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BUSINESS & LIFE
SILESIA

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

W najnowszym wydaniu znajdziecie wiele ciekawych wywiadów. Jednym z bohaterów magazynu jest 
Zbigniew Boniek, nowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, a zarazem doskonały biznesmen, miłośnik 
piłki nożnej, tenisa ziemnego i golfa. Ponadto znajdziecie ciekawe rozmowy z Markiem Czyżem, prezente-
rem telewizyjnym, czy Andrzejem Zacharskim, chorzowianinem, który od dziesięciu lat mieszka w Japonii. 
Z wywiadu dowiecie się, jak zafascynowała go kultura Japonii i co skłoniło go do wyjazdu i życia w Kraju 
Kwitnącej Wiśni.

W magazynie stałe miejsca mają również miasta metropolii. O swoich inwestycjach i propozycjach dla 
mieszkańców przeczytacie w artykułach o Chorzowie, Świętochłowicach czy Zawierciu.

Ponadto w numerze znajdziecie tekst Andrzeja Hałabisa i Włodzimierza Łapczuka, którzy przybliżają 
nam temat gromadzenia kapitału.

Jak w każdym numerze zapraszam do odkrywania egzotycznych klimatów, tym razem odwiedzimy Hong-
kong, miasto o ogromnym potencjale technologicznym i ekonomicznym, gdzie odbywają się największe 
targi na świecie.

Jak zawsze w naszym magazynie swoje miejsce mają golfiści. Tym razem prezentujemy sylwetkę Maxa 
Sałudy, jednego z najlepszych polskich golfistów. 

Golf w najbliższym magazynie będzie gościł na wielu stronach. Niebawem, bo już 1 czerwca, organizu-
jemy kolejny, trzeci już, turniej SILESIA BUSINESS&LIFE GOLF CUP. Znowu do Siemianowic Śląskich 
zjadą najlepsi golfiści i celebryci z całej Polski.

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 zajmu-
jącą lekturą.

Jeżeli interesuje Państwa to, co dzieje się w naszej metropolii, jak ogromne pokłady potencjału intelek-
tualnego, 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

Zbigniew BONIEK
Lubię się zmęczyć

Jan Paweł II, Lech Wałęsa, Zbigniew Boniek... – w dowolnym zakątku świata przeciętny 
obywatel danego kraju najprawdopodobniej jednym tchem wymieni trzy polskie nazwi-
ska. Obecność na tej liście dwóch pierwszych wielkich postaci rodzimego życia społeczno-
polityczno-religijnego nie dziwi – ich zasługi dla obecnego kształtu Europy (i globu) trudno 
przecenić. A „Zibi”? No cóż, dzisiejszy futbol to też jedna z globalnych religii... Piłkarskie 
szaleństwo zaś tak naprawdę zaczęło się w epoce jego triumfalnego wkroczenia na tele-
wizyjne ekrany. Czyli właśnie u progu lat osiemdziesiątych, kiedy obecny prezes Polskie-
go Związku Piłki Nożnej w wielkim stylu wkroczył na światowe salony. Od tamtej chwili 
zresztą – a minęły już trzy dekady – nigdy z nich nie zniknął. Ba! Po zakończeniu czynnej 
piłkarskiej kariery zaczął błyszczeć na nich jeszcze mocniej. Choć więc od piłki w życiu 
Zbigniewa Bońka wszystko się zaczęło – i wokół piłki całe to życie kręci się do dziś – wątek 
futbolowy wcale nie jest w tej opowieści dominujący i najważniejszy.

SILESIA BUSINESS & LIFE

bie” – tak wyglądało kilka pierwszych lat 
Bońka na piłkarskiej murawie. I to ten czas 
zahartował go na całe życie. Nauczył kon-
sekwencji w dążeniu do celu, wbrew prze-
ciwnościom. „Ktoś u góry zdecydował, że 
młody chłopak z Bydgoszczy dostanie talent” – 
te słowa to wyraz naprawdę głębokiej reli-
gijności naszego bohatera, której nie skry-
wał nigdy. „Ale całą resztą pokierowałem już 
sam. Niektórzy mówią o mnie: w czepku uro-
dzony. A ja myślę, że sam sobie ten szczęśliwy 
czepek założyłem” – przekonanie o własnej 
wartości, bez uciekania się do fałszywej 
skromności, to jeden z charakterologicz-
nych fundamentów życiowych triumfów 
Zbigniewa Bońka. „Kochałem wracać do 
domu zmęczony” – mówi o tamtych cza-
sach. I nadal kocha to uczucie sprzed lat. 
„Lubię się spocić i zmęczyć. Z jaką przyjemno-
ścią się potem wchodzi pod prysznic! I najważ-
niejsze: gdy się później spod prysznica wyjdzie 
i nie wygląda na starszego zmęczonego faceta 
pod sześćdziesiątkę, z brzuchem na dodatek – 
to dopiero jest satysfakcja”...

Niechaj dzieci 
grają w karty...

Miłość do wszelkich sportów i każdego 
rodzaju wysiłku pielęgnuje w sobie Zbi-
gniew Boniek do dziś. Najpierw był tenis, 
którym zaraził całą trójkę swoich dzieci: 
Karolinę (poślubiła zresztą włoskiego 

tenisistę Vinceza Santopadro), Tomasza 
i Kamilę. Choć bardzo ceni sobie prywat-
ność – o czym jeszcze za chwilę – liczne 
jego fotki z rakietą w ręku na korcie teni-
sowym jeszcze kilka-kilkanaście lat temu 
były łakomym kąskiem wielu kolorowych 
magazynów. W każdym razie o nie było 
łatwiej niż o zdjęcia „Zibiego” z jego dru-
giej wielkiej miłości – wyścigów sulki. 
Brzmi egzotycznie, a to po prostu dwuko-
łowy wózek ciągnięty przez konia. Coś na 
kształt rywalizacji rydwanów sprzed 30 
wieków. Podczas starożytnych olimpiad 
wieńcami laurowymi w tej konkurencji 
nagradzano właściciela rydwanu, a nie 
powożącego nim człowieka. Dziś oczy-
wiście to często jedna i ta sama osoba. 
A dyscyplina wciąga... U Bońka zaczęło 
się od stworzenia – jakieś dwie dekady 
wstecz – stadniny. Licencję uprawniającą 
do startu zrobił 10 lat później. I można go 
czasami zobaczyć na torze wyścigowym. 
Najczęściej w biało-czerwonej koszulce – 
do jego patriotyzmu też jeszcze wrócimy 
– kiedy w przypływie adrenaliny ściga 
się z innymi amatorami w tej stricte wło-
skiej konkurencji. „Trzeba dobrze rozplano-
wać siły, żeby na pierwszych 400 metrach nie 
zajechać konia, bo na finiszu biegu na 1600 
metrów padnie” – „Zibi” chętnie przybliża 
rodakom taktykę tej egzotycznej dla nich 
rywalizacji. Dla niego zresztą to znacznie 

Czepek założony 
własnoręcznie

„Moje pokolenie całą swoją młodość, każdą 
wolną chwilę, spędzało na podwórku. Byliśmy 
przygotowani do wysiłku. Grało się na każdym 
boisku szkolnym, każdym kawałku trawy przy 
bloku” – to właśnie stąd, z ul. Sułkowskie-
go na bydgoskim osiedlu Leśnym, wziął 
się w polskim futbolu Zbigniew Boniek. 
Z mamy Jadwigi, która chałupniczo zajmo-
wała się krawiectwem (szyła m.in. grube 
i ciężkie rękawice dla spółdzielni wojsko-
wej, które kilkuletni Zbyszek wieczorami 
z trudem wywracał na prawą stronę), i taty 
Józefa – mistrza w zakładzie energetyki 
cieplnej (który leciwą WFM-ką woził syna 
na ryby w okolice Nakła nad Notecią). 
„Jakby nie było rodzinnego domu, to nie byłoby 
Zbigniewa Bońka, takiego piłkarza i człowieka. 
Nie robiłbym tego, co robię. Rodzinny dom to 
jest ta energia, której potrzeba człowiekowi, aby 
wyjść z domu i mieć przyjemność dalej gdzieś 
pracować” – czyż można piękniej nakreślić 
rolę najbliższych?

Przede wszystkim jednak wziął się 
„Zibi” w piłce z własnego uporu, odrobi-
ny talentu i ciężkiej pracy włożonej w jego 
doskonalenie. „Nie mieliśmy Internetu 
i sportowych transmisji w telewizji. Mieliśmy 
wspomniane podwórko. Ono w nas kształto-
wało siłę psychiczną – najpierw 5-6 godzin 
gry pod blokiem, a później... trening w klu-

7
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więcej niż tylko sport – to również praw-
dziwa miłość do zwierząt. „Jestem znawcą 
kłusaków. Śledzę, co się na tym rynku dzieje, 
obserwuję linie genealogiczne kłusaków i sam 
wybieram konie, które kupuję. Wybieram około 
15-20 potencjalnych nabytków, potem jadę po 
centrach hodowlanych i sprawdzam, czy to, 
co mi się podoba na papierze, takie jest w rze-
czywistości – jak koń jest zbudowany, czy jest 
zdrowy? Lubię w weekendy przyjść do swoich 
koni z marchewką czy cukierkiem miętowym, 
zabrać je na trening”... 

Ten entuzjazm i zaangażowanie, z jakim 
prezes PZPN opowiada o swoich zaintere-
sowaniach, jest charakterystyczny dla każ-
dej formy jego aktywności. Gra w karty? 
Dlaczego nie – też potrafi o niej pięknie mó-
wić. „Ogromnie rozwija szare komórki. Dzieci 
powinno się zachęcać do gry w karty. One uczą 
przewidywania, strategii” – wyjaśnia. 

Sport najuczciwszy 
w świecie

Najwięcej i najdłużej – poza piłką oczy-
wiście – opowiada jednak o swej najnow-
szej pasji, czyli golfie. Grywa z wielkimi 
sportowego świata w Polsce i za granicą. 
Z Michelem Platinim, byłym kolegą z Ju-
ventusu, a obecnie prezydentem UEFA, 
spotyka się na golfowej partyjce co dwa-
trzy miesiące. By zagrać z Jerzym Dudkiem 
i Mariuszem Czerkawskim, trzy miesią-
ce temu poleciał na Florydę wziąć udział 
w turnieju Polonia Open, mającym rangę 
polonijnych mistrzostw świata. W Lake 
Worth wystartowało prawie 120 za-
wodników-amatorów z róż-
nych stron globu, 
mających 

polskie paszporty bądź korzenie. Kilka ki-
lometrów dalej, w Palm Beach, równolegle 
zmagali się najlepsi zawodowcy świata, 
z Tigerem Woodsem na czele. Możliwość 
ich podglądania z bliska dla każdego 
z uczestników Polonia Open była dodat-
kową atrakcją. 

Na Florydzie „Zibi” sukcesu nie zano-
tował. Zajął – jak skrupulatnie odnotowali 
organizatorzy – 84. miejsce. I... zachował 
dobry nastrój i humor. „Piłka nie chciała 
lecieć do przodu” – komentował swoje wy-
czyny na polu. Na koniec zaś celnie podsu-
mował cały występ: „Nie po to przyjechałem 
z tak daleka, by rozegrać trzy szybkie rundy. 
Musiałem i chciałem nagrać się w golfa”...

Ten golf w jego życiu wziął się z wro-
dzonej otwartości na świat. Bo o ile – jako 
się rzekło – to „Zibi” zarażał dzieci teni-
sem, o tyle golfem zaraził się od syna. To 
Tomasz jako pierwszy wziął do ręki kij, 
i skłonił tatę najpierw do przyjrzenia się 
jego wyczynom, a później – do samodziel-
nego spróbowania. Łatwo nie było, nie 
jest i pewnie nie będzie. Ale przecież golf 
ma dwa niezaprzeczalne atuty, strasznie 
ważne w kontekście całego bońko-
wego sposobu na życie. Po pierw-
sze – pozwala się... zmęczyć, 
co – jak wiemy – jest dla 
niego bardzo waż-
ne. „Walczę 
z tymi, 

którzy mówią, że to dobry sposób na zdrowy 
spacer. Na polu golfowym uprawia się sport, 
nie spacer! Gdy zawodnik jest skoncentrowany 
przez cały turniej, ma do przejścia kilkanaście 
kilometrów, do zaliczenia 18 dołków, to po 
rundzie jest bardziej zmęczony niż po meczu 
piłkarskim! Nie jest łatwo przez pięć godzin 
chodzić, będąc non stop skoncentrowanym” 
– to spostrzeżenia golfisty-amatora z kil-
kuletnim doświadczeniem, przydatne dla 
początkujących adeptów tej dyscypliny. 
Właśnie ze względu na ową konieczność 
koncentracji, na polu golfowym Boniek – 
jak nigdy – przestaje myśleć o piłce i intere-
sach. Podczas spotkania tenisowego – albo 
joggingu, bo jednorazowo potrafi przebiec 
dla zdrowia kilka kilometrów – przez gło-
wę przelatuje mu wiele myśli. Golf daje 
oderwanie od nich. „Od pierwszego do ostat-
niego dołka skupiam się tylko i wyłącznie na 
dobrym uderzeniu” – podkreśla.

A jest przecież jeszcze wymiar etyczny 
– równie istotny dla „Zibiego”. „To naj-
uczciwszy sport na świecie. Nie ma tu sędziego, 
nikt nie może ci przeszkodzić. Jesteś ty, piłka 

SILESIA BUSINESS & LIFE
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i dołek. Danego dnia masz takie same szanse, jak 
wszyscy inni. Jak jesteś najlepszy, to wygrasz” – 
przypomina. 

Piłkarz to człowiek 
uprzywilejowany
W futbolu tak dobrze nie ma. 

W pojedynkę meczu wygrać nie 
sposób, nawet jeśli jest się Zbi-

gniewem Bońkiem. Tylko że 
akurat piłka wyznaczyła „Zi-
biemu” miejsce i rolę w życiu. 
„To jest najprzyjemniejszy za-
wód, jaki można sobie wyobra-
zić. Jako dziecko nie myślałem 
o tym, żeby być strażakiem czy 
milicjantem – jak wielu moich 
rówieśników. Lubiłem za to 

biegać po boisku. 

Mogłem grać w piłkę 24 godziny na dobę i ni-
gdy mi się to nie nudziło. Nie narzekałem na 
stres, trudy, wyrzeczenia... Śmiać mi się chce, 
gdy dziś słyszę takie określenia z ust piłkarzy. 
Czy oni nie wiedzą, że są grupą ludzi uprzy-
wilejowanych? Ciężko w życiu to ma górnik 
w kopalni czy robotnik w fabryce – musi od-
robić swoją dniówkę, zazwyczaj za niewielkie 
pieniądze. A piłkarz – to najprzyjemniejszy 
zawód świata. Jeżeli człowiek dobrze zara-
bia i pracuje na własną sławę, realizując sny 
z dzieciństwa, nie może mówić, że to dla niego 
trudne”.

On nie mówił. Wspinał się za to po 
szczeblach piłkarskiego rozwoju. Zawisza 
Bydgoszcz, reprezentacje juniorskie, Wi-
dzew Łódź, „dorosły” zespół narodowy. 
Udział w finałach mistrzostw świata w Ar-
gentynie w 1978 roku, potem dwukrotnie 
mistrzostwo kraju z Widzewem, wreszcie 
pamiętny mundial w Hiszpanii w 1982 
roku... Kto ciekaw szczegółów z tego okre-
su, niech sięgnie po powstałą w tamtych 
czasach autobiografię „Na polu karnym”. 

Mecz po meczu, bramka po bramce – 
wiele ich bywało w tamtym czasie, 

choć przecież trudno byłoby 
określić „Zibiego” klasycznym 

napastnikiem i łowcą goli. 
Ukoronowaniem tego 

„polskiego” okresu 
kariery był nie 

tylko medal 
przywie-
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ny z mistrzostw świata, ale również trzecie 
miejsce w plebiscycie „France Football” na 
najlepszego piłkarza Europy. No i triumf 
w plebiscycie „Przeglądu Sportowego”. 
Dopiero po raz drugi, w sięgającej jeszcze 
dwudziestolecia międzywojennego trady-
cji tegoż rankingu, jego zwycięzcą został 
piłkarz! 

A przecież do tego momentu ta piłkar-
ska kariera wcale nie była wyłącznie lek-
ka, łatwa i przyjemna. Czasami wyrastały 

na niej zdradliwe przeszkody. Ot, choćby 
słynna „afera na Okęciu”, która doskonale 
pokazywała charakter Zbigniewa Bońka. 
Wstawił się wtedy za Józefem Młynarczy-
kiem, który na lotnisku w dniu odlotu ka-
dry na włoskie zgrupowanie poprzedzają-
ce mecz eliminacji MŚ z Maltą, pojawił się 
„w stanie wskazującym”. Buntowników 
– poza Bońkiem w obronie kolegi wystą-
pili też Władysław Żmuda i Stanisław Ter-
lecki – ukarano dwuletnią dyskwalifikacją. 

SILESIA BUSINESS & LIFE

Totalitarna władza z człowiekiem się nie 
patyczkowała. Tyle, że „za chwilę” resztę 
kary darowała, a „Zibi” mógł powiedzieć, 
że pozostał wierny swym przekonaniom 
o potrzebie artykułowania swoich racji 
w każdym momencie. „Jeśli piłkarz jest prze-
konany o swojej wartości, to zawsze ma coś do 
powiedzenia. Jak ktoś ci w sporcie przysparza 
problemów, to znaczy, że… jest dobry. Stare 
powiedzenia: jak masz cichą szatnię, to masz 
słaby zespół. Ja w każdym razie zawsze lubi-
łem dyskutować. Zawsze jednak byłem rów-
nież pierwszy do treningu i pierwszy do pracy. 
A dziś? Dziś polscy piłkarze nie mają jaj, żeby 
bronić swojego zdania...” – ot, kwintesencja 
filozofii międzyludzkich kontaktów w wy-
konaniu naszego bohatera. Być przekona-
nym do swoich racji i bronić ich w każdym 
momencie...

Mahomet na swej górze
Rola Zbigniewa Bońka w polskiej piłce 

w ostatnich kilkunastu latach – od chwi-
li zakończenia przezeń czynnej kariery 
– zmieniała się parokrotnie. Najczęściej 
bywał... niezależnym komentatorem na-
szej rodzimej futbolowej rzeczywistości. 
Bezkompromisowym, walącym między 
oczy, piętnującym niepożądane zjawiska, 
system układów i układzików, zawodową 
słabość krajowych kopaczy... „Denerwuje 
mnie grubiaństwo, brak kultury i chamstwo. 
A najbardziej – brak kompetencji” – wszyst-
kie te przywary odnajdował w środowi-
sku. Mówił – i mówi – o nich bez ogródek. 
„Jeden z trenerów ligowych parę lat temu za-
brał swych zawodników na badania do doktora 
Jerzego Wielkoszyńskiego. I usłyszał od niego: 
>Kurczę, nikt z nich nie przebił Bońka<. A Bo-
niek był u niego na badaniach 30 lat wcześniej, 
i do tego wcale nie należał do najlepszych w tej 
dziedzinie w swojej grupie!” – takich słów 
z jego ust padało wiele. Ale – z racji do-
konań boiskowych – wolno mu więcej niż 
komukolwiek innemu. I korzysta z tego 
prawa. Prowokuje. Rodzimi piłkarze? 
„Niektórzy są strasznie drażliwi na swoim 
punkcie, przeczuleni”. I jeszcze: „Jak nasi 
piłkarze otworzą lodówkę, to mają zapalenie 
gardła. Jak spojrzą na słońce, mają zapalenie 
spojówek” – ostro... 

Kadrowicze „z importu”? „W szatni 
polskiej reprezentacji powinno się mówić po 
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polsku. Nie będzie w niej miejsca dla kogoś, 
z kim się w naszym języku nie można doga-
dać”. I jeszcze: „Ci zawodnicy to jest granat 
z wyciągniętą zawleczką. Jak z nimi wygrasz, 
to wszystko będzie dobrze. Ale jak z nimi prze-
grasz, to trudno liczyć na przebaczenie” – to 
były słowa jeszcze sprzed Euro 2012. Pro-
rocze. 

Nie tylko piłkarzom się dostawało. 
Trenerom też. Zwłaszcza jednemu. „Been-
hakker to kolejny szarlatan, który przyjechał 
do Polski i chciał budować swoją przewagę 
głównie na tym, że nie jest Polakiem i mówi 
w innym języku. Dla mnie to jest za mało” 
– to była zresztą efektowna medialnie 
wymiana zdań, bo holenderski selekcjo-
ner nie pozostawał dłużny „Zibiemu”: 
mówił o Mahomecie siedzącym na górze 
i stamtąd pokrzykującym na polską rze-
czywistość... 

À propos mediów zaś, one też nie są bez 
winy. „Choć mamy dziś nowoczesne stadiony, 
sztuczne murawy, orliki; młodzież – ze wzglę-
dów marketingowych i PR-owych – ubraną na 
zajęciach w takie same koszulki czy dresy, nie 
potrafimy >wyprodukować< takiej reprezenta-
cji, jak kiedyś. A wszystko to kwestia polskiej 
mentalności. Za szybko i za łatwo kreujecie 
gwiazdy. Dziś młody człowiek dwa razy dobrze 
kopnie piłkę na 50 metrów i już mówicie, że jest 
znakomity, utalentowany itp. Strasznie nisko 
zawieszacie tę poprzeczkę... Mogę przywołać 
nazwiska piłkarzy, którzy żadnego meczu w li-
dze nie wygrali, a już nazywani są >talencia-
kami z wielką przyszłością<. Kiedyś nie było 
takich karier wirtualnych, medialnych; trzeba 
było pokazać swą klasę na boisku. Dziś świat się 
zmienił – gwiazdy się kreuje, choć niekoniecz-
nie osiągnęły już coś na murawie” – potrafi 
pouczać dziennikarzy.

Ta cholerna 
łotewska wpadka!

Te swoiste „wrzutki” słowne nie zjed-
nywały mu zwolenników w – nieco 
zaściankowym, mówiąc oględnie – śro-
dowisku futbolowych działaczy, rozda-
jących związkowe przywileje, stanowi-
ska i tytuły. Może dlatego w 2008 roku 
przegrał z kretesem wybory na prezesa 
PZPN, choć w sondażach opinii publicz-
nej jawił się jako najlepszy kandydat do 
tej roli. Zabolało... „Zupełnie mnie to nie 
interesuje” – deklarował jeszcze niespełna 

rok przed kolejnym zjazdem wyborczym, 
planowanym na jesień 2012 roku, pytany 
o ponowne kandydowanie na prezesow-
ski stołek. Do szczęścia mu to zapewne nie 
było specjalnie potrzebne. Tym bardziej, 
że przecież wchodzić miał w ten sposób 
do tej samej rzeki – na przełomie wieków 
działał już w związku jako wiceprezes ds. 
marketingu, „maczał palce” w jednym 
z pierwszych kontraktów telewizyjnych 
w naszej piłce. „Po wyborach wiele osób się 
zamartwiało, że teraz to dopiero Boniek będzie 
wykorzystywał swoje prywatne układy i zara-
biał na PZPN. A ja w życiu nikogo nie oszu-
kałem. Nie muszę się wstydzić za to, co robię. 
Na te wszystkie obawy i posądzenia mam jedną 
odpowiedź: tylko przez rok, dzięki renegocjacji 
starych umów, PZPN zarobił parę ładnych 

milionów dolarów” – w ten sposób blisko 
13 lat temu podsumowywał swoją ów-
czesną działalność w piłkarskiej centrali. 
W sierpniu 2002 roku zamienił wygodny 
gabinet przy Miodowej na trenerski dres 
selekcjonera reprezentacji Polski. To była 
swego rodzaju sensacja, bo wcześniejsze 
doświadczenia szkoleniowe absolwenta 
akademii trenerskiej w Coverciano nie 
rzucały na kolana. Z Lecce i Bari spadał 
do Serie B, w Sambenedettese w Serie C 
nie dokończył sezonu. Tylko z Avellino 
poszło mu nieźle... „Pracowałem z takim 
skutkiem, jaki był wówczas możliwy. Żałuję, 
że nigdy nie było mi dane poprowadzić dru-
żyny, która byłaby w swych rozgrywkach fa-
worytem” – podsumowywał włoski okres 
pracy w tej roli. 

SILESIA BUSINESS & LIFE 13



SILESIA BUSINESS & LIFE1414

Polscy kibice Bońka-selekcjonera na 
zawsze już kojarzyć będą z jednym tyl-
ko spotkaniem. W Warszawie, w ramach 
eliminacji do Euro 2004, przegraliśmy 0:1 
z Łotwą. Jeżeli dziś ktokolwiek chce „Zi-
biemu” wbić szpilkę, przypomina wła-
śnie ten fakt. A przecież w sumie pod 
jego opieką kadra zagrała pięć meczów. 
Przegrała jeszcze z Danią, zremisowała 
z Belgią, wygrała z San Marino i Nową 
Zelandią. Fakt, bilans niezbyt porywają-
cy i spektakularny. Ale jego poprzednicy 
i następcy też miewali gry kompromitu-
jące. Wójcik przegrał w Gruzji 0:3, Engel 
poległ 1:4 na Białorusi. „Wczesny” Been-
hakker ma w CV – notabene bydgoskie... 
– 1:3 z Finlandią i 0:1 w Armenii, by już 
nie wspominać o późniejszych klęskach 
w Bratysławie, Belfaście czy Mariborze. 
Ale bońkowa wpadka z Łotyszami w pol-
skim piekiełku pamiętana jest najlepiej 
i wypominana najczęściej. A przecież nasi 
pogromcy zabrali również cztery punkty 
triumfatorowi grupy, Szwedom; potem 
poradzili sobie w barażach z Turkami i za-
grali w finałach ME, w których potrafili 
zremisować z Niemcami! 

