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Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak silnie zanie-
czyszczone jest nasze środowisko. Wiele działań podej-
mowanych jest w celu poprawy tej sytuacji. Niniejszym 
więc informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczy 
ponad 60 milionów na modernizację sieci ciepłowniczych 
w aglomeracji śląskiej, co znacznie poprawi komfort życia 
mieszkańców województwa śląskiego – więcej szczegółów 
w artykule. O poprawie naszego środowiska traktuje tak-
że inny artykuł – „Czyste Powietrze – program pisany dla 
zdrowia”. Dowiadujemy się, że 103 miliardy złotych Mi-
nisterstwo Klimatu, przy współudziale Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także 

Wojewódzkich Funduszy, chce przeznaczyć na walkę z zanieczyszczeniami powietrza. 
W tym wydaniu magazynu polecamy też Państwu kilka ciekawych wywiadów. Będzie 

więc rozmowa z Maciejem Dowborem, między innymi o zmieniającej się perspektywie 
zawodowej, znaczeniu krytyki w branży dziennikarsko-rozrywkowej i sile bezpośrednie-
go kontaktu z publicznością. Z kolei Jerzy Brzęczek, selekcjoner polskiej reprezentacji 
piłki nożnej opowiada o planach drużyny, o polskim futbolu, ale także wspomina swój 
pierwszy kontakt ze Stadionem Śląskim. Ponadto polecamy wywiady z Mateuszem Szym-
kowiakiem – młodym przebojowym prezenterem telewizyjnym, i Sanah – piosenkarką, 
o której mówi się, że jest nowym obliczem polskiej sceny muzycznej.  

Zachęcam gorąco do przeczytania artykułu o dziewczynie, która uprawia nietypową 
dyscyplinę sportową. Maria Muś jest członkiem narodowej kadry śmigłowcowej i jedyną 
Polką latającą tymi maszynami zawodowo. A co ciekawe – jest jedyną kobietą w Polsce 
wykonującą akrobacje śmigłowcem! Żadna kobieta na świecie jeszcze tego nie robiła – 
robi to tylko pięciu mężczyzn!

Ponadto Katarzyna Wojciechowska z kancelarii Duraj Reck i Partnerzy przybliży 
nam przepisy dotyczące ochrony danych, a ja polecam wycieczkę do Salalah – miasta 
w Omanie nad Morzem Arabskim. 

Serdecznie zapraszam do lektury 40. wydania naszego magazynu! 
Zachęcam do odwiedzania naszych stron www.silesiabl.pl oraz www.silesiaevent.pl, 

które staramy się na bieżąco aktualizować oraz zmieniać ich oblicze, jak również do 
ściągnięcia darmowej aplikacji Silesia Business & Life na tablety i smartfony.

Pozdrawiam, życząc przyjemnej lektury
Klaudiusz Sevkovic

Project Manager

SILESIA
BUSINESS & LIFE

www.silesiabl.pl www.silesiaevent.pl
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Ogranicza nas 
pewien sposób myślenia

SYLWETKA

Maciej DOWBOR

O zmieniającej się perspektywie zawodowej, znaczeniu krytyki w branży dziennikarsko-ro-
zrywkowej i sile bezpośredniego kontaktu z publicznością opowiada Maciej Dowbor.

– Nowy rok to zawsze nowe moż-
liwości, oczekiwania i plany. 

– Ten rok będzie na pewno inten-
sywny i to na kilku polach, na któ-
rych działam zawodowo. Na pewno 
nadal będę współpracował z radiem 
RMF, w którym prowadzę audycję. 
Z pewnością też nie zrezygnuję z roli 
producenta telewizyjnego. Niektóre 
projekty będę kontynuował, ale poja-
wią się też nowe, o których nie chcę 
teraz mówić w szczegółach. 

– O szczegóły nie będę dopyty-
wała, ale czy może Pan powiedzieć 
w jakiej dziedzinie będzie je Pan 
realizował?

– W tych projektach odnajdę, taką 
mam nadzieję, dziennikarskie speł-
nienie. Będą też dosyć angażujące, 
ale, niestety, nic więcej nie mogę te-
raz powiedzieć.

– Ale o programie „Twoja twarz 
brzmi znajomo” możemy mówić 
bez tajemnic…

– Tak, to przedsięwzięcie, z którym 
silnie się utożsamiam. Aktualnie re-
alizujemy już trzynasty sezon, co jest 
sytuacją bezprecedensową. Siódmy 
rok na ekranach bez przerwy w dzi-
siejszych czasach to naprawdę coś 
wyjątkowego. Do tego ciągle towa-
rzyszy nam dobra oglądalność. To 
jest źródłem sporej satysfakcji, ale 
też efektem dużego wysiłku, który 
cały zespół wkłada w kreację każde-
go sezonu. 

– Co jest esencją sukcesu w tym 
przypadku?

– Z pewnością talent uczestników, 
dobre jury i – co mówię z pewnym 
przymrużeniem oka – udani prowa-
dzący. W sumie to wszystko tworzy 
całość, która za każdym razem nie 
pozwala oderwać wzroku od ekranu. 
Myślę też, że sama formuła progra-
mu jest ciekawa. Różni się od tych, 
które zostały przyjęte w innych tego 
typu produkcjach telewizyjnych. 
W programie każdorazowo pojawia 
się również element zaskoczenia. 
Ten program to nie typowy talent 
ani celebrity show. Jego uczestnicy 
nie są przypadkowi, każdorazowo 
są to osoby związane z branżą arty-
styczno-rozrywkową. Nie zawsze 
są powszechnie znani, ale mają wy-
jątkowe zdolności. Często działają 
poza światłem jupiterów, na przy-
kład na deskach teatru czy w sieci. 
Ten program pozwala im rozwinąć 
ich warsztat i umiejętności. Ponadto 
aspekt charytatywny sprawia, że na-
biera on nowego sensu.

– W skali od jednego do pięciu 
jak silna jest konkurencja w pro-
gramie?

– O dziwo, w programie 
nie występuje typowy 
wyścig szczurów, co jest 
jego kolejnym atutem. 
Owszem, trzeba się wykazać 
i w tym sensie udowodnić swój 
talent. Jednak nie za wszelką cenę… 

Co często zaskakujące, oceny jury po-
szczególnych uczestników nie zawsze 
pokrywają się z odczuciami publicz-
ności. Ocena w tym programie to tylko 
dodatek. Pamiętam wiele występów, 
które nie zakończyły się typowym 
sukcesem, jednak były imponujące. 

– W Pana zawodzie też można 
mówić o wyścigu szczurów…

– Jest rywalizacja, ale kiedyś chyba 
była większa. Być może odczuwałem 
ją bardziej, bo byłem mniej pewny 
siebie i tego, co potrafię w tym zawo-
dzie. Będąc początkującym w danej 
dziedzinie, zawsze narażamy się na 
większą krytykę. Dzieje się tak wła-
ściwie z założenia. Czasem taka kry-
tyka bazuje na dobrej intencji i wte-
dy może wywołać pozytywny efekt, 
a więc kształtować dobre wzorce czy 
właściwy warsztat nowicjusza. 

– Z wiekiem presja zawodowa po 
prostu mija.

24 SILESIA BUSINESS & LIFE
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– Z czasem się zmniejsza, bo po 
pierwsze – zdobywając doświadcze-
nie popełniamy coraz mniej błędów. 
A po drugie – zyskujemy pozycję za-
wodową i naszym „przeciwnikom” 
czasem zwyczajnie nie wypada kie-
rować pod naszym adresem krytycz-
nych słów. 

– A Pan dzisiaj broni się swoją 
dobrą pozycją w branży. 

– W swojej karierze doszedłem do 
punktu, w którym chyba mam dobre 
notowania. Jednocześnie z wiekiem 
uodporniłem się na krytykę otocze-
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nia. Moja sytuacja od zawsze była 
trudna z racji znanego nazwiska. 
W branży dziennikarskiej czy roz-
rywkowo-estradowej rodzinne kono-
tacje to zawsze okazja do większego 
ataku. Z jednej strony znane nazwi-
sko często pomaga szybciej zaistnieć 
w tym świecie. Z drugiej strony oce-
na dokonywana przez publiczność 
bywa znacznie bardziej brutalna. 

– Przez lata ugruntował Pan 
swoje miejsce w branży, to pewne. 
Ale coś też musiało się wydarzyć 
w przeżywianiu przez Pana zawo-
dowej rzeczywistości. 

– Kluczowe jest to, że wiem, co 
potrafię, a czego nigdy się nie podej-
mę w sferze zawodowej. Dzisiaj nikt 
nie skrzywdzi mnie, zarzucając mi, 
że wszystko co osiągnąłem zawdzię-
czam układom. Od niemal dwudzie-
stu lat bowiem pracuję dla różnych 
stacji komercyjnych, które kierują 
się zyskiem i nie pozwolą sobie na 
„przechowywanie” w zespole znajo-
mych innych znajomych. 

– Reasumując, bez układów, choć 
„obciążony” nazwiskiem, przeszedł 
Pan bogatą w różne doświadczenia 
drogę zawodową zanim został Pan 
znanym i rozpoznawalnym Macie-
jem Dowborem… 

– Takiej kariery nie planowałem. 
Nawet kończąc liceum miałem inną 
wizję w głowie. Zaczynałem od stu-
diów na Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Warszawie, ale szybko 
je rzuciłem. Przez pewien okres pra-
cowałem w agencji PR, gdzie spotka-
łem się po raz pierwszy ze środowi-
skiem dziennikarskim. Potem przez 
przypadek, towarzysząc ówczesnej 
dziewczynie, wziąłem udział w za-
jęciach na Wydziale Dziennikarstwa 
UW, które wydały mi się bardzo in-
teresujące. I niemal z marszu zdałem 
na te właśnie studia. Początkowo wi-
działem siebie w „twardym” dzien-
nikarstwie, czyli politycznym lub 
wojennym. Jednak z racji sportowej 

przeszłości przylepiło się do mnie 
to sportowe. Najpierw w radiowej 
„Trójce”, a potem w kolejnych me-
diach, w których pracowałem. Czy 
to był TVN, czy telewizja publiczna 
jakoś zawsze byłem przypisany do 
dziennikarstwa sportowego. Wtedy 
jeszcze myślałem, że będę funkcjo-
nował w mediach, ale nie tak, jak 
moja mama.

– Radiowa „Trójka” – jakie to 
było doświadczenie dla młodego 
adepta dziennikarstwa?

– Po pierwszym roku studiów na 
Uniwersytecie Warszawskim, pod-
czas wakacji – był to rok 1999 – nie 
mając pomysłu na spędzenie wolne-
go czasu zdecydowałem się na odro-
bienie praktyk studenckich. Miałem 
jeszcze na nie czas, ale wtedy stwier-
dziłem, że wolę to zrobić od razu. 
Zaczęło się właśnie od „Trójki”. 
Początkowo nic nie robiłem, ale po 
kilku dniach ktoś z redakcji zapytał 
„kto zna się na sporcie?”. Odpowie-
działam, że ja, i tak się to zaczęło. 

– A potem wszystko poszło 
z przysłowiowej górki.

– Zaczęło się od nagrania radio-
wej sondy, która poszła na antenę 
i za którą dostałem pierwsze, co 
prawda drobne, ale jednak własne, 
pieniądze. Były symboliczne, ale ta 
sytuacja stała się takim zapalnikiem. 
Pomyślałem: „może to rzeczywiście 
miejsce dla mnie?”. Szybko też oka-
zało się, że mam ku temu predyspo-
zycje, choć oczywiście początkowo 
byłem trochę „drewniany” w swoim 
warsztacie dziennikarskim. W sumie 
w tej rozgłośni spędziłem dwa lata.

– Kto na tym etapie był Pana 
mentorem?

