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Bar tło miej Wnuk: W ja ki spo sób roz -
po czął pan pra cę w He ine ke nie?
To masz Król: W pol skim He ine -
ke nie, czy li w Gru pie Ży wiec
roz po czą łem pra cę w 1999 ro ku
w ra mach pro gra mu ma na dżer -
skie go dla ab sol wen tów. Pro ces
re kru ta cyj ny był wie lo eta po wy,
po czy na jąc od ko niecz no ści
prze sła nia CV i for mu la rza apli -
ka cyj ne go, przez roz mo wy re -
kru ta cyj ne i te sty w War sza wie
i w Żyw cu, a koń cząc na kil ku -
dnio wym tzw. cen trum oce ny
i uczest nic twie w grze biz ne so -
wej w Am ster da mie. Fi nal nie
wy bra no trzy oso by.

Dla cze go aku rat pan zna lazł się
wśród wy bra nych?
Wpa dłem w oko kie row nicz ce
ds. re kru ta cji (śmiech). Na opo -
wia da łem też, że bar dzo lu bię pi -
wo, co zresz tą by ło i do dzi siaj
jest praw dą.

Dla cze go ta pra ca?
Stu dio wa łem mar ke ting. Po cią gał
mnie świat re klam, two rze nia
ma rek, wpły wa nia na co dzien ne
de cy zje mi lio nów lu dzi. Pro gram
sta żo wy w Żyw cu miał obej mo -
wać pro jekt za gra nicz ny, a w dal -
szej per spek ty wie moż li wość
pra cy w mię dzy na ro do wej sie ci

He ine ke na. No a już wte dy po -
cią gał mnie świat, czy choć by
sam tyl ko – jak pi sał Ry szard Ka -
pu ściń ski – „mi stycz ny akt prze -
kra cza nia gra ni cy” (pań stwo wej
oczy wi ście).

No i ta mię dzy na ro do wość się zre -
ali zo wa ła, sko ro te raz pra cu je pan
i miesz ka w Ho lan dii.
Mię dzy na ro do wo za czę ło już być
pod czas sta żu. Pra co wa łem w ze -
spo le z oso ba mi kil ku na ro do wo -
ści, by łem na szko le niu w Sta -
nach, kil ka ra zy w Ho lan dii.
Do dzi siaj pa mię tam wy pie ki
na twa rzy, kie dy do wie dzia łem

się, że mam le cieć na trzy mie -
siącz ny pro jekt do He ine ke -
na na... Wy spy Ba ha ma. 

To kierunek raczej kojarzący się
z beztroskimi wakacjami, niż
pracą...
To oczy wi ście by ła przy go da
i cie ka we do świad cze nie. Ale
bez tro sko i wa ka cyj nie by ło tyl -
ko przez pierw sze dwa ty go -
dnie. Po tem czar ustą pił pro zie
za wo do we go ży cia. Pro jekt był
wy ma ga ją cy, a współ pra ca
z ludź mi tak od mien ny mi kul tu -
ro wo i o ety ce pra cy po zo -
stawia ją cej wie le do ży cze nia
by ła spo rym wy zwa niem. Pa -
mię tam sta ty sty ki, we dług któ -
rych po nad po ło wa Eu ro pej czy -
ków wy sy ła nych tam na kon -
trakt do spół ki He ine ke na re zy -
gno wa ła przed za koń cze niem
kon trak tu.

Po tem przez wie le lat pra co wał
pan w Pol sce. Czy wte dy by ło
mniej mię dzy na ro do wo?
I tak, i nie. Przez wie le lat od -
po wia da łem za mar ke ting du -
żej, lo kal nej mar ki Gru py Ży -
wiec. Biz ne so wo więc zaj mo -
wa łem się pol skim ryn kiem.
Jed nak więk szość pro duk cji re -
kla mo wych re ali zo wa nych by ło
w kra jach z pięk ną, gór ską sce -
ne rią i prze wi dy wal ną po go dą.
Po dró żo wa łem w związ ku
z tym do Re pu bli ki Po łu dnio -

wej Afry ki, No wej Ze lan dii czy
Ar gen ty ny. 