Być może odbiór tej porażki byłby 
ostatecznie inny, gdyby nie fakt, że parę 
miesięcy po niej Zbigniew Boniek niespo-
dziewanie zrezygnował z pracy w roli 
selekcjonera. Spekulacjom na temat przy-
czyn – nie mówiąc o obraźliwych słowach 
o „kapitanie opuszczającym tonący okręt” 
– nie było końca. Tym bardziej, że oficjal-
nej przyczyny rezygnacji PZPN nie podał. 
Dekadę później... wiemy niewiele więcej. 
„Zostawiłem kadrę z przyczyn prywatnych. 
A u mnie przyczyny prywatne są naprawdę 
prywatnymi” – te słowa padły rzeczywi-
ście 10 lat po tamtych wydarzeniach. I są 
wielce charakterystyczne dla naszego bo-
hatera.

Jego druga strona medalu
Bo choć paparazzi i tropiciele sensacji 

chętnie zapłaciliby niezłe pieniądze za 
pikantną fotkę czy smakowitą plotecz-
kę z bońkowego buduaru, „Zibi” bardzo 
skrupulatnie chroni życie prywatne. Mówi 
o nim tylko tyle, ile chce. Trochę o rodzi-
cach (patrz wyżej) i starszym o dwa lata 
bracie („W domu, jak byliśmy sami, mogli-
śmy się kotłować. Na podwórku wśród kolegów 
trzymaliśmy się razem. Jeden za drugim stał 

murem”); czasem o dzieciach (też już cy-
towaliśmy), rzadziej – o małżonce („Cały 
czas jestem zakochany w tej samej kobiecie. 
Znamy się od 1973 roku. Chodziliśmy razem 
do szkoły średniej, do VI LO w Bydgoszczy”). 
I jeszcze o wnuku, z którym grywa w teni-
sa. Częściej zdarza mu się rzec coś o swym 
charakterze („Jak mam komuś coś do powie-
dzenia, to biorę telefon i dzwonię. Nigdy nie 
wiruję, nie robię zasadzek ani podwójnych 
planów. Jestem człowiekiem, który jak idzie, to 
po najprostszej drodze. Jak ma coś powiedzieć, 
to powie”), życiowych priorytetach („Je-
stem katolikiem i zawsze wszystkim wszystko 
wybaczam. Uważam, iż nie ma ludzi, którym 
życzyłbym źle”) i uczuciach („Lubię, kocham 
dom. W ogóle uwielbiam samotność. Lubię być 
sam w pokoju czy w samolocie i poczytać choć-
by wtedy książkę”). O przeszłości – rzadko, 
ale jak już – to ciekawie. „Po moich trzech 
latach w Juventusie, w Turynie chcieli ze mną 
podpisać nowy kontrakt. Ja im jednak powie-
działem: >Dziękuję, idę gdzie indziej<. Z kil-
ku ofert przedstawionych mi przez menedżera 
wybrałem Romę. Z paru powodów. Głównym 
było to, że nim trafiłem do >Starej damy<, 
w zasadzie dogadałem się z rzymianami wła-
śnie. Ze względów – rzekłbym – biurokratycz-
nych, w końcu wybrałem Juve, ale już wtedy 
obiecałem prezesowi Romy, że jeśli po trzech 
latach będzie mną zainteresowany, to przyjdę 
grać do niego. W trzecim roku gry dla >bian-
conerich< zadzwoniłem do niego z pytaniem, 
czy nasze ustalenia są ważne. A on potwier-
dził: >Przychodź natychmiast<”. Swoją dro-
gą – wszystkich zainteresowanych innymi 
szczegółami turyńskiego etapu życia Zbi-
gniewa Bońka odsyłamy do lektury „Pro-
sto z Juventusu” – kolejnej autobiografii, 
poświęconej trzem sezonom spędzonym 
u boku Michela Platiniego.

Gra w stolicy Włoch była więc wyborem 
świadomym od początku do końca. Cała 
reszta – czyli kolejne ćwierćwiecze, spędzo-
ne m.in. w 270-metrowym apartamencie 
w dzielnicy Parioli – to już... los. Tak przy-
najmniej wynika ze słów prezesa PZPN-u. 
„Rzym? Trochę z przypadku. Gdybym kończył 
karierę w Londynie, Madrycie czy Barcelonie, 
pewnie tam bym się na stałe usadowił. Ale to 
w Romie grałem przez trzy lata, trochę się tutaj 
łokciami narozpychałem. Dzieci chodziły tu do 
szkoły, nawiązaliśmy znajomości... No i życie 
było tutaj dużo bardziej wygodne niż w Polsce, 
w której – przypomnę – czasy w momencie koń-

czenia przeze mnie kariery (druga połowa lat 
80. – dop. autora) były wciąż trudne... A tutaj 
czuliśmy się dobrze, odpowiadał nam klimat, 
do Watykanu było blisko. Dbaliśmy – mówiąc 
wprost – o jakość i wygodę życia. Postanowili-
śmy, że zostaniemy na 3-4 lata. Zrobiło się już 
z nich 25”...

Rzym to nie tylko życie prywatne. To 
również biznes. Tej dziedziny Boniek strze-
że równie zazdrośnie, co sfery prywatnej. 
Bankowość, nieruchomości, promocja, 
marketing – to we Włoszech. W ojczyźnie– 
odnawialne źródła energii. „Ta druga stro-
na medalu jest już całkowicie moja” – zawsze 
ucinał w ten sposób wszelkie próby roz-
mowy. Jego prawo. Zresztą z prawem nie 
wojuje. „Jeżeli mam firmy działające w Polsce, 
to płacę podatki w Polsce. Ale sporą część jed-
nak płacę we Włoszech” – w trakcie kampa-
nii wyborczej przed kilkoma miesiącami 
rywale napomykali czasem o bońkowych 
rozliczeniach z fiskusem. A on w odpowie-
dzi mówił tyle, ile uznał za konieczne...

Ojczyzna jest jedna...
To jego prywatna sprawa – zgódźmy 

się z nim. Zresztą pasuje do niego – jak do 
mało kogo w naszej futbolowej rzeczywi-
stości – określenie „obywatel świata”. Jako 
taki, ma szansę porównywania – świata 
właśnie i Polski. Rzadko kiedy to porów-
nanie wypada korzystnie dla nas. „Kilka 
>okrągłych stołów< już przeżyłem. Są dobre, 
jeśli za nimi idą konkretne czyny. A my je ro-
bimy tylko po to, żeby stworzyć wrażenie, że 
myślimy o jakimś temacie, zajmujemy się nim. 
A kiedy gasną kamery i światła, zamyka się 
wszystkie uzgodnienia w karton, karton zno-
si do piwnicy i nie ma żadnych zmian” – to 
o polskim biciu piany; w tym konkret-
nym przypadku – w temacie lekarstw 
na rodzimy sport. „U nas dwóch spotka-
ło się na cmentarzu, w wyniku czego od-
cięto polski sport od źródła dochodów 
wartego 100-120 mln euro na rok. 
Zresztą nie tylko sport, ale i bu-
dżet państwa, który pozbawiony 
został podatków z tej dziedzi-
ny” – o stanowieniu kiep-
skiego i szkodliwego pra-
wa. „U nas w Polsce miliony 
dzieciaków zwolnionych 
jest z wychowania fizycz-
nego w szkole na podsta-
wie karteczek od rodziców. 
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To powinno być zakazane!!! Dzieciaka można 
zwolnić z matematyki – bo on i tak się jej na-
uczy w którymś momencie. A jeśli nie, to ma 
iPoda, iPada czy telefon, na którym sobie poli-
czy, ile jest 180 razy cztery. Zaś jeśli dziecko od 
urodzenia do wieku 10 lat nie wykona pewnej 
ilości ćwiczeń fizycznych, zostanie człowiekiem 
ułomnym – fizycznie i psychicznie” – refleksje 
na temat „młodzieży chowania” nad Wi-
słą. „Nie może być tak w państwie prawa, że 
nie można iść na mecz piłkarski bez wykupienia 
karty kibica. Ograniczamy w ten sposób licz-
bę potencjalnych widzów na stadionach. W tej 
chwili może na nie wejść bodaj 300-400 tys. 
ludzi, bo tyle wydano kart kibica w skali całego 
kraju! To absurd w teoretycznie demokratycz-
nym kraju, że prezes PZPN-u nie może pójść 
na mecz, który sobie wymarzy, bo akurat nie 
ma karty kibica danego klubu. Stadion, piłka 
nożna musi być dla wszystkich. Takie zapisy 
obciążają całą polską politykę!” – jeszcze raz 
o (bez)prawie.

* * *
Z drugiej strony: „Losy człowieka czasem 

układają się różnie, ale ojczyzna jest jedna. Na-
wet we Włoszech nie mówią na mnie inaczej 
niż „Il Polacco”... 

Dariusz Leśnikowski

W tekście – poza zapisem rozmowy ze 
Zbigniewem Bońkiem – wykorzystano 
fragmenty wywiadów z następujących źró-
deł: „Gazeta Wyborcza”, „Przegląd Spor-
towy”, „Wprost”, „Zwierciadło”, „Sport”, 
„weszlo.pl” oraz z programu „Męski typ” 
w TVN.
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www.chorzow.eu

Chorzów coraz bardziej obywatelski

– Zwykle urny wyborcze 
w Chorzowie wyciągano tylko 
na wybory. W tym roku stało się 
inaczej…

– Tak, urnom skróciliśmy urlop. 
Od końca stycznia pracują na peł-
nych obrotach zbierając propozy-
cje i głosy mieszkańców. Po raz 
pierwszy nie jest to głos politycz-
ny, lecz obywatelski, społeczny. 
To głos, który bezpośrednio prze-
łoży się na to, co w najbliższych 
miesiącach dziać się będzie w cho-
rzowskich dzielnicach. 

– Panie Prezydencie, skąd po-
mysł, by w Chorzowie pozwolić 
ludziom decydować o rozdziale 
środków budżetowych? 

– O pomyśle, by z mieszkańca-
mi wreszcie zacząć rozmawiać, 
a przede wszystkim dzielić się 
z nimi władzą, mówiłem zanim zo-
stałem prezydentem. Chodzi o to, 
byśmy wszyscy mieli poczucie, 
że miasto rozwija się nie wbrew 
mieszkańcom, ale za ich sprawą. 
Bardzo często wizje urzędników, 
wizje samorządowców rozmijają 
się z oczekiwaniami ludzi. W nie-
których dzielnicach mieszkańcy 
od lat nie mogli doprosić się na 
przykład nowych ławek, placu za-
baw czy kolejnej zebry na drodze. 

Trzeba wreszcie zacząć wsłuchiwać 
się w oczekiwania ludzi i przestać 
uszczęśliwiać ich na siłę. Tylko wte-
dy będą mieć poczucie, że rozwój 
miasta zależy też od nich samych, 
od ich aktywności, od ich zdania. 
Zaproszenie do współrządzenia to 
taki impuls, który ma aktywizować 
społeczność, ale też wzmacniać od-
powiedzialność nas wszystkich za 
to, co dzieje się w Chorzowie.

– Wszystkim ten pomysł się 
spodobał?

– Niestety, do tej idei musiałem 
przekonywać. Niektórzy radni 
próbowali odwieść mnie od tego 
pomysłu. Pojawiły się głosy, że 
przecież radni są reprezentacją 
mieszkańców i to oni gwarantują 
podział pieniędzy zgodny z ocze-
kiwaniami ludzi. Na szczęście nie-
przekonanych udało się przekonać 
i w budżecie na 2013 rok utworzy-
liśmy rezerwę na budżet obywatel-
ski – 1 mln 600 tys. złotych. Kwota 
została podzielona między cztery 
dzielnice: Chorzów Centrum, Cho-
rzów II, Chorzów Stary i Chorzów 
Batory. Z końcem stycznia w 20 lo-
kalizacjach stanęły urny, na ulicach 
pojawiły się plakaty informujące 
o budżecie obywatelskim, a ludzie 
mogli składać propozycje tego, co 

w pierwszej kolejności powinno 
zostać w ich dzielnicy zrobione. 
To im oddaliśmy głos.

– Czy ten głos chorzowian 
okazał się być donośny?

– Pierwsze dni pokazały, że bu-
dżet obywatelski jest projektem 
długo oczekiwanym. Zanim sta-
nęły w mieście urny, ludzie do-
pytywali o szczegóły, o przyjęty 
sposób wyboru i terminy realiza-
cji zwycięskich zadań. Do urzędu 
miasta dzwonili ludzie, pytając 
gdzie można dostać wniosek 
i znaleźć urnę, do której moż-
na go po wypełnieniu wrzucić. 
Przez trzy tygodnie zebraliśmy 
ponad 1200 wniosków. 

– Czyli mieszkańcy wykazali 
się dużą kreatywnością?

– Ludzie bardzo często do-
strzegają to, czego nie widać zza 
urzędniczego biurka. 

Niestety, nie wszystko, co 
zostało zaproponowane, mo-
gło być wzięte pod uwagę jako 
propozycje do realizacji. Istnieją 
pewne ograniczenia wynikające 
z przepisów i wysokości naszego 
budżetu. Nie wszystko można 
zrealizować dysponując 400 tys. 
złotych. Poza tym, miasto może 

Rozmowa z Andrzejem Kotalą, prezydentem Chorzowa.

W Chorzowie, po raz pierwszy w historii, mieszkańcy mogli zdecydować na co 
mają być wydane pieniądze z budżetu. To, co w Chorzowie jest nowością, w wielu 
krajach realizowane jest od lat – z bardzo dobrym skutkiem.
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działać w określonej przestrze-
ni. To oznacza, że nie uda się, na 
przykład pomalować klatki scho-
dowej w budynku należącym do 
spółdzielni mieszkaniowej czy 
wybudować parkingu na terenie 
należącym do prywatnej osoby. 
Dlatego do realizacji projektu po-
wołałem specjalny zespół, w skład 
którego weszli pracownicy urzędu 
oraz przedstawiciele organizacji 
pozarządowych. Zadaniem grupy 
było przede wszystkim przeana-
lizowanie wszystkich wniosków 
pod względem formalnym. Spraw-
dzenie, które propozycje mieszczą 
się w założonych kryteriach, a któ-
re nie.

– Mając tyle propozycji, jak wy-
brać tę najbardziej odpowiednią?

– Tutaj posiłkowaliśmy się staty-
styką. W każdej dzielnicy wybra-
liśmy sześć najczęściej powtarza-
jących się propozycji. Utworzyły 
one listy rankingowe. Na ich pod-
stawie opracowaliśmy ankiety – 
coś w rodzaju kart do głosowania. 
W kolejnym etapie mieszkańcy 
przez trzy tygodnie głosowali na 
konkretne propozycje. Popiera-
li zadania poprzez postawienie 
znaku x w kratce obok. Swój głos 
oddało blisko trzy tysiące miesz-
kańców Chorzowa. Teraz zespół 
ds. budżetu obywatelskiego liczy 
wszystkie zebrane głosy.

– Kiedy mieszkańcy Chorzowa 
dowiedzą się, jakie projekty zo-
staną ostatecznie zrealizowane? 

– Wyniki głosowania, czy jak 
kto woli plebiscytu, znane będą na 
początku maja. Po ich ogłoszeniu 
przystąpimy do realizacji. Plan jest 
taki, by zadania wdrożone zostały 
jeszcze w tym roku. Ale realizacja 
jednego, zwycięskiego zadania, 
nie zamyka drogi do realizacji 
pozostałych, także często zgłasza-
nych propozycji. Wyniki plebiscy-
tu będą zebrane w dokument, któ-
ry stanie się taką „małą strategią” 
dla miasta. Będzie to coś w rodza-
ju przewodnika, ściągawki, która 
podpowie nam czego mieszkańcy 

Budżet obywatelski (partycypacyjny)
Dzielenie się władzą przy rozdziale gminnych pieniędzy, to nie produkt „made 

in Poland”. Budżet obywatelski to pomysł rodem z brazylijskiego miasta Porto 
Alegre. Powstał już w 1989 roku. W Polsce pierwszy, na dużą skalę, inicjatywą 
zaraził się Sopot, gdzie mieszkańcy w 2011 roku decydowali o losie 5 mln zło-
tych. Pomysł chwycił i zaczęto go realizować w kolejnych miastach. W woj. ślą-
skim, obok Chorzowa, budżet obywatelski realizuje w tym roku m.in. Dąbrowa 
Górnicza. Wdrożenie budżetu partycypacyjnego zapowiedziały też Katowice i 
Świętochłowice.

Andrzej Kotala prezydent Chorzowa podczas liczenia głosów mieszkańców na zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
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oczekują, czego im brakuje, jakie 
projekty powinny być realizowa-
ne w najbliższym czasie. Może być 
tak, że mieszkańcy bardziej niż re-
montu chodnika oczekują wybu-
dowania w ich dzielnicy dużego 
parkingu czy fontanny. Ten oby-
watelski głos może zaważyć na 
zmianie kolejności realizacji nie-
których inwestycji w mieście. Nie 
można wykluczyć, że planowa-
ne projekty odłożone zostaną na 
półkę, a w ich miejsce realizowa-
ne będą te zaproponowane przez 
chorzowian.

– Czy realizując budżet obywa-
telski w Chorzowie wzorowaliście 
się na konkretnym rozwiązaniu?

– Nie ma jednego schematu, 
który opisywałby sposób prze-
prowadzenia projektu. Można by 
rzec, że co kraj, to obyczaj. Każda 
gmina wprowadza go w inny, wy-
pracowany przez siebie sposób. 
Niezmienne jest jedno – w każ-
dym z miast, które wdrażają taki 
projekt, ostatecznie to mieszkańcy 
decydują na co wydać kilkadzie-
siąt, kilkaset czy kilka milionów 
złotych. 

Budżet obywatelski to nie tylko 
sposób na lepsze gospodarowa-
nie gminnym budżetem. Projekt 
ma o wiele szerszy wymiar spo-
łeczny. To zwiększenie poczucia 
podmiotowości wśród mieszkań-
ców i identyfikacji z miejscem za-
mieszkania. W wielu miastach na 
świecie projekty spowodowały 
integrację osób i środowisk, które 
zaczęły skupiać się wokół realizacji 
konkretnego zadania. To w końcu 
edukacja obywatelska oraz impuls 
zwiększający poczucie, że można 
mieć realny wpływ na to, co dzieje 
się w najbliższej okolicy. 

Dla rządzących to również ba-
danie oczekiwań mieszkańców, by 
w przyszłości nie działać na oślep, 
lecz realizować to, czego najbar-
dziej oczekują mieszkańcy.
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www.zawiercie.eu

Zawiercie. Miasto dobrych połączeń

W sumie Strefa Aktywności Gospo-
darczej to prawie 200 hektarów terenu 
przeznaczonego pod aktywność prze-
mysłową, logistykę, usługi i budow-
nictwo mieszkaniowe. W ramach SAG 
opracowano szczegółową koncepcję za-
gospodarowania, z konkurencyjną ceną 
gruntu, uzbrojeniem i ulgami podatko-
wymi. Dla potencjalnych inwestorów 
działających w branżach związanych 
z budownictwem i nieruchomościami 
miasto posiada w ofercie tereny poło-
żone w malowniczej przestrzeni Parku 
Krajobrazowego Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej. Część terenów w SAG 
włączonych jest do Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nowi inwestorzy mogą korzystać 
w Zawierciu z czterech ulg podatko-
wych (ulgi w podatkach lokalnych, 
i w podatku dochodowym w ramach 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Gmi-
na zapewnia także niskie koszty pro-
wadzenia działalności, w szczególności 
dla małych i średnich przedsiębiorstw 
(niskie podatki i opłaty lokalne, niskie 
koszty pracy, przygotowanie zawo-
dowe i staże w ramach współpracy 
z Powiatowym Urzędem Pracy). Ceny 
działek w SAG rozpoczynają się już od 
8 zł/m2 (cena netto, dotyczy pierwszej 
wpłaty przy oddaniu w użytkowanie 
wieczyste). Gmina oferuje elastycz-
ne podejście do inwestora – poza 

sprzedażą działek umożliwia odda-
nie gruntu w użytkowanie wieczyste. 
Dodatkową opcją będzie w najbliższej 
przyszłości możliwość wynajmu lub 
wykupu modułowych hal produk-
cyjno-magazynowych, co umożliwi 
rozpoczęcie działalności praktycznie 
z dnia na dzień. Atutem Zawiercia jest 
także dobre skomunikowanie terenów 
inwestycyjnych (12 km do drogi A1, 
1,5 h do Warszawy pociągami Interci-
ty, 28 km do lotniska w Pyrzowicach). 
Zapraszamy inwestorów do kontakto-
wania się z Biurem Obsługi Inwestora 
w Urzędzie Miejskim oraz do odwie-
dzenia Wirtualnego Biura Obsługi In-
westora – www.wboi.zawiercie.eu.

Zawiercie posiada atrakcyjną ofertę inwestycyjną dla przedsiębiorców. 
Działki przeznaczone dla inwestorów znajdują się w Strefie Aktywności Go-
spodarczej, która podzielona jest na dwa obszary. Pierwszy, to SAG – obszar 
A, przeznaczony pod realizację obiektów produkcyjnych, składów, magazy-
nów i usług wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Drugi, czyli SAG – 
obszar B, położony jest w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. 

www.zawiercie.eu
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Kompleks golfowy w Zawierciu
Bliskość aglomeracji śląskiej oraz położenie miasta na Jurze Krakowsko-

Częstochowskiej stanowią idealną harmonię do codziennego życia. Z myślą 
o nowych inwestorach Zawiercie opracowało koncepcję budowy w otuli-
nie parku krajobrazowego nowoczesnego osiedla domów jednorodzinnych 
wraz z całorocznym kompleksem golfowym. Planowany kompleks to m.in. 
9-dołkowe pole, driving range, puttiung green, akademia golfa, symulatory. 
Pod inwestycję miasto przygotowało blisko 50 ha.

Dodatkowym celem projektu jest 
uatrakcyjnienie bazy turystycznej 
znajdującej się dziś w Zawierciu i jego 
okolicach, otwierając ją na nowych 
użytkowników, zarówno krajowych, 
jak i zagranicznych. 

Tereny nauki, doskonalenia, tre-
ningu i gry golfowej stanowić będą 
szkielet inwestycji. Główną cechą 
projektowanych terenów golfowych 
ma być zdolność adaptacji na potrze-
by różnych grup użytkowników oraz 
zaoferowanie terenów odpowiednich 
do bezpiecznej nauki i ćwiczeń gry 
w golfa. 

Z uwagi na charakter i potrzeby tere-
nów golfowych, na obszarze inwesty-
cji wytworzone zostaną także obiekty 
wodne oraz tereny bliskie przyrodzie, 
wpływające korzystnie na biologiczną 
różnorodność i jakość dostępnych sie-
dlisk flory i fauny w miejscu inwesty-
cji. Tereny rekreacyjne na otwartym 
powietrzu rozszerzone będą o kryte 

zaplecze sportowo-rekreacyjne. Tu 
zlokalizowany będzie dom klubowy 
z kawiarnią i recepcją, przestrzenią 
domu kultury (tzw. community cen-
ter), szatnie, toalety, wielofunkcyjna 
salka sportowa oraz golfowa hala tre-
ningowa.

W pobliżu obiektu znajdować się 
będą plac zabaw oraz parking, wraz 
z niezbędną infrastrukturą drogową. 
Obiekt zaplecza technicznego, umoż-

liwiający przechowywanie i konser-
wację urządzeń, maszyn oraz mate-
riałów, dopełniać będzie inwestycję. 

Wszystkie elementy składowe 
obiektu będą w harmoniczny sposób 
dopełniać się funkcyjnie i przestrzen-
nie, tworząc jeden kompleks sporto-
wo-rekreacyjny, spójny pod wzglę-
dem estetycznym i funkcjonalnym. 
Planowany termin realizacji to lata 
2013-2015.
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MIASTA METROPOLII

Dawid Kostempski,
prezydentem
Świętochłowic

Budżet naszego miasta wynosi 
ok. 200 mln zł. Za taką kwotę nie 
da się przeprowadzić wszystkich 
niezbędnych projektów, remon-
tów i inwestycji. Na szczęście część 
ważnych zadań można już realizo-
wać dzięki pieniądzom unijnym. 
Ostatnie lata pokazały, że Świę-
tochłowice nie zasypiają gruszek 
w popiele i skutecznie korzystają 
z dofinansowania Unii Europej-
skiej, a obszarów finansowania 
z unijnej kasy jest wiele.

Środki unijne?
Potrafimy o nie walczyć

Świętochłowice to 
miasto, które potrafi 
pozyskiwać pienią-
dze z Unii Europej-
skiej. W latach 2010-
2013 miastu udało się 
otrzymać aż 100 mln 
zł środków unijnych 
na projekty o war-
tości ok. 120 mln zł. 
Bruksela przyznała 
nam pieniądze m.in. 
na inwestycje, rekul-
tywację terenów zie-
lonych, pomoc bez-
robotnym, poprawę 
infrastruktury oraz 
promocję inwesty-
cyjną.

