane 

o inicjatywy kierowane do konkretnych 
odbiorców i lokalnych społeczności, 
wzmacniając efekt społecznego oddziały-
wania stowarzyszenia na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa, edukacji i ekologii.

I tak poprzez lokalne wydarzenia, 
których organizatorem lub współorgani-
zatorem jest Śląska Grupa Wojewódzka, 
udaje się promować zdrowy styl życia, 
zasady bezpieczeństwa na drodze, ale 
i tematykę ekologiczną oraz obywatel-
ską, a odbiorcami tych akcji są grupy 
kilkudziesięciu lub kilkuset uczestników. 
Przez duże imprezy, w których udział 
bierze od kilku do kilkudziesięciu tysięcy 
gości, organizacja od lat podnosi prestiż 
zarówno samej organizacji, związanych 
z nią służb i formacji mundurowych, jak 
również partnerów świata biznesu, kul-
tury i sportu.

Polska jest krajem młodej demokracji 
i krótkiej historii profesjonalnych, nie-
zależnych i sprawnych służb porządku 
prawnego. Między innymi to sprawia, że 
nadal partnerstwo publiczno-prywatne 
w kontekście służb mundurowych budzi 
nieufność i podejrzenia mało przejrzy-
stych zasad i intencji. Na świecie i w Eu-
ropie Zachodniej te związki, oparte o ja-
sne i transparentne reguły, funkcjonują 
od dziesiątek lat. To dzięki tym relacjom 
buduje się zaufanie społeczeństwa do 
przedstawicieli prawa i to współdziała-
nie umożliwia większą i efektywniejszą 
promocję zarówno samych formacji, jak 
i ich działań na rzecz bezpieczeństwa, 
edukacji i profilaktyki.
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Nie jest tajemnicą, że w scentralizowa-
nych budżetach nawet znaczące środki 
często rozpraszane są w wielu projektach 
realizowanych na terenie całego kraju. 
Powoduje to, że działania prewencyjne 
i edukacyjne wpisane w ustawowe dzia-
łania Policji i innych służ są niewystarcza-
jące. Światełkiem w tunelu są duże ogól-
nopolskie projekty współfinansowane 
ze środków unijnych lub przy wsparciu 
sponsorów biznesowych. Jednak scho-
dząc już na szczebel wojewódzki lub lo-
kalny, tego typu partnerstwo bezpośred-
nie budzi wątpliwości i rodzi zarzuty 
korupcji i realizacji doraźnych oczekiwań 
ze strony tych sponsorów. Niestety, choć 
ten typ myślenia daleki jest od prawdy, 
to lata minionego systemu odciskają jesz-
cze piętno na współczesnej rzeczywisto-
ści i postrzeganiu świata.

To między innymi leży u podstaw spo-
łecznej aktywności Śląskiej Grupy Woje-
wódzkiej Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Policji – Sekcja Polska. Będąc 
niezależnym stowarzyszeniem posiada-
jącym osobowość prawną, związanym 
rygorystycznymi przepisami prawa i za-
sadami transparentności wynikającymi 
z ustawy o pożytku publicznym, Śląska 
Grupa Wojewódzka IPA jest solidnym 
partnerem i pomostem łączącym służ-
by porządku prawnego współpracujące 
z naszym stowarzyszeniem i poważny-
mi partnerami biznesowymi, dla któ-
rych jednym z kluczowych celów jest 
społeczna działalność na rzecz lokalnych 
społeczności, budowanie pozytywnego 
wizerunku i umacnianie swojej marki.

Dzięki tej współpracy w ostatnich la-
tach Śląskiej Grupie Wojewódzkiej udało 
się zrealizować wiele projektów, które 
w znaczący sposób przyczyniają się do 

niwelowania barier i wykluczeń społecz-
nych, walki z patologiami, w tym przemo-
cą w rodzinie, alkoholizmem i uzależnie-
niami. Znaczące efekty odniesione zostały 
na polu edukacji dzieci i młodzieży, głów-
nie w wieku przedszkolnym i szkolnym, 
zarówno w kwestiach bezpieczeństwa 
w domu i w szkole, ale również w takich 
dziedzinach, jak edukacja ekologiczna czy 
rozwój uzdolnień artystycznych.

Służyć temu mają realizowane od czte-
rech lat projekty edukacyjnych zeszy-
tów rysunkowych kierowane do dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym. 
Początkowo kolorowanki skupiały się 
wyłącznie na zagadnieniach związanych 
z bezpieczeństwem na drodze, w domu 
i w szkole. Dotarły do blisko 25 tys. 
przedszkolaków i uczniów szkół pod-
stawowych w województwie śląskim. 
W 2012 roku kolejna edycja, przygoto-
wana we współpracy z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach, trafiła 
do kilkuset placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych, przedszkoli, szkół i świe-
tlic. Łącznie ponad 30 tysięcy zeszytów 
rysunkowych pomagało w rozwijaniu 
umiejętności plastycznych i edukacji 
z zakresu ekologii. To największe tego 
typu przedsięwzięcie realizowane na 
Śląsku przez organizację społeczną.

W uznaniu wkładu w rozwój lokal-
nych społeczności i działalność społecz-
ną stowarzyszenie wyróżnione zostało 
Złotą Odznaką Honorową za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego, a przed-
stawiciele władz organizacji Srebrnymi 
Odznakami i Brązowymi Krzyżami Za-
sługi przyznanymi przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego. Największym jednak 

wyróżnieniem dla stowarzyszenia i jego 
członków jest wciąż rosnące zaufanie 
i opinia mieszkańców Śląska, przyjaciół 
i sympatyków w całej Polsce. Przejawem 
tego jest rosnąca z roku na rok suma 
wpłat z 1 procenta przekazywana na 
rzecz Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. 
To także trwała i owocna współpraca 
dla obu stron w relacjach z partnerami 
biznesowymi, którzy dzięki współpracy 
z organizacją budują swój pozytywny 
wizerunek, potwierdzają, że są firma-
mi godnymi zaufania, rozwijającymi się 
i otwartymi na wspieranie społecznych 
działań w województwie śląskim.

Dynamiczny rozwój Śląskiej Grupy 
Wojewódzkiej z pewnością przyniesie 
w najbliższym czasie kolejne znaczące 
projekty i wydarzenia, o których głośno 
będzie na Śląsku, a dzięki rosnącej skali 
zaangażowania społecznego i efektyw-
nemu wsparciu finansowemu uda się 
dotrzeć organizacji do jeszcze szerszego 
grona odbiorców i osób korzystających 
z działań stowarzyszenia.
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– Skąd wziął się pomysł na promowanie gal 
MMA?

– Zanim stworzyłem MMA Attack byłem 
stałym widzem na galach Konfrontacji Sztuk 
Walki. Kiedy popularność MMA zaczęła gwał-
townie rosnąć, pomyślałem sobie, że przecież te 
cztery gale na rok, które robi KSW, to za mało, 
by regularnie angażować wszystkich czołowych 
zawodników w Polsce. Myślę, że polski rynek 
jest w stanie wchłonąć sześć, może nawet osiem, 
dużych gal na wysokim poziomie w ciągu roku.

– Co trzeba mieć, by organizować galę na ta-
kim poziomie?

– Duże pokłady pieniędzy i czasu. 27 kwiet-
nia w Spodku zorganizujemy naszą trzecią galę. 
Rozpoznawalność marki MMA Attack stale ro-
śnie, liczymy na to, że w przeciągu roku, dwóch 
lat staniemy się tak znani, jak KSW. Przede 
wszystkim jednak nie da się zrobić eventu na 
pewnym poziomie bez wsparcia telewizji. Dla-
tego też tak bardzo chwalę sobie naszą umowę 
z Polsatem, który, pomimo tego, że od dawna 
transmituje KSW, zdecydował się nie tylko po-
kazać kolejną naszą galę, ale wpuścił nas też na 
antenę otwartego kanału.

– Nie ma obaw, że ten boom na popularność 
dotyczy bardziej KSW niż MMA?

– Nie, na pewno tak nie jest. Do klubów MMA 
w Polsce nie pukają młodzi chłopacy pytając: Czy 
tu można trenować KSW? Ta organizacja zresztą 
nawet w swoich komunikatach nie zastępuje na-
zwy sportu – czyli MMA – swoją własną nazwą. 
Z naszej strony staraliśmy się możliwie maksy-
malnie odróżnić. Przede wszystkim poprzez or-
ganizowanie walk w oktagonie, specjalnej arenie 
przystosowanej do specyfiki tego sportu, a nie 
na ringu. Ring może ładnie i dystyngowanie wy-
gląda na ekranie telewizora, ale w walce MMA 
bardziej przeszkadza niż pomaga.

– Ilekroć nie spojrzę na program gali MMA, 
widzę tam nazwiska sportowców-celebrytów. 
Czy MMA bez udziału Burneiki czy Pudzia-
nowskiego byłoby równie atrakcyjne dla tele-
wizji?

– To skomplikowana sprawa. Dla telewizji 
atrakcyjny produkt to coś, w czymś udział biorą 

znane twarze. MMA w Polsce ma 
nieco ponad 10 lat i nie dorobiło się 
jeszcze, może poza wyjątkiem Ma-
meda Chalidowa, swoich własnych 
znanych twarzy. Wierzę, że za-
wodnicy MMA Attack jak Damian 
Grabowski czy Tomasz Drwal mają 
wszelkie predyspozycje do tego, by 
stać się twarzami tego sportu w nie 
mniejszym stopniu niż zawodnik 
z Olsztyna. Problem w tym, że nie 
mieli do tej pory szansy na regu-
larne występy na takiej platformie 
jak Polsat. Dlatego czasami, jako 
promotorzy, musimy wesprzeć się 
znanymi postaciami nie związa-
nymi z MMA, by przyciągnąć do 
naszego sportu większą liczbę wi-
dzów i liczyć na to, że zapamiętają 
innych bohaterów gali. Promocja 
Mameda w mediach trwała pięć lat zanim się 
wybił, to nie jest kwestia, którą można załatwić 
w przeciągu trzech gal.

– 27 kwietnia MMA Attack organizuje 
swoją trzecią galę. Dlaczego ponownie wy-
brałeś Spodek?

– Spodek to fenomenalna hala z niesamo-
wicie bogatą historią. Jako właściciel MMA 
Attack jestem dumny, że kolejna nasza im-
preza wpisze się w poczet wielkich imprez, 
które odbywały się w tej hali. Województwo 
śląskie ma mnóstwo świetnych klubów MMA, 
gdzie trenuje masa zawodników. Dużo na-
szych pierwszoplanowych zawodników jest 
ze Śląska lub okolic – Piotrek Sobotta urodził 
się w Zabrzu, Damian Grabowski jest z Opola, 
a Tomasz Drwal z Krakowa. Od MMA Attack 
2 w zeszłym roku nie było na południe od Ło-
dzi dużej gali MMA. No i sam jestem z Gliwic, 
więc będę miał blisko do hali.

– Ile czasu zajmuje przygotowanie ta-
kiej gali?

– Do organizacji MMA Attack 3 przysie-
dliśmy na przełomie listopada i grudnia. 
Musieliśmy potwierdzić zainteresowanie 
dalszą współpracą naszych dotychczaso-

wych partnerów, dopiąć szczegóły dotyczą-
ce hali i transmisji telewizyjnej. Co prawda 
do dnia gali zostały jeszcze niemal trzy mie-
siące, ale już finalizujemy rozpiskę.

– Skoro zdradziłeś już trzy nazwiska, 
możesz uchylić rąbka tajemnicy i wyjawić 
kogo zobaczymy na gali MMA Attack 3?

– Prócz nich zawalczy jeszcze Piotr Hall-
mann, bardzo utalentowany i niesamowicie 
efektownie walczący fighter z Gdyni. Co do 
przeciwników, póki co, żaden kontrakt nie 
jest podpisany, ale staramy się, żeby to były 
nazwiska rozpoznawalne na europejskiej 
scenie.

– Czego się spodziewasz po MMA At-
tack za dwa, trzy lata?

– Mam nadzieję stworzyć stabilną, wia-
rygodną i znaną organizację MMA, regu-
larnie organizującą gale w dużych miastach 
w Polsce, przyciągające kilka, kilkanaście 
tysięcy widzów. Skupiającą najlepszych 
polskich zawodników i konfrontującą ich 
z wymagającymi rywalami z zagranicy. 
Mam nadzieję, że uda mi się dołożyć wła-
sną cegiełkę do dalszego rozwoju tego 
sportu w Polsce.

MMA Attack

Po raz drugi w Spodku
Wywiad z prezesem MMA Attack – Dariuszem Holewą.
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Ostatnia trzynastka 
Joanna Pauly – project manager, trener i konsultant eFS i eFRR, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej 
a.pauly euroconsulting, prezes Platformy Rozwoju innowacji i Przedsiębiorczości innProgress i Śląskiego 
Centrum Równych Szans, absolwentka nauk politycznych, dziennikarstwa, europeistyki i finansów oraz 
akademii Genderowej.
Doświadczony menadżer projektów posiadający dwunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, 
przez cztery lata zajmowała się potwierdzaniem i weryfikacją płatności z europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji celowych budżetu państwa, brała udział 
w kilkuset projektach komunalnych w zakresie budowy dróg, ochrony środowiska i kanalizacji, służby zdro-
wia, edukacji i przedsiębiorczości oraz współpracy międzynarodowej. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów 
szkoleniowo-doradczych dla firm, instytucji publicznych oraz dla organizacji pozarządowych. 

Rok 2013 to ostatni rok konkursów w okresie programowania 2007-2013. Pomału przygotowujemy się do nowej per-
spektywy finansowej, jednak w ostatnim roku programowania przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu mogą jesz-
cze korzystać z szeregu konkursów na finansowanie projektów szkoleniowych, doradczych, inwestycyjnych, elektro-
nicznych i innowacyjnych. Poniżej prezentujemy zestawienie, z czego mogą korzystać śląscy przedsiębiorcy w podziale 
na instytucje, które organizują konkurs. Przedsiębiorcy mogą w nich występować w różnym charakterze – jako wnio-
skodawcy lub grupa docelowa.

Zaczynamy od konkursów miękkich, 
szkoleniowo-doradczych. Wszystkie 
znajdują się w Programie Operacyj-
nym Kapitał Ludzki (POKL). 

POKL – konkursy regionalne 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Katowicach 
W ramach Poddziałania 8.1.1 

„Wspieranie rozwoju kwalifikacji za-
wodowych i doradztwo dla przedsię-
biorstw” planowane są dwa konkursy 
oraz w ramach 8.1.2 „Wsparcie pro-
cesów adaptacyjnych i moderniza-

cyjnych w regionie” – jeden konkurs. 
W lutym odbędzie się jeszcze jeden 
konkurs w ramach Poddziałania 8.1.1 
POKL oraz jeden w ramach Poddzia-
łania 6.1.1 „Wspieranie osób pozosta-
jących bez zatrudnienia na regional-
nym rynku pracy”. 

Jakie działania będą finansowane?
W ramach styczniowych konkursów 

8.1.1 wsparcie otrzymają przedsiębior-
cy z sektora mikro, małych i średnich, 
którzy planują dofinansowanie swo-
ich szkoleń i wdrożeń z udziałem 

zewnętrznego konsultanta. W pierw-
szym konkursie 8.1.1 (17 mln zł alo-
kacji) projekt musi być skierowany 
do pracowników przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w obsza-
rze technologicznym, kluczowym 
dla rozwoju gospodarki regionu, tj. 
wskazanym w Programie Rozwoju 
Technologii Województwa Śląskiego. 
W drugim (styczniowym) konkursie 
8.1.1 (21 mln zł alokacji) projekt w ca-
łości skierowany jest do mikroprzed-
siębiorstw. W trzecim, lutowym, kon-
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kursie 8.1.1 (2 mln zł alokacji) projekt 
musi być skierowany do pracowników 
przedsiębiorstw prowadzących dzia-
łalność w obszarach: technologie dla 
energetyki i górnictwa, technologie 
dla ochrony środowiska lub transport 
i infrastruktura transportowa. 

Konkurs 8.1.2 przeznaczony jest 
dla osób zwalnianych, zagrożonych 
lub przewidzianych do zwolnienia, 
a konkurs 6.1.1 dla osób pozostających 
bez pracy. W obu konkursach zakres 
usług jest bardzo szeroki – od szkoleń 
związanych z poszukiwaniem pracy 
przygotowującej do nowego zawodu, 
pomocy doradczej przy określeniu 
profilu poszukiwanej pracy, szukaniu 
nowej pracy, do możliwości zakłada-
nia własnych firm. 

POKL – konkursy regionalne 
Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 
W pierwszym kwartale zaplano-

wano wsparcie przedszkoli istnieją-
cych i tworzenie nowych ośrodków 
przedszkolnych, również tych pro-
wadzonych przez przedsiębiorców – 
Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nie-
równości w stopniu upowszechniania 
edukacji przedszkolnej”, z alokacją na 
poziomie 14 mln zł. Poddziałanie 9.1.2 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym do-
stępie do edukacji oraz zmniejszenie 
różnic w jakości usług edukacyjnych” 
(alokacja 28 mln zł) oraz Działanie 9.2 
„Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego” (alokacja 
10 mln zł) – to okazja do nawiązania 
współpracy ze szkołami prowadzą-
cymi kształcenie ogólne i szkołami 
zawodowymi. Z kolei w ramach Dzia-
łania 9.4 „Wysoko wykwalifikowa-
ne kadry systemu oświaty” (4 mln zł 
alokacji) możliwe są projekty kształ-
cenia nauczycieli, szczególnie z ob-
szarów wiejskich. Na programy in-
tegracji społecznej i zawodowej osób 
wykluczonych i niepełnosprawnych 
przeznaczone są dwa konkursy – je-
den w ramach Działania 7.2 „Przeciw-
działanie wykluczeniu i wzmocnienie 

sektora ekonomii społecznej” (25 mln 
zł alokacji), drugi w ramach Działania 
7.4 „Niepełnosprawni na rynku pra-
cy” (9 mln alokacji).

POKL – konkursy centralne 
Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości 
Do 28 lutego potrwa już ogłoszony 

(od 27 grudnia 2012 r.) konkurs w ra-
mach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapi-
tału ludzkiego w przedsiębiorstwach”. 
Dofinansowanie będzie udzielane na: 
szkolenia (w tym szkolenia w formie 
studiów podyplomowych) oraz do-
radztwo dla pracowników mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw 
z zakresu: możliwych do wprowa-
dzenia w firmie rozwiązań ekologicz-
nych (i źródeł ich finansowania), dla 
pracowników i kadry zarządzającej, 
budowania ekologicznej marki pro-
duktu i wizerunku firmy, ekoinno-
wacji, zarządzania środowiskowego 
w przedsiębiorstwie, zastosowania 
technologii przyjaznych środowisku 
i odnawialnych źródeł energii, audytu 
energetycznego, audytu ekologiczne-
go, marketingu ekologicznego, „zielo-
nych zamówień/zakupów”.

W pierwszym kwartale ogłoszone 
będą konkursy dla sieci KSU, wybrane 
zostaną podmioty testujące nowe usłu-
gi pilotażowe (doradczo-szkoleniowe) 
w zakresie marketingu i sprzedaży 
produktów w branży przetwórstwa 
rolno-spożywczego dla mikro i ma-
łych przedsiębiorców, w zakresie 
ochrony środowiska. Kolejny konkurs 
będzie miał na celu zapewnienie usług 
z zakresu rozwoju firmy dla przed-
siębiorców oraz osób zamierzających 
rozpocząć działalność gospodarczą 
w formule one-stop-shops. W drugim 
kwartale ogłoszone zostaną konkursy 
dotyczące planowania działań w fir-
mach sektora mikro, małych i średnich 
firm z wykorzystaniem finansowania 
zwrotnego. W trzecim i czwartym 
kwartale odbędą się konkursy na wy-
bór usługodawców mających przete-
stować nowe usługi pilotażowe, a tak-
że na świadczenie usług doradczych 

asysty w prowadzeniu i rozpoczyna-
niu działalności gospodarczej.

Poniżej prezentujemy katalog kon-
kursów inwestycyjnych i innowacyj-
nych. Wszystkie znajdują się w Pro-
gramie Operacyjnym Innowacyjna 
Gospodarka (POIG). W ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Śląskiego (RPO WSL) 
nie planuje się już naborów. Dofinan-
sowanie firm odbywa się jednak po-
przez fundusze pożyczkowe. 

Fundusze Pożyczkowe RPO WSL 
W wyniku konkursu dla Poddzia-

łania 1.1.1. „Infrastruktura rozwoju 
gospodarczego RPO WSL na doka-
pitalizowanie zewnętrznych źródeł 
dofinansowania przedsiębiorczości” 
– wyłoniono cztery fundusze pożycz-
kowe i poręczeniowe, które opracowa-
ły najlepsze projekty wsparcia mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw 
z terenu województwa śląskiego:
• Fundusz Górnośląski SA w Katowi-
cach 
• Agencję Rozwoju Lokalnego SA 
w Sosnowcu 
• Agencję Rozwoju Regionalnego SA 
w Częstochowie 
• Śląski Regionalny Fundusz Poręcze-
niowy Sp. z o.o. w Katowicach 

Projekty realizowane przez wyło-
nione podmioty są atrakcyjnym uzu-
pełnieniem podobnych usług finan-
sowych realizowanych przez banki, 
jednak na korzystniejszych dla przed-
siębiorców zasadach. Z jednej strony 
obejmują one niższe oprocentowanie 
i dłuższy okres spłat, z drugiej zaś – 
możliwość karencji w spłacie kredytu. 
Uzyskane w ten sposób środki można 
przeznaczyć na cele inwestycyjne lub 
obrotowe. Celem tak pomyślanego 
wsparcia jest stymulowanie działalno-
ści firm dopiero stawiających pierwsze 
kroki na rynku i będących w okresie in-
tensywnego rozwoju. Oferty pożyczek 
dostępne są dla przedsiębiorców od 
trzeciego kwartału 2010 roku. Można 
się o nie starać, składając odpowiedni 
wniosek do wybranego funduszu. Nie 
obowiązują tu żadne wyszczególnione 
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terminy naboru, lecz środki dostępne 
są na bieżąco, do 2015 roku włącznie. 
Szczegółowe warunki ustala każdy fun-
dusz z osobna. 

Fundusz Górnośląski SA 
w Katowicach

W ramach Śląskiego Funduszu Po-
życzkowego na wsparcie mogą liczyć 
MŚP prowadzące działalność go-
spodarczą od minimum 12 miesięcy. 
W przypadku pożyczki na cele inwe-
stycyjne firma może skorzystać z rocz-
nej karencji w spłacie kredytu, okres 
jego spłaty jest rozłożony na siedem lat, 
a wysokość pożyczki wynosi od 25 do 
600 tysięcy zł. Wkład własny wymaga-
ny jest na poziomie 20 procent wartości 
pożyczki. W przypadku pożyczki na 
cele obrotowe czas karencji i spłaty na-
leżności ulega skróceniu i nie ma obo-
wiązku wniesienia wkładu własnego.

Agencja Rozwoju Lokalnego SA 
w Sosnowcu

W ramach funduszu udzielane są po-
życzki mikro i małym przedsiębiorcom 
prowadzącym działalność gospodarczą 
na obszarze województwa śląskiego. 
Pożyczki przeznaczone są na inwestycje 
oraz finansowanie zakupów o charak-
terze niekonsumpcyjnym, w wyniku 
których powstaną nowe miejsca pracy, 
bądź utrzymany zostanie dotychcza-
sowy stan zatrudnienia. Maksymalna 
kwota pożyczki, która może zostać 
udzielona na podstawie jednej umowy, 
wynosi 80 tysięcy zł. Minimalna wy-
sokość wkładu własnego w przedsię-
wzięcie współfinansowane pożyczką 
powinna wynosić 30 procent. Pożyczki 
udzielane są na okres nie przekraczają-
cy 36 miesięcy, w szczególnych przy-
padkach nawet do 60 miesięcy. Mak-
symalny okres karencji w spłacie rat 
kapitałowych wynosi sześć miesięcy.
Agencja Rozwoju Regionalnego SA 

w Częstochowie
Pożyczka udzielana jest od kwoty 

10 do 250 tysięcy zł przy wymaganym 
wkładzie własnym na poziomie 15 pro-
cent. Spłata rozłożona na maksimum 
60 miesięcy. Istnieje możliwość karencji 
w spłacie kredytu do sześciu miesięcy.

Śląski Regionalny 
Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. 

w Katowicach
Śląski Regionalny Fundusz Porę-

czeniowy zajmuje się udzielaniem 
poręczeń kredytów i pożyczek dla 
mikro, małych lub średnich przedsię-
biorstw, prowadzących działalność 
od minimum sześciu miesięcy, mają-
cych siedzibę na terenie wojewódz-
twa śląskiego.

