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Czwartek, 18    bm.
temp. 21°C |11°C

Piątek, 19 bm.
temp. 19°C |6°C

Wtorek, 16 bm.
temp. 18°C |8°C

Środa, 17 bm.
temp. 19°C |9°C  
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Zawładnąłeś polskim Interne-
tem. Skąd bierzesz inspiracje? 

—Uff, nie wiem skąd. Opie-
ram się na tym co nas otacza.
Trochę powstaje w głowie,
a trochę z istniejących tren-
dów na Zachodzie. Podobne
inicjatywy docierają do nas
z opóźnieniem. Rozpoczęło
się to od gościa, który śpiewał
od tyłu. Postanowiłem prze-
słuchać kilka dźwięków od
tyłu i zobaczyć jak to wygląda. 

Wtedy trafiłeś do Szymona Ma-
jewskiego. 

—No tak. Zadzwonili do
mnie jego headhunterzy i za-
proponowali występ. To były
moje pierwsze masowe show.
Oczywiście pojawił się stres.
Wielkie studio, ludzi mnóstwo
biega dookoła. Formuła pro-
gramu nie pozwalała na błędy.
Jak się zdarzyła pomyłka, to
ciężko było to powtórzyć. Ale
ludzi byli niezwykle mili,
wbrew ogólnemu przekona-
niu, że w telewizji są same
snoby i ważniaki. Miło wspo-
minam. 

wywiad z artystą str 5

Singiel „The Magic of Life” co-
dziennie leci w radiowej Trójce,
która objęła płytę swoim pat-
ronatem i na którą można od-
dawać głosy w notowaniu Listy
Przebojów Programu Trzecie-
go, do czego zachęcamy.

fo
t:
 D

o
m

in
ik

 K
u

la
s
z
e

w
ic

z
fo

t:
 P

a
w

e
ł 
K

u
ź
m

ic
k
i

CeZik

KaroGlazer

wywiad z artystką str 4

PIAST GLIWICE–LECH POZNAŃ DZISIAJ O 18:30

Odkryto
mury
miejskie

Trwa kolejny etap prac na Starówce. Przy okazji moder-
nizacji ulic prowadzone są prace archeologiczne. Przy-
pomnijmy, że w lipcu zeszłego roku przy Kościele
Wszystkich Świętych archeolodzy odkryli między innymi
cmentarz z przełomu XIII i XIV wieku. Klika dni temu
dokonano kolejnego odkrycia. Na ulicy Pod Murami,
przy targowisku, odkopano fragment muru miejskiego.
Nie określono jeszcze jego dokładnego wieku, wiadomo
jednak, że pierwsze fortyfikacje w tym miejscu budował
już książę Siemowit w XIV wieku.
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Kamil Cybulski zadziwił wszystkich.
Jego pomysły i zaangażowanie po-
zwoliły mu zostać najmłodszym pol-
skim milionerem. Każdy zadaje sobie
pytanie czy istnieje idealny przepis na
sukces. Czy pierwszy milion to kwestia
przypadku? Jakie cechy powinniśmy
posiadać, aby  skutecznie rozwijać
swoją karierę? Specjalnie dla naszych
czytelników Kamil uchylił rąbka ta-
jemnicy i podpowiedział co zrobić,
aby zarabiać miliony!

Na początek pytanie, które z chęcią
zadałby Ci niejeden zainteresowany.
Jak zostać milionerem?

Wiesz co, nie wiem. Chyba najlepiej
stąd wyjechać (śmiech). A tak na po-
ważnie to bardzo proste. Z pewnością
trzeba pracować. Jeśli mamy jakiś po-
mysł, to trzeba go po prostu realizować.
Tak na dobrą sprawę, jeśli nie za-
czniemy kombinować w wieku gim-
nazjalnym czy licealnym to potem jest
ciężko. Na studiach jest już więcej
zajęć, pojawia się presja by zarabiać
pieniądze, a potem idziemy do pracy
etatowej, po której jesteśmy już tak
zmęczeni, że nie ma czasu na realizację
marzeń. Trzeba pracować od początku,
a może gdzieś tam za dziesiątym razem
nam się uda. 

Czy Twoje osiągnięcia to także łut
szczęścia? 

Oczywiście, że tak! Szczęście jest
bardzo ważne, możemy się starać,
robić wszystko by wyszło dobrze, a tu
nagle piorun kulisty nas trafi i nic się

nie uda. Szczęście owszem, ale istotna
jest również nauka i wiedza. Warto
czytać książki i nie liczyć na to, że ja-
kakolwiek szkoła nas czegoś nauczy.
Każda szkoła uczy tego samego, a my
musimy mieć unikalną wiedzę. Nie
musimy czytać podręczników zarzą-
dzania i marketingu, np. popularnego
Kotlera, tylko książki niszowe, mniej
popularne, abyśmy dysponowali uni-
kalną mądrością. To wymaga niezwy-
kłego samozaparcia. Człowiek sam
musi wiedzieć, że powinien się uczyć.
Ja nie studiowałem, no może raz, ale
wtedy minister ogłosił, że do wojska
nie bierze i przestałem (śmiech). Wed-
ług mnie zawsze trzeba iść w tym kie-
runku, aby po skończeniu studiów za-
cząć zarabiać, dlatego ja krytykuje kie-
runki humanistyczne, po których i tak
nie ma roboty, na rzecz kierunków
technicznych czy biznesowych. Jakby
nie patrzeć jedyny sposób w Polsce,
aby zarobić sensowne pieniądze, tak
aby przed trzydziestką kupić dom bez
kredytu, to rozkręcić własny biznes. 

Rozwój Internetu w Polsce pozwolił
Ci zarobić pierwsze poważne pienią-
dze. Jak wyglądały Twoje początki?
Kiedy zdałeś sobie sprawę ze swojej
przedsiębiorczości?

Rodziców nie było stać na Internet.
Dlatego jeśli korzystałem z sieci, a na
rachunku było to wyraźnie wyszcze-
gólnione, to musiałem za to zapłacić.
Szczerze mówiąc, nigdy nie było mo-
mentu, w którym zdał bym sobie spra-
wę ze swojej przedsiębiorczości. Po

prostu nie miałem pieniędzy, aby za-
prosić dziewczynę do kina, dlatego się
kombinowało. Jak był komputer to
przepisywaliśmy prace magisterskie,
bo wtedy drukarki komputerowe nie
były tak powszechne. Potem zaczęliśmy
tworzyć strony internetowe dla firm,
dla studentów na zaliczenia i od takich
prostych spraw się zaczęło. Wiadomo,
jak zarobisz pieniądze to z czasem
apetyt rośnie. Kończy się 18 lat, zdajesz
prawo jazdy to pewnie jakiś samochód
by się przydał, a potem trzeba zatan-
kować itd... Dlatego nie ma takiej re-
wolucji, że od dzisiaj będę przedsię-
biorcą i będę zarabiał pieniądze tylko
przychodzi to bardzo naturalnie.

To dlaczego pozostali młodzi ludzie
nie zostają milionerami?! 

No jest wielu, którym się udało...
bo wyjechali za granicę i bardzo dobrze
im się powodzi. Można powiedzieć,
że nasze pokolenie jest bardzo szczę-
śliwe i elastyczne. Nasi rodzice nie
mogą ot tak po prostu wyjechać za
granicę. A czemu nie ma milionerów?
W Polsce się nienawidzi ludzi, którzy
są pracowici i do czegoś dochodzą –
właściwie takich to się tylko opodat-
kowuje. Ale tu nawet nie chodzi o pie-
niądze. Każdy przedsiębiorca, każdy
kto się czegoś dorobił, to w tym kraju
się wstydzi do tego przyznać. Wstydzi
się dzielić tą wiedzą, bo nie wiadomo
za jakim rogiem czeka urzędnik. Bycie
przedsiębiorczym człowiekiem jest ka-
ralne w tym kraju – raz ZUS-em,
a raz podatkiem dochodowym. 

A jednak wielu pomimo trudności pro-
wadzi całkiem solidne firmy. Czy są za-
tem umiejętności lub cechy charakteru
które wyróżniają osoby skazane na
sukces?