Dodatkowe miliony
dla miasta 
Sukcesywnie podejmujemy 
i przeprowadzamy inicjatywy 
mające na celu rozwój Święto-
chłowic i wsparcie mieszkań-
ców. Dzięki skutecznemu po-
zyskiwaniu funduszy unijnych 
nasze działania są bardziej 
dynamiczne i mogą być prowa-
dzone na wielu płaszczyznach. 

Stanisław Korman,
naczelnik Wydziału
Funduszy Europejskich
Urzędu Miejskiego
w Świętochłowicach

Będą kolejne wnioski 
Obecnie rozpatrywane są wnio-
ski o dofinansowanie unijne 
projektów w Świętochłowicach 
na łączną kwotę ok. 3 mln zł, 
a podpisujemy umowy warte 
ok. 10 mln zł. Już teraz pracuje-
my nad kolejnymi projektami. 

BOMBA
EKOLOGICZNA

PRZESTANIE TYKAĆ

Już niebawem rozpoczną się pra-
ce związane z rewitalizacją stawu 
Kalina, który od 20 lat uprzykrza 
życie mieszkańcom dzielnicy Zgo-
da. Ze zbiornika wydobywa się 
fetor na skutek zanieczyszczenia 
fenolem. Dzięki środkom unijnym 
miasto oczyści staw, który stanie 
się miejscem przyjaznym rekre-
acji. Niebawem będzie tutaj, jak 
przed wojną, gdy nasi dziadkowie 

w stawie Kalina łowili ryby. Gdy 
rozpocznie się rewitalizacja, osady 
zalegające na głębokości 3,5 metra 
zostaną wydobyte, osuszone i zu-
tylizowane. Połowa stawu będzie 
zasypana. Tereny wokół będą czy-
ste i wyposażone w ławeczki. Pod 
koniec 2014 roku ujrzymy staw 
w przedwojennej krasie.

MAMY NOWOCZE-
SNĄ SORTOWNIĘ 

ODPADÓW
Równie istotną ekologiczną in-

westycją, nie tylko dla naszego 
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miasta, ale i całego regionu, jest 
działająca od kilku miesięcy linia 
do segregacji odpadów. – Na tę 
nowoczesną sortownię z Brukseli do-
staliśmy 9,2 mln zł. Z miejskiej kasy 
wyłożono jedynie 1,9 mln zł – mówi 
Beata Grzelec–Spetruk, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Miejskiej 
i Ekologii Urzędu Miejskiego 
w Świętochłowicach.

Linia do segregacji odpadów, 
którą otwarto w czerwcu ub. roku, 
może przerobić aż 30 tysięcy ton 
śmieci rocznie. Dzięki takiej nowo-
czesnej sortowni można oddzielić 
szkło, papier, metale i wyselekcjo-
nować inne odpady. Dzięki sor-
towni miasto jest w stanie przyjąć 

do 2030 roku aż 300 tysięcy me-
trów sześciennych odpadów ko-
munalnych.
MUZEUM POWSTAŃ 

ŚLĄSKICH
Wpływ środków unijnych zauwa-

żą także miłośnicy kultury i sportu. 
W 2014 roku miasto będzie mogło 
poszczycić się gotowym Muzeum 
Powstań Śląskich, które powstaje 
w pięknym zabytkowym budyn-
ku po byłej komendzie policji przy 
ul. Polaka 1. Odremontowanie po-
mieszczeń i utworzenie nowocze-
snej placówki muzealnej jest możli-
we dzięki ośmiu milionom złotych 
z Unii Europejskiej. Miasto z wła-
snego budżetu na ten cel wyłoży 1,4 

mln zł. Remont byłej komendy po-
winien się rozpocząć na przełomie 
maja i czerwca br. Ekspozycja mu-
zealna ma być dostępna na 700 me-
trach kwadratowych powierzchni, 
od piwnic po strych. W budynku 
muzeum oprócz wystaw odbywać 
się mają pokazy filmowe. Samo 
muzeum ma być perełką. Znajdą 
w nim miejsce również eksponaty 
podarowane przez darczyńców, 
które są pamiątkami po powsta-
niach śląskich.
ŚCIEŻKI ROWEROWE

I INTERNET
Ponadto pasjonaci „dwóch kó-

łek” już drugi rok korzystają ze 
ścieżek rowerowych, które biegną 

Nowoczesna sortownia odpadów.

www.700lat.swietochlowice.pl

Staw Kalina będzie zrewitalizowany.
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w malowniczej części miasta. Na 
ich wybudowanie przeznaczono 
łącznie ze środkami unijnymi po-
nad 2,5 mln zł. Poza tym w dobie 
szybko rozwijającej się informaty-
zacji pozyskaliśmy 2,5 mln unijnej 
dotacji na budowę sieci szerokopa-
smowej. Dzięki niej internauci będą 
mogli korzystać z bezprzewodo-
wego Internetu w wyznaczonych 
punktach hotspot, jak również 
stworzy ona bazę pod rozbudowę 
sieci monitoringu miejskiego. Do-
datkowo Unia Europejska zapłaci 
900 tys. złotych na informatyzację 
naszego szpitala. Ten projekt wła-
śnie rusza. 

PIENIĄDZE NA POMOC
SPOŁECZNĄ

Za ponad milion zł z Brukse-
li w ciągu dwóch ostatnich lat 75 
bezrobotnych świętochłowiczan 
nauczy się zawodu. – Od lipca 
uczestnicy warsztatów szkolą się 
w trzech grupach: krawieckiej, utrzy-

mania terenów zielonych i remonto-
wo-budowlanej – mówi Kamil Wój-
cik, dyrektor Centrum Integracji 
Społecznej, w którym odbywają 
się zajęcia. To jedna z nielicznych 
takich jednostek w woj. śląskim 
utworzona przez samorząd. Jed-
nostka bardzo potrzebna i cieszą-
ca się zainteresowaniem wielu 
osób. Od samego początku, kiedy 
to CIS rozpoczął działalność – we 
wrześniu 2011 roku, instytucja ta 
zajmuje się działaniem na rzecz 
osób długotrwale bezrobotnych. 
Motywuje ich do działania, uczy 
zawodu, by jak najlepiej „sprzeda-
ły” swoje umiejętności i zaprezen-
towały się u przyszłego pracodaw-
cy. Niedawno Centrum pozyskało 
kolejne ponad 1,5 mln zł unijnych 
środków na utworzenie Klubu In-
tegracji Społecznej w świętochło-
wickiej dzielnicy Lipiny. Dzięki 
temu w ciągu dwóch lat 240 osób 
bezrobotnych i nieaktywnych za-

wodowo weźmie udział w bez-
płatnych warsztatach, szko-
leniach, bezpłatnie skorzysta 
z pomocy prawnika, psychologa 
czy doradców zawodowego lub 
podatkowego. Z miliona złotych 
pochodzących z Brukseli skorzy-
stają także podopieczni Ośrodka 
Pomocy Społecznej. – Unia zapłaci 
za trzy projekty skierowane do osób 
starszych, bezrobotnych i dotkniętych 
problemami przemocy – zapewnia 
Danuta Piątek, dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej.
PROMOCJA MIASTA

Trzeba dodać, że dzięki środ-
kom unijnym prowadzona jest 
także kampania promocyjna 
reklamująca tereny inwestycyj-
ne Świętochłowic. Unia pokryje 
koszty związane z produkcją spo-
tu reklamowego, folderu promo-
cyjnego, a także akcji wizerunko-
wej na lotniskach i ogólnopolskich 
portalach internetowych.

SILESIA BUSINESS & LIFE

BASEN EKOLOGICZNY

Niebawem rozpocznie się budowa ekologicznego basenu, który ma powstać na Skałce w miejscu nieczynnego kąpieliska 
miejskiego. Zastosowane przy budowie rozwiązania technologiczne mają być bardzo nowoczesne i pierwsze tego typu w regionie, 
a drugie w Polsce. Woda oczyszczana ma być roślinami, przyjaznymi dla człowieka bakteriami i specjalną mieszanką kruszyw. 
Inwestycja pochłonie ponad 15 milionów zł, z czego 75 proc. pokryte zostanie nisko oprocentowaną pożyczką unijną z programu 
Jessica, a reszta kredytem. W miejscu tym ma powstać także park linowy i boiska do squasha. 

24
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Muzeum Powstań Śląskich

W 2011 roku Świętochłowice otrzymały ponad osiem milionów złotych środków unijnych na remont i przebudo-
wę budynku przy ul. Polaka 1 i utworzenie w nim Muzeum Powstań Śląskich. Opracowany został już program 
funkcjonalno-użytkowy. Planowane zakończenie realizacji zadania to 2014 rok.

Historia budynku przy Polaka 1
Budynek przy ul. Polaka 1 wzniesiony został w 1907 roku na potrzeby zarządu obszaru dworskiego Don-
nersmarcków. Zaprojektowali go Emil i Georg Zillmannowie, architekci z Charlottenburga koło Berlina, 
których dziełem na Śląsku są m.in. projekty osiedli Giszowiec i Nikiszowiec w Katowicach. Od 1916 roku (po 
włączeniu obszaru dworskiego do gminy) do kwietnia 1939 roku mieścił się tu urząd gminy Świętochłowice, 
w czasie II wojny światowej niemiecka Schutzpolizei, w latach 1945-1989 komenda milicji, a od 1989 roku 
policji. W noc sylwestrową na przełomie 1999/2000 roku komenda policji spłonęła. Od tego czasu budynek 
stał pusty i niszczał. 

Jak będzie wyglądać ekspozycja?
Ekspozycja opowiadać będzie o przeszłości, jednak rozwiązania w niej użyte będą jak najbardziej nowoczesne. 
Zwiedzający będą mogli korzystać z ekranów dotykowych i kiosków multimedialnych, w sali projekcyjnej obej-
rzą kilkunastominutowy film mówiący o powstaniach, podczas zwiedzania ważnym elementem będą też efekty 
świetlne i dźwiękowe. Ponadto każdy będzie mógł wziąć udział w grze strategicznej, quizie interaktywnym czy 
zagłosować w plebiscycie tak, jak miało to miejsce kilkadziesiąt lat temu. Nie zabraknie też tradycyjnych ekspo-
natów – sztandarów, fotografii, dokumentów, mundurów. Część z nich posiada Muzeum Miejskie w Świętochło-
wicach, reszta zostanie skompletowana w drodze zbiórki. Liczymy też na przychylność innych muzeów.

SILESIA BUSINESS & LIFE

www.700lat.swietochlowice.pl

W tym budynku będzie Muzeum Powstań Śląskich. Ekspozycja muzeum będzie multimedialna, a przez to atrakcyjna.
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Przepustka na światowe wybiegi
W REGIONIE

Każdego roku w ponad 55 krajach organizowane są narodowe edycje najbar-
dziej prestiżowego w świecie mody konkursu THE LOOK OF THE YEAR. W elimi-
nacjach bierze udział około 200 tysięcy młodych dziewcząt marzących o karierze 
modelki. Niektóre z nich, dzięki udziałowi w konkursie, otrzymują szansę na zro-
bienie kariery na najsłynniejszych wybiegach świata. 

Przewodnim celem tej imprezy 
jest wyselekcjonowanie i wypro-
mowanie nowych twarzy w świe-
cie modelingu. Z konkursem 
związane są takie modelki, jak 
Cindy Crawford, Alessandra Am-
brosio, Linda Evangelista, Naomi 

Campbell, Gisele Bundchen czy 
Kasia Smutniak. W corocznym 
światowym finale, który odbywa 
w Taorminie na Sycylii, wyłania-
na jest MODELKA THE LOOK 
OF THE YEAR, która podpisuje 
kontrakt z agencją MP Models 

w Mediolanie i rozpoczyna w ten 
sposób międzynarodową karierę. 
Wszystkie dziewczyny biorące 
udział w rywalizacji mają szansę 
na wygraną. 

Szansę na zwycięstwo w jubi-
leuszowym, bo trzydziestym już, 

32 SILESIA BUSINESS & LIFE
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światowym finale kon-
kursu będą też miały bez 
wątpienia laureatki fina-
łowej gali THE LOOK OF 
THE YEAR wojewódz-
twa śląskiego w 2013 r. 
Pierwsze miejsce podczas 
gali zajęła szesnastoletnia 
Karina Nowak pocho-
dząca z Żor. Tuż za nią 
na podium znalazła się 
Agnieszka Wise – dwu-
dziestolatka z Gliwic. Na 
trzecim miejscu uplaso-
wała się dziewiętnasto-
latka Patrycja Bilof z Biel-
ska-Białej. Fotoreporterzy 
swoją nagrodę przyznali 
dziewiętnastoletniej Mai 
Janoszek z Chełmka, a pu-
bliczność nagrodziła Pa-
trycję Bilof. Dzikie karty, 
dające szansę ich posia-
daczkom na dalszy udział 
w konkursie, otrzymały: 
bielszczanki: Magdalena 
Zaręba i Magdalena Boro-
deńko.

Prestiżowa gala THE 
LOOK OF THE YEAR wo-
jewództwa śląskiego 2013 
odbyła się 16 marca w Ka-
meliowym Zakątku w Biel-
sku-Białej i została zorga-
nizowana przez Agencję 
Modelek Prestige Edyty 
Dwornik i Gosi Sanetry. 
Finalistki zaprezentowały 
się w kolekcjach Natashy 
Pavluchenki, Wojtka Ha-
ratyka i Tomasza Karcza. 
W jury zasiedli m.in. spon-
sorzy: Klaudiusz Sevkovic 
– redaktor naczelny maga-
zynu SILESIA BUSINESS 
& LIFE, Ireneusz Bieleni-
nik z TVN, Greta Ludzie-
jewska – uczestniczka TOP 
MODEL oraz przedstawi-
ciele THE LOOK OF THE 
YEAR POLSKA.

(wt)
Foto: Piotr Chodak
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Nowa odsłona Business Lounge
i Fast Track na katowickim lotnisku

Dwie nowe inwestycje, ku ucie-
sze podróżnych, otwarto w lutym 
tego roku w Katowice Airport. 
Obie skierowane są do pasażerów 
biznesowych, szczególnie tych, 
którzy podróżują do krajów strefy 
Schengen. Statystyki pokazują, że 
na pyrzowickim lotnisku z miesiąca 
na miesiąc ich przybywa. Mowa tu 
o usługach Fast Track i Business Lo-
unge. Obydwie znajdują się w Ter-
minalu B. 

SILESIA BUSINESS&LIFE

Z REGIONU

AIRPORT KATOWICE

Fast Track, czyli tak zwanej szyb-
kiej ścieżki, należy szukać na pierw-
szym piętrze we wspomnianym 
już Terminalu B. To nowatorskie 
rozwiązanie w polskich portach re-
gionalnych. Fast Track umożliwia 
przejście indywidualnej kontroli 
bezpieczeństwa. Została jednak 
głównie stworzona w celu uspraw-
nienia odprawy, poprawy bezpie-
czeństwa oraz zapewnienia wyż-
szego komfortu przed wylotem. 

34
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Pasażerom skraca czas oczekiwania 
w długich kolejkach, w konsekwen-
cji czego uprzyjemnia czas przed 
wejściem do samolotu. Podróżni 
korzystający z Fast Track, dzięki 
ekspresowej odprawie mają więcej 
czasu na relaks przed podróżą.

Jeśli już o relaksie na katowickim 
lotnisku mowa, to nie sposób nie 
wspomnieć o drugiej usłudze, jaką 
jest Business Lounge. Salonik po-
wstał z myślą o pasażerach oczeku-
jących na odlot. Jak się okazuje, czas 
ten nie musi być ani czasem straco-
nym, ani męczącym. Business Lo-
unge usytuowany został w Termi-
nalu B w strefie odlotów Schengen. 
Otwarty jest siedem dni w tygodniu 
w godzinach od 4.00 do 20.00. Zo-
stał zaprojektowany przez świato-
wej klasy firmę Broadway Malyan. 
Luksusowe wnętrze i komfortowe 
wyposażenie zapewniają wypoczy-
nek i doskonały relaks przed podró-

żą lotniczą. Klienci saloniku mają 
nieograniczony dostęp do: prasy 
polskiej i obcojęzycznej, Internetu, 
telewizji oraz urządzeń biurowych. 
W oczekiwaniu na lot mogą też sko-
rzystać z szerokiej oferty gorących 
i zimnych napojów, w tym również 
wyselekcjonowanych napojów al-
koholowych oraz słodkich i zim-
nych przekąsek.

Bezpłatnie z usług Fast Track 
i Business Lounge mogą korzystać 
pasażerowie podróżujący z lotniska 
Katowice Airport w klasie biznes 
liniami Lufthansa i PLL LOT. Nie-
zależnie od klasy rezerwacyjnej, 
nowe udogodnienia skierowane są 
do posiadaczy kart Senator i HON 
Circle. Honorowane są również kar-
ty Airport Angel, Priority Pass czy 
Diners Club International. Pasaże-
rowie nie będący użytkownikami 
którejkolwiek z nich, jednak mają-
cy chęć bądź potrzebę skorzystania 

SILESIA BUSINESS&LIFE

z produktów Fast Track i Business 
Lounge, mogą wykupić u zarządza-
jącego tymi usługami roczny lub 
jednorazowy abonament, w ramach 
prowadzonego przez Katowice 
Airport programu Premium Card. 
Koszt dwunastomiesięcznego, nie-
limitowanego dostępu do obu opcji 
to 999 zł netto za osobę. 

Warto dodać, że czarna karta 
Premium Card uprawnia także do 
10-procentowej zniżki na zakupy 
w sklepach wolnocłowych Baltony 
oraz 30-procentowego rabatu na 
nocleg w hotelu DeSilva, położo-
nym w Pyrzowicach. W przypadku 
pasażerów, którzy rzadziej latają 
z Katowice Airport, a chcieliby sko-
rzystać z „szybkiej ścieżki” i saloni-
ku, istnieje możliwość wykupienia 
jednorazowego abonamentu. W ta-
kiej sytuacji wartość usługi Fast 
Track wynosi 40 zł netto, a Busi-
ness Lounge – 60 zł netto, natomiast 
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koszt pakietu to 90 zł netto. Płatności można dokonać kartą 
kredytową lub gotówką. Zakup można sfinalizować on-line 
oraz bezpośrednio w recepcji Business Lounge i Fast Track. 

Za opiekę nad pasażerami na przejściu Fast Track oraz w sa-
loniku Business Lounge odpowiada wyspecjalizowany Zespół 
ds. Obsługi Klientów Kluczowych. Każdy z członków persone-
lu biegle włada językiem angielskim i ukończył odpowiednie 
kursy, organizowane przez Europejską Akademię Dyplomacji 
z Warszawy. Więcej informacji na temat nowych usług Fast 
Track i Business Lounge można znaleźć na stronie interneto-
wej pyrzowickiego lotniska: katowice-airport.com/pl/biznes. 

Władze Katowice Airport podkreślają, że stawiają na roz-
wój ruchu biznesowego. Wiele wskazuje na to, że w katowic-
kim porcie lotniczym w przyszłości, i to niekoniecznie dale-
kiej, ma szansę powstać osobny terminal dla obsługi ruchu 
biznesowego, VIP-ów oraz prywatnych samolotów.

(wt)
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Aby zachęcić Państwa do przeczytania tego artykułu, chciałbym na samym po-
czątku przytoczyć trochę danych statystycznych z branży ubezpieczeniowej – co 
prawda dotyczą one USA, ale na pewno odzwierciedlają skalę problemu obejmu-
jącego również Polskę. Przedmiotem analizy jest stan posiadania osób 65-letnich, 
które zaczęły pracować w wieku 21 lat. Ich wynik finansowy po prawie 40 latach 
pracy przedstawia się, jak w zamieszczonym poniżej wykresie. 

Okazuje się również, że większość przed-
stawicieli wyżu demograficznego planuje 
pracować po siedemdziesiątce. Dlaczego? To 
proste. Otóż nie odłożyli oni dość pieniędzy, 
żeby móc przestać pracować. Jak to kiedyś 
powiedział najbogatszy człowiek świata, 
John D. Rockefeller: „Nie staniesz się bogatym 
dzięki swoim zarobkom, lecz dzięki swoim oszczęd-
nościom”. Jeśli chcesz wiedzieć, w jakim kie-
runku zmierzają Twoje finanse, to proponuję 
zadać sobie kilka pytań: 

– Ile zarabiałem, gdy zaczynałem moją ka-
rierę, gdy otwierałem moją pierwszą firmę?

– Ile zarabiam obecnie?
– Ile w międzyczasie zarobiłem pieniędzy 

(łączne dochody)?
– Ile obecnie posiadam łącznie pieniędzy? 
To pytanie można zadać sobie w inny 

sposób, być może bardziej obrazowy: jeśli 
dziś zaprzestałbym prowadzić firmę lub cho-
dzić do pracy, to jak długo mógłbym żyć na 
satysfakcjonującym mnie poziomie dzięki 
zgromadzonym środkom, bez konieczności 
wyprzedaży posiadanego majątku? 

W prosty sposób odpowiada na to pytanie 
znany niemiecki mentor w zakresie finansów 
osobistych, Bodo Schafer, który w książce 
„Droga do finansowej wolności” definiuje 
trzy poziomy indywidualnego zabezpiecze-
nia finansowego, do którego powinien dążyć 
każdy z nas, według poniższej kolejności:

Plan finansowy nr 1: „osłona finansowa”. 
Są to środki, za które „kupisz czas” w przy-

padku niespodziewanej sytuacji, uniemoż-
liwiającej Ci osiąganie dochodów w tym 
przejściowym okresie (np. zwolnienie z pra-
cy, ciężka choroba, konieczność likwidacji 
firmy). Zgromadzone na ten cel pieniądze 
powinny pozwolić Ci dostosować się do 
nowej rzeczywistości. Ich poziom można 
określić mnożąc wysokość miesięcznych 
wydatków przez liczbę miesięcy, na które 
mają wystarczyć (optymalnie: przynajmniej 
przez rok).

Plan finansowy nr 2: „bezpieczeństwo 
finansowe”. Jest to taki kapitał, który roz-
sądnie zainwestowany przyniesie Ci mie-
sięcznie takie odsetki, które pozwolą na stałe 
pokrycie Twoich obecnych miesięcznych 
wydatków. Przy założeniu średniorocznej 
historycznej stopy zwrotu z inwestycji ka-
pitałowych równej osiem procent, wysokość 
wymaganego tu kapitału obliczamy w spo-
sób następujący: bezpieczeństwo finansowe 
= obecne miesięczne wydatki x 150

Plan finansowy nr 3: „wolność finanso-
wa”. Obliczamy go w podobny sposób, jak 
w przypadku „bezpieczeństwa finansowe-
go”, z tą jednak różnicą, że zamiast obec-
nych miesięcznych kosztów życia wsta-
wiamy tu pożądane miesięczne wydatki, 
w związku z czym wzór wygląda następu-
jąco: wolność finansowa = pożądane mie-
sięczne wydatki x 150.

Plan wydaje się dość prosty, co nie ozna-
cza automatycznie, że jest łatwy. Chociażby 

z jednego prostego powodu: najpierw trze-
ba podjąć decyzję. Tym bardziej, że jeśli nie 
znajdziemy prawdziwego motywu, dla któ-
rego mamy budować własne „konto finanso-
wej wolności”, to nici z naszego planu. 

Poniżej przytaczam kilka sugestii i spo-
strzeżeń, które mogą pomóc przy podjęciu 
decyzji odnośnie budowania prywatnego 
kapitału. 

Najpierw płacę sobie. Kto jest najważniej-
szą osobą w Twoim życiu? Odpowiedz sobie 
szczerze na to pytanie – ty sam. Skoro tak 
jest, to dlaczego w momencie, gdy otrzymu-
jemy swoje wynagrodzenie (w pracy, swojej 
firmie), to najpierw płacimy innym osobom, 
instytucjom, sklepom za otrzymane rzeczy 
i usługi (abonamenty, rachunki, kredyty, 
leasing, zakupy… itd.), a dopiero na samym 
końcu (pod warunkiem, że coś zostało) pła-
cimy sobie (patrz: oszczędzamy)? 

Jeżeli chcesz to zmienić raz na zawsze, 
to powinieneś zrobić prostą rzecz: zmienić 
kolejność dysponowania Twoimi pieniędz-
mi – najpierw płacisz sobie, a dopiero potem 
innym. 

Płacę sobie systematycznie. Czy sporto-
wiec jest w stanie osiągać dobre wyniki na 
zawodach, trenując od czasu do czasu? Czy 
przedsiębiorca może rozwinąć swoją firmę 
angażując się w nią tylko wtedy, kiedy ma na 
to ochotę? Takich przykładów można przy-
toczyć niezliczoną ilość. Dlaczego więc inne 
zasady miałyby panować w inwestycjach, 
budowaniu własnego kapitału? 

Tak jak w innych dziedzinach życia, tak 
w oszczędzaniu również musimy być syste-
matyczni, żeby osiągnąć sukces. Jeśli potrafi-
my regularnie opłacać rachunki, raty kredy-

FINANSE – DIAMENT – DORADCY FINANSOWI

Dlaczego powinienem gromadzić prywatny kapitał?
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tów i inne stałe płatności, to czy nie jesteśmy 
w stanie również regularnie oszczędzać? 