Zasady udzielania poręczeń:
• poręczenie do wysokości 300 tys. zł
• nie więcej niż 50 proc. kapitału kre-
dytu lub pożyczki
• maksymalnie na okres 60 miesięcy

Fundusze pożyczkowe POIG 
Obecnie prowadzone są prace nad 

uruchomieniem nowego instrumentu 
związanego z utworzeniem fundu-
szu finansowego wsparcia innowacji 
(funduszu pożyczkowego). Szczegóły 
mają być znane w czerwcu. 

POIG – konkursy centralne 
Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości 
Aktualnie trwa konkurs (do 30 

czerwca). W ramach Poddziałania 
5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realiza-
cję ochrony własności przemysłowej”  
mikro, mali i średni przedsiębiorcy 
mogą realizować projekty mające 
na celu wykorzystywanie możliwo-
ści ochrony przedmiotów własności 
przemysłowej (wynalazków, wzorów 
użytkowych oraz wzorów przemy-
słowych), szczególnie poza granicami 
kraju, refundację wydatków poniesio-
nych na przygotowanie dokumentacji 
zgłoszeniowej  oraz prowadzenie po-
stępowań przed właściwymi organa-
mi ochrony własności przemysłowej, 
związanych z uzyskaniem praw wła-
sności przemysłowej.

W marcu ogłoszony zostanie kon-
kurs „Wspieranie powiązań koope-
racyjnych o znaczeniu ponadregio-
nalnym” (Działanie 5.1 POIG). Co 
może być dofinansowane? Wspólne 
przedsięwzięcia grup przedsiębior-
ców projektów doradczych, szkole-
niowych i inwestycyjnych w zakresie: 

tworzenia oraz zarządzania strukturą 
organizacyjną powiązania koopera-
cyjnego, przygotowania wspólnych 
planów rozwoju powiązań koopera-
cyjnych, wspólnych inwestycji grup 
przedsiębiorców oraz inwestycji re-
alizowanych przez kooperujących 
przedsiębiorców niezbędnych dla 
funkcjonowania i rozwoju powiąza-
nia działań marketingowych powią-
zań kooperacyjnych.

W ramach kwietniowego konkursu 
„Inicjowanie działalności innowacyj-
nej” (Działanie 3.1POIG) wsparciu 
podlegają inicjatywy na inkubację 
oraz na inwestycje w nowo utworzo-
ne przedsiębiorstwo innowacyjne 
(w formie objęcia udziałów). Program 
jest skierowany do nowo powsta-
łych przedsiębiorców oraz instytucji 
wspierających powstawanie nowych 
firm innowacyjnych, np. inkubatory 
przedsiębiorczości akademickiej, cen-
tra transferu technologii i innowacji, 
akceleratory technologii, parki nauko-
wo-technologiczne. Również w kwiet-
niu ogłoszony będzie konkurs w Dzia-
łaniu 4.4  POIG „Nowe inwestycje 
o wysokim potencjale innowacyj-
nym”. Dofinansowaniu podlegają pro-
jekty inwestycyjne przedsiębiorców 
związane z zastosowaniem nowych 
rozwiązań technologicznych, produk-
towych, usługowych lub organiza-
cyjnych (rozwiązania technologiczne 
i organizacyjne stosowane na świecie 
nie dłużej niż trzy lata), projekty szko-
leniowe oraz doradcze niezbędne dla 
realizacji projektów inwestycyjnych, 
tworzenie nowych miejsc pracy zwią-
zanych z nowymi inwestycjami.

W ramach wspierania przedsiębior-
czości instytucje otoczenia biznesu 
i ich sieci mogą się ubiegać o projekty 
na wzmocnienie instytucji poprzez 
promowanie współpracy w ramach 
sieci, wymiany doświadczeń, wspól-
nej obsługi klientów oraz rozwój ofer-
ty usług o charakterze proinnowa-
cyjnym. W ramach Działania POIG 
5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia 
biznesu świadczących usługi pro-
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innowacyjne oraz ich sieci o znacze-
niu ponadregionalnym” udzielane 
będzie wsparcie z przeznaczeniem 
na dofinansowanie przygotowania 
i rozwoju pakietu usług o charakterze 
proinnowacyjnym (składającego się 
z usług doradczych, szkoleniowych, 
informacyjnych oraz sieciowe/po-
szukiwania partnera) służących pod-
niesieniu innowacyjności przedsię-
biorstw działających na terenie Polski, 
dofinansowanie kosztów świadczenia 
wybranych usług dla przedsiębiorców 
oraz wspólnych przedsięwzięć podej-
mowanych przez instytucje skupione 
w sieciach, a także dofinansowanie 
funkcjonowania jednostki koordynu-
jącej działalność sieci (o charakterze 
sekretariatu sieci). Konkurs planowa-
ny jest jeszcze w pierwszym kwartale. 
Podobnie jak konkurs w ramach Dzia-
łania 6.1 POIG „Paszport do ekspor-
tu”, którego celem są projekty mikro, 
małych i średnich przedsiębiorców 
mające na celu wejście na nowe rynki 
i wzmocnienie pozycji konkurencyj-
nej przedsiębiorstwa na rynkach za-
granicznych, projekty przyczyniające 
się do zwiększenia udziału sprzedaży 
na rynki zagraniczne w ogólnej sprze-
daży przedsiębiorstwa oraz projekty 
promujące polską markę na rynkach 
zagranicznych.

PARP realizuje również dwa dzia-
łania, które cieszą się największym 
zainteresowaniem przedsiębiorców. 
Działanie 8.1 POIG „Wspieranie dzia-
łalności gospodarczej w dziedzinie go-
spodarki elektronicznej” to projekt mi-
kro i małych przedsiębiorców mający 
na celu świadczenie usług drogą elek-
troniczną (usług cyfrowych), w tym 
wytworzenie produktów cyfrowych 
niezbędnych do świadczenia tych 
usług. Wymaganym rezultatem kwa-
lifikowanego do wsparcia projektu jest 
wytworzenie, świadczenie i aktualiza-
cja usług cyfrowych. Konkurs odbę-
dzie się w lutym, kwietniu i czerwcu. 
Drugie z działań – 8.2 POIG „Wspie-
ranie wdrażania elektronicznego biz-
nesu typu B2B” – to przedsięwzięcia 
o charakterze zarówno technicznym 
(informatycznym), jak i organizacyj-
nym, które prowadzą do realizacji pro-
cesów biznesowych w formie elektro-
nicznej, obejmujących trzy lub więcej 
przedsiębiorstw sektora MSP. Odbędą 
się dwie rundy konkursów – w kwiet-
niu i czerwcu. 

POIG – konkursy centralne 
Ministerstwa Gospodarki 

Od 18 stycznia do 7 lutego 2013 r. 
Ministerstwo Gospodarki przyjmuje 
wnioski o dofinansowanie projektów 
w ramach Poddziałania 6.5.2 „Wspar-

cie udziału przedsiębiorców w progra-
mach promocji”. Celem jest wzmoc-
nienie konkurencyjności gospodarki 
poprzez poprawę wizerunku polskiej 
gospodarki wśród partnerów między-
narodowych, nawiązanie przez przed-
siębiorców kontaktów gospodarczych 
oraz wypromowanie polskich specjal-
ności eksportowych. Konkurs prze-
znaczony jest dla pięciu branż: jubile-
sko-bursztynniczej, produkcji sprzętu 
medycznego i aparatury pomiaro-
wej, kosmetycznej, stolarki okiennej 
i drzwiowej oraz polskich specjalności 
żywnościowych.

Czas przygotować się do zmian 
Okres programowania 2014-2020 

już niedługo. Rozpoczęły się konsulta-
cje nowych programów operacyjnych. 
Województwo śląskie przyjęło Wstęp-
ny Projekt Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014-2020, który opubliko-
wano na stronie internetowej www.
slaskie.pl i poddano konsultacjom. 
O szczegółach w następnych nume-
rach Silesii. 

W publikacji wykorzystano materia-
ły zawarte na stronach:

www.slaskie.pl
www.wup-katowice.pl
www.parp.gov.pl
www.mg.gov.pl
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PORADY PRAWNE

Gospodarczy obrót wtórnikami wekslowymi

W wielu dziedzinach życia gospodarczego poszukuje się nowych rozwiązań uła-
twiających obrót – rozwiązań innowacyjnych. Czasami wystarczyłoby, jak się 
wydaje, odkryć i wdrożyć to, co już zostało kiedyś wymyślone. W sferze prawa 
prywatnego, które jest przecież częścią tej rzeczywistości gospodarczej, można 
by nawet rzec „jej fundamentem”, istnieje wiele niezauważonych, bo niedocenio-
nych, a obowiązujących instytucji, które ten obrót mogłyby zmienić (ułatwić). 

Dariusz Copa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 
2008-2011 świadczył pracę na rzecz TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna. Od lipca 2012, niezależnie 
– w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – świadczy usługi prawne w sferze bieżącej obsługi 
prawnej przedsiębiorców (więcej na: www.etill.pl). Wdraża swoje autorskie koncepcje związane z wy-
korzystaniem w praktyce nieznanych rozwiązań prawnych – w szczególności w zakresie wykorzystania 
w obrocie gospodarczym papierów wartościowych. Swoje zainteresowania teoretyczne skutecznie wyko-
rzystuje przy wykonywaniu zawodu prawnika.

Najwięcej, moim zdaniem, takich 
niezauważonych, niedocenionych, 
mimo że obowiązujących w sferze 
prawnej, instytucji istnieje na gruncie 
prawa wekslowego. Głównie ustawy 
z dnia 28 kwietnia 1936 roku – Prawo 
wekslowe (Dz.U. z 1936 roku, nr 37, 
poz. 282 z późniejszymi zmianami) 
obowiązującej praktycznie w stanie 
niezmiennym od roku 1936. Weksel 
trasowany, a w konsekwencji i wtóro-
pisy (wtórniki) są ich przykładem. Na 
szczęście (!) są one obecnie na nowo 
odkrywane.

Zarówno w obrocie korporacyjnym, 
jak i w obrocie pomiędzy osobami fi-
zycznymi, zasadniczo i, niestety, jedno-
cześnie, zastosowanie ma uboższa for-
ma weksla – weksla  własnego (z ang. 
promissory note, z franc. billet á orde, 
z wł. paghero cambiario, z niem. bige-
ner wechsel ), zwanego także wekslem 
martwym – a to dlatego, że służył on 
dawniej głównie jako zabezpiecze-
nie roszczeń wynikających z innych 
tytułów prawnych. Ponadto nie był 
oprocentowany, a więc nie przynosił 
dochodu. Nie obiegał również poza 
miejscem wystawienia. W tym znacze-
niu weksel własny martwym jest rów-
nież i w czasach dzisiejszych. Stosując 
taką właśnie jego formę, uczestnicy 
obrotu wykluczają od razu zastoso-

wanie pewnych przepisów ustawy 
wekslowej, które dotyczą tylko weksli 
trasowanych. Przez to wiele jej zapi-
sów – mających niezmiennie od 28 
kwietnia 1936 roku moc obowiązującą 
– było dotychczas zapisami faktycznie 
martwymi. Sam weksel trasowany ni-
gdy martwym nie był. Martwym jest 
natomiast, gdy nie stosuje się właśnie 
dotyczących przepisów wyżej wymie-
nionej ustawy.

Celem niniejszego – i kolejnych – 
artykułów jest (będzie) pokazanie 
ciekawych, a rzadko spotykanych w 
praktyce, rozwiązań z wekslem traso-
wanym związanych. Być może niniej-
sza lektura skłoni niektórych Czytel-
ników – tzw. osoby decyzyjne – jeśli 
natomiast Czytelnicy nie są takowy-
mi, to być może przełożonych swych 
nakłonią – do wdrożenia choć jednego 
z wielu takich rozwiązań. 

Dzisiaj opiszę jedno z takich cieka-
wych rozwiązań, które dotyczy formy 
wtórnikowej weksla trasowanego. 
A zatem o wekslach trasowanych 
i wtórnikach słów kilka – ogólnie, bez 
detali, bez zagłębiania się – poza nie-
zbędnym zakresem – w teoretyczne 
rozważania doktryny prawa i orzecz-
nictwa sądowego, którego, notabene, 
w opisywanej materii za wiele nie ma, 
chyba, że ma się na myśli orzeczenia 

Wyższego Sądu Handlowego Rzeszy 
Niemieckiej!

Wtóropisy stanowią fragment 
pewnej większej całości. Można je 
w pierwszej kolejności umieścić 
w grupie dokumentów o nazwie pa-
piery wartościowe. Wśród papierów 
wartościowych do jednego z ich ro-
dzaju – o nazwie weksel. W grupie 
zaś weksli – do jednego z ich rodzaju 
o nazwie weksel trasowany. W dru-
giej zaś kolejności wskaże się na isto-
tę, funkcję i zastosowanie wtóropisów 
właśnie, które innej postaci, jak tylko 
weksel trasowany, nie mają – bo prze-
cież czymże by były te ogólne opisy 
bez ich przełożenia na praktykę, na 
życie, na obrót gospodarczy?

Wtóropisy są papierami wartościo-
wymi. Czym są papiery wartościowe? 
To nic innego, jak rzecz (np. papier), na 
którym jest zapisana ściśle określona 
treść. Jeżeli taka rzecz jest we włada-
niu określonej osoby, to daje jej okre-
ślone prawo. Napisano „ściśle okre-
ślona treść” – dlatego, że od tej treści 
będzie zależało czy rzecz ta zawierać 
w sobie będzie (czy będzie inkorporo-
wała w sobie) określone prawo. Inna 
jest bowiem treść obligacji, inna akcji, 
a inna weksli – odpowiednio inne jest 
prawo wynikające z akcji, z obligacji, a 
inne z weksli (różne też są zasady ob-
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rotu nimi). Co do rzeczy, na której ta 
treść jest zapisana, to może to być pa-
pier (tak najczęściej, dlatego też w dal-
szej części pisać będę o dokumencie, 
kartce, papierze itp.), ale i inne rzeczy 
(np. kawałek skóry). Obecnie papie-
ry wartościowe często funkcjonują w 
zdematerializowanej formie, tj. w for-
mie zapisu elektronicznego, które 
można na powrót zmaterializować. 
To samo (prawie to samo), pisząc jed-
nak inaczej – przez papier wartościo-
wy rozumie się dokument, z którym 
dane prawo majątkowe jest tak ścisle 
związane, że realizacja tego prawa nie 
jest możliwa bez władania tym doku-
mentem (Aleksander Wolter, Prawo 
cywilne – zarys części ogólnej, War-
szawa 1979, PWN – str. 236).

Wtóropisy są papierem wartościo-
wym o nazwie weksel. Istnieje wiele 
rodzajów weksli, ale jego definicję 
tworzy się zasadniczo w oparciu o po-
dział ze względu na sposób powstania 
zobowiązania wekslowego w stosun-
ku do wystawcy. O co chodzi? Wspo-
mniano wyżej, że weksel może mieć 
postać uboższą (w. własny), bądź bar-

dziej skomplikowaną (w. trasowany). 
W tym pierwszym przypadku głów-
nie zobowiązuje się jego autor – twór-
ca (wystawca), pisząc na nim „zapła-
cę za ten weksel”. Jeśli więc ktoś na 
kartce papieru napisze „zapłacę za 
ten weksel” oraz zamieści inne wyma-
gane klauzule, to on sam się głównie 
zobowiązuje z tego weksla do zapłaty 
względem pewnych osób, u których ta 
„kartka” będzie we władaniu. W tym 
drugim przypadku zobowiązuje się 
głównie inna niż jego autor (twórca, 
wystawca) osoba – akceptując zapis na 
nim przez tego wystawcę poczynio-
ny: „zapłaci pan za ten weksel”. Jeśli 
więc ktoś na kartce papieru zaakcep-
tuje skierowany do niego zapis „za-
płaci pan za ten weksel”, na którym 
są inne jeszcze klauzule, to on sam 
głównie zobowiązuje się z tego we-
ksla do zapłaty względem pewnych 
osób, u których ta „kartka” będzie we 
władaniu. To samo (prawie to samo, 
bo nieco więcej) pisząc jednak inaczej 
– weksel jest papierem wartościowym 
wystawionym w formie przez prawo 
wymaganej, w którym albo wystaw-

ca dokumentu skierowuje do drugiej 
osoby wezwanie zapłacenia w termi-
nie zapadłości, podanym w dokumen-
cie, określonej sumy pieniężnej osobie 
w dokumencie od razu wymienionej, 
albo za pomocą indosu legitymowa-
nej (weksel ciągniony), albo wystawca 
przyrzeka osobie zapłacenie (weksel 
własny), a więc papierem wartościo-
wym, za pomocą którego na korzyść 
uprawnionego posiadacza ustala się 
zobowiązanie przez prawo wekslowe 
szczególnie regulowane, wyłącznie 
na dokumencie oparte, ściśle jedno-
stronne, w stosunku do osób trzecich 
oderwane od podstawowego mate-
rialnego stosunku prawnego, z powo-
du którego dokument powstał (causa 
efficiens), a więc abstrakcyjne w sto-
sunku do tych wszystkich osób, które 
poprzez ten formalny akt pisemny na 
papierze złożyły przyrzeczenie zapła-
ty (tak C.S.Grünhut w Wechselrecht, 
Lipsk 1897).  

Wtóropisy są rodzajem weksla o na-
zwie weksel trasowany. Nie ma wtóro-
pisów weksla własnego. Istota weksla 
trasowanego (z ang. bill of exchange, z 
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franc. lettre de change, z wł. lettera di 
cambio, z niem. gezogener wechsel), 
zwanego także ciągnionym, została 
już przedstawiona. Podsumowując 
można ją raz jeszcze wskazać – być 
może przez to wskazanie będzie czę-
ściej stosowana. Pewna osoba będąca 
autorem weksla – twórcą (wystaw-
ca – the drawer), zleca osobie dru-
giej (trasatowi – the drawee) zapłatę 
oznaczonej sumy wekslowej do rąk 
osoby trzeciej (remitenta – the payee). 
Mamy zatem konstrukcję przekazu, 
która ujęta jest w wyrażeniu „zapłaci 
Pan”. Weksel w tej formie ma jednak 
w praktyce doniosłe znaczenie gospo-
darcze, jeśli zostanie on wypuszczo-
ny z akceptem (tj. podpisem trasata), 
przez który to akcept trasat stanie się 
głównym dłużnikiem wekslowym. 
Taka jest istota weksla trasowanego, 
której z kolei odmian istnieje wiele, 
ale w tym miejscu wspomni się tylko 
o jednej jej postaci (formie), a to o for-
mie wtóropisu właśnie.

Istota wtóropisu polega na tym, że 
jeden weksel trasowany wystawia się 

w kilku egzemplarzach. Jest to tyl-
ko jeden weksel, choć wystawiony 
w kilku oryginałach. Z kilku tych 
oryginałów wynika tylko jedno zo-
bowiązanie. Jeśli więc nastąpi zapłata 
przez dłużnika z jednego egzempla-
rza, zasadniczo następuje zwolnienie 
również z tego zobowiązania wy-
rażonego w innych egzemplarzach. 
W pewnych przypadkach jedność ta 
ulega pewnym ograniczeniom. In-
dosowanie poszczególnych egzem-
plarzy wtóropisów na różne osoby, 
które je nabędą – podwaja, potraja 
etc. naturę weksla, ponieważ w tym 
momencie łączność poszczególnych 
egzemplarzy zostaje zerwana. Indo-
sant, który przeniósł egzeplarze na 
różne osoby, oraz następni indosanci 
odpowiadają z wszystkich podpisa-
nych przez siebie egzemplarzy, któ-
rych im nie zwrócono. Ci zaś, którzy 
podpisali weksel przed indosem na 
różne osoby (akceptant, wystawca) 
– odpowiadają tylko jeden raz. Ta 
ostatnia kwestia ma doniosłe znacze-
nie z punktu widzenia praktyki.

Funkcje weksla przez sam fakt, że 
został wystawiony w wielu egzem-
plarzach, nie ulegają zmianie. Weksel 
wystawiony w kilku egzemplarzach 
spełnia takie same zadania, jak egzem-
plarz pojedynczy. Jedną z jego wielu 
funkcji jest to, że wystawca trasując 
weksel na swojego dłużnika ściąga 
w ten sposób swoje wierzytelności. 
Dłużnik weksel akceptuje, a wierzy-
ciel może przed terminem płatności 
uzyskać od innej osoby lub z banku – 
jeśli spełnione zostaną warunki przez 
bank zastrzeżone – sumę wekslową 
przez indos (dyskont) weksla. Jeśli zaś 
weksel jest ciągniony na osobę nie-
będącą dłużnikiem, ten ostatni może 
żądać – po zapłacie – zwrotu pokry-
cia (tzw. skarga rewalacyjna). Istnieje 
jeszcze wiele jego funkcji, których jed-
nak opis w tym miejscu się pomija.

Zastosowanie wtóropisów – ujmu-
jąc temat historycznie – miało zna-
czenie w obrocie transoceanicznym 
(zamorskim). Zmniejszano w ten spo-
sób niebezpieczeństwo utraty rosz-
czenia w razie zniszczenia jedynego 
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egzemplarza. Dwa wtórniki wysyłano 
na dwóch różnych statkach. Ochrona 
przed zniszczeniem, tj. utratą rosz-
czenia, i dzisiaj ma pewne znaczenie. 
Jednak obecnie większe znaczenie 
wtórników w obrocie gospodarczym 
przejawia się w ułatwieniu obrotu 
przez to, że jeden egzemplarz zaak-
ceptowany zostaje umieszczony u za-
ufanej osoby (np. w banku u notariu-
sza) na przechowanie, drugi zaś albo 
zostaje puszczony w obieg (gdy kilku 
inwestorów chce zakupić ten jeden pa-
pier w różnych odstępach czasowych) 
w całości, albo zostaje przez remitenta 
„rozmnożony” – przez indos na różne 
osoby (gdy kilku inwestorów chce za-
kupić papiery weksla w tym samym 
czasie). Zatem o obiegu weksla i prze-
chowaniu poniżej.

Naturalną formą obiegu każde-
go weksla jest indos. Indos stanowi 
przewidziany prawem wekslowym 
sposób przenoszenia weksla (prawa 
rzeczowego – prawa do rzeczy) i praw 
w nim inkorporowanych (prawa obli-
gacyjnego – prawa do wierzytelności). 
Na marginesie tylko wspomnieć przy 
okazji można, że indos w każdym pra-
wie wekslu – zatem i we wtórnikach 
również – oprócz tej funkcji transpor-
towej, funkcje gwarancyjną i legity-
macyjną pełni. Funkcja gwarancyjna 
polega na wzmocnieniu ilościowym 
dłużników weklsowych. Jeśli więc 
uprawniony dotychczas z weksla zbę-
dzie go przez indos, to nadal będzie 
odpowiadał względem kolejnych na-
bywców. Istnieje oczywiście możli-
wość wykluczenia lub zahamowania 
tej funkcji – funkcji gwarancyjnej (ale 
tę kwestię pomijam, bo miało być bez 
detali!). Funkcja legitymacyjna przy 
wtóropisach jest szczególnie podkre-
ślana. Z jednej strony wynika z samego 
indosu – nieprzerwany ciąg indosów 
formalnie legitymuje do dochodzenia 
praw wynikających z weksla. Z dru-
giej strony wynika z zamieszczanej 
klauzuli na przedniej stronie weksla, 
która brzmi np.: „za ten drugi we-
ksel, służący za legitymację wobec 
posiadacza Primy”, czyli legitymuje 

ona do odbioru weksla będącego za-
sadniczo w przechowaniu (Primy), bo 
wtóropisy to przecież egzemplarze 
tego samego weksla. Indos zamiesz-
czony więc na jednym egzemplarzu, 
przenosi prawa do innego egzempla-
rza (egzemplarzy). Przykładowo, je-
śli weksel wystawiony jest w dwóch 
egzemplarzach: jednego z akceptem 
umieszczonym u zaufanej osoby, dru-
giego – przeznaczonego do obiegu, 
to indos na egzemplarzu przeznaczo-
nym do obiegu przenosi prawa (rze-
czowe i obligacyjne) z weksla przy-
jętego. W tym przypadku nabywca 
egzemplarza obiegowego nabywa 
weksel jako całość. Ktoś zatem będąc 
legitymowanym z indosu oraz będąc 
w posiadaniu tego drugiego – prze-
znaczonego do obiegu – weksla (Se-
kundy), na którym czyni się specjalną 
klauzulę z legitymacją związaną: „za 
ten drugi weksel, służący za legity-
mację wobec posiadacza Primy”, bo 
Prima to pierwszy (przechowywany) 
egzemplarz weksla – może żądać wy-
dania drugiego, będącego u przecho-
wawcy weksla (Primy), z Primy zaś 
zapłaty. Jest tak dlatego, iż nabywca 
egzemplarza obiegowego nabywa 
weksel jako całość.