– Michał Olszański, którego po-
znałem właśnie w „Trójce”. Odci-
snął istotne piętno na mojej karierze. 
Jemu – bardziej niż mojej mamie, 
którą bardzo cenię – zawdzięczam, 
że moja ścieżka zawodowa tak się 

dalej potoczyła. Wiadomym jest, że 
bardziej komfortowo jest nam rozma-
wiać o trudnych sprawach, również 
zawodowych, z zaufanym dobrym 
kolegą czy koleżanką, niż z kimś tak 
bliskim jak rodzic. Poza tym nieła-
two spotkać w pracy ludzi, którzy 
rzeczywiście mają osobowość, talent 
i jednocześnie są otwarci na to, aby 
przekazać swoją wiedzę innym. 

 
– Był jakiś moment zwątpienia?
– Była taka chwila, w której wła-

ściwie z dnia na dzień powiedzia-
łem, że odchodzę. Michał dzwonił 
do mnie niemal co tydzień i pytał za 
każdym razem czy przestałem się już 
obrażać. Po pół roku wróciłem do re-
dakcji. Dlatego mogę powiedzieć, że 
dzięki niemu wytrwałem w tym za-
wodzie. Jednak później popełniłem 
pewien błąd… Pojawiła się propo-
zycja współpracy ze stacją TVN24, 
która poszukiwała dziennikarzy 
newsowych. W tamtym okresie to 
była nowa, dobrze zapowiadająca się 
stacja telewizyjna. Zdecydowałem 
się, ale równocześnie zrezygnowa-
łem z radia. 

– Zero-jedynkowa decyzja.
– Miałem błędne przekonanie, że 

nie można pracować równocześnie 
dla dwóch typów mediów. W tej 
branży wiele osób pracuje 
w telewizji i radiu czy w no-
wych mediach. To norma 
i takie zestawienie ze sobą 
koreluje. Oczywiście przy 
założeniu, że czasowo je-
steśmy w stanie to zgrać. 
Trzeba też pamiętać, że 
w mediach mało kto 
pracuje etatowo, zwy-
kle jest to określony 
wymiar czasowy. 
A wracając do mojej 
nietrafionej decy-
zji z przeszłości, 
to rezygnując 
ze współpracy 
z „Trójką”, na 

26 SILESIA BUSINESS & LIFE
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moje miejsce ściągnąłem do redak-
cji mojego najlepszego kumpla ze 
studiów, który zresztą później zrobił 
tam zawrotną karierę. Do dziś się 
przyjaźnimy. Jednak z tego powodu 
przez niemal piętnaście lat nie mia-
łem kontaktu z radiem. 

– Jak Pan wrócił na radiową an-
tenę?

– Pewnego dnia mój przyjaciel Ma-
ciek Rock, z którym naprawdę mam 
dobrą i szczerą relację, zapropono-
wał, że skoro tak bardzo chcę wrócić 
do radia, to on porozmawia z szefa-
mi RMF-u. W ten sposób nasze drogi 
z radiem znowu się spotkały i tak jest 



SILESIA BUSINESS & LIFE12

do dziś. Bardzo to cenię. Od pięciu 
lat pracuję dla RMF-ki i uważam, że 
jest to jedna z fajniejszych rzeczy ja-
kie robię w życiu. 

– Radio i telewizja. Możemy je 
porównać?

– Radio w moim przekonaniu to 
poligon doświadczalny dla ludzi, 
którzy chcą potem pracować w tele-
wizji. W sensie warsztatowym radio 
pod wieloma względami wymaga 
zdecydowanie więcej umiejętności. 
Niby jest łatwiej, bo można sobie na-
pisać pewne treści na kartce i je po 
prostu odczytać. Jednak to tylko po-
zory. Radio nie wybacza ciszy. Nie 
można również na jego antenie „za-
grać” twarzą czy ciałem, albo ruchem 
zastąpić deficyt głosu lub wypowie-
dzi. W radiu wychodzą na światło 
dzienne wszelkie braki warsztatowe, 
np. w zakresie dykcji czy ogólne-
go przygotowania do tematu, który 
mamy prezentować. Liczy się szyb-
kość reakcji, błyskotliwość i tak pro-
zaiczna sprawa jak znajomość języ-
ka polskiego. Poza tym w radiu sami 
jesteśmy sobie sterem, żeglarzem 
i okrętem. Sam zauważyłem, że po 
powrocie na radiową antenę popra-
wił mi się warsztat, który wykorzy-
stywałem w telewizji. Radio jest dla 
zawodowców, a mówię to z pozycji 
kogoś, kto już wiele na takiej antenie 
przeszedł. Choć kiedyś myślałem zu-
pełnie inaczej… 

– Telewizję z kolei tworzymy ze-
społowo, a to istotna różnica. 

– Pracując na antenie telewizyjnej 
korzystamy zazwyczaj ze wsparcia 
sztabu ludzi. Niezależnie od tego, 
czy to serwis informacyjny, czy 
program rozrywkowy, to zawsze 
w porównaniu z radiem wielka pro-
dukcja. Przykładowo, prowadząc 
poranne audycje w radiu RMF FM 
najczęściej byliśmy sami, ewentual-
nie obok pracował jeden dziennikarz 
z niusów. Często nie było z nami na-
wet wydawcy. Musieliśmy kontrolo-

wać każdy etap tworzenia przekazu 
samodzielnie. 

– Najbardziej bezpośredni kon-
takt z odbiorcą, niemalże twarzą 
w twarz, dają wydarzenia kultu-
ralno-rozrywkowe, które Pan pro-
wadzi.

– Lubię pracować na estradzie. 
Prowadzenie masowych wydarzeń, 
to coś, co sprawia mi dużą przyjem-
ność. Szczególnie ważne jest to, że na 
bieżąco odczuwam reakcję publicz-
ności. Czy są to bardziej kameralne 
imprezy, czy te o zasięgu masowym, 
to zawsze dają takiego pozytywnego 
kopa. Po prostu lubię ludzi i to chyba 
kwintesencja mojej pracy. Bliski, re-
alny kontakt z drugim człowiekiem 
pozwala nam od razu ocenić czy to, 
co prezentujemy, dociera do niego 
zgodnie z naszą intencją.

– Na szczęście wciąż odnajduje-
my się w takich kontaktach, choć 
trendy szeroko rozumianej komu-
nikacji międzyludzkiej chcą nas 
inaczej ukierunkować.

– Jestem pokoleniem, dla którego 
kontakt bezpośredni jest najbardziej 
wartościową formą komunikacji. Co 
nie znaczy, że nie preferuję korzysta-
nia z social media. Z jednej strony 
obserwuję, że starsze pokolenie ge-
neralnie nie opiera się tym trendom. 
Z drugiej jednak nie możemy się 
ograniczać w relacjach międzyludz-
kich tylko do mediów społeczno-
ściowych. 

– Pan stara się być w sieci przede 
wszystkim poprzez obraz, używa 
Pan Instagrama.

– Wydał mi się najmniej angażu-
jący w byciu odbiorcą. Oczywiście 
zaczynałem od Facebooka, ale z cza-
sem doszedłem do wniosku, że poja-
wia się w jego przestrzeni wiele tre-
ści przepełnionych żalem czy innymi 
negatywnymi emocjami. Natomiast 
mam wrażenie, że Instagram opie-
ra się na pozytywnych wartościach 

i uczuciach. Jednocześnie w ostat-
nim czasie zaczynam być aktywny 
również na YouTubie i TikToku, 
tworząc wspólny kanał z moją żoną 
– Dowbory Be Happy. Widzę olbrzy-
mią przyszłość w tworzeniu nieza-
leżnych treści wideo do Internetu. 

– Czyli nie zaklina Pan rzeczywi-
stości w tym zakresie? 

– Można mówić, że ten cały wir-
tualny świat jest pozbawiony sensu, 
negować jego istnienie, ale on jest 
i będzie. To nieuniknione. A poza tym 
chcę rozumieć swoją córkę i w tym 
kontekście być fajnym tatą.

– W tym świecie wirtualnym lu-
dzie czasem odnajdują się i tworzą 
związki, może nie na całe, ale przy-
najmniej na jakąś część życia.

– To cecha naszych czasów. Ge-
neralnie mi to nie przeszkadza. 
Przyznaję, że zdarzały się sytuacje, 
w których poznawałem kogoś wir-
tualnie, a gdy spotkaliśmy się w rze-
czywistości, to miałem poczucie, że 
znamy się od lat. Jednocześnie nie 
mam takich doświadczeń w zakresie 
spraw damsko-męskich, bo w mo-
ich czasach ludzie tworzyli związki 
w tradycyjnych okolicznościach.

– Mam wrażenie, że ciągle od-
działują na nas dwie siły – jedna 
nas unifikuje, druga zachęca do 
bycia innym, oryginalnym. 

– Świat się kurczy. Mówimy od tylu 
lat o globalizacji różnych przestrzeni 
życia. Zjawisko to w pewnych dzie-
dzinach jest bardzo pożądane, w in-
nych trochę mniej. Kiedyś było więcej 
szeroko rozumianej różnorodności 
wśród ludzi, ale wtedy często nie było 
do niej dostępu z przyczyn czysto 
technicznych czy fizycznych. Obecnie 
jest odwrotnie. Często okazuje się, że 
jakaś pasja, doświadczenie czy kon-
kretny przedmiot łączy ludzi z róż-
nych części kuli ziemskiej czy kręgów 
kulturowych. Ale jak wszystko, tak 
i Internet ma swoje cienie i blaski. 

12 SILESIA BUSINESS & LIFE
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– Dostrzega Pan już różnice po-
koleniowe, gdy porównuje się Pan 
z tzw. pokoleniem Z, dla którego 
świat cyfrowy istnieje od zawsze?

– Trochę zazdroszczę dwudziesto-
latkom, bo czują się obywatelami 
świata znacznie bardziej niż moje 
pokolenie. W wielu przypadkach 
nie boją się podbijania świata. Takie 
postawy, gdy ja miałem dwadzieścia 
lat, były raczej jednostkowe. W per-
cepcji młodych ludzi kompletnie nie 
funkcjonuje piętno kraju postkomu-
nistycznego, które tak bardzo kiedyś 
nas obciążało. Pamiętam w kontak-
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tach, które nawiązywałem z kolegami 
z zagranicy, to poczucie bycia bied-
niejszym, zacofanym, w gorszym po-
łożeniu, i to w różnych wymiarach. 

– Bo istotne jest chyba też to, jak 
sami budujemy sobie pogląd na to, 
co nas otacza?

– Niezależnie od czasów, w któ-
rych żyjemy, zawsze najbardziej 
ogranicza nas określony sposób my-
ślenia. Jest nam narzucany lub też 
sami go przyjmujemy i z czasem nie 
weryfikujemy. Kiedyś wiele rzeczy 
mnie ograniczało, ale przez lata wy-
pracowałem w sobie mechanizm ra-
dzenia sobie z tymi barierami. Nawet 
z tak prozaicznymi jak wiek. 

– Nieustannie się z nim konfron-
tujemy. 

– Czas mija i to widać w naszym 
ciele, ale też w naszej mentalności. 
To jest nieubłagane. Dla mnie waż-
nym momentem były czterdzieste 
urodziny. Wtedy najsilniej poczu-
łem, że się zmieniam i że pewne 
drzwi zamknęły się już bezpowrot-
nie, że pewnych rzeczy już nie osią-
gnę. Zmiana wyglądu czy kondycja 
zdrowotna, z tym ciągle się mierzę. 
Pozostać mentalnie i fizycznie mło-
dym, ale bez sztucznej ingerencji, to 
chyba właściwy kierunek. 

– W życiu ważny jest umiar – jak 
by go Pan zdefiniował?