„Płacę sobie przynajmniej 10 procent swo-
ich dochodów”. Tyle uznaje się za poziom 
oszczędzania, który w dłuższym okresie 
czasu może mieć dla nas odpowiednie zna-
czenie. Jednym słowem, jeśli oszczędzamy, 
to nie może to być ani za dużo, ani za mało 
w stosunku do naszych dochodów. Nie za 
dużo, bo oszczędzanie ma być przyjemne, 
nie za mało – bo nie chodzi tu o stworzenie 
sobie „psychologicznego alibi”, tylko o zgro-
madzenie konkretnej sumy, która będzie 
adekwatna do naszych aspiracji.

„Ale ja nie mam z czego oszczędzać”.
Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile pieniędzy 
wydajesz na rzeczy, które po jakimś czasie 
okazują się niepotrzebne, żałujesz ich zaku-
pu, albo bez których poradziłbyś sobie bez 
trudu? Czy wiesz jaką to stanowi część Two-
ich dochodów? Jako konsultant finansowy, 
często zadaję to pytanie moim rozmówcom 
i nierzadko słyszę odpowiedzi, że takich wy-
datków jest może 15, 20, a nawet 30 procent! 
Jeśli jeszcze tego nie robiłeś, to sugeruję Ci 
przeprowadzić taką analizę Twoich wydat-
ków (przez np. dwa, trzy miesiące), żeby 
przekonać się, ile możesz systematycznie 
oszczędzać, bez wpływu na poziom jakości 
Twojego życia. 

To do Ciebie należy znalezienie odpowie-
dzi na pytanie: czy wolisz dziś odczuć dodat-
kową natychmiastową przyjemność (zwią-
zaną z zakupem jakiejś rzeczy lub usługi) 
czy już teraz chcesz zacząć wyrabiać w sobie 
nawyk systematycznego oszczędzania, które 
przyniesie Ci odroczone w czasie, ale długo-
trwałe, korzyści?

„Ja wszystkie środki inwestuję w firmę”. 
Być może Twoja firma znajduje się obecnie 
w bardzo korzystnym okresie, ale pamiętaj, 
że tak postępując uzależniasz się od jednego 
źródła dochodu, jakim jest Twoja firma. Poza 
tym jedną z najczęstszych przyczyn ban-
kructw firm jest brak płynności finansowej. 
Zatem posiadanie odpowiedniego prywat-
nego kapitału (oddzielonego od majątku fir-
my) może znacząco ułatwić funkcjonowanie 
przedsiębiorcy w przyszłości, będąc buforem 
chroniącym go przed zawirowaniami w go-
spodarce, mogącymi dotknąć jego firmę

„Będę oszczędzać gdy będę mieć wol-
ne środki, nadwyżki”. Czy zauważyłeś, że 
wszechświat nie toleruje próżni? Że posprzą-

tane biurko jakoś mimowolnie zapełnia się 
z dnia na dzień papierami? Tak samo dzieje 
się z naszymi pieniędzmi. Jeśli nasze środ-
ki od razu nie zostaną zagospodarowane, 
zaoszczędzone, niemal za chwilę pojawia 
się jakaś „pilna” potrzeba, która powodu-
je, że już nie mamy „problemu” wolnych 
środków. W związku z czym okazuje się, 
że pojęcie nadwyżki jest czysto iluzoryczne. 
I jeśli mówimy, że zaczniemy oszczędzać 
kiedy pojawią się wolne środki, to oznacza, 
że oszukujemy samych siebie.

Jeśli inwestujesz długoterminowo, in-
westuj agresywnie: mimo zawirowań na 
rynkach finansowych, które towarzyszą 
im od początków ich istnienia, rynek akcji 

w długim okresie czasu przynosi atrak-
cyjniejsze stopy zwrotów od inwestycji 
w mniej zmienne aktywa. Kiedy rynek fi-
nansowy podlega wahaniom i rosną u Cie-
bie emocje, pamiętaj o swoim celu: po co 
inwestujesz, jaki jest horyzont czasowy 
Twojej inwestycji?

Powyższy wykres ukazuje różnicę 
w wyniku na inwestycji w klasyczny pol-
ski fundusz akcyjny (tu: UniKorona Akcje) 
i w polski fundusz pieniężny odpowiada-
jący lokacie bankowej (tu: UniKorona Pie-
niężny) za minione 10 lat. Jak widać, cier-
pliwość popłaca. 

Stopy zwrotu za okres od 1.01.2003 do 
31.12.2012 (10 lat): 

• UNK3 (UniKorona Akcji): 229,48%
• UNK4 (UniKorona Pieniężny): 67,37% 
„Bądź ostrożny, gdy inni są chciwi i bądź 

chciwy, gdy inni są ostrożni”. To słowa naj-
większego inwestora giełdowego i jednego 
z najbogatszych ludzi na świecie – Warrena 
Buffeta. Mówiąc inaczej, kupuj, gdy jest ta-
nio, sprzedawaj, gdy jest drogo. Większość 

ludzi inwestujących w agresywne instrumen-
ty finansowe nie stosuje jednak tej zasady, po-
nieważ podlega emocjom. W związku z czym 
inwestują „na górce” i sprzedają „na dołku”, 
patrząc na wyniki minionych okresów. I na 
tym tracą. Dlatego ty powinieneś zachowy-
wać się inaczej niż stado, bo to jednak 10 
procent ludzi posiada 90 procent światowego 
bogactwa, a nie na odwrót. 

„Rynki byka rodzą się na pesymizmie, wzra-
stają na sceptycyzmie, dojrzewają na optymizmie 
i umierają na euforii. Czas maksymalnego pesy-
mizmu jest najlepszym czasem na kupno, a czas 
maksymalnego optymizmu jest najlepszym czasem 
na sprzedaż”.

Sir John Templeton 

(założyciel funduszy Templeton) 
Zgodnie z powyższym, czas kryzysu jest 

najlepszym momentem na rozpoczynanie 
bądź wchodzenie w inwestycje. Dziś mamy 
do czynienia z rynkiem kupującego i to ku-
pujący dyktują warunki na rynku. Rozpoczy-
nając inwestycje w okresach spowolnienia 
mamy dużą szansę, że zakupione aktywa nie 
będą przewartościowane i przyniosą oczeki-
wane stopy zwrotu.

Dziś otwierają się nowe możliwości inwe-
stycyjne: nadszedł idealny czas na rozpoczę-
cie inwestycji.

Autor powyższego artykułu jest konsultan-
tem finansowym firmy „Diament – Doradcy 
Finansowi”, która, opierając się na doświad-
czeniach płynących z własnych inwestycji, 
pomaga swoim klientom w budowaniu ich 
prywatnego zaplecza finansowego.

Andrzej Hałabis, wiceprezes Zarządu
Włodzimierz Łapczuk – konsultant finansowy

„DIAMENT” – Doradcy Finansowi Sp. z o.o.
www.diament-df.pl

Stopy zwrotu za okres 01.01.2003 – 31.12.2012 (10 lat): 
• UNK3 (UniKorona Akcji) : 229,48%
• UNK4 (UniKorona Pieniężny) : 67,37% 
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SYLWETKA

Marek CZYŻ
Z uczciwie niezaspokojoną pasją

Chciałbym, by do polskich mediów dotarła moda na posiwiałych anchormanów, 
jak w amerykańskiej telewizji. Mówię to z perspektywy człowieka, który z coraz 
większym trudem odczytuje cyfry własnego peselu. Żarty się skończyły...

– Paralelizm polityczny w me-
diach publicznych kontra w komer-
cyjnych. Gdzie większy obiekty-
wizm?

– Dziennikarstwo obiektywne to 
kategoria raczej muzealna. I chyba 
dobrze, że tak właśnie jest, bo co to 
znaczy obiektywny? Bezstronny? A 
niby dlaczego taki powinien być? 
Dziennikarz ma pełne prawo do wła-
snych poglądów i manifestowania 
ich, a jedyne, czego powinien uni-
kać, to kłamstwa. W ten sposób do-
cieramy do sedna. Dziennikarstwo 
to uczciwość, a niekoniecznie obiek-
tywizm. Dziennikarze mogą (ba, są 
w istocie właśnie po to „stworzeni”) 
zaproponować odbiorcy przekazu ja-
kiś punkt widzenia na rzeczywistość. 
Przy obecnej mnogości tych punk-
tów widzenia jest w czym wybierać, 
więc nikt nie sięga po informacyjny 
monopol. W każdym kiosku można 
przecież kupić „Wprost”, ale rów-
nież „Sieci”, „Gazetę Wyborczą” czy 
„Nasz dziennik”. Póki nie trafiają się 
tam ewidentne łgarstwa, których nie 
da się obronić, wszystko jest w po-
rządku. Każdy ma możliwość wybo-
ru rzeczywistości, która swoją barwą 
i cieniem najbardziej go przekonuje. 
Oczywiście wszystkie moje dotych-
czasowe stwierdzenia dotyczą tylko 
tzw. publicystyki.

– Bo już dziennikarz informacyj-
ny musi nie tylko dbać o uczciwość, 
ale też unikać komentarza...

– W przekazie informacyjnym 
mówimy o faktach, a o nich się nie 

dyskutuje. Fakty się podaje. Kłopot 
w tym, że chyba jedynym newso-
wym programem w polskiej ofercie 
telewizyjnej jest „Teleexpress”. Cała 
reszta tego typu przekazów – po-
cząwszy od „Wiadomości”, a skoń-
czywszy na „Faktach” – to magazy-
ny pełne felietonów i pokusa użycia 
komentarza w nich pojawia się zbyt 
często.

– A z kolei w debatach publicz-
nych za pośrednictwem telewizji 
często nie używamy merytorycz-
nych i pełnych klasy argumentów.

– Spokojne, merytoryczne i pełne 
klasy debaty nie występują w przy-
rodzie. Głównie dlatego, że nie da się 
sprzedać czegoś, co jest pozbawione 
emocji. Telewizyjna rzeczywistość 
polega na sprzedawaniu właśnie 
tego typu wartości. Program bez od-
powiedniego poziomu oglądalności 
nie ma sensu tak dla widza, jak dla 
producenta, a na uczestniku debaty 
kończąc. Pozostaje tylko pytanie: 
czy to widzowie uczynili telewizję 
taką, czy może telewizja wychowała 
takiego widza? 

– Czy odpowiedź przypadkiem 
nie leży gdzieś po środku?

– Tak naprawdę rozstrzyganie tej 
kwestii nie ma większego znacze-
nia. Ten, kto próbuje tworzyć tele-
wizję bez emocji, elementu sporu i 
w miarę wysokiej jego temperatury, 
nie odniesie sukcesu. Natomiast zu-
pełnie inną rzeczą jest poziom tego 
konfliktu, argumentów, postaw 
przeciwnych stron i języka, którym 

się posługują. W tym punkcie reflek-
sji dochodzimy do istoty sprawy. 
Wieściło już o niej wielu intelektu-
alistów, językoznawców, etyków 
i innych pięknoduchów, z których 
politycy się śmieją, bo nie dla nich 
odstawiają na antenie cały ten show. 
Ten „pokaz” ukierunkowany jest na 
wyborców (swoich obecnych i przy-
szłych) klanów i plemion. Bowiem 
te wspomniane klany i plemiona 
wyją z radości, gdy politycy rzucają 
się sobie do gardeł. 

– Płytkie potrzeby odbiorców?
– Z pewnością nie wszystkich. 

Tacy uczestnicy politycznych zatar-
gów dla jednych uchodzą za cha-
mów, a dla innych za wyrazistych 
demiurgów. Część odbiorców widzi 
w tym wulgarnym polityku igno-
ranta przeciwnej strony sporu, a po-
zostali postrzegają go w kategoriach 
twardego gracza. Bardzo prosto 
można podsumować kwestię debat 
publicznych w telewizji: nie ma w 
studiu jatki – nie ma widza, a jak nie 
ma widza – telemetria nurkuje. Po 
prostu koło zamknięte.

– Rzeczywiście, widać tutaj jasną 
zależność. A od czego Pan uzależ-
niał swoją decyzję związaną z wy-
borem publicznej stacji telewizyj-
nej?

– Nie było się czym specjalnie 
kierować w tym zakresie, bo wybór 
jako taki nie istniał. Komercję, w 
której tkwiłem, musiałem opuścić 
z powodów... powiedzmy pryncy-
pialnych, a alternatywną ofertę zło-
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Gdzie są (i czy w ogóle istnieją?) granice rozrywki i informacji w komercyjnym i bardziej misyjnym odzwierciedlaniu 
rzeczywistości w telewizji? Obiektywnie mówić do widzów, to mówić uczciwie czy zgodnie z prawdą, a może jedno i 
drugie? Nasycenie emocji i wykrzesanie elementów antagonizmu w przekazie medialnym musi być czy może? O tym 
wszystkim z nieukojoną, niezaspokojoną i wciąż niemijającą pasją pokazywania świata opowiada Marek Czyż.

SILESIA BUSINESS & LIFE

Foto: Dział Oprawy i Promocji Programu TVP
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żyła mi „stacja Matka”. Dobrze się 
znamy. Spędziłem tam kilkanaście 
lat zanim trafiłem do telewizji ko-
mercyjnej. 

– A na początku Pana pracy, co 
przede wszystkim decydowało?

– Wtedy właściwie również nie 
było wyboru, ale z innego powodu. 
Kosmos, przestrzeń medialna była 
pusta. Istniała telewizja publiczna i 
tylko ona. 

– Czy nadal dostrzega Pan różnice 
w formie, treści, kontekście i pozio-
mie impresyjności informacyjnych 
przekazów w telewizji komercyj-
nej i publicznej? Ten antagonizm 
wydaje się coraz bardziej zanikać. 

– Różnica jest oczywista. W me-
diach prywatnych i komercyjnych 
istnieje wyraźny prymat elementów 
przekazu ciekawych nad tymi, które 
są realnie ważne. W takich stacjach 
proporcje jednych i drugich są do-
syć zachwiane. Budując spiegel, czy-
li układ wydania na czołówkę, zwy-
kle trafia tam skok na spadochronie 
ze stratosfery, a nie wizyta premiera 
np. w Pekinie. 

– Czyli po prostu infotainment?
– Wizyta premiera na niewiele się 

przyda zwykłemu Kowalskiemu 
i w niewielkim stopniu go zainte-
resuje, bo treść przekazu, jak i „ob-
razek” do niego, są nijakie. Widz 
przez mniej więcej 12 sekund będzie 
oglądać taką informację, a potem 
użyje pilota. Co więcej, może już nie 
wrócić do końca wydania, a prze-
cież pożądane jest, żeby zobaczył 
do końca 20-minutowe wydanie 
informacji. Rozwiązanie tego pro-
blemu jest proste – albo uda nam się 
go przykuć do fotela i wtedy pew-
nie rozluźni pośladki po prognozie 
pogody, albo wybierze konkurencję 
lub inny kanał. 

– Ale jak jesteśmy publicznym 
nadawcą, to nie mamy wyboru i 
musimy tak posłużyć się „premie-
rem w Pekinie”, by – mimo wszyst-
ko – pośladki naszego widza jak 
najdłużej nie były rozluźnione...

– No cóż... premier w Pekinie kie-

rowany jest na czołówkę, bo ktoś 
musi to pokazać. Telewizja publicz-
na właśnie od tego jest. Powinna 
przedstawiać sukces jakiejś funda-
cji, kłopoty miejskiej biblioteki czy 
konkurs na wójta roku. Tak być po-
winno, ale publiczne media i tak bie-
gną w tym wyścigu rozrywki nad 
informacją. Robią to kompletnie bez 
sensu, ale też kompletnie nie mając 
wyboru w obecnej sytuacji.

– Co miało kiedyś, a co ma dziś 
zawodowo dla Pana sens?

– Priorytety się zmieniają, bo się 
rozwijamy... Z miejskiego „psa na 
newsy” stajemy się wydawcą, z 
prezentera publicystą i tak dalej. 
Każdy z tych zawodów wymaga 
innego warsztatu, innych cech oso-
bowości. Zawsze najważniejsze jest 
to, co czyni z człowieka dziennika-
rza – nieukojona, niezaspokojona i 
niemijająca ciekawość świata. Jeśli 
jej zabraknie, to musimy poszukać 
innego zawodu.

– Miernikiem satysfakcji dzien-
nikarskiej jest interesujący roz-
mówca?

– Czasem rozmówca jest ciekawy, 
rozmowa emocjonująca, a widownia 
powyżej konkurencji – wszystkie te 
elementy są budujące. Poza tym sa-
tysfakcja pojawia się zawsze wtedy, 
gdy nasza rozmowa na wizji staje 
się powodem do cytatu w innych 
mediach. Albo jako pierwsi dowia-
dujemy się czegoś, czym potem żyją 
inne media lub też kiedy ciekawą 
rozmową udaje nam się wykreować 
newsa. Satysfakcjonujące są rów-
nież sytuacje, w których bohater 
dnia jest najpierw w naszym studiu, 
a dopiero potem u konkurencji. No 
i oczywiście momentem, który jest 
motywujący zawodowo, jest ten, 
gdy gościmy na antenie kogoś, kto 
dawno wywiadu nie udzielał. Jed-
nak w realiach rutyny kanału in-
formacyjnego takie chwile to raczej 
radość teoretyczna.

– Znacznie mniej rutyny przy-
sparza dziennikarstwo publicy-
styczne?

– Publicystyka ma swoje mocne 
strony tylko wtedy, gdy uprawiamy 
jej prawdziwą postać. Ten typ dzien-
nikarstwa jest dosyć trudny, bo wy-
maga wiedzy, pamięci, antenowego 
refleksu, czasem mocnych nerwów, 
asertywności i jeszcze wielu innych 
cech. Te wymogi powodują, że do-
brych publicystów w Polsce jest 
niewielu. Jednak niepodważalnie to 
fascynująca praca, dająca szansę na 
rozmowę z ludźmi, których absolut-
na większość widzów widuje tylko 
w mediach. Co więcej, większość 
może ich tylko słuchać, a publicysta 
ma okazję ich o coś zapytać. Może 
spowodować też, że to rozmówcy 
go słuchają lub też muszą się przed 
nim tłumaczyć... Z drugiej strony 
ma to też pewną przykrą stronę – 
siadając do rozmowy z politykiem, 
wiem, że będzie łgał. Choć wiado-
mo z założenia, że polityka oparta 
na samej prawdzie traci sens, to taka 
świadomość jest przykra. Na szczę-
ście trafiają się także rozmówcy spo-
za polityki. 

– Abstrahując od zakłamania po-
lityków – newsy nie dorównają ni-
gdy publicystyce?

– Newsy w moim przekonaniu 
mają jedną paskudną cechę. Świat 
i sposób, w jaki go opisują, są dla 
mnie już za szybkie. Pozostaje mi 
tylko podziwiać młodszych kole-
gów.

– Dziennikarskie wspomnienia 
związane ze Śląskiem – jak z dzi-
siejszej perspektywy postrzega 
Pan tamten okres?

– To jest ciągle moja „wanna z 
ciepłą wodą”, do której bardzo tęsk-
nię. Pewnie dlatego, że tam właśnie 
zaczynałem. Byłem wtedy młodszy 
i znacznie więcej było przede mną. 
Tamten okres był czasem odkrywa-
nia z dużą radością przeznaczenia i 
jednocześnie powołania do zawodu 
dziennikarza. Wtedy byłem – i chy-
ba ciągle jestem – trochę chory na 
radio. Razem z moim wielkim przy-
jacielem Kamilem Durczokiem tra-
filiśmy do telewizji, prosto z radia 
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Marek Czyż – dziennikarz, prezenter informacyjnych programów telewizyjnych. Jest absolwentem 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przygodę z dziennikarstwem zaczął od pracy w Radiu Top, potem 
związał się z TVP 1, gdzie prowadził takie programy, jak: „Monitor Wiadomości” czy „Gość Jedynki”. Przez 
pewien czas zajmował się dziennikarstwem publicystycznym w TVP 3 i był reporterem „Aktualności” 
w TVP Katowice. W latach 2009-2011 związał się z telewizją Silesia, w której pełnił też funkcję dyrektora 
programowego. Obecnie prowadzi takie programy, jak: „Forum” i „Minęła dwudziesta” w TVP INFO.

Foto: Dział Oprawy i Promocji Programu TVP
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właśnie. I nie było oczywistym, że 
to się uda. Jednak każdy miesiąc, 
rok pokazywał, że to dobra zmiana 
i możliwa. Wspomnienia z począt-
ków pracy, to zawsze taka lukrowa-
na nostalgia, ale nic na to nie pora-
dzę. 

– „Aktualności” i „Silesia Infor-
macje” to już niespecjalnie lukro-
wany układ... 

– „Silesia Informacje” to ciągle 
lepszy produkt niż „Aktualności”. 
Są atrakcyjniejsze wizyjnie, bardziej 
zaawansowane technologicznie i 
tego wyścigu program informacyjny 
w TVP 3 nie wygra. Może stałoby się 
to możliwe w sytuacji, gdyby zmie-
nili studio na znacznie większe, ale 
to są oczywiście duże koszty. „Si-
lesia Informacje” prezentują więcej 
newsów własnych – były czasy, w 
których stanowiły autentycznego 
newsmakera w regionie. Poza tym 
chyba liczba cytowań w środkach 
przekazu też jest na korzyść pro-
gramu newsowego TVS. Nie jest 
to jednak zjawisko zaskakujące, bo 
centralne anteny telewizji publicz-
nej uczyniły ze swoich ośrodków 
regionalnych roboczego konia do 
produkcji surówek, czyli wkładów 
w postaci setek i obrazków do swo-
ich materiałów. „Aktualności” po 
prostu nie mają kiedy pracować na 
swój wizerunek.

– Przez mniej więcej dwa lata 
pracował Pan jako dyrektor progra-
mowy nad wizerunkiem Telewizji 
Silesia.

– Czas mojego dyrektorowania 
to nie był czas kreowania ramówki, 
tylko ratowania stacji. Wystartowa-
liśmy z nią w 2008 roku z bardzo 
ambitnym i drogim programem, ale 
po kilku miesiącach Europę dopadł 
kryzys. Beniaminek na reklamo-
wym rynku musi wywalczyć sobie 
pozycję, tymczasem cierpieli nawet 
starzy wyjadacze. Wiedziałem, że 
1 procent udziału w rynku komer-
cyjnym zapewni nam przetrwa-
nie i bezpieczny rozwój, jednak to 
było bardzo trudne zadanie. No i w 
końcu pojawił się wymóg redukcji 

programu... Aż do czasu, gdy się 
okazało, że w stacji ubywa dzienni-
karstwa ze względu na fakt, że jest 
drogie. To był moment, kiedy uzna-
łem, że „trzy lata i starczy”. Nato-
miast patrząc dzisiaj na ramówkę 
tej telewizji stwierdzam, że jak na 
stację komercyjną, w jej ramówce 
od początku było za dużo pozycji 
misyjnych.

– Zdarzają się Panu momenty 
pozytywnego regionalnego patrio-
tyzmu?

– Staram się, ale ze mną jest ten 
kłopot, że bardziej ze mnie gó-
ral niż Ślązak. Teraz obudzili się 
wszyscy historyczni puryści i od-
syłają mnie do szkoły, bo według 
nich pod Czantorią też jest Śląsk. 
Gadaj zdrów! Od moich obecnych 
sąsiadów różni mnie wszystko – od 
gwary, przez obyczaj, kuchnię, mu-
zykę aż po zabór. Jednak niewątpli-
wie uwielbiam Górny Śląsk, bo w 
końcu żyję tu już 26 lat... Choć na 
emeryturę wracam pod Czantorię.

– Jak z centralnego ośrodka me-
diów – z Warszawy – rysuje się 
śląska przestrzeń medialna?

– O mnie i moich kolegach mówią 
w Warszawie „desant ze Śląska”. W 
istocie jest nas tam wielu. Świadczy to 
tylko o tym, że „Śląska Szkoła Dzien-
nikarstwa Wszelakiego” to potęga. 
Wystarczy chociażby wymienić takie 
nazwiska, jak Kamil Durczok – TVN, 
Bartek Dąbrowski – TOK FM, Rafał 
Olejniczak – Radio ZET, Piotr Baron – 
Trójka, Jan Dziadul – prawdziwy ary-
stokrata tego zawodu, pisze dla „Po-
lityki”. W samym TVP INFO Ślązacy 
mogliby realizować cały program, bo 
począwszy od asystenta, przez kie-
rownika produkcji i wydawcę, aż po 
prezentera mają śląskie korzenie. 

– Ma Pan jakieś utopijne wizje 
polskich mediów?

– Chciałbym, by do polskich me-
diów dotarła moda na posiwiałych 
anchormanów, jak w amerykańskiej 
telewizji. Andrzej Turski – oto wzór 
kariery! Mówię to z perspektywy 
człowieka, który z coraz większym 
trudem odczytuje cyfry własnego 
peselu, ale jeszcze widzi pierwsze 
dwie i ma też świadomość, że żarty 
się skończyły. I to jakiś czas temu.

