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Hubert Szyburski
- tancerz BadBoys Group

udział w sesjach zdjęciowych, pokazach
i reklamach.
Wiem, że się uczysz.
Studiuję informatykę w Śląskiej Wyższej
Szkole Informatyki. Obecnie jestem na
siódmym semestrze, i przygotowuję się do
obrony pracy inżynierskiej.

HUBERT SZYBURSKI

- Tancerz BadBoys Group
Niezależny, pewny siebie i świetnie zorganizowany. Taniec to
dla Niego zabawa i przygoda.
Jest ratownikiem i tą właśnie pracę uważa za najważniejszą.
Tańczy dla tysięcy kobiet, ale czeka na tą jedną jedyną,
która odmieni jego życie.
Opowiedz nam coś o sobie. Czym zajmowałeś się do tej pory?
Od najmłodszych lat uprawiam sport,
w wieku dziewięciu lat zacząłem trenować
karate, następnie boks i kick-boxing. Trenując te sztuki walki osiągałem bardzo dobre
wyniki. Potem zacząłem pływać i również
w tej dziedzinie miałem świetne rezultaty.
Postanowiłem, że zostanę ratownikiem
i będę pomagał ludziom. Ukończyłem kurs
Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogo-
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towia Ratunkowego i od tej pory co roku
w okresie wakacji pracuję w tym zawodzie.
Startuję w zawodach ratowniczych - wygrywam je, organizuję i prowadzę zajęcia dla
dzieci z zakresu bezpieczeństwa nad wodą.
Cztery lata temu po raz pierwszy na poważnie zacząłem myśleć o tańcu i o tym, aby
tańczyć właśnie dla kobiet. Wtedy też zacząłem uczęszczać na zajęcia taneczne oraz
regularnie ćwiczyć na siłowni. Jestem tancerzem, fotomodelem i modelem. Biorę

Powiedz jak to się stało, że trafiłeś do
BadBoys Group i skąd pomysł, żeby tańczyć dla kobiet?
Taniec towarzyszy mi od kiedy tylko sięgam
pamięcią. Jako mały chłopak zawsze włączałem głośno muzykę i tańczyłem. Już
wtedy wiedziałem, że przyszłość będę wiązał z tą branżą. Lata mijały, a taniec cały
czas był nieodłączną częścią mojego życia.
Pewnego razu, kiedy byłem na wyjeździe
na Mazurach znajoma namówiła mnie
abym zatańczył dla jej koleżanki z okazji
urodzin. Przed występem miałem małą tremę, ale gdy zacząłem tańczyć i widziałem
jak zgromadzone kobiety reagują na każdy
ruch mojego ciała poczułem się świetnie.
Uczucie adrenaliny jakie mi towarzyszyło
podczas pokazu bardzo mi się spodobało.
Od jakiegoś czasu na bieżąco śledziłem poczynania grupy BadBoys i utwierdziłem się
w przekonaniu, że jest to najlepsza grupa
chippendalesów w Polsce. Wychodzę z założenia, że jeśli człowiek czegoś już się
w życiu podejmuje to powinien to robić
dobrze, dlatego też postanowiłem, że chce
tańczyć z najlepszymi. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności poznałem Damiana chłopaka z grupy, zakumulowaliśmy się i zaczęliśmy razem ,,balować”. Pewnego razu
zabrał mnie na jedną z imprez grupy BadBoys, abym zobaczył jak wygląda ich show
na żywo. Bardzo spodobało mi się ich profesjonalne podejście i perfekcjonizm podczas występów. Potem poznałem Dawida lidera grupy, który zaprosił mnie do
Warszawy na rozmowę, a ta zaowocowała
dalszą współpracą.
Czym jest dla Ciebie taniec?
Podoba mi się że robię to co lubię. A ilu ludzi jest zadowolonych ze swojej pracy? Ilu
ludziom praca daje satysfakcję? Ile jest osób
chętnie idących do pracy z uśmiechem na
twarzy? To co robię jest moim hobby. To zabawa i przygoda. Zwiedzam świat, poznaję
ciekawych ludzi i jeszcze mi za to płacą.
Tańcząc daję kobietom radość i zadowolenie, nikogo przy tym nie krzywdząc.
Masz jakieś hobby oprócz tańca i pływania?
Uwielbiam sportowe motory ścigacze, gdy
je prowadzę czuję się wolny. Jestem tylko ja
i motor, a celem jest droga.
Jak zareagowała Twoja rodzina, przyjaciele i znajomi na wiadomość, że chcesz tańczyć?