Wiesz, znam bardzo wielu ludzi,
którzy już w wieku licealnym marzą
o tym, aby zostać dobrym przedsię-
biorcą, nauczycielem czy lekarzem.
Ale nie znam nikogo kto powiedziałby
w wieku 17 albo 19 lat, że chce zostać
najlepszym spawaczem na świecie. To
jest śmieszne, ale dobry spawacz potrafi
zarobić 50 tys. euro miesięcznie, jeśli
ma kwalifikacje, umiejętności, jeśli
jest pracowity i potrafi zarządzać ma-
łymi grupami ludzi to będzie dobrze
zarabiał. Tacy fachowcy są właśnie
wynagradzani. Faktycznie te zawody
nie cieszą się ogromnym prestiżem,
ale są dobrze płatne. Możemy siedzieć
w biurze za 1500 złotych, albo zostać
najlepszym na świecie glazurkarzem.
Jeden ze znajomych, co prawda
w wieku moich rodziców, potrafi
z kładzenia kafelek wyciągnąć mie-
sięcznie około 8-10 tysięcy złotych.
Oczywiście to praca 6-7 dni w tygodniu
po 13 godzin, ale tak właśnie zarabia
się dobre pieniądze. 

Czyli wykształcenie i ciężka praca?
Kiedyś z kolegą zaprosiliśmy do Pol-

ski takiego pana, który nazywa się Fe-
liks Zandman. To Polak żydowskiego
pochodzenia, który stracił całą rodzinę
podczas wojny, sam ukrywał się przez
2 lata w lepiance pod podłogą - nie
miał nic. Po wojnie zaczął się kształcić,
aby ostatecznie założyć firmę Vishay,
która obecnie ma przychody rzędu
2 miliardów dolarów rocznie. I zapy-
tałem go bardzo bezpośrednio – słuchaj
jak masz zatrudnić człowieka na po-
ważne stanowisko np. prezesa firmy
zarządzającego 3 tysiącami pracow-
ników, to jakie wymagania musiałby
spełnić? Długo się nie zastanawiał
i odpowiedział mi, że to musi być
przede wszystkim człowiek niesamo-
wicie odpowiedzialny, punktualny,
rzetelny i lojalny! Nie powiedział, że
musi mieć wykształcenie. Sam Zan-
dman skończył Sorbonę w 3 lata, jadąc
tam bez znajomości języka. Stwierdził
wtedy, że wykształcenie da się zdobyć
bez problemu, ale nie nauczysz się
odpowiedzialności. 

Ty także uważasz, że to odpowie-
dzialność jest najistotniejsza? 

Kiedy młodzi ludzie się mnie pytają
czy dany biznes zadziała i mówią, że
potrzebują 5 tysięcy złotych to mówię,
aby poszli do rodziców. To nie są takie
duże kwoty. Oni odpowiadają, że ro-
dzice im nie dadzą tych pieniędzy.
Dlaczego? No bo oni we mnie nie wie-
rzą, nie są przekonani. Oczywiście!
Jeśli kiedyś się zadeklarowałeś, że
przekopiesz ogródek, a potem to od-
wlekałeś to nie ma co się dziwić. Po-
dobnie, gdy widzą brak konsekwencji
– coś zaczynasz i nie kończysz, no to
nie ma co się dziwić. Właśnie takie
cechy jak odpowiedzialność czy rze-
telność, pojawiające w drobnych sy-
tuacjach pokazują, że jesteś solidny.
Świadczą o tym, czy w przyszłości bę-
dzie nam się dobrze powodzić czy nie.
W pewnym momencie przerwałeś wie-
le swoich dotychczasowych działalno-

ści. Czemu tak się stało? 
Znużyło mnie prowadzenie biznesu
w Polsce. Obecnie posiadam firmy w
Tajlandii, Zambii i Anglii. Nie wiem
czy wiesz, ale 78% firm w Polsce przy-
puszcza, że są okradane przez własnych
pracowników. W Szwajcarii ta liczba
wynosi 18%. Dlaczego tak się dzieje?
Tutaj powołam się na profesora Marka
Koseckiego, który zajmuje się bada-
niem tego zjawiska od 30 lat. Pra-
cownicy okradają pracodawcę w sy-
tuacji tzw. anomii. Oczywiście na takie
zachowania wpływają również inne
czynniki, ale jednym z najistotniejszych
jest poziom kontroli. Jeżeli pracownik
czuje się bezkarny, zaczyna kraść. Po-
dobnie, gdy kontrola jest zbyt silna.
Wtedy człowiek czuje się niegodnie
i także zaczyna kraść. To znaczy, że
jeśli pracodawca okrada mnie z god-
ności, to ja mam moralne prawo, aby
także zabierać jego dobra. Problem
leży w wyważeniu wymienionych kwes-
tii. W Polsce praktyka pokazuje, że
każdy czuje się bezkarny, ale też do-
datkowo w przypadku najmniejszej
bzdury, każdy czuje się prześladowany. 

Prześladowany?
W 2009 roku zostałem zatrzymany

przez Policję i dostałem mandat
w wysokości 270 złotych za brak in-
formacji o haku w dowodzie rejestra-
cyjnym. Przez 4 lata nie zapłaciłem
grosza. Komornik przychodzi, ale pie-
niędzy nie dostaje. Sąd, aby zastosować
zastępczą karę aresztu zbiera się już
7 raz. Może gdyby w tym kraju podobne
sprawy załatwiało się w dwa tygodnie,
to nie byłoby tylu cwaniaków podob-
nych do mnie, którzy będą sprawdzać,
czy można zapłacić grzywnę w 10 albo
15 lat! To taki mój sport. (śmiech)
Z drugiej zaś strony mamy niedawną
sytuację z Poznania, kiedy ukradziono
dziewczynie portfel. Na miejscu poja-
wiły się patrole policjantów, tramwaj
zamknięto, rozpoczęły się procedury
przeszukiwania pasażerów. Kobiety
oczywiście czekały 3 godziny dłużej,
bo na miejscu nie było funkcjonariu-
szek, które mogą je sprawdzić i oddać
im wolność. Wszystko za głupi portfel.
Z każdej strony atakuje nas przesada. 

To co zrobić żeby w Polsce było nor-
malnie?

Warto zadać sobie pytanie, które
kraje są najbardziej rozwinięte? To
Australia, Hong Kong, Botswana, USA,
Singapur – generalnie chodzi o byłe
kolonie angielskie. Nie wiem co jest w
prawie brytyjskim, ale z pewnością
jest coś, co pozwala ludziom żyć godnie.
Kiedy w Wielkiej Brytanii zatrzymał
mnie policjant bo miałem niesprawne
światło, to stwierdził, że jest już ciemno
i oddał mi zapasową żarówkę z radio-
wozu! Oczywiście po negocjacjach od-
dałem mu kilka funtów, aby nie musiał
wykładać za nową żarówkę na stacji
benzynowej. Dlatego też jestem za
tym, aby wypowiedzieć Wielkiej Bry-
tanii wojnę i poddać się na drugi dzień.
Może wtedy w naszym kraju będzie
normalnie. To także odpowiedź na
pytanie, dlaczego przestałem prowadzić
działalność biznesową w Polsce. 

rozmawiał:

Marcin�Subotowicz

Rozmowa

z�milionerem
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Tiry mogą wjechać do centrum
tylko w określonych godzinach.
Samochody powyżej 12 ton
DMC mają zakaz wjazdu od
godz. 6.00 do 10.00, a także
pomiędzy 14.00 a 18.00 oraz
od północy do 4.00. Z obser-
wacji wynika, że ilość ciężkich
samochodów wjeżdżających do
centrum znacznie się zmniej-
szyła. Dzięki temu ruch samo-
chodowy odbywa się sprawniej,
lepiej żyje się także mieszkań-
com. Wjazd do strefy ograni-
czonego ruchu – poza wyzna-
czonymi godzinami – dozwo-
lony jest jedynie dla posiadaczy
zezwoleń. – Do tej pory wydano
około 1600 pozwoleń – mówi
Jadwiga Jagiełło-Stiborska

z Zarządu Dróg Miejskich.
- Często odbywają się kontrole
policji i ITD, w których my
także uczestniczymy. Ostatnio,

w Wielki Czwartek, zatrzymano
do kontroli 11 samochodów, a
5 kierowców nie miało zezwo-
lenia – dodaje rzeczniczka ZDM.
Rzecznik gliwickiej policji kom.
Marek Słomski dodaje, że
tuż po wprowadzeniu ograni-
czenia policjanci wypisywali
około 10 mandatów dziennie
za jazdę bez zezwoleń. Obecnie
mandaty trafiają do maksymal-
nie 15 kierowców miesięcznie.