Rozmawiała Dominika Tkocz
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– Coraz częściej na drodze efektyw-
nego prowadzenia biznesu możemy 
spotkać młode kobiety, które otwarte 
są na wielostronną działalność i wy-
zwania. Jak Pani osobiście odnalazła 
się w tym świecie? Czy są jakieś szcze-
gólne cechy, które należy posiadać?

– Wszystko zależy od odpowiednie-
go podejścia i nastawienia. Dlatego też 
możliwość objęcia stanowiska prezesa 
zarządu potraktowałam jako wyzwa-
nie. Należy pamiętać, że kierowanie 
dużą firmą wymaga sporej samodyscy-
pliny, organizacji czasu oraz przedsię-
biorczości. Praca ta jednak daje również 
ogromną radość z osiągania zarówno 
mniejszych, jak i większych sukcesów.

– Co zdecydowało, że postanowiła 
Pani objąć stanowisko prezesa dużej 
spółki?

– Były to plany, do których od daw-
na dążyłam, dlatego propozycja ob-
jęcia tego stanowiska umożliwiła mi 
osiągnięcie spełnienia zawodowego, 
i w związku z tym decyzję tę podjęłam 
w pełni świadomie. Ponadto niezwykle 
zachwycił mnie pomysł Huberta Frei-
dla o stworzeniu międzynarodowej 
wspólnoty zakupowej oraz jej dyna-

Rozmowa z Marthą Krolikowski, prezes Zarządu Lyoness Poland Sp. z o.o.

miczny rozwój i nieograniczone moż-
liwości, a także bardzo cenna dla mnie 
działalność charytatywna obu fundacji 
Lyoness – Child & Family i Greenfinity 
Foundation.

– Zapewne miała Pani jakieś obawy, 
trudności lub przeszkody? Jak udało się 
Pani je pokonać?

– Przede wszystkim trzeba mieć silną 
osobowość i nauczyć się pewnego ro-
dzaju dystansu, w tym do samego siebie. 
Wszelkie przeszkody należy traktować 
jako wyzwanie i nauczyć się je rozwiązy-
wać – trudności są po to, by je przezwy-
ciężać, a decyzje po to, by nie obawiać się 
ich podejmowania.

– Jak na tle innych krajów europej-
skich wygląda polski rynek pod wzglę-
dem kobiet odnoszących sukces w biz-
nesie?

– Nie można jednoznacznie stwier-
dzić, że Polska w tym względzie bardzo 
odbiega od innych krajów. W państwach 
Europy Zachodniej kobieta na kierowni-
czym stanowisku to zjawisko szeroko ak-
ceptowalne i szanowane. W Polsce jest to 
wciąż świeży temat, skutkiem czego nie 
wszędzie panuje jeszcze tak entuzjastycz-
ne nastawienie względem tej kwestii. Pol-

skie kobiety działające w obszarze bizne-
su dowiodły jednak, że potrafią stworzyć 
i kierować nowoczesnym przedsiębior-
stwem. 

– Co jest dla Pani najważniejsze 
w prowadzeniu biznesu?

– Przede wszystkim zbudowanie do-
brego, kompetentnego zespołu, w którym 
współpraca przebiega sprawnie. Kierując 
firmą trzeba mieć na uwadze, że każdy 
dział codziennie zajmuje się wieloma 
sprawami. Istotne jest dla mnie, by ota-
czać się takimi osobami, od których mogę 
się jeszcze wiele nauczyć i jednocześnie 
stawiać sobie nowe wyzwania – jesteś tak 
dobry jak twoje najsłabsze ogniwo.

– Czym jest dla Pani sukces – jak go 
Pani definiuje?

– Uważam, że sukces jest kwestią indy-
widualną. Dla niektórych może wiązać 
się ze stabilizacją życia prywatnego, a dla 
innych z dynamiczną karierą zawodową. 
To również przezwyciężanie własnych 
słabości. Dla mnie sukces ma wielowy-
miarowe podłoże – nie potrafię odnieść 
go wyłącznie do jednego aspektu życia. 

– Jak ważny według Pani jest sport 
i edukacja w drodze do rozwoju bizne-
su? Czy może to w jakikolwiek sposób 
pomóc?

– Oczywiście! Zarówno edukacja, jak 
i sport, to dziedziny pomagające osią-
gnąć sukces i rozwój biznesu. Odpowied-
nia wiedza, spryt i oryginalny pomysł 
często prowadzą do owocnego rozkwitu 
działalności. Sport natomiast łączy różne 
środowiska i pokolenia. Co więcej, jest 
świetną podstawą do promocji i pozyska-
nia nowych kontaktów. Ponadto, szcze-
gólnie dobrze kształtuje charakter i silną 
wolę, dzięki czemu stajemy się bardziej 
wytrwali. Zarówno w biznesie, jak i ży-
ciu prywatnym, nie można od razu się 
poddawać i właśnie to szczególnie zafa-
scynowało mnie w sporcie!

– Dziękuję za rozmowę.

Kobiety biznesu: realny sukces w zasięgu
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Z współzałożycielem i przewodniczą-
cym Rady Nadzorczej firmy Clearex w 
Chorzowie Zdzisławem Wolnym roz-
mawia Wioletta Tkocz.

?

Ćwierć wieku z sukcesem w biznesie
FIRMY REGIONU

– Firma Clearex na rynku istnieje 
już ćwierć wieku. Jaka jest recepta 
na takie długie i efektywne działa-
nie w biznesie?

– Myślę, że nie ma gotowej recepty. 
Na to składa się oprócz ciężkiej pracy, 
wytrwałości i cierpliwości również 
odrobina szczęścia. Jest ono waż-
ne, bo z wielu firm, które powstały 
ćwierć wieku temu pozostało na ryn-
ku niewiele. Z mojej obserwacji wy-
nika, że przetrwało ich  maksymalnie 
niecałe 5 procent. Wiadomo, że firmy 
ewoluują, zmieniają właścicieli, pro-
fil, miejsce działalności. Generalnie 
ludzie robią biznes przez tyle lat, ale 
nie zawsze pod tą samą nazwą, w tej 
samej siedzibie.

– Wam się to udało. Wprawdzie 
też ewoluowaliście, bo tego w biz-
nesie nie da się uniknąć, ale główny 
trzon firmy pozostał?

– Wiele się zmieniło ale w ramach 
jednej firmy i jednego podmiotu. 

Zmiany usług czy w danym okresie 
produkcji były nieuniknione. Jeśli na-
tomiast chodzi o ludzi to najważniej-
sze osoby, związane z zarządzaniem 
firmą mają w Clearexie co najmniej 
15 – letni staż pracy.  Mam tutaj na 
myśli: dyrektora, osoby z marketin-
gu, te zajmujące się przetargami czy 
logistyką, kadrową i główną księgo-
wą. To trzon osobowy firmy, który 
jest niezmienny od lat. 

– Firma powstała w Chorzowie w 
lutym 1988 roku. Jak wspomina Pan 
tamten czas?

– Działalność zaczynaliśmy od 
pracy rąk własnych. Było nas czte-
rech, jednym z naszych wspólnych 
zainteresowań była wspinaczka 
skałkowa. Tę umiejętność postano-
wiliśmy wykorzystać do zarabiania 
pieniędzy. Zaczynaliśmy od usług 
ogólnobudowlanych. To były głów-
nie specjalistyczne roboty na dużych 
wysokościach i w miejscach trudno-

dostępnych, przy użyciu sprzętu al-
pinistycznego. 

– Na produkcję postawiliście w 
roku 1990. Od czego zaczynaliście?

– Produkowaliśmy wyroby stolar-
skie, była to szeroko pojęta galante-
ria ogrodnicza, głównie: kwietniki, 
skrzynie, donice czy dwulitrowe 
ozdobne beczki na alkohol. Weszli-
śmy z naszą produkcją na rynek 
europejski. 85 procent trafiało do 
Holandii, Belgii, Niemiec, Francji, a 
nawet Szwecji czy Norwegii. Był to 
trudny okres w firmie, bo nieustan-
nie musieliśmy inwestować w nowe 
narzędzia. Produkowaliśmy krótkie 
serie, były to produkcje na zamówie-
nie. Staliśmy się małym laboratorium 
stolarskim. Mieliśmy dwie stolarnie,  
jedną na terenie Zakładów Chemicz-
nych „Hajduki” w Chorzowie, gdzie 
zadomowiliśmy się na dłużej i stwo-
rzyliśmy siedzibę firmy, wykupując 
część terenu, drugą w okolicach Czę-
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stochowy. Produkcję zakończyliśmy 
w 1995 roku. 

– Biznes nie lubi pustki. Mniej 
więcej w tym samym czasie posta-
wiliście na produkcję okien.

– W połowie 1994 roku zakupili-
śmy oprzyrządowanie do produk-
cji okien i zaczęliśmy produkować 
nietypową stolarkę. Tą produkcją 
zajmowaliśmy się do 1997 roku. Zro-
zumieliśmy wówczas, że nie wytrzy-
mamy konkurencji z firmami, które 
w taką produkcję są zaangażowane 
od lat. W związku tym zajęliśmy się 
dystrybucją, montażem i serwisem, 
współpracując z najlepszymi pro-
ducentami okien na polskim rynku. 
Dziś mamy swoją renomę i jesteśmy 
partnerem, o którego na Śląsku za-
biegają producenci.

– Ważny obszar w rozwoju firmy 
nadal stanowią usługi budowlane. 
Waszą pracę widać w niejednym 
mieście na Śląsku.

– Świadczymy usługi w zakresie 
usług budowlanych, remontowych 
i inwestycyjnych. Wykonujemy ter-
momodernizacje, montaż okien  i 
drzwi oraz renowacje obiektów 
zabytkowych. Jesteśmy znani z re-
nowacji zabytków, w tym zakresie 
mamy na swoim koncie sporo osią-
gnięć. Odnowiliśmy miedzy innymi 
część obiektów na terenie  Browarów 
Tyskich. Sporo budynków w Cho-
rzowie, Rudzie Śląskiej i Świętochło-

wicach też zyskało nowy wizerunek 
dzięki firmie Clearex.

– Co z perspektywy 25 lat jest 
największym sukcesem firmy Cle-
arex?

– Cenię sobie to, że mamy opinię 
firmy stabilnej, takiej, której można 
zaufać. Na rynku jest to ogromny 
kapitał. To też pozwoliło nam prze-
trwać 25 lat. 

– Jakie są wasze najmocniejsze 
strony?

– Trudno jednoznacznie odpowie-
dzieć. Na pewno: solidność, termi-
nowość, i zaufanie, które udało nam 
się zdobyć u klientów. Myślę, że na 
to zaufanie najbardziej zapracowali-
śmy. W naszej branży jest tak, że wy-
konanie sprawdza się w dłuższym 
okresie czasu. Najczęściej dopiero po 
latach można tak naprawdę ocenić 
solidność naszej pracy, obserwując 
na przykład stan budynku, który kie-
dyś odnawialiśmy. Myślę, że przede 
wszystkim na tym polu jesteśmy do-
brze postrzegani. Nasza praca i so-
lidność sprawdza się po latach.

– W jaki sposób świętowaliście 
jubileusz 25-lecia?

– Bardzo skromnie i kameralnie. 
Nie było oficjalnych obchodów. Cza-
sy są trudne więc wybraliśmy taką 
drogę świętowania.. Z okazji 25 – 
lecia wydaliśmy jednak specjalny 
medal okolicznościowy. A wracając 

do obchodów, jak doczekamy jubile-
uszu30 – lecia to postaramy się przy-
gotować coś specjalnego. 

– Jeśli już jesteśmy przy 30-leciu. 
Jak chciałby pan widzieć firmę za 
pięć lat?

– Pamiętam jeszcze nasze 20-lecie. 
Te pięć lat szybko minęło i nic spe-
cjalnego czy ponadstandardowego 
w firmie się nie wydarzyło. Fajnie 
byłoby gdybyśmy mogli na 30-lecie 
pochwalić się wdrożeniem nowego 
produktu czy innymi nowymi pro-
pozycjami. 

– Może więc Pan nieco zdradzić 
plany rozwojowe firmy Clearex na 
najbliższy czas?

– W ramach firmy i najbliższego 
otoczenia staramy się pracować nad 
nowym projektem, ale za wcześnie 
jeszcze o tym mówić. Jest to jednak 
coś nowego, co odróżni się od tego 
co robiliśmy dotychczas. Trudno 
mówić w tej chwili o terminie re-
alizacji, bo jest to projekt kilkuletni. 
Efekty nie będą od razu widoczne 
gołym okiem. 

– Czego z okazji jubileuszu mogę 
życzyć Panu i Clearexowi?  

– Myślę, że przede wszystkim 
zdrowia. Zapał jest, radość z pracy 
też…Te sprawy towarzyszą nam 
zresztą od zawsze. Ważne jednak, 
aby było zdrowie, bo wtedy jest do-
datkowa chęć do pracy.
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WARTO NAS WYBRAĆ !
IT IS WORTH TO CHOOSE US !

idealne miejsce na organizację konferencji

the perfect place for business meetings

www.hotelszafran.pl
REZERWUJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ !

RESERVE & GET TO KONW MORE !

ul. Będzińska 82, 41 - 250 Czeladź, T: +48 32 784 31 00 F: +48 32 784 31 03, E: rezerwacja@hotelszafran.pl

www.hotelszafran.pl; www.szafranowydwor.pl  

usługi gastronomiczne, konferencyjne na najwyższym poziomie

catering, conference services on the highest level

samoobsługowy Grill Bar

self service Grill Bar

znakomita kuchnia Restauracji Szafranowy Dwór

excellent cuisine in the Szafranowy Dwór Restaurant

116 luksusowo wyposażonych i klimatyzowanych pokoi,

w tym 7 przestronnych apartamentów

116 luxurious, air-conditioned rooms, including 7 spacious apartments

konkurencyjne ceny noclegów

competitive accommodation prices

7 sal konferencyjnych nowocześnie i doskonale wyposażonych

o łącznej powierzchni 906 m2

7 conference rooms, fully equipped with the total area of 906 m2

doskonała lokalizacja w pobliżu dużych arterii komunikacyjnych DK 86, DK 94,

zaledwie 11 km od Katowic

excellent location near major thoroughfares DK 86 i DK 94, only 11 km from Katowice
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ul. Będzińska 82, 41 - 250 Czeladź, T: +48 32 784 31 00 F: +48 32 784 31 03, E: rezerwacja@hotelszafran.pl

www.hotelszafran.pl; www.szafranowydwor.pl  
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Z Dariuszem Wieczorkiem – prezesem zarządu Bioeco Hol-
ding rozmawia Wioletta Tkocz.

52

BIOECO HOLDING
FIRMY REGIONU

– Pod koniec 2011 r., firma Bioeco 
Holding zrobiła furorę na rynku trans-
portowym nową, jednokomorową cy-
sterną paliwowo – olejową o przekro-
ju eliptycznym marki Sacim Bioeco. 
Produkujecie ją w kooperacji z włoską 
firmą SACIM SPA. Jak doszło do tej 
współpracy i kiedy się ona rozpoczęła?

– Po przeanalizowaniu rynku cystern 
paliwowych w Polsce i opierając się na 
własnych doświadczeniach, stworzyli-
śmy prototyp ultralekkiej cysterny jed-
nokomorowej. Uważaliśmy, że właśnie 
takiego produktu brakuje w ofercie in-
nych marek. Chcieliśmy, aby nasz pro-
dukt był produkowany w fabryce z dużą 
tradycją a zarazem spełniającej wszyst-
kie europejskie wymagania. Z tego po-
wodu wybraliśmy firmę SACIM, która 
nie miała przedstawicielstwa w Polsce, a 

posiada ponad 90-letnią tradycję. Sprze-
daż produktów rozpoczęła się z począt-
kiem 2012 roku.

– Co, Pana zdaniem, przekonało na-
bywców do nowego produktu? Jakie są 
jego największe zalety?

– Myślę że klienci docenili wysoką 
jakość produktu w przystępnej cenie. 
Nasza cysterna jest jedną z najlżejszych 
w Europie i posiada ładowność prawie 
28 ton.

– Niewątpliwym atutem nowych cy-
stern jest ich bezpieczeństwo. Co na 
niego wpływa?

- Najważniejszym czynnikiem mają-
cym realny wpływ na bezpieczeństwo, 
to eliptyczna konstrukcja z bardzo ni-
skim środkiem ciężkości. Ma to wpływ 
na stabilność boczną w zakrętach. Do-
datkowo cysterna jest wyposażona w 

układ antypoślizgowy marki WABCO.
– Na których rynkach jednokomo-

rowa cysterna cieszy się największym 
zainteresowaniem?

– Największe zainteresowanie cyster-
ną jednokomorową jest Polsce. Dużo 
krajowych przewoźników transportuje 
tylko jeden produkt, a do tej pory uży-
wali cystern wielokomorowych, które 
jak wiadomo są dużo droższe w zaku-
pie jak i w obsłudze serwisowej. Kilka 
cystern sprzedaliśmy do Czech i na Sło-
wację jak również do krajów nadbałtyc-
kich.

– Czy wykorzystywane są wyłącznie 
do przewozu paliw?

– Nie ukrywam, że większość klien-
tów używa Naszych cystern do prze-
wozu produktów ropopochodnych, ale 
zakupują je również firmy, które zajmu-
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ją się transportem olejów spożywczych 
np. oleju rzepakowego. Powodem ta-
kiego wyboru jest fakt, że załadunek i 
rozładunek cystern odbywa się bardzo 
szybko i jak wcześniej wspominałem, 
mają dużą ładowność.

– Odpowiedzią firmy na duży popyt 
lekkich i bezpiecznych cystern jedno-
komorowych było wprowadzenie na 
rynek jesienią 2012 r. cysterny dwuko-
morowej o podobnej konstrukcji. Do 
jakiej grupy odbiorców ten produkt 
został skierowany?

– Na przełomie roku 2012 i 2013 
wprowadziliśmy nie tylko cysternę 
dwukomorową ale również cysterny 
wielokomorowe. Jest teraz możliwość 
zamówienia cysterny od 1 do 5 komór. 
Cysterny wielokomorowe są dedyko-
wane dla firm, które zajmują się dystry-
bucją paliw.

– Najnowsza oferta to cysterny: spo-
żywcze, chemiczne i bitumiczne. Gdzie 
są produkowane i na jakie rynki trafia-
ją? Czym zdobywają rynek?

– Wszystkie cysterny produkowa-
ne są w tej samej fabryce we Włoszech. 
Trafiają one głównie na rynek Polski, ale 
mamy już pierwsze zamówienia z zagra-
nicy. Podobnie jak w przypadku cystern 
paliwowych, staramy się, żeby w/w cy-
sterny były jak najbardziej dopasowane 
do wymagań klienta, przy zastosowaniu 
podzespołów najlepszych marek no i 
oczywiście w konkurencyjnej cenie.

– Na tym podobno nie koniec. Czy to 
prawda, że w drugiej połowie bieżące-
go roku zamierzacie wypuścić na rynek 
autocysterny paliwowo – olejowe?

– Tak, trwają już prace projektowe nad 
autocysterną, którą będzie dostępna na 
rynku w drugiej połowie roku. Nieste-
ty na tę chwilę nie mogę ujawnić więcej 
szczegółów, ale mogę zapewnić, że bę-
dzie to bardzo ciekawy produkt dla firm 
zajmujących się dystrybucją paliw.

– Podobno cysterny firmy Bioeco 
Holding mogą być dopasowane do 
potrzeb klienta, który może sobie „za-
projektować” wersję odpowiednią dla 
swojej „kieszeni”.

– Nasz kooperant, firma SACIM ma 
bardzo duży portfel swoich produktów 
jak również dużą możliwość doposaża-
nia cystern, dlatego każdy klient może 
zamówić cysternę dostosowaną do wła-
snych potrzeb.

– Wzrost sprzedaży powinien łączyć 
się z rozwojem sieci serwisowej. Jak 
wygląda to w waszym przypadku?

– Obecnie mamy podpisane umowy z 
dziewięcioma serwisami na terenie Pol-
ski. Do końca roku planujemy podpi-
sanie kolejnych umów, tak żeby każdy 
klient w kraju miał łatwy i szybki dostęp 
do serwisu.

– Powstają też „cysternowe” przed-
stawicielstwa Bioeco Holding za gra-
nicą. W jakich krajach można je zna-
leźć?

– Od listopada 2012 r. mamy swoje 
przedstawicielstwo w Czechach, które 
obsługuje również rynek Słowacji i Wę-
gier. W tym roku chcemy otworzyć ko-
lejne na Litwie, które będzie obsługiwać 
klientów z krajów nadbałtyckich.

- Nową propozycją jest finansowanie 
transakcji związanych z cysternami. 
Co proponujecie swoim klientom?

– Naszym klientom proponujemy 
finansowanie na uproszczonych zasa-
dach, tzn. dla nowych firm jak również 
dla firm które nie mają zdolności finan-
sowej. Jest możliwość wynajmu dłu-
goterminowego z wykupem cysterny i 
wynajmu „sezonowego”, dla klientów 
którzy nie są pewni czy za rok, dwa 
będą dalej potrzebować cysterny w 
swojej firmie.

– Promocja jest nieodzowną częścią 
biznesu. W jaki sposób promujecie 
swoje najnowsze produkty i gdzie 
można je zobaczyć? 

– Przede wszystkim pełna gama na-
szych produktów i usług dostępna jest 
na naszej stronie internetowej www.bio-
ecosacim.pl. W październiku 2012 roku 
wystawialiśmy swoje produkty na tar-
gach w Kassel, gdzie cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem. W tym roku 
w dniach od 8 do 10 maja również jeste-
śmy uczestnikami międzynarodowych 
targów „Stacja Paliw” w Warszawie, 
gdzie będzie można zobaczyć nasze 
produkty.
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e-mail:sekretariat@jaekel.com.pl

Zostały ostatnie cztery wolne mieszkania o pow. 38-40 m2 (parter)
oraz jedno mieszkanie o pow. 47,49 m2 (parter).

Bardzo atrakcyjne ceny!!!

41-500 Chorzów
ul. Tęczowa 23

tel. 601-415-303
32 249 91 93

OSIEDLE TĘCZOWE

Salon Thai Sabai zaprasza!

Thai Sabai jest salonem masażu tajskiego mieszczącym się w Silesia City Center, na 1 
piętrze nowej części. Salon jest klimatycznym, cichym miejscem - idealnym do wy-
poczynku i nabrania pozytywnej energii. W osiągnięciu pełnego odprężenia pomogą 
Państwu przyjazne wnętrze otulone zapachem orientu oraz nastrojowa tajska 
muzyka.

W Thai Sabai jest oferowany tradycyjny masaż tajski oraz wiele innych tajskich 
masaży przy użyciu oryginalnych tajskich produktów do masażu, takich jak aromaty-
czne olejki, balsamy i magiczne właściwości ziół. Masażem zajmują się wykwali�ikow-
ane masażystki z Tajlandii, które ukończyły jedną z najpopularniejszych szkół masażu 
Wat Pho w Bangkoku.

Godz. otwarcia:
Pn-Cz:  10:00 – 21:00
Pt:     10:00 – 22:00
Sb.-Nd: 10:00 – 21:00

www.thaisabai.pl
https://www.facebook.com/THAISABAIKATOWICE

Silesia City Center, 1 piętro, ul.Chorzowska 107, 40-401 Katowice
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Tenisowy strzał w dziesiątkę!
W REGIONIE

Przez tydzień Katowice były niekwestionowaną stolicą tenisa. W katowickim Spodku odbyła się 
pierwsza edycja turnieju tenisowego BNP PARIBAS KATOWICE OPEN 2013. W dniach od 8 do 14 
kwietnia 2013 roku na specjalnie przygotowanych kortach królował tenis na światowym poziomie. 

Ceremonia wręczenia nagród zwyciężczyni i finalistce turnieju singlowego
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Finałowy pojedynek został roze-
grany przez najwyżej rozstawione 
zawodniczki turnieju – Petrę Kvi-
tovą (nr 1) i Robertę Vinci (nr 2). 
Rozstawiona z numerem drugim 
30-letnia Włoszka Roberta Vinci 
pokonała wyżej ocenianą rywalkę, 
Czeszkę Petrę Kwitową, wygrywa-
jąc finałowy mecz w dwóch setach: 
7-6, 6-1. Oprócz singla został roze-
grany turniej deblowy, który wygra-
ła hiszpańska para Lara Arruabarre-
na i Lourdes Dominguez Lino. 

Organizatorzy zadbali o bogaty 
kalendarz imprez towarzyszących 
turniejowi głównemu, odbył się 
między innymi turniej KIDS CUP, 
mecze pokazowe, które uświetnili 
najlepsi polscy tenisiści: Agnieszka 
Radwańska, Łukasz Kubot, Marcin 
Matkowski i Mariusz Fyrstenberg. 
Mimo choroby pojawił się w Ka-
towicach również Jerzy Janowicz, 
niezwykle ostatnio popularny pol-
ski tenisista. To była pełna humoru, 
wyśmienita tenisowa zabawa.

Pierwsza edycja katowickie-
go turnieju okazała się strzałem 
w dziesiątkę! Pochwały w kierunku 
organizatorów padały z ust zawod-
niczek i kibiców, a na trybunach 
zasiadło kilkanaście tysięcy sym-
patyków tenisa, wśród których byli 
tak znamienici goście, jak Wojciech 

Fibak, prof. Jerzy Buzek czy prezy-
dent Katowic Piotr Uszok. 