Przechowawcą powinna być osoba 
ciesząca się dużym zaufaniem dłuż-
nika wekslowego (wystawcy, akcep-
tanta). Najlepiej funkcję tę spełniać 
będzie bank. Dlatego, że oprócz tej 
podstawowej skumulować w sobie 
może jeszcze inne doniosłe funkcje 
(np. domicyliata – kasjera, ewentual-
nie banku dyskontującego), co jesz-
cze bardziej ułatwi obrót. Taka osoba 
zaufana, która pozostaje w stosunku 
do osoby, która oddała mu weksel 
w przechowanie jako zleceniobiorca, 
jest zobowiązana wydać jej weksel 
w każdym czasie, chyba, że zgłosi się 
wcześniej legitymowany wlaściciel 
egzemplarza obiegowego. Innymi 
słowy, taka zaufana osoba (bank) aż 
do chwili zgłoszenia się właściciela 
będzie obowiązana wydać weksel zle-
ceniodawcy z tytułu umowy przecho-
wania, a potem właścicielowi.

Aktualnie, bez zagłębiania się 
w szczegóły, zastosowanie wtóropi-
sów może być (jest) takie, że remitent 
(pierwszy indosant) wystawioną na 
jego zlecenie i zaakceptowaną Primę 
oddaje na przechowanie. Dostarcza 
zaś sobie kapitału pieniężnego, zacią-
gając kolejne zobowiązania wekslowe, 
tj. indosując Secundę, Tertię itd., na 
zlecenia różnych osób. Wystawca i ak-
ceptant odpowiadają oczywiście tylko 
z Primy. Remitent (tj. pierwszy indo-
sant) odpowiada z każdego weksla 
indosowanego na różne osoby. Taka 
sytuacja z reguły następuje, gdy wielu 
inwestorów chce zakupić taki papier 
wartościowy w krótkim czasie.

Jeśli natomiast kilku inwestorów 
chce zakupić taki papier wartościo-
wy w dłuższym odstępie czasu, np. 
trzech lat – każdy na jeden rok, to 
oczywiście nie ma potrzeby zbywania 
obiegowego egzemplarza weksla na 
różne osoby – ten jeden obiega od jed-
nego inwestora do drugiego, od dru-
giego do trzeciego – nabiera tu zna-
czenia funkcja gwarancyjna indosu. 
Każdy kolejny inwestor tym chętniej 
nabędzie taki papier, im więcej osób 
będzie z niego wekslowo zobowią-
zanych. To nie wyklucza stosownych 
rozliczeń na korzyść poprzednich in-
westorów.

Weksel trasowany, jak i jego wtór-
nikowa forma, jest figurą ciekawą 
i godną zainteresowania. Weksle tra-
sowane dawniej znikome miały na 
praktykę przełożenie, wtórniki zaś 
jeszcze mniejsze. Sytuacja gospodar-
cza jest jednak dynamiczna, a zapo-
mnianie instytucje odżywają. Być 
może ogólnie powyżej przedstawiona 
ich istota, funkcja i przykładowe za-
stosowanie, wystarczy aby tę figurę 
na nowo odkryć i wprowadzić – nie 
w pojedynczych przypadkach, lecz 
mnogo – w gospodarczy wir.

W kolejnej publikacji chciałbym 
przybliżyć kolejną – rzadko stosowa-
ną  w praktyce i przez to dla więk-
szości innowacyjną – instytucję tylko 
z wekslem trasowanym związaną – 
instytucję akceptacji.
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– Nie ma małych i dużych klientów, każdy jest najważniejszy!!! 
Tym mottem kierujemy się całą dekadę.

– W lutym upływa dziesięć lat działalno-
ści naszej firmy. Jest to dla nas doskonała 
okazja, by podziękować wszystkim, którzy 
przyczynili się do rozwoju Waps-Kart S.C., 
zwłaszcza naszym Klientom i Partnerom 
biznesowym. Szczególne podziękowania 
należą się panu Kazimierzowi Lewandow-
skiemu i całej firmie Formatex, z którą 
współpracujemy od samego początku. Dzię-
kujemy za obdarzenie nas zaufaniem i pomoc 
w rozwijaniu działalności. Od dziesięciu lat 
z pasją tworzymy  opakowania na bazie czę-
sto bardzo ciekawych i wymagających pro-
jektów. Zdobyte w tym czasie doświadczenie 
staramy się wykorzystywać w nieustannym 
doskonaleniu, by w przyszłości móc spełniać 
jeszcze bardziej wygórowane oczekiwania 
i wymagania naszych Klientów. Dziękuje-
my również naszym pracownikom, zarówno 
obecnym, jak i byłym, za wkład w pracę i po-
święcenie, licząc, że kolejne lata przyniosą 
nam dalsze sukcesy – mówią Adam Kry-
ger i Grzegorz Sadowski.

Adam Kryger i Grzegorz Sadowski 
prowadzą firmę Waps-Kart S.C. Chcąc 
w jednym zdaniu określić jej profil, wy-
starczy powiedzieć, że produkuje opako-
wania z tektury. Tak dzieje się niezmien-
nie od dekady, chociaż dziś Waps-Kart 
nie przypomina w żaden sposób firmy 
z 2003 roku. Przybyło wszystkiego: lu-
dzi, maszyn, powierzchni, klientów 
i asortymentu. Nie zmieniła się tylko jej 
lokalizacja, dalej jest nią niewielki Żyglin 
obok Miasteczka Śląskiego.

Wróćmy jednak do początków dzia-
łalności firmy. – Pracowałem w centrum 
zaopatrzenia Biedronki, kiedy ta wchodziła 
na polski rynek. Po sugestii kolegi zacząłem 
się przyglądać, jak ważną rolę pełnią opa-
kowania w transporcie i logistyce dla wielu 
branży. Pomyśleliśmy, że to może być ren-
towne. Tak też narodził się pomysł założenia 
firmy Waps-Kart. Dobra znajomość rysun-
ku technicznego, którą nabyłem pracując 
jako konstruktor spawacz, teraz bardzo mi 

się przydaje. Mam spojrzenie przestrzenne 
i sam projektuję opakowania – mówi Grze-
gorz Sadowski.

Drugi wspólnik do biznesu trafił ze 
sportu, od wielu lat z sukcesami grał 
w piłkę nożną.

– Będąc piłkarzem nigdy nie myślałem, że 
zaistnieję w biznesie. Okazało się jednak, że 
tutaj też znalazłem adrenalinę. W biznesie  
trzeba być otwartym na nowe wyzwania, 
nieustannie skoncentrowanym, czujnym, 
szukającym wyników. To typowe zachowa-
nia sportowca. W sporcie trzeba zawsze być 
przygotowanym na następny mecz. W biz-
nesie zawsze jest następny klient, następne 
spotkanie. To pozwala cały czas się rozwijać 
i wciąż iść do przodu. Te cechy są we mnie 
i moim wspólniku. Myślę, że nie zgubią się 
po drodze i będą nam długo towarzyszyły. 
Ważne też jest to, że pomimo sukcesów biz-
nesowych nadal jesteśmy normalnymi ludź-
mi, takimi chcemy pozostać bez względu na 
osiągnięcia – dodaje Adam Kryger.
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Produkcja zaczynała się na 70-
metrowej hali. Chociaż dziś zajmuje 
cztery hale o całkowitej powierzchni 
700 metrów kwadratowych, to planu-
je się jej przeniesienie do większego 
obiektu. Po prostu zaczyna brakować 
miejsca.

– Jesteśmy w  trakcie przygotowywania 
dokumentacji. Mamy zamiar zbudować 
taką halę produkcyjną, która będzie spełnia-
ła nasze oczekiwania, pozwoli na rozwijanie 
firmy i pozyskiwanie nowych klientów. My-
ślimy o Ożarowicach koło  Pyrzowic lub  o 
Rudzie Śląskiej. Decyzję podejmiemy w naj-
bliższych miesiącach. Ten rok będzie dla nas 
przełomowy, zdecyduje najpewniej o przy-
szłości firmy – podkreśla Adam Kryger.

Niezbędna jest większa powierzch-
nia. Dziś firma zatrudnia ponad pięć-
dziesiąt osób, a zaczynała od dwóch 
pracowników. Pomagała im rodzina, 
przede wszystkim ojciec Grzgorza – 
Zdzisław Sadowski, który jest „pracow-
nikiem” z dziesięcioletnim stażem. Żar-
tobliwie bywa nazywany honorowym 
prezesem.

Adam i Grzegorz pracowali wymien-
nie na wszystkich stanowiskach, robiąc 
to, co akurat było do zrobienia. Dziś też 
doskonale się uzupełniają. Grzegorz ma 
głowę do projektowania, a Adam do po-
szukiwania klientów. Po dwóch latach 
do Waps-Kart zaczęły dochodzić kolej-
ne osoby, pracowało ich siedem, potem 
dziesięć. Na kolejnym etapie rozwoju 
firmy na stałe było zatrudnionych 10-15 
osób. W ostatnich latach nabiera coraz 
większego tempa, szybko się rozwija 
i aktualnie zatrudnia ponad 50 osób.

– Razem z nami zmieniał się rynek tek-
tur, na początku w cenniku było 40 rodza-

jów, teraz jest 150. Rynek tektur poszedł 
mocno do przodu. Teraz mamy też większe 
możliwości maszynowe. Dziesięć lat temu 
mieliśmy trzy maszyny, a obecnie mamy 
ich dwanaście. Wcześniej produkcja była 
manualna, teraz są maszyny wysokonakła-
dowe. Nasz zakład posiada park maszynowy 
pozwalający na produkcję szerokiej gamy 
opakowań, zarówno wykrojnikowych, jak 
i bezwykrojnikowych, co umożliwia zna-
cząco obniżyć ceny wyrobów. Posiadamy 
maszyny drukujące, pozwalające na reali-
zację opakowań w wysoką jakością nadru-
ku w technice fleksograficznej – tłumaczy 
Grzegorz Sadowski.

W cenniku firma Waps-Kart posiada 
ponad 4,5 tysiąca pozycji i żadna się nie 
powtarza. Każda potrzebuje innego po-
dejścia, a klient jest obsługiwany indy-
widualnie.

– U nas nie ma małych ani dużych 
klientów, do każdego z nich podchodzimy 
indywidualnie. Handlujemy nie jak firma 
z firmą, ale jak człowiek z człowiekiem – 
podkreślają zgodnie obaj panowie.

W ofercie firmy można znaleźć mię-
dzy innymi: pudła klapowe, opako-
wania wykrojnikowe, opakowania 

fasonowe, opakowania z nadrukiem, 
przekładki, wkłady, kratownice oraz 
wszelkie nietypowe konstrukcje.

– Jesteśmy w stanie spełnić każde ocze-
kiwanie. Pakujemy od igły po samochód. 
Ostatnio mieliśmy zapytanie o zapakowa-
nie Mini Coopera. Najczęściej jednak są 
to branża spożywcza i przemysł hutniczy. 
Tworzymy opakowania na szkło, owoce, 
lampy. Nie ma rzeczy, której nie da się za-
pakować – mówi Adam Kryger.

Nie chcą się uzależniać od jednej 
branży, każda ich interesuje. Nie stosują 
w tym względzie  ograniczeń. Posiada-
ją klientów z całej aglomeracji śląskiej. 
Teraz ich produkty są rozsyłane rów-
nież po całej Polsce i Europie. Kartony 
z Waps-Kart trafiają m. in. do Holandii, 
Czech i Niemiec. Zbudowali solidną 
markę, która na nich pracuje. Potrzebo-
wali na to zaledwie dekady.

Dziesięciolecie będą świętować razem 
z załogą, bo to ich wspólny sukces.

– Nasz jubileusz przypada 23 lutego. 
W wieczór poprzedzający naszą rocznicę 
spotkamy się z naszymi pracownikami na 
kolacji, by o północy wspólnie wypić lampkę 
szampana na dobry początek kolejnej deka-
dy – dodaje Adam Kryger.

Zapytani o to, czego chcieliby sobie 
życzyć na kolejną dekadę, odpowie-
dzieli zgodnie, że tyle samo szczęścia, 
ile mieli przez te minione dziesięć lat. 
Szczęściem są dla nich: zdrowie, udana 
rodzina i zwykły fart w życiu codzien-
nym. Szczęście potrzebne jest na każ-
dym kroku, w biznesie również.

www.waps-kart.pl

+48 32 284 96 54

+48 32 380 20 61
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KULTURA
Marcin KINDLA

Marcin Kindla doskonale realizuje się jako 
wokalista, kompozytor i autor tekstów. 
Współpracuje z wiodącymi gwiazdami pol-
skiej sceny muzycznej, takimi jak: Ewa Far-
na, Stachursky, Andrzej Rybiński czy Piotr 
Kupicha. W muzycznym świecie pojawił się 
wraz z bratem Robertem w latach 90., kiedy 
to razem stworzyli zespół Kindla. Na początku 
2011 roku zespół braci Kindlów zawiesił swo-
ją działalność, a Marcin rozpoczął karierę so-
lową. Zaczęła się ona od wydania albumu „Tu 
i teraz”. Pierwszym singlem promującym 
debiutancki krążek został utwór „Nie bój 
się”, który spotkał się z bardzo ciepłym 
przyjęciem. Piosenka zago-
ściła na wielu playlistach 
stacji radiowych, zarówno 
regionalnych, jak i ogólno-
polskich. Czas solowej ka-
riery jest dla Marcina Kin-
dli czasem szczególnym. 
Jego talent dostrze-
gło jury prestiżowych 
konkursów muzycz-
nych. W duecie 
z Piotrem Kupichą 
zdobył główną na-
grodę Festiwalu 
Piosenki Krajów 
Nadbał tyck ich 
w Karlshamn. 
Ich wspólny sin-
giel „Jeszcze się 
spotkamy” został 
również docenio-
ny podczas 49 KFPP 
w Opolu – drugie 
miejsce w konkursie 
Superpremiery i nagroda 
Superpremiera Super 
Expressu. Niebawem 
na muzycznym ryn-
ku ukaże się jego 
druga solowa pły-
ta. Wszystko więc wska-
zuje na to, że nowy rozdział 
w muzycznym życiu Marcina 
Kindli jest i będzie pasmem 
sukcesów. 
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– W listopadzie ubiegłego roku 
w Miejskim Centrum Kultury 
w Rudzie Śląskiej odbierałeś na-
grodę Hanysa przyznaną przez 
kabaret Rak. Zwróciłeś się wtedy 
do swojej nieżyjącej mamy, mó-
wiąc, że udało jej się wychować 
Cię na porządnego synka. Jakim 
byłeś dzieckiem i czy już wtedy 
przejawiałeś muzyczny talent?

– Mama miała na głowie dwóch 
chłopaków – mnie i mojego star-
szego brata Roberta. Były to dwa 
temperamenty całkowicie od-
mienne i zmierzające w różnych 
kierunkach, ale dla nas obydwu 
głównym celem zawsze była mu-
zyka. Jak byliśmy mali to uda-
waliśmy zespół Modern Talking, 
a poduszki służyły nam za instru-
menty klawiszowe. Zresztą mama 
też częściowo związała swoje ży-
cie z muzyką. Rodzice stworzyli 
zespół, w którym mama śpiewa-
ła, a tata grał na instrumentach 
klawiszowych, występowali na 
weselach. Potem ich drogi życio-
we rozeszły się i wszystko się roz-
sypało. Jednak muzyka siedziała 
we mnie i w bracie, no i domagała 
się o swoje. 

– Domyślam się, że mama za-
wsze była dla Ciebie bardzo 
ważną osobą. Wspierała Twoje 
muzyczne marzenia czy miała 
inne plany związane z przyszło-
ścią syna?

– Wychowała samotnie dwóch 
chłopaków i pracowała na zmia-
ny w kopalni, myślę, że to było 
ogromne wyzwanie. Ja sobie tego 
nie wyobrażam, mam pracę, któ-
rą mogę sam regulować, jednego 
małego chłopaka, którego wy-
chowujemy wspólnie z żoną i nie 
jest łatwo to wszystko opanować. 
Mama jest dla mnie bohaterką, 

wiele się od niej nauczyłem. Na-
uczyła mnie przede wszystkim 
jak nie popełniać błędów, które 
ona popełniła. Myślę, że to jest 
najważniejsza życiowa nauka.

– Gdy wracasz pamięcią do 
czasów dzieciństwa, to jakie 
wspomnienia pojawiają się naj-
częściej?

– Niedawno miałem nagranie 
dla TVP Katowice świątecznego 
odcinka „Rączka gotuje”. Spotka-
ło się przy stole sześć osób, z tego 
cztery były ze Świętochłowic, mo-
jego rodzinnego miasta. Wszyscy 
podobnie postrzegaliśmy miasto, 
z którego pochodzimy. Byliśmy 
zgodni w jednym – dlatego, że 
pochodzimy z takiej miejscowo-
ści jak Świętochłowice, charakter 
każdego z nas został konkretnie 
ukształtowany. Każdy w życiu 
jakoś dał sobie radę. Zdecydo-
wał o tym charakter osób z ro-
dzin górniczych czy hutniczych. 
To są ludzie konsekwentni i silni 
psychicznie. To na pewno mnie 
też ukształtowało. Z dzieciństwa 
najbardziej pamiętam plac, fami-
loki, wyburzane chlewiki i przede 
wszystkim bramę kopalni Polska. 
To było takie miejsce, gdzie przy-
chodziło się do mamy do pracy 
i skąd się wyjeżdżało na kolonie. 
To wszystko wciąż fajnie mi się 
kojarzy. Teraz, od 12 lat, miesz-
kam w Katowicach, ale mam sen-
tyment do mojego rodzinnego 
miasta. Bardzo chciałbym coś ze 
swojej strony zrobić, ale to nie jest 
najłatwiejsze, bo interes miasta 
jest zupełnie inny niż punkt wi-
dzenia osoby, która mieszka poza 
nim. Trudno się wbić w herme-
tyczne środowisko nie będąc cały 
czas na miejscu. Ale jestem ciągle 
w stanie „gotowości” jeśli chodzi 

o promocję miasta w Polsce oraz 
jestem otwarty na jakiekolwiek 
działania na rzecz Świętochło-
wic.

– Świętochłowice, początek lat 
90. Dwaj bracia – Marcin i Ro-
bert – zakładają zespół Kindla. 
Jak do tego doszło?

– W 1992 roku założyliśmy ze-
spół, który grał covery. W 1996 
roku wygraliśmy konkurs w Ra-
diu Katowice „Chcę być gwiaz-
dą”. Szczęście przyniosła nam 
piosenka „Tak jak anioł”, którą 
później wypromował Jacek Sta-
churski. To był przełomowy mo-
ment dla nas, pomyśleliśmy, że 
możemy coś w muzyce zwojo-
wać. Od tego konkursu walczyli-
śmy jako Bracia Kindla, z mniej-
szym lub większym skutkiem, 
z sukcesami i z porażkami, aż do 
2010 roku.

– Trudno było przebić się chło-
pakom ze Świętochłowic?

– Nie było łatwo, ale konse-
kwentnie dobijaliśmy się do tych 
drzwi. Konsekwencja, wiara 
w marzenia – to jest najważniej-
sze. Pewnie też ważni byli odpo-
wiedni ludzie w odpowiednim 
miejscu. Udało nam się podpisać 
kontrakt i byliśmy zauważalni. 
Nigdy jednak zespołowi Kindla 
nie udało się wyskoczyć poza 
pewien poziom. Były fajne mo-
menty, byliśmy w dobrych pro-
gramach telewizyjnych, ale nigdy 
nie udało nam się dostać na duży 
festiwal. Po latach walenia głową 
w mur postanowiliśmy, że za-
wieszamy działalność. Poszliśmy 
każdy w swoją stronę. Robert na 
razie nie zajmuje się muzyką, a ja 
cały czas walczę. Brat mieszka 
w Holandii, pracuje w firmie nie 
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związanej z muzyką, oczywiście 
chce do niej wrócić, ale czy tak się 
stanie czas pokaże. On jest takim 
człowiekiem, który lubi jak ktoś 
mu przygotuje grunt, a on po-
jedzie i zrobi swoje. Nie bardzo 
potrafi walczyć na polu organiza-
cyjnym. Paradoksalnie u nas było 
tak, że to nie on ciągnął młodsze-
go brata za sobą, ale ja ciągnąłem 
jego, wszystkie sprawy zespoło-
we były na mojej głowie. Takie 
widocznie mamy temperamenty.

– W 2011 roku postawiłeś na 
karierę solową. 30 września uka-
zała się Twoja pierwsza płyta za-
tytułowana „Teraz i tu”. Wydaw-
nictwo promowane było poprzez 
utwory „Nie bój się” oraz tytu-
łowy „Teraz i tu”. Trudno było 
Ci podjąć taką decyzję, długo do 
niej dojrzewałeś?

– Dojrzewałem pięć lat. Od daw-
na ludzie namawiali mnie, aby tak 
zrobić. Jednak dla mnie najgorszą 
wizją był moment, w którym wła-
snemu bratu trzeba powiedzieć, że 
kończymy razem grać. Przy ostat-
niej płycie zespołu Kindla posta-
wiliśmy sobie konkretne zadania, 
stwierdziliśmy, że jeśli ich nie zre-
alizujemy, to kończymy z graniem 
razem i każdy idzie w swoją stro-
nę. I tak też się stało. Nikt do ni-
kogo nie miał pretensji. Wiele osób 
mówiło wprawdzie, że rozstali-
śmy się w gniewie, ale to była ab-
solutna bzdura. Robert był pierw-
szą osobą, która wysłuchała moich 
nowych piosenek, więc jako bracia 
dalej jesteśmy ze sobą blisko. 

– Jak zmieniła się Twoja mu-
zyka?

– Na pewno w mojej muzyce jest 
sporo naleciałości zespołu Kindla, 
to byłoby niewykonalne, żeby tak 
się nie stało. Bardzo dużo piose-
nek pisałem dla zespołu Kindla, 
więc zawartość Kindli w Kindli 
jest spora. Natomiast moja mu-

zyka zmieniła się brzmieniowo, 
a płyta na pewno jest nowocze-
śniejsza. To był zdecydowany 
krok do przodu. Cały czas jednak 
są to piosenki podobne do tych, 
które wykonywaliśmy z bratem, 
czyli muzyka lekka, prosta, ale 
nie prostacka, dla każdego kto 
chce odnaleźć prawdziwe emo-
cje. Taką muzykę cały czas fun-
duję ludziom.

– Współpracowałeś z wiodący-
mi gwiazdami polskiej sceny mu-
zycznej, takimi jak: Ewa Farna, 
Stachursky, Andrzej Rybiński czy 
Piotr Kupicha. Czy któraś z tych 
osób wywarła szczególny wpływ 
na Twoją drogę muzyczną?

– Byłbym nieuczciwy, gdybym 
nie powiedział, że Jacek Stachur-
ski. To były lata wspólnego gra-
nia, życia w trasie i pokazania 
mnie samego. To Jacek zapre-
zentował moje piosenki ludziom, 
na początku pisałem dla niego. 
Myślę, że był i jest ważnym ele-
mentem w mojej karierze. Każ-
dy, kogo później spotykałem, 
dodawał coś nowego, natomiast 
nikt nie wniósł tak dużo. Teraz 
mogę powiedzieć, że bardzo do-
brze dogadujemy się z Piotrkiem 
Kupichą, robimy wiele rzeczy 
wspólnie, muzycznie i sportowo. 
Dobrze się rozumiemy, zwłasz-
cza muzycznie.

– Ta współpraca zaowoco-
wała nagrodami. Utwór „Jesz-
cze się spotkamy” wykonywa-
ny wspólnie Piotrem Kupichą 
znalazł się w gronie finalistów 
konkursu Superpremiery na 
Krajowym Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu. Kompozycja 
przyniosła Wam również sukces 
podczas Festiwalu Piosenki Kra-
jów Nadbałtyckich w 2012 roku 
w Karlshamn, który wygraliście. 
Jak doszło do Waszego muzycz-
nego spotkania?