Ruch tirów w centrum wy-
raźnie się zmniejszył. Kie-
rowcy jadący tranzytem wy-
bierają przejazd przez auto-
stradę. Nie opłaca im się za-
trzymywać na parkingach,
czekać do czasu, gdy możliwy
będzie wjazd do miasta.

W 2011 roku zamknięto dla ru-
chu ulicę Akademicką i zapo-
wiadano, że wkrótce zamieni
się ona w deptak. Wygląda na
to, że obietnice zostaną dotrzy-
mane. Zarząd Dróg Miejskich
ogłosił właśnie przetarg na prze-
budowę ulicy w miasteczku stu-
denckim. 

Modernizacji poddany zosta-
nie fragment o długości około
500 metrów oraz część ul. Krzy-
woustego. Droga będzie miała
szerokość 6 metrów. Według
założeń powstaną tam 44 miejs-
ca parkingowe oraz chodniki o
szerokości 1,5 metra.
Pojawią się tablice informa-

cyjne, nowe latarnie, monito-
ring i fontanna. Przybędzie
także ławek.

Szpaler drzew wzdłuż wyłą-
czonej z ruchu ulicy Akademic-
kiej, fontanny, centralny plac,
sezonowe lodowisko – tak już
wkrótce będzie wyglądać dziel-
nica akademicka. Ma to być
miejsce reprezentacyjne, a za-
razem przyjazne studentom.
Konieczna będzie wycinka drzew
i krzewów, ale zostaną nasa-
dzone nowe. Zagospodarowane
zostaną także trawniki.

w Gliwicach

Akademicka
będzie
deptakiem

Ograniczenie

dla�tirów�już�od�roku.

Są efekty?

Łukasz�Fedorczyk
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Kiedy Zarząd Dróg Miejskich wydał jed-
noznaczne oświadczenie, w którym zapo-
wiedziano ścięcie 127 lip, sprawa wydawała
się beznadziejna. Drzewa znajdujące się w
skrajni drogowej, stanowiły niedopuszczalne
zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników
ruchu drogowego. „O wycince drzew prze-
sądza obowiązujące prawo, które jest usta-
nowione w imieniu obywateli, zapewnienia
im bezpieczeństwa w ruchu drogowym.” -
mogliśmy przeczytać w oświadczeniu.

Mieszkańcy broniący lip zwrócili się o
pomoc do Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków, który zadeklarował, iż wpisze
lipy do rejestru zabytków. Obrońcy trium-
fowali. Nie trwało to jednak długo, pomimo
ogólnego zadowolenia już wtedy pojawiły
się wątpliwości, czy procedura faktycznie
pomoże powstrzymać wycinkę drzew. 
Okazało się, że według zapisów prawa,
miasto nie może decydować o wycince w
przypadku, gdy drzewa znajdują się na
jego gruntach. Urzędnicy postanowili więc
zwrócić się z rozstrzygnięciem do... Zabrza. 

Tym samym 23 stycznia, do Urzędu
Miejskiego w Zabrzu wpłynął wniosek o

wycinkę 127 lip z ul. Mickiewicza. - Wniosek
ZDM, po wyznaczeniu gminy zastępczej
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze,
skierowano już do Prezydenta Miasta Za-
brze! Tak więc w kwestii lip toczą się dwa
odrębne postępowania administracyjne.
Nie wiemy, jak Urząd Miejski w Zabrzu
odniesie się do wniosku ZDM, jeśli Woje-
wódzki Konserwator Zabytków nie zdąży
z wpisem do rejestru zabytków przed wy-
daniem decyzji w sprawie wycinki. - ko-
mentują obrońcy lip.

✪ widzisz coś interesującego

✪ coś Cię irytuje

✪ masz coś do powiedzenia

✪ uczestniczysz w życiu

społecznym

✪ masz ciekawe zdjęcia

✪ wiesz o czymś ważnym

✆323 325 096

skontaktuj się z nami

redakcja@dzisiajwgliwicach.pl

Zabrze
odmówiło pomocy

R E K L A M A
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Pozwolisz, że opowiem Ci krótką historię, którą
słyszałem z ust mojego taty. Dawno, dawno
temu kiedy oboje byliśmy bardzo mali albo
wcale nas jeszcze nie było, mój tato jadąc tram-
wajem przez Gliwice przedstawił, wtedy swojej
dziewczynie, dzisiaj mojej mamie, młodego chło-
paka - „To jest Staszek Sojka, już niedługo usłyszy
o nim cała Polska i nie tylko.” Kilka lat temu,
kiedy usłyszał płytę Normal powiedział to samo
o Tobie. 

Podziękuj proszę Tacie za komplement
i przekaż, że bardzo mi miło! Gdy dowiaduję
się, że ktoś powiedział coś takiego na mój
temat, motywuje mnie to po stokroć!  Jestem
tym typem człowieka, na którego znacznie
lepiej działa marchewka niż bat. Komplementy
mnie inspirują do jeszcze cięższej pracy. Nie
wiem czy usłyszy o mnie cała Polska, ale wiem,
że muzyka nie zna granic… i choćby z tego po-
wodu warto się nią zajmować. To jest powołanie.
Moje doświadczenia wypływające z wydania
pierwszej płyty nauczyły mnie, że świat jest
otwarty na nas. Jedyne co powinniśmy zrobić,
to otworzyć się na niego!   

Czemu nie zostałaś architektem? Dostałaś się
na gliwicki wydział na pierwszym miejscu, dobrze
pamiętam?

Faktycznie, byłam gdzieś wysoko, ale szczerze
powiem, że to było tak dawno temu, że już nie
pamiętam… Zresztą nie jestem fanką tabelek
z numerkami, rywalizacji, konkursów itp. Po
prostu tego dnia miałam dobry dzień i się
udało. Architektura i grafika są mi nadal bliskie,
ale bardzo szybko, bo już na drugim roku stu-
diów zrozumiałam, że muzyka jest ważniejsza.
Zawsze mówię, że to nie ja wybrałam muzykę,
a ona mnie. Ja naprawdę chciałam być archi-
tektem… ale odkryłam inne powołanie i nagle
to co było niby zabawą w moim życiu, stało się
jego sensem. Mało kto wie, ale muzyka towa-
rzyszy mi nieprzerwanie od dzieciństwa. Jako
nastolatka bez przerwy grałam na gitarze –
nie rozstawałam się z nią. Zawsze kochałam
muzykę… ale nie wiedziałam nawet, że w życiu
można zarabiać pieniądze grając… (śmiech).
Po prostu lubiłam śpiewać i grać i to dawało
mi frajdę. Poznawałam fajnych ludzi i przede
wszystkim mogłam być sobą. Nie myślałam
o karierze… po prostu muzyka dawał mi wol-
ność. Do dzisiaj pamiętam ten moment, gdy
mój tato stojąc w kuchni opowiadał mi
o czterech chłopakach z Liverpoolu. Miałam
wtedy zaledwie pięć lat, a pamiętam jakby to
było wczoraj. Tato pokazywał mi różne rodzaje
muzyki. Nie stawiał barier pomiędzy gatunkami
i tak się kształtowały moje upodobania. Mama
pomagała mi natomiast realizować moje pasje
i zawsze mnie wspierała. Wszystko to za pewne
sprawiło, że jestem dzisiaj tym kim jestem. 

To już 5 lat od Twojej pierwszej płyty "Normal",
która znana była bardziej na zachodzie niż
w kraju. Teraz ukazała się druga płyta, zatytuło-
wana „Crossings Project”. Jesteś zakochana?
W promocyjnym wideo „The Magic of Life” tryskasz
energią i radością. 