– Ten tydzień w świecie sportu 
stał pod znakiem BNP Paribas Kato-
wice Open. Oglądałem mecze w tele-
wizjach szwajcarskich, francuskich 
i niemieckich. Mecze powtarzane były 
wielokrotnie – i rano, i w nocy. Trafi-
liśmy na dobry moment, ponieważ nie 
było żadnego innego turnieju, a więc 
nie było też konkurencji. Myślę, że 
to znakomita promocja dla Katowi-
ce i dla BNP Paribas. Bardzo dobrze 
komentowana jest także organizacja 
turnieju. Sam jestem pod ogromnym 
wrażeniem i myślę, że decyzja o zor-
ganizowaniu BNP Paribas Katowi-
ce Open właśnie w Katowicach była 
„strzałem w dziesiątkę”! Pozdrawiam 
wszystkich i jestem pewien, że za rok 
powtórzymy turniejowy sukces! – po-
wiedział ostatniego dnia turnie-
ju były mistrz światowego tenisa 
Wojciech Fibak.

A jak BNP PARIBAS KATOWI-
CE OPEN 2013 przedstawia się 
w liczbach? Podczas tygodnia tur-
niejowego wystąpiły największe 
światowe sławy tenisa – ponad 60 
zawodniczek, w tym 12 z pierw-
szej pięćdziesiątki rankingu WTA. 
Rozegranych zostało 77 meczów, 
do turnieju głównego zakwalifiko-
wały się 32 tenisistki. Przy organi-
zacji tego tenisowego wydarzenia 

Roberta Vinci

Petra KvitovaSILESIA BUSINESS & LIFE
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pracowało ponad 200 osób, w tym 
20 wolontariuszy. Codziennie każ-
dy z nich pokonywał średnio 20 ki-
lometrów korytarzy katowickiego 
Spodka. 

Mecze rozegrane podczas BNP 
PARIBAS KATOWICE OPEN 2013 
były emitowane w telewizjach całej 
Europy, m.in. niemieckich, szwaj-
carskich czy francuskich. TVP Sport 
przeprowadziła ponad 20 transmisji 
telewizyjnych, na co składało się kil-
kadziesiąt godzin materiału. Każde-
go dnia pojawiało się kilkadziesiąt 
internetowych publikacji dotyczą-
cych turnieju. 

To mówi samo za siebie. Organi-
zatorzy zdali egzamin na szóstkę! 
Tego sukcesu nie byłoby bez wspar-
cia: sponsorów, partnerów i partne-
rów medialnych. Firma SOS MUSIC, 
organizator turnieju BNP PARIBAS 
Katowice Open, składa więc ser-
deczne podziękowania wszystkim, 
dzięki którym to wielkie wyda-
rzenie sportowe mogło się odbyć 
i zostało tak ciepło przyjęte: WTA, 
OCTAGON, sponsorowi tytularne-
mu BNP PARIBAS, miastu KATO-
WICE, wszystkim pozostałym spon-
sorom, partnerom oraz patronom 
medialnym, dyrektorowi turnieju 
Pawłowi Owczarzowi, dyrektorowi 
sportowemu Jakubowi Puchalskie-
mu, a także wszystkim pracowni-
kom i wolontariuszom.

Foto: Łukasz Szeląg

Wojciech Fibak

Agnieszka Radwańska i Mariusz Fyrstenberg podczas meczu pokazowego
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Jerzy Janowicz i Łukasz Kubot podczas konferencji prasowej

Zwyciężczyni turnieju deblowego Lara Arruabarrena i Lourdes Dominguez Lino.

Publiczność w katowickim Spodku
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Z Andrzejem Zacharskim, chorzowianinem mieszkającym od dziesięciu lat w Ja-
ponii, wielojęzykowym tłumaczem i biznesmenem, rozmawia Wioletta Tkocz.

SYLWETKA

Andrzej ZACHARSKI

– Urodził się Pan w Katowicach, ale 
od ponad dziesięciu lat mieszka w Ja-
ponii. Już jako bardzo młody człowiek 
miał Pan dwie pasje: karate i język ja-
poński. Czy to one zaprowadziły Pana 
do Kraju Kwitnącej Wiśni?

– Tak właśnie było. Myślę, że to ka-
rate zaprowadziło mnie do Japonii, 
a znajomość języka japońskiego dała mi 
możliwość zamieszkania tutaj. Japoń-
czycy często zadają mi to samo pytanie: 
„Skąd wzięło się u Ciebie zaintereso-

Życie w Kraju Kwitnącej Wiśni

wanie Japonią?”. Odpowiadam wtedy, 
że do Japonii przywiodło mnie karate. 
Oni jednak dziwią się i dopytują, skąd 
u nas wziął się ten sport i czy mamy 
w Polsce instruktorów z Japonii? Nie 
wiedzą, że tę sztukę walki praktykuje 
już w naszym kraju przeszło 20 tysięcy 
ludzi, a Polska jest jednym z najbardziej 
rozwiniętych w Europie krajów, jeśli 
chodzi o liczbę instruktorów i klubów.

– Powróćmy jednak do lat spędzo-
nych w Polsce. Od dziecka pasjono-

wał się Pan sportem, uczył się w klasie 
sportowej, grając w piłkę ręczną… 

– Lata szkolne spędzone w Chorzo-
wie wspominam jako okres bardzo 
intensywnej młodzieńczej rywalizacji. 
W klasie panował niemal kult bycia sil-
nym, męskim i odważnym. Ja miałem 
wielkie ambicje i rywalizując z moimi 
rówieśnikami zawsze starałem się być 
najlepszy we wszystkim. Jednak moje 
wówczas wątłe ciało było moją słabą 
stroną i wprawiało mnie w kompleksy. 

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Do bycia tym, kim chciałem być, same 
ambicje nie wystarczały. Postanowiłem, 
że muszę koniecznie coś z tym zrobić. 
Zapisałem się na treningi karate. Ta 
decyzja, jak się później okazało, nadała 
kształt mojemu życiu. Po dwóch latach 
treningu, mniej więcej w wieku 15 lat, 
poczułem, że z karate zwiążę się już na 
zawsze.

– Kiedy został Pan studentem japoni-
styki na Uniwersytecie Jagiellońskim 
związał się Pan również z Polskim 
Związkiem Karate. Jaką rolę odegrał 
w Pana życiu shihan (mistrz) Andrzej 
Drewniak?

– Dzień, w którym poznałem bliżej wi-
ceprezesa PZK Andrzeja Drewniaka, za-
pamiętam do końca życia. To był dzień, 

w którym niejako otrzymałem pasz-
port na świat. Początek 2001 roku był 
przełomowym okresem w moim ży-
ciu, a shihan Drewniak odegrał w nim 
bardzo ważną rolę. Pod wpływem 
spotkania z nim przeprowadziłem się 
z Katowic do Krakowa i rozpocząłem 
pracę w krakowskiej siedzibie PZK. 
Myślę, że w pewnym sensie shihan 
Drewniak stał się dla mnie wtedy dru-
gim ojcem. Tak jak oczy na prawdziwe 
piękno w karate otworzył mi swego 
czasu shihan Andrzej Manecki – mój 
trener i wychowawca z Siemianowic 
Śląskich, tak oczy na świat i dorosłość 
otworzył mi właśnie shihan Andrzej 
Drewniak. Jestem im obu za to bardzo 
wdzięczny.

– Karate okazało się przepustką do 
odwiedzenia Japonii, a potem pozo-
stania w niej na dłużej. Kiedy od-
wiedził Pan Japonię po raz pierwszy, 
a kiedy postanowił zadomowić się 
w tym kraju?

– Po raz pierwszy odwiedziłem Ja-
ponię w czerwcu 2001 roku. Z tego 
wyjazdu najbardziej w pamięci zapa-
dło mi kilka dni spędzonych z mni-
chami buddyjskimi w klasztorze En-
ryaku-Ji na górze Hiei. Jest to bardzo 
znane miejsce w Kyoto i tam właśnie 
powstała japońska odmiana buddy-
zmu zen. Kolejny raz wyjechałem do 
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Japonii latem 2002 roku. Celem tego 
wyjazdu było wyłącznie doskonalenie 
karate. Pod okiem sensei Ryu Narushi-
ma spędziłem miesiąc, trenując w jego 
dojo (klubie) trzy razy dziennie. Kilka 
tygodni po powrocie z tego wyjazdu, 
wspólnie z moimi wykładowcami japo-
nistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim 
doszliśmy do wniosku, że w moim 
przypadku najlepsza byłaby przepro-
wadzka do Japonii. Tak też zrobiłem 
i po zakończeniu sesji jesiennej na stu-
diach przeniosłem się do Tokio.

– Jak wyglądało Pana życie codzien-
ne w Japonii w pierwszych latach po-
bytu?

– Pierwsze lata wspominam, jako 
miks uczucia euforii, totalnej fascynacji 
nowym miejscem i Japończykami oraz 
bardzo trudne zderzenie ze skrajnie 
odmienną kulturą i ich zwyczajami. 
Z jednej strony było to dla mnie bardzo 
ciekawe doświadczenie, ale z drugiej 
bardzo trudne i wymagające. W Japo-
nii, zwłaszcza w Tokio, trudność zaakli-
matyzowania się nie polega na niedo-
godnościach samego kraju czy miasta. 
To akurat jest tu wyjątkowo wygodne. 
Tokio, mimo swojego ogromu, jest 
wyjątkowo dobrze zorganizowanym, 
zadbanym i sprawnie funkcjonującym 
miastem. Tutaj wszystko, czego czło-

wiek potrzebuje, jest zawsze niemal 
na wyciągnięcie ręki. Jest też bardzo 
bezpiecznie i czysto. Trudność życia 
wśród tokijczyków polega na czymś 
innym: jak odnaleźć się wśród ich 
skomplikowanych zasad, wzajemnych 
obowiązków i oczekiwań. Umiejętność 
bycia elastycznym (i dostosowania się 
do otoczenia) jest w tym przypadku 
niezbędna.

– Jak wygląda ono dzisiaj, gdy jest 
Pan wielojęzykowym tłumaczem 
i współpracuje z Ambasadą Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Tokio, Polsko-
Japońską Izbą Handlową w Japonii, 
jak również z Polskimi Związkami 
Sportowymi?

– Myślę, że te dziesięć lat spędzone 
w tak obcym i odmiennym kraju, jakim 
dla Polaka jest Japonia, bardzo zmieniło 
moje życie. Współpraca z polskimi in-
stytucjami pomaga mi zachować swoją 
tożsamość, ale mimo to, ze względu na 
charakter mojej pracy, znajomi żarto-
bliwie nazywają mnie Japończykiem. 
Tutaj jest moja rodzina, firma i pasja 
– karate. Myślę, że Kraj Wschodzące-
go Słońca stał się dla mnie drugim do-
mem.

– W trakcie swojej pracy tłumacza 
zetknął się Pan z wieloma znanymi 
osobami, wśród których był nawet 

prezydent Lech Kaczyński. Które 
spotkania zapadły Panu najbardziej 
w pamięć?

– Praca z takimi osobami, jak Lech 
Wałęsa, nieżyjący już generał Franci-
szek Gągor, czy prezydent Lech Ka-
czyński, politycy czy gwiazdy spor-
tu, to dla mnie zawsze prestiżowe 
doświadczenie. Jednak w pamięci naj-
bardziej pozostają mi osoby, z którymi 
później związałem się bliżej. Myślę, 
że ludzie z kręgów biznesowych, któ-
rzy namówili mnie na wejście w świat 
handlu zagranicznego, to znajomości, 
które najbardziej zapadły mi w pamię-
ci. Szczególnie cenię tych, którzy mimo 
swoich osiągnięć pozostają skromni, 
unikają rozgłosu. To dla mnie wzory 
do naśladowania.

– Czym jeszcze zajmuje się Pan za-
wodowo, kiedy akurat nie występuje 
w roli tłumacza?

– Prowadzę firmę handlową. Specja-
lizujemy się w sprowadzaniu polskich 
towarów do Azji oraz eksporcie japoń-
skich produktów do Europy.

– W roku 2004 r. wystąpił Pan 
w japońskim filmie „Otosan-no Back-
drop”, a w 2009 r. w ekranizacji japoń-
skiego hitu „Hagetaka”. Proszę o tej 
filmowej przygodzie coś więcej opo-
wiedzieć.

SILESIA BUSINESS & LIFE
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– Świat filmu i obiektywy kamer 
zawsze były mi bliskie. Oczywiście 
uwielbiam oglądać mocne filmy akcji. 
Gwiazdy, takie jak: Bruce Lee, Jean 
Claude Van Damme czy Steven Se-
agal mocno inspirowały mój zapał do 
sztuk walki, podobnie jak i moich ko-
legów. Sam nigdy nie wyobrażałem so-
bie udziału w takim przedsięwzięciu, 
mimo że od wielu lat pasjonuję się foto-
grafią. Od czasu do czasu nakręcę także 
coś kamerą. W tym przypadku jednak 
zaproponowano mi, żebym znalazł się 
z drugiej strony kamery. Te dwa filmy 
kręcone w Tokio, mimo mojej niewiel-
kiej w nich roli, rozpoczęły fantastycz-
ną przygodę i nowy rozdział w moim 
życiu. Kręcenie filmu, czy spotu rekla-
mowego dało mi zupełnie nowe spoj-
rzenie na to, co oglądam obecnie w te-
lewizji czy na dużym ekranie. W tym 
miejscu wypadałoby podziękować 
moim wychowawcom ze śląskich szkół, 
którzy niemalże na siłę zmuszali mnie 
do udziału w przedstawieniach teatral-
nych. Ja, mimo że w głębi siebie bardzo 
lubiłem te wyzwania, wzbraniałem się 
przed udziałem w próbach i niechętnie 
udzielałem się na scenie. Nauczyciele 
mieli jednak rację – życie jest trochę jak 
teatr i umiejętności zdobyte na scenie 

bardzo przydają się w jego codzien-
nych wyzwaniach.

– Japonia pochłonęła Pana całkowi-
cie. Często zdarza się Panu zaglądać 
do rodzinnego kraju?

– Jestem w Polsce zazwyczaj dwa 
razy w roku, ostatnio nawet częściej. 
Zawsze ogromną przyjemność sprawia 
mi wracanie do moich starych kątów 
i spotkania z przyjaciółmi. Odświe-
żanie wspomnień buduje mnie i daje 
energię do dalszego działania.

– Działa Pan w strukturach polonij-
nych. Czy udaje się Panu organizować 
udane wymiany partnerskie?

– Właśnie niedawno udało nam się 
zorganizować dużą imprezę polską na 
Okinawie. Kilkaset osób wzięło udział 
w koncercie pianistycznym Michała 
Sobkowiaka oraz bankiecie zorganizo-
wanym z okazji wizyty ambasadora RP 
Cyryla Kozaczewskiego. Polonia oki-
nawiańska była bardzo zadowolona, 
tym bardziej, że w tak odległym miej-
scu udało nam się godnie zaprezento-
wać Polskę, naszą kulturę i muzykę, 
polskie produkty, takie jak: piwo, ka-
banosy i szynkę. Mieliśmy także pokaz 
sukni ślubnych oraz wystawę obrazów 
polskiego malarza Pawła Łąckiego. 
Chcielibyśmy, aby takie imprezy od-

bywały się częściej i mamy w tym celu 
wsparcie lokalnych władz, co dla nas 
jest bardzo ważne.

– Co na temat kraju nad Wisłą wie 
przeciętny mieszkaniec Kraju Kwit-
nącej Wiśni?

– Japończycy znają nasz kraj głównie 
za sprawą wielkich Polaków, takich jak 
Mikołaj Kopernik, Maria Curie-Skło-
dowska, Fryderyk Chopin, Jan Paweł 
II, Lech Wałęsa czy Andrzej Wajda. To 
bardzo miłe, kiedy podczas pierwsze-
go spotkania przywołują ich nazwiska. 
Chcielibyśmy, aby rozpoznawali teraz 
też i polskie produkty. Oczywiście zna-
na jest wszystkim polska wódka, ale 
myślę, że japoński rynek jest otwarty 
na dużo większą ilość polskich towa-
rów. Będziemy pracować nad tym, 
żeby polskie produkty zyskały tutaj 
taką renomę, jak w Polsce japońskie su-
shi czy elektronika.

– Czy stara się Pan propa-
gować polskość w swoim 
japońskim środowisku? 
Japończycy są chłonni 
wiedzy o naszym kraju?

– Miałem okazję pro-
wadzić kilka wykła-
dów i prezentacji 
na temat Polski. 
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Zainteresowanie naszym krajem jest 
bardzo duże. Tak jak dla nas Japonia 
jest bardzo egzotyczna i głęboka, ze 
względu choćby na historię i kulturę, 
tak i dla Japończyków Polska to bar-
dzo interesujący kraj. Mieszkańcy Ja-
ponii chętnie słuchają o tym, co nas łą-
czy, wspólnych cechach, gotowości do 
walki i pracowitości. Naprawdę my-
ślę, że mimo dużej odległości mamy 
bardzo wiele wspólnego.

– Dobrze żyje się wśród Japończy-
ków? Co lubi Pan w nich najbardziej, 
a które cechy trudno Panu zaakcepto-
wać?

– Myślę, że właśnie skromność, po-
kora i wysoka kultura osobista – to 
cechy, których wszyscy mogliby uczyć 
się od Japończyków. Natomiast brak 
elastyczności, zamknięcie na opinie 
z zewnątrz, a czasem nadmierne prze-
konanie do własnych racji, to cechy, 
które sprawiają, że wielu obcokrajow-
ców opuszcza ten piękny kraj. Ja ak-
ceptuję wszystko i przyjmuję Japonię 
i Japończyków takich, jakimi są. Nato-
miast gdybym mógł zasugerować im 
pewne zmiany, to z pewnością byłyby 
to powyższe elementy.

– Odnajduje się Pan w kulturze 

i tradycji japońskiej, czy raczej nie-
wiele jej zostało we współczesnej Ja-
ponii?

– Odnoszę wrażenie, że jest to pro-
blem współczesnej Japonii. Ich kultura 
i mądrość sprzed wielu pokoleń, wraz 
z postępem ekonomicznym, zwłaszcza 
pogonią za pieniądzem, gdzieś powoli 
zanikają. Młodzi ludzie nie znają już 
(a nawet nie interesują się) kodeksu Bu-
shido, wysoko rozwiniętego systemu 
wartości moralnych. Mnie osobiście te 
właśnie elementy japońskiej tradycji 
najbardziej zafascynowały i przycią-
gnęły do tego kraju. Podczas studiów 
badałem te tematy i powiem szcze-
rze, że zawiodłem się pod tym wzglę-
dem na współczesnych tokijczykach 
i mieszkańcach innych dużych miast. 
Okinawa z kolei, jako dużo mniejsza 
wyspa, zaskoczyła mnie pozytywnie. 
Ludzie przywiązują tam dużą wagę 
do tradycji, podkreślają swoje korzenie 
i odrębną kulturę. Mam wrażenie, że 
w ten sposób celebrują życie i pamięć 
o swoich przodkach. Osobiście bardzo 
dobrze się z tym czuję. Powiem więcej, 
cieszę się, że karate powstało właśnie na 
Okinawie, a nie na głównych wyspach 
japońskich. Oczywiście Tokio i Osa-
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ka pomogły w rozprzestrzenieniu się 
go na świat, i chwała im za to. Jednak 
prawdziwa głębia tkwi w korzeniach. 
Nie zapominajmy o nich, kultywujmy 
tradycje swoich przodków. Dzisiaj 
dokładnie miałem okazję rozmawiać 
o tym ze Ślązakami. Myślę, że historia 
naszego regionu i historia Okinawy, 
nasze głębokie kultury i podejście do 
nich samych mieszkańców, jest bardzo 
podobne. Jestem zdecydowanie za pie-
lęgnowaniem gwary i tradycji regio-
nalnych.

– Proszę opisać najpiękniejsze miej-
sce, które udało się Panu zobaczyć 
w Kraju Kwitnącej Wiśni i zdradzić, 
które koniecznie musi Pan zobaczyć?

– Najpiękniejszym miejscem w Japo-
nii jest dla mnie niewątpliwie Okina-
wa. Błękitne morze i przepiękne wido-
ki tej tropikalnej wyspy, radość ludzi 
i atmosfera tam panująca to coś, czego 
nie spotkałem dotychczas w żadnym 
z 35 krajów, jakie miałem dotychczas 
okazję odwiedzić. Mam co prawda 
dużą słabość do Brazylii, bo tamtejsi 
ludzie też przepełnieni są radością ży-
cia, ale gdybym miał wskazać miejsce, 
które koniecznie chciałbym jeszcze 
odwiedzić, to będą to prawdopodob-
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nie Chiny i Indie. Dlaczego? Dlatego, 
że drążę korzenie karate i sztuk walk. 
Zacząłem od Tokio, później przenio-
słem się na Okinawę, ale wiem, że aby 
poznać historię rozprzestrzeniania 
się sztuki Budo, czy też 
chińskiego Wu-shu, 
będę musiał kiedyś 
tam właśnie zajrzeć.

– Co w najbliż-
szym czasie wydarzy 
się w Pana życiu? Ja-
kie przedsięwzięcia zamierza Pan 
wprowadzić w życie jeszcze w tym 
roku?

– W drugiej połowie roku planuję 
wziąć udział w dużej polsko-japońskiej 
imprezie organizowanej przez Śląski 
Urząd Wojewódzki w Katowicach. 
Mam też kilka in-
nych zaproszeń 
na wydarzenia 
w innych czę-
ściach kraju. 
Planuję przynaj-
mniej dwa razy wybrać 
się do Polski. Myślę, że będzie 
to kolejna okazja do pogłębiania 
współpracy handlowej i wymiany kul-
turowej pomiędzy naszymi krajami.
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„Tak długa przerwa na pewno nie 
ułatwiła nam zadania.” opowiada Cho-
lewa „Każdy nasz krok był obserwo-
wany pod mikroskopem i nawet przy 
najmniejszym potknięciu pojawiały 
się krzywdzące i nieprawdziwe plotki. 
Myślę, że tak udaną galą MMA Attack 3 
położyliśmy temu wszystkiemu kres.”

Mimo trudnych początków działań 
promocyjnych przez ostatnie tygodnie 
promocja gali pędziła niczym lokomo-
tywa a tylko w samych ostatnich dwóch 
tygodniach sprzedano tyle biletów co 

od otwarcia sprzedaży. Ponadto udało 
się pozyskać, że wykorzystano abso-
lutnie każde dostępne miejsce w okta-
gonie co w dobie kryzysu ekonomicz-
nego jest sporym osiągnięciem.

„W obecnej sytuacji szukanie spon-
sorów na pewno nie jest łatwe. Tym 
niemniej udało nam się znaleźć kilku 
solidnych partnerów i z moich wstęp-
nych rozmów z ich przedstawicielami 
wszyscy są zadowoleni ze współpracy 
z MMA Attack.” komentuje właściciel 
organizacji.
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Równo rok po tym jak na katowickim Spodku zagościło MMA Attack 2 Dariusz 
Cholewa powrócił do słynnej hali z kolejną galą swojej organizacji. 11 walk MMA 
Attack 3 przyciągnęło na trybuny ponad 7 tysięcy widzów i kolejne miliony przed 
telewizory. Biorąc pod uwagę roczną przerwę w organizowaniu gal powrót był ze 
wszech miar udany.

Cholewa nie ukrywa swoich in-
spiracji. Tak jak właściciele KSW za-
patrzeni są w legendarne gale Pride 
z Japonii tak MMA Attack stara się 
naśladować Ultimate Fighting Cham-
pionship, obecnie absolutnego lide-
ra na rynku organizacji mieszanych 
sztuk walki.  Właściciel MMA Attack 
regularnie jeździ na europejskie gale 
UFC i podpatruje jak działa amery-
kańska machina.

Zagraniczne wzorce trzeba jednak 
adaptować do polskiej rzeczywistości. 
MMA Attack z pewnością nie dys-
ponuje tak bezgranicznym dostępem 
do czołowych fighterów jak UFC. Na 
pierwszej gali, w październiku 2011, 
po raz pierwszy w Polsce zawalczył 
zawodnik, który w przeszłości był mi-
strzem UFC. Ricco Rodriguez jednak 
zawiódł i dał nudną walkę z Micha-
łem Kitą. Po tej gali Cholewa nawiązał 
współpracę z obecnym matchmake-
rem gali Pawłem Kowalikiem, osobą 
odpowiedzialną za pozyskanie za-
wodników i zestawienie pojedynków 
na kolejne gale. 

Pod wpływem Kowalika doszło do 
zmiany filozofii, zamiast stawiać na 
wypalonych weteranów z epizodem 
UFC daleko w przeszłości zaczęto 
szukać rywali Polaków wśród zawod-
ników, którzy do wielkiego show do-
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piero chcą się dostać i zaoferować im 
występ na jednej z największych gal w 
Europie.