– Któregoś dnia Piotr zadzwo-
nił do mnie i zaproponował 
współpracę i tak zrobiliśmy pio-
senkę do serialu „Rodzinka.pl”, 
a później jeszcze do „Ja to mam 
szczęście” i od tego nasza współ-
praca się rozpoczęła. Potem płyta 
FEEL 3, której byłem producen-
tem, i kolejny wspólny kawałek, 
pierwszy singiel z tej płyty „Cały 
ten świat”. Lubimy ze sobą praco-
wać, a to jest bardzo ważne. Jeśli 
chodzi o nasze relacje, to jesteśmy 
w dwóch różnych miejscach swo-
jej kariery zawodowej. Piotrek jest 
artystą, który w Polsce osiągnął 
wszystko co było do osiągnięcia, 
ale cały czas działa i ma wiele do 
powiedzenia. Występ w Opolu 
i Szwecji, zdaniem wielu osób, 
był tak samo potrzebny nam obu. 
Było to dla ludzi ciekawe, bo nie 
był to Feel, ale duet męski, któ-
rych na muzycznej scenie jest bar-
dzo mało. To zostało zauważone, 
docenione, namawiano nas na 
wspólną płytę, ale uważamy, że 
nie jest to najlepszy pomysł na tę 
chwilę. Pomagam ciągle zespoło-
wi Feel i Piotrkowi nad szukaniem 
nowego brzmienia, pracujemy też 
nad nowymi kompozycjami. My-
ślę, że wkrótce ludzie będą mogli 
poznać nowy wizerunek zespołu 
Feel i jego nowe życie.To świetne, 
że Feel cały czas się rozwija i nie 
bazuje tylko na tym co było, tylko 
odważnie napiera do przodu.

 
– Czy jest artysta, z którym 

współpraca jest Twoim marze-
niem?

– Bryan Adams! Jak zadzwo-
ni do mnie w piątek wieczorem, 
to w sobotę rano jestem u niego, 
w jakimkolwiek miejscu na świe-
cie by się nie znajdował. To jest 
dla mnie artysta bardzo wiary-
godny. Śpiewa, ma bardzo cha-
rakterystyczny głos, komponuje, 
jest fajnym człowiekiem. Przede 
wszystkim ma pasję i nie ma par-
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cia na życie celebryty. To dla 
mnie artysta idealny.

– Jakim człowiekiem jest 
Marcin Kindla? Znajomi 
mówią, że utalentowanym, 
pracowitym, wrażliwym, 
mającym w sobie sporo po-
kory i poczucia humoru?

– Bardzo miło, dziękuję. To 
właśnie mama nauczyła mnie 
pokory. Najgorzej jest za-
chłysnąć się tanim blichtrem 
– fajny bankiet, sympatyczni 
ludzie klepią cię po plecach, 
mówią, że jesteś wspaniały, 
cudowny… A na drugi dzień 
jest normalne życie. Można 
zachłysnąć się weekendem, 
ale w poniedziałek trzeba być 
już na baczność. Wyznaję taką 
zasadę i pewnie dlatego od 13 
lat jestem z tą samą kobietą, 
mamy syna – trzyletniego Ni-
kodema. Chociaż wiele osób 
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mówi, że w tej branży niemożli-
we jest być w normalnym, zdro-
wym związku to póki co, nam się 
udaje. Na pewno duży wpływ na 
to ma pokora i dystans do tego 
co się robi, no i do siebie samego. 
Choć pewnie najłatwiej ze mną 
też nie można wytrzymać, ale o to 
trzeba by zapytać Patrycję :-)

– Jak wygląda dom państwa 
Kindlów? Żona Patrycja jest 
dziennikarką związaną z TVS, 
więc pewnie chwil spędzonych 
razem w domowym zaciszu nie 
macie zbyt wiele? Jak spędzacie 
wolny czas?

– Kto ma dziecko i pracuje za-
wodowo ten wie, że połączenie 
tego jest arcytrudne i nie obywa 
się bez walki. Mamy wspaniałą 
nianię, która jest dla Nikosia jak 
babcia. To bardzo ważne, bo ja nie 
mam rodziców, a rodzice żony są 
daleko. Z logistyki oboje z Patry-
cją moglibyśmy pisać prace magi-
sterskie. Jednym słowem dajemy 
radę. Najważniejsze, że Nikodem 
na tym nie traci, zawsze staramy 
się tak planować wszystkie dzia-
łania, aby często z nim wyjeżdżać.
Za kilka tygodni rozpoczynamy 
nowy etap w naszym życiu, czy-
li Nikodem w przedszkolu, więc 
powinno być odrobinę łatwiej.

– Jak żona znosi Twoją nie-
obecność w domu?

– Kiedy się poznaliśmy, to gra-
łem z Jackiem Stachurskim, wów-
czas od kwietnia do października 
nie było mnie prawie w ogóle 
w domu, przyjeżdżałem tylko na 
dzień czy dwa. To też było po-
wodem, że moje drogi koncerto-
we z Jackiem rozeszły się. Teraz 
oczywiście też mam wyjazdy, ale 
najczęściej staramy się wyjeżdżać 
wspólnie. Sam jadę maksymalnie 
na dwa dni i wracam do domu, 
bo uważam, że rozłąka, nawet 
najkrótsza, nie jest dobra dla 

związku. Dbamy o swój zwią-
zek, czasem Nikosia „sprzedaje-
my” mamie Patrycji i staramy się 
wyjechać na dwa, trzy dni sami, 
aby trochę odpocząć i przypo-
mnieć sobie, że wciąż jesteśmy 
w dobrym związku. Staramy się 
i uczymy się być jak najlepszy-
mi rodzicami, ale pamiętamy też 
o sobie nawzajem, żeby nie stra-
cić tego co nas łączy od tylu lat.

– Jesteś wokalistą, kompozy-
torem i autorem tekstów. Która 
z tych dziedzin jest Ci szczegól-
nie bliska, w której roli czujesz 
się najlepiej?

– Właściwie w każdej, ale gdy-
by ktoś kazał mi wybrać, to wy-
brałbym komponowanie. Będąc 
wokalistą, trzeba być zawsze 
zmobilizowanym, liczyć się z kon-
certami i wyjazdami.Oczywiście 
bardzo lubię koncerty i kontakt 
z publicznością, ale mam świa-
domość, że to nie będzie trwało 
wiecznie. W moim przypadku 
wokalistą się bywa, nawet nie lu-
bię jak ktoś mnie nim nazywa, bo 
nie jestem wykształcony w tym 
kierunku. Lubię natomiast prze-
kazywać emocje, śpiewając swoje 
utwory. Na razie mnie to cieszy, 
ale nie wiem, czy będzie tak za 
dwa, trzy lata. Ze śpiewania na 
pewno kiedyś zrezygnuję, bo nie 
wyobrażam sobie siebie na sce-
nie w wieku lat sześćdziesięciu. 
Widzę siebie za to w tym wieku 
w roli producenta i kompozytora. 
No i chcę pomagać młodym arty-
stom. 

– „Odnalezione piosenki” to 
bez wątpienia jedna z najbar-
dziej niezwykłych płyt, jakie po-
wstały w całej historii rodzimej 
fonografii. Płyta z historią i emo-
cjami. Ty i kilku innych mu-
zyków, takich jak np. Muniek 
Staszczyk, Piotr Kupicha i An-
drzej Krzywy, skomponowali-
ście muzykę do odnalezionych 

tekstów Bogdana Łyszkiewicza, 
zmarłego wokalisty „Chłopców 
z Placu Broni”. Następnie zare-
jestrowaliście utwory na pamiąt-
kowym albumie. Jak wspomi-
nasz ten muzyczny projekt?

– Sam projekt wiele dla mnie 
znaczył, bo znaleźć się wśród 
takich nazwisk to jest kosmos. 
Dziesięć lat temu powiedziałbym, 
że to jakiś żart. Napisałem muzy-
kę do tekstu nieżyjącego Bogdana 
Łyszkiewicza i było to dla mnie 
jak obcowanie z legendą. W szko-
le podstawowej, gdy wracałem 
z lekcji do domu to leciał program 
„Luz”, oglądałem wtedy teledy-
ski „Chłopców z Placu Broni”. To, 
że za jakiś czas mogłem napisać 
muzykę do tekstu takiego czło-
wieka, to jest dla mnie absolutny 
zaszczyt. A to, że moje nazwisko 
znalazło się pośród osób, które 
tam śpiewały, to jest to dla mnie 
największa nagroda za wielolet-
nią ciężką pracę. 

– Kampania społeczna „Koły-
sanki z miłością” miała na celu 
propagowanie obyczaju śpiewa-
nia dzieciom. O sukcesie kam-
panii świadczą nie tylko nazwi-
ska uczestników, m.in.: Magda 
Różczka, Sonia Bohosiewicz, 
Anna Dereszowska i Andrzej 
Grabowski, ale i całkowicie wy-
przedany dziewięciotysięczny 
nakład albumu. Na ile był to 
ważny dla Ciebie projekt? 

– To było wspaniałe doświad-
czenie. Przede wszystkim projekt 
miał skończyć się wykonaniem 
przez Magdę Różczkę jednej czy 
dwóch piosenek. Potem zrodził 
się pomysł aby zaprosić również 
inne gwiazdy – żadna nam nie 
odmówiła. To była fajna przygo-
da, przy nagraniu było mnóstwo 
ciepła, a najważniejszy był sam 
cel, czyli zebranie pieniążków 
dla dzieciaków. Mam nadzieję, 
że ten projekt doczeka się kolej-
nej edycji.
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– Czy Nikodemowi śpiewasz 
kołysanki?

– Oczywiście. Poza tym mój syn 
zainspirował mnie do napisania 
piosenki do serialu „Rodzinka.pl”. 
Pisząc ten kawałek skakał mi po 
głowie i bardzo fajnie mi się kom-
ponowało. Więc była to piosenka 
z naszego życia i chyba dlatego lu-
dzie ten numer pokochali. Mówią 
mi, że ten tekst mówi o nich. Jest 
to fajne, bo jest szczere, a szcze-
rość zawsze zostanie przez ludzi 
doceniona. 

– Nie wszyscy wiedzą, że jesteś 
autorem muzyki do wpadającej 
w ucho piosenki napisanej do 
programu popularnego na ante-
nie TV Katowice „Rączka gotu-
je”. Lubisz takie muzyczne wy-
zwania?

– Rzeczywiście, moja jest muzy-
ka, a tekst Grzesia Poloczka. Jak 
widać dosyć łatwo przychodzi 
mi pisanie utworów wpadających 
w ucho i promujących seriale. 
Osobiście darzę dużą sympatią 
Remigiusza Rączke i zgodziłem 
się od razu na tę propozycję. Pio-
senka pojawiła się też na płycie 
Grzegorza Poloczka i wiem, że na 
jego koncertach jest stałym punk-
tem.

 
– Jakie plany związane z 2013 

rokiem chciałbyś zdradzić Czy-
telnikom naszego magazynu?

– Na przełomie lutego i marca 
pojawi się zupełnie nowy singiel, 
teledysk oraz ruszymy z promocją 
nowej piosenki. W sezonie po-
jawię się też w wielu miejscach 
z koncertami. Poza działalnością 
muzyczną zaangażowałem się 
w kampanię społeczną, która być 
może przerodzi się w fundację 
„Nie jesteś wyspą”. Celem tej kam-
panii i fundacji jest pomaganie 
dzieciom i młodzieży z trudnych 
dzielnic czy biedniejszych rodzin. 
Chcemy im opłacać lekcje gry na 

instrumentach i śpiewu, ale też 
organizować warsztaty – takie
właśnie odbęda się w maju 
w Świętochłowicach w ramach 
drugiego już WALL STREET FES-
TIVAL. Myślę, że to się rozrośnie 
do fajnych rozmiarów. Cały czas 
frajdę sprawia mi pomaganie 
młodym artystom i opieka nad 
nimi. Jedna moja podopieczna, 
16-letnia Kamila, pojawiła się już 
w radiu Eska i wkrótce ukaże się 
jej debiutancki album, a to dopie-
ro początek.

– Skąd u Ciebie taka chęć 
pomagania innym, brania 
udziału w akcjach społecznych 
czy koncertach charytatyw-
nych?

– Bardzo często zapraszają 
mnie na takie koncerty, może 
dlatego, że zwykle nie odma-
wiam. Artysta zawodowy zara-
bia pieniądze dzięki swojej pasji. 
Uważam, że w zamian za to, że 
ludzie kupują jego płyty i bilety 
na koncerty, od czasu do czasu 
powinien dać coś od siebie. Jeśli 
swoim nazwiskiem jest w sta-
nie przyciągnąć ludzi i pomóc 
jakiejś osobie lub sprawie, to 
powinien to robić. Moim zda-
niem jest to winien publicznoś-
ci. Każdy artysta powinien tak 
postępować. Interesuję się też 
młodymi artystami, głównie 
pochodzącymi ze Śląska. Po-
mimo że współpracuję z bar-
dzo dużą wytwórnia, która jest 
w Warszawie, to przy pomocy 
przyjaciół ze stolicy chcę dawać 
szansę ludziom stąd. Tu jest 
moje miejsce i ludzie, których 
chcę promować. Sam wiem naj-
lepiej, jak trudno się przebić 
na rynku muzycznym. Oprócz 
ciężkiej pracy, jaką musimy 
wykonać chcąc zajść bardzo 
daleko, musimy mieć jeszcze 
trochę szczęścia. Będę bardzo 
szczęśliwy, jeśli kiedyś ktoś, 

komu pomogłem, osiągnie suk-
ces i powie, że miał szczęście, 
że spotkał Marcina Kindla na 
swojej drodze.

– Czy czujesz się człowiekiem 
spełnionym?

– Nie wiem kiedy nastąpi mo-
ment, w którym powiem, że jes-
tem spełniony. Na pewno czuję 
się szczęśliwy, mam fajny dom, 
który tworzymy razem z żoną, 
mam syna, żyję ze swojej pasji, 
nie muszę chodzić codziennie 
rano do fabryki gwoździ. Doce-
niam to, że tak jest, płacę za to 
też pewną cenę w postaci coraz 
większej ilości siwych włosów 
na głowie, ale takie jest życie. 
Dziękuję Bogu, że mogę zajmo-
wać się muzyką. Coś, co kiedyś 
było dla mnie niewyobrażalnym 
marzeniem, dziś stało się rze-
czywistością, choć człowiek 
stworzeniem jest zachłannym 
i zawsze chciałby więcej:-). Nie 
jestem jeszcze wprawdzie do 
końca spełniony, bo mam jeszcze 
parę rzeczy do zrobienia, chyba 
jestem jeszcze w miarę młody:-). 
Wydaje mi się jednak, że jestem 
na dobrej drodze. Na szczęście 
nie mam parcia na szkło. Jak 
pewne rzeczy sobie odpuściłem, 
to przyszły same, tak jak Opole 
czy Szwecja. Jeśli jest mi pisane, 
żeby występować na scenie, 
to będę to robił. Mój kontrakt 
obejmuje jeszcze jeden album 
długogrający, więc zobaczymy 
co będzie po następnej płycie. 
Może być tak, że dam sobie 
spokój na jakiś czas, choć pla-
ny mam potężne, na dwa, trzy 
lata do przodu. Mam jednak 
nadzieję, że ta druga płyta będzie 
potwierdzeniem mojej pozycji na 
rynku. Wszystko pokaże czas. 

– Czego mogę Ci życzyć?
– Zdrowia, reszta jest do kupie-

nia w marketach.
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Edukacja. Szanse. Przyszłość.

Dzień św. Mikołaja to wyjątkowo 
wyczekiwany czas przez najmłodszych. 
Dlatego również w tym roku Lyoness 
Child & Family Foundation wraz ze 
Świętym Mikołajem postanowili zawi-
tać do dzieci, aby wypełnić ten dzień 
magiczną atmosferą świąt. Początkiem 
grudnia Fundacja oraz pracownicy biura 
Lyoness Poland i Uczestnicy Programu 
Lyoness wybrali się do Włocławka, gdzie 
znajduje się Stowarzyszenie „Tęczowy 
Parasol”. 11 niepełnosprawnych dzieci 
otrzymało od Fundacji artykuły biurowe 
i piśmiennicze, w tym bloki i kolorowe 
zeszyty z motywem Fundacji, jak rów-
nież upominki mikołajkowe w postaci 
słodyczy. Nie zabrakło także pluszaków 
i maskotek! „Tęczowy Parasol” to stowa-
rzyszenie, którego nadrzędnym celem 
jest zbieranie środków na rehabilitację 
dzieci niepełnosprawnych. 

Dzięki międzynarodowej działal-
ności wspólnoty zakupowej Lyoness, 
wraz z każdym zakupem przeznaczany 
jest określony procent na rzecz Funda-
cji, która zaangażowana jest w pomoc 
potrzebującym dzieciom, młodzieży i 

ich rodzinom. To z kolei pozwala na 
realizację wielu projektów kształcenia i 
pomocy na całym świecie. Dzięki temu 
tej jesieni możliwa była również po-
moc trzem innym ośrodkom, w postaci 
podstawowych środków do rozwoju, 
których tak często brakuje w tego typu 
placówkach.

4.10.2012 r. mieliśmy okazję spotkać 
się z młodymi piłkarzami z Miejskiego 
Klubu Sportowego „Śląsk” w Świę-
tochłowicach, gdzie wręczyliśmy im 
odzież, obuwie i sprzęt sportowy, 
dzięki którym młodzi sportowcy mają 
możliwość kontynuowania swojej 
przygody sportowej. Radosna atmos-
fera zapanowała również w dwóch 
domach dziecka, które odwiedziła 
Fundacja 5.10.2012 r. oraz 26.11.2012 
r. Ponad 30 dzieci i młodzieży z Domu 
Dziecka RAZEM w Gorlicach tworzy 
tam trzy oddzielne gospodarstwa do-
mowe, w których celem pierwszorzęd-
nym jest rozwój i usamodzielnienie, a 
tym samym dojrzałe wejście w dorosłe 
życie. Jest to również dla nich niezwy-
kła szansa na naukę życia w społeczeń-

stwie. Z kolei około 45 podopiecznych 
z Domu Dziecka w Woli Gałęzow-
skiej odwiedziliśmy już po raz drugi! 
Ogromny teren placówki zagospoda-
rowany jest głównie przez tereny rol-
no-hodowlane, na których wychowan-
kowie uczą się najważniejszych zadań 
związanych z uprawą. Pragnąc jak 
najlepiej wesprzeć oba ośrodki Child 
& Family Foundation przekazała na 
rzecz placówek artykuły gospodar-
stwa domowego, w tym ubrania, obu-
wie, środki czystości, drobny sprzęt 
kuchenny, pościel, sprzęt sportowy i 
wszelkiego rodzaju pomoce naukowe i 
artykuły papiernicze, w tym wyprawki 
szkolne. Ponadto dzieciom z Gorlic po-
darowano również nowoczesny sprzęt 
elektroniczny – dwa komputery oraz 
laptop. Jest nam niezmiernie miło, iż 
poza przekazaniem rzeczy material-
nych mogliśmy wnieść również trochę 
ciepła, radości i nadziei!

Więcej informacji na stronie inter-
netowej Fundacji www.lyoness-cff.
org oraz na naszej platformie video

http://www.lyoness.tv/

FIRMY MIĘDZYNARODOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE REGIONU
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Rotary bez granic i podziałów
REGION

Z Bogdanem Uliaszem, prezydentem Rotary Club Katowice, rozmawia Wioletta Tkocz.

– Rotary International to międzyna-
rodowa organizacja założona w 1905 
roku w Chicago. Najkrótsza jej defini-
cja brzmi: „Rotary jest stowarzyszeniem 
przedsiębiorców i ludzi różnych zawo-
dów z całego świata, które świadczy 
pomoc humanitarną, promuje wysokie 
normy etyczne w każdym zawodzie 
i pomaga budować dobrą wolę i pokój 
na świecie”. W czym przejawiają się te 
działania?

– Pewnie mało kto wie, że pierwszą 
ogólnoświatową akcją Rotary była walka 
z chorobą polio. To, że nie ma jej dziś na 
świecie i w Polsce, to zasługa Rotary. Ro-
tarianie płacili za szczepionki i wysyłali je 
w świat. Kluby Rotary prowadzą działal-
ność pomocową, warto wiedzieć, że nie 
są to kluby charytatywne, ani instytucje 
o charakterze dobroczynnym. Rotary ni-
gdy nie daje rybki, zawsze wędkę.

– W związku z tym, że Rotary kojarzy 
się z rotacją, to wszystkie stanowiska są 
rotacyjne. Jak długo trwa kadencja pre-
zydenta?

– Prezydent International jest wybie-
rany na rok. Żeby zachować płynność 

w zarządzie Rotary pozostają zawsze: 
prezydent nominat, prezydent elekt i past 
prezydent. To jest ważne, bo realizowane 
są projekty, których nie da się wykonać 
w ciągu roku. Jednak każdy prezydent 
to jest osobowość, która wciela w życie 
własne pomysły. Wielkość Rotary polega 
na tym, że skupia ludzi ponad wszelkimi 
podziałami – mentalnymi, politycznymi 
oraz wszelkimi innymi. Ciekawostką jest 
na przykład to, że do klubu w Jerozoli-
mie należą zarówno Palestyńczycy, jak 
i Żydzi.

– W czym jeszcze przejawia się wiel-
kość tej organizacji? 

– O wielkości Rotary świadczy też fakt, 
że każdy prezydent Rotary International 
z automatu dostaje obywatelstwo ame-
rykańskie. To z racji tego, że organizacja 
zrealizowała dla świata tyle fantastycz-
nych projektów. Dziś, ponieważ polio 
nie jest już groźne, głównym światowym 
celem RI jest projekt WODA, której niedo-
bór jest barierą rozwoju dla wielu miejsc 
na świecie. Rotarianinem był m.in. pre-
zydent USA W. Churchill, rotarianinem 
jest również Bil Gates i ja, skromny mi-

kołowianin. Organizacja jest otwarta dla 
wszystkich, którzy lubią pomóc. Rotary 
zrzesza 1,2 mln mężczyzn i kobiet nale-
żących do blisko 27 tysięcy klubów w 149 
krajach i 39 regionach geograficznych. 
Zbliża do siebie ludzi wszystkich ras, wy-
znań religijnych i poglądów politycznych 
w przyjaznej atmosferze współdziałania. 
Ich obsługą zajmuje się zaledwie 55 osób 
zatrudnionych na etatach w organizacji-
matce i fundacji, która zajmuje się po-
większaniem gromadzonych pieniędzy. 
Są to gigantyczne pieniądze. Jeśli składki 
wynoszą na przykład 10 dolarów mie-
sięcznie, to mamy do dyspozycji 12 mln 
dolarów co miesiąc!

– Rotary działa w oparciu o wzajemne 
wspieranie, przyjaźnie, międzynarodo-
we akcje i matching granty. Na czym to 
polega?

– Na przykład nasz klub z Katowic po-
stanowił ufundować salę multimedialną 
dla stowarzyszenia działającego na rzecz 
dzieci i młodzieży Dom Aniołów Stró-
żów, które opiekuje się „dziećmi ulicy” 
z Szopienic. Członkowie stowarzyszenia 
dostali do dyspozycji trzy garaże, a my 
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Licytacja rundy golfa z Mariuszem Czerkawskim w trakcie Balu Dobroczynnego Rotary w hotelu Monopol.
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zafundujemy im salę multimedialną. Klub 
Rotary Katowice włożył w to przedsię-
wzięcie tysiąc dolarów, nasz klub partner-
ski z czeskiej Ostrawy też wkłada tysiąc 
dolarów. Mamy już w koszyczku dwa 
tysiące dolarów. W związku z tym nasza 
polska fundacja musi nam dołożyć kolej-
ne dwa tysiące dolarów i czeska musi zro-
bić to samo. Posiadamy już sześć tysięcy 
dolarów. Potem projekt ląduje w Rotary 
International i tam otrzymujemy kolejne 
sześć tysięcy dolarów. Podsumowując, 
w ten projekt nasz klub włożył trzy tysią-
ce złotych, a otrzyma 36 tysięcy złotych. 
Na tej zasadzie działają rotariańskie pro-
gramy-granty.

– Oprócz tego prowadzicie programy 
wymian młodzieżowych…

– Jeden z takich programów nazywa się 
RYE i jest skierowany do młodzieży mię-
dzy 15 a 18 rokiem życia. Dzieciak składa 
u nas zapytanie, a potem aplikację wstęp-
ną. Ja z tą aplikacją udaję się do rodziców. 
Jeśli stwierdzę, że rodzina jest normalna, 
fajna i kwalifikuje się do programu, to taki 
dzieciak, po zakupie biletu przez rodzi-
ców, jedzie na rok praktycznie do dowol-
nie wybranego miejsca na świecie. Rotary 
pokrywa opłaty za: szkołę, wikt, opieru-
nek i kieszonkowe. Taki młody człowiek 
w rodzinie przebywa na prawach jej 
członka. Mówi do rodziców: mamo, tato. 
Gdyby ktoś miał przyjąć dziecko ze świa-
ta na rok jako gościa, to by nie wytrzymał, 
a tak relacje są bardziej bezpośrednie 
i prostsze. Co taki młody człowiek zysku-
je? Przede wszystkim nieprawdopodobne 
doświadczenie życiowe i przyjaciół na ca-
łym świecie. W jednym miejscu w ramach 
takiej wymiany znajduje się około 70 mło-
dych osób z różnych krajów. Mieszkają 
w rodzinach, ale co jakiś czas mają wspól-
ne spotkania. Wszyscy są w pewnym sen-
sie sierotami, więc muszą się trzymać ra-
zem. Takie przyjaźnie pozostają na długo. 
Wielu młodych ludzi posiada dzięki temu 
drugi kochający komplet rodziców.