Nie wiem do końca na czym to polega, ale
mam zdolność pisania optymistycznej muzyki.
Mam wrażenie, że nawet gdy śpiewam utwór

liryczny z melancholijną puentą, to i tak na
końcu pojawia się w nim słońce. To chyba
dar… Od wielu krytyków usłyszałam, że „Cros-
sings Project” to jedna z najoptymistyczniejszych
płyt wydanych w Polsce od wielu lat. Fanta-
stycznie się czuję, gdy publiczność tak odbiera
moje piosenki. Ja po prostu głęboko wierzę
w to, że najważniejsze jest w muzyce dawać.
Nie ma nic ważniejszego od przekazu…Od
emocji. To one nadają sens dźwiękom.

Nowa płyta jest odmienna w stylistyce od po-
przedniej, ale przede wszystkich jest perfekcyjnie
wyprodukowana. Ty i muzycy brzmicie powalająco.
Kto jest producentem, kto miksował?

Producentem płyty byłam ja sama. „Crossings
Project” to w całości moje dziecko. Najpierw
skomponowałam, potem zaaranżowałam, a na
końcu wyprodukowałam i zaśpiewałam moje
piosenki. Było przy tym mnóstwo pracy, ale
dla mnie nie ma nic przyjemniejszego niż two-
rzenie muzyki. Nie interesuje mnie tylko śpie-
wanie. Muzyka jest całością. Chyba w tym
przydaje mi się moje doświadczenie wypływające
ze studiowania architektury…że umiem myśleć
o muzyce wielowymiarowo, a tak właśnie po-
winien pracować producent muzyczny. Musi
wiedzieć jakich kolorów, dynamiki, ekspresji
czy frazy szuka. Zanim weszliśmy do studia
wszystko miałam w swojej głowie. Pisałam
kompozycje myśląc o muzykach, których na
nią zaprosiłam. To było dla mnie niezwykle
ważne, by czuli, że są niezastąpieni… że oni
sami stanowią dla mnie niezaprzeczalną in-
spirację. W sumie na płycie zagrało 18 muzyków,
pochodzących ze Szwecji, Wielkiej Brytanii,
Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii,
Meksyku oraz Polski, a sesje nagraniowe odbyły
się w Szwecji, Niemczech, Polsce i USA.
W gronie moich wyśmienitych gości znalazły
się takie nazwiska jak m.in. Mike Stern –
niegdyś grający u boku Milesa Davisa, jeden

z trzech najwybitniejszych i najbardziej roz-
poznawalnych gitarzystów jazzowych na świecie,
Lars Danielsson – gwiazda wytórni ACT, kon-
trabasista i wiolonczelista o międzynarodowej
sławie – w Polsce znany dzięki współpracy z
Leszkiem Możdżerem, John Taylor – legenda
ECM’u, pianista należący do grona najbardziej
wyrafinowanych muzyków w historii jazzu,
Klaus Doldinger – założyciel słynnej jazzroc-
kowej grupy Passport oraz twórca muzyki fil-
mowej do takich obrazów jak m.in.: „Neve-
rending Story” czy „The Boat”, Joo Kraus -
znany młodemu pokoleniu jako założyciel prze-
bojowej grupy Tab Two oraz meksykański per-
kusjonalista - Tomas Sanchez. W gronie wy-
śmienitych gwiazd znalazły się również polskie
nazwiska takie jak: Marek Napiórkowski,
Krzysztof Ścierański i Andrzej Olejniczek,
a wszystko to w towarzystwie fantastycznego
kwartetu smyczkowego filharmonii monachij-
skiej. Jednym słowem crème de la crème współ-
czesnego jazzu – line up marzeń.  Natomiast
ostateczne brzmienie to wynik mojej współpracy
z Martinem Waltersem, amerykańskim pro-
ducentem muzycznym, wielokrotnym laureatem
nagrody Grammy, wcześniej współpracującym
z Terri Lyne Carrington przy „Mosaic Project”
oraz Esperanzą Spalding i grupą Spyro Gyra.
Specjalnie poleciałam do Stanów, by z nim
pracować nad płytą, bo wiedziałam, że jest
niezastąpiony. To właśnie Martin miksował
i masterował płytę. 

Jak to jest pracować z takimi gwiazdami świato-
wego jazzu jak Mike Stern, Lars Danielson czy
John Taylor? Jak dochodzi do takiej współpracy,
dzwoni się do nich, pisze na Facebooku?

Dzięki temu, że płyta „Normal” odniosła
sukces w Europie, zagrałam ze swoim zespołem
duże trasy koncertowe po wielu topowych fes-
tiwalach jazzowych. Miałam możliwość poz-
nawać takich artystów bezpośrednio. W natu-

ralny sposób nawiązywały się relacje, które
z czasem przeradzały się w przyjaźnie. Prawda
jest taka, że miałam wielkie szczęście i nie mu-
siałam zbyt długo namawiać ani Mike’a Sterna
ani Larsa Danielssona do współpracy, gdyż
znamy się już dobrych parę lat i w wielu mo-
mentach to oni mnie do tego namawiali.
Właśnie Lars Danielsson był tym, który od po-
czątku mnie wspierał i mówił, że musimy coś
zrobić razem. Naprawdę we mnie wierzy i to
dało mi motywacje, by zrobić tak dużą, mię-
dzynarodową płytę jak „Crossings Project”.
A jak się z nimi współpracowało? …Fanta-
stycznie! Bo to nie tylko wielcy muzycy, ale
i wielcy ludzie! Nie mogłam wybrać lepszych
partnerów do tej płyty. Poziom ich zaangażo-
wanie w tworzenie tego krążka nawet mnie
samą zaskoczył. Nie odpuszczali ani na chwilę.
Do samego końca dbali o brzmienie płyty.
Konsultowałam z nimi wszystkie moje pomysły
i te gorące dyskusje sprawiły, że płyta brzmi
tak świetne – jest audiofilska.  

Wytłumacz, mniej wtajemniczonym, na czym po-
lega technika śpiewu, którą się posługujesz.

Posługuję się wieloma technikami wokalnymi,
więc w paru słowach byłoby trudno to  wszystko
opisać. Na płycie śpiewałam zarówno jazzowo,
jak i popowo czy wręcz klasycznie. Wydaje mi
się, że przede wszystkim interesuje cię „scat”.
Faktycznie jestem fanką takiego śpiewania, bo
daje mi ono wolność i pozwala mi na trakto-
wanie głosu w sposób instrumentalny. „Scat”
wywodzi się bezpośrednio od Luisa Armstronga,
który pewnego dnia, jak głosi historia, zapomniał
na koncert trąbki…i ponieważ nie miał na czym
grać, zaczął śpiewać to co normalnie by zagrał.
„Scatując” używamy sylab, głosek i wszystkich
innych onomatopei, które pozwalają nam uzys-
kać efekt instrumentu. Liczy się melodia
i dźwięk, a nie tekst. Dzięki temu możemy im-
prowizować tak samo instrumentaliści… co
oznacza w praktyce, że możemy bawić się
głosem na wszystkie sposoby. Możemy zaśpie-
wać jak trąbka albo saksofon, ale równie dobrze
możemy zrobić z głosu instrument perkusyjny,
naśladujący np. miotełki perkusisty. To fanta-
styczna gałąź wokalistyki, która pozwala na
odnalezienie swojego prywatnego języka, gdyż
„scat” jest bardzo indywidualny i każdy z wo-
kalistów stosujących tę technikę robi to na
swój oryginalny sposób, co jest meritum sprawy. 

Za płytę Normal otrzymałaś nagrodę PAM London
Awards i zostałaś wydana przez niemiecką wy-
twórnię, która zapewniła Ci, w ramach promocji,
trasę koncertową po największych europejskich
scenach jazzowych. Jak będzie wyglądała pro-
mocja płyty Crossing Project?

Płyta „Crossings Project” również będzie
miała międzynarodową premierę i zostanie
wydana w różnych krajach. Po za Europą
bardzo zainteresowani są Japończycy, dlatego

Z Gliwic na największe europejskie sceny...