Mam co raz więk sze wąt pli wo ści,
czy na dal po win ni śmy uży wać
okre śle nia „pra ca”...?
Tak po win ni śmy, choć by dla te go,
że za to pła cą i to do brze (śmiech).
A po waż niej – pro duk cja re kla mo -
wa to jed no z naj bar dziej eks cy tu -
ją cych do świad czeń w pra cy mar -
ke tin gow ca. To mo ment, w któ -
rym mie sią ce in te lek tu al nych
zma gań prze kształ ca ją się w krót -
ki, 30-se ku ndo wy ma te riał fi lmo -
wy, któ ry ma prze ka zać esen cję
mar ki w atrak cyj ny spo sób. Ta ki
wy jazd jest z jed nej stro ny przy go -
dą, szan są po zna nia no we go kra ju
i moż li wo ścią współ pra cy z wie -
lo ma cie ka wy mi ludź mi – re ży se -
rem, ak to ra mi, sce no gra fa mi. Jest
też kom for to wy – wszyst ko jest
zor ga ni zo wa ne wraz z noc le ga mi
w do brych ho te lach i po sił ka mi
w do brych re stau ra cjach. Jest też
jed nak stres i od po wie dzial ność
za fi nal ny efekt, wie le trud nych
de cy zji do pod ję cia. 

A czy te do bre ho te le i re stau ra cje
przy zwy cza iły pa na do zwie dza nia
pry wat nie świa ta w po dob ny spo -
sób?
Je śli cho dzi o po dró żo wa nie pry -
wat ne, zde cy do wa nie bliż szy jest
mi kon cept „po dróż ni czej tu łacz -
ki”. Wa liz kę na kół kach za mie -
niam na ple cak, za bie ram bu ty

trek kin go we, san da ły, spodnie
„bo jów ki”. Sy piam w nie dro gich
ho te lach, bez wcze śniej szych re -
zer wa cji. Ja dam w nie dro gich re -
stau ra cjach, naj le piej tam, gdzie
prze sia du ją lo kal ni miesz kań cy.
Mam plan, ale ła two go zmie -
niam, je śli przyj dzie mi na to
ocho ta.

Ro zu miem, że od wie dził pan wie le
kra jów. 
Tak. Ja kiś czas te mu roz po czą -
łem za ba wę w li cze nie kra jów,
któ re od wie dzi łem. To pew nie
dla te go, że na stu diach by łem do -
bry ze sta ty sty ki (śmiech). Do -
tych czas by łem w 80 kra jach,
na wszyst kich kon ty nen tach po -
za An tark ty dą. 

Któ re kra je by ły dla pa na naj bar -
dziej eg zo tycz ne i za co je pan po -
ko chał?
Ku bę – za pięk nych lu dzi, fil mo -
wą sce ne rię Ha wa ny i sal sę. Ne -
pal – za od mien ność kul tu ro wą
i peł ne wy ra zu twa rze miesz kań -
ców. La os – za bez tro ski, po zy -
tyw ny (mi mo bie dy) sto su nek
do ży cia La otań czy ków.
Oman – za nie sa mo wi tą go ścin -
ność wo bec tu ry stów i tra dy cyj ny
styl ży cia. Ma ro ko – za fe rię
barw i za pa chów. Is lan -
dię – za nie praw do podob ne, księ -
ży co we kra jo bra zy.

           reklama

W kolejnym odcinku cyklu wywiadów z absolwentami Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach rozmawiamy z Tomaszem Królem, wieloletnim
pracownikiem Heinekena, obecnie marketing managerem w centrali tej firmy
w Amsterdamie, dla którego codziennością są służbowe podróże, w tym
do takich miejsc jak Wyspy Bahama, RPA, Nowa Zelandia, Argentyna czy
Meksyk. – To naprawdę wymagająca praca, w której z pozoru egzotyczna
podróż to wiele godzin w samolocie, często krótki pobyt na miejscu,
spotkania i brak czasu na rozejrzenie się po okolicy – wyjaśnia Tomasz Król.
Co więc znaczy „Pracować i podróżować jak Król”? 

Patronem

merytorycznym

cyklu wywiadów

jest Uniwersytet

Ekonomiczny

w Katowicach

Pracować
i podróżować

jak Król
Przez wiele lat odpowiadałem
za marketing dużej marki Grupy
Żywiec. Produkcje reklamowe
realizowane były w krajach z piękną,
górską scenerią. Podróżowałem
w związku z tym do Republiki
Południowej Afryki, Nowej Zelandii
czy Argentyny – wspomina Tomasz
Król (na zdjęciu w Amsterdamie
po pracy)

Ar chi w
um

 To m
a sza Kró la

Tomasz Król będzie co jakiś czas gościł na łamach
„Panoramy” dzieląc się fotografiami i przemyśleniami ze
swoich podróży. Już we wrześniu przedstawimy jego zdjęcia
z Nepalu, który pokochał, jak sam mówi: „za odmienność
kulturową i pełne wyrazu twarze mieszkańców” 
(na zdjęciu charakterystyczne dachy hinduistycznych
swiątyń w Katmandu)