– Czego, w ramach takiej wymiany, 
młodzież ze świata może spodziewać się 
w naszym kraju?

– Na początek w sierpniu młodzi lu-
dzie przez dwa tygodnie są w szkole 
językowej pod Krakowem, a potem we 

wrześniu na trzy dni jadą do Warszawy. 
Kolejnym miejscem, które odwiedzają, 
jest Wrocław. Tam organizowana jest 
kapitalna impreza – Wigilia Narodów, 
to rzecz naprawdę niewiarygodna. Po-
kazujemy jacy Polacy są naprawdę, eku-
meniczna kolacja z biskupami katolickim 
i protestanckim, popem prawosławnym 
i żydowskim rabinem robi na wszystkich 
wrażenie! Dzisiaj politycy doprowadzili 
do tego, że nie potrafimy się dogadać, 
a przecież przekonania polityczne nie 
powinny mieć przełożenia na przyjaźń.

W Oświęcimiu też robione jest kapital-
ne spotkanie Auschwitz-Birkenau. Czło-
nek klubu najpierw spokojnie opowiada 
młodym ludziom o historii tego miejsca, 
a następnego dnia idą zobaczyć obóz. 
Wieczorem wszyscy spotykają się przy 
ognisku i w głębokiej zadumie rozważa-
ją to, co obejrzeli. Żaden z nich nigdy nie 
powie, że to polski obóz zagłady!

Jest też moment, gdy młodzież jedzie 
nad polskie morze. W tym duchu nasi 
wymieńcy zwiedzają kraje ich pobytu.

– Każdy klub ma swoje integralne 
pomysły na działania pomocowe. Komu 
Wam udało się pomóc do tej pory?

– Dołożyliśmy pieniążki na zakup 
fortepianu dla Szkoły Muzycznej w Ka-
towicach-Giszowcu. Dzieci nam pięknie 
podziękowały, na naszym spotkaniu 
opłatkowym grał tercet z tejże szkoły. 
Zrobiliśmy też koncert wspólnie z mło-
dzieżą Uniwersytetu Śląskiego, a dochód 
z niego przeznaczyliśmy na zakup 8-10 
laptopów dla szkoły, która mieści się 
w Centrum Zdrowia Dziecka w Katowi-
cach-Ligocie. Kilka lat temu pokryliśmy 
koszty terapii dla szóstki dzieci w Cen-
trum Terapii Jąkania. Są to bardzo uzdol-
nieni młodzi ludzie, ale jąkanie stało się 
dla nich blokadą na wszystko. Tę terapię 
prowadzi między innymi Henryk Czich 
z zespołu „Universe”, który też kiedyś się 
jąkał. Kupowaliśmy rowery dla „Anio-
łów Stróżów” i wsparliśmy wiele innych 
instytucji potrzebujących pomocy.

– Ilu członków skupia katowicki 
Klub Rotary i kto może wejść w to sza-
cowne gremium ?

– Do klubu Rotary nie można się za-
pisać, można być tylko poproszonym. 

Solistka Big Silesian Band.

Licytacja obrazów podarowanych przez 
prezydenta Katowic i burmistrza Mikołowa.

Dyrygent Big Silesian Band Joachim Krzyk.
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Jeżeli ktoś chce do nas trafić, to zawsze 
znajdzie sposób, aby się nam pokazać 
i udowodnić, że jest właściwym człowie-
kiem. Cechą klubu Rotary jest różnorod-
ność, członkiem może być: stolarz, górnik 
i profesor. Każdy, kto chce i ma charakter, 
może się w klubie realizować. Nie mamy 
żadnych barier.

– Kluby Rotary na całym świecie dzia-
łają na podstawie takie samego schema-
tu. Na czym on polega? 

– Każdy klub zawsze spotyka się w tym 
samym miejscu i o tej samej porze. My 
spotykamy się we wtorki, zawsze o go-
dzinie 19.00, w katowickim „Park Hotel 
Diament”. Spotkanie trwa około godziny. 
Otwieramy je tradycyjnie gongiem. Mó-
wimy o sprawach bieżących i staramy się, 
aby na każdym spotkaniu był spiker, czyli 
osoba, która ma coś ciekawego do powie-
dzenia. Jest nas około dwudziestu osób, 
więc każdy ma jakiegoś znajomego, który 
czymś ciekawym się zajmuje. Zaprasza-
my takie osoby i dzięki temu wszyscy się 
rozwijamy.

– W styczniu w katowickim hotelu 
Monopol odbył się XIV Dobroczynny 
Bal, którego patronem został prezydent 
Katowic Piotr Uszok. Jakie atrakcje cze-
kały na gości i na co przeznaczycie do-
chód z tej wyjątkowej imprezy?

– Dochód z balu przeznaczymy tym ra-
zem na wsparcie wybitnie uzdolnionych 
młodych ludzi. Do tej pory pomagaliśmy 
młodzieży, która została pokrzywdzona 

przez los. Teraz postanowiłem pomóc 
wyjątkowo zdolnym młodym osobom. 
Bal miał charakter włoski. Rozpoczął 
go występ czeskiej śpiewaczki opero-
wej Katariny Vovk, a gwiazdą wieczoru 
była Grażyna Łobaszewska. Grał dla nas 
Big Silesian Band pod dyrekcja Joachima 
Krzyka. Główną atrakcją balu była jak 
zawsze aukcja. Razem z Krystyną Za-
morską licytowaliśmy z powodzeniem 
obrazy przekazane przez prezydenta 
Katowic i burmistrza Mikołowa. Mariusz 
Czerkawski ufundował natomiast rundę 
gry w golfa. Wsparło naszą licytację wie-
le firm i osób, którym tą drogą pragnę 
serdecznie podziękować. To wszystko 
złożyło się na niebagatelną kwotę, którą 
w ciągu roku możemy przeznaczyć na 
wsparcie działań mających na celu pomoc 
młodzieży uzdolnionej muzycznie. 

– Tegoroczny bal był jednocześnie po-
czątkiem obchodów 80-lecia powstania 
Klubu Rotary w Katowicach. Proszę na 
koniec przypomnieć jego historię…

– W Katowicach pierwszy Klub Rotary 
zarejestrowano w 1934 roku, chociaż tak 
naprawdę zaczął działać w 1933 r. Jego 
działalność przerwała II wojna świato-
wa. Prezydent klubu, adwokat Kazimierz 
Zienkiewicz, przedostawszy się do Lon-
dynu powołał tam do życia w paździer-
niku 1940 roku Międzyaliancką Placówkę 
Klubów Rotary w Europie, która z czasem 
otrzymała oficjalną nazwę – Zjednoczone 
Narody Rotariańskiej Wspólnoty i zasłu-

żyła się wielce dla ruchu rotariańskiego 
oraz dla powołania UNESCO. Spotkania 
rotarian w Londynie w latach wojny inau-
gurował dźwięk gongu (dzwonu nie dało 
się odlać ze względu na wojnę). Syn Kazi-
mierza, prof. Olgierd Zienkiewicz, także 
rotarianin, przywiózł go w październiku 
1991 roku do Polski. Historyczny gong, 
wraz ze szczęśliwie zachowanym przez 
K. Zienkiewicza przedwojennym propor-
czykiem RC Katowice, został przekazany 
odrodzonemu Klubowi Rotary w Katowi-
cach. Dziś jesteśmy jedynym chyba klu-
bem na świecie, gdzie spotkanie zaczyna 
się od uderzenia w gong, a nie w dzwon 
rotariański. 

5 lutego 1991 odbyło się założycielskie 
spotkanie stowarzyszenia Klub Rotary 
Miasta Katowice. 9 kwietnia 1991 roku 
Sąd Wojewódzki w Katowicach, Wydział 
Cywilny, dokonał rejestracji klubu, a 28 
maja 1991 roku wybrany został pierwszy 
Zarząd Klubu.

Od powtórnego powołania do życia 
klubem zarządzało 19 prezydentów, 
którzy swoją pracą na rzecz lokalnej spo-
łeczności zrealizowali wiele wspaniałych 
akcji pomocowych.

* * *
Chciałbym bardzo serdecznie podzięko-

wać wszystkim uczestnikom i sponsorom 
XIV Balu Dobroczynnego RC Katowice,  
bo dzięki ich hojności możemy wspierać 
potrzebujących. 

Bogdan Uliasz
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KULTURA

Społecznie zaangażowani
Na scenie stają się odbiciem tego, co dzisiaj większość z nas myśli i czuje. Są 

kalką naszych reakcji i interakcji na ulicy, w sklepie, pracy czy domu. 
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51SILESIA BUSINESS & LIFESILESIA BUSINESS & LIFE

Zwykle tak po ludzku nie lubimy brać pod lupę naszych słabości i większych lub mniej-
szych grzeszków zaniedbania, lenistwa czy nieumiarkowania. Zazwyczaj także trudno 
przychodzi nam przyznawanie się do sukcesów, radości i wzruszeń w otoczeniu senty-
mentów. Jednak są miejsca, momenty, okoliczności, w których dobrowolnie, z dystansem 
oraz poczuciem humoru, pochylamy się nad pozytywami i negatywami ludzkiej egzysten-
cji, a mówiąc precyzyjnie – koegzystencji, bo stale przecież ktoś nam w niej towarzyszy. 
Możliwość takiej refleksji w humorystycznej i wyrafinowanej artystycznie formie zapew-
nia twórczość Kabaretu Młodych Panów. Bartek Demczuk, Łukasz Kaczmarczyk, Mateusz 
Banaszkiewicz, Robert Korólczyk i Piotr Sobik – to pięć różnych konstrukcji charaktero-
logicznych, które łączy zamiłowanie do sztuki jaką jest kabaret, ale w jego społecznie 
zaangażowanej treści. 
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– Na czym polega „społeczne za-
angażowanie” w kontekście twór-
czości Kabaretu Młodych Panów?

Robert: – Nasze przekazy są tak 
naprawdę odbiciem nastrojów spo-
łecznych... To, co aktualnie w spo-
łeczeństwie ma duże znaczenie, za-
równo w sensie dobrym, jak i złym, 
staramy się przedstawiać.

Mateusz: – Podejmujemy tematy-
kę społeczną ubarwiając ją mniej lub 
bardziej humorem. Jednak za każ-
dym razem chcemy poprzez określo-
ne środki artystyczne pewne rzeczy 
przedstawić, czyli poza samym żar-
tem jest zawsze jakiś przekaz. 

Robert: – Oczywiście, by jakiś te-
mat wiernie oddać, trzeba go naj-
pierw dobrze zbadać. Poznać przy-
czyny chociażby tego, dlaczego coś 
ludzi irytuje, a potem dorysować 
temu problemowi „nos” na scenie.

– Można mówić o tematach, które 
kabaretowo mają największe wzię-

cie? Co się najlepiej 
sprzedaje na scenie?

Bartek: – Przede 
wszystkim aktual-
ność tematu decy-
duje o tym czy go 
w y k o r z y s t u j e m y 
w naszych skeczach.

Łukasz: – Poza 
„byciem” w kabare-
cie bywamy też w 
wielu zwykłych miej-
scach, z których bez-
pośrednio czerpiemy 
tematy. Dla przykła-

du – robiąc zakupy w 
sklepie niejednokrotnie widzę jakąś 
sytuację z życia codziennego i po 
chwili stwierdzam, że warto ją wy-
korzystać.

Robert: – Zdarza się także, że otrzy-
mujemy zamówienie na określoną te-
matykę skeczu, często też dostosowuj-
my ją do okoliczności czy miejsca, w 
którym występujemy.

– Te „okoliczności” miejsca to 
często specyficzne dla niego regio-
nalizmy...

Łukasz: – Każdy region Polski ma 
swoje wyraźnie określone cechy. 
Uwidaczniają się one zazwyczaj po-
przez funkcjonujące w nim specy-
ficzne sformułowania, powiązania z 
historią miejsca, tradycją czy też w 
postaci gwary. Inna rzecz rozśmie-
szy publiczność w Toruniu, a zu-
pełnie odmienna na Śląsku. Stara-
my się je uwzględniać w tworzeniu 

repertuaru, ale to chyba oczywisty 
zabieg. 

Bartek: – Naszą śląską gwarą i oby-
czajami także się „bawimy”. Możemy 
z tego czerpać dzięki temu, że ktoś 
kiedyś to wszystko stworzył, upo-
wszechnił i nadał temu znaczenie. 

– Jakie chwyty w tej „zabawie” są 
zakazane? Z czego nie powinno się 
żartować?

Robert: – Podobnie jak w innych 
przekazach artystycznych, tak 
i w kabarecie należy unikać obraża-
nia uczuć religijnych. Poza tym ra-
czej unikamy żartowania z tego, cze-
go na co dzień się unika ze względu 
charakter danej kwestii.

Mateusz: – Publiczność przychodzi 
na nasz występ, żeby się pobawić, 
więc jeśli już poruszamy jakiś trudny 
lub kontrowersyjny temat, to raczej 
mając wyraźny do tego powód i w 
odpowiedni sposób... Chcemy wte-
dy coś zasygnalizować, przekazać, 
ale nie urazić czy obrazić.

Robert: – Jest wiele zagadnień, 
które wymagają umiaru i rozwagi w 
ich przedstawianiu. Będąc już przy 
temacie religii, taką kwestią jest cho-
ciażby stosunek do Kościoła. Może-
my się do niej odnieść na scenie, ale 
znając granicę żartu w tym zakresie.

– Tę granice wyznacza nasza mo-
ralność i poczucie smaku?

Robert: – Nasze przekazy arty-
styczne w dosyć sporym procencie 
kształtują nasze własne zasady mo-
ralne. 
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Bartek: – A potem publiczność...

– W przypadku profesji, o której 
rozmawiamy, to chyba skok na głę-
boką wodę...

Bartek: – Głęboką. W ten sposób 
mamy natychmiastową informację 
zwrotną czy jakiś żart jest odpowied-
ni czy raczej popełniliśmy błąd w jego 
doborze. To publiczność decyduje o 
czym mówimy i w jaki sposób. 

Łukasz: – Owszem, sami sobie 
wytwarzamy pewien system pracy, 
w oparciu o który tworzymy reper-
tuar, ale ostatecznie kształtujemy go 
w konfrontacji z odbiorcami. Zdarza 
się przecież, że po dwóch, trzech wy-
stępach jakiś skecz zmieniamy lub 
zupełnie z niego rezygnujemy. 

Robert: – Odbiorcy są dla nas taką 
kontrolką, która się zaświeca, gdy 
system nie działa odpowiednio.

– Taka artystyczna wiwisekcja, 
bardzo ryzykowna?

Robert: – Z różnych form sztuki 
kabaret jest stosunkowo trudnym jej 
rodzajem, bo za każdym razem ba-
zuje na pewnej karykaturze rzeczy-
wistości, którą prezentuje się często 
w dużym stopniu improwizując. 

Mateusz: – Ryzyko znacznie się 
zmniejsza, jeśli wiemy dlaczego się-
gamy po jakiś temat i jakiś środek 
wyrazu.

Robert: – Jeśli używamy przekleń-
stwa na scenie, to tylko wtedy, gdy 
chcemy coś podkreślić lub uzyskać 
określony efekt. 

– Wygładzanie rzeczywistości, 

która przecież nie jest idealnie gład-
ka, odbiera autentyzm...

Robert: – Liczy się przede wszyst-
kim autentyczność postaci. Jeśli 
w życiu codziennym o kwestiach ze 
sfery seksualnej mówimy za pośred-
nictwem tych a nie innych metafor, 
to w przekazie artystycznym powin-
no to wyglądać mniej więcej podob-
nie. Oczywiście, istnieją też pewne 
granice dobrego smaku, ale każdy z 
nas ma w sobie takiego indywidual-
nego cenzora.

– Kabaret jest taką sferą sztuki, 
która w mniejszym stopniu jest 
eksploatowana przez artystów – 
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porównując ją chociażby z branżą 
muzyki, w której panuje ogromna 
konkurencja.

Bartek: – W Polsce jest mniej więcej 
20-30 dobrych kabaretów prezentu-
jących wysoki poziom artystyczny. 
To jest taka dosyć specyficzna dzie-
dzina – jeśli odnosimy ją do muzyki 
czy filmu – której trzeba się uczyć 
indywidualnie. Nie ma generalnie 
szkół kabaretów, więc wszyscy ci, 
którzy coś osiągają w tym zakresie, 
robią to po prostu na własną rękę. 
Owszem, zdarza się, że aktorzy po 
szkołach aktorskich zajmują się także 
tą dziedziną, ale raczej w niewielkim 
stopniu.

Robert: – Czasem przyznają, że ten 
typ sztuki jakoś nie do końca im od-
powiada. Proponowaliśmy już parę 
razy niektórym, naprawdę utalen-

towanym, aktorom udział w naszych 
występach. Na przykład Januszowi 
Gajosowi, ale stwierdził, że w tej for-
mule chyba by się nie sprawdził. 

– Czy następująca sekwencja zda-
rzeń jest poprawna: pomysł – dysku-
sja – kompromis w zespole, w kaba-
recie?

Mateusz: – Można powiedzieć, że... 
prawie poprawna. Kompromis po-
wstaje dopiero na scenie. 

Robert: – A przed nim zwykle ktoś 
„rzuca” jakiś pomysł, zaczynamy o 
nim dyskutować, czasem się kłócić, 
próbować i nadal kłócić, aż w koń-
cu...

Mateusz: – Wychodzimy na scenę 
i gramy.

– Kto z Was jest liderem w tym 
zespole?

Bartek: – Zacząłbym od tego, że 
jesteśmy w miarę dobrze zorgani-
zowani w sposobie funkcjonowania 
jako pewnej całości. Kabaret to tak 
naprawdę przedsiębiorstwo – przy-
najmniej na naszym obecnym etapie 
rozwoju. Piotrek jest naszym ma-
nagerem, więc generalnie ma wie-
le indywidualnych obowiązków 
począwszy od spotkań, organizacji 
występów, ustalania wywiadów... 
Nasz grafik występów jest zapeł-
niony i trzeba je stale koordynować. 
Występujemy w kilku miejscach 
jednocześnie, mamy też wyjazdy 
zagraniczne czy nagrania telewi-
zyjne. Dobitnym przykładem natło-
ku obowiązków managerskich jest 
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Kabaret Młodych Panów – grupa kabaretowa, która powstała w Rybniku w 2004 roku. Od początku działalności zwy-
cięzcy i zdobywcy nagród na wszystkich najważniejszych festiwalach i przeglądach kabaretowych w Polsce. Od wielu 
lat zapraszani do realizacji programów telewizyjnych dla Polsatu, TVP 1, TVP2, TVN, HBO, TV Puls, ESKA TV i innych. We 
współpracy z Telewizją Polsat organizują Rybnicką Jesień Kabaretową RYJEK - oryginalny festiwal kabaretowy w Rybniku. 
Zagrali już ponad 1000 występów w całej Polsce, a także USA, Kanadzie, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii i Irlandii. 
Nad losami i rozwojem kabaretu czuwa agencja STAR MANAGER z Rybnika.
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fakt, że w czasie dnia telefon Piotrka 
dzwoni średnio co pięć minut.

Łukasz: – Dzięki temu my z ko-
lei możemy skupić się głównie na 
pracy. Przed występem bardzo 
dużo ćwiczymy skecze, a ponadto 
najpierw musimy je wymyśleć, co 
też pochłania wiele czasu i prób. 

Robert: – Sporo naszej uwagi 
skupia też co roku Rybnicka Je-
sień Kabaretowa.

– Charakterologicznie Kabaret 
Młodych Panów stanowi mie-
szankę wybuchową?

Łukasz: – Każdy z nas jest oczy-
wiście inny i dzięki temu wspól-
nie udaje nam się tworzyć stale 
nowe pomysły. 

Robert: – Przykładowo ja sam 
jestem dosyć gadatliwy i hałaśli-
wy, podczas gdy Mateusz stano-

wi moje kompletne przeciwień-
stwo.

Łukasz: – Mnie z kolei nazywają 
zdolnym leniem.

Robert: – A Bartek to przede 
wszystkim dobre zorganizowanie, 
spokój i opanowanie.

– Miernikiem sukcesu jest?
Bartek: – Cztery (pod rząd) sale 

pełne publiczności.
Robert: – Tak właśnie jak w trak-

cie dzisiejszego popołudnia i wie-
czoru.

Mateusz: – Tłum śmiejących się 
ludzi, to daje poczucie spełnienia. 

– Trudniej czy łatwiej w grupie 
na scenie?

Robert: – Łatwiej, bo publiczność 
dzieli swoją uwagę między nas 
wszystkich.

Łukasz: – Jeśli jeden z nas się „za-
wiesi” na chwilę, to trzech pozosta-
łych ratuje sytuację.

Bartek: – Poza tym czasem zdarzają 
się sytuacje kryzysowe, ktoś z nas za-
choruje, więc możemy jakoś się zastą-
pić i lekko zmodyfikować repertuar. 
Praca zespołowa to większy komfort 
pracy, ale też biorąc pod uwagę nasz 
zespół, to większa satysfakcja i rozwój 
artystyczny.

– Komfort to praca w zespole, a bez 
czego ten zespół nie mógłby istnieć?

Łukasz: – Zdecydowanie nie istnie-
jemy bez widzów. 

– Widzę zdecydowaną zgodność 
na twarzach pozostałych. 

Dominika Tkocz
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55



SILESIA BUSINESS & LIFE56

Śląscy dentyści zachwycili Mistrza
FIRMY REGIONU

Czy leci do Szanghaju, czy Los Angeles, zawsze zadziwia. Jego obrazy na zę-
bach pokochał świat. Kolejne gabinety proszą o współpracę, Mistrz jednak za-
wsze odmawia. Nasser Shademan gościł też w Katowicach. Po pokazie denty-
stów ze Śmigiel Stomatologia zapowiedział, że wróci na Śląsk. To z nimi chce 
współpracować.

Maluje i rzeźbi w porcelanie, ostat-
nio dla Miss Universe China. Poko-
chał naturę ludzkiego ciała i w swo-
ich pracach oddaje jej hołd. By 
dostrzec jego prace, trzeba wpatry-
wać się w zęby wielkich sław. Mowa 
o Nasserze Shademanie, światowej 
sławy techniku dentystycznym, któ-
ry dzięki specjalnej technice swoje 
niezwykłe obrazy tworzy w cera-
micznych koronach pacjentów.

– Nasser jest tym dla techniki den-
tystycznej, kim Mozart dla muzyki, 

a Rembrandt dla malarstwa. Wy-
starczy obejrzeć jego prace w inter-
netowym Oral Museum, żeby się 
przekonać – komentuje dr Tomasz 
Śmigiel, stomatolog, autor badań 
nad koronami teleskopowymi na 
Uniwersytecie we Frankfurcie, 
dzięki którym jako jeden z pierw-
szych Polaków otrzymał stopień 
Master of Science in Oral Implan-
tology.

Shademan  urodził się w Iranie 
i tam dorastał. Obecnie mieszka 

i pracuje w Malezji. Do współpra-
cy zapraszają go najlepsze kliniki 
z Szanghaju, Los Angeles, Sidney 
czy Londynu. A jego grafik jest 
wypełniony po brzegi. Mimo to 
znalazł czas, by przyjechać do Pol-
ski. I nie wybrał się do Krakowa 
czy Warszawy, ale do Katowic.

– Organizowaliśmy konferencję 
dentystyczną „Technologia vs Sztu-
ka”. Te dwie dziedziny we współcze-
snej stomatologii wyraźnie się prze-
platają. Sprzęt pomaga osiągać bardzo 

Wykładowcy kongresu TECHNOLOGIA VS SZTUKA. Od prawej: dr Tomasz Śmigiel, Nasser Shademan, Robert Michalik, Jakub 
Szymaniak.
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dobre rezultaty. Ale potrzebna jest wiedza, do-
świadczenie i często artyzm, żeby wykonać coś wy-
jątkowego. Zaprosiliśmy Nassera na sympozjum, 
bo nikt nie zna się na artyzmie w stomatologii lepiej 
niż on – mówi Barbara Urbanowicz-Śmigiel, 
uznana stomatolog, autorka wielu publikacji 
w branżowej prasie medycznej, wykładów i 
odczytów w ramach konferencji „Dress for 
Success”, „Ladies Club” czy „Śląskiego Festi-
walu Wizerunku”.