– We wszystkim, co robimy – zdro-
wy rozsądek. To oczywiste. Świa-
dome korzystanie z tego, co nam 
przynosi życie. To również coś, co 
ciągle sobie powtarzamy. Nie czuję 
się autorytetem, który może tworzyć 
definicje życia z umiarem. Sami to 
określmy, indywidualnie. Od wie-
ków jesteśmy podatni na uzależnie-
nia, dlatego tak trudno te oczywisto-
ści wprowadzać w praktykę.

– Gdy coś staje się naszym pro-
blemem, to najczęściej najpierw 
widzą to inni.

– Idealnie byłoby, gdybyśmy sami 
zauważali, że nasze zachowanie czy 
skłonność staje się dominująca w ży-
ciu i zaczyna nas obciążać. Wtedy 
zapewne powiedzielibyśmy sobie: 
stop, przestań siedzieć ciągle z tele-
fonem w ręku, spędź więcej czasu 
z rodziną. Jednak w rzeczywistości 
nieidealnej ten sposób działania nie 
występuje. Najczęściej jest tak, że 
początkowo problemu nie dostrze-
gamy, a po jakimś czasie tracimy 
kontrolę nad naszym życiem. Znam 
ludzi, którzy poprzez swoje pasje, 
które w pewnym momencie stały 
się nadmiernie uzależniające, stracili 
prawdziwe wartości. 

– Gdy ma się nielimitowany czas 
pracy, jak w Pana zawodzie, to 
można przekroczyć tę zdrową gra-
nicę.

– Staram się na bieżąco anali-
zować swoją sytuację zawodową 
i odnosić ją do innych sfer życia, 
zwłaszcza rodziny. Faktycznie moja 
profesja wymaga spojrzenia często 
trzeźwym, surowym okiem na to, 
co się w niej robi, w jaki sposób czy 
jakim kosztem. Łatwo wpaść w stan 
euforii i poczucia, że wszystko jest 
świetne. Ludzie często tracą kontakt 
z rzeczywistością – dobrze zarabiać 
i być aktualnie rozchwytywanym, 
to na pewno przyjemny stan, ale nie 
powinno się do niego przywiązywać. 
Upadek z wysokiego poziomu bywa 
bardzo bolesny. Takich historii wi-
działem wiele. 

– Poczucie komfortu – tak, ale 
nie na zawsze?

– Nie możemy na stałe tkwić 
w strefie komfortu, bo taki stan tak-
że potrafi uśpić, pozostawić w stanie 
niebezpiecznego samozadowolenia 
i stagnacji. To uniwersalna zasada. 
Raz na jakiś czas musimy spojrzeć 
na nasze życie z boku i zobaczyć 
czego jest w nim zbyt dużo, a czego 
brakuje. Sami kreujemy swój los. 

– Czasem porównując go z losem 
innych…

– Drażni mnie to, że niektórzy lu-
dzie za cel stawiają sobie tylko kry-
tykę innych. W tym co robię, staram 
się nie krzywdzić innych osób, nie 
oceniać ich. Skupiam się na swoich 
zadaniach. Owszem, czasem mogę 
spojrzeć na to, co robią moi koledzy 
z branży. Ale nie poświęcę czasu na 
głębsze porównywanie naszych sytu-
acji zawodowych, finansowych, ro-
dzinnych czy jakichkolwiek innych. 
To strata czasu i energii, którą mogę 
spożytkować na podejmowanie po-
zytywnych działań w życiu. 

– Na koniec naszej rozmowy 
proszę opowiedzieć o tym, co Pana 
ostatnio szczególnie zainspirowało, 
poruszyło.

– Bardzo często inspirują mnie 
różni ludzie. Generalnie lubię słu-
chać historii ludzkich, i to nie tyl-
ko wyjątkowo znanych postaci, ale 

14 SILESIA BUSINESS & LIFE
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i „zwykłych” z pozoru osób. W każ-
dej ludzkiej historii są jakieś zdarze-
nia, dramaty, sukcesy, zwroty akcji, 
które mogą stanowić inspirację i na-
ukę dla innych. Pozwalają też spoj-
rzeć na definicję sukcesu z różnej 
perspektywy. No bo kto powiedział, 
że człowiekiem sukcesu jest ten, 
który ma więcej pieniędzy i jakieś 
spektakularne sukcesy zawodowe, 
powszechne uwielbienie? Prawdę 
mówiąc, im jestem starszy,0 tym bar-
dziej doceniam sukces w zwykłych 
codziennych sprawach. Udana rodzi-
na, zdrowie, zgrana grupa przyjaciół. 
To są wartości nadrzędne. 

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Dominika TKOCZ
Foto: Agencja WBF.com.pl
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FIRMY REGIONU

EKO- SILESIA
Fundusze unijne dla poprawy stanu powietrza

Ponad 60 milionów złotych przekaże Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach na modernizację sieci ciepłowniczych w aglomeracji śląskiej. Osiem 
projektów zostało wyłonionych w ramach konkursów Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014–2020 w ramach konkursu nr 1.7.2/4/2019.

Największy rozwój systemów ciepłow-
niczych w większości miast miał miejsce 
w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Niestety, 
obecnie ze względu na zużycie wymagają 
one bardzo pilnej modernizacji. Najwięk-
szy problem występuje w dużych i średnich 
systemach. Niestety, polityka cenowa nie 
sprzyja inwestycjom w modernizację sys-
temów ciepła. Dlatego idealnie w realizację 
tego celu wpisał się Program Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014–2020 Działanie 
1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji 
na terenie województwa śląskiego, Poddzia-
łanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła 
i chłodu w województwie śląskim. Kolej-
ny konkurs został rozstrzygnięty w grudniu 
2019 roku, a beneficjenci sukcesywnie pod-
pisują umowy na realizację zadań. 

Największe umowy na dofinansowanie 
zostały podpisane ze spółkami TAURON 
Ciepło i Zabrzańskim Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej. Poddziałanie 1.7.2 
Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 
w województwie śląskim Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 

2014–2020, to kolejna odpowiedź na walkę 
z niską emisją.

Pozyskiwanie funduszy europejskich to 
proces niezwykle praco- jak i czasochłonny. 
Jednak patrząc z dłuższej perspektywy, wła-
śnie dzięki funduszom możliwe jest wyko-
nanie inwestycji, na które firmy musiałyby 
zaciągać kredyty lub w ogóle ich nie wy-
konywać ze względu na ogromne nakłady 
finansowe. 

Celem Poddziałania 1.7.2. jest wspiera-
nie budowy/przebudowy głównie na cele 
komunalno-bytowe sieci dystrybucji ciepła 
i/lub chłodu do istniejących odbiorców. Jak 
czytamy w regulaminie konkursu, udział 
przyłączanej mocy cieplnej u istniejących 
odbiorców, czyli zastąpienie istniejących 
lokalnych źródeł ciepła lub modernizacja 
i przebudowa sieci ciepłowniczych, musi 
wynosić powyżej 50 procent całkowitej pla-
nowanej mocy przyłączeniowej odbiorców 
w ramach projektu. Całość projektu musi 
spełniać wymóg efektywnego sys-
temu ciepłowniczego lub chłodni-
czego dyrektywy 2012/27/UE.

Tym razem aż osiem przedsięwzięć otrzy-
mało wsparcie w ramach POIŚ:

1. TAURON Ciepło Sp. z o.o. będzie re-
alizować projekt „Likwidacja niskiej emisji 
na terenie wybranych miast aglomeracji ślą-
skiej”. Na ten cel WFOŚiGW w Katowicach 
przyznał dotację w wysokości 32,5 mln zł. 
Celem jest poprawa jakości powietrza po-
przez podłączenie do sieci ciepłowniczej 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
i obiektów użyteczności publicznej, zasila-
nych do tej pory głównie z lokalnych albo 
indywidualnych źródeł, w których 
zdecydowaną przewagę mają 
niskosprawne piece i kotły 
węglowe. Projekt jest przewi-
dziany do realizacji na terenie 
miast aglomeracji śląsko-dą-
browskiej: Będzin, Chorzów, 
Czeladź, Dąbrowa Górnicza, 
Katowice, Siemianowice Ślą-
skie, Sosnowiec, Świętochło-
wice.

Projekt zakłada wybu-
dowanie 5,5 km nowo-
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czesnej sieci ciepłowniczej. Ponadto zosta-
ną zainstalowane 123 indywidualne węzły 
cieplne, co przełoży się na osiągnięcie za-
łożonych efektów ekologicznych w posta-
ci: rocznego spadku emisji gazów cieplar-
nianych – 7 129,20 tony (równoważnik 
CO2) rocznie, zmniejszenie zużycia energii 
końcowej 102 398,38 GJ/rok oraz spadek 
emisji pyłów o 38,81 Mg/rok. Łączny koszt 
całej inwestycji szacowany jest na blisko 
71,5 mln zł.

2. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej Sp. z o.o. to drugi co do wiel-
kości dofinansowania projekt. Fundusz na 
realizację przedsięwzięcia przeznaczy 14,3 
mln zł dotacji. Projekt obejmuje „Budowę 
sieci ciepłowniczej dla osiedli Rokitnica 
i Helenka w Zabrzu połączoną z likwidacją 
dwóch kotłowni osiedlowych”. Inwestycja 
została zaplanowana w perspektywie lat 
2020–2023, a jej całkowity koszt ma wyno-
sić 40 mln zł. Całość obejmuje budowę 9,2 
km sieci ciepłowniczej łączącej Elektrocie-
płownię Fortum Miechowice z dzielnica-

mi Zabrze-Helenka oraz Zabrze-Rokit-
nica. Dzięki przedsięwzięciu zostaną 

zlikwidowane dwie stare osiedlowe 
kotłownie, do sieci ciepłowniczej 

zostanie przyłączonych prawie 
trzy tysiące gospodarstw 

domowych.
3. PEC Sp. z o. o. 

w Bytomiu 
o t rzymało 

dofinansowanie na „Likwidację niskiej emi-
sji na terenie Bytomia w latach 2020–2021”. 
Zadanie, to jest częścią większego projektu 
– „Modernizacja systemu ciepłowniczego 
wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie 
miasta Bytom w latach 2019–2023”. Cały 
projekt zakłada przyłączenie nowych od-
biorców do sieci oraz wymianę izolacji ter-
micznej na sieci napowietrznej o dł. ok 0,5 
km. Wartość dofinansowania wynosi blisko 
4,5 mln zł. Docelowa planowana wartość 
projektu wynosi ok. 18,7 mln zł. Głównym 
celem projektu jest zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych, pyłów i innych za-
nieczyszczeń powietrza oraz ograniczenie 
strat ciepła na przesyle. Dzięki realizacji 
całego projektu zakłada się zmniejszenie 
zużycia energii końcowej ok.: 20 079 GJ/
rok, uniknięte emisje CO2 ok.: 1 341 Mg/
rok, zmniejszenie emisji pyłów ok.: 17 Mg/
rok, bezpieczne dostawy Ciepła Systemo-
wego, ograniczenie poziomu niskiej emisji, 
wyeliminowanie zagrożenia występowania 
czadu w podłączonych budynkach.

