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erdecznie zapraszamy Państwa do lektury kolejnego wydania magazynu Silesia Business & Life.
Czytelnikom, którzy na bieżąco śledzą co dzieje się w miastach górnośląskiej metropolii, polecamy rozmowę z prezydentem Chorzowa Andrzejem Kotalą. Okazuje się, że wiele inwestycji można zrealizować
„na życzenie” mieszkańców miast. Chorzowianie już mogą to obserwować – powstają tam nowe miejsca parkingowe, modernizowany jest park, remontuje się wskazane przez mieszkańców chodniki. Mamy
nadzieję, że i w innych śląskich miastach realizowane będą inicjatywy mieszkańców w ramach budżetu
obywatelskiego.
W tym wydaniu mamy sporo wywiadów, które zapewne ucieszą nasze Czytelniczki, bo są to głównie
wywiady ze znanymi (na dodatek przystojnymi) mężczyznami – Radosławem Majdanem, Michałem Milowiczem i Adamem Gizą. Zaskakujące, jak różnorodnym zajęciom poświęcają oni swój czas. Bo czy wiedzieliście Państwo na przykład, że Radosław Majdan, który kojarzy nam się głównie ze sportem, to także członek zespołu rockowego The Trash, właściciel studia tatuażu i współautor perfum? O pozostałych
Panach też dowiecie się wielu ciekawych rzeczy. A jeśli już mowa o osobach związanych z mediami, to
przedstawiamy też aktorkę o śląskich korzeniach, pochodzącą z Tychów Oliwię Argenstein, którą możemy
m.in. obejrzeć w filmie „Matka”.
4 października na Stadionie Narodowym odbyła się coroczna impreza – Gala Sportu i Biznesu Fundacji
im. Feliksa Stamma. Polecamy relację z tego wydarzenia, które poprowadził znany komentator sportowy
Przemysław Babiarz.
Nie może oczywiście zabraknąć kolejnej podróży w egzotyczne strony. Tym razem zapraszamy Państwa
do gorącego Rio de Janeiro. Jak zwykle będzie w pigułce – o historii, o gastronomii, o kulturze, o ciekawych miejscach. A wszystko to okraszone oczywiście kolorowymi zdjęciami. A skoro już jesteśmy na drugiej półkuli, to polecamy relację młodej Polki, która zakochała się w… nowojorskim Manhattanie.
No i jest także coś ze sportu – z Brianem Messingiem rozmawiamy jak amerykański golfista radzi sobie w
naszym klimacie. Mateusz Ligocki opowiada o swej snowboardowej pasji – jak złapał bakcyla i jak latem
trenuje tę zimową dyscyplinę sportu. Polecamy także dwa artykuły dotyczące zimowej olimpiady w Soczi
w 2014 roku. W jednym autor przedstawia wszystkie obiekty i pełne zachwytu opinie o nich, w drugim
natomiast… przeczytajcie Państwo sami.
Zapraszam również do odwiedzania naszych stron www.silesiabl.pl i www.silesiaevent.pl.

Klaudiusz Sevkovic
project manager
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Radosław MAJDAN
SYLWETKA

Nie identyfikując się ze stagnacją
Z Radosławem Majdanem o tym, co daje artystyczne spełnienie, radość, zawodową satysfakcję, ale też w nieoceniony sposób życiowo harmonizuje, rozmawia Dominika Tkocz.

– Śląsk – poza tegorocznym Golf Cup,

tuzjazmem się do niej odniosłem. W su-

w sumie to jestem takim rock’n’rollowym

w którym Pan uczestniczył – pojawia się

mie nagraliśmy do tej pory już dwanaście

sportowcem.

jeszcze na Pana mapie przy okazji...

piosenek, a obecnie szukamy wytwórni,

– Może jest ktoś taki, ale tak „na gorą-

z którą moglibyśmy rozpocząć współ-

co” nie przychodzi mi na myśl inny pol-

pracę i wydać płytę w przyszłym roku.

ski piłkarz, który parałby się muzyką po

– Na Śląsk przyjeżdżałem zwykle z racji
meczów, które tutaj się rozgrywały, kiedy
byłem piłkarzem i grałem w Ekstraklasie.
Między innymi przy okazji rozgrywek

bliskimi sobie dziedzinami życia...

zakończeniu kariery na boisku...
– Od zawsze miałem wrażenie, że chy-

z Ruchem Chorzów, GKS-em Katowice

– Tak naprawdę z muzyką, a dokład-

ba inaczej postrzegam rzeczywistość niż

czy Górnikiem Zabrze. Wyjazd na Śląsk do

nie z gitarą, miałem już wcześniej kon-

większość moich kolegów z boiska. Poza

dzisiaj kojarzy mi się z meczami „walki”,

takt przy okazji różnych imprez, na któ-

tym miałem też wielu znajomych ze świa-

a śląska piłka z walecznością i zacięciem.

rych bywałem. Jednak tak na poważnie

ta muzyki, chętnie jeździłem na różne

Przez to też rozgrywki, które w tym miejscu

zająłem się grą na niej dwa lata temu,

koncerty. Nie żyłem tylko piłką nożną. Co

się toczyły, były ciężkie, ale jednocześnie

kiedy skończyła się moja przygoda

więcej, często występowałem w progra-

towarzyszyła im niesamowita atmosfera

z piłką. Od tamtej pory Piotrek i Seba-

mach, wypowiadając się na tematy zupeł-

na trybunach. Generalnie wydaje mi się,

stian, którzy są świetnymi gitarzystami,

nie nie związane ze sportem.

że śląscy rdzenni kibice bardzo silnie się

pomagają mi w tej nauce i podszkalają

identyfikują z konkretnymi drużynami i ta

prawie codziennie. Staram się rozwijać

Pan wspomniał, to po prostu

dziedzina życia jest dla nich bardzo waż-

umiejętności w tym zakresie, ale oczy-

większa wrażliwość?

na. Dzisiaj rzeczywiście częściej bywam na

wiście wciąż jeszcze wiele trzeba nad-

Śląsku przy okazji organizowanych w tej

robić. Natomiast w naszych utworach

części Polski imprez czy eventów.

oczywiście dzielimy się partiami gitaro-

– A dziedziny, które na obecnym etapie
życia dla Pana są ważne i z którymi najmocniej się Pan identyfikuje?

wymi, a ja sam nie gram bardzo skomplikowanych sekwencji.
– To o czym Pan mówi, to strona tech-

– Jedną z nich jest przygoda, której na-

niczna związana z tą pasją, ale przede

dal doświadczam z zespołem The Trash.

wszystkim muzykę powinna „czuć du-

Dzięki niemu wraz z przyjaciółmi mam

sza”?

szansę tworzyć muzykę i właśnie to stało

66

– Piłkę nożną i muzykę trudno nazwać

– Dlatego tak dobrze odnajduję się

się źródłem mojej pasji po zakończeniu ka-

w tym zespole... W sensie mentalnym

riery piłkarskiej. Pojawiła się propozycja

muzyka, a szczególnie ta, którą wy-

Piotra Końcy i Sebastiana Piekarka, żeby

konujemy, jest mi bardzo bliska.

reaktywować tę kapelę, która już kiedyś

Tak jak wspomniałem, to zamiło-

funkcjonowała. W związku z tym, że mia-

wanie było we mnie od zawsze.

łem wtedy więcej czasu i czułem w sobie

Pamiętam, jak kiedyś Jan Bo-

wewnętrzne zamiłowanie do muzyki z en-

rysewicz mi powiedział, że
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– To inne spojrzenie, o którym

– Jestem otwarty na różne sfery życia,
ale szczególnie te, w których są obecne
emocje. Naturalnie w piłce występują
one również i to zarówno te pozytywne,
jak i negatywne. Jednak więcej ich można dostrzec w innych dziedzinach życia,
no i tu też możliwe jest większe ich rozwijanie i głębsze doświadczanie.
– Czy to są słowa romantyka?
– Mam duszę romantyka, która uwalnia się w szczególności, gdy jestem zakochany. Takie momenty w życiu inspirują
mnie i dają pewne poczucie spełnienia.
Wtedy żyje się lepiej. W samej muzyce
też można kierować się romantyzmem,
kilka utworów The Trash ma taki właśnie charakter. Generalnie jest w niej
dużo artyzmu.
– The Trash identyfikuje się z rockowym nurtem muzyki. Co szczególnie
Pan w nim ceni?
– Z muzyką rockową byłem związany od dziecka, bo wychowałem się na
polskim rocku. W okresie mojego dorastania była to forma walki z komuną,
ale też źródło wzorów czy autorytetów.
No i przestrzeń do pokazywania wolności swoich poglądów. Teksty piosenek
z okresu realnego socjalizmu często były
dwuznaczne w swoim wydźwięku, więc
ich autorów postrzegaliśmy w katego-
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riach ludzi zbuntowanych, bohaterów.
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– Jaki przekaz płynie z utworów Pana
zespołu?
– W związku z naszą fascynacją klasyką muzyki rockowej w Polsce trochę staramy się do tych korzeni wracać. Często

się w odpowiednim podejściu do życia

dwóch tatuatorów i jedna koleżanka, któ-

czy przyrody. Szczególnie inspirujący

ra zajmuje się piercingiem.

jest szczep Indian Navaho, do którego

– Z jakim nastawieniem powinni do
takiego miejsca przychodzić klienci?

przynależność obecnie deklaruje około
trzystu tysięcy Amerykanów. Co cieka-

też nasze utwory są bliskie poezji śpie-

– Do wszystkich rzeczy, które robię,

we, to właśnie oni kodowali wiadomości

wanej. Teksty mówią o życiu, uczuciach,

staram się podchodzić ambitnie. Jeśli już

dla amerykańskiej armii, których nie byli

wzlotach i upadkach, których przecież

zaczynam jakieś działania realizować, to

w stanie rozszyfrować Japończycy.

każdy na różnych etapach doświadcza.

od początku do końca dokładnie i w prze-

– Tatuaż to pewien szyfr?

Tak naprawdę są one często o nas sa-

myślany sposób. Tak też jest w przypadku

– To symbolika i filozofia, wyrażanie

mych. Na przykład jedna z naszych now-

tego studia, bo chciałbym, by jego klienci

uczuć. Ja sam mam na ciele cztery tatu-

szych piosenek pt. „Nowo narodzeni”.

mieli prawdziwe przekonanie, że warto

aże. Z czego dwa są zakryte, bo to błędy

Mam wrażenie, że jej słowa mówią o tym,

do niego przyjść. Poza tym powinni być

młodości... Powstały, bo spodobał mi się

co dokładnie teraz czuję. Chyba właśnie

też pewni, że zostaną odpowiednio ob-

jakiś wzór. Teraz, jeśli decyduję się na ja-

ze względu na te emocje i odniesienia do

służeni i to wszystko odbywać się będzie

kiś tatuaż, to prezentuje on to, w co wie-

rzeczywistości tak bardzo pokochałem

w przyjemnej atmosferze. No i oczywi-

rzę, czyli pewną symbolikę walki dobra

muzykę. Często zdarza mi się słuchać ja-

ście muszą też wiedzieć, że tatuaż, który

ze złem – anioła z diabłem. Mam takie

kiejś piosenki, interpretować jej przekaz

będzie pokrywać ich ciało do końca życia,

przekonanie, że finalnie w życiu wystę-

i czuć gęsią skórkę na plecach... Niesa-

będzie zgodny z ich oczekiwaniami.

puje taka zasada. Jeden z moich tatuaży

mowite jest również to, że słuchając tego
samego utworu każdy z nas może go odczytać inaczej, a więc zaczerpnąć z niego
coś tylko dla siebie.

– Czy klienci przychodząc do studia,
biorą pod uwagę te nieodwracalność?

wyraża też emocje, które kiedyś odczuwałem, a które były związane z osobą

– Prowadząc studio tatuażu ważne jest

wtedy mi bliską. Niemniej zawsze są one

też to, by czasem umieć doradzić klien-

wynikiem wartości życiowych, które wy-

– A jeśli mowa o interpretacji, czy

towi odpowiedni tatuaż, a więc jego styl

znaję. To zawsze są pewne momenty czy

spotyka się Pan z nadinterpretacją lub

czy wielkość, bo często jest on pomysłem,

obrazy w życiu, które staram się uwiecz-

zbyt dosłownym odczytywaniem prze-

który powstał pod wpływem chwili. A ta-

nić, uchwycić i zapisać na moim ciele.

kazu tekstów?

kich chwil kiedyś może się bardzo żało-

– Z podobną symboliką i wizją, jak

– Bywają takie sytuacje. Piosenkę „Na

wać. Ludzie dostrzegają czasem interesu-

ta przy tworzeniu studia tatuażu, pod-

niby” duża część publiczności źle odczy-

jący tatuaż na czyjejś ręce lub w gazecie

szedł Pan do stworzenie swojej marki

tała. Jak sądzę, głównie poprzez wpada-

i za wszelką cenę chcą go mieć na swoim

perfum?

jące w ucho zdanie: powiedz, że kochasz

ciele. Naszym zadaniem jest wtedy dora-

mnie na niby, a seks będzie już prawdzi-

dzić czy podpowiedzieć, że ten pomysł

ru, barwy, butelki, ale też samego

wy. Interpretowanie wprost tego frag-

nie jest najlepszy. Robiąc komuś tatuaż,

zapachu. To takie moje kolejne

mentu byłoby dużym uproszczeniem, ale

bierze się za niego odpowiedzialność.

dziecko, bo nie lubię stagna-

tak właśnie wielu odbiorców go, niestety,

O ile ktoś, kto przychodzi zrobić go so-

cji i czuję w sobie ciągle

odczytuje. Jednak to nie jest tekst o sa-

bie, pierwszy raz może nie mieć świado-

niezaspokojoną cieka-

mym seksie, ale ogólnie o życiu i o tym,

mości jakie są tego konsekwencje, o tyle

wość podejmowa-

że ludzie chcą się oszukiwać i wchodzić

ten, który go wykonuje, powinien ją mieć.

w pewne układy... A gdy jedna strona

Dlatego też w studiu nie stawiamy tylko

traktuje drugą przedmiotowo, to ta dru-

na zysk, a w pierwszej kolejności pomoc

ga postępuje podobnie. Ten utwór jest po

w odpowiedniej decyzji co do wyboru

prostu opisem wycinka naszej rzeczywi-

przemyślanego wzoru, który znajdzie się

stości, z którym część z nas się częściej,

na naszej skórze.

a część rzadziej styka.

– Inspiruje Pana kultura Indian. Ten

– Wróćmy jednak do dziedzin życia,
z którymi dzisiaj szczególnie się Pan
identyfikuje. Czy poza muzyką jest coś

kto odwiedzi Pana studio nie będzie
miał co do tego wątpliwości...
– Rzeczywiście, jego wystrój
utrzymaliśmy w klimacie indiań-

jeszcze?
– Drugą z nich jest studio tatuażu,

8

niłem. W sumie w moim studiu pracuje

skim, co jest ukłonem w stronę

które nie tak dawno otworzyłem w War-

tej kultury, która obecnie jest

szawie. Mój przyjaciel, który jest jednym

trochę na marginesie. Jed-

z najlepszych tatuatorów jakich znam, za-

nak ta kultura odnosi się

rekomendował mi kilka utalentowanych

do bardzo wielu istotnych

w tym zakresie osób, które w nim zatrud-

wartości, które objawiają

& LIFE
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& LIFE
SILESIA BUSINESS

– Jestem współautorem ich kolo-

Foto: Pako Lorente

Radosław Majdan – były polski piłkarz, wychowanek i wieloletni zawodnik Pogoni Szczecin występujący na pozycji bramkarza, a obecnie
komentator sportowy. Gitarzysta
rockowego zespołu „The Trash”.
Twarz marki ubrań Pako Lorente,
współautor linii Perfum Vabun Radosław Majdan – Pako Lorente, a od
października 2013 r. właściciel studia tatuażu „Navaho” w Warszawie.
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nia się różnych rzeczy. Lubię wyzwania.

i na noc. Mężczyzna, który tak pachnie,

Oczywiście ktoś może to ocenić tak, że

jest wszechstronny.

chwytam się wielu dziedzin życia rów-

– Zapach może fascynować?

nocześnie. Jednak ta moja skłonność wy-

– Trudno powiedzieć, że jest to źró-

nika z tego, że nie lubię pustki, stagnacji

dło fascynacji, ale na pewno działa jako

czy braku pasji. Do perfum podchodzę

afrodyzjak. Sam przywiązuję wagę do

raczej z dystansem, bo to nie tworzenie

tego, jak pachnę, ale również zwracam

muzyki. Generalnie sprzedają się dosyć

uwagę na to, jak pachną kobiety. Za-

dobrze, więc w przyszłym roku powin-

pach oddziałuje na nasze zmysły

ny się pojawić w ogólnopolskiej sieci ko-

w sposób ogromny, może on

smetycznej.

być w pewnym sensie

– Jakiemu mężczyźnie są dedykowane?

10

fascynujący i często
wymykający

spod

– Mężczyźnie, który jest pewny siebie,

jakiejkolwiek kon-

ma wyczucie smaku i wyróżnia go styl

troli. Ten aspekt

oraz klasa. Co ciekawe, w jego zapachu

zmysłowości jest

mocno wyczuwalny jest cynamon, który,

bardzo ważny

jak wiadomo, jest afrodyzjakiem, więc

i myślę, że

perfumy te oddziałują na kobiety... Czy-

wielu ludzi

li mężczyzna, który go używa, lubi ko-

nawet so-

biety. Z drugiej strony jego zapach jest

bie z tego

uniwersalny, bo można użyć go w czasie

nie zdaje

dnia idąc do pracy, uprawiając sport, jak

sprawy.

SILESIA BUSINESS & LIFE

– To pozwala sądzić, że potrafimy też

fią to docenić, bo zadbany mężczyzna

łość o odpowiednią estetykę tego, co

korzystać z innych zmysłów niż tylko

to atrakcyjny mężczyzna. Oczywiście

mamy na sobie, jest pewnym zakodo-

wzrok, chociaż wielu właśnie na nim

pewnie pojawiają się skrajne przypad-

wanym komunikatem...

się zatrzymuje…

ki, które rzeczywiście można wpisać to

– W dzisiejszych czasach dobre ubra-

– Kiedyś czytałem pracę naukową na

w metroseksualność. Jednak nie można

nie stanowi nawet osiemdziesiąt procent

temat tego, jak mózg rejestruje różne

tego tematu generalizować i według tych

sukcesu osiąganego w prowadzonych

zapachy, z którymi przychodzi nam ob-

kryteriów oceniać wszystkich mężczyzn.

interesach. Ubranie staje się naszą wizy-

cować... Okazuje się, że człowiek kodu-

– Dusza i ciało to układ symbiotycz-

tówką i kodem jednocześnie. Informuje

je sobie w głowie zapach, który często

ny?

o naszym statusie społecznym czy re-

czuje. Dlatego też będąc z drugą osobą

– Dbałość o higienę, wygląd, ubranie

nomie reprezentowanej przez nas firmy

przez długi okres przyzwyczajmy się do

czy ogólną estetykę wydaje się być natu-

i szacunku dla zawodowych partnerów.

jej zapachu i często to obniża pociąg sek-

ralna i rozsądna. Wykonując pracę sie-

Mówi również o tym, czy mamy styl

sualny między ludźmi. Nie chodzi w tym

dzącą przez wiele godzin każdego dnia

i czy podążamy za modą.

przypadku już nawet o same perfumy,

powinniśmy przecież zrobić coś dla sie-

ale zapach skóry innego człowiek, który

bie i np. poćwiczyć lub iść do fryzjera,

wywołuje w nas jakieś oczarowanie i czę-

tak po prostu dla własnego lepszego sa-

– Coraz więcej polskich mężczyzn za-

sto nie potrafimy nad tym zapanować.

mopoczucia. Chcąc to pojąć, warto od-

czyna na to zwracać uwagę. Większość

– Mężczyźni w równym stopniu jak
kobiety dbają o swój ubiór?

– Czarujący mężczyzna to zadbany

powiedzieć sobie na pytanie: dlaczego

z nich jednak nie wie, jak powinien wy-

mężczyzna? Gdzie są granice męskiej

jeszcze parę lat temu, kiedy przyjeżdżali

glądać garnitur, po który właśnie weszli

dbałości o swój wygląd?

do Polski zadbani mężczyźni, wzbudza-

do sklepu. W jakim ma być kolorze?

li takie zainteresowanie u kobiet?

Jak dobrać kolor marynarki do koloru

– Mężczyźni powinni o siebie dbać,
a kwestia używania przez nich perfum

– Zbieżną filozofię wyznaje też mar-

czy kremu wydaje się być już zrozumia-

ka ubrań, której jest Pan twarzą. Dba-

ła. Żyjemy przecież w XXI wieku i nie
powinno to być traktowane jako zniewie-

Foto: Pako Lorente

ścienie. W gruncie rzeczy kobiety potra-
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Z sesji zdjęciowej zepołu rockowego ,,The Trash”.
Foto: NM Studio
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spodni? W takich okolicznościach nie-

być bardzo ważne i w myśl tego staram

iluzorycznie – euforię i pomyślność na

ocenioną rolę spełnia odpowiednio wy-

się postępować.

przemian z depresją. Ma Pan pomysł

szkolony personel salonu, do którego
wchodzi taki właśnie klient.
– Mężczyzna, który wejdzie do salonu Pako Lorente poczuje...
– Nasza marka stworzyła swój własny

– Możemy być wiarygodni dla in-

jak się przed tym bronić?

nych, gdy w dwóch, co prawda plotkar-

– Kiedyś mi się wydawało, że ma-

skich, ale jednak kształtujących opinię

jąc silny charakter i mocne podstawy

społeczną, portalach, wkładają w nasze

w wartościach, można się przez tym

usta „całe zło tego świata”?

obronić, co, mówiąc kolokwialnie, me-

styl, który dodaje wigoru, zaskakuje,

– Z jednej strony trzeba się pogodzić

dia „robią z ludzi”. Dzisiaj wiem, że

a przy tym dba o szczegóły i wysublimo-

z tym, że nie można wpłynąć na to, co

przed ich wpływem nie da się uchronić,

wane detale podkreślające osobowość.

się w mediach mówi, a wiadomo, że

bo wszystkim można publicznie dowol-

W efekcie pozwala mężczyźnie poczuć

część z nich operuje prawdą na grani-

nie manipulować. Typowe jest przecież

się nowoczesnym i pewnym siebie. Pako

cy, a uszczypliwość czy mało chlubne

dopisywanie komentarzy do zdjęć, na

Lorente to również młodość i świeżość,

komentarze są powszechne. Nie widzę

których nie jest się uśmiechniętym, że

która energetyzuje. Z całą odpowie-

sensu walki z nimi, gdy informacje na

zapewne to pierwsze objawy depresji.

dzialnością polecam sklepy marki Pako

nasz temat są trochę przesadzone czy

Przerażające jest to, jak łatwo można

Lorente.

wyolbrzymione. Jednak są też przy-

tym sterować.

– Czuje się Pan czasem niewolnikiem mediów?
– Zacząłbym od tego, że trzeba mieć

padki, w których, mimo że jesteśmy na
przegranej pozycji, od początku musimy się obronić.

– Z przerażaniem powinniśmy patrzeć na polską piłkę?
– W polskiej piłce nożnej obecnie

we wszystkim dużo pokory, bo nigdy

– Bo nie chodzi już o dziennikar-

mamy to, na co zapracowaliśmy przez

nic nie jest jednoznacznie złe lub dobre.

skich spekulantów, ale o publicznych

lata zaniedbań. Ciągle wracamy w niej

Chyba fakt, że przez wiele lat uprawia-

oskarżycieli...

do sukcesów Kazimierza Górskiego, na-

łem sport wpoił mi takie wartości. Stąd

– Kiedyś w mediach opisano sytuację

wet Leo Beenhakker kiedy przyjechał do

też staram się nie być niewolnikiem tego,

mojej rzekomej kłótni z pracownikami.

Polski, to stwierdził, że wciąż mówi się

co o mnie piszą lub mówią. Dystans jest

Zaczęło się to od artykułu w jednym

o sukcesach, które miały miejsce 20 lat

bardzo ważny. Z drugiej strony warto

z tygodników społeczno-politycznych,

temu... I rzeczywiście, wtedy byliśmy

też dostrzegać tę cienką linię między

który nosił następujący tytuł: „Były pił-

dobrą reprezentacją i mieliśmy utalen-

oryginalnością a śmiesznością, między

karz Radosław M.”. Automatycznie te-

towanych piłkarzy. Natomiast prawdą

modą a swobodą. Jeśli się przekroczy

mat ten zainteresował szereg portali.

jest, że cały świat poszedł do przodu

tę cienką granicę, to od razu wszyscy to

– I skończyło się przed sądem?

rozwijając

zauważą.

– Skończyło się to tym, że musia-

dziedziny piłki nożnej, a więc opiekę

– Zasada złotego środka?

łem pójść do programu w stacji TVN

psychologiczną piłkarzy, fizjologiczną,

wszystkie

najważniejsze

– Wydaje mi się, że w miarę dobrze

i wszystko sprostować. Prawdą jest, że

infrastrukturę do gry... My natomiast

potrafię te skrajności wypośrodkować.

czasem jesteśmy wręcz zmuszeni do

stanęliśmy w miejscu. Na przykład taki

Chyba ważne w tym jest też wsłuchi-

reakcji, bo stajemy pod ścianą. Muszę

stretching dotarł do nas 10 lat po tym,

wanie się w to, co się czuje. Są rzeczy,

przecież mieć na uwadze to, że współ-

jak przyjął się w Szwecji.

których wiem, że nigdy nie zrobię

pracuję z poważnymi firmami, ufający-

i równocześnie nie ulegam zniewoleniu

mi mi ludźmi, więc nie mogę narazić ich

przez cokolwiek, bo przecież wszystko

na jakiekolwiek wątpliwości do co wia-

się kiedyś kończy...

rygodności mojej osoby.

– A są rzeczy, które mogą trwać
wiecznie lub przynajmniej dłużej niż
tylko chwilę?

– Paradoks „bycia publicznym” –
w praktyce możesz mniej niż więcej...

– Nie rozwijaliśmy się, bo mieliśmy
talent...
– I to był błąd. Dzisiaj nie można piłki
opierać tylko na talencie. Współczesne
kluby sportowe działają jak firmy z różnych branż biznesu, a więc rozwijają się

– Zwykle wielu ludzi myśli odwrot-

nieustannie i inwestują w siebie. Często

– Prawie każdą rzecz jesteśmy w stanie

nie. Będąc rozpoznawalnym, obojętnie

prowadzone są w nich specjalistyczne

sobie kupić, o ile mamy pieniądze, ale

w jakim stopniu, jest się zmuszonym

badania laboratoryjne nad szczegóło-

szacunku, którym darzą nas inni ludzie,

do większej dbałości o to, co się robi czy

wymi rozwiązaniami poprawiającymi

nigdy w ten sposób nie zyskamy. To jest

mówi w przestrzeni publicznej. Poza

zdrowie, kondycję i osiągnięcia graczy,

coś, co jest ważne i trwałe, szczególnie,

tym nie mam wybujałej wyobraźni, któ-

jak chociażby szuka się najlepszych

kiedy tworzy się on w chwili, gdy nas

ra mogłaby spowodować, że pozwolił-

zestawień witamin czy odpowiednich

nie ma… Owszem, miło jest usłyszeć, że

bym sobie na więcej niż mogę w rzeczy-

komponentów żywieniowych w diecie.

ktoś nas szanuje, ale ważniejsze jest to,

wistości. Stąpam twardo po ziemi i nie

Do tego dochodzą trenerzy personalni,

by tak było przez cały czas, czyli w na-

zapędziłem się w jakiś świat iluzji.

którzy ćwiczą z piłkarzami na siłowni

szej obecności, ale przede wszystkim

– Ale właśnie ten świat wmawia

budując odpowiednią masę mięśniową.

poza naszą wiedzą... To wydaje mi się

Panu od czasu do czasu – jak wiemy

Opieka psychologiczna w nowoczesnych
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klubach zawsze jest zapewniona, bo

czynni zawodowo, jak np. Tomasz Iwan

w sporcie zawodowym jest ogromna

czy Marek Kuźniar, ale grywali za gra-

presja. Sukcesy w tym zakresie to nie

nicą, więc znają zachodnie standardy.

tylko wynik dobrej kondycji, a dopie-

Kiedyś mój znajomy pojechał do USA

ro połączenie fizycznej z psychiczną.

i chciał innemu piłkarzowi wręczyć
konspekt treningu, a on zdecydowa-

– Pokusiłby się Pan o jakieś reko-

nie odmówił, mówiąc, że nie może go

mendacje?
– Sądzę, że brakuje nam podstaw
i

odpowiedniego

zabrać, bo wszystko dostaje ze swojej

podejścia

federacji piłkarskiej. Po prostu w każ-

do piłki. Trenerzy powin-

dej dziedzinie tego sportu powinna być

ni przecież od początku

osoba odpowiedzialna za daną kwestię,

rozmawiać z młodymi

specjalista w niej, który potrafi przygo-

ludźmi i kształtować ich

towywać ją w profesjonalny sposób.

charakter,

osobowość,

Podsumowując, w piłce ważny jest

stosunek do spotu czy

pewien plan działań, odpowiednie

mentalność gry... Tłu-

ich

koordynowa-

maczyć, że piłka to nie

nie i ogólna systematyka nauki.

tylko trening, a potem

W siedmioletnim dziecku trzeba

mecz, ale szereg waż-

rozwijać przede wszystkim ra-

nych elementów, któ-

dość z samej gry, w wieku ośmiu

re pozornie wydają

czy dziewięciu bardziej nasta-

się być w oderwaniu

wić się już na technikę, potem

od niej. Szacunek do

stopniowo trenować wydajność,

trenera,
dzialność

a równolegle do tego pracować

odpowieza

nad sferą mentalną.

wynik,

rywalizacja.