Moja mama wspiera mnie we wszystkim co
robię i zawsze służy mi dobrą radą. Gdy powiedziałem jej że będę tańczył dla kobiet
przyjęła to z uśmiechem na twarzy. Wiem
jednak, że martwi się by ludzie nie zaczęli
o mnie źle mówić. Nazwa chippendales jest
najczęściej źle i błędnie kojarzona, zwłaszcza przez starsze osoby. A nawet jeśli ludzie
wiedzą czym zajmuje się chippendales to
ich to bulwersuje. Branża, w której działam
jest postrzegana przez wielu ludzi jako bardzo kontrowersyjna. Staram się tym jednak
nie przejmować. Wiem co do mnie należy –
taniec, i wiem gdzie jest granica, której nie
można przekroczyć. Chętnie poznaję nowych ludzi i łatwo nawiązuję kontakty. Mam
mnóstwo znajomych. Nie ukrywam jednak,
że znaleźli się też i tacy, którzy odwrócili się
do mnie plecami. Ostatnio z powodu braku
czasu zaniedbuję swoich serdecznych przyjaciół, mam nadzieję, że mi to wybaczą.
Jakie są relacje między Tobą a resztą chłopaków z grupy?
Mimo, że każdy z chłopaków jest inny i pochodzi z innej części Polski to świetnie się
dogadujemy. Mam z nimi bardzo dobry
kontakt, przy każdym spotkaniu jest bardzo
wesoło. Nie przesadzę mówiąc, że relacje
panujące w grupie są wręcz rodzinne. Możemy na siebie liczyć o każdej porze dnia
i nocy.
Masz czasem tremę przed występem?
Przed każdym występem mam małą tremę,
zawsze chcę dać z siebie wszystko by zrobić
niepowtarzalne show. Uważam, że każdy
jest tak dobry jak jego ostatni występ. Dlatego za każdym razem staram się być jeszcze
lepszy.
Czy zdarzają się słowa krytyki odnośnie
tego co robisz? Jak na nie reagujesz?
Lubię wysłuchać konstruktywnej i szczerej
krytyki, jest to dla mnie sygnał, że trzeba coś
poprawić i zmienić by było jeszcze lepiej.
Nie przejmuję się natomiast słowami wypowiadanymi z zawiści.
Patrząc na Ciebie widać, że dbasz o swoją
sylwetkę. Co robisz by tak wyglądać?
Sześć dni w tygodniu trenuję na siłowni, dodatkowo uprawiam dużo sportu miedzy innymi biegam, pływam no i oczywiście tańczę. Staram się zdrowo odżywiać, nie jadam
w fastfoodach, stosuje dietę niskotłuszczową z dużą ilością warzyw i owoców. Jestem
wolny od nałogów, nie palę tytoniu i nie piję
alkoholu.
Jesteś BadBboys-em, bohaterem ratującym ludzkie życie.
Na pewno nie uważam siebie za bohatera,
choć nieraz ryzykowałem własne zdrowie
i życie, aby nieść pomoc potrzebującym.
Przez pięć lat, od kiedy zostałem Ratownikiem WOPR, pracując nad morzem i jezio-
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rami w Polsce uratowałem wiele topiących
się osób. To cudowne uczucie, gdy patrzysz
jak reanimowana przez ciebie osoba zaczyna oddychać i odzyskiwać świadomość.
Opowiem o bardzo miłym zdarzeniu, które
miało miejsce dwa lata temu, gdy po pracy
razem z kolegami ratownikami zwiedzaliśmy niewielkie nadmorskie miasteczko Niechorze. Nagle podeszła do mnie mama 12-letniej dziewczynki, którą parę dni
wcześniej wyniosłem z morza. Kobieta zaczęła mi dziękować, przytuliła mnie a następnie rozpłakała się ze szczęścia. Zrobiliśmy sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie i do
dziś dnia dostaję od tych Państwa kartki
z życzeniami na święta.
Młody, wykształcony, wysportowany
i przystojny chłopak z rzeszą adoratorek.
Jak to możliwe, że taki facet jak ty nie ma
dziewczyny?
Głównym powodem jest to, że tryb życia,
który prowadzę nie sprzyja stałemu związkowi. Nie szukam dziewczyny na siłę, wiem
że przyjdzie jeszcze czas i ją spotkam. Czekam na kobietę, która odmieni moje życie.
Jakie kobiety Ci się podobają?
Nie mam ideału kobiety. Na pewno podobają mi się dziewczyny nietuzinkowe, które

mają w sobie ,,to coś”. Chciałbym żeby
moja dziewczyna mi ufała, nie starała się
mnie zmieniać, akceptowała i kochała mnie
takiego jakim jestem.
Jakie są Twoje plany na przyszłość?
Po uzyskaniu dyplomu inżyniera chcę kontynuować dalej naukę na studiach magisterskich i oczywiście nadal będę tańczył w grupie BadBoys. Dobrze wiem co chcę osiągnąć
w życiu i do czego dążę. Mam plany i cele,
które konsekwentnie realizuję, nie chcę jednak ich zdradzać. Dopiero zaczynam „nabierać wiatru w żagle”, powoli się rozkręcam i moje tak zwane „pięć minut” jeszcze
nie nadeszło. Gdy przyjdzie mój czas z pewnością o mnie usłyszycie.
Osoby czytające ten artykuł to przyszłe
panny młode, czego chciałbyś im życzyć
na nowej drodze życia?
Chcę wam życzyć dużo, dużo szczęścia
w życiu, abyście zawsze były szczęśliwe ze
swoimi partnerami. Zanim jednak staniecie
na ślubnym kobiercu pamiętajcie o imprezie w ostatnim dniu waszej wolności. Jeśli
chcecie, aby była niezapomniana zapraszam na stronę www.badboys.pl
Rozmawiała Marta Furmanek

Hubert Szyburski - tancerz BadBoys Group
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Internetowy sklep imprezowy
Przebrania i prezenty na Twój
wieczór panieński!
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