4. Węglokoks Energia ZPC Sp. z o.o. na 
dwa projekty związane z modernizacją sie-
ci i przyłączy oraz likwidację niskiej emisji 
w Rudzie Śląskiej – łącznie około 4,4 mln 
zł. Pierwszy z projektów, który otrzymał 
dofinansowanie, polega na „Likwidacji ni-
skiej emisji w Rudzie Śląskiej – projekt III”, 
a uzyskane dofinasowanie wynosi 2,45 mln 
zł. Celem projektu jest ochrona powietrza 
poprzez zmniejszenie emisji ciepła, zwięk-
szenie efektywności energetycznej oraz 
ograniczenie emisji szkodliwych substancji 
do atmosfery. Wskaźniki rezultatu – spadek 
zużycia energii końcowej o 20 109,00 GJ/

rok, spadek emisji gazów cieplarnia-

nych o 1.741,60 Mg CO2/rok, spadek emisji 
pyłów o 14,73 Mg/rok. Wartość całkowita 
projektu wynosi 5 626 242,63 zł 

Drugi z projektów rudzkiego PEC-u otrzy-
mał dofinansowanie w wysokości blisko 
1,96 mln zł. Celem projektu „Modernizacja 
sieci i przyłączy na terenie Miasta Ruda Ślą-
ska – projekt III” jest zmodernizowanie ok. 
1,7 km sieci ciepłowniczych wykonanych 
w technologii tradycyjnej (kanałowej i na-
powietrznej) zastępując je sieciami wyko-
nanymi w technologii preizolowanej. Efek-
tem realizacji projektu będzie: zmniejszenie 
zużycia energii pierwotnej o 6 884,90 GJ/
rok, a szacowany roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych to 542,62 tony oraz 
spadek emisji pyłów to 0,27 tony. Wartość 
całkowita – 4 641 124,46 PLN.

5. PEC Sp. z o.o. w Tychach – ponad 4 
mln zł na „Przebudowę sieci ciepłowni-
czych oraz budowę indywidualnych wę-
złów cieplnych w Tychach”.

6. Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna 
Jaworzno III na dwa projekty poprawiają-
ce efektywność dystrybucji ciepła – łącznie 
ponad 1 mln zł.

Dzięki realizacji projektów w ramach 
środków unijnych możliwa jest wymiana 
sieci ciepłowniczych, a tym samym po-
prawa komfortu życia mieszkańców woje-
wództwa śląskiego. Dzięki nowoczesnym 
sieciom, a także ich modernizacjom, możli-
we jest przyłączanie kolejnych gospodarstw 
do miejskich systemów ciepła. Konsekwen-
cją takiego działania jest likwidacji starych 
niskowydajnych kotłów, które przyczyniają 
się do powstawania niskiej emisji. 

A.K. 
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Czyste powietrze – program pisany dla zdrowia
103 miliardy złotych dla trzech milionów domów jednorodzinnych – tyle Ministerstwo Klimatu, 

przy współudziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także 
Wojewódzkich Funduszy, chce przeznaczyć na walkę z zanieczyszczeniami powietrza. 

Stan powietrza, zwłaszcza w okresie 
zimowym, pozostawia wiele do życzenia. 
W dobie rozwoju przemysłu wydawać by 
się mogło, że zanieczyszczone powietrze 
osiągnęło już swój punkt kulminacyjny. 
Z biegiem lat i rozwojem technologii 
stała się ona bardziej czysta. Normy wo-
bec dużych zakładów emitujących zanie-
czyszczenia do powietrza stały się bardzo 
restrykcyjne, co przyczyniło się do mo-
dernizacji lub ich całkowitej likwidacji. 
Problem z zanieczyszczeniami jednak nie 
zniknął, a wręcz przeciwnie – staje się 
coraz większy. Nie leży on jednak tylko 
po stronie przedsiębiorstw emitujących 
gazy do powietrza. Jako pierwszą i pod-
stawową przyczynę zanieczyszczenia po-
wietrza wskazuje się niską emisję, czyli 
ogrzewanie pomieszczeń przestarzałymi 
domowymi piecami oraz kotłami na wę-
giel i drewno. Niskiej jakości paliwo, ko-
tły niespełniające wymagań, nieszczelna 
stolarka okienna i drzwiowa, a także nie-
ocieplone budynki sprawiają, że ogrzewa-

my nasze domy i mieszkania, jednak bez 
większego efektu. Natomiast to wszystko 
przyczynia się do powstawania niskiej 
emisji. W związku z dużym zużyciem pa-
liwa szukamy najtańszego, niekoniecznie 
ekologicznego, paliwa. Taki stan rzeczy 
ma już nawet swoją nazwę – „ubóstwo 
energetyczne” – najprościej rzecz uj-
mując jest to trudność w zapewnieniu 
odpowiedniej temperatury w domu za 
rozsądną cenę. Wbrew powszechnym 
przekonaniom problem ten nie dotyka 
jedynie rodzin ubogich, ale także tych ze 
stosunkowo dużymi dochodami. 

Według Instytutu Badań Struktural-
nych ubóstwo energetyczne dotyczy aż 
12 procent mieszkańców Polski. Czyli co 
ósma osoba w naszym kraju ma problem 
z ogrzaniem swojego domu czy miesz-
kania. 2,5 mln osób skazanych jest na 
ubóstwo energetyczne z powodu braku 
pieniędzy. Reszta to osoby, które mają 
problem z ogrzewa-

niem, ciepłą wodą i elektrycznością z po-
wodu miejsca, w którym mieszkają.

O tym, jak niebezpieczne jest zanie-
czyszczenie powietrza, nie trzeba już 
chyba przekonywać nikogo. Ludzie zrze-
szają się w bardziej lub mniej formalne 
grupy, które chcą i walczą o lepszą jakość 
powietrza. Zimą bardzo często słyszymy 
alerty ostrzegające przed zanieczysz-
czeniami. Jest to szczególnie szkodliwe 
dla osób starszych, mających problemy 
astmatyczne czy chorujących na serce, 
a także dzieci. Różne źródła podają dane 
statystyczne na temat przedwczesnych 
zgonów spowodowanych właśnie zanie-
czyszczeniem powietrza. Liczba ta waha 
się od 40 do nawet 45 tys. osób rocznie.

Wymiana na nowe źródła energii to 
kosztowne przedsięwzięcie. Dlate-
go Ministerstwo Klimatu  
oraz Na-
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rodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, a także Woje-
wódzkie Fundusze wyszły naprzeciw 
potencjalnym beneficjentom i utworzy-
ły program „Czyste powietrze”. Na ten 
cel zostały zarezerwowane środki – 103 
miliardy złotych, z czego 63,3 miliarda 
złotych stanowią dotacje, a 39,7 miliarda 
złotych pożyczki.

Kwoty dofinansowania w takiej for-
mie mogą sięgać do 90 procent kosztów 
kwalifikowanych inwestycji. Wysokość 
dopłat jest zależna od dochodu na osobę 
w gospodarstwie domowym oraz możli-
wości skorzystania z ulgi podatkowej.

Wstępne szacunki wskazują, że z pro-
gramu ma skorzystać trzy miliony do-
mów jednorodzinnych. Pro-
gram skierowany jest 
przede wszyst-
kim do 

osób fizycznych, które są właścicielami 
już istniejących domów jednorodzin-
nych. 

Uzyskanie dofinansowania przez bu-
dynki jest możliwe tylko w tym wypad-
ku, kiedy podłączenie do sieci ciepłowni-
czej na danym obszarze nie jest możliwe 
lub nie jest uzasadnione ekonomicznie. 
W przypadku ogrzewania gazowego wa-
runkiem jest brak możliwości lub brak 
uzasadnienia ekonomicznego podłącze-
nia do sieci dystrybucji gazu. 

Warunkiem montażu kotła na węgiel, 
a od 1.07.2019 r. wszystkich kotłów na 
paliwo stałe, jest brak możliwości podłą-

czenia lub brak uzasadnienia ekonomicz-
nego podłączenia do sieci dystrybucji 
gazu.

Minimalny koszt kwalifikowany da-
nego projektu, który zostanie zwrócony 
przez Wojewódzki Fundusz, to 7 tys. zł. 
Maksymalnie zaś można uzyskać 53 tys. 
zł. W przypadku, gdy nasze koszty będą 
większe niż 53 tys. zł, możemy zwrócić 
się dodatkowo do Wojewódzkiego Fun-
duszu o dofinansowanie w formie po-
życzki. 

Oferta pożyczki dla potencjalnych be-
neficjentów została przygotowana na pre-
ferencyjnych warunkach. Obejmuje m.in. 
piętnastoletni okres spłaty oraz możli-
wość karencji w spłacie rat kapitałowych 
liczona od daty wypłaty ostatniej transzy 

pożyczki do daty spłaty pierwszej raty 
kapitałowej, lecz nie dłuższa 

niż do 12 miesięcy 
po zakończe-
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niu realizacji przedsięwzięcia. Karencja 
w spłacie pożyczki wlicza się w okres 
spłaty pożyczki.

Zadanie może być realizowane do 
30 miesięcy od daty złożenia wniosku 
o dofinansowanie, ale nie później niż do 
30 czerwca 2029 roku. Realizacja zada-
nia nie może rozpocząć się wcześniej 
niż złożenie wniosku o dofinansowanie 
(z wyłączeniem dokumentacji projekto-
wej i audytu energetycznego, które mogą 
zostać wykonane wcześniej).

Zakończenie przedsięwzięcia nie może 
nastąpić przed dniem złożenia wniosku 
o dofinansowanie. Data zakończenia re-
alizacji będzie potwierdzona w ostatnim 
protokole odbioru robót wykonawcy lub 
w protokole końcowym w przypadku 
przeprowadzenia kontroli przedstawicie-
la Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program przewiduje dofinansowania 
m.in. na: 

• wymianę starych źródeł ciepła (pie-
ców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup 
i montaż nowych źródeł ciepła spełniają-
cych wymagania programu,

• docieplenie przegród budynku,
• wymianę stolarki okiennej i drzwio-

wej,
• instalację odnawialnych źródeł ener-

gii (kolektorów słonecznych i instalacji 
fotowoltaicznej),

• montaż wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła.

Ciekawym rozwiązaniem/pomocą 
przy doborze odpowiednich urządzeń 
jest utworzenie przez Instytut Ochro-
ny Środowiska – Państwowy Instytut 
Badawczy bazy urządzeń grzewczych. 
Każdy producent, spełniający wyma-
gania programu „Czyste powietrze” 
w zakresie urządzeń takich jak: kotły 
na paliwa stałe, kotły gazowe konden-
sacyjne oraz olejowe, kolektory sło-
neczne, panele fotowoltaiczne, pompy 
ciepła, może dodać swój produkt w ba-
zie. Potencjalny beneficjent może sko-
rzystać z bazy określając odpowiednie 
parametry urządzenia/urządzeń, które 
najbardziej go interesują. Należy jednak 
pamiętać, że korzystanie z bazy jest do-
browolne, a każdy może szukać odpo-
wiednich urządzeń na własną rękę. Wię-
cej informacji: www.czyste-urzadzenia.
ios.edu.pl 

W województwie śląskim WFOŚiGW 
utworzył punkty informacyjne, w któ-
rych można uzyskać dodatkowe infor-
macje na temat programu: Katowice, ul. 
Wita Stwosza 2 (punkt czynny w ponie-
działki od 7.30 do 17.00, od wtorku do 
piątku od 7.30 do 14.30), Bielsko-Biała, 
ul. Legionów 57 (punkt czynny w dni 
robocze w godzinach od 9.00 do 14.00), 
Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7 

(punkt czynny w dni robocze w godzi-
nach od 9.00 do 14.00).

Dla ułatwienia dostępu do programu 
od 29 lipca 2019 umożliwiono również 
gminom udział w procesie wdrażania 
programu. Na podstawie zawartych 
z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej poro-
zumień, przyjmują wnioski o dofinan-
sowanie i dokonują ich wstępnej wery-
fikacji. Na dzień 10 lutego 2020 roku 
do programu przystąpiło już 31 gmin: 
Bobrowniki, Czernichów, Gaszowice, 
Jaworzno, Kalety, Koszarawa, Kozy, 
Kuźnia Raciborska, Lipie, Łaziska Gór-
ne, Łodygowice, Miedźno, Mysłowice, 
Ogrodzieniec, Pietrowice Wielkie, Po-
pów, Przystajń, Pyskowice, Racibórz, 
Skoczów, Suszec, Szczekociny, Tworóg, 
Wilamowice, Wręczyca Wielka, Wyry, 
Zawiercie, Żory, Wojkowice, Koniecpol. 
Jednak program cieszy się tak dużym 
zainteresowaniem, że można się spodzie-
wać kolejnych gmin, które przyłączą się 
do tego wspólnego przedsięwzięcia. 