Ta filozofia zdaje się przynosić efek-
ty. Serb Bojan Velickovic i Anglik Sta-
vros Economou, mimo przegranych, 
wysoko postawili poprzeczkę odpo-
wiednio Krzysztofowi Jotce i Damia-
nowi Grabowskiemu. Również wobec 
braków kadrowych w Polsce postano-
wiono ściągać fachowców na stano-
wiska sędziowskie. MMA Attack 2 w 
oktagonie sędziował John McCarthy, 
jeden z najbardziej doświadczonych 
arbitrów na świecie a w tym roku 

trzecią osobą w oktagonie byli sędzia 
główny rosyjskiej organizacji M-1 Ho-
lender Marco Broersen oraz regularnie 
sędziujący walki UFC Anglik Marc 
Goddard.

„Nie kryje się ze swoją fascynacją 
UFC. Uważam, że to najlepsze show 
jakie istnieje w tym sporcie  ale siłą 
rzeczy do samej tylko Europy zaglą-
dają trzy, cztery razy w roku. Moim 
celem jest to by MMA Attack było tutaj 
kiedy UFC nie ma i prezentowało pro-
dukt na porównywalnym poziomie.” 
podsumowuje Cholewa.

Know-how przekazany przez tych 
fachowców powoduje, że z gali na 
galę MMA Attack oferuje coraz lepsze, 
coraz bardziej profesjonalne widowi-
sko. Po sukcesie MMA Attack 3 należy 
sądzić, że MMA Attack 4, planowane 
na koniec października w Gdańsku, 
będzie kolejnym krokiem do przodu 
dla tej młodej organizacji.

SILESIA BUSINESS&LIFE
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KLAUDIUSZ SEVKOVIC

PODRÓŻE cz. XIII
HONGKONG

„Powietrze, które wdy-
chasz, widoki, które po-
dziwiasz, jedzenie, które 
smakujesz, język, który 
słyszysz i uczucie, jakiego 
doświadczasz... – nic zna-
jomego. To jest właśnie 
prawdziwa wolność”.
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Kiedy grupa przyjaciół zapro-
ponowała mi podróż do Hong-
kongu, od razu przypomniałem 
sobie pewne zdanie: „Nieocze-
kiwane propozycje podróży są 
lekcjami tańca udzielanymi nam 
przez Boga”.

Oczywiście zgodziłem się bez 
wahania, przecież uwielbiam 
podróże i chciałem zobaczyć to 
miejsce, które kojarzyłem przede 
wszystkim z elektroniką i wyśmie-
nitą kuchnią.

Byłem podekscytowany wyjaz-
dem, wszystko działo się tak szyb-
ko, że ani się obejrzałem, a już wy-
siadałem z samolotu i stanąłem na 
tym lądzie. Chcieliśmy dostać się 
jak najszybciej do hotelu, byliśmy 
trochę zmęczeni tą różnicą czaso-
wą ośmiu godzin. Wsiedliśmy do 
czerwono-białej taksówki (jakże 
znajome barwy).

Od taksówkarza dowiedziałem 
się, że „hong kong” oznacza dosłow-
nie „pachnący port”. Hongkong to 
Specjalny Region Administracyj-
ny Chińskiej Republiki Ludowej. 
Zajrzałem do przewodnika, który 
podał mi kierowca. Angielska na-
zwa terytorium miała pierwotnie 
formę Hongkong, w 1926 roku 
zmieniono ją na obowiązującą do 
dziś Hong Kong, a w Polsce nadal 
obowiązuje ta pierwsza – Hong-
kong. Swego czasu, przez ponad 
90 lat, region ten był dzierżawiony 
przez Wielką Brytanię i te wpływy 
dostrzegałem na każdym kroku. 

Przenikają się tutaj kultury 
wschodnia z zachodnią. 

Wraz z przejęciem Hong-
kongu przez Chiny, poszcze-

gólne miasta hongkońskie utraciły 
swój dotychczasowy status – całe 
terytorium Hongkongu stało się 
jednym obszarem miejskim..

Hongkong zajmuje półwysep 
Koulun oraz liczne przybrzeżne 

wyspy. Największe z wysp to: 
Lantau, Hongkong oraz Lamma. 
Wyspa Hongkong jest położona na 
Morzu Południowochińskim, przy 
ujściu Rzeki Perłowej. Cieśniną 
oddzielającą wyspę od półwyspu 
jest Port Wiktorii, jeden z najgłęb-
szych portów świata. Cały okręg 
liczy 234 wyspy. W krajobrazie 
Hongkongu dominują pagórki, 
często ze stromymi zboczami. Naj-
wyższym szczytem jest Tai Mo 
Shan, osiągający 958 m n.p.m. Ni-
ziny zajmują północno-zachodnią 
część półwyspu. Klimat Hongkon-
gu jest zwrotnikowy, monsunowy. 
W zimie jest zimno i sucho, latem 
gorąco i wilgotno, a jesienią ciepło, 
słonecznie i sucho.

Jadąc do hotelu z zaciekawie-
niem patrzyłem na niebotyczne 
wieżowce, a przed oczami migały 
mi dwujęzyczne nazwy słynnych, 
światowych marek. Byliśmy za-
dowoleni z hotelu, odświeżyliśmy 
się i udaliśmy do restauracji. Je-
dzenie było znakomite, zjedliśmy 
coś z chińskiej kuchni. Dokładnie 
nie wiem co to było, ale smakowa-
ło wyśmienicie. 

Wyruszyliśmy na podbój Hong-
kongu. Uderzyła nas niezliczona 
ilość ludzi (szybko przemiesz-
czających się) na tle połyskują-
cych w słońcu drapaczy chmur. 
Tu i ówdzie zielone tereny, parki 
i skwerki oraz wiele małych i du-
żych restauracji, barów serwują-
cych rozmaite posiłki. Zaglądałem 
do wielu z nich, mnóstwo potraw 
widziałem pierwszy raz w życiu, 
a feeria zapachów pobudzała mój 
apetyt. 

W jaki sposób dostać się z wy-
spy na wyspę? Oczywiście pro-
mem (bardzo tani bilet), metrem, 
podziemną (ba, raczej podwodną) 
kolejką, helikopterem... Na wyspie 
widziałem autobusy piętrowe, ta-

kie jak w Anglii, i – uwaga! – jest 
tutaj ruch lewostronny.

W ogóle poruszanie się po wy-
spie nie jest żadnym problemem. 
Komunikacja jest świetnie rozwi-
nięta i możliwości jest wiele – dzie-
więć linii metra, niezliczona ilość 
linii autobusowych i do tego tram-
waje oraz kolejki linowe. Wszystko 
nowoczesne, szybkie i znakomicie 
oznaczone. Najdrożej wychodzi 
jazda taksówką. 

Gospodarka Hongkongu ma 
najlepszy na świecie Wskaźnik 
Wolności Gospodarczej. To rocz-
ny raport publikowany przez The 
Wall Street Journal i Heritage Fo-
undation, zawierający opis i ocenę 
ograniczeń, restrykcyjnych przepi-
sów, zakresu stosowania przymu-
su przez aparat władzy w sferze 
gospodarki w różnych państwach 
świata. Każdemu państwu przy-
znawana jest punktacja według 50 
niezależnych zmiennych, podzie-
lonych na 10 kategorii, wpływa-
jących na wolność gospodarczą. 
Dla porównania Polska w 2013 
roku uplasowała się na miejscu 57. 
Hongkong to jedno ze światowych 
centrów handlowo-finansowych 
i biznesowych. Miasto jest siedzibą 
wielu międzynarodowych organi-
zacji, banków i firm. I to właśnie 
budynki banków i centów handlo-
wych są najwyższymi na wyspie. 
Wśród nich jest siedziba Między-
narodowego Centrum Handlu li-
cząca 118 pięter, Międzynarodowe 
Centrum Finansowe II – 90 kondy-
gnacji, Central Plaza – 78 pięter, 
Bank of China – 72 kondygnacje. 
Ogromna liczba wieżowców robi 
wielkie wrażenie, ale nocą, gdy 
wszystko jest podświetlane, po 
prostu zapiera dech w piersiach. 
Hongkong uchodzi za najjaśniej-
szą metropolię na świecie. Jestem 
zdumiony, bo do tej pory myślałem, 

Z DRAPACZAMI CHMUR W TLE
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że będzie to Dubaj. Podobnie jak w 
Hiszpanii i Dubaju tu także można 
nocą oglądać świetlne iluminacje, 
zrobione z rozmachem i pomysłowo-
ścią. To niezwykłe połączenie świa-
tła i muzyki. Ten spektakl obejmuje 
pięć części zatytułowanych: Przebu-
dzenie, Energia, Dziedzictwo, Part-
nerstwo, Świętowanie. W każdym z 
tych miejsc te spektakle pozostawiają 
w pamięci niezatarty ślad, są niepo-
wtarzalnie piękne.

Takiej ilości markowych sklepów, 
m.in. ze sprzętem elektronicznym, 
ubraniami, zegarkami, np. Rolexami, 
jeszcze nie widziałem. Wszędzie ofe-
rują ci ciuchy, elektroniczny sprzęt, 
musisz jednak być ostrożny i uważać 
na podróbki, możesz się targować, ale 
nie daj się nabrać na zbyt niską cenę 
markowego wyrobu. Obok centrów 
handlowych, przestronnych, oka-
załych firmowych sklepów, możesz 

dotrzeć do wielu miejsc targowych 
właściwie z wszystkim. Może to być 
targ kwiatowy, ptasi, złotych rybek... 
Na targach alkoholu ze zdumieniem 
zobaczyłem polski akcent– jedyne 
polskie stoisko miała firma DICTA-
DOR. Hongkong to strefa bezcłowa, 
dlatego handel tu kwitnie i rozwija 
się na wielką skalę. 

Ale szaleństwo zakupów, któremu 
możesz się poddać, nie powinno prze-
słonić ci innych uroków tej metropo-
lii. Przepiękną panoramę zobaczysz 
ze szczytu Victoria The Peak. To naj-
wyższe wzniesienie w Hongkongu. 
Dojedziesz tutaj tramwajem, busem, 
minibusem. Nieco poniżej szczytu 
znajduje się Muzeum Figur Wosko-
wych Madame Tussaud. Oglądniesz 
około 100 najpopularniejszych na 
świecie postaci (m.in. przedstawicie-
li kina, sportu, polityki). Natomiast 
ze szczytu Wiktorii napawałem się 

niezwykłym widokiem rozpościera-
jącego się krajobrazu. 

Nie byłbym sobą, gdybym nie udał 
się do popularnej restauracji na de-
gustację miejscowych smakołyków. 
Uczyniłem to z moimi przyjaciółmi. 
Dotarliśmy do Portu Aberdeen, by 
odwiedzić słynną pływającą restau-
rację Jumbo Kingdom. Statek, a wła-
ściwie okręt-res-tauracja, ogromna, 
wysoka na trzy piętra, z przepięk-
nymi ornamentami, wystrojem przy-
pominająca chiński pałac, zrobiła 
na nas wielkie wrażenie. Może po-
mieścić trzy tysiące ludzi! Jedliśmy 
znakomite owoce morza oraz ryby. 
Takich gatunków ryb jeszcze nigdzie 
nie widziałem.

Pełni niebiańskich doznań sma-
kowych postanowiliśmy udać się 
do Parku Oceanicznego, który 
położony jest na południowym 
wybrzeżu wyspy Hongkong, na 
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powierzchni 870 tysięcy metrów. 
Jest tu tak wiele rzeczy do obejrze-
nia, że niemal nie sposób zdążyć 
z wszystkim. Park jest podzielony 
na trzy obszary połączone ze sobą 
kolejką linową i najdłuższymi na 
świecie schodami ruchomymi: 
Nizinę, Przylądek i Tai Shue Wan. 
W parku znajduje się ponad 1000 
różnych meduz! Odwiedzający 
mogą tu przeżyć podwodne 
przygody, ale także np. po-
latać balonem.

Rzeczywiście, Hongkong 
oferuje turystom wiele 
atrakcji. Wśród nich jest 
też możliwość bezpłatne-
go zwiedzenia Ogrodu 
Botanicznego, Aviarium 
z ptakami, zoo, czy hong-
końskiego Disneylandu, 
bądź Promenady Chiń-
skich Gwiazd, gdzie 

swoje dłonie odcisnęli m.in. Bruce 
Lee czy Jackie Chan. 

Wszyscy zachęcali nas do uda-
nia się na wyspę Lantau, aby zoba-
czyć największy na świecie posąg 
Buddy. Właściwie Budda w ogóle 
mnie nie interesuje, ale usłysza-
łem, że można tam dostać się ko-
lejką linową w kryształowej, czyli 
przezroczystej, kabinie, co bardzo 

mnie zachęciło. Na wyspę Lantau 
dotarliśmy metrem. W miejsco-

wości Tung Chung znajduje 
się wielkie centrum handlo-
we oraz dolna stacja kolejki 
linowej na wzgórze Ngong 
Ping. Wsiedliśmy do krysz-
tałowej kabiny i wydawało 
się nam, że unosimy się w 
powietrzu na dużej wysoko-
ści – niesamowite uczucie, a 
widoki – po prostu bajeczne. 
Sam pomnik robi wrażenie, 
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jest potężny, wykonany z brązu, ma 34 me-
try i waży 250 ton. Kosztował, bagatela – 68 
mln USD. Aby go zobaczyć z bliska, trzeba 
pokonać 286 schodów. Wokół niego stało 
kilka mniejszych. Bardzo się zdziwiłem, 
gdy okazało się, że można wejść do wnętrza 
tego pomnika. W środku były m.in. sklepi-
ki z pamiątkami, jakieś tablice z napisami, 
ale spieszyliśmy się i nie zatrzymaliśmy się 
tam na dłużej.

Niezapomnianych widoków dostarczyła 
nam platforma, z której oglądaliśmy Tsing 
Ma – jeden z najdłuższych mostów wiszą-
cych na świecie. Nazwa mostu powstała od 
połączenia dwóch nazw wysp, które łączy: 
wyspy Tsing Yi i wyspy Ma Wan. Most do-
stępny jest dla transportu samochodowego 
oraz kolejowego. Na Tsing Ma są dwa pasy 
dla torów kolejowych oraz sześć dla trans-
portu samochodowego (po trzy w jedną 
stronę). Piesi nie mają wstępu na most, tak 
samo zabronione jest parkowanie. Maksy-
malna prędkość to 80 km/h, ograniczona 
może być także z powodu robót drogowych 
lub silnego wiatru. Nad mostem zainstalo-
wane zostały kamery nadzorujące warunki 
drogowe panujące na drogach. 

Okazuje się, że każdy krok jest dla mnie 
niespodzianką i właśnie tutaj tego szcze-
gólnie doświadczyłem, gdy, przebywając 
na wyspie Hongkong, zamiast spacerować 
pieszo postanowiłem przemieszczać się 
z jednej ulicy na drugą najdłuższymi na 
świecie 800-metrowymi schodami rucho-
mymi, łączącymi kilka ulic. Przejazd nimi 
zajmuje ok. 20 minut. Co 50 metrów można 
zejść i wrócić na daną ulicę. Schody wzno-
siły się to w górę, to opadały w dół, a ja 
obserwowałem toczące się życie i ludzi tu 
mieszkających. 

Czas płynie bardzo szybko, moja podróż 
dobiegała końca, żałowałem tylko, że nie 
zdążyłem polecieć helikopterem do Makao 
, dawnej kolonii portugalskiej (obecnie to 
takie Las Vegas Wschodu).

 „Miejsca się zmieniają, ludzie rozpierzchają 
się po świecie, ale jedna rzecz pozostaje: pamięć 
o niezwykłych miejscach i przygodach, które 
zmieniają sposób patrzenia na świat i ludzi. Coś 
się kończy, ale staje się jednocześnie początkiem 
nowej, nieznanej jeszcze przygody i to nadaje 
smak następnym dniom Twojego życia”.
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Słońce za 
oknem, pięk-
na pogoda, 
ptaki ćwier-
kają… wio-
sna! To ide-
alny czas na 
spacer gol-

fowy w promieniach słonecznych. 
Aby pierwsze wyjście na pole nie 
zakończyło się bólem mięśni, zale-
cam przygotować się do gry.

Przedstawiam plan treningu 
ogólnorozwojowego z ćwiczenia-
mi ukierunkowanymi na mięśnie 
głębokie pracujące podczas gry 
w golfa. Podczas tego treningu sku-
pimy się nie tylko na pracy mięśni 
powierzchownych, ale głównie 
na mięśniach głębokich oraz od-
powiednim oddychaniu. Trening, 
który proponuję, można wykonać 
w domu na macie z użyciem pro-

TRENER PERSONALNY
W SIŁOWNI

SILESIA BUSINESS & LIFE

1. Szerokie squaty
Pozycja wyjściowa: stań w szerokim 
rozkroku, hantelki trzymaj luźno przed 
sobą.
Ruch: z wydechem zrób przysiad, tak, 
by kolana znajdowały się dokładnie nad 
kostkami, a hantelki ściągały ciało w dół, 
następnie wyjdź w górę, przyciągając 
hantelki do brody z równoczesnym 
wysokim ustawieniem łokci.
Powtórz ćwiczenie 20 razy i zmień 
stronę.

stych przyrządów. Są to ćwiczenia 
mięśniowo-oddechowe. 

Poniższy trening przedstawia 
ćwiczenia funkcjonalne oraz syme-
tryczne, podczas których pracuje 
całe ciało. Są one świetne dla osób, 
które chcą szybko wrócić do formy 
i w krótkim czasie zaktywizować 
mięśnie, które będą służyły pod-
czas całego sezonu letniego. Ćwi-
czenia, które przedstawiam, są ćwi-
czeniami na każdą z dużych grup 
mięśniowych, zaczynając od mięśni 
nóg, pośladków, klatki piersiowej, 
mięśni pleców, barków.

Podczas ćwiczeń niezmiernie 
ważna jest koordynacja z odde-
chem. Oddech podczas ćwiczeń 
powinien być naturalny oraz regu-
larny. Staraj się zsynchronizować 
oddech z tempem wykonywanych 
ćwiczeń. Przed rozpoczęciem po-
wtórzenia weź głęboki wdech 
i z wydechem wykonaj ruch. Wy-
dech wykonuj zawsze, gdy napi-
nasz mięsień, staraj się w fazie wy-
dechu dodatkowo napiąć mięśnie 
brzucha. Prawidłowe oddychanie 
pomaga podczas wykonywania 
dużej ilości powtórzeń, a także 
przy dużych obciążeniach. Po kil-
ku treningach na pewno będziesz 
potrafił koordynować oddech oraz 
wyrobisz sobie nawyk prawidło-
wego oddychania. 
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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
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2. Deska bokiem na jednej nodze.
Pozycja wyjściowa: deska bokiem – połóż się bokiem, ustaw bark nad łokciem, 
biodra unieś w górę, a ciało utrzymaj w idealnie równej linii.
Ruch: odwiedź nogę w górę.
Powtórz ćwiczenie 20 razy i zmień stronę.

3. Brzuch
Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem z nogami 
ustawionymi do góry pod kątem prostym.
Ruch: wykonaj krótkie spięcie mięśni brzucha, 
tak, jakbyś chciał dotknąć palców u stóp.
Powtórz ćwiczenie 20 razy.

4. Pompka na piłce
Pozycja wyjściowa: przejdź do podporu z nogami ustawionymi na piłce.
Ruch: z wydechem wykonaj pompkę, pamiętaj, by nie opuszczać bioder.
Powtórz ćwiczenie 20 razy.

5. Superman
Pozycja wyjściowa: leżenie przodem na macie.
Ruch: z wydechem unieś nogi mocno napinając mięśnie pośladkowe oraz ramiona 
w górę.
Wytrzymaj w pozycji 30 sekund.

Trening rozpocznij krótką roz-
grzewką – wykonuj marsz lub bieg 
w miejscu przez 10 minut. Nie rób 
przerw pomiędzy ćwiczeniami, 
odpocznij chwilę dopiero po za-
kończeniu sześciu ćwiczenia. Cały 
trening powtórz trzy razy. Na ko-
niec zrób stretching mięśni, które 
pracowały.
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Jerzy DUDEK
AS PROGRES

W tych dzieciakach
widzę siebie...

– Skąd wziął się Pana związek z tą 
instytucją?

– Poprzez księdza Andrzeja Augu-
styńskiego, założyciela i przewodni-
czącego Stowarzyszenia Siemacha. Od 
wielu lat – poprzez swą organizację 
– prowadzi placówki zajmujące się 

wychowaniem i terapią dzieci i mło-
dzieży z „trudnych” środowisk. Ma 
ogromne doświadczenie w tej dzie-
dzinie, a stowarzyszenie stara się swą 
działalność prowadzić również po-
przez sport. Do tej pory angażowało 
dzieciaki w pływanie, siatkówkę, tenis 
stołowy. Strasznie mi Andrzej zaim-
ponował swą działalnością, ujął swym 
punktem widzenia na młodzież i tym, 
czego dokonuje w swych ośrodkach 
w całej południowej Polsce. Zawie-
dziony byłem jedynie tym, że do tego 
momentu nie próbował wychowywać 
przez piłkę. 

Bramkarz reprezentacji Polski, ale także Feyenoordu Rotterdam, Liverpoolu i Re-
alu Madryt, od paru miesięcy jest ambasadorem Akademii Sportu Progres z Kra-
kowa. To ucieleśnienie jednego z jego marzeń.

– A czemu nie próbował?
– Mówiąc szczerze – trochę się... bał. 

Nie czarujmy się, po doświadczeniach 
ostatnich lat, futbol w naszym kraju bu-
dzi mieszane uczucia – zwłaszcza u lu-
dzi z pieniędzmi, którzy mogliby się 
zaangażować w finansowanie takiego 
przedsięwzięcia dla dzieciaków. Kie-
dy się jednak spotkaliśmy, powiedział 
mi krótko: „Masz wiedzę, metodologię, 
budzisz zaufanie”. Przyjrzałem się ba-
zie w Nowej Hucie, zobaczyłem halę, 
basen, boiska, świetlice, w których 
dzieciaki odrabiają zadania i pobiera-
ją korepetycje. I powiedziałem sobie: 
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„Kupuję to”. Dałem twarz, zostałem 
patronem, ambasadorem akademii.

– Inni – w domyśle sponsorzy – też 
„kupili”?

– Wciąż chodzimy „po ludziach”. 
Staramy się ich przekonywać do na-
szej idei. Jesteśmy bardzo transparent-
ni i przejrzyści. Ja sam nie biorę ani 
złotówki za swoje działania. Chcemy 
budować ich zaufanie do nas. Mam 
nadzieję, nie!, wierzę mocno, że jeste-
śmy w stanie doprowadzić do sytuacji, 
w której – jak w przypadku akcji „Szla-
chetna paczka” czy Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka 
– lista sponsorów i dobroczyńców 
będzie zamknięta, a obecność na niej 
będzie dla nich zaszczytem. Na razie 
mamy ich kilku, nad kolejnymi „pra-
cujemy”. 

– To jest jedna strona – „kwesto-
wanie” na rzecz stowarzyszenia. A ta 
druga?

– Wychowawcza? Zlokalizowanie 
akademii w Nowej Hucie – jednej 
z uboższych, nie czarujmy się, dziel-
nic Krakowa – okazało się strzałem 
w dziesiątkę. W ciągu trzech miesięcy 
od oficjalnej inauguracji liczba dzie-
ciaków trenujących u nas urosła do 
trzystu! Po części dlatego, że staramy 
się jak najbardziej odciążyć rodziców 
z kosztów zajęć. 50 złotych miesięcz-
nie to niewiele, ale dla części z nich 
to i tak poważny wydatek. Około 60 
chłopakom, dla rodzin których była-
by to sprawa nie do przeskoczenia, 
zapewniamy bezpłatny udział w tre-
ningach. To dla mnie bardzo ważne. 
W tych dzieciakach widzę bowiem 
siebie samego z najmłodszych lat. 
Pewnie nie grałbym nigdy zawodo-
wo w piłkę, gdyby moi rodzice – jak 
w wielu obecnych szkółkach piłkar-
skich – musieli zapłacić miesięcznie 
100 złotych... Poprzez naszą akademię 

– i system wspomagania  zwiększamy 
szanse na to, że żaden talent się nam 
nie wymknie. A talenty są niewiary-
godne, naprawdę. 

– Ma Pan ambicje sportowe w tej 
działalności? Marzy się Panu wycho-
wanek w reprezentacji Polski? Mię-
dzy słupkami na przykład?

– W zasadzie ta kwestia pozostaje 
dla mnie w tej chwili drugoplanowa. 
Ale dużą przyjemność daje mi świado-
mość, że działając de facto niespełna 
pół roku, dochowaliśmy się już sze-
ściu chłopaków w kadrze Małopolski. 
Trzech z nich dostało też powołanie na 
konsultację reprezentacji Polski do lat 
15. A zatem progres u nich jest błyska-
wiczny, co tylko potwierdza założenie, 
że jeśli stworzy się młodym ludziom 
odpowiednie warunki do treningu, 
mobilizuje ich to do fantastycznej pra-
cy. W Krakowie to tym bardziej waż-
ne, ze względu na brak odpowiednich 
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mają skąd tej wiedzy czerpać – co ze 
swym życiem zrobić. Uświadamiamy 
im – wychowując poprzez sport – że 
mają do wyboru różne ścieżki rozwo-
ju, że nie muszą siedzieć na ławce pod 
blokiem i szukać kogoś, komu można 
by nabić guza. Siemacha ma napraw-
dę wielkie doświadczenie w tej dzie-
dzinie. A pamiętajmy, że dzisiejszemu 
pokoleniu nie wystarcza już szkolna 
świetlica czy dom kultury „w starym 
stylu”. 