– Która z dziedzin, którymi się

Nie zawsze tego nam

Pan zajmuje, daje największą

zdrowa
brakuje,

ale

często

przyjemność, pozwala spać spo-

zdarza się, że gdzieś

kojnie, harmonizuje całość?

to zatracamy.

– Zespół The Trash pozwala mi

– W ostatnich elimina-

tworzyć, więc daje spełnienie. Jest to też

cjach też to zatraciliśmy?

przyjemność i momentami dobra zaba-

– Przegraliśmy je z dwóch wzglę-

wa. Studio tatuażu czy moje perfumy

dów. Po pierwsze – byliśmy niesku-

traktuję bardziej w kategoriach bizne-

teczni, co wynikało być może z braku

sowych, które jednak też sprawiają mi

koncentracji. Po drugie – popełnili-

dużą radość. Generalnie do tej pory

śmy błędy defensywne, czyli gracze

przez całe życie udawało mi się łą-

chyba nie zastosowali się do uzgod-

czyć pracę z przyjemnością i tak

nień taktycznych z trenerem. W ta-

szczęśliwie jest nadal. Z kolei

kich sytuacjach nagle okazuje się,

miejscem, w którym odnajdu-

że z przodu boiska nie strzelamy,

ję spokój jest mój, urządzony

a z tyłu „dostajemy” bramkę

według autorskiego pomysłu,

i w rezultacie jest 1:0, a od wyni-

dom. Kiedy czuję, że muszę

ku 1:0 do 0:1 jest bardzo daleko...

się trochę wyłączyć z rze-

– Jakieś światełko w tunelu?

czywistości, to się w nim

– Podoba mi się to, że młodzi

zamykam, biorę do ręki

polscy trenerzy wyjeżdżają na staże

film lub książkę. Dopie-

zagraniczne i stamtąd czerpią wzor-

ro ten element pozwala

ce. Nie mamy innego wyjścia, bo nie

mi czerpać siłę i energię

istnieje polska szkoła trenerów, nie

do wszystkich działań.

posiadamy nawet ogólnego systemu

To jest moja enklawa,

szkolenia w tym zakresie. Powinni-

a z samym sobą nigdy

śmy też polegać na tym, co mówią

się nie nudzę.

piłkarze, którzy już obecnie nie są
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men’s collection

Salony firmowe:
BIELSKO-BIAŁA, Galeria GEMINI, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 20, BIELSKO-BIAŁA, Galeria „Sarni Stok”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Sarni Stok 2, BYDGOSZCZ,
FOCUS MALL BYDGOSZCZ, 85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 39-47, CZELADŹ, M1, 41-250 Czeladź, ul. Będzińska 80, GDYNIA, Galeria RIVIERA, 81-304 Gdynia,
ul. Kazimierza Górskiego 2, KIELCE, Galeria Echo, 25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 20, LUBOŃ, Centrum Outlet Factory Luboń k.Poznania, 62-030 Poznań, ul. Dębiecka 1
(przy A2), NADARZYN, C.H.H. MAXIMUS, 05-830 Nadarzyn, Al. Katowicka 62, pawilon A 39, POZNAŃ, C.H. M1, 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 14, lokal 45, POZNAŃ,
Wielkopolska Giełda Odzieżowa, 60-104 Poznań, ul. Głogowska 278, boks 373 parter, RZESZÓW, Galeria Rzeszów, Rzeszów, Aleja Piłsudskiego 44, lok. 259, RZGÓW,
PTAK OUTLET, 95-030 Rzgów, Żeromskiego 8, lokal 62, SŁUPSK, C.H. Jantar, 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 58, SZCZECIN, Outlet Park Szczecin, 70-784 Szczecin,
ul. Struga 42, TARNÓW, 33-100 Tarnów, Nowodąbrowska 127, lokal 1-32, WARSZAWA, FACTORY Warszawa Annopol, 03-236 Warszawa, ul. Annopol 2, lokal 45, WROCŁAW,
Galeria Magnolia Park, 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 58, WROCŁAW, Galeria SKY TOWER, 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 73-95, ZIELONA GÓRA, Galeria Focus
Mall, 65-427 Zielona Góra, ul. Wrocławska 17
Sklepy:
CZĘSTOCHOWA, Tesco Extra, 42-200 Częstochowa, ul. Drogowców 43, CHRZANÓW, Salon Mody Męskiej AsMen, 32-500 Chrzanów, ul. Kroczymiech 3h, GLIWICE, GCH,
I piętro, pawilon 15, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 52 A, KOŚCIERZYNA, Boston Moda Męska, 83-400 Kościerzyna, ul. Kościelna 15, LUBLIN, Galeria Olimp, 20-147
Lublin, Aleja Spółdzielczości Pracy 34, I piętro – Nowa Część Olimp, MIŃSK MAZOWIECKI, „Modny Pan”, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 225, PŁOCK, Centrum
Handlowe Tayger, 09-400 Płock, ul. Królewiecka 2, POZNAŃ, C.H. PANORAMA, 60-201 Poznań, ul. Górecka 30, pawilon 117, WARSZAWA, C.H. „LAND”, Pawilon 189,
02-739 Warszawa, ul. Wałbrzyska 11, WARSZAWA, Galeria Metro, 02-777 Warszawa, Al. Ken 93, lok. 8, ZAMOŚĆ, Rewia Park, 22-400 Zamość,
ul. Lubelska 40, boks 69, ZATOR, ASmen, 32-640 Zator, ul. Chrzanowska 11

Dołącz do nas
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Drzwi do Unii
FIRMY REGIONU

Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie już od kilkunastu lat, jako
agencja rozwoju lokalnego, służy szeroko pojętym wsparciem dla przedsiębiorców.
W ramach swojego działania prowadzi między innymi: Inkubator Przedsiębiorczości, Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy oraz realizuje unijne projekty pomocowe.
Dysponując bogatym doświadczeniem,

dysponuje profesjonalną infrastrukturą

Na terenie Centrum Przedsiębior-

Centrum zajmuje się pozyskiwaniem i za-

targową, taką jak hale targowe, sale kon-

czości zlokalizowane jest również

rządzaniem krajowymi i zagranicznymi

ferencyjne oraz tereny zewnętrzne ideal-

zaplecze

środkami finansowymi przeznaczonymi

nie nadające się pod organizację imprez

powierzchni 450 m kw. idealne do

na przygotowanie i realizację projektów

plenerowych, koncertów czy eventów.

organizacji konferencji, seminariów

wspierających rozwój gospodarczy; pro-

Doskonała lokalizacja Spółki w samym

i wystaw. Do dyspozycji klientów

mowaniem inicjatyw zmierzających do

centrum aglomeracji śląskiej, bliskie są-

przeznaczone są trzy sale konferen-

popularyzacji samozatrudnienia miesz-

siedztwo Parku Śląskiego, idealna sieć

cyjne o różnej wielkości, gwarantu-

kańców Chorzowa, a także, jako podmiot

komunikacji oraz posiadana infrastruktu-

jące szerokie spektrum możliwości

dbający o rozwój i promocję przedsię-

ra sprawiają, że jest to miejsce stworzone

aranżacji wystroju.

biorczości, organizacją corocznych kon-

do organizacji imprez targowych.

o

łącznej

Już w najbliższym czasie Centrum

kursów pn. „Chorzowski Przedsiębiorca

W skład infrastruktury, którą dyspo-

Przedsiębiorczości planuje organiza-

Roku”, w których nagradza najlepszych

nuje Centrum Przedsiębiorczości, wcho-

cję kilku ciekawych przedsięwzięć,

chorzowskich biznesmenów.

dzi między innymi Hala Wystawiennicza

które służyć będą zarówno integra-

Wspieranie rozwoju indywidualnej

o powierzchni 4.400 metrów kwadrato-

cji szeroko rozumianego środowiska

przedsiębiorczości a także podejmowanie

wych, w której to hali od lat organizowa-

biznesowego, jak i promowaniu po-

i wspieranie wszelkich inicjatyw społecz-

ne są targi, imprezy kulturalne, koncerty,

staw przedsiębiorczych w regionie.

nych i gospodarczych w zakresie wspo-

spotkania wigilijne, bale sylwestrowe etc.

magania przedsiębiorczości na terenie

Zarówno charyzma prowadzących, jak

naszego miasta, to główne, ale nie jedyne,

i profesjonalna organizacja oraz atrakcyj-

cele Centrum Przedsiębiorczości.

na oprawa artystyczna, którą gwarantuje

Siedziba Centrum Przedsiębiorczości

Centrum, sprawiają, że imprezy te cieszą

mieści się na terenie Śląskiego Centrum

się dużym zainteresowaniem i zyskują

Targowego (byłe tereny Międzynarodo-

sobie coraz większe grono gorących zwo-

wych Targów Katowickich), a tym samym

lenników.

?????
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konferencyjne
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Chcesz zorganizować:
– targi branżowe
– konferencję
– imprezę firmową
– niezapomniany event
U nas znajdziesz
wszystko czego szukasz!

Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie od kilku miesięcy prezentuje swój nowy wizerunek. W sierpniu zmieniło swoją siedzibę i obecnie działa na
terenie Śląskiego Centrum Targowego Sp. z o.o. Prezes Piotr Małecki przedstawia
plany dotyczące działalności odmienionego Centrum.
– Centrum Przedsiębiorczości Sp.

świadczeniu

usług

wspomagających

odmienić i unowocześnić oblicze tego

z o.o. zmieniło nie tylko swoją siedzibę

przedsiębiorców. Bardzo ważnym ele-

miejsca.

– zostało połączone ze Śląskim Centrum

mentem naszej działalności jest prowa-

Targowym Sp. z o.o. Dlaczego doszło

dzenie Inkubatora Przedsiębiorczości,

do tych zmian i jaki wpływ będą one

w ramach którego osoby rozpoczynające

– Już niedługo ruszamy z kolejną

miały na funkcjonowanie Centrum?

– Jakie są Państwa plany na najbliższe miesiące?

swoją przygodę z biznesem mogą sko-

edycją szkoleń oraz zapraszamy wszyst-

– Śląskie Centrum Targowe to miejsce,

rzystać z porad specjalistów oraz wy-

kich chętnych do skorzystania z usług

w którym miała się rozwijać nie tylko sfe-

nająć w bardzo korzystnej cenie biura

Inkubatora. Podjęliśmy także kroki ku

ra targowa, ale i biznesowa. Natomiast

znajdujące się na naszym terenie. Chce-

nawiązaniu współpracy z podobnymi

Centrum Przedsiębiorczości już od 16

my również nadal organizować szkole-

ośrodkami w kraju i za granicą. Nowe

lat pomaga chorzowskim przedsiębior-

nia dla firm oraz promować przedsię-

Centrum Przedsiębiorczości to miejsce

com w stawianiu pierwszych kroków

biorczość wśród młodzieży i lokalnej

otwarte na innowacyjne pomysły przed-

w prowadzeniu własnej działalności go-

społeczności, dlatego też nawiązaliśmy

siębiorców, gotowe na udzielenie im

spodarczej. Władze Chorzowa podjęły

współpracę z chorzowskimi uczelniami

wsparcia, które pomoże w realizacji za-

decyzję, by połączyć obie spółki i w ten

i instytucjami miejskimi.

mierzonych celów.

sposób wykorzystać doświadczenie CP
we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczo-

– A co z planami dotyczącymi ożywienia centrum targowego?

ści oraz potencjał miejsca, którym dys-

– Absolutnie się ich nie wyrzekamy.

ponowało ŚCT. Dzięki temu powstała

W tej chwili dysponujemy dwoma ha-

spółka, która przedstawia sobą nową ja-

lami targowymi, w których możemy

kość i ma szansę stać się centrum bizne-

organizować własne imprezy lub też

sowym i targowym naszej aglomeracji.

podnajmować je podmiotom zewnętrz-

– Czym będzie się zajmować nowa
spółka?

nym. Mamy również sale konferencyjne, w których odbywają się szkolenia,

– Jako agencja rozwoju lokalnego bę-

eventy firmowe oraz konferencje. Ciągle

dziemy kontynuować działania Cen-

trwają także poszukiwania inwestora,

trum Przedsiębiorczości polegające na

który mógłby, dzięki swoim funduszom,

SILESIA BUSINESS & LIFE

Centrum
Przedsiębiorczości Sp. z o. o.
ul. Targowa 5
41-501 Chorzów
www.cpchorzow.pl
Kontakt: 32/254 61 80
lub: 508 509 334
centrum@cpchorzow.pl
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www.chorzow.eu

Mieszkańcy zdecydowali – ruszyły inwestycje
Rozpoczęła się realizacja inwestycji wskazanych przez mieszkańców Chorzowa
w ramach budżetu obywatelskiego. Już wiadomo, że miasto zrealizuje więcej niż
tylko cztery zwycięskie projekty.
Rozmowa z Andrzejem Kotalą, prezydentem Chorzowa.
ulicy Długiej planujemy wybudować

ponad miliona złotych. Mimo to zde-

120 miejsc. Teraz trwa przygotowy-

cydowaliśmy się spełnić oczekiwania

wanie procedury przetargowej.

mieszkańców. Zadanie podzieliliśmy

– Z zazdrością patrzą na Batory

na dwa etapy. W tym roku naprawio-

mieszkańcy innych dzielnic, kiedy

ne zostanie wejście od strony klubu

tam ruszą inwestycje budżetu oby-

„Kocynder”, pojawią się też nowe

watelskiego?

ławki i oświetlenie. W 2014 zmoder-

– Właśnie ruszyły prace ziemne na

nizujemy plac zabaw, fontannę i teren

rogu ulic Floriańskiej i 3 Maja. Przy-

wokół niej oraz uporządkujemy par-

pomnę, że mieszkańcy Chorzowa II

kową zieleń.

chcieli w tym miejscu parking z prawdziwego zdarzenia. Teren został już

– Mieszkańcy decydowali kilka
miesięcy temu o tym, na co wydać
pieniądze. Kiedy będą mogli zobaczyć efekty tego głosowania?
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– Wspominał Pan, że udało się zrobić więcej niż planowano?

ogrodzony, robotnicy ciężkim sprzę-

– Budżet obywatelski niejako wyty-

tem równają teren. Będzie robiona ka-

czył kierunki inwestycji w mieście. To,

nalizacja i oświetlenie, którego w tym

na co wskazywali w swoich propozy-

miejscu nie było. Jeżeli pogoda po-

cjach mieszkańcy, zaczęliśmy realizo-

zwoli, parking będzie gotowy jeszcze

wać. I tak dla przykładu w Chorzowie

w tym roku.

II remontu doczekał się chodnik przy

– Zostaje Chorzów Stary i Centrum…

Kalidego. Nowe chodniki są też przy
ulicy Konopnickiej, Podmiejskiej, Ko-

– W Chorzowie Starym mieszkańcy

ściuszki (od Siemianowickiej do Sło-

– Pierwsze prace budowlane już ru-

chcieli modernizacji i Alei Wyciecz-

wiańskiej). Powstanie również dojście

szyły. Najszybciej udało się rozpocząć

kowej. Wykonawca już został wyło-

do cmentarza w Maciejkowicach oraz

inwestycje w Chorzowie Batorym.

niony i prace wkrótce ruszą. Potrwają

oświetlenie parku przy ulicy Głównej.

Tam, decyzją mieszkańców, powstają

najprawdopodobniej do połowy listo-

W Batorym remontu doczeka się też

miejsca parkingowe. Najwięcej będzie

pada. Maja pojawić się nowe ławki,

najprawdopodobniej chodnik i droga

ich na tzw. Starym Osiedlu, w rejo-

kosze na śmieci i oświetlenie. Naj-

przy rondzie Gębały.

nie ulic Podmiejskiej i Odrodzenia.

trudniejszą i najbardziej kosztowną

– Czy wiadomo już, czy będzie

W pierwszym etapie, który planuje-

inwestycją budżetu obywatelskiego

kontynuacja budżetu obywatelskie-

my zakończyć do końca października,

okazała się rewitalizacja Parku Hutni-

go w 2014 roku?

powstanie ponad 130 miejsc do zapar-

ków. Najpierw trzeba było opracować

– Oczywiście. Nie tylko będziemy

kowania. Potem budowlańcy przenio-

koncepcję przebudowy i przygotować

kontynuować ten projekt, ale chcemy

są się na drugą stronę ulicy Batorego

projekt. Okazało się, że aby komplek-

go rozwijać w oparciu o tegoroczne

i rozpocznie się drugi etap. W okolicy

sowo zmodernizować park, potrzeba

doświadczenia. Planujemy dać do

SILESIA BUSINESS & LIFE

dyspozycji mieszkańców jeszcze większą pulę pieniędzy. W budżecie miasta
na 2014 będę chciał na ten cel przeznaczyć co najmniej dwa miliony złotych.
Chcemy też inaczej podzielić miasto.
Podział administracyjny dzielnic nie
do końca się sprawdza przy realizacji
budżetu obywatelskiego. Teraz Chorzów spróbujemy podzielić na siedem
umownych dzielnic. Chorzów II na
prawo od 3 Maja, Chorzów II na lewo
od 3 Maja, Centrum, Klimzowiec, Chorzów Batory, Chorzów Stary i Maciejkowice. Inaczej też będziemy zbierać
propozycje mieszkańców. Nie będzie
ankiet, jak ostatnio, ale bezpośrednie
spotkania z mieszkańcami w każdej
z siedmiu części miasta. Nie zmieni się
ostatecznie głosowanie. Tak jak ostat-

Takie tablice informują o inwestycjach z budżetu obywatelskiego.

nio, będą to karty z propozycjami,
które trzeba będzie wypełnić i wrzucić do urny lub przesłać e-mailem. Już
teraz swoją gotowość pomocy w przeprowadzeniu projektu zadeklarowali
wolontariusze z Chorzowskiej Strefy
Wolontariatu. Bardzo chciałbym, żeby
w budżet obywatelski zaangażowało
się więcej mieszkańców.

W tym roku mieszkańcy
po raz pierwszy mogli zdecydować, na co wydać część
środków budżetu miasta. Do
podziału było 1 mln 600 tys.
złotych. Każda z czterech
dzielnic Chorzowa miała do
dyspozycji 400 tys. złotych.
Chorzowianie w głosowaniu
wybrali cztery inwestycje:
Chorzów II – parking na
skrzyżowaniu ulic 3 Maja
i Floriańskiej
Chorzów Centrum – rewitalizacja Parku Hutników
Chorzów Stary – modernizacja Alei Wycieczkowej
prowadzącej do Parku Śląskiego
Chorzów Batory – budowa
dodatkowych miejsc postojowych i parkingów

Nowe miejsca postojowe w Chorzowie Batorym.

Budowa parkingu na rogu ulic Floriańskiej i 3 Maja.
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Drugie życie Elki
8 września 2013 roku, po siedmiu latach przerwy, do Parku Śląskiego powróciła
kolejka Elka. Otwarto ją z wielką pompą. Termin otwarcia wybrano nieprzypadkowo – 7 i 8 września 1967 roku świętowano uruchomienie jej poprzedniczki.
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Stara Elka miała i wciąż ma wielu

sentyment, niestety nie spełniała już nie

nosprawnym i matkom z dziećmi. Do

sympatyków. Chociaż pozostała je-

tylko wymagań technicznych, ale i rosną-

dyspozycji gości pozostaje również 30

dynie we wspomnieniach i na starej

cych oczekiwań użytkowników. Dzięki

czteroosobowych kanap. Jednocześnie

fotografii, to wiele osób czuje do niej

zaangażowaniu wielu osób dziś znów mo-

na trasie może więc przebywać 240 pa-

ogromny sentyment. Pożegnano ją jed-

żemy podziwiać park z góry, komfortowo

sażerów. W ciągu godziny natomiast

nak bez żalu. Trudno się dziwić. Choć

i przede wszystkim bezpiecznie – mówi

kolejka może przewieźć nawet 1600

przed laty była nowością, to pod koniec

prezydent Andrzej Kotala.

osób.

swojego żywota pozostała jedynie nie-

Elka nie tylko odmłodniała, ale za-

Elka jeździ z maksymalną prędko-

ekonomicznym i niebezpiecznym relik-

chwyca i oczarowuje już po pierw-

ścią wynoszącą pięć metrów na se-

tem przeszłości.

szym przejeździe. To obecnie naj-

kundę. Prędkość jest dostosowana do

Ówczesny prezes parku Andrzej Ko-

nowocześniejsza tego typu atrakcja

warunków pogodowych, ale też liczby

tala, a obecnie prezydent Chorzowa,

w Polsce i jedyna, która działa w sys-

chętnych. Przeciętna podróż w obie

przyznaje, że decyzja o likwidacji starej

temie mieszanym, gondolowo-kana-

strony zajmuje ponad 20 minut.

Elki była trudna. Cieszy go jednak fakt,

powym.Można śmiało powiedzieć, że

– Po 46 latach historia wspaniale zato-

że zapoczątkowana przez niego inwe-

Elka jest kolejką absolutnie wyjąt-

czyła koło. Ta inwestycja to symboliczne

stycja doczekała się szczęśliwego finału.

kową. Posiada 15 ośmioosobowych

rozpoczęcie przenoszenia parku z wieku

– Bezpieczeństwo pasażerów jest naj-

gondoli, które umożliwiają przejazd

XX w wiek XXI – podkreśla prezes Par-

ważniejsze. Stara Elka, do której i ja mam

nad Parkiem Śląskim osobom niepeł-

ku Śląskiego Arkadiusz Godlewski.
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Trasa nowej Elki liczy na razie dwa ki-

Europejskiej. Budowa obecnego, po-

bezpłatnie, dzieci i młodzież w wieku

lometry, przebiega od stacji Stadion Ślą-

naddwukilometrowego, odcinka zajęła

3-16 lat, osoby niepełnosprawne oraz

ski do Wesołego Miasteczka. Po drodze

pół roku i kosztowała około 30 mln zł.

powyżej 65. roku życia płacą za prze-

kolejka mija Kapelusz, Rosarium i Pole

Znaczna część tych środków pochodzi-

jazd w jedną stronę 8 zł, w obie – 12 zł.

Marsowe. Docelowo ma dojeżdżać

ła właśnie ze środków unijnych.

Bilet dla dorosłych kosztuje w jedną

aż do Planetarium Śląskiego. Władze

Z jakim wydatkiem muszą liczyć się

stronę 10 zł, w obie – 15 zł. Osoby, któ-

Parku Śląskiego planują w przyszłości

goście planujący skorzystać z tej wyjąt-

re posiadają tzw. kartę dużej rodziny,

odtworzyć całą trasę kolejki. Mają na-

kowej atrakcji? Ceny biletów na Elkę są

mogą liczyć na 20-procentowy rabat.

dzieję pozyskać na ten cel dotację z Unii

zróżnicowane: dzieci do lat trzech jadą
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Największe inwestycje w regionie
FIRMY REGIONU

Górnośl ąskie Towarzystwo Lotnicze SA, zarz ądzaj ące Katowice Airport, realizuje największy w swojej historii program inwestycyjny .

Lotniczy

niezwykle trudnym, kosztownym i

Katowice zarządzany jest przez Gór-

Międzynarodowy

Port

pracochłonnym zadaniem. Spowo-

W ostatnich latach GTL SA podjął

nośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.,

dowane to jest specyfiką działania

szereg działań związanych z inwe-

którego głównym celem jest rozwój

lotniska, które kształtuje możliwość

stycjami proekologicznymi, w skład

lotniska i dbałość o wysoki standard

występowania różnego rodzaju za-

których wchodziła m.in. budowa i

świadczonych usług. Cel ten osiągany

grożeń dla środowiska naturalnego,

uruchomienie nowej mechaniczno-

jest poprzez rozbudowę infrastruk-

np. z uwagi na emisję hałasu, emisję

biologicznej

tury, zaangażowanie wykształconej

zanieczyszczeń do powietrza, zagro-

oraz budowa instalacji separatorów

kadry i wykorzystanie nowoczesnych

żenia związane z zanieczyszczeniem

substancji ropopochodnych. Spółka

technologii, przy jednoczesnym za-

wód gruntowych oraz odpadami, ja-

zarządzająca MPL Katowice nie usta-

chowaniu nadrzędnej zasady, jaką jest

kie powstają na jego terenie. Osobną

je w swoich działaniach mających za

zapewnienie praktycznie możliwego i

sprawę stanowią sytuacje awaryjne

cel rozbudowę infrastruktury portu,

akceptowalnego poziomu bezpieczeń-

oraz kryzysowe, jakie mogą mieć

stwa, zgodnego z krajowymi i między-

miejsce na lotnisku, a których skut-

narodowymi standardami. Zarówno

kiem może być skażenie środowiska

personel lotniska, jak i użytkownicy

naturalnego. Z wymienionych zagro-

oraz kontrahenci, wspierają wdraża-

żeń najbardziej odczuwalne w chwili

nie i rozwijanie polityki bezpieczeń-

obecnej jest oddziaływanie związane

stwa w MPL Katowice. Zarząd, kadra

z emisją hałasu. Jest ono integralnie

kierownicza i wszyscy pracownicy są

związane ze specyfiką świadczonych

odpowiedzialni za realizację zadań

usług przez linie lotnicze i nie moż-

w tym zakresie i za zapewnienie, że

na go wyeliminować, choć można

wszelkie

zmniejszyć jego szkodliwe oddziały-

obowiązujące

standardy

bezpieczeństwa są przestrzegane i
stosowane.
Wysoki nacisk kładzie się także
na sprostanie wymaganiom ochrony
środowiska

naturalnego.

Ochrona

środowiska w porcie lotniczym jest
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wanie na otoczenie.

oczyszczalni

ścieków
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bezpośrednio związanej z kwestia-

dujący bezpośrednio przed termi-

Kiedy odlatujemy z Katowice Air-

mi ochrony środowiska naturalnego.

nalami pasażerskimi, niestrzeżony

port do krajów strefy Schengen i li-

Konsekwentnie więc realizowanie są

parking P2, położonym w pobliży bu-

czymy się z tym, że przybędziemy w

usprawnienia w dziedzinie gospodar-

dynku cargo oraz zlokalizowany koło

ostatnim momencie przed zakończe-

ki wodno-ściekowej.

niego strzeżony parking P3. Po wybo-

niem procedury zgłoszenia się na lot-

Zarządzający portem lotniczym za-

rze lokalizacji wpisujemy dane doty-

nisku, możemy przyspieszyć proces

biegają przede wszystkim o komfort

czące zakresu czasu (daty i godziny),

naszego wejścia do samolotu wyku-

pasażerów. W Katowice Airport udo-

w jakim chcemy pozostawić pojazd,

pując usługę Fast Track. Jest to szybka

stępniono pasażerom prosty i sprawny

jego markę oraz numer rejestracyjny.

ścieżka przejścia kontroli bezpieczeń-

system internetowej rezerwacji oraz

stwa, która znajduje się na I piętrze

zakupu trzech usług oferowanych

Business Lounge

terminalu pasażerskiego B. Pozwala

przez pyrzowickie lotnisko: parkingu,

Jeśli potrzebujemy w ciszy i spoko-

zaoszczędzić czas unikając kolejek do

saloniku Business Lounge i szybkiej

ju popracować przed odlotem albo po

odprawy, które zdarzają się w przy-

ścieżki kontroli bezpieczeństwa Fast

prostu zrelaksować się, smacznie zjeść

padku dużego nasilenia odlotów.

Track. Rezerwacji można dokonywać

czy napić się markowego alkoholu, a

Rezerwując usługę musimy w formu-

na stronie www.katowice-airport.com

nie podróżujemy zbyt często i nie dys-

larzu podać jedynie numer lotu, jego

w zakładce „Dla podróżnych”. System

ponujemy kartą programu lojalnościo-

godzinę oraz oczywiście dane karty

pozwala wybrać usługę lub dowolnie

wego, zapewniającą bezpłatne wejście

kredytowej. Następnie pobrana zosta-

łączyć kilka. Za każdą zapłacić można

do saloniku Business Lounge w termi-

nie z naszego konta kwota 49,20 zł.

kartą kredytową.

nalu pasażerskim B, możemy jednorazowo wykupić tę usługę. Wystarczy,

Rezerwując i płacąc za którąkol-

Parking

że w panelu rezerwacyjnym podamy

wiek z wyżej wymienionych usług

Rezerwacja parkingu umożliwia

numer lotu i datę wylotu oraz dane

otrzymamy elektroniczne potwier-

wybór miejsca, w którym chcemy

naszej karty kredytowej, z której zo-

dzenie w formie pliku PDF, który jest

pozostawić swój samochód na czas

stanie pobrana kwota 73,80 zł.

dokumentem uprawniającym do re-

podróży. Mamy do dyspozycji trzy
strefy: niestrzeżony parking P1, znaj-
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alizacji. Zapraszamy do korzystania z
Fast Track
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systemu rezerwacji parkingu, saloni-
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ku Business Lounge i szybkiej ścieżki
kontroli bezpieczeństwa Fast Track,
umożliwiającego komfortowy pobyt
w Katowice Airport.
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Piękny uśmiech skrojony na miarę
Obecnie troska o zdrowy, a jednocześnie piękny uśmiech jest powszechna wśród coraz
większej rzeszy ludzi. Ten aspekt wizerunku człowieka odgrywa też istotną rolę w życiu
zawodowym oraz prywatnym. O tym, jak zapewnić sobie zdrowy i piękny uśmiech w bezpieczny, trwały i estetyczny sposób opowiada lek. stom. Bartosz Nowak z Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Prodenta w Gliwicach.