Systematycznie odbywają się również 
w poszczególnych gminach spotkania in-
formacyjne na temat programu oraz moż-
liwości wsparcia. Osoby zainteresowane 
zachęcamy do odwiedzania strony Woje-
wódzkiego Funduszu w Katowicach.

A. K. 
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Ekologiczne ciepło dla Zabrza
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. podpisało z Wojewódzkim Fun-

duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę o dofinansowanie waż-
nej dla mieszkańców miasta inwestycji. Wsparty przez Fundusz projekt pozwoli mieszkańcom 
zabrzańskich dzielnic Rokitnica i Helenka korzystać z ekologicznego ciepła systemowego oraz 
doprowadzi do poprawy jakości powietrza.

W zabrzańskim ratuszu zawarta zo-
stała, w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 
(konkurs nr POIS/1.7.2/4/2019) umowa 
na dofinansowanie projektu pn. „Budowa 
sieci ciepłowniczej dla osiedli Rokitnica 
i Helenka w Zabrzu połączona z likwi-
dacją dwóch kotłowni osiedlowych”. 
Dokumenty wraz ze stosowną uchwałą 
zostały podpisane przez prezydent Za-
brza Małgorzatę Mańkę-Szulik, prezesa 
zarządu WFOŚiGW Tomasza Bednarka 
oraz prezesa zarządu ZPEC Lesława Zło-
torowicza.

Łączny przewidywany koszt budowy 
sieci ciepłowniczej łączącej dzielnice 
Zabrze-Helenka i Zabrze-Rokitnica ze 
źródłem szacuje się na 40 799 555,10 zł. 
Dofinansowanie w formie dotacji WFO-
ŚiGW w Katowicach, udzielone w ra-
mach POIiŚ, wyniesie 14 300 000 zł, czy-
li ok. 35 proc. kosztów całkowitych.

– Dzięki temu zlikwidowane zostaną 
dwie stare osiedlowe nieefektywne ko-
tłownie, a do miejskiej sieci ciepłowni-
czej zostanie przyłączonych prawie trzy 
tysiące gospodarstw domowych. To jest 
bardzo dobra wiadomość, bo to kolejny 
krok w stronę poprawy jakości powietrza, 
którym wszyscy oddychamy. Dotacja dla 

ZPEC-u jest jedną z ośmiu inwestycji, które 
dofinansujemy z jednego z konkursów w ra-
mach Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014–2020. Na wszystkie 
te osiem projektów przeznaczyliśmy łącznie 
ponad 60 mln zł – mówi Tomasz Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Efektem dofinansowanych przez WFO-
ŚiGW działań będzie zmniejszenie zużycia 
energii pierwotnej o  64 102,84 GJ/rok, tj. 
o 68,43 proc. Równie istotnym skutkiem 
będzie roczny spadek emisji gazów cieplar-
nianych szacunkowo o 1 572,58 Mg rów-
noważnika CO2/rok, tj. o 22,64 proc. oraz 
emisji pyłów szacunkowo o 16,61Mg/rok, 
tj. o 98 proc.

Głównym celem planowanej na lata 
2020–2023 inwestycji jest poprawa stanu 
powietrza poprzez zmniejszenie emisji 
pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza 
powstających w procesie spalania w do-
tychczas funkcjonujących kotłowniach 
osiedlowych. Ponadto przeprowadzo-
ne prace umożliwią zasilenie kolejnych 
obiektów (ogrzewanych obecnie głównie 
przez kotły węglowe) w ciepło pochodzące 
ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

– Poprawa jakości powietrza jest za-
daniem priorytetowym dla Zabrza. Od 
lat przeprowadzamy szereg inwestycji 

i działań proekologicznych. Dokonaliśmy 
termomodernizacji około 80 miejskich 
obiektów za kwotę blisko stu milionów zło-
tych. W ramach Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji zrealizowaliśmy ponad 14 
tysięcy mikroinwestycji za kwotę ponad 
70 mln zł. Podpisana dziś umowa to kolej-
ny krok po podjętych w dzielnicy Zandka 
działaniach zmierzających do zapewnienia 
zabrzanom ekologicznego ciepła systemo-
wego – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, 
prezydent Zabrza.

Inwestycja planowana na lata 2020–2023 
będzie polegać na budowie 9,228 km sieci 
ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię 
Fortum Miechowice z dzielnicami Zabrze-
Helenka oraz Zabrze-Rokitnica. Przedsię-
wzięcie przewiduje także rozbudowę sieci 
ciepłowniczej w tych dzielnicach. Wskutek 
inwestycji zlikwidowana zostanie ostatnia 
węglowa kotłownia w dzielnicy Helen-
ka (moc zainstalowana 11,64 MW) oraz 
kotłownia gazowa, szczytowo-olejowa 
w dzielnicy Rokitnica (moc zainstalowana 
6,3 MW). Elektrociepłownia Miechowice, 
do której zostaną przyłączone sieci osie-
dlowe w dzielnicach, jest częścią systemu 
ciepłowniczego Fortum Silesia S.A., który 
spełnia warunki efektywnego systemu cie-
płowniczego.
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Gliwicki Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o.
zatrudni:

górników, elektryków, ślusarzy oraz pracowników dozoru górniczego
i energomaszynowego.

Oferujemy atrakcyjnie warunki zatrudnienia:
• umowę o pracę,
• świadczenia pracownicze porównywalne z warunkami pracowników kopalń spółek węglowych,
• wynagrodzenie według Regulaminu Wynagradzania GZUG Sp. z o.o. (karta górnika, deputat węglowy,
   miesięczna premia regulaminowa, wypłata nagrody z okazji Dnia Górnika),
• możliwość podwyższania kwalifikacji, perspektywa awansu zawodowego,
• praca w Spółce o stabilnej i ugruntowanej pozycji na rynku usług górniczych.

Kontakt: tel. 32 339 80 52



25SILESIA BUSINESS & LIFE



SILESIA BUSINESS & LIFE26

Silesia Business & Life
AWARDS 2019

To była noc pełna wrażeń i atrakcji. Kolejna edycja Silesia Business & Life Awards za nami. 
Patery trafiły w ręce tych, którzy pokazują, że niemożliwe nie istnieje, stanowią inspirację dla 
początkujących przedsiębiorców i święcą sukcesy.

Silesia Business & Life Awards to 
jedno z najważniejszych wydarzeń 
organizowanych przez twórców 
magazynu Silesia Business & Life. 
Cel jest jeden – za pośrednictwem 
wydarzenia premium night nagro-
dzić ludzi ze świata biznesu, polity-
ki, sportu i rozrywki, którzy swoim 
działaniem nie tylko odnoszą sukce-
sy, ale przede wszystkim zmieniają 

otaczającą nas rzeczywistość, wy-
znaczają trendy i stanowią wzór dla 
innych. Tym razem gala odbyła się 
15 listopada w przepięknych wnę-
trzach stylowego hotelu Monopol.

– Pojawiło się na gali wielu 
przedstawicieli firm, które wcze-
śniej z nami nie współpracowały. 
Bardzo nas to cieszy, bo to poka-
zuje, że kolejne marki chcą być 

częścią tego, co tworzymy. Co 
jednak najważniejsze – na gali 
panowała fantastyczna atmosfe-
ra. Goście byli uśmiechnięci, wy-
stąpiły gwiazdy muzyki z górnej 
półki, a całości dopełniło prze-
pyszne menu – mówił Klaudiusz 
Sevkowić, organizator gali i re-
daktor naczelny magazynu Silesia 
Business & Life.

SILESIA BUSINESS & LIFE32
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PATERY
DLA NAJLEPSZYCH

Silesia Business & Life Awards 
stanowi podsumowanie roku i jest 
okazją, by w gronie ludzi bizne-
su, reprezentujących różne bran-
że, nagrodzić tych, którzy mierzą 
wysoko i sumiennie realizują po-
stawione sobie cele. Udział w gali 
wzięły osobistości ze świata biz-
nesu, polityki i rozrywki. To przy 
tak znamienitym gronie wyróż-
nieni zostali ci, którzy w oczach 
redakcji magazynu Silesia Busi-
ness & Life w roku 2019 zasłu-
żyli na szczególne uznanie. I tak 
tytuł osobowości roku 2019 po-
wędrował do jednej z najbardziej 
aktywnych i charyzmatycznych 
postaci polskiej polityki – Grze-
gorza Tobiszowskiego. Kapituła 
magazynu wzięła pod uwagę to, 
że Grzegorz Tobiszowski to je-
den z architektów unikatowego 
w skali kraju Programu dla Ślą-
ska, dzięki któremu do naszego 
województwa trafiło kilkadziesiąt 
miliardów złotych. Dziś to euro-
deputowany, niezwykle zaanga-
żowany i oddany sprawom Śląska 
i Polski.

– Nigdy nie ukrywałem, że ten 
region jest dla mnie bardzo waż-
ny. To, że jestem właśnie tutaj 
dobrze postrzegany i doceniany 
za swoją działalność w życiu pu-
blicznym, jest dla mnie ogromnym 
zaszczytem – szczególnie w mo-
mencie, gdy podkreśla się walory 
związane z umiejętnością dialogu 
i zarządzania – mówił Grzegorz 
Tobiszowski tuż po odebraniu pa-
tery. – Cieszę się, że zostałem za-
proszony i znalazłem się w gronie 
przedsiębiorców z województwa 
śląskiego, którzy osiągają na-
prawdę znaczące wyniki. Więk-
szość dziś wyróżnionych odnosi 
sukcesy nie tylko w Europie, ale 
także na innych kontynentach. Je-
stem pod wrażeniem, bo to poka-
zuje, że województwo śląskie ma 
coraz więcej ambasadorów zwią-

SILESIA BUSINESS & LIFE28
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czór z myślą o gościach przygoto-
wano szereg atrakcji. O właściwy 
przebieg wieczoru zadbał prowa-
dzący galę Adam Giza – prezenter 
programów TVP. Wręczenie pa-
ter okraszone było wyjątkowymi 
występami muzycznymi. Specjal-
nie dla naszych gości wystąpili 
Sanah i Marcin Sójka. Zwycięzca 
dziewiątej edycji The Voice Of 
Poland zaśpiewał swoje najbar-
dziej popularne utwory – w tym 
„Zaskakuj mnie”, który przyczy-
nił się do jego zwycięstwa w pro-
gramie. 

Wieczór dopełniła złożona 
z kilku dań kolacja specjalnie 
przygotowana na tę okazję przez 
szefa kuchni restauracji Cristallo 
znajdującej się w hotelu Monopol 
Katowice.

UCZ SIĘ OD NAJLEPSZYCH
Za nami kolejna edycja Sile-

sia Business & Life Awards. My 
jednak nie zwalniamy tempa i już 
myślimy o następnym takim wy-
darzeniu! Jeśli chcesz być czę-
ścią tego świata – prowadzisz 
własną firmę i szukasz partnerów 
do współpracy, bądź po prostu 
chcesz poznać receptę na sukces 
– dołącz do nas! Razem posze-
rzymy horyzonty.

Zachęcamy do odwiedzania na-
szej strony internetowej. Pod ad-
resem www.silesiaevent.pl znajdą 
Państwo więcej zdjęć, reportaże 
video z tegorocznej gali Silesia 
Business & Life Awards, a także 
z poprzednich naszych eventów.