KaroGlazer
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W�lutym�2010�roku�została�nagrodzona�przez�Polską�Akademię�Muzyczną
w�kategorii�„Debiut�Roku”.�Otrzymała�także�nagrodą�specjalną�za�muzyczne
dokonania� na� europejskich� scenach.� Amerykański� miesięcznik� Singer
Universe,� typującym� najlepszych� wokalistów,� uznanał� ją� za� jedną
z� 5� najlepiej� rokujących� wokalistek� na� świecie,� będąc� jednocześnie
pierwszą�Polką,�której�ten�laur�został�przyznany.

Karo Glazer jest� jedną� z� najoryginalniejszych� artystek� jazzowych
ostatnich� lat.� Konsekwentnie� tworzy� swój� własny,� unikalny,� muzyczny
język,� charakterystyczny� tylko� dla� niej.� Jest�wokalistką,� kompozytorem,
aranżerem�i�producentem�w�jednej�osobie.�
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Mieszkasz jeszcze w Gliwicach czy już brylujesz
na warszawskich salonach? Ostatnio wpadłeś
do Wojewódzkiego, a tam, jak mawiał klasyk,
byle kogo nie zapraszają.

—Czasem zapraszają byle kogo, takich zwy-
kłych celebrytów (smiech). Ostatecznie istnieje
niepisany wymóg, że trzeba gdzieś lub czymś
zabłysnąć w minimalnym stopniu. Takiego
szarego człowieka z ulicy nie wybierają. On
sam proponuje gości, którzy są potem roz-
ważani przez producentów. Ja akurat zostałem
zaproszony za sprawą Czesława Mozila. Co
prawda nie połączyła mnie z Czesławem szcze-
gólna miłość gliwicko-zabrzańska, a spotkanie
na jednym z festiwali filmowych około trzech
lat temu. Jeśli chodzi o sam udział w progra-
mie, to nie ma szczególnych atrakcji. Nie
mają nawet porządnego bufetu, a herbatę
podają ze starego czajnika. Wygląda to pięknie
z jednego ujęcia, czy dwóch, a jak obrócić
kamerę to sam grzyb na ścianie (smiech). 

To co, planujesz płytę z Czesławem?
—Nie! Broń Boże! Nie sądzę, by była nam

dana dłuższa współpraca. Jeden kawałek jak
najbardziej, ale w dalszej perspektywie nic
by z tego nie wyszło. Nadajemy na zupełnie
innych falach muzycznych. Jeśli chodzi
o nasz kontakt to nie mogę narzekać. To na-
prawdę swój, śląski, człowiek! Nadal chcę się
rozwijać w Internecie i grać koncerty. W Gli-
wicach wystąpię w maju. Generalnie nie
chciałbym nagrywać z nikim płyty, zależy mi
na pojedynczych utworach, tak jak z Czesła-
wem. Sądzę, że fajnie byłoby coś stworzyć

z Kasią Nosowską. Napisałem do niej maila,
zobaczymy czy odpowie (śmiech). 

Jesteś już celebrytą? 
—Nie znam książkowej definicji tego słowa,

jednak w otoczeniu istnieje przekonanie, że
to człowiek znany wyłącznie z tego, że jest
znany. To najczęściej osoby, które nie robią
konkretnych, sensownych rzeczy,
a jedynie bywają na salonach, robiąc tym sa-
mym karierę. Mi do tej pory udało się zdobyć
już 70 milionów wyświetleń, ale na salonach
nigdy nie byłem. Nikt mnie nie zaprosił jeszcze
na żadne wielkie spotkania, choć czasem roz-
daje autografy. Na szczęście nie mam psy-
chofanek. 

Spotkałeś się już z otwartą zazdrością w Twoim
otoczeniu?

—Na żywo jeszcze się z takimi zachowaniami
nie spotkałem. Nikt mi nigdy w oczy tego nie
powiedział czy nie pokazał. Za to w Internecie
owszem, pojawiają się czasem anonimowe
komentarze. Ja sam zazdroszczę wielu rzeczy
ludziom, ale nie przybiera to takich skrajnych
form. Myślę, że to całkiem normalne. Osobiście
cieszę się z tego, że mogę robić to co lubię 
i nie muszę robić tego do czego się początkowo
przymierzałem. 

A cóż to za porzucone plany?
—Chodzi o drogę, którą obrałem idąc na

studia. Poszedłem na Politechnikę Śląską,
aby zostać inżynierem. Na szczęście w trakcie
udało mi się od tego uciec. Ostatecznie skoń-

czyłem kierunek Automatyki i Robotyki. 
W tym momencie mogę się już utrzymać ze
swojej działalności muzycznej. Pieniądze po-
jawiły się w momencie, gdy przekroczyłem
granicę miliona wyświetleń. 

Jak osiągnąć taki sukces? Kiedy odkryłeś swój
talent?

—Nie ma pewnego przepisu. Istnieją jednak
pewne kroki, które pomagają. Nawet nie cho-
dzi o ciężką pracę, a o determinację. To chyba
najważniejszy czynnik. Jeśli chcemy czegoś
za wszelką cenę to z pewnością uda nam się
osiągnąć wymarzony cel. W moim domu było
bardzo muzycznie. Mój brat jest doktorem
kompozycji na Akademii Muzycznej. Jako,
że jest o 6 lat starszy to dużo wcześniej zajął
się muzyką. Także moi rodzice wpajali nam,
aby interesować się muzyką. Teraz śledzą
moje poczynania w Internecie. 

Wracamy do pytania, Gliwice czy Warszawa?
—Mnie się tu żyje bardzo dobrze. Choć

ostatecznie kostka na Rynku nie jest chyba
najlepszym rozwiązaniem (śmiech). Oczywi-
ście, gdy spoglądamy na sąsiednie miasta to
nie mamy na co narzekać. Jak czasem jadę
przez Bytom to przyśpieszam zawsze, by opu-
ścić to „piękne” miasto. W Gliwicach zawsze
było ładnie. Nie planuję przeprowadzki. 

bardzo mnie to cieszy. Rozmowy trwają również
z Amerykańskim wydawcą, dlatego trzymajcie
za to kciuki, bo wydanie płyty w USA przez
Europejczyka to nie lada rzecz. W Polsce płytę
wydał EMI Music, dzięki czemu promocja
w kraju jest naprawdę spora. EMI jest jednym
z trzech głównych wydawców na naszym tery-
torium, co pozwala na większe działania.

Singiel „The Magic of Life” codziennie leci
w radiowej Trójce, która objęła płytę swoim
patronatem i na którą można oddawać głosy
w notowaniu Listy Przebojów Programu Trze-
ciego, do czego zachęcam.

Poza tym płytę promuje już teraz jeden teledysk,
a w nadchodzącym miesiącu, gdy tylko wiosenne
słońce zawita do Gliwic, będziemy kręcić kolejny
teledysk, tym razem w Gliwicach, którą są jed-
nym ze sponsorów płyty. Fani mogą również
obejrzeć krótki film „making of” pokazujący
pracę na projektem Crossings, tak więc dzieje
się sporo w tej kwestii. Oczywiście następnym
krokiem będzie trasa koncertowa, która w tym
momencie jest omawiana z organizatorami
jazzowych festiwali w Europie. Wierzymy, że
również w Polsce uda nam się zagrać koncert
w całym składzie osobowym z płyty, włączając
w to wszystkie gwiazdy. Oczywiście jest to
kwestia zależna od finansów, ale mamy nadzieję,
że chętni, by takie przedsięwzięcie sponsorować

się pojawią. Może ktoś z Państwa czytając ma
jakiś pomysł w tej sprawie. Jesteśmy bardzo
otwarci, by o takich rzeczach rozmawiać. 

Pamiętaj o obowiązkowych koncertach w Gliwi-
cach. Za dwa lata powinniśmy już mieć ogromną
halę widowiskową PODIUM. Na naszym Face-
booku padł pomysł żebyś uświetniła jej otwarcie
swoim występem. Co Ty na to?