– Jak dbać o zdrowy i estetyczny
uśmiech? To pytanie z punktu widzenia lekarza wydać się może retoryczne, ale z perspektywy pacjenta jest
uzasadnione...
– Zapewne nie zaskoczę nikogo jeśli powiem, że w tym zakresie przede
wszystkim pożądana jest profilaktyka.
Natomiast nie zawsze jest wystarczająca i wtedy dobrze sięgnąć po sprawdzone, ale też nowoczesne metody
w stomatologii...
– I właśnie innowacyjne rozwiązania poparte wieloletnim doświadczeniem są podstawą usług kliniki
Prodenta. Jak udaje się łączyć te dwa
elementy?
– Od ponad dwunastu lat prowadzimy klinikę w tym samym miejscu
zatrudniając przy tym stały zespół doświadczonych lekarzy różnych specjalizacji. Jednocześnie wciąż rozwijamy
się, poszukując nowoczesnych rozwiązań w diagnostyce, leczeniu i poprawie
estetyki uzębienia, które zapewniają
powrót do zdrowego oraz pięknego
uśmiechu. W ten sposób łącząc tradycję
z nowoczesną technologią staramy się
zrozumieć potrzeby pacjentów i w satysfakcjonujący ich oraz profesjonalny
sposób je zaspokoić.
– Satysfakcja klienta jest możliwa,
gdy otrzymana usługa jest połączona
z jej gwarancją. Jak kształtuje się to

Lojalność i zaufanie pacjenta można zbudować tylko poprzez lata
oferowania niezawodnych i profesjonalnych usług.
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w państwa klinice?
– Nasza klinika jest wyposażona
w najnowocześniejszy sprzęt, w której

punktem wyjścia do zagwarantowa-

W pierwszej z nich zajmujemy się

ze specjalizacją z chirurgii szczęko-

nia zdrowego uśmiechu pacjentom

rehabilitacją rozległych problemów

wo-twarzowej. Proponujemy proste

jest troska o ich indywidualne oczeki-

zgryzu w tym odbudową wszelkich

rozwiązania, które mogą zapewnić

wania, bezpieczeństwo i dobre samo-

ubytków uzębienia. W nowoczesnej

odbudowę naturalnie wyglądające-

poczucie. Nasi pacjenci z jednej strony

protetyce oferujemy w szczególności

go uśmiechu z zachowaniem pełnej

mogą mieć pewność, że trafiają w ręce

licówki ceramiczne z porcelany oraz

estetyki i bezpieczeństwa. A systemy

lekarzy specjalistów, którzy zdoby-

korony pełnoceramiczne, które w jak

implantologiczne stosowane w naszej

li i nadal zdobywają wiedzę w kraju

największym stopniu odtwarzają na-

klinice to najwyższej jakości produkty

oraz za zagranicą. Z drugiej strony

turalny wygląd zębów. Dużą wagę

renomowanych firmy z USA, Szwajca-

poziom wykonywanych przez nas za-

przywiązujemy do jakości wykonania,

rii czy Niemiec.

biegów zawsze odpowiada wysokim

trwałości, jak i wyglądu estetycznego

standardom leczenia w dziedzinie

naszych prac. Dlatego też współpracu-

stomatologii obowiązującym w USA,

jemy z najlepszymi laboratoriami, któ-

– To jest pewna prosta zależność.

Niemczech czy we Włoszech. W efek-

re bazują na wiedzy i zagranicznych

Lojalność i zaufanie pacjenta można

cie czego, pacjent opuszczając nasz

osiągnięciach.

zbudować tylko poprzez lata oferowa-

– W jaki sposób udaje się stworzyć
trwałą więź z pacjentami?

gabinet, uzyskuje gwarancję trwałości

– Wspomniał Pan o implantologii.

nia niezawodnych i profesjonalnych

usługi wykonanej na najwyższym po-

W tej dziedzinie Prodenta również

usług. Fakt, że gabinet, który propo-

ziomie.

uwzględnia przede wszystkim jakość

nuje swoje usługi stomatologiczne od

i estetykę?

dwunastu lat nadal dobrze prosperuje

– Co stanowi domenę oferty klini-

– Od ponad dziesięciu lat zapew-

może być jednym z czynników kształ-

protety-

niamy usługi implantologiczne, któ-

tujących takie przywiązanie. Pacjenci

ka estetyczna oraz implantologia.

re wykonywane są przez lekarzy

wracają do miejsca, w którym mogą li-

ki?
–

Przede

wszystkim
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czyć na komfortowe warunki leczenia,

dowaliśmy, że otworzymy filię naszej

elastyczne podejście do każdego pro-

kliniki w Katowicach.

blemu i przyjazną atmosferę. W naszym przekonaniu zaufanie i lojalność
pacjenta to po prostu efekt naszej troski o niego.

– Na co będą mogli liczyć pacjenci
kliniki w Katowicach?

– Świadomość związana z dbałością o jakość i estetykę uzębienia
wydaje się być obecnie powszechna
wśród pacjentów.

– Nowe Centrum Implantologii

– Troska o zdrowe zęby oraz ich na-

i Stomatologii Estetycznej Prodenta

turalny wygląd to dowód nie tylko na

– W pewnym sensie troską o pacjen-

zostanie wyposażone w najnowocze-

poczucie wrażliwości estetycznej, ale

tów jest także to, że Prodenta planuje

śniejszy sprzęt do diagnostyki stoma-

też dbałość o własne zdrowie. Naszym

otworzyć swoja filię w Katowicach.

tologicznej. Umożliwi to oferowanie

zadaniem jest natomiast zagwaran-

– Stale staramy się otwierać na po-

szerokiego wachlarza usług, począw-

towanie możliwości bezinwazyjnej,

trzeby i oczekiwania naszych pacjen-

szy od wykonywania specjalistycz-

trwałej, bezpiecznej oraz estetycznej

tów w różnym zakresie, także tym

nych badań, zdjęć, a skończywszy na

poprawy stanu uzębienia. Chyba nie

związanym z lokalizacją i dostęp-

precyzyjnej komputerowej tomografii..

będzie to nadużyciem, jeśli powiem,

nością naszej kliniki. Nasz gabinet

Pacjenci będą mogli skorzystać z tej

że piękny i zdrowy uśmiech jest rów-

odwiedzają klienci nie tylko z całej

oferty już niedługo, ponieważ otwar-

nie ważny, jak dobrze skrojony garni-

aglomeracji śląskiej, ale także z zagra-

cie nowej kliniki planujemy w stycz-

tur. Podsumowując... pomaga on nie

nicy, np. z Niemiec, Wielkiej Brytanii,

niu 2014 r., a jej lokalizacja w samym

tylko w życiu zawodowym, ale dodaje

Szwajcarii i Francji. Z myślą o oszczęd-

centrum Katowic na ulicy Poniatow-

nam też pewności siebie w codzien-

ności ich czasu i chcąc zapewnić szer-

skiego to dodatkowe udogodnienie

nych kontaktach.

szą dostępność naszych usług zdecy-

dla pacjentów.

Rozmawiała Dominika Tkocz
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Michał MILOWICZ
SYLWETKA

Z rock’n’rollem we krwi
Gubiąc swoją tożsamość, zaczyna się udawać. A udawanie czegokolwiek lub kogokolwiek, to po prostu „nie ja”.
– Co Pana ostatnio wzruszyło filmowo?

offowe, ze względu na poziom skompli-

– Pozytywnie zaskoczył mnie film

reja i generalnie kino komedii tamtych

kowania fabuły, jest mniej popularne niż

pt. „Listy do M.”, który chyba dwa lata

czasów. Takie filmy jak „Miś”, „Co mi

produkcje nastawione na masową pu-

temu przed świętami był na ekranach kin,

zrobisz, jak mnie złapiesz?”, „Rejs”

bliczność. Typowym zjawiskiem wśród

a w którym świetny duet aktorski stwo-

w reż. Piwowskiego, czy te, w których

odbiorców jest unikanie przekazów,

rzyli Maciej Stuhr i Roma Gąsiorowska.

można było zobaczyć wcielającego się

które są ponure w swoim wydźwięku.

– Tak po prostu komedia romantycz-

w różne postaci, chociażby Pułkownika

Wystarczająco dużo marazmu i szarości

na? Przecież tyle ich ciągle w Polsce się

Kwiatkowskiego czy Adasia Miauczyń-

mamy na co dzień, więc widz nastawia

produkuje...

skiego w „Dniu świra”, Marka Kondrata

się raczej na śmiech i rozrywkę lub dobre

– to humor i treść, które trudno obecnie

filmy akcji, a nie na kino moralnego nie-

uzyskać.

pokoju. Chociaż powoli dostrzegam też

– W dziedzinie komedii romantycznych
ten film to naprawdę udana produkcja.
Dobry scenariusz, dialogi, świetna gra ak-

– Trudno uzyskać, ale też chyba

pewne zmiany w myśleniu wśród mło-

torska... Po prostu wszystkie najważniej-

w praktyce trudno byłoby to sprzedać

dych filmowców. Mam wrażenie, że część

sze elementy decydujące o jakości prze-

dzisiejszej publiczności, która ma już

środowiska filmowego w Polsce w końcu

kazu filmowego współgrały ze sobą. Tę

zupełnie inne oczekiwania.

zauważyła, że ta rzeczywistość podąża

komedię spokojnie można by było porów-

– Generalnie podstawą każdego fil-

w złym kierunku. W rezultacie zaczyna

nać do dobrych, romantycznych komedii

mu jest scenariusz i dobrze dobrana

się tworzyć filmy, które uświadamiają, że

amerykańskich.

grupa aktorów. Jednak nawet najlepszy

tracimy wartości na rzecz tzw. wyścigu

– A film, który dopiero wpisze się na

scenariusz może czasem zostać zepsuty

szczurów.

stałe w świadomość polskiego widza?

przez reżysera. Natomiast obecnie zde-

Przewiduje Pan jakieś sensacje w pol-

waluowały się w dużej mierze wartości

skiej kinematografii?

– Bo warto walczyć poprzez trudne
kino o widza?

dotyczące zarówno życia, jak i sztuki.

– W moim przekonaniu należy to robić.

– Na pewno do historii przejdzie film

Żyjemy w diametralnie innych czasach,

Na szczęście powstają takie filmy, jak np.

o Lechu Wałęsie, choć osobiście, z racji

także w kinie. Nie występuje w nich duże

wspomniany już przeze mnie „Wałęsa.

natłoku obowiązków zawodowych, jesz-

przywiązanie do wartości, a szacunek do

Człowiek z nadziei” czy „Rezerwat” lub

cze go nie widziałem. Oczywiście szybko

spektaklu czy filmu, który przekazuje

„Dom zły”. Według mnie produkcje, któ-

nadrobię te zaległości, ale już teraz mam

trudne lub poważne treści, wykazuje

re wracają do rzeczywistości sprzed lat,

takie przekonanie i przeczucie.

niewielkie grono widzów. Nietrudno

są bardzo ważne, bo pokazują młodym

– Sukces tego filmu wynikać będzie

spostrzec, że to Internet jest tym głów-

ludziom sprawy dzisiaj zupełnie zapo-

chyba przede wszystkim z sylwetki jego

nym medium dzisiejszej rzeczywistości,

mniane, pomijane lub zdewaluowane,

tytułowego bohatera?

w którym jest wszystko, ale często bez

a ciągle przecież tak istotne. No i też te

ładu i wartości. Na domiar złego brakuje

prozaiczne, jak na przykład to, że w cza-

współcześnie kindersztuby.

sach PRL-u wielką frajdą była guma ba-

– Naturalnie postać samego noblisty
będzie jednym z czynników decydujących o kultowości tej produkcji. Poza tym
film ten pokazuje wydarzenia z nie tak
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– Pasjonuje mnie nadal Stanisław Ba-

– Szczęśliwie jest jeszcze offowy nurt
kina...

lonowa.
– Dla sporej grupy Polaków wielką

odległej historii Polski, które łączą ludzi,

– Wśród festiwali prezentujących kino

frajdą jest nadal oglądanie takich kulto-

a jednocześnie egzemplifikują duszę na-

niszowe jednym z bardziej spektakular-

wych filmów, jak „Poranek kojota” czy

szego narodu.

nych jest Festiwal Filmów Fabularnych

„Chłopaki nie płaczą”...

– Odnosi się Pan do przyszłości, teraź-

w Gdyni, co wciąż jest bardzo pozytyw-

– Te filmy tworzyło się w zgranej eki-

niejszości, a co w przeszłości polskiego

nym punktem odniesienia. Jednak trzeba

pie filmowej, według ciekawego, ale

kina jest Pana punktem odniesienia?

też spoglądać na tę kwestię realnie. Kino

też dobrze napisanego scenariusza. Nie

ILESIABUSINESS
BUSINESS &
& LIFE
LIFE
SSILESIA

Teatralnie poszukuje ciągle nowych wyzwań aktorskich. Uczestniczył w tworzeniu polskiego musicalu, rodowo silnie związany
z Teatrem Studio Buffo. Filmowo
wpisany – choć czasem chce wyjść
poza te ramy – w klasykę polskiej
komedii sensacyjnej. Estradowo
– synonim Elvisa Presleya, którego żywiołowość i charyzma towarzyszy mu od dziecka. O muzyce,
filmie i teatrze, jako integralnych
częściach jego osobowości, opowiada Michał Milowicz.
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Michał Milowicz – kompozytor, piosenkarz
i aktor warszawskiego Teatru Studio Buffo.
Pomysłodawca i współtwórcą przedstawienia „Koncert piosenek Elvisa Presleya”. Występował w wielu spektaklach Studio Buffo,
jak np. „Metro”, „Tyle miłości”, „Obok nas”,
„Przeżyj to sam”, „Niedziela na Głównym” czy
„Do grającej szafy grosik wrzuć II”. Filmowo
znany z takich filmów jak: „Kilerów 2-óch”,
„Sztos”, „Młode wilki”, „Szczur”, „Chłopaki
nie płaczą”, „Poranek kojota”, „Wiedźmin”,
„Ryzyko jest twoje” oraz seriali: „Na dobre
i na złe”, „Lokatorzy” oraz „Sąsiedzi”. W 2003
r. wydał debiutancką płytę „Teraz wiesz”.
Foto: Grzegorz Pytka
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opierały się na efektach specjalnych, a ich
wielkość sprowadzała się do dobrych

– Jak aktorsko buduje się humor postaci?

w stanie swoją osobą uratować całego filmu w momencie, gdy jego scenariusz czy

dialogów aktorów. Dla mnie samego film

– Przede wszystkim trzeba odgrywać

reżyseria reprezentują niski poziom. Poza

„Chłopaki nie płaczą” był przełomowy

tę rolę naprawdę „na serio”, bo dopie-

tym Bruce Willis czy Ben Affleck (choć

ze względu na rolę Bolca, która zresztą

ro wtedy może być śmieszna. Dużo też

gdzie nam się tam porównywać) mimo

w pewnym sensie zbudowała mój wi-

sprowadza się do tzw. vis komiki. Co

że wielokrotnie byli doceniani przez pu-

zerunek. Było to dla mnie nowym do-

ciekawe, paradoksalnie zdarza się, że ak-

bliczność, posiadają też na swoim koncie

świadczeniem i dużym wyzwaniem, bo

tor komediowy w życiu prywatnym ma

„maliny” za mniej udane produkcje.

w życiu prywatnym jestem kompletnym

spokojną naturę. Podobno Atkinson, fil-

– Nie jest Panu obca również estrada.

przeciwieństwem gangstera słuchającego

mowy Jaś Fasola, na co dzień jest bardzo

Momentem, w którym się Pan o tym

muzyki MTV. Z moich obserwacji wyni-

poważnym człowiekiem.

przekonał, był... Kiedy się Pan o tym

ka, że młodzież nadal ogląda te filmy, i to

– Panu takie podejście jest bliskie?

mnie cieszy, ale w kontekście moich ce-

– Jestem raczej wyważony – w połowie

– Od 1995 r. zawodowo występuję na

lów zawodowych nie jest to jeszcze krop-

szalony, a w połowie poukładany. Lubię

różnych eventach i imprezach. Wszystko

ka nad „i”.

szukać w życiu prywatnym żartów sytu-

się właściwie zaczęło od mojej roli w spek-

acyjnych.

taklu „Koncert piosenek Elvisa Presleya”.

– Te produkcje z jednej strony Pana
wypromowały, ale także trochę zaszufladkowały...
– Komedia to gatunek, w którym się
dobrze czuję. Czarny humor w niej obec-

przekonał?

– Nieoczekiwanym spiętrzeniem nie-

Potem udało mi się nagrać własną autor-

fortunnych komentarzy krytyki był film

ską płytę pod tytułem „Teraz wiesz”. Od

„Kac Wawa”, jak określił go Tomasz Ra-

jakiegoś czasu pracuję nad materiałem na

czek – „skandal artystyczny”.

nową płytę oraz programem kabareto-

ny to jest to, co z Olafem Lubaszenką obaj

– Ten film zdecydowanie nie odznaczał

wym „Stand Up Comedy”. Bezwzględnie

preferujemy najbardziej. Jednak mimo

się najlepszym scenariuszem, ale począt-

scena i muzyka to integralna część mojej

że przykładowo rola, którą odgrywałem

kowo myślałem, że finalny efekt będzie

osobowości.

w serialu „Sąsiedzi”, wcale nie była tego

inny. Trzeba też mieć świadomość, że tę

– Zdarza się Panu podkreślać czasami

pokroju, to publiczność na stałe wpisa-

nagonkę wykreował w pewnym sensie

w wypowiedziach, jak ważne jest pro-

ła mnie w postać zabawnego gangstera.

Tomasz Raczek, którego bardzo zresztą

mowanie młodzieży, ale przecież – jak

Ciężko niestety wyjść poza te ramy...

szanuję i cenię. Część moich znajomych

sam Pan stwierdził – część młodego po-

– Pytanie, czy chce się to zrobić?

stwierdziło, że „Kac Wawa” nie jest pro-

kolenia nie przywiązuje dużej uwagi

– Uważam, że warto każdej roli spró-

dukcją wysokich lotów, ale generalnie

do poważnych wartości i traktuje życie

zabawną.

dosyć lekko.

bować. Natomiast nie do końca jestem
w stanie wpłynąć na to szufladkowanie.
Po prostu zwykle jest tak, że dany reży-

– W końcu aktor nie zawsze grywa
w filmach najwyższej klasy.

– Tym młodym ludziom, którzy chcą
rzeczywiście coś osiągnąć i podejmują ja-

ser próbuje mnie przypisać do tej a nie

– Nie oceniam tego filmu tak drastycz-

kąś inicjatywę w tym kierunku, staram się

innej roli, zwykle o podobnej konwencji.

nie, ale nie twierdzę też, że jest godny

pomagać. Na przykład kiedyś, zanim jesz-

Potęguje ten fakt również to, że odnajduję

wyjątkowej uwagi. Staraliśmy się, mó-

cze stały się tak popularne programy typu

się dosyć dobrze w takich kreacjach. Poza

wię tutaj w imieniu także moich kolegów

„Mam talent”, w swoim klubie organizo-

tym w Polsce występuje też taka tenden-

z planu, z tego scenariusza wykrzesać jak

wałem konkurs dla młodych artystów,

cja, że jeśli grywa się już w komediach,

najwięcej zabawnych i dobrze sformuło-

żeby tym najbardziej utalentowanym dać

to raczej małe prawdopodobieństwo, że

wanych wątków. Przykładowo staraliśmy

szansę zaistnienia. Miał on podobny cha-

zagra się rolę bardziej poważną.

się zminimalizować ilość przekleństw

rakter do programu „Szansa na sukces”.

– Aktor może mieć tylko jedną tożsa-

w dialogach, choć pewnie wiele osób

– Taką trampoliną zawodową dla

zarzuciłoby nam, że i tak było ich dużo.

Pana i dla wielu innych aktorów było

– Amerykanie pod tym względem są

Z drugiej jednak strony „Kac Wawa” pod

Studio Buffo prowadzone przez Janusza

zupełnie inni, bo w Stanach aktorzy mogą

tym względem odtwarzał po prostu gor-

Stokłosę i Janusza Józefowicza?

odgrywać wszystkie typy ról. Jeśli chcą

sze oblicze naszej rzeczywistości.

mość filmową?

– Od teatru Studio Buffo pod egidą obu

pojawić się w komedii, to nikt nie stawia

– Jeśli założyć, że w Polsce bohema

Januszów tak naprawdę zaczęła się cała

oporów, a gdy mają ochotę na bardziej

filmowa zaczęłaby honorować złe pro-

historia polskiego musicalu na większą

skomplikowaną kreację, to po prostu ją

dukcje amerykańskimi „Złotymi Mali-

i poważną skalę. Na kanwie tego po-

podejmują...

nami”, to być może któryś z głównych

tem powstało wiele nowych, świetnych

bohaterów bez przeszkód mógłby o nią

musicali. Pozwolił on też rzeszy, wtedy

pretendować...

początkujących artystów, ukierunkować

– Konwencja konwencją, ale jestem
w stanie wyobrazić sobie Pana w bardziej mrocznym obliczu...

– Dobry aktor, czyli taki z powołania,

się artystycznie. Ta dwójka artystów była

– Sądzę, że gdybym się ogolił na łyso

czujący zamiłowanie i przekonanie do

dowodem na to, że jeśli chce się tworzyć

i ucharakteryzował, to zapewne mógł-

tego zawodu, zawsze stara się zagrać

teatr muzyczny, to można to po prostu

bym zagrać „psychola” albo oprawcę...

daną rolę jak najlepiej, ale nigdy nie jest

zrobić.
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– Dla publiczności były to spotkania
z piosenkami z poprzedniej epoki...
– To były fantastyczne utwory,

– Teatr pozwala na poznawanie siebie na nowo, w nim nie można niczego

się z muzyką dawnych czasów. Dzię-

powielać lub tylko odtwarzać. Trzeba

ki temu pewne wartościowe piosenki

wciąż szukać nowych wyrazów i no-

można było wtedy kultywować, a dla

wych sposobów wyrażania się w da-

nas samych była to okazja do twórcze-

nych sekwencjach sztuki. Teatr uwiel-

go rozwijania się. Myślę, że wracanie do

biam najbardziej.

tych lat jest nadal ważne zarówno dla
nas, jak i dla publiczności.
– Jaki jest polski musical na tle za-

Foto: Grzegorz Pytka

granicznej sceny?

polskiego musicalu?

– Ambicjonalnie w teatrze chciałby
Pan jeszcze zaistnieć jako...
– Od razu wyjaśnię, że dla własnego
spełnienia nie muszę zagrać głównej
roli w sztuce Szekspira. Chcę po prostu

– Wypadamy w tym zakresie dosyć

dostawać dobre role, a więc takie, które

dobrze, pamiętam reakcję Amerykanów

stawiają przede mną pewne wyzwania

i Anglików, którzy po zobaczeniu spek-

i zmuszają do pracy. Kiedy patrzę na

taklu „Grease” w Teatrze Muzycznym

moich kolegów o dwadzieścia lat star-

Roma stwierdzili, że nasza wersja nie

szych i na to, jak świetnie radzą sobie

odbiega niczym od ich produkcji.

nadal na scenie, to jestem spokojny

– Pan też mocniej zaakcentował swo-

o siebie. Wiem, że za kilka lat chcę dalej

ją osobowość na deskach teatru po-

pojawiać się na scenie, grać, śpiewać...

przez potrójną rolę, bo pomysłodawcy,

Oczywiście film też jest i będzie dla

współtwórcy i bohatera w spektaklu

mnie ważny, więc będę temu wszystkie-

„Koncert piosenek Elvisa Presleya”.

mu na pewno wychodzić naprzeciw.

– Na pewno zainicjowali jego powsta-

– Rzeczywiście, ten pomysł narodził

nie i zapewnili rozwój. Wspólnie zaczęli

się w mojej głowie, więc zaprosiłem

odkrywać różne aranżacje i konwencje

Janusza Józefowicza oraz Janusza Sto-

– Wielu ludzi nie zna mnie prywatnie

muzyczne. Z Januszem Józefowiczem

kłosę na próbę do teatru i zaprezento-

i w konsekwencji ocenia powierzchow-

spędziłem ponad dziesięć lat na de-

wałem swoją wizję tej sztuki. Maryla

nie, nad czym bardzo ubolewam. Czę-

skach teatru, chociażby przygotowując

Rodowicz, która przyszła na ten spek-

sto po jakimś spektaklu ktoś do mnie

spektakl „Metro”, który z resztą do dnia

takl, w efekcie zaprosiła mnie do współ-

podchodzi i mówi: „Przyznam, że nie

dzisiejszego jest grany. Mam poczucie,

pracy i razem stworzyliśmy maxi-sin-

lubiłam Pana, ale po tej roli stwierdzam,

że uczestniczyłem w powstawaniu pol-

giel „Elvis i Ja”.

że jest Pan całkiem sympatyczny.”.

skiego musicalu.
– „Metro” niewątpliwie było przeło-

– Ten spektakl wciąż Panu towarzyszy...

– Jest coś, co Pana niepokoi zawodowo?

– Trochę to przewrotne, że dzięki
kreacji na scenie można poznać bar-

mem, ale równie ważnym momentem

– Od kiedy pamiętam starałem się śpie-

chyba także spektakl „Do grającej sza-

wać Elvisa, a jego żywiołowość zawsze

– Z jednej strony takie sytuacje są miłe,

fy grosik wrzuć”?

we mnie wyzwalała emocje. Urodziłem

ale jednocześnie dowodzą, że media kreu-

dziej prawdziwy obraz człowieka.

– Był to przełomowy po „Metrze”

się z rock’n’rollem we krwi. W dzieciń-

ją pewne wzorce osobowości w odczu-

spektakl, który wciąż powoduje wzru-

stwie rodzice, gdy wychodzili wieczorem

ciach odbiorców. Rzeczywistość, w której

szenie i łezkę w moim oku. Generalnie

na imprezę, to włączali mi płytę Pre-

funkcjonujemy, to wielka machina, która

od początku każdy z nas chciał zaist-

sleya i wiedzieli, że mogą iść spokojnie

ciągle tworzy nowe pojęcia, a ludzi wpi-

nieć indywidualnie. Buffo dało nam

się bawić. Oczywiście przygotowanie

suje w określone z góry schematy.

tę szansę, mogliśmy solowo dać upust

do tego spektaklu wymagało wielu prób

naszym możliwościom artystycznym.

i nieustających ćwiczeń. Zajęcia wokalne

Zarówno „Metro”, jak i inne spektakle

prowadziła z nami wtedy Ela Zapendow-

– Potrafi z pewnością zdziałać, ale

Studia Buffo, przypominają mi także

ska, która jest doskonałym ekspertem

jeśli skupimy się głównie na nim, to

kilkunastogodzinne dni ciężkiej i twór-

w zakresie emisji głosu. W trakcie zajęć

zatracimy najważniejszy cel swojej ak-

czej pracy z Januszem Józefowiczem

skupiała się na konkretnej współpracy,

tywności zawodowej. Zaczyna się wte-

oraz Januszem Stokłosą. To kształtowa-

używając odpowiedniej nomenklatury

dy udawać, gubiąc swoją tożsamość,

ło mnie artystycznie, a także pozwalało

słownej, a pomijając zbędne dyskusje.

a udawanie czegokolwiek lub kogokol-

zdobywać warsztat wokalno-tanecznoaktorski.
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sobie najbardziej?

a dla odbiorców szansa na zetknięcie

dorobku utworów i twórczości z tam-

– Można ich nazwać mecenasami

sposób twórcze. Którą z nich ceni Pan

– Różne dziedziny sztuki przewijają
się w tej rozmowie, wszystkie na swój

SILESIA BUSINESS & LIFE

– Czy według Pana PR czasem może
zdziałać cuda?

wiek, to po prostu „nie ja”.
Rozmawiała Dominika Tkocz

Cristobal Balenciaga

nie bez powodu nazywany
był krawcem nad krawcami. Już od początku kariery wyróżniał
się wizjonerskim podejściem do mody. Jego najwyższej klasy
projekty houte couture doceniły hiszpańskie elity i arystokraci,
którzy odwiedzali jego pierwszy butik San Sebastian. Jednak
skrzydła rozwinął dopiero w Paryżu, gdy w 1937 roku przeniósł
się na 10 Avenue George V.

Katarzyna
Lubos
ekspert marki
Balenciaga

Jakub Bajor
ekspert
zapachów
w Perfumerii
Douglas

Jego sukces był niemalże
natychmiastowy i stanowił
początek trzydziestoletniego
panowania Balenciagi w paryskiej modzie. Pokochała go
prasa i klienci. Cristobal Balenciaga projektował prawdziwe dzieła sztuki, dzięki
wyjątkowo wytwornym tkaninom oraz niesamowicie
perfekcyjnemu cięciu. Odważył się używać kolorów,
jego projekty były śmiałe
i pełne uroku. Zawsze na
pierwszym miejscu stawiał
elegancję. Cristobal Balenciaga zrewolucjonizował kobiece ubrania, w wyniku czego
chodzimy dziś w szmizjerkach, sukienkach o kroju tunik i spódnicach bombkach.
Jego architektoniczne myślenie o ubraniu jako o formie,
dało początek współczesnej
modzie. Dziś Balenciaga jest
jedyną w swoim rodzaju marką modową uwielbianą przez
celebrytki na całym świecie.

Przyjdź do perfumerii Douglas Silesia City Center i na hasło Silesia Business&Life odbierz fiolkę Balenciaga,
a przy zakupie dowolnego zapachu Balenciaga o poj. 50 ml, upominek otrzymasz w prezencie*.
* oferta ważna do wyczerpania zapasów
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Perfumeria Douglas Silesia City Center, Katowice, ul. Chorzowska 107
tel. 32 605-06-22. www.douglas.pl
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Gala Sportu i Biznesu Fundacji za nami!
FUNDACJA IM. FELIKSA STAMMA
Przemysław Babiarz – znany dziennikarz i komentator sportowy, już po raz drugi
poprowadził Galę Fundacji, która tym razem odbyła się 4 października 2013 na
Stadionie Narodowym w Warszawie.