Na koniec jeszcze raz serdecznie 
gratulujemy wszystkim laureatom. 
Życzymy Państwu samych genial-
nych pomysłów i kolejnych sukce-
sów, które razem będziemy mogli 
świętować oraz dużo pomyślności 
zarówno w życiu zawodowym, jak 
i osobistym. Liczymy, że w kolej-
nych latach nasza współpraca bę-
dzie równie owocna.

KZ

zanych z przedsiębiorczością, 
biznesem i nowymi technologiami 
– dodał.

Złote patery trafiły także w ręce 
szeregu przedsiębiorców repre-
zentujących najróżniejsza bran-
że. Firmą roku w branży motory-
zacyjnej został Bentley Porsche 
Katowice. Firmą roku wśród du-
żych i średnich przedsiębiorstw 
został City Glas. Tytuł firmy roku 
w branży ubezpieczeniowej po-
wędrował do PZU SA. Firmą roku 
w branży muzycznej został Ma-
gic Records / Active Rights Ma-
nagement. Firma roku w branży 
koncertowej i produkcji muzycz-
nej to Kindla Music. Tytuł firmy 
roku innowacyjnej w energetyce 
przyznano firmie Tauron SA. Ho-
telem roku został hotel Holiday 
Inn. Produktem roku okrzyknię-
to Chivas Regal. Zaś firmą roku 
w branży medycyny estetycznej 
została Drzazga Clinic. Specjalna 
patera za pięciolecie działalności 
powędrowała do firmy Premium 
Ubezpieczenia.

– Klaudiusz i partnerzy rze-
czywiście stanęli w tym roku na 
wysokości zadania. Menu, bar-
dzo wartościowe osoby wśród 
zaproszonych gości, niezwykłe 
występy – to wszystko tworzy 
niepowtarzalny klimat. To oka-
zja, by nawiązać kontakty, wy-
mienić się doświadczeniami, ale 
także chwila, kiedy możemy się 
wyciszyć i po prostu miło spę-
dzić czas – opowiadała Beata 
Drzazga, prezes BetaMed S.A., 
właścicielka największej firmy 
medycznej w Polsce świadczącej 
usługi pielęgniarskie w domu pa-
cjenta.

SZEREG NIESPODZIANEK
Wręczenie pater, a tym samym 

wyróżnienie najlepszych przed-
stawicieli różnych branż, jest co 
prawda celem głównym imprezy, 
ale by był to niezapomniany wie-
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Nagrodzeni podczas gali
Silesia Business & Life 

Awards 2019
 BENTLEY PORSHE KATOWICE 

– firma roku w branży motoryzacyjnej
nagrodę odebrał Marcin WÓJCIK

PREMIUM UBEZPIECZENIA
– 5-lecie działalności firmy

nagrodę odebrał Krzysztof PIOTROWSKI

CITY GLAS
– firma roku w branży duże i średnie przedsiębiorstwa

nagrodę odebrał Rafał GRZEGORZEWSKI

PZU SA
– firma roku w branży ubezpieczeniowej 
nagrodę odebrał Marek KWIECIŃSKI

OSOBOWOŚĆ ROKU 2019
– Grzegorz TOBISZOWSKI

MAGIC RECORDS/ACTIVE
RIGHT MANAGMENT

– firma roku w branży muzycznej
nagrodę odebrali Jan KUBICKI

i Monika KAMIŃSKA

KINDLA MUSIC
– firma roku w branży koncertowej 

i produkcji muzycznej
nagrodę odebrał Marcin KINDLA

TAURON SA
– firma roku w branży innowacje w energetyce

nagrodę odebrał Adam KAMPA

HOLIDAY INN – DĄBROWA GÓRNICZA
– hotel roku 2019

nagrodę odebrał Marcin MAJCHROWICZ

CHIVAS REGAL
 – produkt roku 2019 

nagrodę odebrał Piotr MADEY

DRZAZGA CLINIC
– firma roku w branży medyczny estetycznej

nagrodę odebrała Beata DRZAZGA
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PORADY PRAWNE

Wizerunek jako dana osobowa
Przetwarzanie wizerunku to kwestia budząca wiele wątpliwo-

ści nie tylko na gruncie przepisów dotyczących ochrony danych 
osobowych, ale także na gruncie prawa autorskiego czy w koń-
cu na gruncie przepisów prawa cywilnego, odnoszących się do 
ochrony dóbr osobistych. 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 
pkt 1 ogólnego rozporządzenia o ochro-
nie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (RODO), dane osobowe oznaczają 
wszelkie informacje o zidentyfikowanej 
lub możliwej do zidentyfikowania oso-
bie fizycznej, i to bez względu na to czy 
zidentyfikowanie takiej osoby będzie 
możliwe bezpośrednio czy pośrednio, 
w szczególności na podstawie jakiegoś 
identyfikatora (np. imienia i nazwiska, 
numeru identyfikacyjnego, danych o lo-
kalizacji, identyfikatora internetowego lub 
jednego bądź kilku szczególnych czynni-
ków określających fizyczną, fizjologiczną, 
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, 
kulturową lub społeczną tożsamość osoby 
fizycznej). Jako że wizerunek jest elemen-
tem pozwalającym lub umożliwiającym 
zidentyfikowanie osoby fizycznej, niewąt-
pliwie stanowi on daną osobową, a wo-
bec tego podlega ochronie przewidzianej 

przepisami RODO (oczywiście jeżeli nie 
jest przetwarzany przez osobę fizyczną 
w ramach czynności o czysto osobistym 
lub domowym charakterze, bowiem do 
takiego przetwarzania RODO nie ma za-
stosowania). Ponadto, na gruncie definicji 
zawartej w art. 4 pkt 14 RODO wizerunek 
można w określonych sytuacjach kwalifi-
kować jako daną biometryczną, czyli daną 
o szczególnym charakterze, wymagającą 
szczególnej ochrony. Z motywu 51 pre-
ambuły RODO wynika, że fotografie są 
objęte definicją danych biometrycznych 
tylko wówczas, gdy do ich przetwarzania 
stosowane są specjalne metody technicz-
ne, umożliwiające identyfikację osoby fi-
zycznej lub potwierdzenie jej tożsamości, 
a zatem decydujące znaczenie dla zakwali-
fikowania wizerunku jako danej szczegól-
nej kategorii jest stosowana technologia 
przetwarzania. Aby administrator mógł 
zgodnie z prawem przetwarzać wizerunek 

osoby, tak jak ma to miejsce także w przy-
padku innych danych osobowych, musi 
istnieć ku temu legalna podstawa przetwa-
rzania. W odniesieniu do wizerunku, taką 
podstawę przetwarzania najczęściej będzie 
stanowiła zgoda osoby, którą ten wizeru-
nek przedstawia (podstawę przetwarzania 
wizerunku może stanowić także w od-
niesieniu do administratorów będących 
podmiotami prywatnymi – uzasadniony 
interes administratora, a w odniesieniu do 
administratorów będących podmiotami pu-
blicznymi – przepis prawa, gdy nakazuje 
przetwarzanie wizerunku, albo wykonanie 
zadania realizowanego w interesie publicz-
nym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej – gdy przepis daje możliwość 
przetwarzania wizerunku ale do tego prze-
twarzania nie obliguje, albo gdy przepisu 
w ogóle brak). W przypadku przetwarza-
nia opartego na zgodzie, w myśl przyjętej 
na gruncie RODO zasady rozliczalności, 
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administrator musi być w stanie wykazać, 
że osoba, do której należy wizerunek, taką 
zgodę wyraziła. Zgodna na przetwarzanie 
wizerunku musi cechować się dobrowol-
nością, świadomością jej wyrażenia oraz 
jednoznacznością i dopiero uzyskanie 
przez administratora zgody spełniającej 
wskazane kryteria umożliwia mu zgodne 
z prawem przetwarzanie wizerunku osoby, 
która zgody udzieliła. Na podstawie art. 
7 ust. 3 RODO osoba utrwalona na wize-
runku może wycofać swoją zgodę w do-
wolnym momencie, przy czym wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na pod-
stawie zgody przed jej wycofaniem. Decy-
dując się na przetwarzanie czyjegoś wize-
runku administrator na uwadze powinien 
mieć fakt, że RODO za naruszenie obo-
wiązujących reguł przetwarzania danych 
osobowych przewiduje surowe kary pie-
niężne, które mogą być nakładane na ad-
ministratorów danych i w przypadku, gdy 
administratorem jest przedsiębiorstwo, 
kara może wynieść do 4 procent jego cał-
kowitego rocznego obrotu albo do 20 mln 
euro – w zależności od tego, która z kwot 
będzie kwotą wyższą. Ponadto samodziel-
ną podstawę dochodzenia przez podmioty 
danych roszczeń odszkodowawczych sta-
nowi art. 82 RODO. 

Wizerunek jako dobro osobiste
Kodeks cywilny w art. 23 definiuje 

dobra osobiste człowieka poprzez wyli-
czenie tych dóbr, które w szczególności 
(katalog zamieszczony w tym przepisie 

nie jest katalogiem zamkniętym) kwa-
lifikować należy pod tę definicję i m.in. 
wprost wskazuje, że wizerunek jak naj-
bardziej jest dobrem osobistym człowie-
ka. Dobra osobiste pozostają pod ochroną 
prawa cywilnego niezależnie od ochrony 
przewidzianej w innych przepisach – do-
tyczących danych osobowych czy też 
prawa autorskiego. Do naruszenia dobra 
osobistego w postaci wizerunku może 
dojść m.in. poprzez jego rozpowszechnia-
nie. Aby ustalić kiedy rozpowszechnianie 
czyjegoś wizerunku będzie możliwe bez 
konieczności uzyskania zgody, należy 
posiłkować się przesłankami wskazany-
mi w prawie autorskim, o których mowa 
w dalszej części artykułu. W tym miejscu 
uwagę zwrócić należy przede wszystkim 
na roszczenia, jakie w ramach ochrony 
dóbr osobistych przysługują osobie, któ-
rej dobro w postaci wizerunku zostało 
naruszone oraz na rozkład ciężaru do-
wodowego pomiędzy poszkodowanym 
w wyniku naruszenia a sprawcą tego 
naruszenia. Jeśli chodzi o roszczenia, 
z którymi pokrzywdzony może wystąpić 
przeciwko sprawcy naruszenia, to prawo 
cywilne wyszczególnia dwa roszczenia 
niemajątkowe, tj. możliwość żądania od 
osoby, która dopuściła się naruszenia za-
niechania rozpowszechniania wizerunku 
pokrzywdzonego (chyba że nie jest ono 
bezprawne) i możliwość żądania usunię-
cia skutków takiego rozpowszechniania 
oraz następujące roszczenia majątkowe: 
roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia 
pieniężnego lub zapłatę odpowiedniej 

sumy pieniężnej na wskazany cel spo-
łeczny lub roszczenie o zapłatę odszko-
dowania (gdy wskutek naruszenia dobra 
osobistego została wyrządzona szkoda 
majątkowa). Osoba, której dobro osobiste 
w postaci wizerunku zostało naruszone, 
aby skutecznie wystąpić z roszczeniem 
w tym zakresie musi udowodnić istnienie 
dobra osobistego oraz że doszło do zagro-
żenia lub naruszenia istniejącego dobra. 
Natomiast osoba oskarżona o naruszenie 
dobra osobistego, w celu podjęcia sku-
tecznej obrony, musi wykazać, że naru-
szenie nie było bezprawne (np. posiadała 
zgodę na przetwarzanie wizerunku lub że 
taka zgoda nie była wymagana). 