Byłoby mi niezwykle miło zagrać dla mojej
gliwickiej publiczności. Kto wie, może zwario-
wany pomysł z Facebooka się zmaterializuje…
(śmiech). Uwielbiam grać w Gliwicach. Tu jest
mój dom i moi przyjaciele. Nie gram tu za
często, ale średnio raz do roku pojawiam się w
4art. Ostatni raz grałam w październiku 2012.
To był koncert w duecie z Krzysztofem Ście-
rańskim. Było super. Lubię te koncerty, bo
one mają dla mnie bardzo osobisty charakter.
Przychodzi mnóstwo ludzi, których nie wi-
działam przez lata. Śpiewam wtedy tak na-
prawdę dla tych, którzy sprawili, że jestem
tym kim jestem. Naprawdę urocze!

Występ z którym muzykiem jest Twoim naj-
większym marzeniem?

…oj…Trudne pytanie. Te marzenia się zmie-
niają. Kiedyś marzyłam, by zagrać z Larsem
Danielssonem… i zagrałam… a nawet więcej,
zamierzamy pograć razem dłużej. W Nowym
Jorku Mike Stern zaprosił mnie, bym gościnnie
zaśpiewała z jego zespołem w klubie 55 Bar na
Manhattanie… a to też było moje marzenie…
więc póki co jestem szczęściarą, naprawdę
spełnioną szczęściarą. Wydaje mi się, że moim
młodzieńczym marzeniem było od zawsze za-

śpiewać duet z Alem Jarreau. Miałam już przy-
jemność spotkać się nim, ale póki co nie było
pomysłu by go zaprosić. Zobaczymy co przy-
niesie los i jaką postanowię zrobić kolejną
płytę. Wydaje mi się, że czas zweryfikuje moje
marzenia. 

Znasz polskie piekiełko, jak Twój sukces "znoszą"
koledzy po fachu z dawnych lat?

Szczerze powiem, że nie wiem jak znoszą
moje poczynania moi koledzy z dawnych lat,
gdyż nie mam z nimi na co dzień kontaktu. Od
paru lat otaczam się zaufanymi muzykami,
z którymi stworzyłam fajne relacje. Bliscy są
mi: Bernard Maseli, Marek Raduli, Krzysztof
Ścierański, Andrzej Zielak, Przemek Kuczyński
czy Tomas Sanchez i z nimi przede wszystkim
się kontaktuje i rozmawiam na wiele tematów.
To bardzo ważne, by mieć w życiu ludzi, z któ-
rymi można rozmawiać szczerze. Cała reszta
to cała reszta. W Polsce niestety jest tendencja
do tego, by trochę pogrążyć tego, któremu się
udaje, zamiast cieszyć się jego szczęściem. Cu-
downe jest to, że miałam okazje ostatnio spędzić
sporo czasu w Stanach i przesiąkłam ich po-
dejściem do życia. Mimo iż rynek muzycznym
jest tam bardzo zacięty, panuje w środowisku
otwartość. Chodzi o to, by szanować się przede
wszystkim nawzajem i szanować pracę kolegów
po fachu. Nie ważne czy nam się podoba to co
robią, to kwestia gustu. Ważne, by zrozumieć,
że skoro ja jako artystka włożyłam tyle trudu
i pracy w powstanie mojej płyty, to znaczy, że
moi koledzy też musieli podobny nakład pracy
włożyć i to powinno zasługiwać na szacunek –
fakt, że komuś się chcę zrobić coś nowego… że

cały czas szuka i walczy, mimo przeciwności
losu, powinien być doceniany. To jest moje
podejście w tej sprawie i chciałabym, by ten
ludzki odruch się upowszechnił. 

Czemu Karo a nie Karolina?
… no właśnie… A czemu Reni Jusis, a nie

Renata Jusis? Albo czemu Maryla Rodowicz,
a nie Maria Rodowicz…(śmiech). Tylko się
przekomarzam. Prawda jest taka, że to się za-
częło w trakcie moich zagranicznych koncertów.
Po prostu Niemcy czy Francuzi w naturalny
sposobów, jak widzą imię Karolina, skracają
je do Karo… i tak było właśnie ze mną. Mój
niemiecki agent Ulrich Balss zawsze mówił do
mnie Karo i podejrzewam, że w rozmowach
z organizatorami festiwali tak mnie nazywał
i tak też się przyjęło. Na plakatach w pewnym
momencie zaczęło się pojawiać Karo zamiast
Karolina, a ponieważ za granicą czytają moje
nazwisko w anglojęzyczny sposób, brzmi to
bardzo melodyjnie i tak było prościej. Z czasem
koledzy w zespole tak do mnie zaczęli mówić,
a potem cała reszta znajomych… i nie wiedząc
kiedy stałam się Karo. Muszę  jednak przyznać,
że bardzo dobrze się z tym czuję. Od momentu
wydania płyty „Normal” do premiery „Crossings
Project” upłynęło sporo czasu, który mnie
ukształtował. Na pewno jestem dzisiaj inną
osobą, niż byłam trzy lata temu. To jak nowy
początek i być może dlatego miałeś wrażenie,
że tryskam energią i radością.  

http://lp3.polskieradio.pl/utw
or/artykul12259,4195.aspx

Na salonach nigdy nie bylem

CeZik, czyli Cezary Nowak,
urodził się w Gliwicach 
w 1985 roku. Od tamtej
pory, z małymi przerwami
brzdąka, stuka, buczy,
huczy i wyje! 

W ubiegły piątek
odwiedził naszą redakcję
i opowiedział o swojej
pracy i życiu.
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Nie chodzi tu bynajmniej o wi-
dzów, którzy zasnęli na sali po
ostatnim wieczornym seansie.
Co miesiąc w niedzielne przed-
południe zapraszamy do nas
wszystkie dzieci i rodziców,
którzy mają dość wylegiwania
się przed telewizorem i oglą-
dania sztampowych kreskówek.
Propozycja kina Amok, to spot-
kanie oko w oko z ciekawą oso-
bowością ze świata kultury,
sportu czy mediów oraz pro-
jekcja mądrych i oryginalnych
animacji. Poranki to pytania
do gościa specjalnego, konkur-
sy z nagrodami, ale przede
wszystkim zadanie główne na-

szych osobistości - czytanie
dzieciom fragmentów ulubio-
nych bajek. 

Podczas kilku lat istnienia
cyklu „Bajki i historie warte
spotkania” gościliśmy w Amo-
ku m.in.: Prezydenta Miasta
Gliwice Zygmunta Frankiewi-
cza, Kamila Durczoka, Agatę
Buzek, Jacka Borusińskiego,
Cezarego Żaka, Tomasza Hajto,
Magdę Kumorek, Artura Rojka,
Krzysztofa Respondka, Piotra
Kupichę, Jerzego Zelnika,
Krzysztofa Hanke, Annę Wy-
szkoni, Dorotę Zawadzką, To-
masza Sikorę, Katarzynę Żak,
Czesława Mozila, Marka Nie-

dźwieckiego, Jerzego Dudka,
Artura Barcisia, Wojciecha
Waglewskiego, Krzysztofa Ko-
walewskiego, Michała Ogórka,
Annę Guzik, Wojciecha Pszo-
niaka, Jerzego Buzka, Kata-
rzynę Stoparczyk.

14 kwietnia o godzinie 11.00
w Kinie Amok (ul. Dolnych
Wałów 3) młodzi widzowie zo-
baczą serial animowany „Di-
xie”, a ulubioną bajkę przeczyta
im Bilguun Ariunbaatar -
showman, satyryk i dziennikarz
mongolskiego pochodzenia
znany m.in. z telewizyjnego
programu „Szymon Majewski
Show”.

Śląski Związek Gmin i Powia-
tów we współpracy z Fundacją
Rozwoju Demokracji Lokalnej
organizują po raz pierwszy re-
gionalny konkurs wiedzy o sa-
morządzie terytorialnym. Ce-
lem rywalizacji jest promocja
wśród młodzieży szkolnej rze-
telnej wiedzy na temat struk-
tury oraz funkcjonowania sa-
morządu terytorialnego, w tym
jego roli i znaczenia w Rzeczy-
pospolitej.