4 października 2013 odbyła się

przedstawicielom mediów – ludziom

Brązowe statuetki wręczono fir-

uroczysta Gala Fundacji im. Felik-

o wielkim sercu i pasji dla sportu,

mom: Oknoplast, Pure Jatomi Fitness

sa Stamma Warszawskie Wieczory

dzięki którym sukcesy olimpijskie

Club, POT, IDMSA.

Olimpijskie, podczas której statuetka-

naszych sportowców w ogóle są moż-

mi AMBASADOR SPORTU zostały

liwe.

uhonorowane osoby wyjątkowo za-

Statuetkę w kategorii „Sportowiec

byli m.in. Andrzej Kraśnicki – prezes

angażowane we wsparcie sportu w

Roku 2013” otrzymali:

PKOl i Marek Goliszewski – prezes

naszym kraju. Gala po raz pierwszy

– Anita Włodarczyk

BCC, którzy wygłosili przemówienia

odbyła się na Stadionie Narodowym

– Paweł Fajdek

jako reprezentanci sportu i biznesu.

w Warszawie.

– Piotr Małachowski

Nie zabrakło też znanych sportow-

Warszawskie Wieczory Olimpijskie

Statuetkę w kategorii „Media Part-

ców, takich jak: Andrzej Supron, Ry-

to coroczna Gala Sportu i Biznesu, or-

ner 2013” otrzymał Tadeusz Olszań-

szard Szurkowski, Radosław Majdan,

ganizowana przez Fundację im. Felik-

ski – autor książki „Rzecz o Feliksie

Jan Błachowicz czy Mariusz Czer-

sa Stamma pod honorowym patrona-

Stammie”, którą Fundacja wspólnie

kawski. Galę prowadził Przemysław

tem Ministerstwa Sportu i Turystyki,

z autorem planuje wznowić.

Babiarz.

Polskiego Komitetu Olimpijskiego,

„Ambasadora

Niespodzianką wieczoru był de-

Urzędu m. st. Warszawy, Urzędu

Sportu” otrzymał Urząd m.st. War-

biut utworu muzycznego, specjalnie

Marszałkowskiego woj. mazowiec-

szawy. Statuetkę odebrał Jarosław

skomponowanego przez Adama IPH

kiego, Stadionu Narodowego oraz

Dąbrowski – wiceprezydent War-

Janiaka na cześć Wielkiego Trenera –

Business Centre Club. Ideą, zarówno

Honorowy

tytuł

szawy.

Feliksa „Papy” Stamma.

Gali jak i Fundacji, jest aktywne dzia-

W kategorii „Biznes Partner 2013”

Tradycyjnie w programie uroczy-

łanie na rzecz przyszłości młodych

statuetkę otrzymało wiele znakomi-

stości nie mogło zabraknąć aukcji

sportowych talentów oraz polskiego

tych firm wspierających polski sport.

charytatywnej,

sportu, zgodnie z misją Fundacji –
Sport w Dobrych Rękach.
Podczas Gali wręczone zostały
statuetki

AMBASADOR

SPORTU

sportowcom, przedsiębiorcom oraz
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Galę swą obecnością zaszczyciło
wielu zacnych gości, wśród których

Tytuł

„Złotych

Ambasadorów”

którą

poprowadził

Andrzej Supron wraz z Paulą Stamm.

otrzymały firmy: Ghelamco, McDo-

Bezcenne

nald’s, Balton, Duo Life.

przez gwiazdy sportu cieszyły się

Srebrne trofea otrzymali: Jones
Land LaSalle, MML.

SILESIA BUSINESS & LIFE

pamiątki

podarowane

ogromnym zainteresowaniem. Były
to m.in.: koszulka Roberta Lewan-

dowskiego z autografem, rękawice

Elvis z zespołem The King’s Friends,

Duo Life, Master Management Gro-

bokserskie Mike Tysona, kierowni-

odbył się pokaz mody Versace Collec-

up, Salt Aviation, Pure Jatomi Fit-

ca rajdowa Kajetana Kajetanowicza

tion oraz wiele innych atrakcji. Goście

ness Club, Pure Sky Club, Versace

(trzymając ją zdobył IV tytuł mistrza

bawili się do późnych godzin nocnych

Collection, San Lorenzo, Voda Na-

Polski), koszulka z autografem Jerze-

we wspaniałej atmosferze.

turalna, Chopin Vodka, Mezzek, Dr.

go „Jerzyka” Janowicza czy koszulka

Specjalne podziękowania kieruje-

Beata Dethlow, City Self Storage, Vip

z IO w Londynie całej reprezentacji

my do Partnera Strategicznego: GHE-

Events Agency, Hotel Warszawianka,

Polski w siatkówce, którą osobiście

LAMCO, bez którego uroczystość nie

Fachjan, Gastro Magic, Vanilia Tra-

przekazał Michał Ruciak i wiele in-

odbyłaby się z takim rozmachem.

vel, Galeria Sztuki Limited Edition,

nych unikatowych przedmiotów.

Ogromne podziękowania dla po-

SportEuro.

Wieczór uświetnił także koncert

zostałych partnerów: Jones Lang La-

Dziękujemy serdecznie wszystkim

Staszka Karpiela-Bułecki z zespo-

Salle, McDonald’s, Oknoplast, Balton,

patronom medialnym i fundatorom

łem Future Folk, o moc muzycznych

MML Centrum Medyczne, Polskiej

nagród.

atrakcji zadbał też Król Rock&Rolla

Organizacji

Turystycznej,

IDMSA,

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Adam Giza
SYLWETKA

Z Adamem Gizą, prezenterem telewizyjnym, radiowym i konferansjerem rozmawia Dominika Tkocz.

Łapię wiatr w żagle
– W telegraficznym skrócie – co się po-

ści ściśle związanych ze Śląskiem, z czego

posiadają potencjał w zakresie modelingu

jawiło w ostatnim czasie w Twojej prze-

wyciągnęliśmy pewne wnioski. Obecnie

i ogólnego wyczucia w modzie. Był emito-

strzeni zawodowej?

staramy się przede wszystkim wprowa-

wany w Paryżu, Nowym Jorku, Mediolanie

– Od momentu rozpoczęcia współpracy

dzać nowe programy do ramówki i tro-

czy Casablance, dlatego też, gdy zobaczy-

z portalem Onet.pl, polegającej na prezen-

chę eksperymentować. Jednak wydaje mi

łem to ogłoszenie, pomyślałem, że skoro

towaniu pogody w głównej jego części,

się, że w przyszłości kartą przetargową

w innych częściach świata takie rzeczy się

a także epizodach związanych z byciem

telewizji będzie możliwość nadawania jej

dzieją, to w Polsce też powinny.

finalistą reality show „Polska na śniadanie”

w systemie naziemnym. Poza tym jestem

– Jednak polską ulicę pod względem

w TVP 2 i „Dzień dobry pogoda” w TVN,

też zdania, że zawsze jej oferta powinna

mody chyba trudno, chcąc być nawet wy-

ostatnio miało miejsce kilka zupełnie no-

prezentować jakiś procent przekazów, któ-

rozumiałym cenzorem, zestawić z tymi

wych i ważnych zawodowo wydarzeń.

re przedstawiają problemy śląskiej ziemi.

w Mediolanie czy Paryżu?

Zacząłem między innymi współpracować
z telewizją Fashion TV oraz prowadzić

tychczasowej drogi zawodowej?

– W sumie w ramach polskiej edycji programu odbyło się dwadzieścia eventów

szkolenia z autoprezentacji i emisji głosu

– Zdobyte do tej pory doświadczenia

w różnych miastach Polski, zarówno tych

w ramach swojej firmy, a także poprzez

utwierdziły mnie w przekonaniu, że za-

większych, jak i mniejszych. Polskie ulice

wykłady, które prowadzę w Wyższej Szko-

wodowo jestem w odpowiednim miejscu

nadal świecą jeszcze „szarością modową”

le Technicznej w Katowicach. Niezależnie

i że zdecydowanie chcę się w tym kierun-

i daleka droga do tego, by można je było

od tych przedsięwzięć na bieżąco pojawia-

ku rozwijać nadal. Odczuwam pewien

porównać do tych w największych stoli-

ją się kolejne wyzwania konferansjerskie

– w miarę zdrowy – poziom satysfakcji

cach mody. Mając okazję, dzięki prowadze-

i nowe pomysły w związku z moją pracą

z tego, co już udało mi się osiągnąć, ale

niu tego programu, rozmawiać z młodymi

w Telewizji Silesia.

ciągle mam też przekonanie, że jeszcze

ludźmi o modzie w różnych częściach Pol-

dużo nauki przede mną. I to właśnie dzię-

ski, nadal dostrzegam pewne kompleksy

ki temu łapię wiatr w żagle.

w tej dziedzinie. Wynikają one głównie

– W tym roku Telewizja Silesia obchodziła 5-lecie swojego istnienia. Jakieś refleksje z tym związane?

– Takim wiatrem w żagle w poprzed-

z tego, że brakuje jeszcze w naszym spo-

– W tej telewizji zaczynałem swoją przy-

nim roku była wspomniana przez Ciebie

łeczeństwie

godę z mediami, więc w naturalny sposób

współpraca z Fashion TV. Jak do niej

Z drugiej jednak strony w polskim wyda-

czuję do niej wyjątkowy sentyment. Przede

doszło?

niu „Model search” przewinęło się wiele

określonych

standardów.

wszystkim tych pięć lat wydawało się trwać

– Nastąpiła w typowych okoliczno-

osób, które naprawdę wykazywały duży

znaczenie krócej i właściwie przy okazji tej

ściach. Po prostu wysłałem swoje CV

talent i potrafiły zaskoczyć wrażliwością

rocznicy zadawałem sobie kilkakrotnie

w odpowiedzi na ich ogłoszenie w spra-

modową i umiejętnością kreacji. W jego

pytanie: Kiedy to właściwie minęło? Na

wie castingu na prowadzącego program

finale zostali wybrani trzej liderzy, którzy

pewno przez ten okres stacja bardzo się

– premierowy w Polsce – o nazwie „Mo-

mają szansę na zaistnienie w Paryżu.

rozwinęła, zarówno w zakresie oferty, jak

del search”. Ta stacja telewizyjna posiada

– W trakcie Twoich modowych woja-

i reklamowo czy wizerunkowo. W tym cza-

oddziały na całym świecie, więc może po-

ży po Polsce zauważyłeś bardziej i mniej

sie pojawiały się oczywiście lepsze i gorsze

szczycić się pewną renomą, a co ciekawe,

„modowo rozwinięte” regiony?

momenty, ale dzisiaj TVS nadal chce wal-

jej założyciel ma polskie korzenie.

czyć o widzów i oferować im interesujące
produkty, ciągle doskonalone.
– Jakaś konkretna strategia walki?
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– A spostrzeżenia w skali Twojej do-

– Generalnie trudno dostrzec wyjątkowe

– „Model search” polega na poszuki-

różnice w tym zakresie. Z pewnością jed-

waniu talentu – per analogia do progra-

nak w mniejszych miejscowościach nasz

mu „Top model” – w sferze mody?

program wywoływał większe zaintereso-

– Widzowie dotychczas dali nam do zro-

– Ideą tego programu jest rzeczywi-

wanie i gromadził większą publiczność.

zumienia, że wolą oglądać nieco mniej tre-

ście poszukiwanie młodych ludzi, którzy

Czasem prawie wszystkich mieszkańców,
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którzy z wielką otwartością i zaangażowaniem kibicowali rywalizującym uczestnikom. Bardzo mile
będę wspominać z pewnością wizytę w moim rodzinnym mieście,
Rybniku, w którym publika dopisała wyjątkowo.
– Biorąc pod uwagę Twoje
doświadczenia związane z programami w TVP 2 i TVN w przypadku „Model search” byłeś
pierwszy raz w programie typu
talent show po tej drugiej stronie
– prowadzącego. Nie rywalizowałeś, a tylko obserwowałeś tę
rywalizację.
– To było bardzo interesujące
doświadczenie. Wiele osób posiadało ogromny potencjał w zakresie wyczucia mody. W trakcie
programu rozwijały go i ich udział
w nim na pewno nie był kwestią
przypadku. Jednocześnie większość z nich była naturalna i wiarygodna w tym, co prezentowała
na oczach jury, a przy tym ambitna, chcąca się uczyć oraz doskonalić. To wszystko sprawiało, że
konkurencja, która wytworzyła się
w „Model search”, była pozytywnie motywująca dla uczestników.
– Ty sam pewnie też coś wyciągnąłeś z tego programu dla
siebie?
– Na pewno udział w nim
sprawił, że stałem się bardziej
odważny, przełamałem swoje słabości. i zacząłem większą uwagę
przywiązywać do tego, co na siebie ubieram i w jaki sposób łączę
poszczególne elementy garderoby. Myślę też, że takie programy
edukują społeczeństwo w szerszym kontekście mody. „Model
search” wielokrotnie udowadniał,
że mężczyzna ubrany w czerwone
spodnie nie musi być natychmiast
utożsamiany z określoną orientacją seksualną. Ten walor programu
wynikał z tego, że jego uczestnicy
byli oceniani przez profesjonalistów, którzy podawali konkretne
argumenty oceny. Ja sam dowie-
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działem się od nich wielu rzeczy z zakresu

zens. To już można chyba nazwać rewolu-

sięwzięcia konferansjerskiego, co wydaje

wizerunku, co bardzo mi się przydaje w ży-

cją w dziedzinie rynku eventowego...

mi się wyrazem profesjonalizmu. Nie ma

ciu zawodowym.
– Pojawił się w Tobie początkowo lęk

w tym zakresie mowy o rutynie. Wychodzę
z założenia, że każde wydarzenie, które

przez modową kompromitacją przed wy-

– Bez względu na zmieniające się tren-

prowadzę, jest nowym wyzwaniem, do któ-

magającym jury, które pewnie nieoficjal-

dy, zawsze staram się postępować w tym

rego muszę się specjalnie przygotować. Nie

nie Ciebie także oceniało?

zawodzie według tych samych zasad,

można przecież osiąść na laurach z powodu

– Zwykle producent danego programu

a więc najpierw każdego klienta spokojnie

jednej dobrze poprowadzonej imprezy. Ten

narzuca prowadzącemu określony styl

wysłuchać, a potem doradzić jak najlepiej

zawód, przynajmniej w moim przekonaniu,

ubierania się. Producentka „Model search”

dobraną formę i treść do wydarzenia, które

wymaga ciągłego sprawdzania się, ale też

Anna Neneman także przekazała mi pew-

planuje zorganizować. Tak naprawdę kon-

rozwijania umiejętności i uczenia się no-

ne sugestie co do tego. Początkowo czułem

feransjer powinien koordynować cały sce-

wych rzeczy.

obawy i właściwie zawsze miałem w waliz-

nariusz, ale też na wstępie jego tworzenia

ce wiele różnych ubrań, żeby ewentualnie

wyraźnie powiedzieć klientowi, że pew-

móc swobodnie coś zmienić. Fajne w tym

ne jego założenia są trafne i publiczność

– Do każdej prowadzonej imprezy długo

wszystko było to, że sami projektanci suge-

przyjmie je z entuzjazmem, a pewne nale-

się przygotowuję, czytam o rzeczach, któ-

rowali czasami różne rozwiązania modowe

ży zmodyfikować albo zupełnie pominąć.

re stanowią jej temat lub też przewijają się

dotyczące mojego stroju.

– Jak w takim razie starasz się zaskakiwać publiczność?

Dzięki temu w takiej współpracy można

w scenariuszu. Sprawdzam różne informa-

– Takie programy jak „Model search”

uniknąć nieporozumień i sytuacji, kiedy

cje, poszukuję ciekawostek z danej dziedzi-

to jedna z Twoich nowszych domen zawo-

nagle w czasie imprezy pojawia się tzw.

ny, o których prawdopodobnie odbiorcy nie

dowych, ale w tej konferansjerskiej wciąż

luka scenariuszowa, w czasie której kon-

słyszeli, bo chcę przecież ich zainteresować,

jesteś na bieżąco...

feransjer na szybko musi wymyślać coś,

ale też zaskoczyć. Poza tym bardzo ważny

czym może zainteresować odbiorców.

jest dla mnie charakter wydarzenia, jego za-

– Tak naprawdę to jestem otwarty
właściwie na każdą formę współpracy
w zakresie różnych przedsięwzięć me-

– Co Cię bezwzględnie motywuje w tej
pracy?

łożenia, cel oraz profil jego odbiorców. Od
tych aspektów uzależniam wybór konwen-

dialno-szkoleniowo-konferansjerskich.

– Przede wszystkim napędzają mnie mo-

cji, w której prowadzę daną imprezę tak, by

Z gotowością i entuzjazmem podejmuję

menty, w których słyszę po poprowadzo-

w jak największym stopniu dostosować ją

się nowych rzeczy i nadal czuję w sobie

nej imprezie z ust mojego klienta, że moje

do oczekiwań z jednej strony organizatora,

dużą chęć uczenia się nowego. Natomiast

sugestie co do jej scenariusza były odpo-

a z drugiej publiczności.

wracając do samej dziedziny konferansjer-

wiednie i całokształt wydarzenia okazał się

– A od czego uzależniasz wybór wy-

ki, na Śląsku powstało w ostatnim czasie

przystępny oraz ciekawy dla publiczności.

darzeń, których prowadzenia się podej-

wiele agencji eventowych. Z częścią z nich

Mobilizującą i energetyzującą chwilą jest też

mujesz?

doskonale mi się współpracuje i myślę,

ta, kiedy w czasie prowadzenia danego wy-

– Nie kieruję się jakimś konkretnym klu-

że to może też dobrze rokować na przy-

darzenia mogę poczuć obecność, entuzjazm

czem. W moim dotychczasowym doświad-

szłość.

i zainteresowanie ze strony publiczności.

czeniu pojawiały się bardzo zróżnicowane

– Powinniśmy wreszcie uwierzyć, że
Śląsk ma potencjał?
– W tej części Polski funkcjonuje wiele

– Czyli rzucając jakieś entuzjastyczne

przedsięwzięcia, co bardzo pomogło mi się

hasło w tłum, miło jest usłyszeć informa-

rozwinąć w tym zawodzie. Wiadomym jest,

cję zwrotną...

że staram się prowadzić wydarzenia orga-

wiodących marek i jednocześnie istnieje

– Kiedy rozmawiam z różnymi, często

nizowane przez uznane na rynku i prestiżo-

spora grupa ich klientów. Z wieloma z nich

bardzo doświadczonymi, konferansjerami,

we marki. Wtedy nie muszę się długo zasta-

mam kontakt właśnie poprzez konferan-

zgodnie stwierdzamy, że chwile w czasie

nawiać nad decyzją, bo wiem, że impreza

sjerkę, więc naprawdę dobrze potrafię do-

wielkich – głównie plenerowych – imprez,

tego typu będzie w pełni profesjonalna,

strzec zmiany, które z roku na rok powo-

kiedy dziesięć czy dwadzieścia tysięcy

a współpraca z taką firmą partnerska i za-

dują rozwój sporego grona firm. Poza tym

ludzi wspólnie odpowiada na twoje za-

dowalająca. Zawsze jednak zwracam uwa-

od jakiegoś czasu można dostrzec też trend

wołanie, są po prostu jak narkotyk w tym

gę na to, czy dane wydarzenie odznacza się

w branży eventowej polegający na próbie

zawodzie. Tak naprawdę czerpię energię

głębszym sensem i celem. Ponadto raczej

jak największego zaskoczenia odbiorców

z publiczności, w której są pokłady pozy-

stronię od imprez, w których prowadzący

formą danego przedsięwzięcia.

tywnych emocji. To taki układ wzajemnych

pełni rolę filara wszystkiego, co dzieje się na

korzyści, każda ze stron może dać coś tej

scenie i przez siedem godzin zmuszony jest

drugiej.

do zabawiania publiki, bo zwyczajnie na-

– Zredefiniowany event to już nie tylko
mikrofon, prowadzący i scenariusz...
– Coraz większą rolę odgrywają nowe
technologie. Nadal jestem pod wielkim
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– A w związku z tym i sama rola konferansjera ewoluuje?

– Co robisz, by publiczność czuła się
realnym odbiorcą w tym układzie?

wrażeniem tego, jak organizuje swoje even-

– Staram się mieć bardzo zindywidu-

ty na przykład agencja interaktywna Neti-

alizowane podejście do każdego przed-
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wet najlepszy konferansjer nie jest w stanie
temu sprostać...
– Typ wydarzenia, który jest Twoim
„konikiem”?
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– Bardzo lubię imprezy, które są pre-

s dla kadry kierowniczej różnych firm. To

kojnie wszystko sprawdzić, upewnić się, że

mierami samochodów, a więc wydarzenia,

była publiczność, która znała się na rzeczy,

jest dopięte na ostatni guzik czy też uspo-

w czasie których prezentowany jest dobry

ale też taka, która już wiele widziała, więc

koić samego organizatora. Podsumowu-

sprzęt, w ekskluzywnej formie i z udziałem

zwykły przekaz jej nie wzrusza.

jąc, chciałbym, by moi klienci utożsamiali

klientów z wyraźnie określonymi oczekiwaniami, ale też wiedzą w danej dziedzinie.

– Dla klientów swojej własnej firmy
chciałbyś być...

mnie z profesjonalizmem, niezawodnością
i umiejętnością dopasowania formy i za-

– Określone oczekiwania i wiedza w da-

– Chciałbym, by czuli, że mogą mi za-

nej dziedzinie odbiorców to dla prowa-

ufać we współpracy i ze spokojem powie-

wartości wydarzenia związanego z daną

dzącego większe wyzwanie?

rzyć zadanie – z przekonaniem, że wszyst-

– Trzecią domeną Twojej firmy – poza

marką do jego odbiorców.

– Ambitny klient to partner, z którym

ko wykonam tak, jak należy i tak, jak to

usługami konferansjerskimi i szkoleniowy-

dobrze się współpracuje, nawet jeśli współ-

wcześniej wspólnie ustalimy. Dlatego też

mi – jest produkcja filmów promocyjnych

praca ta wymaga dużego zaangażowania

staram się podchodzić do swojej pracy od

i spotów reklamowych. Dla kogo ta oferta?

i przygotowania. Co więcej, gdy kończy się

początku do końca w pełni profesjonalnie.

– Generalnie oferuję usługi produkcyj-

ona sukcesem, to wtedy powoduje większą

Nie tylko być punktualnie, czyli kilkana-

ne dla firm, które nie dysponują dużym

satysfakcję. Dla przykładu: ostatnio prowa-

ście minut przed wydarzeniem, ale pojawić

budżetem, a chcą otrzymać dobrej jakości

dziłem premierowy pokaz mercedesa klasy

się godzinę przed eventem, żeby na spo-

produkt po przystępnej cenie. Do każdego
klienta podchodzę indywidualnie i ustalam
warunki współpracy, uwzględniając możliwości finansowe kontrahenta.
– Taniej nie znaczy gorzej...
– Poprzez swoje kilkuletnie doświadczenie
w pracy w telewizji zdobyłem trochę wiedzy
w tej dziedzinie. Swoim klientom udowadniam, że rozsądny pod względem wysokości kosztów budżet może przełożyć się na
dobry produkt – zasada „jak najwięcej za jak
najmniej”, przy jednoczesnym respektowaniu jakości wykonania. Firmy, które ze mną
współpracują, nie muszą od razu zaciągać
kredytów na zlecenie produkcji spotu. Oczywiście nie są to filmy za dwieście czy trzysta
tysięcy złotych, ale nie każdy klient ma takie
wymagania i możliwości. Dążę też do rozwijania swojej oferty, ostatnio na przykład proponuję swoim klientom wideowizytówki.
– Prowadzenie szkoleń dotyczących autoprezentacji i emisji głosu sprawia Ci przyjemność porównywalną z konferansjerką?
– Skończyłem studia podyplomowe z zakresu logopedii emisji głosu, które uzupełniły moje umiejętności zawodowe, ale też
spowodowały, że zacząłem się bardziej
interesować tą dziedziną nauki. Zdolność
odpowiedniego porozumiewania się jest
ważna w każdym zawodzie i prawie w każdej sytuacji. Jasne, ale też wzbudzające pozytywne emocje, przekazywanie różnych
treści może wpływać kluczowo na różne
sfery życia. Często zdarza mi się spotykać
w pracy w telewizji rzecznika prasowego,
który, mimo że w wypowiedzi medialnej
odnosi się do dobrych spraw, jest smutny
lub nadmiernie dystansujący się w stosunku do odbiorców. W trakcie szkoleń, które
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prowadzę, próbuję wpoić jego uczestnikom

skłonność do w miarę optymistycznego po-

partnersku doradzić oraz przekazać swo-

wymagają, docenić, ale też skrytykować.

dejścia do swojej pracy i komunikowania

je doświadczenie. Przy czym to wszyst-

Choć każde z nas zawodowo związane jest

się z innymi pracownikami czy współpra-

ko musi odbywać się z uwzględnieniem

z inną branżą, to jednocześnie oboje uwiel-

cownikami także w ten sposób.

najważniejszych zasad kultury, które od

biamy to, czym się zajmujemy. Co więcej,

– Podobny przekaz starasz się kierować

studentów zawsze egzekwuję. General-

często wiele kwestii związanych z tą sferą

do swoich studentów w czasie zajęć, które

nie traktuję ich poważnie, tak jak pracę na

życia wspólnie omawiamy, ale też wzajem-

prowadzisz w Wyższej Szkole Technicz-

uczelni i w sumie tylko tego oczekuję od

nie uczymy się od siebie.

nej w Katowicach?

drugiej strony. Po pierwszym roku prowa-

– Na początku Waszej znajomości nie-

– W związku z tym, że posiadam wy-

dzenia zajęć przeprowadziłem wśród stu-

wiele wskazywało na jakąkolwiek chemię

kształcenie dziennikarskie, i to zdobyte nie-

dentów ankietę ewaluacyjną i jej rezultaty

między wami...

dawno, związane z autoprezentacją i emisją

były w miarę pozytywne, jeśli chodzi o oce-

– Pracowaliśmy w tym samym miejscu

głosu, a przy tym pewne już doświadczenie

nę mojej osoby w roli prowadzącego, ale

i potrafiliśmy przez dwie godziny siedzieć

zawodowe, otworzyła się przede mną szan-

oczywiście to nie przesądza o wszystkim,

odwróceni do siebie plecami, w jednym

sa prowadzenia zbieżnych z tą tematyką

więc nadal będę nad sobą pracować.

pokoju i nie zamienić ze sobą ani jedne-

zajęć na uczelni. Przyznam, że ta nowa rola
sprawia mi dużą przyjemność, ale też jest
kolejnym wyzwaniem.

– A u autorytetów kadry naukowej jakie masz notowania?

go zdania... Moja żona widziała we mnie
wtedy nadętego bufona, a w ja w niej do-

– Na uczelni spotykam się z profesora-

strzegałem głównie zwolenniczkę femini-

– Niedawno sam byłeś studentem, a te-

mi, którzy sami mnie uczyli. Jednak wydaje

stycznych poglądów. Potem nagle okazało

raz jesteś prowadzącym. Jacy są Twoi stu-

mi się, że traktują mnie w miarę normalnie

się, że musimy razem zrealizować projekt

denci? Podobnie jak Ty kiedyś już teraz

i zwykle witają po prostu: dzień dobry ko-

i w tym celu spotkaliśmy się po pracy. Od

planują powoli karierę medialną?

lego – czasem z małym uśmiechem na twa-

tego momentu spotykaliśmy się codziennie,

rzy, ale chyba bardziej wynikającym z sym-

a po dwóch miesiącach się zaręczyliśmy.

– Przede wszystkim lubię zajęcia ze studentami, którzy wiedzą po co przyszli na

patii niż złośliwości.

studia i czują przekonanie do tego kierun-

– Jednak reguły w tym środowisku są

ku. Nie zależy im tylko na zdobyciu papie-

jasne – kariera naukowa bezwzględnie

ru, ale na pozyskaniu konkretnej wiedzy

związana jest z uzyskiwaniem kolejnych

i umiejętności. Zwykle tacy studenci zadają

tytułów naukowych...

– Nie mijacie się w tej absorbującej –
szczególnie Ciebie – rzeczywistości zawodowej?
– Potrafimy się dobrze zorganizować
i wyznajemy te same wartości życiowe. Je-

wiele pytań w czasie zajęć i biorą udział

– Na razie jeszcze z dystansem, ale

śli wcześniej planujemy spędzenie wspól-

w dyskusjach, a ja chętnie też pracuję z nimi

zastanawiam się nad napisaniem pracy

nego weekendu w górach, często z udzia-

także po godzinach.

doktorskiej i nawet już teraz wśród kadry

łem grupy znajomych, bez których życia

profesorskiej uczelni mam sprzymierzeńca

już sobie nie wyobrażamy, to żadna sprawa

w tym zakresie. Jeśli do tego dojdzie, to na

zawodowa nie może nam w tym przeszko-

– W tym zawodzie jest to obowiązkowe.

pewno skupię się na badaniu wybranych

dzić. Generalnie moje spojrzenie na pracę

Chcąc zostać dziennikarzem trzeba mieć

aspektów funkcjonowania telewizji, bo już

od pewnego czasu jest nieco inne, bardziej

w sobie pewien niepokój, chęć działania,

teraz z dużym zainteresowaniem obser-

dojrzałe i długofalowe, ale to mnie bardzo

poszukiwania i rozwijania się. Dziennikarz

wuję pod kątem medioznawczym sposób

cieszy.

musi być po prostu „jakiś”, a nie pozbawio-

prowadzenia różnych programów, zacho-

ny wyrazu. Oczywiście obok tej grupy stu-

wanie prowadzącego i jego gości.