Shademan gościł w Katowicach kilka dni 
i zaprezentował na konferencji koncept „NS 
smile design”, czyli projektowanie uśmiechu 
podczas pierwszej wizyty. Po 20 minutach, bez 
szkody dla zębów, zastrzyków, bólu, pacjent 
otrzymuje dwa zdjęcia – „przed” i „po”. Może 
zabrać je do domu, przemyśleć, czy taki efekt 
spełnia jego oczekiwania, porozmawiać z ro-
dziną. Kiedy jest już zdecydowany, wraca do 
gabinetu, a technik przystępuje do przygoto-
wania licówek lub koron porcelanowych. 

– Przed konferencją zaprosiliśmy Nassera do 
gabinetu w Katowicach. Pokazaliśmy możliwości, 
jakie daje nam skaner 3Shape Trios, który lase-
rem wykonuje setki trójwymiarowych zdjęć zębów 
i w czasie rzeczywistym buduje ich wirtualny mo-
del. Nie trzeba wypełniać ust nieprzyjemną masą 
wyciskową. Dodatkowo zebrane przez skaner dane 
pozwalają przeprowadzić pomiar zgryzu, prze-
strzenne relacje zębów górnych w stosunku do 
dolnych, co ułatwia opracowanie leczenia i przenie-
sienie precyzji w nowy wymiar, tzn.  precyzję na 
poziomie mikronów – tłumaczy Barbara Śmigiel.

Podczas wywiadu dla Gazety Wyborczej 
w katowickiej klinice Śmigiel s.c. Shademan 
przyznał, że poznał filmy Andrzeja Wajdy 
i między innymi dlatego szanuje i lubi Po-
laków. – Sztuka płynie w waszej krwi, dlatego 
wiedziałem, że się zrozumiemy – mówił. Barba-
ra i Tomasz Śmigielowie zaprosili Shadema-
na do wspólnego przyjmowania pacjentów. 

Kiedy zobaczył, jak skomplikowane przy-
padki para śląskich stomatologów rozwią-
zuje w swoim gabinecie, jak precyzyjnie i 
efektownie tworzy nowe „uśmiechy”, a także 
troskę, z jaką podchodzą do każdego pacjen-
ta, okazało się, że nie tylko sztuka rozpala 
wielkiego mistrza. Shademan zapowiedział, 
że musi wrócić do Katowic. Choć nigdy wcze-
śniej nie nawiązywał tak szybko współpracy, 
tym razem z pełną świadomością zamierza to 
zrobić.

Krzysztof Jurga

Nasser Shademan przyjechał do Katowic
na zaproszenie organizatorów kongresu

„Technologia vs. Sztuka” oraz Barbary i Tomasza Śmigielów,
właścicieli gabinetu Śmigiel Stomatologia z Katowic.

Koncepcja „NS Smile Design”. Pacjentka po przemodelowaniu uśmiechu.

 Mistrz Nasser Shademan przy kreowaniu nowego uśmiechu.

Zespół Kliniki Stomatologicznej Śmigiel s.c. wraz z Nasserem Shademanem 
po zakończeniu zajęć.
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Szymon Kołecki
SYLWETKA

– Nie obiecywałem złotych gór, manny lecącej z nieba. Mój program był spójny i wiarygodny. Dostosowany 
do realiów w jakich funkcjonujemy – o przyszłości ciężarów rozmawiamy z nowym prezesem związku, dwu-
krotnym wicemistrzem olimpijskim Szymonem Kołeckim. 
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Na początku grudnia ubiegłego roku 
31-letni Szymon Kołecki został wybrany 
na prezesa Polskiego Związku Podno-
szenia Ciężarów. Pokonał w wyborach, 
stosunkiem głosów 43-33, ustępującego 
Zygmunta Wasielę. Tak młodego ster-
nika nie ma obecnie żadna polska fede-
racja. Dwukrotny wicemistrz olimpijski 
i świata, pięciokrotny mistrz Europy 
zaczął nowy etap życia. – Postaram się 
unieść ten ciężar zaufania – podziękował 
za wybór i natychmiast zabrał się ostro 
do pracy. A zamierzenia naszego mi-
strza są ogromnie ambitne.

– Czym przekonał Pan wyborców?
– Przede wszystkim nie obiecywałem 

złotych gór, manny lecącej z nieba. Mój 
program był spójny i wiarygodny. Do-
stosowany do realiów w jakich funkcjo-
nujemy. Wiele jego punktów znalazło się 
też w programie prezesa Wasieli, tylko 
że on miał dziesięć lat na ich wdrożenie 
w życie. Mógł wiele zrobić, a nie zrobił. 
Ci, którzy mi zaufali, znali moją determi-
nację. Wiedzą, że ja raz danego słowa nie 
rzucam na wiatr i nie jestem wizjonerem, 
choć mam wizję rozwoju dyscypliny bez 
odkrywania Ameryki. 

Obawa przed nowym
– Trzydzieści trzy głosy za prezesem 

Wasielą są dla Pana ciężarem? Dowo-
dem braku zaufania?

– To nie były głosy przeciwko moje-
mu programowi. Bardziej obawa przede 
mną i nowym, które nadejdzie. Obawa 
przed zmianami, bo jednak były ośrod-
ki i kluby w terenie, którym się dobrze 
powodziło, więc strach przed utratą 
„dobrobytu” zmaterializował się w tych 
trzydziestu trzech głosach.

– Przekona ich Pan do siebie?
– Czas pokaże, ale wiem, że nie będzie 

to łatwe. Zwłaszcza na początku. Mam 

świadomość, że nawet poklepywany po ple-
chach nie będę wspierany. Nie zamierzam 
jednak zaprosić tych trzydziestu trzech zwo-
lenników poprzedniego prezesa na zamknię-
te spotkanie, wierzę natomiast, że owoce 
mojej pracy zmienią ich optykę. Zresztą nie-
którzy z tego grona już znaleźli się w nowym 
zarządzie ZPC.

– 31 lat i brak doświadczenia w sterowa-
niu związkiem będzie Pana atutem?

– Naturalnie nie mam wystarczające-
go wykształcenia czy doświadczenia, bym 
stwierdził, że będę idealnym prezesem. Tym 
bardziej zamierzam dobierać sobie do współ-
pracy ludzi mądrych, rozważnych, doświad-
czonych, którzy „użyczą” swoich kompeten-
cji dyscyplinie.  

– „Jak cię widzą, tak cię piszą”, tymcza-
sem Pan siedzibę podnoszenia ciężarów na-
zwał barakiem.

– Gdy zapraszałem gości, to się wstydzi-
łem. Ale już niedługo to się zmieni. Może na 
wiosnę, a jeśli nie, to najpóźniej w listopadzie-
grudniu zmienimy biuro. Na razie przegląda-
my oferty, choć najprawdopodobniej zosta-
niemy nadal na stołecznym AWF-ie, gdzie są 
też budynki w bardzo dobrym stanie. Tutaj 
jest fajny klimat dla ciężarów, z tej uczelni wy-
wodzili się w końcu Waldemar Baszanowski, 
Klemens Roguski, Augustyn Dziedzic.

W złotej grupie
– Znalezienie nowych źródeł finansowa-

nia było jednym z ważniejszych akcentów 
Pana wyborczego programu. 

– Wiele punktów mojego programu już 
udało się zrealizować. Powołaliśmy panią 
Halinę Pikułę na sekretarza generalnego, za 
stworzeniem tej funkcji mocno optowałem. 
Rozstrzygnęliśmy konkursy na trenerów 
kadr narodowych, napisaliśmy dla Minister-
stwa Sportu i Turystyki plan współzawod-
nictwa dzieci w wieku 8-12 lat. Wdrożyliśmy 
wytyczne dotyczące rozwoju sędziów, a nie-

dawno zakończyliśmy przygotowywa-
nie oferty dla sponsorów i już zaczęli-
śmy ją rozsyłać. 

– Nazwisko Kołecki pomaga w otwie-
raniu drzwi do sponsorów?

– Fakt, że jestem medalistą olimpij-
skim, że zdobyłem prawie 20 medali 
dla Polski sprawia, że mam duży kredyt 
zaufania. Jednocześnie to daje świado-
mość, że nie można tego zaprzepaścić, 
nie można po małych sukcesach osiąść 
na laurach. Dla mojego i dyscypliny 
dobra.

– Odetchnął Pan, gdy podnoszenie 
ciężarów znalazło się na liście minister 
Joanny Muchy w grupie sportów stra-
tegicznych?

– Nie odetchnąłem, bo nie miałem 
wątpliwości, że znajdziemy się w „złotej 
grupie”. Oprócz masowości, której nie 
mamy na poziomie tenisa czy futbolu, 
to wielka historia, zaplecze medalowe, 
sukcesy na ostatnich igrzyskach w Lon-
dynie były kryteriami, które nas w tym 
gronie mocno sytuowały. 

– Liczycie na pomoc Ministerstwa 
Sportu i Turystyki przy organizacji 
najważniejszej imprezy w 2013 roku 
w Polsce, jaką będą jesienne mistrzo-
stwa świata na Torwarze?

– Od objęcia posady prezesa miałem 
już kilka spotkań z minister Muchą. 
Mam zapewnienia, że ministerstwo 
wesprze nas w organizacji mistrzostw. 
Sami jednak również szukamy sponso-
rów, by dopiąć budżet imprezy. Rozma-
wiamy z telewizjami, światową federa-
cją, marszałkiem województwa, itd. To 
jest teraz moje największe wyzwanie. 
Chciałbym, by były to mistrzostwa, 
które wszyscy zapamiętają. Które będą 
wspaniałą promocją Polski i podnosze-
nia ciężarów.
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Szymon Kołecki
Ur.: 12.10.1981 w Oławie.
Wzrost/waga: 185/94.
Wykształcenie: średnie.
Znak zodiaku: waga.
Stan cywilny: żonaty z Magdaleną. Syn Daniel 11 
lat, córki Aleksandra 7,5 roku oraz Agata 1,5 roku.
Hobby: podnoszenie ciężarów, piłka nożna, boks, 
wędkarstwo, czytanie książek. Ulubione książki - 
Hrabia Monte Christo oraz Faraon. 
Rekord w rwaniu: 192,5 kg
Rekord w podrzucie: 235 kg
Rekord w dwuboju: 412 kg
Igrzyskach Olimpijskie: srebro w Sydney (2000) 
i w Pekinie (2008). 
Mistrzostwa świata: srebro w Atenach (1999), 
Santo Domingo (2006); brąz w Antalyi (2001), 

Hardcorowy, cwany gość
– Jak Pan reaguje, gdy słyszy, że to 

dyscyplina skażona dopingiem?
– Jasne, że da się funkcjonować bez 

dopingu. Przecież dopingowe przypadki 
w ciężarach świadczą, że coś się dzieje, 
że walczy się z dopingiem. Niestety, ste-
reotyp mówi, że skoro jest to dyscyplina 
siłowa, to doping być musi. Tylko że sta-
tystyki mówią, iż na tysiąc próbek, tylko 
kilkanaście jest „pozytywnych”. Mówią 
też, że w niektórych latach podnoszenie 
ciężarów wypada poza dziesiątkę „ska-
żonych” dyscyplin.

– Robert Burneike twierdzi coś inne-
go. „Hardcorowy koksu” robi złą rekla-
mę ciężarom?

– To jest kulturystyka, a nie podno-
szenie ciężarów. Inna dyscyplina. Mogę 
jedynie powiedzieć, że „Hardcorowy” 
to inteligentny człowiek. Wie, co ma 
mówić, kiedy i gdzie, by odnieść sukces, 
mieć z tego materialne korzyści, a nie li-
czy się z tym, jak to zostanie odebrane.

– No więc odwróćmy pytanie – w cię-
żarach można wejść na sam szczyt bez 
dopingu?

– Pyta pan czy można wygrywać? 
Oczywiście, że można. Sytuacja jest 
jednak niekomfortowa, ponieważ nie 
wszystkie sporty mają takie kontrole an-
tydopingowe, jak w ciężarach w Polsce, 
czy w Unii Europejskiej. My jesteśmy non 
stop przez 24 godziny monitorowani. 
Kadra jest w Spale i wszyscy w komisji 
antydopingowej o tym wiedzą. A byłoby 
idealnie, gdyby tak było. Myślę, że wtedy 
to złe odium zdjęto by z ciężarów. 

– Chińczyków da się upilnować?
– Problem to jest z kontrolą w Iranie 

i na Białorusi. Generalnie w reżimowych 
państwach. Tymczasem Chiny już nie są 
tym samym krajem, jak jeszcze 10, 15, 20 
lat temu. Nie chcę bronić Chin, ale Chiny 
się „uczłowieczają”. Już nie robią, co chcą. 
WADA (światowa komórka antydopingo-
wa – przyp. red.) nie ma takich problemów 
z przeprowadzeniem kontroli, jak kiedyś.

– Minęły prawie trzy miesiące, odkąd 
zakończył Pan piękną karierę sportową. 
Na pomost Pana czasami nie ciągnie?

- Ciągnie, i to bardzo. Gdybym tylko 
wyleczył nogę, to pewnie jutro wrócił-

w Chiang Mai (2007); 5. miejsce w Lahti (1998).
Mistrzostwa Europy: złoto w La Corunii (1999), 
Sofii (2000), Władysławowie (2006), Strasbourgu 
(2007), Lignano (2008); srebro w Trenczynie 
(2001); 4. miejsce w Loutraki (2003).
Mistrzostwa Polski: złoto w Bydgoszczy (1999), 
Ciechanowie (2000, 2007), Puławach (2000), 
Sanoku (2006).
Mistrzostwa świata juniorów do lat 20: złoto 
w Savanah (1999), Pradze (2000)
Mistrzostwa Europy juniorów do lat 20: złoto 
w Sofii (1998), Spale (1999), Rijece (2000)
Mistrzostwa Polski juniorów: złoto do lat 16 
w Sanoku (1997) oraz do lat 20 w Ostrowie 
Mazowieckim (1998), Grudziądzu (1999).
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Złoty Krzyż Zasługi.
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bym do treningów. Niestety, nie mogę 
robić przysiadów, zarzutów, podnosić cię-
żarów, grać w piłkę. Nigdy się z tym nie 
pogodzę.

Sport to zdrowie?
– A mówi się, że sport to zdrowie...
– Nie demonizowałbym mojego przy-

padku, bo sport to absolutnie jest zdrowie. 
Natomiast moją nogę schrzanił źle prze-
prowadzony proces leczenia. Miano zre-
habilitować u mnie przeciążenie więzadeł 
rzepki, tymczasem skończyło się na ope-
racyjnym usunięciu rzepki. Czyli zamiast 
pomóc, lekarze zrobili mi dużo większe 
szkody, niż były przed kontuzją.

– Gdy był Pan zawodnikiem, miał Pan 
bardzo mało czasu dla bliskich. Treningi, 
zgrupowania, zawody... i tak w kółko. Tak 
wyglądało Pana życie. Paradoksalnie jako 
prezes nie poprawił Pan swojej sytuacji?

– Rodzina jest dla mnie najważniejsza, 
więc zanim podjąłem decyzję o kandydo-
waniu na prezesa, to skonsultowałem ją 
z żoną. Doszliśmy do wniosku, że przez 
cztery lata będę miał znów mało czasu dla 
nich, jednak tak naprawdę dopiero nie-
dawno jedenastoletni syn uświadomił mi, 
że po raz pierwszy w życiu nie zobaczymy 
razem Gran Derbi Hiszpanii. A to był nasz 
piękny rytuał od lat, bo Daniel jest fanem 
Realu Madryt i Cristiano Ronaldo, ja zaś 
Messiego i Barcelony. 

– Do jakich wniosków ta konstatacja 
doprowadziła?

– Że już nigdy nie może się taka sytuacja 
powtórzyć. Syn stwierdził, że mam sobie 
tak układać zawodowe plany, byśmy ko-
lejne Gran Derbi znowu razem oglądali. 
Dlatego bardzo cenię sobie chwile od go-
dziny szesnastej w piątek do poniedziałku. 
Wtedy jesteśmy razem z rodziną dla siebie, 
a z synem oglądam najczęściej mecze ligi 
angielskiej lub hiszpańskiej.

Na przykładzie Faraona
– Pana hobby – czytanie książek, to nic 

nadzwyczajnego, ale już umieszczenie 
Hrabiego Monte Christo i Faraona w ka-
nonie ulubionych lektur zaskakuje.

– Faraon... Dużo się nauczyłem po prze-
czytaniu tej książki.

– Dlaczego?
– Bo zawsze chciałem dokonać przewro-

tu, a na przykładzie egipskich kapłanów 
zrozumiałem, że nie tak łatwo przewrócić 
zastany układ. Ta lektura mnie zmieniła.

– Ale „przewrotu” w związku dokonał 
Pan za pierwszym razem.

– Ależ skąd. Dopiero za trzecim, choć 
w dwóch próbach stałem nieco z boku.  
Przy pierwszej nic nie wskórałem. Przy 
drugiej próbie miałem prawie połowę 
„szabel”, ale to było wciąż tylko „prawie”. 

– Zaczęliśmy rozmowę od programu 
wyborczego, pozwoli Pan, że zakończy-
my jeszcze jednym wyborczym wątkiem. 
Stwierdził Pan, że podnoszenie ciężarów 
wróci z igrzysk w Rio de Janeiro z cztere-
ma medalami. Wyzwanie nader ambitne.

– To jest mój cel. Szefem wyszkole-
nia związku jest Bogusław Malinowski 
i w tym roku mu wiele nie pomogę, bo 
teraz skupiam się na jesiennych mistrzo-
stwach świata. Jednak w przyszłym roku 
włączę się do działania. Będę szukał do-
datkowych finansów na wsparcie naszych 
zamierzeń.

– Na czym opierają się założenia tych 
bardzo ambitnych zamiarów?

– Wyselekcjonujemy bardzo wąską 
grupę pod kątem medali. Stworzymy im 
optymalne warunki do treningu, odnowy, 
odżywiania. Tak, byśmy mogli sobie w Bra-
zylii w 2016 roku powiedzieć, że zrobiliśmy 
wszystko, niczego nie zaniedbaliśmy.

– Ma Pan już kandydatów do tego wą-
skiego grona?

– Bracia Adrian i Tomasz Zielińscy, Bar-
tłomiej Bonk, Marcin Dołęga, Arsen Kasa-
bijew, mistrz Polski do lat 23 Arkadiusz 
Michalski. 

Świadomie nie wzięła
– U kobiet nie ma kandydatek?
– Jest Marzena Karpińska.
– Aktualnie zawieszona za doping.
– Jako Szymon Kołecki i jako prezes 

związku jestem w stu procentach pewny, 
że Marzena niczego świadomie nie wzię-
ła. W jaki sposób niedozwolona substancja 
dostała się do jej organizmu, jest dla mnie 
zagadką do rozwikłania. Na razie jednak 
nie potrafię odkryć źródła tej łamigłówki.

– Na czym opiera Pan swoją pewność?
– Nie na oświadczeniach, zapewnie-

niach Marzeny, że była czysta. A była na 
dziesięć dni przed „wpadką”, bo wtedy 
była badana i dwa tygodnie później też 
badania niczego nie wykazały. Wiadomo, 
że nandrolon, nawet wzięty jednorazowo, 
jest wykrywalny w organizmie przez 26-
27 dni. Nie może więc być tak, że jednego 
dnia zostaje wykryty, a za czternaście dni 
już nie. Nawet jeśli lek dostał się do orga-
nizmu w ilości śladowej i w towarzystwie 
innej substancji. Tak czy owak, czekam na 
koniec kary Marzeny, bez względu na to, 
czy dojdę prawdy, czy też nie.

Zbigniew Cieńciała
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The Silesian Golf Club

www.slaskiklubgolfowy.pl

Siemianowice Śląskie
18 Hole Course
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The Silesian Golf Club

www.slaskiklubgolfowy.pl

Siemianowice Śląskie
18 Hole Course

www.skgolf.pl
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 Przedsięwzięcie nietuzinkowe, bo 
łączące w sobie sport, biznes, sztukę 
i rozrywkę. Zawsze w profesjonalnym 
wydaniu, spełniające najwyższe stan-
dardy i w doborowym towarzystwie. 
Zaskakujące różnorodnością propo-
zycji i ich wyrafinowanym doborem. 
Mowa o Silesia Business & Life Golf 
Cup rozgrywanym corocznie od 2011 
roku w Śląskim Klubie Golfowym 
w Siemianowicach Śląskich.

Golf Cup to pomysł, który naro-
dził się w redakcji magazynu „Silesia 
Business & Life” z inicjatywy project 
managera czasopisma Klaudiusza 
Sevkovicza. Czas pokazał, że pomysł 
był strzałem w dziesiątkę. Impreza, 
począwszy od pierwszej edycji, zy-
skała sobie ogromne grono sympa-
tyków, którzy nie wyobrażają sobie 
absencji na kolejnej edycji.

Pierwszy turniej Golf Cup odbył 
się w siemianowickim klubie 22 maja 
2011 roku. W pierwszej części tej 

imprezy, czyli w rozgrywkach gol-
fowych, wzięło udział około sie-

demdziesięciu świetnych ślą-
skich, i nie tylko, golfistów. 

W rękach zwycięzcy 
znalazł się obraz nama-
lowany przez Andrze-
ja Styrnę. Tematyka 
pracy ściśle nawią-
zywała do imprezy, 
bo malarz stworzył 
ją specjalnie na tę oka-

zję. Turniej był także 
skierowany do tych, 

którzy nigdy nie trzy-
mali kija golfowego w ręce. 

Dla początkujących golfistów 
zorganizowano Akademię Golfa. 

W odpowiednio oznaczonym miej-
scu na terenie Śląskiego Klubu Gol-
fowego przygotowano stanowiska 
z piłeczkami i kijami, przy których 
zawodowi golfiści uczyli techniki 
gry adeptów w każdym wieku.

W programie I Turnieju Golfa zna-
lazła się także muzyka i duża daw-
ka sprawdzonego humoru. Dźwięki 
łączące w sobie nurt muzyki pop 
i elektronicznej w wykonaniu mło-
dej, zdolnej i niezależnej artystki Mo-
niki Gawrońskiej przykuły uwagę 
publiczności. Trudno się dziwić, ar-
tystka zaprezentowała się na scenie 
w występie pełnym ekspresji i praw-
dziwych emocji. Niekwestionowaną 
gwiazdą eventu był artysta kabare-
towy, satyryk i człowiek o charak-
terystycznym poczuciu humoru – 
Marcin Daniec. Publiczność bawił do 
przysłowiowych łez.

Wśród licznie przybyłych gości 
nie zabrakło polskich piłkarzy, teraz 
amatorów gry w golfa: Radosława 

Majdana, Tomasza Iwana i Piotra 
Świerczewskiego. Impreza stała się 
dla nich okazją do wymiany do-
świadczeń, nie tylko z boiska, ale 
przede wszystkim z pola golfowego. 
Równie chętnie co piłkarze, golfową 
piłeczkę odbijał wokalista Krzysztof 
Skiba. W turnieju swoimi umiejęt-
nościami pochwaliły się także wła-
dze miast. Prezydenci Chorzowa 
i Siemianowic Śląskich stoczyli kole-
żeński bój o możliwość przekazania 
nagrody dla domu dziecka. Andrzej 
Kotala i Jacek Guzy, wyposażeni 
w kije golfowe, z rozmachem, ale też 
precyzyjnie, usiłowali doprowadzić 
piłeczkę w okolice dołka. 

Doskonały nastrój panujący na tur-
nieju przeniósł się razem z gośćmi 
z pola golfowego do hotelu Mono-
pol, a potem do lokalu Sofa & Gene-
sis. W hotelu Monopol odbył się po-
kaz mody Plicha, natomiast w klubie 
Sofa & Genesis goście Golf Cup 2011 
bawili się do białego rana.

Rok minął bardzo szybko, miłośni-
cy golfa i sympatycy oraz przyjacie-
le magazynu Silesia Business & Life 
spotkali się ponownie w Siemiano-
wicach Śląskich na Golf Cup 2012. 
19 maja w Śląskim Klubie Golfowym 
w Siemianowicach Śląskich odby-
ła się druga już edycja tej imprezy. 
W 2012 roku turniej był rozgrywany 
pod szyldem profesjonalnego stowa-
rzyszenia golfa PGA Polska. Jak to 
już stało się tradycją, wśród zapro-
szonych gości nie zabrakło znanych 
nazwisk, pojawili się m.in. Krzysztof 
Skiba, Ireneusz Bieleninik, Magda 
Steczkowska, Jerzy Dudek, Tomasz 
Iwan i Natalia Jakuła czy wreszcie 
Krzysztof „Diablo” Włodarczyk. 