Konkurs adresowany jest do
uczniów szkół ponadgimnaz-

jalnych. Będzie złożony z dwóch
etapów: powiatowego i woje-
wódzkiego, które planowane
są odpowiednio na ostatni ty-
dzień kwietnia oraz drugą po-
łowę maja. Wręczenie nagród
laureatom przewidziano 14
czerwca w Tarnowskich Górach
podczas V Dnia Samorządu
Terytorialnego Województwa
Śląskiego. Spośród uczestników
konkursu wyłonionych zostanie
30 laureatów, którzy otrzymają
nagrody rzeczowe o zróżnico-
wanej wartości. 

Ponadto pięciu najlepszych
laureatów w nagrodę weźmie
udział w 4-dniowej podróży
do Brukseli, organizowanej w
październiku przez Marka Mi-
galskiego, posła do Parlamentu
Europejskiego.

Dodatkowych informacji w
sprawie organizacji i przebiegu
konkursu udzielają szkołom
Małgorzata Zaborowska
mzaborowska@silesia.org.pl,
tel. 322 511 021
oraz Iwona Pragnąca
ipragnaca@silesia.org.pl

To tytuł konferencji organizo-
wanej 16 kwietnia w siedzibie
Zarządu Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego w
Gliwicach (ul. Bankowa 10),
traktującej o perspektywach
zawodowych nauczycieli wobec
oczekiwań rynku pracy i ros-
nących problemów z zatrud-
nieniem.

– Mamy nadzieję, że za-
równo wygłoszone referaty,
jak i uwagi w dyskusji staną
się ważnym odniesieniem w
opracowaniu praktycznego
programu i narzędzi wspo-

magających proces ewentual-
nej reorientacji zawodowej,
pozyskania nowych kwalifi-
kacji oraz skutecznego poszu-
kiwania pracy przez nauczy-
cieli. Obecność na konferencji
w roli referentów licznego gro-
na specjalistów - naukowców,
ekspertów, psychologów oraz
przedstawicieli Powiatowego
Urzędu Pracy w Gliwicach -
gwarantuje rzetelną i wszech-
stronną analizę proponowanej
tematyki. Konferencja została
poprzedzona badaniami an-
kietowymi przeprowadzonymi

wśród nauczycieli gliwickich
szkół, które miały na celu
zdiagnozowanie ich potrzeb
pod kątem oferowania szeroko
pojętego wsparcia. Jest zatem
odpowiedzią na aktualne pro-
blemy społeczne, zauważalne
także w naszym mieście - za-
powiada kierownictwo ZO
ZNP w Gliwicach.

Początek spotkania wyzna-
czono na godz. 11.00. Przewi-
dywane zakończenie - godz.
16.00. Z programem konfe-
rencji można się zapoznać na
stronie www.gliwice.znp.edu.pl.

Uzdrowiciel ten cieszy się wiel-
ką popularnością, gdyż nie sto-
suje mało skutecznych seansów
zbiorowych, tylko indywidualne
trwające 20-30 minut. Pacjęci
mają również ten komfort, że
przychodzą na umówioną go-
dzinę są przyjmowani od razu.
Do tej pory wykonał on tysiące
seansów.
Ponieważ wszelkie dolegliwości
wiązą się z psychiką i naszym
nastawieniem, często problem
choroby musi przeanalizować
z pacjentem i wpłynąć na jego
podświadomość tak, aby wy-
tworzyć pozytywny program
w myślach chorego. To sprzyja
w dużym stopniu szybszemu
powrotowi do zdrowia.
Najlepszym świadectwem po-
twierdzającym skuteczność te-
rapeuty są wypowiedzi i listy
uzdrowień chorych.
„Jestem tu po raz czwarty -
mówi p. Stanisław - i prak-
tycznie moje dolegliwości skoń-
czyły się. Byłem bardzo ner-
wowy, nie spałem w nocy, cier-
piałem na wrzód żołądka. Każ-
da noc była koszmarem, gdyż
nie mogłem zasnąć. Niewy-
spany wstawałem, jechałem do
pracy i przez cały dzień cho-
dziłem nieprzytomny. Po sean-
sach dolegliwości te ustąpiły,
dobrze spię, nie odczuwam
bólu brzucha. Mogę zjeść wiele
różnych potraw.”
Pani Zofia zgłosiła się do Józefa
Wrzałka z rozpoznaniem mięś-
niaka macicy i decyzją o ko-
nieczności operacji. Średnica

mięśniaka wynosiła 42 mm.
Wystarczyło 5 seansów i USG
potwierdziło zniknięcie.
„Dokuczały mi silne bóle krę-
gosłupa, bolały plecy, biodra,
drętwiały ramiona i nogi. Przy-
jechałem specjalnie z Niemiec.
Chodziłem tam na masaże, do-
stawałem zastrzyki. Nic mi nie
pomagło. Miałem trudności z
włożeniem spodni i skarpet.
Po kilku wizytach u p. Wrzałka
dolegliwości te minęły. Jestem
bardzo wdzięczny.”

„Moja córka, 10-letnia Justynka
kilka lat miała bardzo przykrą
chorobę skóry. Przez cały ten
czas żadne leczenie nie przy-
nosiło poprawy. Po kilku sean-
sach u p. Józefa wszystko mi-
nęło i dzisiaj skóra mojej córki
jest zupełnie zdrowa, pomimo,
że od ostatniej wizyty minęło
5 lat”, napisała p. Joanna W.
„Zostałem uzdrowiony z astmy,

mówi p. Witold z Legnicy.
Mogę swobodnie oddychać.
Ustąpiły także szumy w uszach.
Warto było do pana przyjeżdzać
pomimo tak dużej odległości.”
„Miałem bardzo powiększony
gruczoł prostaty - stwierdza
pan Stasiak z Kielc. Zgłosiłem
sie na seanse do terapeuty, nie
bardzo wierząc w możliwość
wyzdrowienia. Jednak poprawa
następowała szybko i w nie-
długim czasie poczułem się
bardzo dobrze, minęły upor-
czywe problemy związane z tą
dolegliwością. Wynik USG po-
twierdził zmniejszenie prze-
rostu gruczołu.”

Pacjentem p. Józefa Wrzałka
był takżę między innymi, z do-
skonały skutkiem uzdrowienia
był także prezydent jednego ze
śląskich miast (imię i nazwisko
znane redakcji).
Pacjenci dziękują terapeucie
za ustąpienie ich chorób i do-
legliwości. Zgłaszają sie z bar-
dzo roznorodnymi problemami
zdrowotnymi. Dlatego też Józef
Wrzałek jest bioenergotera-
peutą, który zdobywa coraz
większy rozgłos wśród ludzi
chorych ze względu na swą
skuteczność.
Dysponuje bioenergią, którą
doskonale wykorzystuje do
usuwania schorzeń. Jest tera-
peutą ciągle wzbogacającym
swą wiedzę. Ten doświadczony
uzdrowiciel pomógł już bardzo
wielu osobom w ich trudnych
sytuacjach, może pomóc i To-
bie. 
Podkreśla, że jeśli chory nie
straci wiary w możliwość wy-
leczenia, to zawsze istnieje duża
szansa na powodzenie terapii.  

Józef Wrzałek jest bioenegoterapeutą praktykującym ponad
20 lat. Ma na swoim koncie wiele uzdrowień, często z
ciężkich i skomplikowanych schorzeń. 

poranek W kinie... 

cZy naucZyciel muSi
Być BeZroBotny?ZaSkakujące

reZultaty

Wyjedź
do BrukSeli

R E K L A M A

315791-Ogloszenie kuponowe-Gliwice128x88.indd   1 12-12-21   14:36

Bioenergoterapeuta
Józef�Wrzałek�przyjmuje�od
wielu�lat,�w�biurowcu�przy
ul.�Toszeckiej�101,�pok.�315

Pomaga�m.in.�w�schorzeniach:
▪układu�oddechowego
▪układu�krążenia�i�serca
▪układu�pokarmowego
▪chorobach�nerek�i�wątroby
▪chorobach�kobiecych
▪chorobach�dziecięcych
▪migrenach
▪alergiach
▪tarczycy
▪cukrzycy
▪chorobach�nowotworowych

źródło: gliwice.eu
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Zarząd Dróg Miejskich wyłonił
wykonawcę prac remonto-
wych mostu nad Kłodnicą.