– Dziennikarz musi mieć w sobie jakąś
iskrę...

– Na początku naszej rozmowy powiedziałeś o tym, co już się zmieniło w Two-

dentów są też tacy, którzy wybrali te studia

– W tym gąszczu sukcesów, szans i stale

głównie dlatego, że podoba im się życie

pojawiających się nowych możliwości za-

celebrytów i są przekonani, że mogą zo-

wodowych łatwo rozwinąć w sobie naturę

– Czekam na jakieś ważne wydarzenie

stać Kamilem Durczokiem lub Tomaszem

narcystyczną. Ty możesz jednak spać spo-

zawodowe, które będzie znowu kolejnym

Lisem właściwie „od ręki”, podczas gdy

kojnie, bo ktoś czuwa nad zdrową wielko-

bodźcem. Od paru lat miałem to szczęście,

w mediach dopiero po długim czasie moż-

ścią Twojego zawodowego ego...

że co roku pojawiało się jakieś nowe wy-

na zbudować jakąkolwiek podstawę do bycia autorytetem i do zdobycia uznania.

im życiu zawodowym. A co dopiero się
w nim zmieni w najbliższej przyszłości?

– Na szczęście posiadam w miarę pokor-

zwanie. W 2010 r. „Polska na śniadanie”,

ną naturę i świadomość, że jeszcze dużo

rok później przygoda w TVN, potem współ-

– A Ty w jaki sposób budujesz swój

przede mną nauki, zdobywania doświad-

praca z portalem Onet, w poprzednim roku

autorytet w oczach studentów? Większość

czeń i doskonalenia różnych zdolności.

Fashion TV, a teraz aż się prosi, by zaist-

z nich przecież zdaje sobie sprawę, że led-

Wiem też, że jeśli człowiek żyje w prze-

niał jakiś impuls. Z drugiej strony, z tego co

wo wczoraj siedziałeś na ich miejscu...

konaniu, że jest świetny w tym, co robi,

udaje mi się zaobserwować, ten rok jest do-

– Autorytet to za dużo powiedziane.

to się myli i bardzo szybko może w nega-

syć kryzysowy dla telewizji. Jednak jestem

Nie jestem zwolennikiem wzbudzania sza-

tywny sposób się o tym przekonać. Próbu-

otwarty na to, co jeszcze może mi przynieść

cunku poprzez dyscyplinę i rządy twardej

ję zawsze chłodno spoglądać na sukcesy

zawodowa teraźniejszość i przyszłość. No

ręki. Usiłuję raczej ich zainteresować tym,

i w tym pomaga mi też moja żona. Potrafi

i będę temu szczęściu na pewno w jak naj-

co mówię i w jak największym stopniu po

realnie ocenić różne sytuacje i gdy one tego

większym stopniu pomagać.
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Najważniejsze role są jeszcze przede mną
SYLWETKA

Z aktorką Oliwią Angerstein, którą między innymi można zobaczyć w filmie „Matka”, w reżyserii Lee Mackintosha Jonesa, rozmawia Wioletta Tkocz.
– Jest Pani tyszanką, mieszkającą
obecnie w Warszawie. Często można Panią spotkać w rodzinnym mieście?
– Tychy są miejscem, w którym się
urodziłam, wychowałam, dojrzewałam
i marzyłam… W tym mieście jest moja
najbliższa rodzina, włącznie z biglem
Andzią, która jest krnąbrnym, ale kochanym i wdzięcznym psem. Jak tylko mam
chwilkę czasu, to staram się tu przyjeżdżać, zazwyczaj na dzień lub dwa, ale nawet wtedy ładuję akumulatory. W domu
rodzinnym bardzo szybko regeneruję się
i nabieram dystansu, a to jest niezbędne
przy wykonywaniu tego zawodu.
– Kiedy przyszedł ten moment, w którym Pani poczuła, że Pani miejsce jest
na scenie lub w filmie?
– Dużą część dzieciństwa spędziłam
u mojej babci i dziadziusia w Ligocie. Byłam tam stałą bywalczynią, a babcia, jak
to babcia, miała ogromną szafę z przeróżnymi rzeczami fascynującymi małą
dziewczynkę. Korzystałam z niej bardzo
często, nawet pod jej nieobecność, przebierając się w za duże sukienki, kapelusze, płaszcze… Udawałam kogoś innego,
kreując nową rzeczywistość i sprawiało
mi to ogromną przyjemność, świetnie
się bawiłam. Dziadziuś był moim kompanem zabaw i zawsze był otwarty na
moje niestandardowe pomysły. Bardziej
na poważnie pomyślałam o tym w drugiej klasie szkoły podstawowej, kiedy
ogłoszono casting do filmu „Przyjaciel
wesołego diabła”. Odbył się o godzinie

Foto: Patrycja Sołtan – makijaż: Piotr Kałuża – wizażysta marki IsaDora

15.00, a mnie pomyliło się i przekazałam
tacie, że jest dwie godziny później. Jak

Joannę Sajewicz. Tańczyłam przez po-

– Szkoła teatralna była naturalną kon-

przyszliśmy do domu kultury w Tychach

nad dziesięć lat, regularnie występując

sekwencją moich czynów. Wtedy nie wy-

to już nikogo nie było… Dyrektor MDK1

na scenie, na której czułam się świetnie.

obrażałam sobie niczego innego. Zawsze

poinformowała nas, że wszyscy już po-

Wtedy już wiedziałam, że na pewno to

ciągnęło mnie w stronę artystyczną,

jechali, powiedziała jednak, że gdybym

jest moje miejsce. W liceum trafiłam do

a właściwie na scenę, i czułam, że jest to

przyszła, to na pewno bym wygrała i za-

Studia Aktorskiego Doroty Pomykały

miejsce, w którym się odnajdę. Nie wie-

proponowała mi inne zajęcia. Tak rozpo-

w Katowicach. Potem było Policealne

działam tylko czy będę reżyserem, czy

częła się moja przygoda artystyczna. Za-

Studium Aktorskie Lart.

aktorką. Pod koniec podstawówki już

częłam uczęszczać do dwóch zespołów
tanecznych prowadzonych przez panią
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– Po maturze wybrała Pani pewnie
jedną ze szkół teatralnych?
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byłam pewna, że będę zdawać do szkoły
teatralnej. Gdy o tym mówiłam, wszyscy

ANGERSTEIN
Oliwia
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Oliwia Angerstein – a ktorka filmowa
i teatralna. Przez sześć lat związana
z Teatrem Żydowskim w Warszawie,
od dziesięciu lat pracuje w dubbingu,
związana również z serialami lektorskimi.
W najbliższym czasie w kinach pojawi
się film fabularny „Matka” w reż. Lee
Mackintosha Jonesa, gdzie aktorka
stworzyła postać siostry Mai.
Foto: Jerzy Stałęga
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śmiali się i mówili, że jeszcze mi się kilka

– W 2006 roku ukończyła Pani Studio

bardzo mało dobrych ról, dlatego aktorzy

razy pozmienia. Ja byłam pewna, że tych

Aktorskie przy Państwowym Teatrze Ży-

nie tylko pracują w teatrze, serialu czy

planów nikt i nic nie zmieni.

dowskim w Warszawie. Czym był spo-

w filmie, ale również w dubbingu, jak ja.

wodowany ten wybór?

Większość rzeczy nauczyłam się od moje-

– W wolnych chwilach co Panią absorbuje najbardziej, a co sprawia Pani największą przyjemność?

– Tam akurat trafiłam przypadkiem.

go mistrza Krzysztofa Kołbasiuka. Pracu-

W Teatrze Żydowskim spędziłam kilka lat

ję w dubbingu już dziesięć lat i bardzo to

– Od zawsze interesuje mnie budowa

swojego młodego artystycznego życia. Był

lubię. W tej pracy naszym narzędziem jest

i praca naszego mózgu – neurobiologia,

moim pierwszym teatrem, w którym sta-

tylko głos, to dzięki niemu powstaje po-

teoneurobiologia – dlatego każdą wolną

wiałam pierwsze kroki i wiele się nauczy-

stać. Nie jest to wcale takie łatwe.

chwilę staram się poświęcić na pogłębie-

łam. Zawsze będzie dla mnie ważny.

nie tej wiedzy.

– Która z ról jest Pani najbliższa?

– Status zawodowej aktorki zdobyła

– Do tej pory siostra Maja z filmu „Mat-

– Już w 2004 roku można było zna-

Pani rok później, zdając egzamin ekster-

ka” w reżyserii Lee Mackintosha Jonesa,

leźć Pani nazwisko w obsadzie seriali:

nistyczny. Podobno do najłatwiejszych

o której już wspominałam. Spotkanie z tą

„Klan”, „Złotopolscy”, „Klinika samot-

nie należy. Jak Pani go wspomina?

postacią, reżyserem i moimi partnerkami

nych serc”. Jak Pani tam trafiła?

– Egzamin eksternistyczny był po pro-

na planie bardzo dużo mi dało i coś we

– Wygrałam castingi, chociaż nie było to

stu kolejnym niezbędnym etapem w życiu

łatwe. Pamiętam pewną sytuację ze zdjęć

zawodowym. Zawsze staram się zamknąć

– W czym można Panią obecnie zoba-

próbnych do „Klinki samotnych serc”

rozpoczęte sprawy, a dyplom aktora za-

czyć i jakie ma Pani zawodowe plany na

w Aksonie. Na korytarzu były same mło-

wodowego jest uwieńczeniem edukacji.

najbliższą przyszłość?

de, popularne aktorki i ja. Zastanawiałam

Sam egzamin wspominam bardzo po-

– Czekam na uroczystą premierę filmu

się po co przyszłam, myśląc, że nie mam

zytywnie, m.in. dlatego, że wreszcie po

„Matka”. Poza tym pojawię się w najbliż-

z nimi żadnych szans. Nie jestem popular-

dłuższym czasie przygotowań mogłam

szych odcinkach serialu „Na dobre i na

na, nie znam nikogo itd. Było dla mnie mi-

pokazać siebie i to, nad czym pracowałam,

złe”. Uczestniczę również w próbach do

łym zaskoczeniem, kiedy zadzwonili do

publiczności. Rzeczywiście, nie był łatwy,

filmu fabularnego, który będzie kręcony

mnie i powiedzieli, że dostałam rolę.

ale późniejsza droga, czyli życie zawodo-

w Londynie.

– Jaka produkcja jest najważniejsza
w Pani dotychczasowej karierze?
– Prawie wszystkie doświadczenia aktorskie były dla mnie cenne, ponieważ

we aktorki, jest jeszcze trudniejsze…
– Dał Pani przepustkę na scenę lub do
filmu, czy też niewiele zmienił w życiu
zawodowym?

mnie zmieniło.

– Co Panią absorbuje najbardziej
w wolnych chwilach, a co sprawia największą przyjemność?
– Zawód aktorki jest bardzo pochłania-

z każdego coś wyniosłam, czegoś się

– Jeśli ktoś myśli, że nauka aktorstwa

jący, ale zawsze znajduję czas na czytanie

nauczyłam i dowiedziałam się o sobie,

kończy się na dyplomie aktorki zawodo-

jako aktorce i człowieku. Jednym z naj-

wej, to się bardzo myli. Egzamin był dla

– Często uczestniczy Pani w życiu to-

ważniejszych momentów w moim życiu

mnie zamknięciem edukacji publicznej.

warzyskim stolicy? Czy tak zwane „by-

zawodowym było spotkanie z reżyserem

Był naturalną formalnością, a nie prze-

wanie” pomaga w karierze?

Lee Mackintoshem Jonesem przy filmie

pustką w jakiś cudowny świat. Dyplom

– Nie uczestniczyłam w nim zupełnie do

„Matka”, który kręciłam w tamtym roku

to początek i nie daje gwarancji pracy.

ubiegłego roku, kiedy to zaczęłam chodzić

na Śląsku. Wcieliłam się w siostrę zakon-

Zawód aktorki wymaga ciągłego rozwo-

przede wszystkim na premiery teatralne

ną Maję. Nie jest to duża rola, ale bardzo

ju, nauki, poznawania siebie i pielęgno-

i kinowe. Te zdecydowanie lubię najbar-

ważna dla mnie. Grałam tam bez żadne-

wania w sobie wrażliwości. Pomagają

dziej, bo dają pożywkę intelektualną. Tak

go make-upu, bo wszystkim zależało na

w tym również warsztaty teatralne, na

zwane bywanie na pewno nie pomaga

autentyczności postaci i czułam się świet-

które zawodowi aktorzy uczęszczają.

w zdobyciu dobrej, złożonej czy ambitnej

nie. Reżyser dokładnie wiedział, co chce

Bardzo pozytywnie wspominam zeszło-

roli w filmie fabularnym, a wręcz może

powiedzieć i przekazać w filmie, dlatego

roczne warsztaty aktorskie International

zaszkodzić. Wydaje się, że może pomóc

praca z nim była czystą przyjemnością.

Masterclasses z couchem z Los Angeles

tylko w przypadku telenoweli, serialu czy

Lee dawał nam dużą wolność, jednocze-

Bernardem Hillerem, które odbywały się

kontraktu reklamowego.

śnie dokładnie wiedząc, jaki ma być efekt

w Teatrze Polskim w Warszawie. Wyjąt-

końcowy. Mieliśmy więc możliwość im-

kowe były też dwutygodniowe warsztaty

prowizacji i zgłaszania własnych propo-

aktorskie z Robertem Castlem, asystentem

– Robienia dobrych sztuk teatralnych,

zycji, które często były wykorzystywa-

założyciela Actors Studio w Nowym Jorku

seriali, filmów, a to polega m.in., a może

ne. Grałam z fantastycznymi aktorkami,

Lee Strasberga.

przede wszystkim, na spotkaniach z ludź-

książek, które uwielbiam, i na podróże.

– Czego można życzyć Pani w życiu zawodowym, a czego w prywatnym?

m.in. Magdaleną Czerwińską i Ewą Ko-

– Trudno jest w Polsce zostać aktorką?

mi. Jeśli jest tak zwana chemia, to wy-

lasińską. Praca z nimi i całą ekipą okazała

– Największa trudność nie polega na

chodzą ważne, zmuszające do myślenia,

się fascynującą przygodą. Tak naprawdę

edukacji, a potem na uprawianiu tego za-

wzruszające opowieści. I właśnie życzyła-

myślę, że najważniejsze role są jeszcze

wodu. Jest mnóstwo utalentowanych ak-

bym sobie takich fantastycznych ludzi na

przede mną.

torów, którzy nie mają pracy. Niestety, jest

mojej drodze zawodowej i prywatnej.
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PODRÓŻE cz. XV
KLAUDIUSZ SEVKOVIC

„Bóg stworzył świat w ciągu sześciu dni. Siódmy poświęcił na Rio
de Janeiro”

RIO DE JANEIRO
W taki sposób Brazylijczycy tłumaczą

wiłem taksówkę i udałem się do hotelu.
Wybrałem Atlantis Copacabana Ho-

jednej ręki do końca drugiej wynosi 23 m.

do założenia w 1960 roku Brasilii było

tel, cieszący się wspaniałą lokalizacją,

Statuę zbudowano w Paryżu, po czym

ich stolicą. Ciągle budzi zachwyt wielkiej

bowiem znajduje się zaledwie pięć minut

ustawiono ją na miejscu. Patrząc z tego

rzeszy turystów, którzy tu przyjeżdżają

spacerem od plaży Copacabana i Ipane-

szczytu, z zachwytem spoglądałem na

i chcą pozostać na dłużej.

ma, z tarasem i basenem na dachu, z wi-

plaże Copacabanę i Ipanemę z prawej

Od dawna pragnąłem zobaczyć Rio,

dokiem na Atlantyk. Pokoje w hotelu

strony, stadion Maracana (największy

szczególnie, gdy podczas pobytu u mo-

Atlantis Copacabana są klimatyzowane.

na świecie) i międzynarodowe lotnisko z

ich znajomych oglądaliśmy zdjęcia z ich

Każdy z nich wyposażony jest w telewi-

lewej oraz leżące naprzeciw charaktery-

wojaży. Od razu zachwyciła mnie Copa-

zję kablową i bezpłatny bezprzewodowy

styczne wzgórze zwane Głową Cukru ze

cabana. Pomyślałem: koniecznie muszę

dostęp do Internetu. Bardzo miła i sym-

względu na swój stożkowaty kształt.

tam pojechać!

patyczna obsługa chętnie służyła mi po-

Te niezwykłe widoki zapierały mi dech

Z czym mi się kojarzy Rio? Nie będę

mocą, gdy poprosiłem o wskazanie, co

w piersiach, robiłem zdjęcie za zdjęciem,

odkrywczy, jeśli powiem, że z karnawa-

powinienem zobaczyć w krótkim czasie,

filmowałem co się da i dziękowałem

łem, sambą, plażami i olbrzymim posą-

dokąd powinienem się udać. Czasu mia-

Bogu, że mogę tu być.

giem Chrystusa spoglądającego na pano-

łem niewiele.

ramę tego niezwykłego miasta.
Niebawem nadarzyła się okazja, musiałem tam pojechać w interesach. Ucieszyłem się, bo moje marzenie stało się
rzeczywistością.
Ach podróże, tym chciałbym Cię zarazić...

Pełen wrażeń udałem się do centrum

Postanowiłem przyjrzeć się temu mia-

miasta. Uderzyła mnie tutaj różnorod-

stu, ludziom tu żyjącym, chłonąć jego za-

ność w każdym calu, wielobarwny tłum

pachy, dźwięki, smaki.

ludzi różnych ras, gwar, ruch, jakże

Rio otaczają wzgórza wyrastające z

podobny do wielu metropolii, które wi-

błękitu tropikalnego oceanu. Najpierw

działem. Ale stop – tak pięknych kobiet

udałem się na granitowe wzgórze Cor-

chyba nie widziałem nigdzie!

covado, na którym stoi imponująca sta-

Ta różnorodność w Rio de Janeiro

„Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną

tua Chrystusa Zbawiciela z otwartymi

wypływa z niesamowitej historii tego

przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry.

ramionami, gotowymi objąć miasto. Do

miasta. Rio znajdowało się zarówno w

Podróżuj, śnij, odkrywaj”

podstawy statuy wspiąłem się po 220

strefie wpływów portugalskich, jak i

Spakowałem trochę drobiazgów i uda-

stopniach. Ma ona 30 metrów wysokości,

francuskich. Swoje piętno odcisnęli na

łem się na lotnisko. Znów mój niespo-

stoi na siedmiometrowym cokole i robi

nim również rodowici mieszkańcy tych

kojny duch dawał o sobie znać. Rzeczy-

niesamowite wrażenie.

ziem, czyli Indianie, należący do kilku

wiście, nie jestem w stanie dłużej gdzieś

Z ciekawostek to: głowa waży ponad

zabawić i za Owidiuszem wołałem: „Cie-

35 ton i ma 3,5 m wysokości, każda dłoń

szę się wędrówką do nieznanych miejsc,
oglądaniem nieznanych rzek, a trudy
wynagrodzi mi pasja poznania”
I tak oczami wyobraźni już widziałem
siebie w Rio.
Podróż była nieco uciążliwa, ale to nic,
przecież wylądowałem w Rio!
Po krótkim spotkaniu ze służbami celnymi i odebraniu swojego bagażu, zamó-
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waży 9 ton, a odległość od końca palców

cudowne piękno otoczenia miasta, które
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różnych szczepów. Poza tym w krajo-

nych dzielnicach zwanych favelas, w któ-

uchodzi za jedną z najnowocześniej-

braz kulturowy miasta wtopili się po-

rych występują problemy przestępczości

szych metropolii świata, a z drugiej bie-

tomkowie afrykańskich niewolników,

narkotykowej, walki gangów i wysoki

da, ubóstwo, przestępczość. Jednak tak

którzy w czasach kolonialnych sprowa-

wskaźnik zabójstw, tam pod żadnym po-

jest w większości ogromnych miast na

dzani byli do Brazylii tłumnie do pracy

zorem się nie udawaj. Popatrz, jakie to

świecie, dualizm, biel – czerń, jasność –

na plantacjach. Dlatego też wszystko w

miasto pełne kontrastów – z jednej strony

ciemność, światło – mrok...

Rio wydaje się fuzją wprost niemożli-

Odrzucając te myśli chciałem się

wych do połączenia wpływów.

rozkoszować pobytem w Rio, dlatego

Uwagę moją zwrócił słynny żółty

postanowiłem zajrzeć do jakiejś restau-

tramwaj i właśnie nim udałem się na

racji, by posmakować tutejszych spe-

wzgórze Santa Teresa. Przejazd

cjałów.

Ta

różnorodność

ostatnimi zachowanymi

jest widoczna

wagonikami

także w kuch-

tej

dzie-

więtnastowiecznej kolejki

ni.

jest bardzo tani. Niezapomniane

Kuchnia

brazylijska to wła-

wrażenia zapewnia przejazd akweduk-

ściwie

mieszanka

różnych

tem Arcos do Lapa, szczególnie wtedy,

kuchni. Przede wszystkim kuchni

gdy tramwaj jest obwieszony ludźmi, a

portugalskiej, ale także niemieckiej,

w wagoniku nie ma szyb ani drzwi.

holenderskiej i kuchni czarnej Afryki.

Snułem się ulicami, chłonąłem klimat

Gdy spacerowałem po Rio z uwagą ob-

tego miasta, to tu, to tam rozmawiałem

serwowałem i wyglądałem restauracji,

z nieznajomymi – tutaj ludzie są bardzo

barów i tych wszystkich miejsc, gdzie

życzliwi, ale słyszałem o niebezpiecz-

można coś zjeść. I rzeczywiście, wielość powalająca. Polecono mi restau-
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rację Rio Scenarium. Jest to stary trzy-

z kurczaka – nigdzie do tej pory lep-

samby – rozkosz dla uszu i oczu. Coś

piętrowy budynek w stylu nazwałbym

szych nie jadłem, a gościłem w wielu

niesamowitego!

eklektycznym. Mnóstwo ludzi – z tego

dobrych restauracjach na całym świecie.

Pełen niezwykłych, niepowtarzalnych

wnioskowałem, że musi tu być pyszne

Na deser wybrałem słodkie beijinhos de

wrażeń wróciłem do hotelu. Spędziłem

jedzenie. I nie pomyliłem się. Chciałem

coco – kulki z żółtek, skondensowanego

wspaniałe chwile w saunie i w hotelo-

spróbować tradycyjnych potraw i napo-

mleka oraz wiórków kokosowych. Nie

wym basenie, podziwiając miasto nocą

jów, dlatego na początek zamówiłem ca-

mogłem się oprzeć, by nie spróbować

– pięknie oświetlone, a do tego skąpany

ipirinhe – wódkę z soku z trzciny cukro-

koktajlu przyrządzanego z popularnego

w ciemności Atlantyk. Rześki i odprężo-

wej, którą podaje się przed posiłkiem,

tu rumu wytwarzanego z trzciny cukro-

ny zjadłem śniadanie w formie bufetu

zjadłem ze smakiem feijoada completa

wej nazywanego cachaça (a popularnie

serwowane w restauracji hotelu Atlantis

– gulasz z dodatkiem fasoli, suszonego

pinga).

Copacabana. Obejmuje ono tropikalne

mięsa, kiełbasy, szczypiorku, czosnku

Atmosfera była wyśmienita, a do tego

oraz papryczek, wyśmienite szaszłyki

muzyka brazylijska na żywo i pokaz
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owoce, soki, płatki zbożowe, pieczywo
i ciasta.

Będę kierować się na plażę. Copacabana to moje spełnienie marzeń.

na świecie – Copacabana i Ipanema. Mo-

Dois do Posto Seis. Plaże nie są zamy-

żesz też poleżeć na malutkiej Czerwonej

kane na noc, nie pobiera się tu opłat, są

Jak na wielomilionowe miasto, Rio

Plaży (Praia Vermelha) u podnóża Pao

ładnie oświetlone i chronione tak, że są

nietrudno rozgryźć już pierwszego dnia.

de Acucar, centralnie położonej Botafo-

bezpieczne przez całą dobę. To tutaj roz-

Nie zgubisz się w plątaninie ulic, jeśli

go czy gwarnej i niezbyt czystej Praia do

kwita życie o każdej porze. Plaże Copa-

rozglądając się będziesz pamiętać, że

Flamengo. Copacabana to dzielnica Rio

cabany są gospodarzem wielu imprez

od wschodu jest ocean, a po przeciwnej

de Janeiro znana ze swojej plaży, długiej

kulturalnych i sportowych, takich jak

stronie góry. Idąc na południe, np. w

na cztery kilometry. Zamieszkuje ją 400

noc sylwestrowa czy mistrzostwa świata

kierunku plaży Ipanema, po prawej dro-

000 ludzi, co czyni ją jedną z najgęściej

w piłce nożnej plażowej. Artyści, którzy

gę wskaże ci zawsze widoczna na hory-

zaludnionych dzielnic świata. Zaczy-

wystąpili na Copacabanie, to m.in. The

zoncie figura Chrystusa Zbawiciela, a po

na się przy Bulwarze Księżnej Izabeli, a

Rolling Stones, Rod Stewart i Lenny Kra-

lewej niepowtarzalny garb Góry Cukro-

kończy przy Posto Seis zaraz obok Forte

vitz. Promenada jest pełna drogich hote-

wej. Nie ma drugiego miasta, w którym

de Copacabana. Dalej jest już dzielnica

jest aż 37 plaż, w tym dwie najsłynniejsze

Ipanema. Plaża rozciąga się od Posto
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li, restauracji, barów i pubów. Brazylijska

będą się Letnie Igrzyska Olimpijskie.

jako Garrincha, Arthur Antunes Coim-

część serii koncertów Live Earth miała

Stąd też z Rio de Janeiro związanych jest

bra nazywany Zico, Romário da Souza

miejsce przy plaży Copacabany. W lipcu

wielu znanych ludzi – wśród nich zde-

Faria, czyli Romário oraz Ronaldo Luís

2013 roku na plaży tej odbyły się Świa-

cydowanie najliczniejszą grupą są piłka-

Nazário de Lima znany jako Ronaldo.

towe Dni Młodych, w których uczestni-

rze – narodowy sport Brazylii najwięk-

Poza tym z miastem związana jest spora

czyło prawie trzy miliony osób razem z

sze swoje gwiazdy zawdzięcza właśnie

rzesza artystów.

Ojcem Świętym Franciszkiem. Plaża Co-

Rio. Spośród kilkudziesięciu czy kilku-

Copacabana nigdy nie śpi. Wszędzie

pacabana została przedstawiona w grze

set zawodników, którzy przez ostatnie

jest mnóstwo otwartych non stop skle-

Driver 2.

dziesięciolecia cieszyli się prawdziwym

pów, barów i restauracji. Wybrałem Zaza

Plaże w Rio są miejscem wypoczyn-

uwielbieniem w kraju, wymienić należy

Bistro Tropical. Zamówiłem słynną bra-

ku, relaksu, spotkań, koncertów, ale

chociażby kilku, którym udało się zrobić

zylijską caipirinha – orzeźwiający drink

także meczów piłki nożnej i siatkówki.

międzynarodową

na bazie limonek i alkoholu Cachaca.

karierę.

Grają tu wszyscy – od najmłodszych po

Byli to przede wszyst-

najstarszych. Każdy może się przyłą-

kim Manoel Francisco

Sącząc napój, patrząc na fale oceanu,

czyć, ale poziom gry jest wysoki. Tutaj

dos Santos znany

grających na bosaka w piłkę chłopaków,

wszechobecna jest piłka. W mieście

błękit nieba, wzgórza okalające miasto,

działa bardzo duża liczba klu-

dobiegające zewsząd rytmy samby, my-

bów piłkarskich. Największe

ślałem z nutą smutku o czekającym mnie

to: Flamengo Rio de Janeiro,

powrocie do domu.

Fluminense Rio de Janeiro,
Vasco da Gama Rio de Janeiro. To tu w 2014 roku
odbędą się mecze Mistrzostw Świata w
Piłce Nożnej, a w
2016 roku w Rio
de Janeiro od-

62

Przepyszny!