Wizerunek na gruncie
prawa autorskiego

Także przepisy prawa autorskiego trak-
tują na temat kwestii rozpowszechniania 
wizerunku. Zgodnie z wyrokiem Sądu 
Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 
kwietnia 2016 r. (I ACa 1826/15), rozpo-
wszechnianie polega na stworzeniu moż-
liwości zapoznania się z wizerunkiem 
bliżej nieokreślonemu, niezamkniętemu 
kręgowi osób, bez względu na rodzaj me-
dium, które do tego służy, w tym także 
przez prasę. Art. 81 ustawy o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych ustanawia 
zasadę, zgodnie z którą rozpowszechnia-
nie wizerunku wymaga zezwolenia osoby 
na nim przedstawionej (samo utrwalenie 
wizerunku natomiast zgody nie wymaga). 
Prawo autorskie nie formułuje warunków 
zgody na przetwarzanie wizerunku, jed-

SILESIA BUSINESS & LIFE 37



SILESIA BUSINESS & LIFE38

nak z orzecznictwa wynika, że zgoda taka 
powinna być wyrażona wprost, w sposób 
nie budzący wątpliwości i nie można jej 
domniemywać. Ważne jest również, aby 
osoba wyrażająca zgodę miała świado-
mość w jaki sposób jej wizerunek będzie 
rozpowszechniany. Uznaje się, że zgoda 
na przetwarzanie wizerunku, udzielona 
na podstawie przywołanego przepisu, 
może być w każdym czasie odwołana 
(odwołanie zgody działa na przyszłość), 
chyba że odwołanie to staje się bezprzed-
miotowe z uwagi na zrealizowanie intere-
su majątkowego, np. gdy wizerunek zo-
stał już upubliczniony w ustalony przez 
strony sposób. W drodze przewidzianych 
w art. 81 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych wyjątków, moż-
liwe jest przetwarzanie wizerunku bez 
konieczności pozyskania zgody osoby, 
której wizerunek utrwalono. Zezwolenia 
nie wymaga rozpowszechnianie wize-
runku w braku wyraźnego zastrzeżenia, 
jeżeli osoba, której wizerunek rozpo-
wszechniono otrzymała umówioną za-
płatę za pozowanie. Na uwadze należy 
mieć jednak fakt, że rozpowszechnianie 
wizerunku w takim przypadku jest ogra-
niczone do sposobu ustalonego z mode-
lem lub zwyczajowo przyjętego zakresu, 
nie wolno więc przypuszczać, że zgoda 
dotyczy również komercyjnego wyko-

rzystania wizerunku, a wobec tego celem 
uniknięcia ewentualnych sporów najle-
piej jest zabezpieczyć się poprzez zawar-
cie z modelem umowy. Nieprawidłową 
praktyką jest stosowanie w umowach 
postanowień uniemożliwiających osobie 
utrwalonej na wizerunku odwołanie zgo-
dy na rozpowszechnianie tego wizerunku 
w przyszłości. Pomimo tego dopuszcza 
się koncepcję, zgodnie z którą czasami 
ograniczenie swobody cofnięcia zgody 
na rozpowszechnianie wizerunku jest 
uzasadnione (np. gdy wykorzystanie wi-
zerunku ma na celu wyłącznie realizację 
interesów majątkowych uprawnionego, 
tj. gdy dochodzi do rozpowszechniania 
wizerunku w celach reklamowych), jed-
nak takie ograniczenie prawa do wizerun-
ku trwa tylko przez czas obowiązywania 
umowy. Uprawniony będzie jednak mógł 
zakazać rozpowszechniania wizerunku 
(pomimo związania umową) w związku 
z pojawieniem się nowych okoliczności, 
w świetle których rozpowszechnianie wi-
zerunku będzie naruszać jego prawa oso-
biste. Pozyskanie zgody nie będzie także 
konieczne, gdy wizerunek przedstawia 
osobę powszechnie znaną i wykonano go 
w związku z pełnieniem przez tę osobę 
funkcji publicznych (w szczególności po-
litycznych, społecznych, zawodowych), 
ani w sytuacji, gdy wizerunek przedstawia 
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osobę stanowiącą jedynie szczegół całości 
takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy pu-
bliczna impreza. Osoba, której wizerunek 
został rozpowszechniony bez jej zgody, 
na gruncie prawa autorskiego może do-
magać się zaniechania rozpowszechniania 
wizerunku, usunięcia skutków niezgodne-
go z prawem rozpowszechnienia czy też 
przyznania odpowiedniej kwoty tytułem 
zadośćuczynienia lub przekazania okre-
ślonej sumy pieniężnej na wskazany cel 
społeczny. Wskazane roszczenia mogą być 
dochodzone kumulatywnie z roszczeniami 
dotyczącymi naruszeń dóbr osobistych 
wynikającymi z kodeksu cywilnego.

Administrator decydując się więc na 
przetwarzanie czyjegoś wizerunku, po-
winien szczegółowo rozważyć legalność 
takiego przetwarzania na gruncie każdej 
z trzech przedstawionych powyżej płasz-
czyzn, natomiast każdy podmiot, którego 
wizerunek jest przetwarzany, powinien 
być świadomy tego, że na każdej z tych 
płaszczyzn przysługuje mu ochrona 
prawna. 

Katarzyna Wojciechowska
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SYLWETKA

Podejmiemy rękawicę
Jerzy BRZĘCZEK

– Cały czas się rozwijamy. Mamy swój plan i konkretnie go realizujemy. Jesteśmy na mistrzo-
stwach Europy i oczywiście naszym podstawowym celem jest to, żeby zagrać na EURO więcej niż 
trzy spotkania – mówi selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek.

– To są mistrzostwa, na które chcieli-
śmy jechać, na które zakwalifikowaliśmy 
się po dobrych meczach, choć z różnymi 
fazami jeśli chodzi o naszą grę. Nasza 
drużyna jest mieszanką zawodników 
głodnych sukcesów i ambitnych, którzy 
chcą pokazać dobrą grę i dostarczyć pol-
skim kibicom radości. Wylosowaliśmy 
grupę nieprzyjemnych, niewygodnych 
dla nas przeciwników, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o reprezentacje Hiszpanii i Szwe-
cji. Na trzeciego przeciwnika musimy 
czekać do marca i wtedy przekonamy się 
z kim rozpoczniemy turniej. Jesteśmy na 
mistrzostwach Europy i oczywiście na-
szym podstawowym celem jest to, żeby 
zagrać na EURO więcej niż trzy spotka-
nia. Do tego będziemy dążyć i do tego 
się przygotowywać – powiedział nam 
selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy 
Brzęczek, z którym spotkaliśmy się 
przed świętami Bożego Narodzenia na 
Stadionie Śląskim, gdzie w marcu nasza 
kadra przygotowująca się do tegorocz-
nych finałów ME zmierzy się w spotka-
niu towarzyskim z Ukrainą.

Z kochaną rodziną

Świąteczno-noworoczny okres 
nasz selekcjoner spędził w gronie 

najbliższych, bo wkrótce czasu na 
przebywanie z rodziną będzie bardzo 
niewiele. Państwo Brzęczkowie od 
lat tworzą udane małżeństwo. Mają 
dwóch synów. Jeden z nich, Robert, 
poszedł w ślady ojca. Był młodzie-
żowym reprezentantem Polski, grał 
w Skrze Częstochowa i Błękitnych 
Stargard, ale ostatecznie zawiesił 
buty na kołku. Najbardziej znanym 
członkiem rodziny trenera reprezen-
tacji Polski jest oczywiście jego sio-
strzeniec Kuba Błaszczykowski. Po 
tragicznej śmierci siostry, która zgi-
nęła z rąk własnego męża, Brzęczek 
pomagał swojej mamie w opiece nad 
Kubą i jego bratem, pomimo tego, 
że przebywał wtedy na stałe w Au-
strii. Wspierała go ze wszystkich 
sił, i wspiera do dziś, żona Katarzy-
na. – Kiedy urodził mi się pierwszy 
syn, trzy miesiące później zmarł mój 
ojciec. Gdy na świat przyszedł drugi 
syn, po miesiącu zginęła moja sio-
stra. Kiedy Hania straciła życie za-
stanawiałem się – czy to przypadek, 
czy jednak przeznaczenie. Myśleli-
śmy z Kasią o trzecim dziecku, ale 
miałem wewnętrzne obawy czy moje 
szczęście, radość z bycia ojcem nie 

powoduje, że ktoś zostaje mi odebra-
ny. Nie mówiłem o tym głośno, ale 
w środku miałem takie rozterki. Nie 
zdecydowaliśmy się na trzecie dziec-
ko, mamy dwóch synów – wyznał 
niegdyś na łamach „Przeglądu Spor-
towego” Brzęczek.

Grał na słynnym 
„Kotle czarownic”

– Co króluje w duszy selekcjone-
ra reprezentacji Polski po awansie 
drużyny na mistrzostwa Europy? 
Duma, satysfakcja, ulga?

– Przede wszystkim duma i radość, 
że cel postawiony przez prezesa PZPN 
Zbigniewa Bońka został osiągnięty. 
Kolejnym celem jest wprowadzanie 
do zespołu młodych zawodników, 
a po losowaniu wyznaczyliśmy sobie 
następne, ambitne cele.

– Pozwoli Pan, że zanim poroz-
mawiamy o najbliższej przyszłości 
reprezentacji, czy szerzej, o polskim 
futbolu, zapytam o Stadion Śląski, 
przez wiele lat „dom rodzinny” dru-
żyny narodowej, trudna do zdobycia 
twierdza dla najlepszych reprezen-
tacji świata. Spotykamy się w tym 
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„mateczniku” w przemiłej atmos-
ferze, w gronie gwiazd reprezenta-
cji Śląska Oldbojów – w której Pan 
do niedawna też grywał, przecież 
ostatni Pana mecz o poważną staw-
kę odbył się stosunkowo niedawno 
w Pucharze Polski z Naprzodem 
w Lipinach! – na czele z jej kapita-
nem, byłym reprezentacyjnym na-
pastnikiem „Radogolem”, a obecnie 
Pana asystentem w kadrze Radosła-
wem Gilewiczem. 

– Tak, Stadion Śląski jest wspania-
łą areną. Zawsze mam emocjonalne 
wspomnienia związane z tym obiek-
tem, z tym, co tutaj się działo. Wiem, 
co to miejsce znaczy dla polskiego 
futbolu.

– I dla Pana również...
– Pierwsze wspomnienia ze „ślą-

skim gigantem” wiążą się ze słynnym 
meczem Polska – DDR, który wygra-
liśmy 1:0 po dośrodkowaniu z rzutu 
rożnego i bramce Andrzeja Buncola. 
Na ten mecz zabrał mnie brat, by-
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łem wtedy małym chłopcem, który 
praktycznie nic tam nie widział, więc 
żebym mógł więcej zobaczyć, moje 
rodzeństwo musiało mnie podnosić 
w górę, bo był niesamowity tłum na 
trybunach, był pełny stadion. A tę 
bramkę akurat świetnie pamiętam, bo 
zdobyta została na połowie, gdzie sie-
dzieliśmy. Pamiętam też mistrzostwa 
świata na żużlu, pamiętam, że wice-
mistrzem świata został wtedy Plech 
(w 1979 roku Zenon Plech odniósł 
swój największy sukces w karierze, 
na Stadionie Śląskim zajął drugie 
miejsce w finale Indywidualnych Mi-
strzostw Świata – przyp. red.). Ma-
jąc 7–8–9 lat bardzo przeżywałem te 
sportowe atrakcje, byłem dzieckiem, 
które wtedy dopiero łapało sportowe-
go bakcyla.

– Na słynnym „Kotle czarownic” 
miał Pan okazję też wielokrotnie za-
grać.