Dzięki inwestycji z moderni-
zowanego odcina znikną m.in.
tory tramwajowe. ZDM pla-
nuje także wymianę na-
wierzchni jezdni, chodników
i dylatacji bitumicznych. Za-

kres prac obejmuje m.in. za-
bezpieczenie antykorozyjne,
remont ścian oporowych wraz
z wymianą balustrad. 

Spośród nadesłanych ofert,
najkorzystniejsza okazała się
propozycja gliwickiego
PRUiM-u wyceniona na 757
152,96 złotych. W przetargu

wystartowały m.in. Banimex,
Most, Tryton S.C. Wstępnie,
ponowne oddanie przeprawy
ma nastąpić wraz z końcem
października 2013. Wraz z
podpisaniem umowy wyko-
nawca przedstawi harmono-
gram prac. 

Od niedawna na przystankach
autobusowych stawiane są
duże skrzynie. Od razu wzbu-
dziły ciekawość pasażerów.
To nowoczesne automaty Ślą-
skiej Karty Usług Publicznych.
Na terenie całego wojewódz-
twa ma stanąć 109 automatów

ŚKUP, które pomogą dołado-
wać kartę lub kupić tradycyjny
bilet. 
Urządzenie przypominające
klasyczny bankomat ma ułat-
wić życie mieszkańcom. Co
ważne, obcokrajowcy będą
mogli płacić za ew. dołado-

wanie w euro. W centralnej
części automatu znajdzie się
15-calowy, dotykowy wyświet-
lacz. Po prawej stronie znajdzie
się swoisty wpłatomat przyj-
mujący gotówkę i karty płat-
nicze.

cZarne SkrZynki
na prZyStankach
autoBuSoWych

R E K L A M A

R E K L A M A

w Gliwicach

Znikną tory Z ul. ZWycięStWa.
Wyłoniono WykonaWcę

69zł

Moduł reklamowy


323 325 096
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Baran 21.03-20.04
Nie da się ciągle żyć w ra-
dosnych pląsach. W tym ty-
godniu możesz odczuć
odpływ pozytywnej energii.
A to za sprawą gorszej kon-
dycji zawodowej. 

Byk 21.04-20.05
Niestety wyniki ekono-
miczne będą rozczarowu-
jące. Zamiast się dołować,
wykrzesz energię do no-
wych wyzwań. Pamiętaj,
że w życiu nie ma nic sta-
łego.

Bliźnięta 21.05-21.06
Zwłaszcza, że od dawna cię
ostrzegali. Koniecznie
sprawdź swój poziom cho-
lesterolu. Stres i „śmie-
ciowe” posiłki spustoszyły
twój organizm.

Rak 22.06-22.07
Tak bardzo pochłoną cię za-
wodowe wyzwania, że nim
się zorientujesz, w firmie
będziesz spędzać po 16 go-
dzin. Twoja postawa jest
absurdalna.

Lew 23.07-23.08
Nadchodzące zmiany są
nieuniknione. Z jednej
strony wywołują lęk, ale
równocześnie popychają do
kreacji zawodowej. Za do-
tychczasowe „trzymanie się
w siodle” płaciłeś wysoką
cenę.

Panna 24.08-22.09
Postaraj się oddzielić sprawy
ważne od mniej istotnych.
W weekend trochę poleniu-
chuj, ale także wymyśl jakąś
formę aktywności.

Waga 23.09-23.10
Sam sobie jednak stworzy-
łeś taką katorgę. Z zarobio-
nych przez ciebie pieniędzy
co najwyżej ucieszy się le-
karz i rehabilitant.

Skorpion 24.10-22.11
Zmęczenie psychiczne
przełoży się na napięcie
mięśniowe. Także możesz
odczuwać bóle nóg zwią-
zane z osłabionym krąże-
niem.

Strzelec 23.11-21.12
Ciepła posadka uśpiła w
tobie młodość i ambicje.
Zmiany rozpocznij od hi-
gienicznego trybu życia. Pa-
miętaj o śniadaniu bogatym
w białko i dużą ilość owo-
ców i warzyw.

Koziorożec 22.12-
20.01
Spróbuj w tym tygodniu
wykrzesać z siebie wenę
twórczą. Tylko praca wyko-
nywana z pasją daje ci sa-
tysfakcję. To także może
przełożyć się na wymierne
korzyści finansowe. 

Wodnik 21.01-19.02
Jeśli startujesz do nowego
konkursu, przygotuj się do
wielostopniowego wysiłku.
Pod koniec tygodnia spot-
kasz swoją miłość sprzed lat.

Ryby 20.02-20.03
Póki co pełnisz w firmie
rolę figuranta. Niestety
swoje frustracje przenosisz
na środowisko prywatne.
Jak tak dalej pójdzie - doj-
dzie do poważnych pertur-
bacji. 

 Wacława (poniedziałek)

— jest kobietą żywiołową, aktywną,
stale poszukującą takich aspektów
życia, które mogłyby umożliwić jej
ocenę własnych możliwości. Z reguły
osiąga świetne wyniki w każdym
przedsięwzięciu, jako że we wszystkie
swoje działania wkłada całe serce.
Bywa zbyt gadatliwa.

 Julia (wtorek)

— to kobieta miła, dobra i bardzo
kulturalna. Najczęściej wyróżnia się
w swoim zawodzie. Ze względu na
swój talent ma szansę stać się dobrą
i sławną aktorką. Bywa, że jest od-
bierana jako osoba żądna władzy.
Potrafi samodzielnie prowadzić duże
interesy i osiągać niemałe wyniki.
Julia zawsze wszystko dokładnie
analizuje. Lubi dobrze wyglądać.

 Stefan (środa)

— to mężczyzna konserwatywny,
ma stałe przekonania i potrafi bronić
swoich idei. Jest kulturalny, ambitny
i inteligentny. Jest wrażliwy na oto-
czenie, potrafi radzić i pomagać in-
nym. Stefan to typ człowieka, który
daje się kochać i szanować. Kocha
swoją żonę, lubi dzieci, ceni dom
i rodzinę, do której ma szacunek.
Mówi się, że jest złotą rączką.

 Alicja (czwartek)

— potrafi odnaleźć się wszędzie.
Jest towarzyska, ma wielu przyjaciół.
Jest lubiana. Osoba o tym imieniu
jest zaradna i twórcza. Może być
nauczycielem, muzykiem, lub lite-
ratem. Jest doskonałą kucharką.
Alicja jest typem marzycielki. Jej
cechy to: poczucie humoru, rozwaga,
systematyczność. Lubi działać sku-
tecznie, ale bez rozgłosu. 

 Włodzimierz (piątek)

— jest człowiekiem o wygórowanych
ambicjach, który stale uważa, że jest
niedoceniany. Ma dużą wiedzę i po-
trafi odnaleźć się w każdym towa-
rzystwie. Ma szansę osiągnąć wysoki
szczebel władzy. Wiesław jest miły,
zabiegany, układny i chce wszystkim
dogodzić, przez co zraża do siebie
ludzi.

 Agnieszka (sobota)

— osoby o tym imieniu są wrażliwe,
spokojne, mają duże poczucie od-
powiedzialności, poczucie humoru.
Agnieszka ma charakter stały i nie
narzuca innym swojej woli. Jej cechy
to odwaga, niezależność myślowa
i w działaniu. Jest wzorową matką
i dobrą nauczycielką. Agnieszki mają
dużo przyjaciół.

 Bartosz (niedziela)

— w przeciwieństwie do Bartłomieja,
jest osobą spokojną, opanowaną,
poważną i odpowiedzialną, a rów-
nocześnie upartą. Lubi towarzystwo
innych ludzi, ale równocześnie nie
przepada za całonocnymi imprezami
– o wiele bardziej ceni sobie dobry
sen. Jest bardzo obowiązkowy
i chętnie podejmuje się trudnych za-
dań, choć równocześnie zdarza mu
się czasami nadmierne roztargnienie
czy rozkojarzenie. 
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OGŁOSZENIE
Poszukujemy osób do rozdawania gazety Tydzień w Gliwicach.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Telefon: 323 325 096   e-mail: sekretarz@dzisiajwgliwicach.pl
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