SILESIA
ILESIA BUSINESS
BUSINESS &
& LIFE
LIFE

ILESIA BUSINESS&&LIFE
LIFE
SSILESIA
ILESIA BUSINESS
BUSINESS & LIFE

63

Nowy Jork – Moja miłość, moje miasto
Mój Nowy Jork – z pamiętników Katarzyny Tkocz
Niedziela – Manhattan
godz. 7.00
Obudziłam się w Nowym Jorku, jeszcze lepiej – obudziłam się na Manhattanie, tuż przy Central Parku. Czy czuję jakąś różnicę? TAK! Powietrze pachnie inaczej, motyle latają mi w brzuchu, a uśmiech nie schodzi
z twarzy. Jestem zakochana w Nowym Jorku odkąd po raz pierwszy zachłysnęłam się tutaj powietrzem. Miasto działa na mnie zawsze tak samo. Ta sama
ekscytacja towarzyszy mi każdego dnia, i tak już od kilkunastu miesięcy.
Manhattan jest miejscem głośnym, brudnym (zwłaszcza wieczorami, gdy wyrzuca się worki śmieci przed budynki, by nocny serwis je sprzątnął). Na ulicach
czuć lilie, drogie perfumy i śmieci, ale jest również miejscem, które zmieni twoje patrzenie na świat. Bo gdy Nowy Jork stanie się twoim domem, żadne inne miejsce nie
będzie wystarczająco dobre.
godz. 9.00
Wczoraj w telewizji natknęłam się na film „Zakonnica w przebraniu 2”. Zawsze
chciałam posłuchać chóru gospel. Wprawdzie akcja tego filmu rozgrywa się w San
Francisco, ale na Brooklynie mamy jeden z najlepszych kościołów, w których śpiewają
gospel – The Brooklyn Tabernacle. Budynek świątyni nawet w małym calu nie przypomina kościoła. Jest to część jednej z kamienic, na początku nawet nie zauważyłam wejścia. Natomiast w
środku, to już inna historia. Podobno jestem w kościele, ale wydaje mi się, że w ogromnej trzypiętrowej
sali koncertowej. Siadam na balkonie, by mieć jak najlepszy widok. Przede mną wznosi się
kilka telebimów, by ci, którzy mają nieco gorsze miejsca, mieli dobry widok na to,
co się dzieje na scenie. Na sali znajduje się kilkunastu pracowników, którzy pomagają znaleźć miejsce, rozdają program mszy i pilnują, by
nie robić zdjęć. Punkt 9.00 rozpoczyna się serwis. Wychodzi
na scenę chór składający się z około 50 jednakowo ubranych
osób, różnych narodowości i koloru skóry. Samo wejście zrobiło
ogromne wrażenie, a śpiew? No cóż, śpiewali tak, że spokojnie
mogliby wystąpić w kolejnej edycji The Voice. Było jak na filmach.
W międzyczasie przemawiał pastor, na telebimach kilka razy oglądaliśmy „na żywo” chrzest. W pewnym momencie osoby, które po raz
pierwszy przyszły do Brooklyn Tabernacle, zostały poproszone o powstanie, by można było je przywitać, pozdrowić miłym słowem, czy po prostu
podać rękę. Miły gest. Cała msza trwała tylko trzy godziny, jednak nie czuło
się tego. Kościoły, w których śpiewa się gospel, po prostu „żyją”. Ludzie wstają,
śpiewają, unoszą ręce i tańczą. Atmosfera jest niesamowita. Nikt nikogo nie ocenia, nie patrzy na ubiór. Ludzie przychodzą,
bo chcą. Przyznam szczerze, że cieszę się, że mogłam być częścią takiej mszy.
godz. 15.00
Jak niedziela to i brunch z mimosą (połączenie szampana z sokiem z cytrusów). Moje
ulubione brunchowe restauracje znajdują się w dzielnicy Little Italy, ale na West
Village też są całkiem niezłe. Niedzielny brunch jest pretekstem do spędzenia czasu z przyjaciółmi, kiedy nikt nie musi się nigdzie spieszyć, ma
ochotę na dobre jedzenie i odrobinę alkoholu. Taka forma relaksu.

Poniedziałek – Manhattan
godz. 11.00
Umówiłam się na lunch z przyjaciółmi niedaleko Times Square. Pogoda dzisiaj
rozpieszcza. Bezchmurne niebo, słonko wysoko i temperatura idealna na spacer.
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Z mojego mieszkania na Times Square
to tylko kilka przecznic, a najlepsze, że
śmiało można przemierzyć ten dystans
Piątą Aleją. Aleją, przy której znajdują się najdroższe i najbardziej
luksusowe sklepy oraz najpiękniejsze

wystawy

sklepowe

(zwłaszcza w okresie świą-

kulę, która

tecznym). Robią one nie-

co roku w syl-

samowite wrażenie. Lubię

westra opada nad Times

spacerować Piątą Aleją, zwłaszcza gdy mijam Abercrombie & Fitch czy
też Hollister. Sklepy na Piątej Alei ma swoją duszę. Kultowy zapach perfum Abercrombie & Fitch czuć
już kilka przecznic wcześniej. Do sklepu ustawiają się kolejki?

Square oraz koniecznie napiszcie
swoje życzenie na maleńkim kawałku konfetti. Życzenia zbierane są przez cały rok i w sylwestra, o północy, wyrzucane z okien najwyższych wieżowców
przy Times Square. Takie konfetti marzeń i nadziei. Fajna sprawa.

A po co? Może po to, by zrobić zdjęcie z przystojnym, rozne-

Wtorek – West Village

gliżowanym modelem i zabrać na pamiątkę, a może dla samego klimatu? W sklepie panuje półmrok. Muzyka jest głośna, a

godz. 10.30

pośrodku rozstawione są sofy, na których po prostu siada się,

Od rana mam kilka spraw do załatwienia

by odpocząć. Lubię ten klimat… i ten zapach. Zwłaszcza, że

w jednej z najładniejszych, moim zdaniem,

otaczają mnie młodzi, przystojni chłopcy, niczym z

dzielnic Manhattanu – West Village. Lubię

okładek Vouge’a. Tak, drogie panie, znaj-

tutaj przebywać, budynki są o niższej za-

dziecie tutaj coś dla oka i duszy.

budowie, kilkadziesiąt klimatycznych

Mnie osobiście wystar-

restauracji i barów, miejsca, gdzie trud-

czy wejść tam na

no o turystów, no i mieszkała tutaj

kilka minut i mam

filmowa Carrie Bradshow – tak, to

świetny humor przez

miejsce ma duszę. I Washington

cały dzień.

Square – mój drugi ulubiony
park po Central Parku.

godz. 14.30
Wracając do Times Square,

godz. 15.45

miejsca obleganego przez tury-

Uwielbiam sushi, ale stronię od ostrego jedze-

stów i zawsze zatłoczonego. Nie

nia. Miejscem, do którego warto zajrzeć, jest Sushi Samba.

znajdziecie tutaj prawdziwych nowo-

Pyszne sushi, świeże owocowe koktajle i przystawka, którą wprost

jorczyków, chyba, że przemieszczają się

uwielbiam – maleńkie kawałki wieprzowiny w słodkim sosie, poda-

akurat do pracy. Panuje tutaj totalny chaos. Tysiące turystów,

wane na listkach sałaty z kawałkiem brzoskwini, zupełnie jak małe

kilkanaście postaci Disneya, Statua Wolności, ikona Times

tacos. Uczta dla podniebienia.

Square – Naked Cowboy, z którym koniecznie trzeba sobie
zrobić zdjęcie, to tylko początek wyliczanki. Naked Cowboy –

godz. 18.00

mężczyzna ubrany w bokserki, kowbojskie buty oraz kapelusz

A na deser makaroniki z

i z gitarą w ręku. Spotkacie go o każdej porze roku – czy pada

Magnolia Bakery. Tak, to

śnieg, deszcz, czy też świeci słońce. Nawet przy temperaturze

tutaj Carrie z Mirandą z

poniżej zera – jest tam zawsze. Swoją drogą podobna zarabia

Seksu w wielkim mie-

1000$ w ciągu 15 minut. Jednak moją ulubioną postacią, któ-

ście zajadały się ba-

rą spotkałam tylko raz, była rozebrana (jej ciało było pokryte

beczkami. Wypie-

body painingiem), sympatyczna, młoda kobieta. Jako że jej cia-

ki mają pyszne,

ło było pomalowane, nie łamała prawa i śmiało mogła podbijać

co prawda nie

Times Square. Tak, trzeba się bardzo wyróżniać, żeby zostać

polecam wy-

zauważonym. Znajdują się tutaj też kultowe czerwone schody,

brać się tam

na których Jay-Z śpiewał z Alicją Keys. Jeśli będziecie kiedyś

w

na Times Square, to koniecznie wejdźcie do Times Square Mu-

end, czy też

seum and Visitors Center. Znajduje się ono obok McDonalds.

w porze lunchu, no,

Można tam znaleźć darmowe przewodniki i mapy, zobaczyć

chyba, że ma się czas na sta-

week-
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bardziej coś jest niedostępne, tym bardziej pożądane.
godz. 20.30
Najbardziej kocham Nowy Jork wieczorową porą. Turyści powoli znikają z ulic, a pojawiają się prawdziwi nowojorczycy. Obiad je
się późno. Restauracje zapełniają się dopiero około godziny 21.00.
Co ciekawe, kilka razy do roku odbywa się tutaj Restaurant Week
(który w przeciwieństwie do nazwy trwa więcej niż tydzień), gdzie
w najlepszych i najdroższych restauracjach można zjeść trzydaniowy obiad za jedyne 38 dolarów. Jest to dobry sposób, aby odkryć nowe miejsca, ale
nie w kolejce.

uwaga – w najlep-

godz. 21.00
Czasami lubię spacerować ulicami
miasta. Mieszkam tu już jakiś czas, ale wciąż są
miejsca, których jeszcze nie odkryłam. Bo mieszkanie w
Nowym Jorku jest jak podróżowanie po świecie, każdy blok zabierze cię w inne miejsce, gdzie spotkasz ludzi innych kultur, religii,
ludzi uśmiechniętych i tolerancyjnych i mówiących w każdym języku.

Środa – Central Park
godz. 12.00
Pora na lunch. Przy tak pięknej pogodzie grzechem by było nie
zjeść w Central Parku. W Nowym Jorku każda minuta to pieniądz.
Wychodząc na lunch, często nie ma się czasu na restauracje, dlatego wybiera się restauracje na kółkach. Jest szybko, tanio i całkiem
smacznie, zwłaszcza, że swoje bary na kółkach mają najlepsze restauracje w mieście.

szych restauracjach rezerwuje się stolik kilka miesięcy wcześniej.

Czwartek – Manhattan
godz. 12.00

Na przykład taki homar w bułce smakuje

Czas na przejażdżkę metrem. Metro w Nowym Jorku żyje swo-

wyśmienicie. Tak przyrządzony posiłek +

im życiem. Żadne inne nie może się z nim równać. Niezliczona

kubek owoców zabieram z sobą i siadam

ilość artystów, muzyków, akrobatów, brud, hałas i smród – to

w Central Parku, gdzie czas płynie jak-

dusza Nowego Jorku. Jest kolorowe i fascynujące. Jeżdżą nim

by wolniej. Z dala od gwaru miasta i

wszyscy – ważni biznesmeni, jak i bezdomni. Spotkać tam moż-

tłumów na ulicach. Lubię obserwo-

na swatkę Ericę, która chętnie znajdzie ci drugą połowę, czy też

wać ludzi. Kocham słuchać jak się

„Statuę Wolności”.

śmieją, zwłaszcza tutaj. Latem nowojorskie parki oferują tzw. kino

godz. 13.48

pod gwiazdami. Usługa ta jest

Wysiadam na Hight St, na Brooklynie i udaję się w kierunku

darmowa, wystarczy zabrać

mostu Brooklińskiego. Zawsze powtarzam, że nie można przyje-

kocyk, przyjaciół i dobra za-

chać do Nowego Jorku i nie przejść się tym mo- stem. Sama kon-

bawa gwarantowana.

strukcja robi ogromne wrażenie, a widok na
Manhattan jest niesamowity, z daleka moż-

godz. 15.00
Cronut to najnowsze
nowojorskie szaleństwo,
czyli połączenie uwielbianego przez

na zauważyć też Statuę Wolności. Świetne
miejsce do zrobienia kilku zdjęć. Polecam
wybrać się tam także po zmroku, bo widok jest jeszcze lepszy.

Amerykanów bajgla i croissanta. Co więcej, wcale
nie jest tak łatwo go kupić, bo piecze się ich 200 dziennie, jedna osoba może kupić dwie sztuki, a kolejki do piekarni ustawiają się co naj-
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godz. 21.10
Co do ludzi. Ludzie mieszkający

mniej pięć godzin przed otwarciem. Szef kuchni co miesiąc zmienia

w Stanach Zjednoczonych wyda-

smak, a cena jest stosunkowo niska, bo tylko 5$. Często powtarzam,

ją się po prostu szczęśliwsi. Są

że nic mnie już w tym mieście nie zdziwi, ale ludzie czekający po

ciągle uśmiechnięci, obcy po-

kilka godzin, by kupić ciastko, to istny fenomen. Ale tak już jest – im

zdrawiają cię na ulicy, pytają jak się masz
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i mówią, że ładnie wyglądasz. Są bardzo otwarci i przyjaźni. Na
początku byłam do tego sceptycznie nastawiona, ale po czasie i ja
stałam się częścią tego społeczeństwa. I wiecie co? Moje życie wydaje się lepsze.

Piątek – Manhattan
godz. 12.00
Postanowiłam wrócić dzisiaj do miejsca, które wywarło na mnie
ogromne wrażenie już na samym początku mojej przygody, a do-

uczest-

kładnie do Top of The Rock – jednego z najlepszych, o ile nie najlep-

niczyć.

szego punktu widokowego na Manhattan. Oglądanie miasta z sie-

była taka, by przebiec/

demdziesiątego piętra robi ogromne wrażenie. Wieżowce niczym

przejść pięć kilometrów, tak,

klocki lego, królujący nad nimi Empire State Building i cudowny

by na mecie biała koszulka, którą każ-

widok na Central Park. Doświadczenie jedyne w swoim rodza-

dy miał ubrać, nie była już biała. W czasie biegu

ju. Nie można przyjechać do Nowego Jorku i nie wjechać na Top

byliśmy obsypywani kolorowym proszkiem, którego no-

of The Rock bądź Empire State Building. Osobiście preferuję ten

tabene przez tydzień nie umiałam domyć, tak więc moje włosy

pierwszy, zwłaszcza nocą. Dla osób chcących odwiedzić obydwa

przez jakiś czas miały odcień pomarańczowo-różowy. Tego typu

budynki polecam wybrać się na Empire

o poranku, a na Top of

eventy są świetnym sposobem spędzania czasu ze znajomymi,

widoku na

a ile przy tym zabawy! Organizowane są też nocne biegi, gdzie

The Rock nocą. Nie ma piękniejszego
miasto, które nigdy nie śpi ubrane w

Idea

ubiera się fluorescencyjne gadżety i biegnie w rytm muzyki naj-

tysiące kolorowych świateł.

lepszych DJ-ów.

godz. 16.00

godz. 22.00

High Line Park – to kolejny

Tradycyjnie już sobota zare-

z nowojorskich parków. Park

zerwowana jest na rozrywkę.

wybudowany na terenie

Postanowiłyśmy się wybrać

dawnej linii kolejowej.

do klubu umiejscowionego na

Połączenie architektury i

dachu jednego z nowojorskich

sztuki – perełka Nowe-

wieżowców. Sky Room znajduje się

go Jorku. Jest gdzie

na 33 piętrze, tuż przy Times Square.

wyjść zjeść, pobie-

Widok z dachu jest fantastyczny. Ko-

gać

i...

porobić

niecznie musicie to zobaczyć. Do tego

zdjęcia. Widoki
świetne.

dobra muzyka i świetne towarzystwo

Czas

sprawiają, że jest to jeden z moich ulubio-

na jogging!

nych klubów. Uwaga! Obowiązuje dresscode.

Sobota – Manhattan

godz. 00.00
Tak w skrócie wygląda tydzień z życia w wiel-

godz. 10.30
Sobota – długo wyczekiwany dzień. Nie ma nic przy-

kim mieście. Czasem jest bardziej intensywnie, cza-

jemniejszego, niż długie wylegiwanie się w łóżku. To będzie dzień
lenia!

sem mniej. Jednak miasto to całkowicie skradło
m o j e serce. Nie wyobrażam sobie mieszkać w
innym miejscu. Każdy ma swój Nowy Jork,
miejsce, w którym spełnia marze-

godz. 12.00
Wychodzę z mieszkania. Kilka ulic zamkniętych. Pośrodku

nia...

jednej z nich odbywają się zajęcia jogi, na kolejnej
rodzinne wyścigi na rowerach, na jeszcze innej
biegi. Wszystko dla mieszkańców, piękna pogoda, świeże powietrze, czego chcieć więcej? Co do
aktywności fizycznej, na Manhattanie na każdym
rogu znajdują się siłownie i kluby fitness. Co jeszcze jest fajnego w wielkim mieście? Niezliczona ilość
eventów sportowych. I to jakich eventów! Popularne
stały się ostatnio biegi 5k. Nawet miałam okazję w jednym
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Podstawy zdrowego menu
ZDROWIE

Anna Łukasik
– dietetyk, trener
personalny,
manager Centrum
Fitness Monopol

bakteriami gnilnymi a bakteriami probio-

dostarczający nam energię, czyli posiada-

tycznymi. Zalecenia Światowej Organizacji

jący kalorie, może być posiłkiem, nawet

Zdrowia oscylują w granicy 20-40 gramów

jabłko. Zbilansowane menu, dostarczają-

na dobę, nie należy jednak popadać w skraj-

ce wszystkich składników odżywczych

ności i zjadać go w nadmiernych ilościach,

o których mowa poniżej, pozwoli nam

gdyż węglowodany z takiego posiłku nie

na utrzymanie prawidłowego stężenia

zostaną wchłonięte, co może powodować

cukru we krwi, co znacząco wypływa

niedożywienie organizmu i podrażnienie

Nie ma jednoznacznego określenia

na poziom naszej energii w ciągu dnia.

jelit. Szczególnie polecane są produkty

zdrowej diety. To, co jednemu służy, dru-

Stabilny poziom cukru w organizmie

z tzw. grubego przemiału: pieczywo razo-

giemu może zaszkodzić. Jednak są pewne

pozwala znacząco zmniejszyć ochotę na

we (żytnie, typu graham, pumpernikiel),

zasady, które stosować może większość

„niezdrowe grzechy”. Ważne jest także,

grube kasze (jęczmienna, gryczana), płatki

osób i powinny stanowić one podstawę

żeby od stołu odchodzić z lekkim uczu-

naturalne, makaron razowy, ryż brązowy.

naszego odżywiania. Nasza dieta powinna

ciem niedosytu, zwykle po 15 minutach

być przede wszystkim pełnowartościowa,

dochodzi do pełnego nasycenia. Tyle

Ta grupa powinna stanowić dla nas pod-

racjonalna i bogata w składniki odżywcze.

mniej więcej czasu potrzeba, aby bodziec

stawowe źródło witamin, składników mi-

Żywność zjadana przez nas jest paliwem,

z żołądka dotarł do ośrodka sytości

neralnych, błonnika pokarmowego oraz na-

które dostarcza organizmowi energii.

w podwzgórzu.

turalnych przeciwutleniaczy. Powinny być

Jeżeli nie dostarczymy swojemu organi-

Węglowodany i błonnik

Warzywa i owoce

spożywane kilka razy dziennie w ramach

zmowi odpowiedniej jakości i ilości pali-

Produkty zbożowe (mąki, kasze, ryż,

głównych posiłków oraz jako przekąski.

wa, nie będziemy czuć się tak zdrowi, jak

makarony, płatki zbożowe, otręby, za-

W diecie musimy uwzględniać różnorodne

byśmy mogli. Dobrze odżywione ciało to

rodki, pieczywo), są głównym źródłem

warzywa i owoce. Ilość spożywanych owo-

dobre samopoczucie, nastój, poziom ener-

energii, ponadto dostarczają witamin

ców powinna być mniejsza niż warzyw,

gii, sprawny układ immunologiczny, ner-

z grupy B i składników mineralnych. Do-

gdyż zawierają one dużo cukrów prostych,

wowy, mięśniowy i pokarmowy. Ogólnie

datkowo zawierają błonnik pokarmowy,

przez co są bardziej kaloryczne.

chodzi o to, aby dokonać pewnych zmian,

jego składniki nie są trawione, zwiększają

które zaczną przynosić rezultaty i będą

natomiast zawartość treści pokarmowej,

Mleko i produkty mleczne są źródłem

trwały całe życie.

co zapobiega zaparciom. Błonnik wpły-

nie tylko najlepiej przyswajalnego wapnia,

wa także na metabolizm kwasów żółcio-

który odgrywa ważną rolę w budowie kości

Regularne posiłki

84
80
70
44

obiad. Niestety, każdy przyjęty pokarm,

Białko

Postawę zdrowego menu powinny sta-

wych, przez co znacząco mogą wpłynąć

i zębów, jest także źródłem białka oraz wita-

nowić regularnie przyjmowane posiłki, tj.

na podwyższony poziom cholesterolu.

min (głównie A, D, B2). W przypadku często

co 3-4 godziny. Mylnie rozgrzeszamy się

Ponadto stymuluje on rozwój flory bak-

występującej nietolerancji laktozy można

z przekąsek, przyjmując, że pod pojęciem

teryjnej jelita grubego i sprzyja utrzy-

stosować produkty mleczne w postaci na-

posiłek znajduje się złożony z dwóch dań

maniu prawidłowych proporcji między

pojów fermentowanych, np. kwaśne mleko,
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kefir, jogurt. Ciekawostką jest to, że jogurt,

mogą stanowić niesłodzone świeże soki,

mimo że zawiera około 30 procent więcej

herbaty ziołowe. Niestety, kawa czy her-

laktozy niż pełne mleko krowie, to dzięki

bata się nie liczą.

znajdującym się tam bakteriom jest lepiej
tolerowany.

Cukier
Niestety, ten składnik, poza czystą ener-

Mięso, drób, jaja, ryby, nasiona roślin

gią, nie dostarcza nam żadnych wartości

strączkowych, orzechy– ta grupa produk-

odżywczych. Nasz organizm, jeżeli tyl-

tów jest również źródłem wysokowarto-

ko mamy silną wolę, może się bez niego

ściowego białka, dobrze przyswajalnego

obejść. Wzmożona ochota na coś słodkie-

żelaza, cynku oraz witamin A, D i witamin

go jest skutkiem źle zbilansowanej diety,

z grupy B. Ważnym produktem z tej gru-

idącym za tym wahaniem cukru a nie

py są ryby, zwłaszcza morskie (makrela,

naturalną potrzebą organizmu. Zalecane

śledź, sardynka, łosoś), które zawierają

spożycie cukrów prostych powinno wy-

korzystne dla zdrowia wielonienasycone

nosić maksymalnie 10 procent dziennego

kwasy omega-3 oraz witaminę D. Warto

zapotrzebowania. Lepiej zamiast bezwar-

włączyć do menu rośliny strączkowe, kieł-

tościowego cukru wybrać owoce, miód,

ki lub komosę ryżową, które są źródłem

syrop klonowy, ksylitol (cukier z brzozy),

łatwostrawnego białka wspomagającego

oczywiście w rozsądnych ilościach.

nasz metabolizm.

Żywność nieprzetworzona

Tłuszcz

Zaliczają się do niej produkty w natu-

Starajmy się wybierać głównie tłuszcze

ralnym stanie, bez dodatków chemikaliów

roślinne (oleje: rzepakowy, sojowy, sło-

i modyfikacji. Przez różne dodatki do żyw-

necznikowy, oliwa z oliwek) oraz wspo-

ności, wzmacniacze zapominamy o praw-

mniane wyżej ryby. Ta grupa jest szcze-

dziwym smaku niektórych potraw. Coraz

gólnie ważna dla przyswajania witamin

więcej ludzi czyta etykiety produktów, któ-

rozpuszczalnych w tłuszczach: A, D, E i K.

re kupuje, warto sprawdzać i porównywać

Organizm ludzki nie potrafi sam wytwa-

co zawierają pokarmy, które zjadamy.

rzać niezbędnych nienasyconych kwasów

I na sam koniec coś, do czego powinni-

tłuszczowych, a to one właśnie znacząco

śmy przywiązywać dużą wagę – aktyw-

wpływają na redukcję masy ciała, obniże-

ność fizyczna. To właśnie ona jest pod-

nie poziomu cholesterolu czy odżywianie

stawą piramidy żywienia zalecanej przez

skóry i włosów. W diecie należy jednak

Instytut Żywności i Żywienia.

ograniczać produkty zawierające izomery

Codzienne ćwiczenia fizyczne powinny

trans-kwasów tłuszczowych, które znajdu-

pomóc nam w zbilansowaniu spożytych

ją się w twardych margarynach oraz pro-

kalorii. Istnieją różne formy aktywności

duktach wytwarzanych z ich dodatkiem

fizycznej, ja polecam, aby wybrać tę, którą

(np. w pieczywie cukierniczym, wyrobach

najbardziej lubimy. Będziemy uprawiać ją

ciastkarskich i czekoladowych), tłuszczach

regularnie lub przynajmniej znacznie dłu-

smażalniczych i produktach typu fast food.

żej niż tę, do której się zmuszamy.

Mimo wszystko dalej w diecie króluje mit

To tylko, lub aż, podstawowe zasady,

produktów odtłuszczonych, niskotłuszczo-

które powinny być podstawą prawidło-

wych czy light. Niestety, takie produkty są

wych nawyków żywieniowych. Może

zwykle bardziej kaloryczne od tych pełno-

warto zacząć od zmiany chociaż jednego

tłustych, bo dodano do nich skrobię mody-

z niezdrowych przyzwyczajeń? Pierwszy

fikowaną. Ponadto szybciej się jest po nich

krok jest najtrudniejszy, ale jeśli go nie

głodnym, a to już krok do podjadania.

zrobisz, to nigdy nie zobaczysz jak to jest

Woda
Dobra woda mineralna powinna towa-

być w drodze, i jak to jest osiągnąć cel. Zacznij już teraz!

rzyszyć nam przez cały dzień. Rozpoczęcie dnia od szklanki wody stanowi dobry
nawyk, który pozwala usprawnić procesy
metaboliczne. Powinniśmy przyjąć około
dwóch litrów płynu dziennie, minimum
połowę powinna stanowić woda, resztę
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Brian MESSING
SYLWETKA

Kluczowy na polu jest golfista, a warunki panujące na nim, to kwestia drugorzędna. Równie istotna w trakcie turnieju jest samokontrola i gotowość przyznania się
gracza do błędu. Jednak fundamentalnym elementem pasji każdego golfisty jest
prawdziwa i nieustanna przyjemność trzymania kija golfowego w ręku.
O wyborze między Polską a Los Angeles, filozofii nauki gry, potencjale polskich
golfistów, historycznych momentach w swojej karierze oraz wciąż niezaspokojonym
głodzie kolejnych wyzwań z Brianem Messingiem – polskim golfistą amerykańskiego
pochodzenia i równie świetnym trenerem golfa – rozmawia Dominika Tkocz.

– Z Kalifornii do Polski to była chy-

na się zima. Jak widać, znalazłem kom-

zwala na utrzymywanie mięśni w tzw.

ba wielowymiarowa zmiana klimatu?

promisowe rozwiązanie tej sytuacji.

świeżości. Nieodzownym warunkiem

– W 2007 roku trafiłem na Stary

Chociaż przyznaję, że w tym roku se-

dobrej formy jest oczywiście picie du-

Kontynent, bo, mówiąc kolokwialnie,

zon rozpoczął się w Polsce wyjątkowo

żej ilości wody.

zaczęło mi się nudzić w Los Angeles

późno. Jeszcze w kwietniu było mnó-

(śmiech). Europa wydawała mi się

stwo śniegu, podczas gdy normalnie

atrakcyjnym miejscem, a na dodatek

już w marcu można grać w golfa bez

– Każda osoba jest inna, stąd nie moż-

poznałem kogoś w Polsce, dla kogo

większych przeszkód. W tym roku mu-

na stosować jednej metody treningowej

chciałem się również przenieść. Za-

siałem poczekać, żeby chociaż trawa

dla wszystkich. Przed rozpoczęciem

wodowo byłem wtedy na etapie bycia

urosła.

pierwszych zajęć testuję swojego pod-

w miarę dobrym golfistą i planowałem
zacząć grać w golfa zawodowo.