Silesia Business  &      Life Golf Cup 2013
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Tym, co w znaczący sposób odróż-
niało ten turniej od poprzedniego, 
był live cooking w wykonaniu człon-
ków Fundacji Silesia Cooking Club. 
Nad wyjątkowymi smakami 
potraw przyrządzonych 
w niezwykłych wa-
runkach gastrono-
micznych czuwał 
Tomasz 
Czypionka, jeden ze współ-
założycieli Fundacji. Korzystając z po-
szczególnych atrakcji, goście degusto-
wali wina i wykwintne alkohole marki 
DICTADOR oraz mieli okazję spróbo-
wać potraw przygotowanych przez 
restaurację sieci hoteli Stylehotels. 
W czasie eventu duże zainteresowa-
nie wzbudzały prace Andrzeja Styrny, 
który już po raz drugi zdecydował się 
pokazać je podczas Golf Cup.

Na scenie pojawiła się młoda Julka 
Bogdańska. Artystka zachwyciła pu-
bliczność siłą swojego głosu, ale także 
jego niepowtarzalną barwą. Wszyst-
kie wykonane przez nią utwory za-
chwyciły publiczność, ale piosenka 
„Hallelujah” Leonarda Cohena, bę-
dąca pierwszym singlem wokalistki, 
zahipnotyzowała wszystkich. W trak-
cie pokazu mody goście mieli niepo-
wtarzalną okazję podziwiać najnow-
sze trendy mody prosto od włoskich 
i niemieckich projektantów. Wszyst-
ko to za sprawą Edyty Wieczorek, za-
łożycielki i właścicielki butików firmy 
reprezentującej linię Wedal. 

W takim nieco enigmatycznym 
klimacie na scenie pojawiła się Mag-
da Steczkowska, której występ był 
zaskoczeniem dla większości gości. 
O tym, ile warte jest dobre poczucie 
humoru, wyszukany żart i doświad-

czenie w tym, co się robi, 
a także zawodowy prestiż 
uczestnicy PGA Golf Cup 
przekonali się w trakcie wystę-
pu Cezarego Pazury.

 Drugi dzień turnieju był kon-
tynuacją rozgrywek golfowych 
profesjonalistów. W finale zwy-
cięzcą okazał się Peter Bronson, 
doświadczony golfista i, jak mó-
wią eksperci w tej dziedzinie, 
„jedna z najważniejszych postaci 
w polskim golfie”, która, paradok-
salnie, ma niepolskie korzenie...

Honorowy patronat nad Si-
lesia Business & Life PGA Golf 
Cup 2012 objęli: Jacek Guzy, 
prezydent Siemianowic Śląskich 
oraz Andrzej Kotala, prezydent 
Chorzowa. W 2012 roku też nie 
mogło zabraknąć rozgrywki pre-
zydenckiej, której stawką było 
ufundowanie telewizora dla jed-
nego z domów dziecka. Imprezę 
zwieńczyło after party w kato-
wickim klubie Saint Tropez.

Silesia Business  &      Life Golf Cup 2013
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Najważniejszym założeniem każdej 
edycji Golf Cup jest zaoferowanie za-
proszonym gościom w jednym miej-
scu i czasie wielu profesjonalnie przy-
gotowanych i wykwintnie dobranych 
ekskluzywnych atrakcji z różnych 
dziedzin życia. Tak będzie podczas 
Golf Cup 2013. Na pewno pojawią się 
elementy nowe i zaskakujące. Z całą 

pewnością jednak wśród gości tur-
nieju będzie można spotkać osoby ze 
świata kultury, biznesu, polityki czy 
sportu. Jest też pewne, że w turnieju 
wezmą udział przedstawiciele wie-
lu firm ze Śląska, i nie tylko, którzy 
wcześniej nie mieli takiej możliwości. 
Z pewnością pojawią się też biznes-
meni, z którymi redakcja Silesia Bu-

siness & Life współpracowała w ra-
mach poprzednich edycji Golf Cup. 
Podczas tegorocznego turnieju będą 
mogli po raz kolejny zaprezentować 
gościom swoją ofertę. A wszystko to 
będzie się działo 1 czerwca 2013 roku 
w Śląskim Klubie Golfowym w Sie-
mianowicach Śląskich.

Dominika Tkocz

SILESIA BUSINESS&LIFE80 81SILESIA BUSINESS&LIFE
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KLAUDIUSZ SEVKOVIC

PODRÓŻE cz. XII

nie bez powodu, gdyż uważane jest 
za najgorętsze miasto świata. Do cen-
trum dojechaliśmy taksówką. Taksów-
ki są tu wygodne i niedrogie. Możesz 
także dojechać metrem, autobusem 
czy napowietrzną kolejką. Po mieście 
poruszać można się także łodziami 
(tam, gdzie jest to możliwe) lub wy-
pożyczyć samochód czy motor. Na 
zakorkowanych ulicach oprócz nie-
zliczonej liczby samochodów widzia-
łem autoriksze, tzw. tuk-tuki. Ruch na 
ulicach jest lewostronny. Często jed-
nak, zwłaszcza przy niedużych odle-

głościach, najszybciej do celu dotrzeć 
piechotą.

 Pełna nazwa Bangkok w języku taj-
skim składa się z 64 sylab i znajduje 
się w Księdze Rekordów Guinnessa 
jako najdłuższa nazwa geograficzna 
na świecie. W wolnym tłumaczeniu 
oznacza ona: miasto aniołów, wielkie 
miasto, wieczny klejnot, wspaniała 
stolica świata, miasto szczęśliwe.

Za oknem zimowy krajobraz, a ja 
wracam myślą do podróży, która 
zapadła w moje serce – myślę, że na 
długo. a jej wspomnienie sprawia, że 
chciałbym się tam znów znaleźć.

Z czym kojarzy Ci się Tajlandia? 
Z masażem i wspaniałą kuchnią – od-
powiesz bez wahania. I masz całkowi-
tą rację. 

Dzisiaj zapraszam Cię w podróż – 
najpierw do Bangkoku, a później do 
Hua Hin, letniej rezydencji króla Taj-
landii, i nie tylko...

Do Bangkoku przylecieliśmy sa-
molotem. Uderzyła mnie fala gorąca, 

TAJLANDIA

OKRUCH RAJU

„Tajlandia to raj znajdują-
cy się na wyciągnięcie ręki. 
Czym jest raj? Miejscem 
stworzonym z twoich snów. 
Nie znaczy to jednak, że raj 
jest miejscem nierealnym. 
Nieprzystające do rzeczy-
wistości są tylko marzenia, 
które pryskają w zetknięciu 
z nią”.
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Bangkok jest jednym z najszybciej 
rosnących i najbardziej dyna-
micznie rozwijających się eko-
nomicznie miast południowo-
wschodniej Azji. Obecnie w 
nim ok. 10 mln mieszkań-
ców i jest podzielony na 
50 dzielnic. Nieodłącznym 
elementem architektury są 
liczne świątynie ociekające 
złotem, potężnymi posą-
gami Buddy, z charak-
terystycznym motywem 
węża, który pojawia się 
wszędzie. Nic dziwne-
go, skoro w Tajlandii 
występuje ponad 120 
gatunków tych zwie-
rząt. Oczywiście są 
to świątynie bud-
dyjskie. Do najcie-

kawszych należą: Wat Phra Keo kryją-
ca najważniejszy posąg Buddy zwany 
Szmaragdowym, Wat Po – najstarsza 
Wat Mahathat i Wat Rajnadda oraz 
objęta programem niemal każdej wy-
cieczki potężna świątynia Jutrzenki 
(Wat Arun) z pięcioma wieżami. Jej 

wizerunek jest bardzo popularnym 
motywem dziesiątek pocztówek, 
obrazków czy zdjęć do kalendarzy 
jako charakterystyczny element 
rozpoznawczy Tajlandii.

 Ale nie o budowlach będę Ci 
mówił, a o tym, co lubię najbar-
dziej, czyli o smakowaniu róż-
nych potraw. Nie ukrywam, 

że jedną z moich słabości jest 
hołdowanie ciału. Kuchnia 
tajska po prostu powaliła 
mnie z nóg, to prawdziwa 

uczta dla podniebienia, kompozycje 
zaskakującej mieszaniny smaków 
i aromatów. W wielu zakątkach świa-
ta smakowałem tej kuchni, ale żadna 
restauracja nie dorównała tej tutaj, 
nawet najmniej wykwintnej. Wiem 
dlaczego, bo tylko tu są dostępne na 
każdym kroku rodzime, aromatyczne 
przyprawy i znawcy sztuki kulinarnej. 
Najlepiej wybrać się po nie na targo-
wisko. Możesz, a właściwie powinie-
neś, się targować i nie zdziw się, gdy 
po zakończonej transakcji sprzedawca 
będzie dotykał otrzymanymi od Cie-
bie banknotami wszystkich towarów 
na swoim straganie – to na szczęście. 
Kupisz tu niemalże wszystko, nawet 
hełm żołnierza Us Marines.

Jest tutaj niezliczona ilość barów, 
restauracji oraz tysiące punktów, 
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gdzie gotują i przygotowują potrawy 
na Twoich oczach. Wyobraź sobie, 
że w centrum Bangkoku przy nowo-
czesnym 5-gwiazdkowym hotelu stoi 
babka, która gotuje zupę i smaży kró-
lewskie krewetki. Wydaje mi się, że 
chyba każdy Tajlandczyk zna się na 
gotowaniu. 

Charakterystyczny smak tajskich 
potraw uzyskiwany jest poprzez za-
stosowanie trawy cytrynowej, świe-
żego imbiru, chili, czosnku, soku z li-
metek, mleka kokosowego. Bardzo 
popularnym dodatkiem jest specy-
ficzny sos rybny. Przenikają się tutaj 
elementy kuchni chińskiej i indyjskiej. 
Proporcje użytych składników, i co za 
tym idzie smak potrawy, zależą w du-

żej mierze od indywidualnego stylu 
kucharza. Wśród składników dań wy-
raźnie większą niż w kuchni chińskiej 
rolę odgrywają owoce morza, w szcze-
gólności skorupiaki. Nie mogłem od-
mówić sobie spożycia chyba najlepiej 
rozpoznawalnego dania tajskiego na 
świecie, jakim jest ostro-kwaśna zupa 
z krewetek i grzybów tom yam, z do-
datkiem mleka kokosowego. Mówi 
się, że kuchnia tajska posiada naj-
ostrzejsze potrawy świata. Papryka, 
która jest jednym z głównych składni-
ków tej kuchni, została przywieziona 
do Tajlandii przez Portugalczyków. 
Tajowie twierdzą, że to właśnie taj-

ska papryka chili jest najostrzejsza na 
świecie, dlatego jeżeli nie jesteś zwo-
lennikiem piekielnie ostrych potraw, 
musisz o tym powiedzieć zamawiając 
posiłek. Interesujący jest fakt, iż w Taj-
landii jada się widelcem oraz nożem, 
a nie pałeczkami, jak w innych azja-
tyckich krajach. W każdym tajskim 
daniu lub posiłku powinieneś znaleźć 
pięć podstawowych smaków: ostry, 
kwaśny, słodki, słony i gorzki. Wielu 
smakoszy uważa, że kuchnia tajska 
jest najzdrowsza, najbardziej zróżnico-
wana, najsmaczniejsza i jednocześnie 
najmniej skomplikowana. Jedzenie 
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nie jest tu podawane na oddzielnych 
talerzach, jak u nas. Zamiast tego każ-
dy dostaje talerz z ryżem. Oczywiście 
jest tu wiele gatunków ryżu, mnie 
najbardziej przypadł do gustu ryż 
jaśminowy o cudownym aromacie. 
Dania główne ustawiane są na środku 
stołu, z którego ucztujący nabierają 
niewielkie porcje, kładą na ryż i jedzą. 
Ten sposób umożliwia symbolicz-
ne i realne współdzielenie posiłków, 
a także więcej kulinarnych doznań. 
Tutejsza kuchnia nie ma przystawek 
ani dodatków. Oprócz ryżu popular-
ny jest także makaron, również w wie-
lu odmianach. Zamawiając jedzenie 

przynoszone jest ono w kolejności 
wykonania, a nie razem. Jeśli ktoś po 
posiłku jest nadal głodny, po prostu 
zamawia jeszcze coś, aż wszyscy są 
usatysfakcjonowani. Jedzenie, któ-
re pozostanie, może być na życzenie 
zapakowane i zabrane ze sobą. Potra-
wy nie są tutaj drogie. Dobry posiłek 
zjesz nawet za 30 batów (czyli ok. trzy 
zł). Wszystkie potrawy, które jadłem, 
były znakomite, ale najbardziej zaja-
dałem się pikantnym rosołem z kre-
wetek, potrawą z suszonej na słoń-
cu ryby z mango i sosem z limonki, 
oczywiście doprawionej tajskim chili. 
Przeraziły mnie nieco coraz bardziej 

popularne bary z owadami. W wielu 
miejscach można kupić prasowane 
koniki polne, chrząszcze, larwy i jaj-
ka mrówek. Na razie nie odważyłem 
się spróbować tych specjałów, mimo 
iż mówią, że są bardzo zdrowe, tyl-
ko przez przypadek skosztowałem 
suszonych mrówek, bo myślałem, że 
to rodzynki. Wieczorem pojawiają się 
nowe stragany i stoiska z rozmaitymi 
gadżetami, torebkami, koszulkami, 
nawet przewoźne bary z alkoholem. 
Życie nocne kwitnie, i jak w wielu 
metropoliach na świecie także i tu 
widziałem mroczną stronę miasta. 

Tajlandczycy są nieźle zakręceni 
na punkcie króla. Na każdym skrzy-

żowaniu są jego zdjęcia z żoną, 
wszędzie zobaczysz billboar-

dy z wizerunkiem władcy, na 
każdym banknocie znajduje 

się jego podobizna. Wiele 
jego zdjęć pochodzi z lat 
młodości. Król Tajlandii 
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jest najdłużej panującym monarchą na 
świecie i jednym z najbogatszych lu-
dzi. Ma jednego syna, który będzie po 
nim następcą tronu.

Walutą jest tutaj bat, czyli jak do-
brze pracujesz, dostajesz więcej ba-
tów. Ha, ha.

Tymczasem zabieram Cię do od-
ległego o 270 km od Bangkoku nie-
zwykle pięknego miasta Hua Hin, 
położonego nad Zatoką Tajlandzką. 
Pojechałem tam taksówką i zapłaci-
łem 2000 batów, czyli ok. 200 zł. 

To miasto typowo turystyczne z ba-
jeczną, 4-kilometrową plażą, wzdłuż 

której ciągną się luksusowe, pięcio-
gwiazdkowe hotele. Jeszcze sto lat 
temu była tu wioska, która spodobała 
się królowi Ramie VII. Zbudował tu 
niezwykłej urody pałac Klai Kangwon 
(w polskim tłumaczeniu: Z daleka od 
problemów, trosk). Jest on rezyden-
cją także obecnego króla i możesz go 
oglądać w całej okazałości i zwiedzać. 
Duże znaczenie dla rozwoju tej miej-
scowości miała budowa kolei, dzięki 
której Hua Hin ze spokojnej wioski 
rybackiej zamieniła się w atrakcyjny 
kurort nie tylko dla tajlandzkiej ary-
stokracji. Co jest tutaj szczególnego, 
że przyciąga tak wielu turystów? Bez 
wątpienia przepiękne krajobrazy z la-

zurem wody i nieba, klimat, niepo-
wtarzalny urok, wiele atrakcji, a 

wśród nich to, co bardzo mnie 
zaskoczyło i niebywale ucie-

szyło – pola golfowe! Jedne z najlep-
szych, jakie widziałem do tej pory, a 
musisz przyznać, że wiele podróżuję. 
Możesz grać tu w golfa cały rok, na-
wet wówczas, gdy przychodzi pora 
deszczowa. Pola golfowe są utrzymy-
wane i pielęgnowane na najwyższym 
poziomie. Miasteczko skąpane jest 
w słońcu i błękicie, otoczone urzekają-
cymi wzniesieniami, jaskiniami i wo-
dospadami. Niezwykle przezroczyste 
powietrze pozwala na wielozmysłowe 
chłonięcie tych wszystkich wrażeń nie 
tylko estetycznych, których dostarcza 
to miejsce. Oprócz golfa oferują tutaj 
wiele innych atrakcji, np. uprawianie 
sportów wodnych. Jednak mnie naj-
bardziej przypadły do gustu masaże. 
Zdziwiłem się, bo ceny były niskie. Na 
każdym kroku, a szczególnie na pla-
ży, możesz skorzystać z przebogatej 
oferty. Wystarczy, że dostrzeżesz łóż-
ko i parasol – znaki rozpoznawcze na 
spędzenie czasu w rękach masażysty. 
Długo czekałem na taką rozkosz. Ma-
saż tajski jest typem tzw. głębokiego 
masażu. Stanowi on sekwencję tech-
nik stanowiących połączenie akupre-
sury ważniejszych punktów na ciele 
człowieka z elementami pasywnej 
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jogi, rozciągania i refleksologii. Masaż 
może być wykonywany indywidual-
nie, bądź „na dwie ręce”. Masażysta 
podczas wykonywania masażu bar-
dzo intensywnie pracuje swoim cia-
łem, używając dłoni, kciuków, łokci 
i przedramion, a także stóp. Nacisk 
łokciem następuje w sposób rytmicz-
ny na przebiegające aorty, powodu-
jąc uczucie głębokiego odprężenia. 
Osoba masowana przyjmuje wiele 
pozycji, które wywodzą się z pięciu 
zasadniczych postaw jogi pasywnej: 
leżenia przodem, tyłem, bokiem oraz 
postawy siedzącej i odwróconej. Peł-
na, kompletna sesja masażu tajskiego 
winna trwać dwie godziny lub więcej, 
podczas których w sposób rytmiczny 
następuje ucisk i rozciągnięcie całego 
ciała. Wszystko odbywa się zgodnie 
z wielowiekową tradycją. Są różne-
go rodzaju masaże, np. olejkami aro-
matycznymi – z użyciem ekstraktów 
z lawendy, palisandra, drzewa sanda-
łowego, różanego, miętowego. Ma on 
na celu usprawnienie układu odpor-
nościowego i nerwowego oraz przy-
spieszenie wydalania nadmiaru wody 
z organizmu poprzez stymulowanie 
porów skórnych. Możesz skorzystać 
także z masażu stemplami ziołowymi, 
który jest wykonywany za pomocą 
białych bawełnianych torebek, za-

wierających mieszankę ziół mających 
zbawienny wpływ na ludzki orga-
nizm. Należą do nich: trawa cytryno-
wa, kurkuma, liście eukaliptusa, imbir 
lekarski czy cynamonowiec. Stemple 
ziołowe są przed masażem podgrze-
wane, tak, aby uwolnić zgromadzone 
w nich olejki eteryczne, a następnie są 
wmasowywane w ciało. Masaż zioło-
wy, oprócz silnego działania odprę-
żającego, działa także przeciwbólo-
wo oraz pobudza przemianę materii. 
Szczególnie spodobał mi się masaż 
stóp, który obejmował m.in. masaż 
podeszwy, grzbietu stopy, palców, 
kostek, łydek, okolic kolana. Dowie-
działem się od masażysty, że tego ro-
dzaju masaż wspomaga odtruwanie 
organizmu z toksyn, poprawia sen, 
usuwa uczucie „ciężkich nóg”. Wpły-
wa również na procesy trawienne, 
system hormonalny, gruczoły limfa-
tyczne i centralny system nerwowy, 
czyli jest idealny dla każdego z nas. 
Po masażach udawałem się do roz-
maitych restauracji, by delektować się 
kuchnią tajską, która jest obłędna – to 
mieszanka aromatów, świeżych pro-
duktów i wyśmienitych smaków.

Tajlandia pozostanie w mej pamięci 

jako kraina pełna barw, doznań i po-
zytywnej energii.

„Czym jest dla mnie przygoda? My-
ślę, że to urzeczywistnienie marzenia, 
które każdy z nas nosi w sobie. Przy-
goda to przede wszystkim wolność, to 
doświadczenie silnych emocji, osiąga-
nie i przekraczanie granic, realizowa-
nie przedsięwzięć w ekstremalnej for-
mie, które pozostawiają głęboki ślad 
w człowieku”.
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Trener 
p e r s o -
n a l n y 
jest to 
profesja, 
k t ó r a 
s t o s u n -
kowo od 
niedaw-

na zaistniała w świecie. Jest to 
nowy zawód, ale odnoszący wiel-
kie sukcesy np. w... showbusinesie. 

Ten zawód jest znany najbardziej 
w Stanach Zjednoczonych wśród 
gwiazd, osób medialnych, ale także 
wśród wszystkich, którzy chcą od-
nieść treningowe sukcesy. Trenerzy 
personalni cieszą się popularnością 
na statkach rejsowych, ale coraz 
większe zainteresowanie tym za-
wodem występuje również w Euro-
pie i w Polsce. W naszym kraju od 
kilku lat można spotkać trenerów 
personalnych, którzy pilnują po-
rządku w fitness clubach, pokazu-
ją odpowienią technikę ćwiczenia 

TRENER PERSONALNY
W SIŁOWNI

na maszynach siłowych oraz przy 
pomocy różnych sprzętów fitness, 
służą pomocą oraz dobrą radą, jak 
osiągnąć treningowy cel.

Personalny trener charakteryzuje 
się wszechstronną wiedzą na te-
mat organizmu ludzkiego, posiada 
umiejętności treningowe, tłuma-
czenia, aktywizacji, wzbudzania 
zapału do ćwiczeń oraz oczywiście 
powinien mieć nienaganną sylwet-
kę. Do obowiązków trenera, oprócz 

rozpisania planu treningowego 
oraz dietetycznego, należy również 
motywowanie swoich podopiecz-
nych, kontrolowanie ich, wysłucha-
nie oraz dobranie ćwiczeń odpo-
wiednio do ich potrzeb. Powienien 
posiadać znajomość szerokiego 
zakresu ćwiczeń oraz umiejętność 
ich modyfikowania w zależności 
od potrzeb klienta. Powinien także 
znać się na sprzęcie fitness, kultu-
rystycznym oraz wykazywać się 
wszechstronną wiedzą dotyczącą 
wszystkich dyscyplin sportowych.

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Centrum Fitness Monopol – pasaż hotelu Monopol
40-012 Katowice, ul. Dyrekcyjna 2 

tel. 32 782 81 00
e-mail: info@fitnessmonopol.pl

Na podstawie wywiadu, pod-
czas którego klient odpowiada na 
wszelkie pytania dotyczące do-
tychczasowych ćwiczeń, przeby-
tych kontuzji, chorób, urazów, sty-
lu życia oraz określenia możwości 
treningowych – ustalany jest cel 
treningowy. Trener dopracowuje 
kompleksowy plan treningowy 
odpowiedni do potrzeb swoich 
podopiecznych.

Z trenerem może pracować do-
słownie każdy. Osoby chcące 
wrócić do formy po przebytych 
kontuzjach, te, które chcą zrzucić 
zbędne kilogramy, poprawić syl-
wetkę, kondycję, a nawet dzieci, 
które powinny ćwiczyć „z głową”. 

Zalety ćwiczeń z trenerem per-
solanym:

– przygotowanie odpowiednie-
go zestawu ćwiczeń oraz planu 

treningowego dobranego indywi-
dualnie do potrzeb i celu treningo-
wego klienta

– indywidualizacja treningu, 
dzięki której mogą z niego korzy-
stać tak naprawdę wszyscy 

– motywacja do ćwiczeń
– przedstawienie odpowiedniej 

techniki wykonywanych ćwiczeń, 
dzięki czemu treningi są bezpiecz-
ne i ryzyko kontuzji jest zminima-
lizowane do zera

– kontrola podczas ćwiczeń
– korygowanie błędów

– korekcja wad postawy
– motywowanie do kolejnych tre-

ningów, ćwiczeń, powtórzeń
– urozmaicenie treningu
– trener sprawia, że treningi na 

siłowni mogą być całkiem przy-
jemne

– gwarantowane efekty
Trener personalny powinien być 

nie tylko coachem, ale również 
dietetykiem, fizjoterapeutą, ma-
sażystą, motywatorem do działa-
nia, psychologiem, a także Twoim 
przyjacielem. 
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Agnieszka RADWAŃSKA
SPORT

Wygrać Wielkiego Szlema,
zostać numerem 1!