– Praca z – nieraz trudną – młodzie-
żą jest satysfakcjonująca?

– Jeszcze jak! Tym bardziej, że na-
prawdę mamy sporo chłopaków 
z trudnych rodzin. Często przeżywa-
ją swoje dramaty w samotności, bo 
– pamiętam to z mojego dzieciństwa 
– młody człowiek rzadko interesuje się 
swym otoczeniem, sytuacją kolegów. 
Ale my te ich kłopoty rodzinne mamy 
obowiązek dostrzegać, pomagać 
w rozwiązywaniu tych problemów. 
I jednocześnie sprawiać, by o tych oso-
bistych traumach zapominali. Chyba 
się nam to udaje, bo choć do przycho-

terenów – Wisła i Cracovia w zasadzie 
nie prowadzą szkolenia na taką skalę, 
na jaką mogłyby to czynić. „Zresztą 
to nieopłacalne” – słyszę z ich strony 
takie argumenty. Tymczasem wystar-
czy roczna pensja jednego ligowego 
piłkarza z ich kadry, by dać sportową 
edukację 300 dzieciakom. Nie mam 
wątpliwości, że przez odpowiednią 
selekcję z tak licznej grupy uda się wy-
chować i wyszkolić zawodników mo-
gących być odpowiednią konkurencją 
dla – umówmy się – często bardzo 
średniej klasy piłkarzy, sprowadza-
nych z zagranicy. A bez tego nasza 
reprezentacja narodowa pozostanie 
w okolicach 50-60 miejsca w świato-
wym rankingu, a jej ewentualny suk-
ces będzie bardziej kwestią szczęścia 
i przypadku niż umiejętności. 

– U podstaw Pana zaangażowania 
w Akademię Piłkarską Progres nie 
leżał jednak sukces czysto piłkarski, 
prawda?

– Rzeczywiście. Część naszych chło-
paków pochodzi z rodzin patologicz-
nych. Czasami nie wiedzą – bo nie 

dzenia nikt ich nie zmusza, frekwencję 
na zajęciach mamy znakomitą. Oni 
przychodzą z własnej woli, z wielką 
chęcią. Mnie zaś tym bardziej sprawia 
frajdę poprowadzenie od czasu do cza-
su zajęć dla nich. Satysfakcja z uśmie-
chu chłopaków jest zdecydowanie 
większa od wysiłku włożonego przeze 
mnie w trening i w szukanie pieniędzy 
dla akademii. Radość daje też świado-
mość, że kształtujemy ich charaktery.

– W jakim sensie?
– Mierzi mnie już słuchanie o zma-

nierowanych piłkarzach. O dziewięt-
nastolatkach, którzy – dostając ofertę 
zarabiania trzech tysięcy złotych w III 
lidze – narzekają, jak im to źle w życiu. 
My staramy się wychowywać naszych 
podopiecznych na dobrych i mądrych 
ludzi. Nie wszyscy oczywiście będą 
w przyszłości zawodowymi piłkarza-
mi, ale lekcja, jaką otrzymają u nas, 
przyda im się w życiu na pewno. 

– Obecnie mieszka Pan w Krako-
wie – i stąd zaangażowanie w pro-
jekt w Nowej Hucie. Ale korzenie 
ma Pan śląskie. Nie myślał Pan o po-
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Znakomity bramkarz – to 
pewne; ilu piłkarzy może powie-
dzieć o sobie: „wygrałem Ligę 
Mistrzów?”. Wschodzący talent 

golfowy – oczywiście; od kiedy 
„połknął bakcyla” tej dyscypliny 

sportu, czynił błyskawiczne postępy, 
które pozwalają mu dziś na przykład 

na udział w finale mistrzostw Polski 
i na znaczące sukcesy w gronie amato-
rów (w ubiegłorocznym „Silesia Busi-
ness&Life PGA Gilf Cup” zajął drugie 

miejsce). 
Kierowca rajdowy – dlaczego nie?; za 

sobą ma już pierwsze próby, kilka tygodni temu 
wziął udział w Volkswagen Castrol Cup na torze wyści-

gowym w Poznaniu. 
Przyszły trener – z dużą dozą pewności; plany już w tym zakre-

sie ma, a on akurat zwykł był konsekwentnie dążyć do postawio-
nych sobie celów. 

Ale przecież jest jeszcze inna twarz Jerzego Dudka – bo o nim 
mowa. Społecznika, opiekuna, wychowawcy. To właśnie w takiej 
roli związał się z krakowskim Stowarzyszeniem Siemacha – orga-
nizacją non-profit, obchodzącą w tym roku 20-lecie działalności, 
prowadzącą działalność edukacyjną, wychowawczą i terapeutycz-
ną wśród dzieci i młodzieży. Jej „piłkarskim ramieniem” jest od 
kilku miesięcy Akademia Sportu Progres – profesjonalna szkółka 
piłkarska, której celem jest „rozwijanie umiejętności sportowych, 
a także kształtowanie charakterów i umiejętności młodych ludzi”. 
I właśnie tutaj Jerzy Dudek – obejmując w styczniu symbolicznie 
patronat nad tą placówką – zrealizował jedno ze swych marzeń: 
firmuje piłkarską akademię.

dobnym projekcie w którymś z tu-
tejszych miast?

– Myślałem i myślę. Prowadzi-
łem nawet zaawansowane rozmowy 
w Rybniku. Ale tam jedynym, który 
od początku do końca te plany wspie-
rał, był prezydent miasta. Inni? No cóż, 
chyba politycznie nie pasowaliśmy do 
jakiegoś układu. W każdym razie mia-
łem wrażenie, że – wychodząc z inicja-
tywą stworzenia akademii piłkarskiej 
– jestem dla kogoś zagrożeniem. Obec-
nie – już mądrzejszy o doświadcze-
nia krakowskie – być może spróbuję 
jeszcze raz. Najwięcej osób zaintere-
sowanych takim pomysłem jest w tej 
chwili w Gliwicach. Tam też – dzięki 
zawodnikom grającym w Piaście – jest 
dobry klimat dla hiszpańskich metod 
szkoleniowych. A takie chciałbym 
promować w Polsce. Właśnie zaczyna-
ją się sprawdzać w Nowej Hucie. Na 
Górnym Śląsku – od zawsze będącym 

kopalnią piłkarskich talentów – też 
z pewnością okazałyby się skuteczne. 

– Nie sposób nie zapytać, czy – 
w kontekście powiedzenia „bram-
karz jak wino” – nie chodzi Panu po 
głowie myśl powrotu między słupki?

– Fizycznie nie byłoby z tym proble-
mu. Stać mnie jeszcze na wyczynową 
grę, choć w okresie pobytu w Realu 
Madryt często przyplątywały mi się 
drobne dolegliwości: naciągnięcie 
mięśnia, złamanie szczęki, pęknięcie 
nadgarstka. W tym wieku człowiek 
po prostu dłużej się regeneruje. Wy-
chodzę jednak z założenia, że trze-
ba wiedzieć, kiedy powiedzieć sobie 
„dość”. I ja do tego momentu w moim 
piłkarskim życiu już dotarłem. Mam 
teraz głowę pełną różnych innych pro-
jektów. Zaangażowanie się w wycho-
wanie młodzieży to jeden z nich. Ale 
oczywiście planuję też zrobienie licen-
cji trenerskiej i pracę w klubie. 

– Kiedy?
– Muszę się do tego przygotować: 

zawodowo i mentalnie. Bycie trenerem 
to jednak dużo trudniejsze wyzwanie 
niż bycie piłkarzem. Zawodnik wyko-
na swą robotę w trzy godziny i idzie do 
domu. Trener ma 25 razy więcej roboty 
– bo ma 25 podopiecznych – i jeszcze 
musi rozpracować przeciwnika. To 
praca na 24 godziny na dobę! Ale fa-
scynuje mnie. Może dlatego, że miałem 
w życiu fantastycznych szkoleniow-
ców i mentorów, którzy zarazili mnie 
futbolem również z tej perspektywy!

Rozmawiał 
Dariusz Leśnikowski



SILESIA BUSINESS & LIFE82



83SILESIA BUSINESS & LIFE



SILESIA BUSINESS & LIFE84

SILESIA BUSINESS & LIFE

www.silesiabl.pl
www.silesiaevent.pl

Silesia Business & Life
 Golf Cup 2013

1 czerwca, Siemianowice Śląskie
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SPONSORZY TURNIEJU

PARTNERZY TURNIEJU

Patronat nad turniejem objęli prezydenci miast Chorzowa i Siemianowic Śląskich
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Max SAŁUDA
GOLF

W tym lesie
jest wiele drzew

Od czasów Tigera Woodsa stereotypowe postrzeganie golfa się zmienia. A i wi-
zerunek samego golfisty też już jest zupełnie inny. Dzisiaj nie jest on 40-letnim 
mężczyzną z brzuszkiem trzymającym w jednej ręce whisky, a w drugiej cygaro.
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W tym sporcie każda wizyta na polu jest jak wyrywanie z notatnika ko-
lejnej pustej kartki, którą trzeba zapisać. Jednak właśnie ta niewiado-
ma, potrzeba nieustannie od nowa sprawdzania się, jest tak intrygująca – 
i dla początkującego, i dla doświadczonego gracza. Ten sport uczy pokory, 
a zbyt dużą pewność siebie od razu kwituje kubłem zimnej wody. Upra-
wiając go, trzeba najpierw poczuć zmysłami jego specyfikę. I to nie tylko 
za pomocą wzroku i słuchu, ale również – a może przede wszystkim – an-
gażując bardziej wyrafinowane instynkty ludzkie. Parając się zawodowo 
tym sportem, należy zdecydowanie respektować profesjonalizm i etykie-
tę. O pokorze, intrydze i sensualności w golfie opowiada Max Sałuda.

– Zacznijmy od intrygi w golfie, bo 
brzmi… intrygująco.

– W golfie nie ma mowy o monoto-
nii. Każda gra jest inna, a każdy dzień 
stwarza dla niej zupełnie nowe okolicz-

ności. Intrygujące w tym sporcie jest to, 
że nie ma takich samych pól w Polsce 
i na świecie. Są tak skonstruowane po-
przez specyficzne ukształtowanie tere-
nu, że nawet najmniejsze wniesienie na 
nim czy górka ma jakiś cel i przynosi 
graczowi określony efekt. Poza tym na-
wet w ramach jednego pola można za-
grać przynajmniej na cztery sposoby, ze 

względu na różne typy wiatru. I nie 
pomogą tutaj żadne przeliczenia czy 
matematyczne algorytmy, np. po to, 
by ustalić z jaką prędkością należy 
uderzyć piłeczkę, by trafić do pożąda-
nego dołka. Z drugiej jednak strony, 
utalentowany i doświadczony gracz 
odnajdzie się w każdych warunkach 
i może zagrać gorzej lub lepiej, ale za-
wsze sobie poradzi.
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danego terenu, na którym są rozgrywa-
ne. Z pewnością zagraniczne rozgryw-
ki pokazały mi wielokrotnie, że jeszcze 
dużo pracy przede mną. Tak napraw-
dę najważniejsze jest odczucie samego 
gracza po turnieju. Jeśli czuje się sa-
tysfakcję, to niezależnie od charakteru 
turnieju ma on duże znaczenie. 

– Jednak im wyżej w czołówce, tym 
de facto mniej konkurentów?

– Na zawodowych turniejach golfo-
wych w Europie nie ma przypadków. 
Gracze, którzy trafiają do czołówki, są 
po prostu najlepsi. Natomiast zasadą 
jest to, że im wyższa liga w golfie, tym 
większe grono potencjalnych zwycięz-
ców. W Polsce dzisiaj średni poziom 
zawodowo uprawianego golfa jest 
mniej więcej czwartą ligą europejską, 
a w niej jest około czterech wybijają-
cych się, i jednocześnie prawie rów-
norzędnych, graczy. W trzeciej lidze 
takich osób jest od 20 do 30, ale w dru-
giej już 80, a w pierwszej praktycznie 
sto procent zawodników ma porówny-
walne szanse na sukces. 

– A jaki jest Pana aktualny apetyt 
turniejowy?

– W tym roku chcę wziąć udział we 
wszystkich turniejach organizowanych 
w Polsce. Jednak to będzie taka roz-
grzewka do turniejów rozgrywanych 
w Austrii i Niemczech. Bardzo ważne 
będą również dla mnie kwalifikacje 
do pierwszej ligi europejskiej, które 
składają się z trzech etapów. Pierwszy 
z nich odbędzie się we wrześniu, drugi 
w listopadzie, a ostatnia faza w grud-
niu. Tak więc czeka mnie w sumie 
osiem turniejów w Polsce, siedem za 
granicą i jedne – najważniejsze – kwa-
lifikacje do pierwszej ligi. 

– Klimat rywalizacji w Polsce i za 
granicą jest porównywalny?

– W Polsce w czasie rozgrywek ra-
czej trudno doszukać się nienawiści 
wynikającej z zaostrzonej konkurencji. 
Każdy z nas ma swoją piłkę i grę, nie 
istnieje dosłowna rywalizacja 1:1. Poza 
tym przez to, że spędzamy ze sobą 
dużo czasu na polu, mamy też okazję 
do długich rozmów i zacieśniania re-
lacji koleżeńskich. Natomiast w zagra-
nicznych turniejach znacznie bardziej 

wiele doświadczenia i trochę wiedzy 
technicznej. Natomiast w czasie roku 
szkolnego w ten sposób spędzałem 
całe weekendy, a w międzyczasie 
oczywiście miałem kontrolne lekcje 
z trenerami. Jednak w tym wszystkim 
było dużo rekreacji i zabawy, dlatego, 
mimo wzmożonych ćwiczeń, nie czu-
łem rzeczywistego zmęczenia. Chyba 
pomógł mi też tzw. feeling, czyli zmysł 
do golfa, który szybko „złapałem”.

– Bez tego zmysłu takich sukcesów 
w tak krótkim czasie pewnie by nie 
było?

– Po 2003 roku rzeczywiście byłem 
pełen optymizmu i wiary w siebie. Pla-
nowałem wyjechać do szkoły do USA 
albo też w ramach studiów tam się 
przenieść. Co więcej, te plany zdecydo-
wanie postrzegałem jako cel możliwy 
do zrealizowania, a nie marzenia.

– Po prostu marzenia zlokalizował 
Pan w określonym miejscu i czasie?

– I dlatego się w tym celowaniu za-
galopowałem... Od tamtej pory często 
sobie powtarzam: im dalej w las, tym 
więcej drzew.

– To znaczy?
– Im bardziej zagłębiamy się w jakąś 

dziedzinę życia, tym bardziej zdajemy 
sobie sprawę, że jest ona skompliko-
wana i trudna do opanowania. Gra-
cze z innych krajów, z którymi wtedy 
rywalizowałem w trakcie turniejów, 
cykl szkoleniowy odbywali w ciągu 11 
miesięcy w roku ze względu na dobre 
warunki pogodowe. Uwarunkowania 
w Polsce pozwalały mi trenować tylko 
6-7 miesięcy. Dlatego też potrzebowa-
łem dwóch sezonów, by nadgonić za-
ległości w stosunku do innych graczy. 
Z wieloma, wtedy początkującymi gra-
czami, wygrywałem, a dziś widzę ich 
w czołówce turniejów europejskich. 
W tamtym momencie nie nastąpił od-
powiedni progres w mojej karierze 
i zostałem trochę za nimi.

– Wyżej ceni Pan miejsce, które uzy-
skał Pan w turnieju, czy jego rangę?

– Trudno porównywać turnieje 
w golfa, bo są bardzo zróżnicowane. 
I to nie tylko pod względem technicz-
nym, ale też uwarunkowań pogodo-
wych czy w kontekście ukształtowania 

– Na czym to polega?
– Golf jest ciekawym rodzajem 

sportu, w którym na początku nauki 
zazwyczaj wszystkim idzie stosunko-
wo dobrze, ale dopiero w momencie 
podnoszenia swoich umiejętności na-
trafia się na wyższą poprzeczkę, której 
tak łatwo nie da się przeskoczyć. Dla 
przykładu: początkujący golfista po-
siada 36-punktowy handicap, podczas 
gdy zawodowiec jest na poziomie 0. 
Kiedy zaczynałem swoją przygodę 
z golfem oczywiście odznaczałem się 
36-punktowym handicapem, ale już 
w ciągu roku udało mi się go obni-
żyć do wartości poniżej 10. Natomiast 
gdy chciałem ten wynik jeszcze trochę 
zmniejszyć, okazało się, że trzeba wiele 
trenować.

– Wróćmy w takim razie do „36 
punktów”, a konkretnie do począt-
ków Pana kariery. Pasję do golfa miał 
Pan we krwi? 

– Nikt w mojej rodzinie nie uprawiał 
tego sportu, a moje zainteresowanie 
nim było chyba bardziej kwestią przy-
padku. Mając 12 lat pojechałem z rodzi-
cami na wakacje nad morze. W pobliżu 
miejsca, gdzie nocowaliśmy, znajdowa-
ło się driving range, gdzie skorzysta-
łem z jednej lekcji gry w golfa. Potem 
pod koniec pobytu znowu to zrobiłem, 
a kiedy wróciłem do domu, to akurat 
pod Szczecinem, blisko mojego domu, 
otworzyli pole golfowe.

– I szybko Pan złapał bakcyla?
– Dość szybko to nastąpiło, bo grałem 

już wcześniej dosyć poważnie w ko-
szykówkę. Byłem nawet w reprezenta-
cji na poziomie wojewódzkim. Dzięki 
temu moja ogólna sprawność fizyczna 
w wieku juniorskim była dobra. 

– W roku 2002 otrzymał Pan powo-
łanie do kadry juniorów, a już rok 
później zajął Pan 10. miejsce na Mi-
strzostwach Europy Juniorów. To był 
chyba pracowity dla Pana rok?

– Intensywnie trenowałem, w okresie 
wakacji nawet codziennie. Pamiętam, 
jak tata z samego rana przed pracą od-
stawiał mnie na pole golfowe, wręcza-
jąc trzy kanapki i termos, a potem od-
bierał około dwudziestej wieczorem. 
Udało mi się wtedy zdobyć bardzo 
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odczuwa się rywalizację. Tam każdy 
przyjeżdża dla siebie i z nastawieniem 
na odpowiedni wynik.

– Z jakim nastawieniem podchodzi 
Pan do roli nauczyciela gry w golfa, 
którą także od jakiegoś czasu Pan 
pełni? 

– Traktuję ją jako odskocznię od 
treningów i możliwość prze-
kazania wiedzy innym czy 
też wskazania im błędów 
w grze, które sam popeł-
niałem. Praca trenera to 
taki mój plan „B”, gdy-
by nie udała się kariera 
zawodnika. Nie mogę 
przecież przewidzieć 
nagłej kontuzji czy 
innych okoliczności, 
które mogłyby unie-
możliwić mi grę za-

Foto: Karolina Gembara
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wodową. Sądzę, że w razie czego jako 
trener też bym się odnalazł. 

– Odnajduje się Pan też świetnie 
w roli golfisty, który stara się za-
wsze respektować profesjonalizm 
i etykę gry.

– Profesjonalizm w procesie treningo-
wym w moim przekonaniu, mówiąc ze 
swojego doświadczenia, to przekłada-
nie wiedzy zdobytej w czasie studiów 
na praktykę. Teoretyczne podstawy gry 
w golfa, a więc szereg dziedzin życia, 
które mają na niego wpływ, są bardzo 
ważne. Staram się z nich sam korzystać, 
ale też przekazywać je osobom, które 
uczę. Dlatego też studiuję wychowanie 
fizyczne, co na bieżąco dostarcza mi 

szerokiej, ale bardzo istotnej wiedzy 
z zakresu ogólnej sprawności fizycz-
nej i samego golfa. 

– Profesjonalizm może mieć prze-
łożenie na relacje gracza z jego spon-
sorami, które w zawodowym golfie są 
jak powietrze – bez nich egzystencja 
zawodnika nie byłaby możliwa.

– Rynek sponsorski, jeśli chodzi 
o ten sport, w Polsce powoli się rozwi-
ja i rozrasta. Coraz więcej poważnych 
firm jest zainteresowanych kojarze-
niem swojej marki z golfem. Te dwa 
targety powoli się do siebie zbliżają. 
Co ciekawe i pozytywne, dostrzec 
można także zainteresowanie taką 
współpracą przez mniejsze firmy. To 
już nie są tylko i wyłącznie elitarne 
marki, jak Rolex, Volvo czy Mercedes. 
Pojawiają się w tej grupie produkty, 
które oczywiście nadal mają charakter 
wyszukany, ale są kierowane do szer-

szej grupy odbiorców. 
– No i w ramach takiej trans-

akcji wiązanej zdarza się też 
Panu udzielać lekcji kadrze za-
rządzającej firmą.

– Mam zawsze do czynienia ze spon-
soringiem typowo zawodowym, a to, 
na co pani zwróciła uwagę, to wzbo-
gacona usługa nauczycielska. W ra-
mach sponsoringu oferuję cykl lekcji 
dyrektorom czy właścicielom firm, ale 
zdarza się również, że zawodowiec jest 
trenerem całych ich oddziałów w da-
nym mieście lub też w kilku aglomera-
cjach wybranych w jakimś regionie. 

– Obecność sponsorów, a raczej za-
grożenie jej brakiem, wywiera presję. 
Jak dużą?

– Właśnie poprzez stosunek do tej 
kwestii najłatwiej można poznać cha-
rakter zawodnika. Nie nazwałbym 
tego presją, a raczej źródłem motywa-
cji do pracy. Sponsorzy oczekują do-
brych wyników, co motywuje zarówno 
w aspekcie sportowym, jak i finanso-
wym. Mam też świadomość, że dzięki 
ich wsparciu mogę zapewnić wyna-
grodzenie dla całego mojego teamu, 
którego praca w sumie składa się tylko 
na jedną osobę. Trenerzy, psycholog, 
terapeuci itd. – oni wszyscy pracują na 
moje sukcesy. Od tej zimy, dzięki Cen-

SILESIA BUSINESS & LIFE
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trum Terapii Plus ze Szczecina, rozpocząłem pracę nad motoryką 
z Remigiuszem Rzepką stacjonującym w Centrum Fizjoterapii Fi-
zjofit w Gliwicach. Jak widać, powoli zbliżam się do Śląska.

– Na samym polu golfowym najbliższym i najlepszym psy-
chologiem gracza jest jego caddie…

– Ktoś kiedyś powiedział, że gra w golfa na światowym pozio-
mie tak naprawdę rozgrywa się na 10 centymetrach między usza-
mi. Pod względem fizycznym i technicznym większość zawodo-
wych graczy jest na tym samym poziomie. To, co może ich różnić, 
to wiara w siebie, zaufanie do swoich umiejętności oraz fantazja 
na polu. Te wszystkie wymienione przeze mnie elementy kształ-
tuje caddie, który dzisiaj nie jest już tylko pomocnikiem golfisty na 
polu. Jest jego przyjacielem i prawdziwym wsparciem psychicz-
nym. Dlatego też musi znać golfistę bardzo dobrze i wiedzieć, kie-
dy oraz jak na niego wpłynąć, by efekt gry był najlepszy. Dzisiaj 
to bardzo istotna i finansowo satysfakcjonująca rola, jeśli chodzi 
o team golfisty.

– Jak bardzo satysfakcjonująca finansowo?
– Kilka lat temu dużą popularność zyskał caddie słynnego Ti-

gera Woodsa, który przez pewien czas odnosił spore sukcesy 
w golfie. Golfista miał na swoim koncie poważne kontrakty i duże 
wygrane, a w konsekwencji jego caddie nie mógł narzekać na ni-
skie wynagrodzenia. Średnio około 10 procent kwoty z nagrody 
golfisty trafia do rąk caddiego. 

– Kończąc naszą rozmowę, proszę się przyznać, gdzie Pan 
stawiał pierwsze kroki, zanim trafił Pan „w ręce” zawodowego 
golfa?

– Dalej się upieram, że golf to sport, który można uprawiać 
wszędzie i w każdej chwili. Ponadto nie wymaga on angażowania 
dużej grupy ludzi, jak np. piłka nożna czy koszykówka. A ja sam 
zaczynałem przygodę z golfem jeżdżąc z rodziną na grzyby. Na 
polance rozstawialiśmy siatki i po prostu staraliśmy się poprowa-
dzić piłeczkę z punktu „A” do punktu „B”.

Rozmawiała 
Dominika Tkocz

Max Sałuda – kilkukrotny mistrz Polski w golfa w kategoriach do lat 18 i open oraz zwycięz-
ca Klubowych Mistrzostw Polski z drużyną Binowo Park. Od 14. roku życia stale uczestniczą-
cy w turniejach międzynarodowych. W 2002 roku został powołany do kadry Polski juniorów, 
a już rok później zajął 10. miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów w 2003 roku. W 2009 
roku okazał się zwycięzcą w pierwszym profesjonalnym turnieju z serii Deutsche Bank Pro-
Am Tour. Obecnie najwyżej rankingowany Polak w zawodowym golfie. Jest wykwalifikowa-
nym instruktorem golfa i członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Instruktorów Golfa 
(PGA Golf Instructors). Aktualnie udziela lekcji nauki golfa w klubie Binowo Park Golf Club 
pod Szczecinem.
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