– Jednak będę się upierać przy tej

opiecznego, a dzięki temu sprawdzam

niesprawiedliwości warunków gry,

czy wszystkie części jego ciała pracują

– Przyjechał Pan do Polski w 2007

bowiem kiedy Pan czekał aż ta trwa

jak należy. Jeżeli w trakcie takiego testu

roku, a już rok później zaczął Pan peł-

urośnie, Pana kolega w Kalifornii

zauważę jakieś naturalne ograniczenia,

nić rolę głównego szefa w First War-

pewnie dnie i noce spędzał na polu...

to według nich ustalam plan treningo-

– Gracz jest graczem, a pogoda nie

wy. Kiedy przykładowo okazuje się,

– Miałem po prostu szczęście. Mówię

ma tak naprawdę większego wpływu

że mój klient ma kontuzję, której nie

płynnie po polsku, francusku i hisz-

na przygotowanie do sezonu. Dla za-

można wyleczyć, to muszę zastosować

pańsku, więc w tych językach mogłem

wodowych golfistów gra w golfa jest

pewne środki ostrożności chcąc unik-

swobodnie prowadzić lekcje, co było

jak jazda na rowerze. Mięśnie po pro-

nąć jej pogłębienia i pokombinować

już zapewne jakimś atutem w tamtym

stu ciągle pamiętają co powinny robić.

wybierając dla niego odpowiednią me-

okresie... No i w miarę dobrze radziłem

Nawet jeśli przerywam na dwa tygo-

todę nauki.

sobie na polu. W 2008 r. w PGA Polska

dnie trening, to wystarczy, że potrenu-

było zapotrzebowanie na takiego tre-

ję jeden dzień i już wracam do swojej

nera. Przeszedłem szkolenie PGA i mo-

formy.

saw Golf and Country Club….

głem zacząć pracować. Nie byłem też

– By ten jeden dzień umożliwił tak

chyba bardzo wymagający finansowo

szybki powrót do formy, trzeba orga-

(śmiech).

nizm utrzymywać na odpowiednim

– Trudno również stawiać wysokie
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– Ma Pan swoją filozofię nauki gry
w golfa?

poziomie przez cały rok.

wymagania pogodzie, która panuje

– Dużo czasu spędzam na siłowni,

w Polsce, bo w okresie jesienno-zimo-

gdzie nastawiam się na ćwiczenia wy-

wym sprzyjająca aura do trenowania

trzymałościowe. Oczywiście niezbędne

jest raczej efemeryczna...

są też ćwiczenia polegające na rozcią-

– Generalnie w Polsce przebywam

ganiu czy też nieustanne trenowanie

przez większą część roku, w której

szybkości. W okresie zimowym więcej

trwa sezon golfowy. Natomiast do Los

trenuję, a w sezonie nastawiam się na

Angeles wracam, gdy nad Wisłą zaczy-

ćwiczenia cardio i pływanie, co po-
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– W końcu nie każdy może być Brianem Messingiem...
– Coś w tym pewnie jest! (śmiech).
W sporcie czy w samym golfie nie
wszyscy są w stanie osiągnąć takie
same efekty. Poza tym ucząc kogokolwiek gry w golfa muszę uwzględniać
etap rozwoju umiejętności na jakim
jest mój podopieczny. Z początkującymi klientami staram się głównie trenować umiejętność nawiązania kontaktu
z piłką i najlepiej, jeśli udaje się to już
w trakcie pierwszej lekcji. Te początki
zwykle nie są łatwe i dlatego w prosty sposób można się zrazić do tego
sportu. W związku z tym dbam
wtedy przede wszystkim o to,
by nauka gry sprawiała moim
podopiecznym przyjemność. To
oczywiście nie jest niczym dziwnym, bo golf jest sportem, który
z zasady powinien gwarantować
radość i rozrywkę.
– Początkujący szlifuje z Panem
szybkość uderzenia, a gracz bardziej
zaawansowany?
– Jeśli wiem i widzę, że mój klient
chce grać na wyższym poziomie, to
zaczynamy w tym momencie wspólnie, systematycznie analizować każde
uderzenie i nieustannie poprawiamy
mniejsze lub większe błędy. Skupiamy
się na szczegółach i doprowadzamy do
perfekcji.
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– Chodź ze mną na pole golfowe,

śmy pamiętać, że w Polsce jest to sto-

popełnia błąd na polu, ale konkuren-

a powiem ci kim jesteś. Podobno po-

sunkowo nowy sport, więc w naturalny

cja, sędziowie czy publika nie są tego

byt na polu to jak wizyta u psycholo-

sposób pewne różnice w porównaniu

w stanie zauważyć. Dlatego też wszyst-

ga. Tak twierdzi wielu doświadczo-

z innymi krajami, które w tym sporcie

ko spoczywa wtedy w rękach samego

nych golfistów...

mają długą historię, występują. Do tego

golfisty. Jeśli nie przyzna się do błędu,

– Niektóre starsze panie, które mia-

też dochodzą wspomniane już przeze

to może on zostać niezauważony. Na

łem okazję uczyć gry, z pełnym przeko-

mnie wcześniej uwarunkowania kli-

polu liczy się sumienie i czysta gra.

naniem twierdziły, że jestem lepszy niż

matyczne, a więc krótszy sezon. Co tyl-

– Pewnym powiewem optymizmu

psycholog (śmiech). Jednak naprawdę

ko w niewielkim, ale jednak pewnym,

w kontekście „kondycji” golfa w Pol-

na polu golfowym można się wiele do-

stopniu ogranicza. Jeśli mogę w miarę

sce są na pewno takie sygnały, jak po-

wiedzieć o człowieku i o jego charakte-

obiektywnie ocenić tę sytuację, to śmia-

wstawanie kolejnych pól golfowych

rze. Czy lubi wygrywać, oszukiwać czy

ło mówię, że Polacy grają całkiem do-

w różnych częściach naszego kraju?

jest zazdrosny...

brze. Na amerykańskich czy europej-

– Polacy są w dobrym miejscu, je-

– A czy polscy golfiści lubią wy-

skich polach golfowych nie odbiegają

śli chodzi o etap rozwoju gry w golfa.

grywać w konfrontacji z konkurencją

od innych. Mają równie dobry sprzęt

Jednocześnie jestem pewien, że na-

z zagranicy?

i równie dobrze znają etykietę gry.

stępna dekada będzie jeszcze lepsza,

– Jest kilku polskich juniorów, którzy już grają w Stanach Zjednoczonych

– Prawdziwym faux pas zgodnie
z etykietę byłoby...

bo w Polsce faktycznie przybywa pól
golfowych. Dzięki temu, że sport ten

w drużynach uniwersyteckich. Takim

– Używanie na polu telefonu komór-

staje się powoli coraz powszechniejszy,

przykładem jest chociażby Adrian

kowego. Naczelną zasadą, przynaj-

jego koszty, które generalnie i tak nie są

Meronk, który gra w kadrze East Ten-

mniej na turniejach, jest to, że komórka

wysokie, jeszcze bardziej spadają. Na

nessee State University, a więc repre-

na ten czas trafia do sejfu.

pewno też duży wkład w rozwój golfa

zentuje elitarny poziom. Jeśli chodzi

– Sposób zachowania się na polu nie

natomiast o zawodników czterdziesto-

budzi tylu wątpliwości ile same zasa-

kilkuletnich, to mieszczą się w prze-

dy gry. Od razu przychodzą przecież

– Posiada Pan najwyższy poziom

dziale graczy trochę poniżej średniej

na myśl kontrowersje wokół Tigera

kwalifikacji według standardów PGA.

amerykańskiej.

Woodsa i sędziego, który źle ocenił

Żeby je uzyskać, musiał Pan zaliczyć

jego ruch na polu, co z kolei dostrzegł

moduły merytoryczne dotyczące róż-

jeden z widzów turnieju…

nych aspektów golfa. Co sprawiało

– Czyli niekoniecznie wypadamy
na żółtodziobów?

wnosi obecnie Polski Związek Golfa,
który inwestuje w kadrę juniorów.

– Zdecydowanie nie wolno nam tak

– To jest jedyny sport, w którym za-

postrzegać polskich graczy i w ogóle

wodnik sam musi się ukarać jeśli zła-

– Największym problemem było za-

golfa w takich kategoriach. Powinni-

mie zasady gry. Bardzo często gracz

liczenie modułu polegającego na prze-
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prowadzeniu lekcji nauki gry przed

je jeżdżę głównie z powodu emocji, no

padkowych osób, które spotykają się

moimi wykładowcami. Każdy z nich

i żeby poczuć znowu lekki zawrót gło-

właśnie na polu golfowym. Początko-

oceniał pod innym kątem ten zakres

wy. Oczywiście z powodu tych właśnie

wo się nie znają i każdy z nich ma swo-

programu szkolenia, bo wyznawał

emocji (śmiech).

je życie, ale łączy ich fakt, iż spotykają

odmienną technikę gry. Poza tym lek-

– Wyzwania na ten rok?

się ze stałą częstotliwością na polu.

cję musiałem przeprowadzić w języku

– Jeżeli chodzi o turnieje, to nastawiam

W sumie z tego, chyba prostego w za-

polskim, co, nie ukrywam, na tamtym

się w najbliższym czasie na turniej Polish

łożeniach, pomysłu powstał serial. Te-

etapie przyswajania sobie tego języka

Open 2013, który zostanie rozegrany na

raz natomiast piszę scenariusz o grupie

było trochę stresujące. Natomiast naj-

polu Sand Valley. Zostałem zaproszony

golfistów, która przygotowuje turniej

przyjemniejszym modułem był dla

przez Polski Związek Golfa do reprezen-

golfowy w bardziej ekstremalnych

mnie ten dotyczący historii golfa.

towania Polski w jego trakcie, z czego

warunkach. Poszczególne jego etapy

– Historia, abstrahując od dziedzi-

jestem bardzo dumny. To będzie naj-

będą się odbywać na różnych polach

ny życia której dotyczy, zwykle po-

większy turniej w polskiej historii golfa

golfowych w różnych częściach świa-

siada kilka kluczowych postaci lub

i emocje na pewno będą niesamowite,

ta. Pojawi się wiele niebezpiecznych

też momentów zmieniających jej

gdy uda mi się zaliczyć dołek jednym

i tajemniczych miejsc, ale przez to bar-

dalszy bieg...

uderzeniem (śmiech). Natomiast jako in-

dzo kuszących. Oczywiście w żadnym

– Taką wyjątkową postacią w histo-

struktor gry w golfa chciałbym, aby moi

z nich nie zabraknie etykiety i kultury

rii golfa jest gracz Ben Hogan, a jed-

podopieczni czerpali jak największą ra-

obowiązującej w golfie.

nym z bardziej ekscytujących mo-

dość z gry.

mentów jest moment, w którym golf

– Czy pisanie scenariuszy jest ła-

zaczął być upowszechniany poprzez

twiejsze niż granie w golfa? Oczywiście

– Generalnie najważniejsze jest na

telewizję.

to pytanie związane jest z Pana drugą,

polu ułożenie dołków, a chcąc być

obok golfa, pasją.

bardziej precyzyjnym – ich kolejność.

– A istotny moment w historii
Pana kariery?

dziej?

– Tę pasję traktuję jako pewną od-

Natomiast najpiękniejsze pola na

– Chyba ten, kiedy grałem na tur-

skocznię od tego, czym się zajmuję na co

świecie można spotkać w Kalifornii,

nieju Polish Open w 2008 roku, czyli

dzień. Chociaż szczerze mówiąc, uczenie

Australii i Irlandii. Polska oczywiście

w pierwszym roku mojego przejścia

czy też granie w golfa jest dużo łatwiej-

też nie ma się czego wstydzić w tym

na zawodowstwo. To był niesamowi-

sze niż pisanie scenariuszy.

zakresie. Niektóre pola są naprawdę

ty turniej, wielkie wyzwanie i bardzo
ważny etap w karierze zawodowej.
– Wracając jednak do historii golfa, wspomniał Pan o upowszechnia-

– Z pewnością, bowiem golf w Pana

na najwyższym, światowym pozio-

przypadku ma silną podbudowę tech-

mie, na przykład pole golfowe Modry

niczną, merytoryczną i tę w postaci do-

Las, Rosa, Sierra czy Sand Valley.

świadczenia.

– A co Pan myślał podczas tego-

niu tej dyscypliny sportu poprzez

– To tylko jeden aspekt tych obu dzie-

telewizję. Polska telewizja nie czyni

dzin, które w moim przypadku są na

tego zbyt często...

zupełnie innym poziomie rozwoju. Na-

– Zastanawiałem się co zrobić, by

rocznego turnieju Silesia Business &
Life Golf Cup?

– Porównując ilość czasu anteno-

tomiast mówiąc o tym, że pisanie scena-

jednym strzałem wygrać (śmiech).

wego w stacjach sportowych, któ-

riuszy jest trudne, miałem na myśli jesz-

A po zakończeniu turnieju byłem

ry poświęca się na inne dyscypliny

cze inny kontekst. Sposób, w jaki gram,

dumny z siebie, bo w jego trakcie

sportu, można stwierdzić, że samego

odnosi się tylko do mojej osoby. Jestem

było ciężko. Doskwierała głęboka tra-

golfa nie jest zbyt dużo. Zaczyna się

sam na polu i poza oczywiście sędzią,

wa i momentami spowalnianie gry ze

on wprawdzie pojawiać, i to w dużej

który mnie ocenia, moja własna ocena

względów towarzyskich (śmiech).

mierze dzięki Jackowi Personowi,

gry jest dla mnie najważniejsza. Jeśli na-

który jest zawodowcem i świetnym

tomiast piszę scenariusz, to ten efekt oce-

– Starałem się myśleć o czymś zu-

komentatorem, ale można powie-

nia potem wiele osób. Trudno przecież

pełnie innym, o… nowej płycie Daft

dzieć, że ciągle czuje się niedosyt.

pisać dla samego siebie.

Punk. W trakcie turnieju nie wolno

– A Pana niedosyt w zakresie
ścieżki zawodowej?
– Na pewno zakładam, że nieustannie będę podnosić swój po-
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– Jakie pola kuszą Pana najbar-

– Skupienie było możliwe?

– Notowania w tej drugiej dziedzinie

myśleć tylko o samej grze. Maksy-

też Pan ma chyba całkiem nie najgor-

malnie 45 sekund czasu powinno się

sze, bo jeden scenariusz udało się Panu

przeznaczyć na skupienie na grze

sprzedać?

przed każdym strzałem, a potem się

ziom gry, ale nie jako gracz, lecz

– Scenariusz, którym rzeczywiście ktoś

jako trener. W golfie chcę przede

się poważnie zainteresował, a potem ze-

wszystkim być trenerem. Na turnie-

chciał go kupić, opowiada o grupie przy-
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wyłączyć. W przeciwnym razie można oszaleć i na pewno nie wygrać.
Rozmawiała Dominika Tkocz
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Zimowe Igrzyska Olimpijskie
OLIMPIADA – SOCZIA 2014

Zimowe igrzyska w Soczi rzucić mają na kolana cały sportowy świat. Wszystkie
obiekty olimpijskie powstają „od zera”, a planowany budżet wielokrotnie przekracza wydatki poniesione przez organizatorów wcześniejszych olimpiad.
Sportowy świat odlicza już miesiące – a raczej tygodnie – do rozpoczęcia zimowych igrzysk. W wyniku
decyzji, podjętej 4 lipca 2007 roku
przez

Międzynarodowy

Komitet

Olimpijski, najlepsi narciarze, łyżwiarze, hokeiści, saneczkarze itp.
spotkają się w dniach 7-23 lutego
w rosyjskiej miejscowości Soczi. To
właśnie tam, w największym... letnim kurorcie Rosji, położonym nad
Morzem Czarnym – ale też miejscu,
z którego dostrzec można ośnieżone
szczyty Kaukazu – zorganizowane
zostaną XXVII Zimowe Igrzyska
Olimpijskie.
Ta kandydatura od samego początku była sporym wyzwaniem.
Właśnie ze względu na położenie
i klimat. Soczi dużo mniej przeciętnemu Rosjaninowi kojarzy się
ze „śnieżnym szaleństwem”, dużo
bardziej zaś – ze złocistymi plażami
czarnomorskiego wybrzeża. Władimir Putin osobiście lobbował jednak w MKOl-u za owym kurortem.
I triumfował, choć we wspomnia-
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nym głosowaniu, które odbyło się

piadzie służyć mają rozwojowi Kraju

widzów. Tu odbędzie się ceremonia

sześć lat temu, w I turze Soczi prze-

Krasnodarskiego dzięki wzmożone-

otwarcia i zamknięcia igrzysk. Wy-

grało z południowokoreańskim Py-

mu ruchowi turystycznemu. Przyj-

posażony będzie w półprzezroczy-

ongchangiem, w II etapie udało mu

rzyjmy się zatem ambitnym planom.

sty dach z poliwęglanu, chroniący

się przejąć większość głosów wyeliminowanego wcześniej Salzburga.

uczestników obu tych wydarzeń
Obiekty sportowe w Soczi

przed ewentualnymi atakami śnie-

W olimpijskim kręgu

życ (po igrzyskach część zadaszenia

Wynik – 51:47. Rosja triumfowała.
Co o tym zdecydowało? Obra-

Wszystkie areny opisane poniżej

zowo można by rzec: obiecane pie-

zebrane są w jednym miejscu, czyli w

Nazwa pochodzi od położonego

niądze. Niekoniecznie jednak ro-

parku olimpijskim mającym kształt

niedaleko miasta szczytu Fiszt – jed-

zumiane w tych kategoriach, jakie

koła. Ich bliskość jest wielką zaletą,

nej z najsłynniejszych gór rosyjskich,

przychodzą na myśl po niedawnych

kibice wewnątrz owej strefy obejmu-

i w języku adygejskim (poza tym

skandalach korupcyjnych w ruchu

jącej poszczególne obiekty poruszać

rejonem Rosji używa się go m.in.

olimpijskim. Chodzi raczej o obiet-

się będą pieszo. W centrum strefy

w Turcji, Jordanii, Syrii i Izraelu)

nicę zainwestowania przez Rosję

znajduje

Medalistów”–

oznacza „białą głowę”. Niezależnie

ponad 12 mld dolarów we wszyst-

miejsce, w którym odbywać się będą

od pory roku, wierzchołek góry jest

kie działania związane z organizacją

oficjalne ceremonie nagradzania naj-

bowiem ośnieżony.

igrzysk. Te w Turynie, sprzed ośmiu

lepszych złotymi, srebrnymi i brązo-

Stadion – najdroższa inwestycja

lat, kosztowały Włochów 1/5 tej

wymi krążkami. Z parkiem graniczy

olimpijska (ocenia się, że koszt jego

kwoty. Vancouver w 2010 „zmieści-

oczywiście wioska olimpijska oraz

budowy to ok. 780 mln dolarów) –

ło się” w kwocie 3 mld dolarów. Nic

centrum medialne. Wielkim atutem

wedle pierwotnych założeń służyć

dziwnego, że taka skala inwestycji

kandydatury Soczi była też niewiel-

miał po igrzyskach lokalnej drużynie

musiała robić wrażenie.

ka odległość owych obiektów od lot-

piłkarskiej. Zakładano, że Żemczu-

niska – dzieli je raptem pięć kilome-

żyna – bo taką nazwę nosiła – awan-

trów.

suje w tym czasie do rosyjskiej eks-

Do pieniędzy – w różnych aspektach – jeszcze powrócimy. Skupmy

się

„Plac

się jednak na razie na olimpijskich
obiektach. Wedle planów i zapowie-

zostanie jednak zdemontowana).

traklasy i będzie się mogła pochwalić
Stadion Olimpijski „Fiszt”

najnowocześniejszą w niej areną.

dzi, mają one „rzucić na kolana” cały

Podobnie jak inne obiekty zlokali-

Mecze ze stołecznymi drużynami:

sportowy (i nie tylko) świat. Wszyst-

zowane w samym Soczi, powstawać

CSKA, Spartakiem czy Dynamem,

kie areny igrzysk powstają bowiem

zaczął w roku 2009. Na czas igrzysk

ale także derby z ekipami z Krasno-

„od zera” i przez długie lata po olim-

jego trybuny pomieścić mają 45460

daru, miały wypełniać ów obiekt
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w 100 procentach. Mało tego, „Fiszt”

widzów, a srebrna kopuła budynku

ców. Ponieważ po olimpiadzie Soczi

będzie też areną meczów mundialu

przypominać ma i symbolizować

nie będzie potrzebowało dwóch aren

2018, jaki zorganizuje Rosja. Dopiero

kroplę wody. Nazwa jest jedno-

hokejowych, „Szajba” najprawdopo-

po tej imprezie pojemność stadionu

znaczna – nie tylko charakteryzu-

dobniej zostanie rozebrana (umożli-

ma zostać zmniejszona do 25 tysięcy.

je samą budowlę oraz dyscyplinę

wia to jej konstrukcja) i przeniesiona

Na tych planach pojawiła się już jed-

sportu, jakiej ma służyć, ale przede

do innego miasta.

nak rysa. Klub bowiem nie podołał

wszystkim nawiązywać ma do sław-

obciążeniom finansowym i... zban-

nego w całym świecie moskiewskie-

Pałac Sportów Zimowych

krutował!

go Teatru „Bolszoj”. Hala ma już za

„Iceberg”

Jednocześnie władze Formuły 1

sobą oficjalną inaugurację – była jed-

Łyżwiarstwo figurowe nieodmien-

w oficjalny kalendarz wyścigów na

ną z aren tegorocznych mistrzostw

nie cieszy się w Rosji wielką popu-

rok 2014 właśnie wpisały Grad Prix

świata osiemnastolatków. Po igrzy-

larnością. Dworiec zimniego sporta

Rosji (19 października), które ro-

skach z kolei stać się ma miejscem

„Ajsberg” obliczony więc został aż

zegrane zostanie w Soczi, w parku

wielu

na 12 tys. widzów, bo tu właśnie

olimpijskim! Choć tor oczywiście

i koncertów.

widowisk

rozrywkowych

ominie sam stadion, koszty związane z „formułową” infrastrukturą
jeszcze bardziej podniosły wydatki
na cały kompleks olimpijski.

le w tej konkurencji. Tutaj także ryHala lodowa „Szajba”

walizować będą zawodnicy w short

Ledowaja arena „Szajba” to druga

tracku, a zmiana konfiguracji lodo-

z hal, w których rywalizować będą

wiska z jednej konkurencji na drugą

hokeiści. Tu na widownię wejdzie

zajmuje raptem dwie godziny! Bu-

siedem tysięcy kibiców. Obiekt styli-

dowa hali trwała trzy lata, zakoń-

Ledowyj dworiec „Bolszoj” – dru-

zowany jest swym kształtem na krą-

czona została w czerwcu 2012 roku,

gi najważniejszy obiekt w parku

żek hokejowy. Nazwa zaś to... po-

a sześć miesięcy później odbyły się tu

olimpijskim – w trakcie igrzysk bę-

pularny okrzyk rosyjskich kibiców,

finałowe zawody Grand Prix w łyż-

dzie główną areną turnieju hokeja

którym wyrażają emocje podczas

wiarstwie figurowym. W lutym 2013

na lodzie. Trybuny mieszczą 12 tys.

spotkań i dopingują swych ulubień-

roku rywalizowano zaś w Pucharze

Pałac lodowy „Bolszoj”
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rozgrywać się będzie walka o meda-
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Świata w short tracku. Podobnie jak

nie rozebrana i przetransportowana

będzie mogło cztery tysiące widzów,

w przypadku „Szajby”, po olim-

w inne miejsce.

tych drugich – ponad sześć tysię-

piadzie hala może zostać rozebrana i przetransportowana do innego

cy. Oficjalne otwarcie obiektu miało
Obiekty sportowe

miejsce we wrześniu 2012 r., choć w

ośrodka. Tym niemniej decyzja jesz-

w Krasnej Polanie

praktyce był on użytkowany już od

cze nie zapadła, a administratorzy

Laura, co nie chciała księcia

marca 2012 roku, kiedy to odbyły

rozważają koncepcję ewentualnego
przerobienia jej na... tor kolarski.

Konkurencje

narciarskie

będą

się na nim zawody Pucharu Świata

z kolei rozgrywane w największym

zarówno w snowboardzie, jak i nar-

rosyjskim regionie narciarskim –

ciarstwie dowolnym. Po raz kolejny

Krasnej Polanie, położonym już

Puchar Świata w obu dyscyplinach

Łyżwiarze – tyle że szybcy – we-

w górach Kaukazu. Z Soczi połączo-

zagościł tam w lutym i marcu 2013.

zmą też we władanie Alder-Arenę.

ny jest malowniczą szosą. 48 kilome-

To zadaszony tor, oddany do użyt-

trów tej trasy wybudowano kosz-

ku w 2012 roku (w grudniu odbyły

tem... dwóch miliardów dolarów.

Adler-Arena

się tu mistrzostwa Rosji w tej dyscy-

Kompleks pięciu skoczni (od K-15
do K-125) wybudowano w pobliżu

plinie, a w marcu 2013 – mistrzostwa

Ośrodek narciarstwa alpejskiego

miejscowości Esto-Sadok, na wyso-

świata w łyżwiarstwie szybkim na

„Roza Chutor”

kości 610 m n.p.m. Lokalizację wy-

dystansach). Rywalizację panczeni-

Złoty (1972, Sapporo) i srebrny

brano po szeregu konsultacji z eks-

stów będzie mogło oglądać w trak-

(1976, Innsbruck) medalista olimpij-

pertami i meteorologami, starając

cie igrzysk osiem tysięcy widzów.

ski w zjeździe Bernhard Russi zapro-

się połączyć jej walory krajobrazowe

Docelowe przeznaczenie budowli

jektował przebieg olimpijskich tras,

z bezpieczeństwem zawodników.

to.... centrum targowe (oczywiście

na których w Soczi rywalizować

Teoretycznie usytuowanie skoczni

po demontażu toru).

będą narciarze alpejscy. Pierwsze

ma chronić uczestników od podmu-

trasy otwarto tutaj już w 2007 roku

chów wiatru, a więc – uniezależnić

(była to pierwsza oficjalnie działają-

rozegranie zawodów od warunków

W ciągu dwóch lat postawiono

ca arena przyszłych igrzysk, jeszcze

pogodowych. Budowę rozpoczęto

w parku olimpijskim Kiorlingowyj

przed przyznaniem Rosjanom prawa

wiosną 2010 roku, zakończono –

centr „Ledianoj kub”. Próbą general-

ich organizacji). Trybuny otaczające

z pewnym opóźnieniem – w roku

ną 3-tysięcznej hali były mistrzostwa

metę (na wysokości 980 m n.p.m.)

2012. W grudniu tegoż roku odby-

świata w curlingu na wózkach inwa-

pomieszczą siedem i pół tysiąca wi-

ły się tam zawody Pucharu Świata.

lidzkich w lutym 2013 roku oraz –

dzów. W lutym 2012 i 2013 odbyły

Rywalizację najlepszych skoczków

miesiąc później – mistrzostwa świata

się tu zawody Pucharu Świata.

(oraz kombinatorów norweskich)

Curling Center „Ice Cube”

obejrzy z trybun 7,5 tysiąca widzów.

juniorów w tej dycyplinie. Również
i ta konstrukcja – swą prostotą ma-
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Zespół skoczni „RusSki Gorki”

Extreme-park „Roza Chutor”

jąca symbolizować... „demokrację

Po sąsiedzku z alpejczykami, o me-

i równość podczas igrzysk” (oficjal-

dale walczyć będą narciarze w stylu

Podobną pojemność (siedem i pół

ne materiały organizatorów!) – po

dowolnym oraz snowboardziści. Wy-

tysiąca) mieć będą trybuny zloka-

olimpiadzie prawdopodobnie zosta-

stępy tych pierwszych obserwować

lizowane w kompleksie „Laura”,
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Kompleks biegowy „Laura”
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w którym rywalizować będą bia-

zaś wszelkiego rodzaju ślizgi to tra-

roku wizytował miejsca, w których

thloniści oraz biegacze narciarscy.

dycyjna rozrywka (nie tylko dzieci)

planowano wioski olimpijskie. –

W ramach kompleksu funkcjonują

od czasów cara Piotra I. Bobsleiści,

Okolica jest fantastyczna – doda-

dwa stadiony, na których rozgrywa-

saneczkarze oraz skeletoniści walczyć

wał. Te spostrzeżenia potwierdzała

ne będą finisze, dwa – niezależne od

będą o medale przed pięciotysięczną

również Justyna Kowalczyk. Krasna

siebie – systemy tras biegowych dla

widownią, a metę toru zlokalizowa-

Polana to jeden wielki plac budo-

dwóch dyscyplin oraz oczywiście

no na malowniczej Polanie Rżanej.

wy. Dziesiątki, o ile nie setki, ludzi

strzelnica biathlonowa.

Różnica poziomów między startem a

pracuje tu dniami i nocami. Wioska

Nazwę swą obiekt zawdzięcza gór-

metą wynosi 150 metrów (110 dla ko-

olimpijska, hotele, drogi, tunele,

skiej rzece, pełnej wodospadów, wy-

biet w saneczkach). Bobsleiści i skele-

szybka kolej i cholera wie, co jeszcze

pływającej ze stoków Assaru, jednego

toniści pokonywać będą 19 zakrętów,

się buduje. Niesamowita inwesty-

z kaukaskich szczytów. Laura – wedle

saneczkarze – 20, saneczkarki – 17.

cja. Pięknie będzie, jak to wszystko
skończą! My już mamy przyjemność

ludowej legendy – była młodą dziewczyną, która wybrała śmierć w jej odmętach miast małżeństwa ze starym
księciem, którego nie kochała.
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mieszkać w domkach, które będą

„Takich luksusów
jeszcze nie widziałam”
Najnowocześniejsze,

częścią wioski. Takich luksusów

najefek-

na igrzyskach jeszcze nie widzia-

Obydwie trasy „chrzest bojowy”

towniejsze, największe – tak rekla-

łam. Pokoje duże, przestrzenne, z

przeszły zimą 2013 roku, w czasie

mował igrzyska w Soczi Władimir

telewizorem, osobną łazienką, całe

zawodów Pucharu Świata.

Putin w trakcie kampanii poprze-

w drewnie, pięknie wykończone i

dzającej wybór organizatora olim-

nawet okna mają – pisała z zachwy-

Centrum

piady 2014. W minionych latach pod

tem na swym blogu w styczniu 2013

saneczkarsko-bobslejowe

adresem Rosjan rzeczywiście płynę-

roku, relacjonując wrażenia z Soczi,

„Sanki”

ły komplementy. – Mam wrażenie,

gdzie zawodniczki rywalizowały

W połowie drogi między „RusSki-

że zawodnicy będą mieć najlepsze

w zawodach Pucharu Świata. War-

mi Gorkami” a obiektami „Roza Chu-

warunki w całej historii zimowych

to jednak pamiętać, że te wszystkie

tor” zlokalizowane jest – położone na

igrzysk – mówił na przykład Jean-

zachwyty – zapewne jak najbardziej

wysokości 1215 m n.p.m. – centrum

Claude Killy, legendarny francuski

zasłużone – okupione zostały rów-

„Sanki”. Nazwa jest nieprzypadko-

alpejczyk, a obecnie inspektor Mię-

nie wielkimi kontrowersjami. O nich

wa – słowo to jest wspólne dla wielu

dzynarodowego Komitetu Olimpij-

– w innym miejscu...

języków europejskich. W samej Rosji

skiego, kiedy w październiku 2011
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Dariusz Leśnikowski

Druga strona (olimpijskiego) medalu

jednak organizatorzy pamiętać nie chcą.
Może dlatego – mimo propozycji uczy-

Nie wszystko złoto, co się świeci...

część owych biurokratów wolała czym prę-

nienia go maskotką igrzysk – przegrał on

Zachwyty nad igrzyskami – ich arenami

dzej wziąć nogi za pas i „zameldować się”

„wyścig” o to miano ze swym polarnym

i rozmachem organizacyjnym – nie mogą

w Wielkiej Brytanii. Opozycjonista Borys

odpowiednikiem?

przykryć ciemnych faktów.