86

Agnieszka Radwańska 
mierzy wysoko

W nowy sezon weszła mocnym ude-
rzeniem. Wygrała turnieje w Auckland 
i Sydney, zwyciężyła 13 pojedynków 
pod rząd. Zatrzymała ją dopiero, w 
ćwierćfinale Australian Open, Chinka 
Na Li, późniejsza finalistka Melbourne. 
Agnieszka Radwańska, najbardziej zna-
ny aktualnie polski sportowiec na świe-
cie, w tym roku mierzy bardzo wysoko. 
Chce wygrać wielkoszlemowy turniej i 
zostać numerem 1 kobiecego tenisa. 

12 wygranych turniejów w singlu i 
dwa w deblu, prawie 11,5 miliona dola-
rów premii, aktualnie numer 4. rankingu 
WTA, finalistka Wimbledonu – to naj-
ważniejsze dane tenisistki z Krakowa. 
Od sześciu lat praktycznie bez przerwy 
w czołowej „10” rankingu światowego. 
Tylko w 2010 r. na chwilę spadła na 14 
pozycję, ale szybko wróciła do elity. Po 
ubiegłorocznym finale Wimbledonu na 
krótko była nawet wiceliderką listy WTA 
i trzy wygrane pojedynki dzieliły ja od 
pozycji numer 1. Kiedyś o takich sukce-
sach polskiej tenisistki mogliśmy jedy-
nie marzyć. Dziś realne staje się to, co w 
tenisie najcenniejsze: wygranie turnieju 
należącego do Wielkiego Szlema i bycie 
rakietą numer 1. Talentu i pracowitości 
krakowiance odmówić nie można, jeśli 
zdrowie dopisze, wszystko jest możliwe. 

Media oszalały!
Choć w 2007 r. wygrała swój pierwszy 

turniej w Sztokholmie, to naprawdę gło-

śno zrobiło się o niej na początku 2008 
r. Wtedy to awansowała do ćwierćfinału 
Australian Open. Media oszalały! Tłumy 
na lotnisku, konferencje prasowe, czo-
łówki gazet. Drugi szczyt popularności 
przyszedł rok temu w marcu. 31 marca 
2012 roku, sobota, Miami na Florydzie. 
Finał turnieju Sony Ericsson Open, pula 
nagród prawie pięć milionów. Wielka 
impreza (nazywana piątą lewą Wielkie-
go Szlema), wielkie nazwiska: w finale 
Radwańska kontra Maria Szarapowa. 
„Dawałem wtedy Isi 50 procent szans na 
wygraną. Przecież Maria Szarapowa to 
wielka gwiazda, mistrzyni. Myślałem, że 
Rosjanka będzie popełniała błędy serwisowe. 
Przemknęło mi przez myśl, że przyjdzie z 
pokorą przyjąć porażkę ze świetną tenisist-
ką. A tu niespodzianka! Agnieszka zagrała 
świetnie, jestem z niej dumny” – mówił 
wówczas wzruszony Władysław Ra-
dwański, dziadek Agnieszki i Urszuli, 
przed laty świetny hokeista. 

Na początku, kiedy dziewczynki były 
kadetkami i juniorkami, dziadek jeździł 
z nimi na turnieje. Był z nimi w Warsza-
wie, kiedy weszły już w wiek seniorski. 
Teraz już nie jeździ, choć zrobił jeden 
wyjątek. W ubiegłym roku zawitał na 
kilka dni do Paryża, by zobaczyć, jak 
Agnieszka i Ula radzą sobie na słyn-
nych kortach im. Rolanda Garrosa. Oka-
zja była wyjątkowa, bo pan Władysław 
obchodził 80. urodziny. Oprócz emocji 
sportowych była uroczysta kolacja uro-
dzinowa w jednej z ekskluzywnych pa-
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ryskich restauracji. „Cały czas wnuczki 
mnie zapraszają, ale odmawiam, bo za bar-
dzo się denerwuję. Taki stres w moim wie-
ku nie jest wskazany. Wolę oglądać mecze 
Agnieszki i Uli w telewizji. Kiedy za bardzo 
wszystko przeżywam, wtedy mogę wyłączyć 
odbiornik i iść na spacer. Czy zawsze wie-
rzyłem, że wnuczki są utalentowane? Oczy-
wiście, że tak! Razem z synem jesteśmy z 
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dal. Niektórzy 
nawet złoty. Po-
rażka w pierwszej 
rundzie z Niemką 
Julią Goerges była dla 
wielu ogromnym rozczaro-
waniem. Niefortunne wypo-
wiedzi Radwańskiej podczas 
igrzysk nie przysporzyły jej do-
datkowych fanów. 

branży sportowej. Wiedzieliśmy, że w wieku 3-4 lat dziewczynki wybijały się 
spośród rówieśników, jeśli chodzi o koordynację ruchową. Pod tym względem 
były wybitne. To Piotrek o tym zdecydował, to on wybrał im zawód. Inni 
rodzice wraz z 18-letnimi dziećmi zastanawiają się, kim będą w przyszłości, 
a on znacznie wcześniej, kiedy miały 4-5 lat uznał, że  będą tenisistkami” – 
mówi Władysław Radwański.

Wejściem do finału Wimbledonu 2012, najbardziej prestiżo-
wego turnieju tenisowego świata pokazała, jak pięknie i sku-
tecznie potrafi grać. Dziewczyna z Krakowa podbiła serca 
londyńskiej publiczności. Jak w transie oglądali jej 
finał z Sereną Williams. Wielu nie miało wątpli-
wości: wygra Wimbledon w niedalekiej przy-
szłości. Po tym sukcesie wzrosły oczeki-
wania mediów i kibiców, zwłaszcza, 
że na tym samych kortach miesiąc 
później rozgrywano igrzyska 
olimpijskie. Agnieszka, jako 
pierwsza kobieta w historii, 
została chorążym polskiej 
reprezentacji. Wielu już 
wówczas zawiesiło na 
jej szyi olimpijski me-
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Kocham Kraków!

Nie jest ulubienicą mediów. Nie dla 
niej rola celebrytki, choć wielu chciało-
by ją widzieć w tej roli. Nad występy w 
telewizji przedkłada codzienny trening. 
I choć w Krakowie nie ma ani jednego 
kortu o twardej nawierzchni, a na ta-
kich gra się przez większość sezonu, to 
Agnieszka zawsze tęskni za rodzinnym 
miastem. – Tu czuję się najlepiej i nie za-
mierzam nigdzie się przenosić. Warunki do 
treningu są, jakie są, daleko im do ideału, ale 
to moje miasto. Kocham Kraków! – mówiła 
po powrocie z Miami. 

Na sport była skazana właściwie od 
dziecka. Jak nie mieć z nim nic wspólne-
go, jeśli dziadek  Władysław przed laty 
był świetnym hokeistą, a ojciec Piotr 
uprawiał łyżwiarstwo figurowe i grał w 

tenisa. Urodzona 24 lata temu w Krako-
wie, wraz z młodszą o rok siostrą 

Urszulą, pierwsze tenisowe 
kroki stawiała w niemieckim 

Gronau, gdzie ojciec został 
trenerem tenisa. Kiedy 
Isia (tak nazywają ją 

bliscy) miała trzy latka 
dostała w prezencie 
od taty pierwszą ra-
kietę. Wraz z siostrą 

zaczęły bawić się 
tenisem. Piotr 

Radwański szybko zauważył, że mają 
smykałkę do gry, predyspozycję, by coś 
osiągnąć w przyszłości w tym sporcie. 
– Wybijały się na tle rówieśników. Ogólnie 
były bardzo sprawne, gibkie. Wiedziałem, że 
nadają się do każdego sportu – mówił. Dziś, 
wszystkiego, czym Agnieszka zadziwia 
tenisowy świat nauczył ją właśnie ojciec. 

Wyjazdy na turnieje, sprzęt, treningi 
– to wszystko z czasem zaczęło mocno 
obciążać rodzinny budżet. Radwańscy 
stanęli przed wyborem, co dalej? Męską 
decyzję podjął wówczas senior rodu. 
„Nie mogliśmy sobie pozwolić na to, by oddać 
dziewczynki w ręce agencji menedżerskiej, 
która by je ubezwłasnowolniła. Podpisałyby 
kontrakt, ale my praktycznie przestalibyśmy 
mieć wpływ na ich życie. Zdecydowałem 
wówczas, by sprzedać kilka wartościowych 
pamiątek rodzinnych, w tym obrazów.  Pie-
niądze pozwoliły na dalsze wyjazdy na tur-
nieje” – mówi Władysław Radwański. 
Jestem gotowa na Wiel-

kiego Szlema
Talent Agnieszki rozwijał się błyska-

wicznie.  Już nie trzeba już było sprzeda-
wać rodzinnych obrazów, bo kra-
kowianka trafiła to tematu 
„PZT Prokom” i 
finansowe 

wsparcie pozwo-
liło skupić się tylko 

na grze.  Przełomowym 
okazał się rok 2005. Wtedy to, w 

wieku 16 lat, krakowianka wygrała mały 
turniej Ursynów Cup. Kilka tygodni póź-
niej została najlepszą juniorką słynnego 
Wimbledonu. Rok później wygrała także 
juniorski Roland Garros. Po paryskim 

triumfie Polski Związek Tenisowy wy-
stąpił do organizatorów Wimbledonu 
o przyznanie krakowiance „dzikiej 
karty” do turnieju głównego. Dzięki 
tej „przepustce” Agnieszka zadebiu-
towała w Wielkim Szlemie, a odpłaciła 
się organizatorom bardzo dobrym wy-
stępem, docierając aż do czwartej run-
dy! Wcześniej, w maju, dzięki „dzikiej 
karcie” zadebiutowała w cyklu WTA 
Tour, dochodząc do ćwierćfinału war-
szawskiego J&S Cup. 6 sierpnia 2007 
roku w Sztokholmie starsza z sióstr 
Radwańskich wygrała swój pierw-
szy zawodowy turniej z cyklu WTA. 
Znawcy zachwycali się jej tenisem, bo 
niewysoka (172 cm wzrostu), drobnej 
budowy dziewczyna nie uderzała pił-
ki z ogromną siłą, ale grała kombina-
cyjnie i mądrze. Sprytem nadrabiała 
skromne warunki fizyczne. Przy tym 
była niezwykle odporna psychicznie: 
im gorszy był wynik, tym lepiej grała. 
Zaczęto ją porównywać do Martiny 
Hingis, szwajcarskiej tenisistki, która 
wygrała pięć turniejów wielkoszlemo-

wych. Firmowym ude-
rzeniem krakowianki 

stał się dropszot 
tuż za siatkę, 
a jeśli rywalka 
zdołała go ode-
grać Agnieszka 
kończyła wy-
mianę pięknym 

lobem. Taki styl 
i świadomość, że 

rywalki nie wiedzia-
ły, jak grać z Radwań-

ską sprawiły, że przebojem 
wdarła się do światowej czo-

łówki w roku 2008. Wtedy to wy-
grała turnieje w Stambule, Pattayi i 
Eastbourne i osiągnęła dwa wielkosz-
lemowe ćwierćfinały w Australian 
Open i Wimbledonie. To były wyniki o 
jakich nie śmieliśmy nawet marzyć. 

Rok później rywalki znały już styl 
krakowianki i zaczęły ją ogrywać. 
Choć wciąż była w czołowej „10” świa-
ta, coś się zacięło. Przełom nastąpił w 
roku 2011. Po kilkunastu latach wspól-
nych treningów i wyjazdów Agnieszka 
i ojciec postanowili od siebie odpocząć. 



SILESIA BUSINESS & LIFE9090 SILESIA BUSINESS & LIFE90

Na Wimbledon 2011 r. krakowianka pojechała z Toma-
szem Wiktorowskim, trenerem Polskiego Związku Te-
nisowego, który został „wypożyczony”. Wiktorowski 
już wcześniej towarzyszył rodzinie Radwańskich na 
turniejach, choćby na wielkoszlemowym US Open. To 
był strzał w „10”! Pod koniec 2011 r.  nasza tenisistka 
wygrała turnieje w Carlsbadzie, Tokio i wielką impre-
zę w Pekinie. Rzutem na taśmę wywalczyła awans do 
prestiżowego turnieju mistrzyń Masters w Stambu-
le, gdzie była o jedną piłkę od półfinału! 
Zaczęliśmy wierzyć, że Agnieszka Ra-
dwańska może którego dnia wygrać 
turniej Wielkiego Szlema. Wyborną 
formę potwierdziła w ubiegłym 
roku wygranymi w Dubaju, Mia-
mi i Brukseli. Zwłaszcza triumf w 
Miami, wielkiej imprezie, gdzie 
grała cała światowa czołówka i 
to po pięknym finale z Marią 
Szarapową był czymś niesa-
mowitym. – Myślę, że stać 
mnie na wygranie turnieju 
wielkoszlemowego. Jestem na 
to gotowa – mówiła wów-
czas skromnie Agnieszka 
po przylocie do Balic. 

Aga to miła
dziewczyna

Dziś jest czwar-
tą rakietą świa-
ta, finalistką 
Wimbledonu i 
tenisowy świat 
stoi przed 
nią otworem. 
Twarda, upar-
ta, pracowita, 
nie ma w sobie 
nic z gwiazdy. 
Jej przyjaciółka-
mi w tenisowym 
świecie są tenisistki 
polskiego pochodze-
nia, mówiące świet-
nie po polsku: Dunka 
Karolina Woźniacka 
i Niemka Andżelika 
Kerber. Podczas tur-
niejów Isia trzyma się 
z nimi. Miłośniczka tore-
bek i butów na wywiady 
najchętniej umawia się w 
pijalny czekolady. Dzień bez 
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czekolady jest dniem straconym – zwy-
kła żartować. Dopiero 3 lata temu, wraz 
z siostrą przeprowadziła się do własne-
go mieszkania. Część zarobionych pie-
niędzy  inwestuje w nieruchomości. Od 
4 lat wraz z siostrą Urszula angażuje się 
w akcję „Szlachetna Paczka”, organizo-
waną przez Stowarzyszenie „Wiosna” 
i księdza Jacka Stryczka. Corocznie tuż 
przed Bożym Narodzeniem siostry Ra-
dwańskie obdarowują prezentami wy-
braną rodzinę z Krakowa. Agnieszka 
wzięła też udział w akcji „Nie wstydzę 
się Jezusa”. Nie wstydźcie się wierzyć – 
powiedziała krótko pokazując breloczek 
akcji. Tak mało, ale aż tyle. Na 
co dzień finansowo oraz 
swoim wizerunkiem 
wraz z Urszulą wspie-
rają fundację dla 

osób niepełnosprawnych umysłowo im. 
św. Brata Alberta. Namawiają, by to tej 
organizacji pożytku publicznego prze-
kazywać swój 1 procent. 

– Jest taka młoda, a już tak niesamowita. 
Lubię Agę, to miła dziewczyna, świetnie 
grająca  w tenisa – komplementowała 
Polkę po wimbledońskim finale Serena 
Williams. I pomyśleć, że zwyciężczyni 
14 turniejów wielkoszlemowych, naj-
większa gwiazda tenisa ostatnich lat, 
musiała wspiąć się na wyżyny swoich 
umiejętności, by zdobyć swój piąty ty-
tuł w Wimbledonie! Radwańska? – Bóg 
dał jej talent! Jest bardzo dobrą tenisistką, 

może być jeszcze lepsza – stwierdził kiedyś 
Richard Williams, ojciec sióstr. Wie, co 
mówi. Doprowadził Venus i Serenę na 
sam szczyt. 

Nie będziemy
 celebrytami

„Na sukces Agnieszki pracowało przez 
ostatnie lata wiele osób. Bez ich wsparcia 
niczego byśmy nie osiągnęli. Po drodze było 
kilku trenerów od ogólnorozwojówki m.in 
Agnieszka Sokół czy Marek Śliwiński z 
Gdańska. Ostatnio pracuje z nami Wacław 
Mirek, nauczyciel akademicki krakowskiej 
AWF, z katedry lekkiej atletyki. Pomagali 
moi koledzy z kortu Ryszard Major, Zbi-
gniew Górszczak i wielu innych. Wielu było 

sparingpartnerów. Bez ich dobrej  woli  
też byłoby nam trudniej. Unikamy 

szumu. Nie chcemy być i nie bę-
dziemy celebrytami. Zawodowa 
kariera to treningi, które wyklu-
czają udział w sesjach zdjęcio-
wych, bankietach, programach 
telewizyjnych, show i innych 
tego typu imprezach. Po 
ostatnich sukcesach Agniesz-
ki widzimy wzmożony ruch 
reklamodawców, ale teraz 

mamy pośrednika, czyli agen-
cję Lagaredere Unlimited, któ-

ra tym zarządza. Jakieś mniejsze 
przedsięwzięcia, głównie na polskim 

terenie, możemy załatwiać sami, ale 
większe, międzynarodowe musza przejść 

przez agencję, z którą Agnieszka i Urszula 
mają podpisaną umowę” – mówi Piotr 
Radwański..
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– Spodziewała się Pani tak świetnego 
początku sezonu? Dwa wygrane turnieje, 
ćwierćfinał Australian Open?

– Po raz pierwszy grałam dwa turnieje 
przed Australian Open i zaliczyłam świetny 
początek sezonu. Nie potrafię wyjaśnić, skąd 
się to wzięło. Trenowałam w Krakowie w hali, 
bo była zima i minus 10 stopni, a wcześniej 
miałam prawie dwutygodniowe wakacje. Roz-
poczęłam przygotowania gdzieś 15, 16 listopa-
da, czyli trwały sześć tygodni i nic w nich nie 
zmieniałam. Było dużo treningów i fitnessu. 
Czuję się dobrze na korcie i cieszę się, że gram 
od początku roku swój najlepszy tenis.

– Po raz drugi, pod koniec ubiegłego 
roku, kibice tenisa z całego świata, po-
przez oficjalną stronę WTA, uznali Panią 
za swoją ulubioną tenisistkę. Wygrała 
Pani też plebiscyt za najciekawszą stronę 
na facebooku oraz zabawny film. Takie 
wyróżnienia cieszą?

– Bardzo, bo są od kibiców! Najbar-
dziej cieszy mnie wygranie plebiscytu na 
ulubioną zawodniczkę, bo zwyciężyłam 
w nim rok po roku. Strona na fecebooku to 
kwestia gustu każdego z głosujących. Ale 
skoro wygrałam, to znaczy, że moje wpisy 
są ciekawe. Film z osą atakującą dziennika-
rza, który robił ze mną wywiad był abso-
lutnie spontaniczny. Niczego nie reżysero-
waliśmy, to było naturalne. Może dlatego 
właśnie ten filmik zwyciężył?

– Wróćmy jeszcze na chwilę do finału 
Wimbledonu. Dla wielu kibiców w Pol-
sce to był megawynik! Nagle Pani grą 
zaczęli interesować ludzie, na co dzień 
niezwiązani z tenisem. Czy jako dziecko 
marzyła Pani o takim sukcesie?

– To były najlepsze dwa tygodnie 
w moim życiu. Kiedy przez całe życie 
trenujesz i grasz w tenisa, marzysz o tym, 
by kiedyś zagrać w takim finale. Przegra-
łam, co oczywiście trochę rozczarowuje, 
zwłaszcza, że to był trudny, wyrównany 
mecz. Z całego występu w Wimbledonie 
jednak bardzo się cieszę. Serena świetnie 
serwowała, jej podanie ma naprawdę 
wielką moc. Mimo to, miałam w tym 
meczu szanse, ale nie udało mi się ich 
wykorzystać. Serena w kluczowych mo-
mentach trzeciego seta zagrała po prostu 
lepiej ode mnie. 

– Grała Pani już w finałach wielkich 
turniejów, jak Tokio i Miami. Czy to 
były podobne emocje?

– Przed meczem bardzo się denerwo-
wałam, to jednak zupełnie inny poziom 
emocji, niż finał w Miami, Pekinie, czy 
Tokio. By to zrozumieć, trzeba zagrać 
w finale Wielkiego Szlema. Dotychczas 
było tak, że emocje nie docierały do mnie. 
Grałam mecz za meczem i nagle uświa-
domiłam sobie, że to finał Wimbledonu. 
Wiele razy grałam na głównych kortach 
wielkich turniejów, ale Kort Centralny 
Wimbledonu to coś innego. 

– Czy to nerwy właśnie były po-
wodem przewagi Sereny Williams 
w pierwszym secie?

– Trochę tak. Bardzo pomogła mi 
przerwa spowodowana deszczem po 
pierwszym secie. Uspokoiłam się, wy-
ciszyłam, złapałam drugi oddech. Na 
drugi set wyszłam już na luzie, jakby to 
był inny mecz. Wtedy zaczęłam grać już 
mój tenis. 

– Czy po pierwszym secie, zaciętym, 
choć wynik sugeruje, że było inaczej, 
pomyślała Pani, że nie da rady, że to już 
koniec?

– To finał Wielkiego Szlema! Grasz za-
wsze do końca i nigdy nie odpuszczasz. 
Nawet, jeśli się przegrywa 0:6, 0:4 to wciąż 
walczy się o każdy punkt. Zawsze prze-
cież jest szansa na zwycięstwo. To jest 
sport, tenis, w każdym momencie można 
zacząć grać lepiej i odwrócić losy pojedyn-
ku. Walczyłam, próbowałam wszystkiego, 
ale pod koniec meczu Serena znów za-
częła lepiej grać. Skupiała się na każdym 
punkcie. Zagrała kilka świetnych piłek 
w decydujących momentach. Szkoda, że 
byłam mocno przeziębiona. Drapało mnie 
w gardle, ale adrenalina była ogromna. To 
ona sprawiła, że nie myślałam o bolącym 
gardle. To, że kaszlałam i miałam katar nie 
spowodowało, że gorzej grałam forhend 
czy bekhend. 

– Co Pani dał finał Wimbledonu?
– Ten finał da mi na pewno doświadcze-

nie. Następnym razem będę już wiedzia-
ła, co się czuje i jak to jest, jak się gra finał 
Wielkiego Szlema. Kiedy kolejny raz? Nie 
wiem, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że 
niedługo. 

– Udanie łączy Pani profesjonalny 
sport na najwyższym poziomie z nauką. 
Wraz z siostrą Ulą pomyślnie zdała Pani 
wszystkie egzaminy trzeciego semestru 
na krakowskiej AWF. Który z nich był 
najtrudniejszy?

– Chyba język niemiecki. Kiedyś z Ulą 
dobrze go znałyśmy, ale kiedy nie uży-
wa się języka obcego na co dzień, to 
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sporo się zapomina. Dla 
mnie zdanie tych egzaminów 

to duża satysfakcja. Właściwie 
w miesiąc udało nam się zdać 

osiem egzaminów. Nie jest łatwo 
wszystkiego się nauczyć, kiedy tre-

nujemy trzy razy dziennie, chodzimy 
na masaże, fizjo i do tego mamy mnó-
stwo innych spraw. Tym bardziej je-
stem zadowolona. 

Przed świętami gra Pani jeszcze w li-
dze czeskiej. Wejście w skład Agrofert 
Prostejov to zasługa Pani przyjaźni 
z Petrą Kvitovą?

Trochę tak, ale najchętniej grałaby 
w tej lidze co roku. Niestety, rok temu 
termin rozgrywek pokrywał się z termi-
nem pokazówki, w której występowa-

łam. Z kolei 
dwa lata temu 
w grze przeszko-
dziła mi operacja 
stopy. Występy w tej 
lidze traktuję jak dobry 
trening, przygotowanie 
przed nowym sezonem. 
Jest okazja, by sprawdzić się 
w grze z dobrymi zawodniczka-
mi, z czołowej „30”. Sezon przecież 
coraz bliżej, takie pojedynki bardzo się 
przydadzą. Poza tym Protejow jest nie-
daleko, można szybko dojechać. 

– W ubiegłym roku wygrała Pani 
cztery turnieje, była w finale Wimble-
donu. Czy zgodzi się Pani z opinią, że 
jeśli wygra w przyszłości turniej wiel-

koszlemowy, to będzie to Australian 
Open lub Wimbledon?

– Coś w tym jest! Te turnieje, to moje 
ulubione w Wielkim Szlemie, a na-
wierzchnia kortów w Melbourne i Lon-
dynie bardzo mi odpowiada. Proszę jed-
nak pamiętać, że każdy turniej jest inny, 
każdy mecz jest inny. A kobieta zmienną 
jest, więc, wszystko może się zdarzyć.

– Pani priorytety sportowe na 2013 
rok?

– Pozostają bez zmian: wygrana w tur-
nieju wielkoszlemowym i bycie nume-
rem „1” rankingu WTA. Do tego drugie-
go już w tym roku niewiele mi zabrakło. 

Więc może teraz się uda?
Rozmawiała: Agnieszka Bialik
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