Niemcow w specjalnym raporcie („Olim-

Miejscowi obrońcy środowiska pod-

piada zimowa w subtropikach”) ocenia,

kreślają też, że każda przeorana polana

Zaczęło się – jak już wiemy – od 12 mi-

że przy okazji inwestycji olimpijskich roz-

i przewrócone drzewo – nie mówiąc już

liardów dolarów. Takie wydatki na organi-

kradziono 25-30 mld dolarów! Większość

o tunelach przekopanych w górach – zmie-

zację imprezy w Soczi zadeklarował sześć

obiektów budowano bez przetargów. Sta-

nia klimat i przyrodę w okolicach miasta.

lat temu Władimir Putin. I tak miały to

dion „Fiszt” kosztował 3,5 razy więcej niż

Dowodzą, że na skutek budowy owych

być największe środki, jakie kiedykolwiek

pierwotnie planowano, i 3,5 razy więcej niż

tuneli napływ nadmorskiego powietrza

wydano na zimowe igrzyska. Okazuje się

podobne obiekty na świecie (poza Stadio-

podniósł już temperaturę w ośrodkach

jednak, że będzie to generalnie najdroższa

nem NCS w Warszawie...). Hala „Bolszoj”

narciarskich o kilka stopni!

olimpiada w historii! Już w lutym tego

– „tylko” 2,2 razy więcej niż zakładano, ale

roku agencja RIA Novosti oficjalnie poin-

już skocznia „RusSki Gorki” – aż 6,6 razy

formowała, że kosztować będzie ponad

więcej! „Wisienką” na torcie jest szosa łą-

Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze

50 miliardów dolarów – o siedem więcej

cząca Soczi z Krasną Polaną, kosztująca

oskarżenia o łamanie praw człowieka.

niż rekordowe igrzyska letnie w Pekinie

ponad 2 mld dolarów. Jak zauważają nie-

Mowa m.in. o robotnikach (często pracu-

w 2008 roku! I więcej niż 21 wcześniej-

zależni komentatorzy – więcej niż amery-

jących na czarno gastarbaiterach z krajów

szych igrzysk zimowych!!! Do tamtej chwi-

kańska misja na Marsa...

Azji Centralnej oraz Zakaukazia), którzy –

li – czyli do początku roku 2013 – Rosjanie
wydali już prawie 37 mld dolarów, a stan
przygotowań obiektów olimpijskich oceniano wówczas na 70 procent.

...i człowiek też

ze względu na opóźnienia w budowie nieUbezwłasnowolnieni...

mal wszystkich aren – zmuszani byli do

A przecież nienormalnych sytuacji to-

pracy po 12 godzin na dobę (bez dodatko-

warzyszących organizacji igrzysk jest

wego wynagrodzenia) i oszukiwani przy

Pomysł organizacji imprezy w Soczi –

dużo więcej. Bezpardonowo wysiedlo-

wypłatach – raport na ten temat sporzą-

ze względu na tutejszy klimat – był mocno

no część mieszkańców miasta z terenów,

dziła organizacja Human Rights Watch.

ryzykowny. Jednocześnie – co podkreśla-

które stały się bazą parku olimpijskiego.

Jednocześnie przez kraje cywilizacji za-

ją międzynarodowe organizacje badające

Specjalne rozporządzenia władz miejskich

chodniej przetoczyła się też fala dyskusji

procesy korupcyjne w różnych krajach

nakazały mieszkańcom demontaż „psu-

o przyjętej niedawno w Dumie Państwo-

świata – umożliwia niekontrolowany de

jących panoramę” klimatyzatorów i an-

wej ustawie dotyczącej zakazu propa-

facto wypływ pieniędzy z państwowej

ten satelitarnych oraz pomalowanie – na

gandy homoseksualizmu. Nazwano ją

kiesy i jej przepływ na prywatne konta

własny koszt – płotów i dachów na kolor

potocznie „ustawą antygejowską”, a sze-

nie tyle rosyjskich oligarchów, co urzęd-

czerwony. „Żeby z lotu ptaka widok był

reg przedstawicieli środowiska homosek-

ników i notabli.

jednolity” – uzasadniano.

sualnego nawoływać zaczęło do bojkotu

W trakcie igrzysk oczywiście obowiązy-

igrzysk. Do tak radykalnej formy protestu

wać będzie „zakaz zgromadzeń i demon-

jednak nie dojdzie (polityka, polityka...),

Teoretycznie rząd rosyjski pokrywa nie-

stracji”. Tak na wszelki wypadek. Fak-

choć rosyjski minister sportu oświadczył,

spełna 50 procent kosztów igrzysk. Reszta

tem jest jednak, że entuzjazm Rosjan dla

że uczestnicy igrzysk „zobowiązani są

(26,7 mld) pochodzić ma od „prywatnych

igrzysk z miesiąca na miesiąc malał. Dziś

przestrzegać przepisów ustawy”...

firm”. Tyle że część z nich – jak chociażby

prawie połowa indagowanych w sondażu

Gazprom i koleje rosyjskie – to przecież

mieszkańców tego kraju uznała, że środki

również państwowe molochy, a księgo-

na nie wydane nigdy się nie zwrócą.

Na Marsa taniej



Dariusz Leśnikowski

wanie wpływów od nich po stronie „prywatnych inwestorów” to jedynie zabieg

Przyroda – twój wróg...

księgowy. Zresztą każda z takich „dota-

Bezpowrotnie też zniszczone zostały

cji” przepływa przez szereg pośredników

duże połacie ścisłego rezerwatu przyrody

i firm związanych z urzędnikami właśnie.

w okolicach Krasnej Polany. Budowa toru

Kiedy w lutym 2013 roku prezydent Rosji

saneczkowego została – bezskutecznie

wizytując Soczi zobaczył wiele nieukoń-

oczywiście – oprotestowana przez Green-

czonych inwestycji i rozgrzebanych pla-

peace. Narusza bowiem „matecznik” znaj-

ców budów – jednocześnie zapoznając się

dującego się na liście gatunków zagrożo-

z wystawionymi fakturami i rachunkami,

nych niedźwiedzia brunatnego. O tym
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Mateusz LIGOCKI

SPORT

Urodzony:
18 czerwca 1982 r. w Cieszynie
Klub:
AZS AWF Katowice
Igrzyska olimpijskie:
Turyn 2006 – 44. miejsce
(half-pipe) i 20. miejsce
(snowboardcross); Vancouver 2010 – 29 m. (snowboardcross)
Mistrzostwa świata:
4 starty (2003, 2005, 2007,
2011) w 9 konkurencjach;
najwyższe miejsce – 11.
(Arosa 2007 – snowboardcross)
Puchar Świata:
2 zwycięstwa (Valmalenco 2008, Veysonnaz 2013
– snowboardcross); najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej – 5.
(sezon 2004/05 – snowboardcross)
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Każdy dzień w dużym tempie
Najlepszy w tej chwili polski snowboardzista odlicza miesiące do kolejnego w swej karierze startu na igrzyskach olimpijskich. Ale droga do Soczi
ani dla niego, ani – tym bardziej – dla innych przedstawicieli tej dyscypliny, nie jest usłana różami...
– Nim zapytamy o stan przygo-

– Rzeczywiście, golf nie jest dla mnie

nymi, które pilnie śledzą każdy twój

towań do trzeciej w Pańskim życiu

nowością. Co roku w Krakowie biorę

krok, każdy ruch, każde uderzenie.

olimpiady, wróćmy na chwilę do „na-

udział w charytatywnym golfowym

Człowiek czuje na sobie te oczy i tę

szej” imprezy na polu golfowym. To

turnieju fundacji Ronalda McDonalda.

presję – to jest pomocne w późniejszej

nie są Pańskie pierwsze kroki w tej

Trwa to już od 2006 roku, gdyż w czasie

koncentracji na stoku, w radzeniu so-

dyscyplinie?

igrzysk w Turynie byliśmy – z kuzynką

bie ze stresem. Oczywiście jednak ce-

Pauliną – twarzami restauracji Mc’Do-

lem numer jeden pozostaje dla mnie

nalds. W zeszłym roku udało mi się na-

snowboard.

wet ten turniej wygrać (powtórzył ten

– Chwila, chwila. Poza golfem

sukces również w tym roku – dop. red.).

– i tym snowboardem oczywiście –

Poza tym mam to „golfowe szczęście”,

jest jeszcze w Pana sportowym życiu

że w odległości pięciu kilometrów od

miejsce na tenis i motory enduro!

domu w linii prostej mam właśnie pole

– W tenisa gram odkąd pamiętam,

do gry w golfa. Wystarczy, że przyło-

przy okazji studiów na AWF uzy-

żę lornetkę do oczu i ze swego domu

skałem tytuł „instruktora tenisa”.

w Cieszynie widzę grających na polu

A enduro? Może komuś trudno w to

po czeskiej stronie granicy. Dwa piękne

uwierzyć, ale dla mnie to również ele-

pola golfowe – Valley i Royal – są też

ment treningu. Snowcross, w którym

w Krakowie. A ja wciąż tam studiuję –

się specjalizuję, to przecież wyścigi na

na Uniwersytecie Jagiellońskim kończę

czas po torze usłanym przeszkodami,

podyplomowe studia na kierunku „me-

muldami, a więc i teren, i prędkości

nedżer sportu”. Wcześniej – ze wzglę-

podobne. Gdzież w czerwcu czy lip-

du na wyczynowe uprawianie sportu

cu trenować na śniegu? Ewentualnie

i ciągłe wyjazdy, starty w zawodach,

na półkuli południowej, względnie

zgrupowania – przez dobre kilka lat

na lodowcach w Alpach. Ale raz –

zdobywałem na tamtejszej AWF tytuł

to kosztowne. Dwa – nie da się cały

magistra wychowania fizycznego. No

rok siedzieć na lodowcach właśnie,

i w międzyczasie udało mi się wygrać

w półprzysiadzie. No to przesiadam

Cracow Business Golf League – w pełni

się na motocykl enduro. Mam prze-

amatorską ligę biznesową. Cieszę się też

cież w Cieszynie, pod nosem, jeden

oczywiście z zaproszenia na Śląsk, bo to

z najnowocześniejszych w Europie

jedno z największych golfowych wyda-

torów motocrossowych.

rzeń w kraju. Lubię golf, bo – w przeciwieństwie do snowboardu, sportu

– To przyjęta wśród snowbordzistów praktyka?

z kategorii „extreme”, gdzie w ułamku

– Podejrzewam, że wśród większo-

sekundy trzeba podejmować decyzje –

ści najlepszych – tak. Dla mnie jednak

jest dla mnie swoistą odskocznią. Wo-

– powtarzam – to świetna sprawa.

kół zielone pole, spokój, a przy okazji

Błędnik przyzwyczaja się do krętej,

możliwość treningu psychologiczne-

pofałdowanej trasy, pozwala na wy-

go, co w każdej dyscyplinie sportowej

robienie sobie zdolności widzenia

uprawianej na światowym poziomie

pewnych szczegółów jakby „w zwol-

odgrywa decydującą rolę. W golfa gra

nionym tempie”. Jak to rozumieć?

się przecież często z osobami niezna-

Ano, jak patrzę na zjeżdżających
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snowcrossowców, myślę sobie: „Kurcze, ale oni zasuwają”. Ale kiedy sam
staję na starcie, mój błędnik zaczyna
reagować na zasadzie „slow motion”:
lecimy w powietrzu 20-30 metrów, z
prędkością 70-80 kilometrów na godzinę, a ja wiem i czuję, że w powietrzu
mogę zrobić wszystko. Właśnie dzięki
koordynacji ruchowej, szybkości reakcji wyrabianej m.in. poprzez motocross.
– Krótko mówiąc, to już swoiste
uzależnienie od adrenaliny?
– Na pewno moje życie nie może
być monotonne! Szachy to dyscyplina
nie dla mnie (śmiech). Ja muszę każdy
dzień spędzać dynamicznie, w dużym
tempie. Mam go zazwyczaj wypełniony różnymi zajęciami – dla ciała, ale
też dla ducha – od rana do wieczora.
Od samego początku mojej przygody
z deską snowboardową zawsze byłem
na stoku pierwszy i schodziłem z niego ostatni. Może dlatego z moich grup
treningowych, niestety, co jakiś czas
wykruszają się zawodnicy, a ja wciąż
jeżdżę zawodniczo do dziś – już kilkanaście lat. Po udanym zeszłym sezonie
awansowałem zaś na szóstą pozycję
światowego rankingu SBX.
– Miejsce – miejscem, wydaje się
jednak, że snowcross to bardzo „egalitarna” konkurencja. Można – co pokazał Pan w tym roku w Veysonnaz
– wygrać zawody Pucharu Świata nie
plasując się wcale w czołówce rankingu...
– Oczywiście ten, który przebił się
przez eliminacje na 48 miejscu, nie ma
równych szans z ich zwycięzcą, ale na
pewno... może wygrać finały i jednocześnie całe zawody. Bo kiedy stajemy
na starcie wyścigu w szóstkę, o zwycięstwie decydują ułamki sekund –
podczas lotu w powietrzu, skrętu itp.
Dlatego trudno jest mi pogodzić się
z argumentacją Ministerstwa Sportu
w kwestii kwalifikacji olimpijskich do
igrzysk w Soczi.
– Dlaczego?
– Bo po sezonie 2012/13 aż siedem
osób w konkurencjach snowboardowych spełniło wszelkie kryteria kwalifikacji olimpijskiej. Gdyby igrzyska
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miały odbyć się dziś, to – biorąc pod

jesteśmy regularni, ale... A nuż ten zwy-

ard – po hokeju na lodzie – był najbar-

uwagę pozycję w światowym rankin-

cięski dzień przyjdzie właśnie w trakcie

dziej medialną, najchętniej oglądaną

gu – właśnie siedmioro Polaków mia-

igrzysk w Soczi? Zresztą od igrzysk

i prezentowaną w telewizji dyscy-

łoby prawo w nich wystartować. Tyle,

w Nagano liczba medali zdobywanych

pliną podczas igrzysk w Vancouver.

żeby być pewnym startu w Soczi, tych

przez naszą reprezentację podczas zi-

My możemy pokazać swym startem

miejsc trzeba bronić w obecnym sezo-

mowych olimpiad systematycznie ro-

w Soczi, że on się rozwija i u nas, że

nie. Tymczasem ministerstwo wyszło

śnie. Skoczkowie, Justyna Kowalczyk,

Polska jest nowoczesnym krajem. Bez

z założenia, że dofinansowanie dosta-

panczeniści i panczenistki, biathlonistki,

pieniędzy możemy zaś w ogóle do

ną tylko Mateusz Ligocki – bo wygrał

Karolina Riemen w Ski Crossie – może

Soczi nie dojechać.

w minionym cyklu zawody Pucharu

po dołożeniu jakiegoś niespodziewane-

– Środowisko snowboardowe ma

Świata, i Aleksandra Król – bo zajęła

go sukcesu snowboardowego udałoby

swego reprezentanta w świecie poli-

drugie miejsce w jednej z pucharo-

się w Soczi pobić ostatnie osiągnięcia

tyki. Może trzeba go uruchomić?

wych imprez. Natomiast Michałowi

z letnich igrzysk?! Takie wydarzenie nie

– Myśli pan o Jagnie Marczułajtis?

Ligockiemu, Maciejowi Jodce, Joannie

miało miejsca nigdy wcześniej w histo-

Bardzo nam pomaga, mimo że ma

Zając, Karolinie Sztokfisz czy Joannie

rii polskiego sportu. Więc moje założe-

na głowie przede wszystkim projekt

Dzierżawski (Polce amerykańskiego

nie – również jako członka Komisji Za-

„Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022”.

pochodzenia specjalizującej się w kon-

wodniczej PKOl – jest proste: najpierw

Jestem z nią jednak w kontakcie, czę-

kurencji Slope Style) – choć w owych

zakwalifikuj się na olimpiadę, następnie

sto się spotykamy, rozmawiamy. Man

rankingach zajmują miejsca dające

stań na starcie, daj z siebie wszystko

nadzieję, że przyniesie to efekt.

przepustkę na igrzyska – dofinanso-

i... może to właśnie będzie twój dzień?

– Wróćmy do tej adrenaliny towa-

wanie ze strony MSiT zostało obcięte

Sport jest tak nieprzewidywalny, a po-

rzyszącej Panu na każdym kroku.

do dramatycznie niskiego poziomu,

ziom w snowboardzie tak wyrównany,

Mówił Pan o 20-30-metrowych sko-

niedającego im możliwości spokojnego

że o zdobyciu medalu czasami może

kach przy wielkiej prędkości na tra-

startu w zawodach kwalifikacyjnych.

zdecydować to, czy wstaniesz z łóżka

sie wyścigu. Nie kusiło Pana, żeby

Bo – według ministerstwa – ...nie gwa-

lewą czy prawą nogą (śmiech). W tym

– wzorem Małysza, a ostatnio Stocha

rantują sukcesu na olimpiadzie. Liczy-

stwierdzeniu naprawdę nie ma zbyt

– stanąć na szczycie skoczni, a potem

my jednak wciąż, że ta piątka zosta-

wiele przesady. Jako zawodnik, kibic

poszybować na zeskok?

nie objęta godziwym ministerialnym

i przedstawiciel środowiska sportowe-

– Lata, w których zaczynałem jeź-

finansowaniem, dzięki czemu będzie

go liczę zaś na to, że osoby decyzyjne

dzić na desce – a po raz pierwszy sta-

mogła bronić wywalczonych kwalifi-

w polskim sporcie nie będą w przyszło-

nąłem na niej 18 grudnia 1996 roku

kacji w najbliższych zawodach. Wiem,

ści patrzyć na poszczególne dyscypliny

– były początkiem snowboardu jako

że ministerstwo chce robić porządek

jedynie w kategorii „gwarancji medalo-

dyscypliny w Polsce. Nasz trening

w naszym związku, ale nie można

wych”. Bo w sporcie nikt tego medalu

wówczas mocno kulał. Jeździłem

tego robić kosztem szans na olimpij-

zagwarantować z góry nie może. Nawet

więc z bratem na letnie obozy przy-

ski start. Zatem porządkujmy – ale po

członkowie „Klubu Polska”, którzy na

gotowawcze ze skoczkami właśnie.

igrzyskach. Bo to przecież największa

swe przygotowania dostają średnio ok.

Tam poznałem m.in. Stefana Hulę

i najbardziej magiczna impreza spor-

0,5 mln zł na zawodnika, w komplecie

czy Piotrka Żyłę; zresztą jego siostra

towa na świecie, dająca możliwość

nie zdobywają krążków olimpijskich.

Dorota przez dłuższy czas należała

najpiękniejszej i najtańszej promocji

Mam więc nadzieję, że w tym gorącym

do snowboardowej kadry narodowej.

kraju. Zresztą już w starożytności na

dla nas okresie przedolimpijskim zosta-

Naszym opiekunem był wówczas

czas igrzysk zawieszano wszystkie

ną przez ministerstwo przekazane dla

pan Marek Siderek. Nawet namawiał

wojny, więc – w imię dobrego przy-

całej snowboardowej siódemki odpo-

mnie do zajęcia się skokami! Moja bu-

gotowania do olimpiady – można by

wiednie środki, nie tylko na starty, ale

dowa ciała – grube kości i masywne

odłożyć na półkę wszelkie niesnaski

i na kilka zgrupowań na lodowcach.

mięśnie – nie sprzyjała jednak temu,

i nieporozumienia. Tym bardziej, że

Za sumy przyznane mnie i Oli Król,

by stanąć na skoczni. Poza tym dużo

pokazywaliśmy już w minionych la-

pozostałej piątce nie uda się sensownie

bardziej, co ma miejsce również dziś

tach, że potrafimy wygrywać. Fakt, nie

przygotować do ZIO w Soczi. Snowbo-

, pociągała mnie jedna decha. Ale...

Na co dzień doprawdy trudno go „przyskrzynić” choćby na pół godziny. Trudno go utrzymać w jednym miejscu, bo jest „uzależniony od adrenaliny”. Sport, ruch, rekreacja... Nic
dziwnego, że Mateusz Ligocki z przyjemnością przyjął w tym roku zaproszenie do udziału
w III Silesia Business&Life Golf Cup, który 1 czerwca odbył się w Siemianowicach Śląskich.
Spisał się świetnie – jak niemal we wszystkim, czego „dotknie”. Podtrzymania tej passy
wypada mu życzyć już za kilka miesięcy, kiedy stanie na starcie swych trzecich zimowych
igrzysk olimpijskich, tym razem w Soczi. Droga na rosyjskie wybrzeże Morza Czarnego była
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w przyszłości moim celem jest oddanie

da nie udało mi się wygrać żadnych

gdzie trasy trochę się różnią „poziomem

skoku na klasycznych nartach do tej

zawodów Pucharu Świata, ale często

ekstremalności”, notowałem dużo lep-

dyscypliny! Wiem co to prędkość, co

plasowałem się w pierwszej dziesiątce,

sze rezultaty. Dopiero w końcówce PŚ

to lot, co lądowanie. To więc pewnie

a nawet szóstce. Punktując regularnie,

trochę się „otworzyłem” i pewnie stąd

tylko kwestia czasu, że się na szczycie

miałem szansę nawet na zajęcie trze-

zwycięstwo w Veysonnaz. Faktem na-

tej skoczni pojawię. Zrobić to zupełnie

ciego miejsca w klasyfikacji generalnej

tomiast jest – wracając do pana pytania

dla „fanu” i poszybować na odległość

sezonu. Pech chciał jednak, że krótko

– że snowboard bywa niebezpieczny.

stu metrów, to byłoby coś! Choć pew-

przed finałowymi zawodami, doznałem

Stąd skoczkowie narciarscy stając na

nie będzie to już po Igrzyskach Olim-

dość poważnej kontuzji. Przeskoczyłem

rozbiegu mają tylko kaski. My oprócz

pijskich w Soczi (śmiech).

po prostu całą długość „skoczni”, złapa-

kasków mamy ochraniacze praktycznie

– Mam wrażenie, że snowboard to

łem krawędź. Uderzyłem głową o zie-

wszędzie: chronimy kolana, łokcie, kość

jednak dużo bardziej ekstremalna –

mię, straciłem przytomność. Bardzo

ogonową, barki, nadgarstki, kręgosłup.

i niebezpieczna, biorąc pod uwagę

mocno ponaciągałem sobie pachwiny.

– Krótko mówiąc – snowboard

częstość wypadków – dyscyplina niż

Spędziłem kilka dni w szpitalu. W efek-

wyczynowy to zupełnie inny etap

skoki. Sam Pan tego doświadczył...

cie na zawodach Pucharu Świata w mi-

„wtajemniczenia” niż rekreacyjna

– To prawda. Dwa lata temu miałem

nionym sezonie jeździłem, hmm, nieco

jazda na desce na stoku góry, wśród

również bardzo udany sezon. Co praw-

ostrożniej... Za to w Pucharze Europy,

narciarzy?
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– Tak. Choć oczywiście od tego się

Zakładali stowarzyszenie, sprowadza-

dzić rekreacyjnie, na luzie! Tu skoczyć,

zaczyna. A stamtąd już tylko krok do

li deski i... namawiali również nas do

tam się zabawić... Specem od tego jest

wyczynowego uprawiania tej dyscy-

spróbowania tej dyscypliny. Długo

Michał, dla niego – prócz strony wyczy-

pliny. Zwłaszcza snowcrossu. Mówiąc

się opieraliśmy, wybieraliśmy narty,

nowej, czyli half pipe’u – snowboard to

przekornie, wiele polskich stoków –

aż w końcu spróbowaliśmy i... zasko-

również „life style”. Zapraszam zresztą

zwłaszcza w godzinach popołudnio-

czyło. Pamiętam „mój pierwszy raz”

na jego stronę w Internecie (www.mi-

wych – sprzyja tej konkurencji – na

– w Austrii. Od razu postawiono mnie

challigocki.pl) oraz na blog (www.bre-

trasie jest już pełno muld, dziur, wyrw.

na szczycie – strasznie trudnej zresztą –

lok.ownlog.com). Dzięki temu fajnie się

No i ludzi do omijania. Wspaniały tre-

trasy, i kazano zjeżdżać w dół. Musiało

uzupełniamy, tworząc świetny produkt

ning dla snowcrossisty (śmiech).

być nieźle, skoro mnie „złapało”. Dwa

dla potencjalnego sponsora – od wyczy-

tygodnie później wygrałem pierwsze

nu, poprzez modne dziś sporty ekstre-

– Tak na marginesie – skąd ten

w życiu zawody snowboardowe – Pu-

malne, aż po „lifestyle’owe” podejście

– Rodzina Jękotów – przyjaciele na-

char Polski młodzików. Nie żałuję

do tej dyscypliny.

szej rodziny – a także Pająkowie, Sta-

oczywiście tej zmiany. W pewnym sen-

– Są chętni do sponsorowania?

rowicze i Rosiaki, kolejni znajomi ro-

sie snowboard stał się moim sposobem

– Zobaczymy, jak będzie w przyszło-

dziców, zaczęli rozwijać tę dyscyplinę

na życie. Co robię po ciężkim zimowym

ści. Do tej pory każdy z nas miał własną

w Polsce w latach dziewięćdziesiątych.

treningu? Biorę deskę i idę sobie pojeź-

snowboard w Pańskim życiu?

Czy wiesz, że...
Mateusz Ligocki włączył się w akcję „Nie wstydzę się
Jezusa”. Brelok z krzyżem i napisem tej właśnie treści
zabiera ze sobą na snowboardowe stoki, dając świadectwo swej wiary. Ambasadorami akcji są również
m.in. Robert Lewandowski i Kuba Błaszczykowski.
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Zdjęcia:
prywatne archiwum
Mateusza Ligockiego

grupę sponsorską, ale planujemy jesz-

„dom numer jeden” rodowitego cie-

cze bardziej połączyć braterskie siły.

szynianina?

zawodach pojawiamy się w kaskach

Pierwsze konkretne projekty już są.

– Kraków to wspaniałe miejsce na

Czekają tylko, by wdrożyć je w życie.

mapie świata, mimo wszystko jednak

twarz specjalną chustę.

Jednym z najpoważniejszych jest roz-

wciąż czuję się najlepiej w rodzin-

– To Pański amulet?

wój i rozbudowa jednego z ośrodków

nym mieście. W Cieszynie mam tak

– Tak jakby. Bardziej „motywujące

narciarskich w okolicy, w której się

naprawdę wszystko na wyciągnięcie

przyzwyczajenie”. Na co dzień nie pi-

wychowaliśmy. Szczegółów na razie

ręki. Pole golfowe – pięć kilometrów

jam kawy, jedynie przed zawodami –

nie mogę zdradzić, ale celem na naj-

od domu. Korty tenisowe – pięć minut

by przyzwyczaić organizm do reakcji

bliższe lata jest zrobienie z niego tzw.

piechotą. Tor motocrossowy – pięć mi-

„skokiem adrenaliny” – pozwalam so-

Polskiego Whistler. Plany są ogromne,

nut motocyklem. Las, w którym mogę

bie na ten napój. Podobnie jest z tą chu-

bardzo ambitne, ale i realne. Wierzę, że

się na owym motorze wyżyć – trzy

stą. Zakładam ją tylko na zawody i to...

uda się je zrealizować.

i goglach. A ja jeszcze zakładam na

minuty. Basen – podobnie. A jest jesz-

daje mi „porządnego kopa” (śmiech).

– A propos przyszłości, „Kraków –

cze hala do squasha, kina, teatry, ska-

– Wracając do rozpoznawalności...

Zakopane – Poprad 2022” – Mateusz

te park, profesjonalny tor rowerowy,

– Na pewno bardziej od naszych

Ligocki dotrwa do tych igrzysk?

stadion lekkoatletyczny... No i mam

twarzy rozpoznawalne jest nasze na-

– Dwukrotny mistrz olimpijski,

parę kilometrów do autostrady, któ-

zwisko. Dzięki temu możemy prowa-

z Turynu i Vancouver, Seth Wescott

rą jadę prosto na lodowiec w Alpach.

dzić normalne życie na co dzień. Mnie

jest z rocznika 1976. Wciąż jeszcze

A w zasięgu 3-4 godzin jazdy samo-

się taki układ podoba. Jeżeli natomiast

startuje, do Soczi na pewno dojedzie.

chodem – sześć europejskich stolic:

nasze twarze pojawią się na billboar-

Będzie mieć tam 38 lat. Mało tego, mój

Warszawę, Pragę, Berlin, Bratysławę,

dach przy wjeździe do Cieszyna, a ta-

kumpel Shaun Palmer, wciąż jeszcze

Budapeszt i Wiedeń. Z każdej z nich

kie rozmowy obecnie trwają, pewnie

„pukający” do amerykańskiej kadry,

mogę odlecieć w dowolny zakątek

będziemy mieli podobny problem co

urodził się w roku 1968! Ja w 2022 roku

świata.

Irek, przynajmniej w naszym rejonie.

będę mieć 40 lat, więc... to ciągle realny

– Kiedy parę lat temu – przygoto-

Nie rozpoznawalność czy popular-

pomysł! Snowboard jest sportem tech-

wując reportaż – wędrowałem po Cie-

ność jest jednak moim celem, a sukces

nicznym. Technika nabyta przez lata

szynie z Ireneuszem Jeleniem, trudno

sportowy. I z takim nastawieniem chcę

zostaje.

było uniknąć próśb o autograf. Pan

reprezentować nasz kraj na Zimowych

też jest rozpoznawalnym cieszynia-

Igrzyskach Olimpijskich w Soczi!

– Od wielu lat łączą Pana bardzo
mocne związki z Krakowem. To już
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– Niespecjalnie. Może dlatego, że na

ninem?
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Rozmawiał Dariusz Leśnikowski

RODZINNE ŚWIĘTA W GÓRACH
• Pakiety rodzinnego wypoczynku • Atrakcje i animacje dla całej Rodziny •
• Rozkosze podniebienia w połączeniu tradycji z nowoczesnością •
• Uroczysta kolacja wigilijna • Góralskie ognisko •
• Kulinarne zabawy z szefem kuchni •

HOTEL KLIMCZOK RESORT & SPA
43-370 SZCZYRK, ul. POZIOMKOWA 20, tel. 033/82 60 100;500
e-mail: marketing@klimczok.pl

www.klimczok.pl
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