– Grałem tutaj kilka meczów jako 
junior Rakowa Częstochowa, po-
tem już jako reprezentant Polski, ale 
chciałbym szczególnie wspomnieć 
jeden mój mecz na Śląskim. Ten słyn-
ny, z Anglikami, gdy mieliśmy ich już 
na widelcu, byliśmy bliscy wygranej. 
Darek Adamczuk dał nam prowadze-
nie, a potem Marek Leśniak miał dwie 
stuprocentowe sytuacje na 2:0 (Le-
śniak nie potrafił wykorzystać błędu 
bramkarza Anglików, Christophera 
Woodsa, mimo że ten podał mu pił-
kę we własnym polu karnym – przyp. 
red.). Bramkę straciliśmy w końców-
ce, w 84 minucie – strzelił ją legen-
darny napastnik Arsenalu i Crystal 
Palace Ian Wright – więc mecz pecho-
wo zremisowaliśmy i były straszne 
zadymy na trybunach (dokładnie 29 
maja 1993 roku odbył się ów mecz 
z Anglią. Mecz stał się słynny z racji 
ogromnych awantur kibiców, po któ-
rym FIFA zamknęła Stadion Śląski 
i zaczęła się jego wieloletnia moder-
nizacja – przyp. red.).

Magia 
Stadionu Śląskiego

– W marcu przyjedzie Pan do 
Chorzowa już jako selekcjoner fina-
listy mistrzostw Europy.

– Rozmawiałem z chłopakami, gdy 
przyszła informacja, że z Ukrainą za-
gramy na Stadionie Śląskim. Ta wia-
domość miała niesamowicie pozy-
tywny oddźwięk, wszyscy byli bardzo 
zadowoleni z tego faktu. Szczegól-
nie cieszył się Wojtek Szczęsny i nie 
mówił tego przez grzeczność, ale ze 
względu na atmosferę, jaka zawsze pa-
nuje na Śląskim. Stojąc już na tam, na 
dole, na murawie, czuje się jego ma-
gię, niepowtarzalny klimat. A murawa 
w grudniu jest tutaj o niebo lepsza, niż 
w czerwcu na Stadionie Narodowym 
w Warszawie.

– A jakie były Pana zdaniem te 
najlepsze, najbardziej pamiętne 
momenty w historii polskiego fut-

bolu? W końcu rodzima federacja 
obchodziła niedawno jubileusz stu-
lecia istnienia.

– Nie jestem jeszcze tak starym 
człowiekiem, by wszystkie mecze 
pamiętać, ale postawiłbym na lata 
siedemdziesiąte. To jest ten okres, 
który najmilej wspominamy, bo mie-
liśmy wtedy najwięcej sukcesów, jeśli 
chodzi o wielkie imprezy i medale. 
Równie miłe były początki lat osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych. 
Generalnie chciałbym podkreślić, że 
w stuletniej historii polskiej piłki noż-
nej było bardzo dużo wybitnych pił-
karzy.

– Domyślamy się jakie było dla 
Pana najważniejsze wydarzenie 
w tamtym okresie, mam na myśli 
srebrny medal olimpijski na igrzy-
skach w Barcelonie. A co dla Pana 
było najważniejsze w czasie gry 
w seniorskiej reprezentacji Polski?

– Każdy występ w drużynie na-
rodowej był dla mnie wielkim wy-
darzeniem i wyróżnieniem. Wielką 
satysfakcją. Niestety, wtedy nie od-
nieśliśmy większych sukcesów, ale 
moje pierwsze wspomnienia jako 
bardzo młodego człowieka wiążą się 
z mistrzostwami świata w Argentynie 
w 1978 roku. Miałem wtedy siedem 
lat, więc już kilka spotkań z tamtego 
mundialu zapamiętałem. Oczywiście 
świetny był rok 82, znakomite mi-
strzostwa świata w Hiszpanii. To był 
okres mający również dla mnie bar-
dzo duże znaczenie, duży wpływ, bo 
po tych mistrzostwach zacząłem już 
tak na poważnie uprawiać i trenować 
piłkę nożną. Dlatego tak wiele moich 
wspomnień dotyczy tamtego okresu, 
gdy byłem małym chłopcem i kibi-
cowałem reprezentacji, bo jak już po-
wiedziałem – jako dorosły zawodnik 
nie miałem tego szczęścia, by grając 
w pierwszej reprezentacji być na wiel-
kiej imprezie, mistrzostwach Europy 
czy mistrzostwach świata, ale mam 
nadzieję, że teraz to nadrobię.
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Rewanż za Barcelonę

– Po listopadowym losowaniu 
grup w Bukareszcie wiemy już, że 
na Euro zmierzymy się w grupie E 
z Hiszpanią, Szwecją i zwycięzcą 
ścieżki barażowej – Bośnią i Her-
cegowiną, Irlandią, Słowacją lub 
Irlandią Północną. Jak ocenia Pan 
losowanie w Rumunii?

– Z pierwszego koszyka mogliśmy 
trafić wyłącznie na topowe druży-
ny. Na przykład w grupie F, „grupie 
śmierci”, spotkają się trzy europejskie 
potęgi – Niemcy, Portugalia, Francja. 
W którymś momencie nawet pomy-
ślałem, że dołączy do nas Portugalia 
a nie Szwecja. Myślę, że wtedy było-
by jeszcze ciekawiej. Jesteśmy na mi-
strzostwach. Taki był nasz cel i tutaj 
nie ma już koncertu życzeń.

– Tymczasem pojawiły się głosy, 
że mamy łatwą grupę, że awansuje-
my co najmniej z drugiego miejsca.

– Tak łatwa, że nie wiem kiedy 
ostatni raz wygraliśmy ze Szwecją czy 
Hiszpanią. Na pewno mogliśmy wylo-
sować gorzej, mogliśmy teoretycznie 
lepiej. No cóż, dyskutować przed lo-
sowaniem czy pierwszym meczem za-
wsze możemy. Możemy tworzyć sobie 
jakieś historie, i to jest piękne w fut-
bolu, ale potem i tak wszystko zwery-
fikuje boisko. W naszym przypadku, 
jak i każdej drużyny, na takim turnieju 
jest ważne po pierwsze – dobre przy-
gotowanie pod wieloma względami, 
a później zaprezentowanie wysokich 
umiejętności. To będzie decydowało 
jak nasza drużyna wypadnie. Uważam, 
że znaleźliśmy się w bardzo ciekawej, 
interesującej grupie z niewygodnymi 
dla nas przeciwnikami. Patrząc na sta-
tystyki i historię spotkań z Hiszpanią 
i Szwecją, to nie są to drużyny, z któ-
rymi było nam łatwo w przeszłości. 
Musimy być optymalnie przygotowani 
do tego turnieju pod względem sporto-
wym i taktycznym, bo na pewno cze-
kają nas bardzo trudne spotkania. Ale 
zapewniam, że podejmiemy rękawicę, 
aby zagrać na EURO 2020 więcej niż 
tylko trzy spotkania.

– Mecz z Hiszpanią potraktujemy 
jako rewanż za bardzo pechową po-
rażkę 2:3 w finale igrzysk olimpij-
skich w 1992 roku w Barcelonie?

– Z mojego punktu widzenia to fak-
tycznie będzie rewanż za tamten finał, 
bo obecny selekcjoner Hiszpanów, 
Luis Enrique, grał wówczas w ekipie 
Hiszpanii. Znów się spotkamy, ale tym 
razem już jako selekcjonerzy. Futbol 
jest dlatego tak piękny i ekscytujący, 
że wszystko może się wydarzyć.

– Pierwszy mecz zagramy 15 
czerwca w Dublinie ze zwycięzcą 
baraży B. Potem czekają nas mecze 
z Hiszpanią 20 czerwca w Bilbao 
i ze Szwecją 24 czerwca w Dublinie. 
Co zadecydowało o wybraniu bazy 
w stolicy Irlandii?

– Fakt, że dwa spotkania rozegramy 
w Dublinie, jest logistycznie uzasad-
niony. Na bazę został wybrany Port-
marnock Hotel & Golf Links położony 
nieopodal stolicy Irlandii. Hotel leży 
tuż przy morzu, w uroczym miejscu. 
Od centrum Dublina dzieli go tylko 
25 minut jazdy samochodem. Co cie-
kawe, to dawny dom dynastii Jameso-
nów, producentów jednej z najbardziej 
znanej whisky na świecie.

Zbigniew Boniek 
widzi ducha drużyny

– Prezes Zbigniew Boniek podkre-
ślił w jednym z wywiadów, że widzi 
jak rodzi się duch tej drużyny...

– Cieszę się z charakteru, jaki dru-
żyna coraz częściej pokazuje. Na fi-
niszu eliminacji do ME pokazaliśmy 
spokój, wyrachowanie, to było zasłu-
żone zwycięstwo. Drużyna potrafiła 
w najtrudniejszych momentach się 
zmobilizować, pokazać swoją jakość. 
Potrafiła unieść presję. Ale dodam, 
że nie jest łatwa sytuacja, gdy przy-
jeżdżają na zgrupowania piłkarze 
z różnych stron Europy, z różnych 
drużyn, o różnej filozofii gry, o róż-
nych przyzwyczajeniach taktycznych, 
którzy mają różnych trenerów z róż-
nymi charakterami, wizjami gry, co 
często jest bardzo inne od tego, czego 

my chcemy. I w jeden dzień trzeba to 
wszystko przestawić sobie, posklejać 
po swojemu. To jest największy pro-
blem, by nawyki klubowe zawodnicy 
przestawili w głowach na potrzeby re-
prezentacji.

– W jakim momencie Pan poczuł, 
że wszystko się zazębiło, zaczęło 
współgrać ze sobą?

– Ostatnie spotkania eliminacyjne 
były dobre w naszym wykonaniu, tak-
że pod kątem taktycznym. Czas dzia-
łał na naszą korzyść, bo musieliśmy 
nieco przestawić nasze metody trenin-
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gowe, podejście do niektórych spraw. 
Piłka nożna uczy pokory. Jest nieprze-
widywalna, nie wiadomo co się wyda-
rzy podczas treningu, meczu. Niektó-
re rzeczy, zewnętrzne, wewnętrzne, 
nawet te najbanalniejsze, mają wpływ 
nawet na wynik. Liga Narodów, eli-
minacje mistrzostw Europy, to była 
huśtawka nastrojów, wielorakich – 
pozytywnych, negatywnych, dobrych 
spotkań, słabszych meczów.

– Dlatego ważna jest analiza i wy-
ciąganie wniosków...

– Tak, bo to rozwija całą drużynę. 
Mieliśmy trudny okres jesienią 2018 
roku. Graliśmy różnymi systemami, 
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chcieliśmy wypróbować coś nowego, 
na przykład w grze naszych skrzydło-
wych. Nie ukrywam, że trochę wtedy 
przesadziłem z treningami. Obciąże-
nia były zbyt duże, bo wielu zawodni-
ków grało jeszcze w niedzielę mecze 
ligowe, przyjechali dopiero w ponie-
działek na zgrupowanie, we wtorek 
zadysponowałem dwa intensywne 
treningi, a w czwartek i niedzielę były 
już reprezentacyjne spotkania. Zrobi-
łem tak pierwszy i ostatni raz. Doko-
nałem szybkiej analizy, doszedłem do 
wniosku, że najbardziej niebezpieczne 
jest, gdy chcesz zrobić wszystko. Le-
piej zrobić mniej, niż za dużo. Trzeba 
dać więcej czasu na regenerację. Nie 
będę ukrywał, że zdobyliśmy wtedy 
cenne doświadczenie.

Zaszczyt, wyzwanie, 
hejt, krytyka

– Wokół drużyny pojawiło się też 
wiele negatywnych dyskusji. Da się 
całkowicie wyłączyć od tego hejtu, 
krytyki?

– Od początku zdawałem sobie spra-
wę, że funkcja selekcjonera piłkarskiej 
reprezentacji Polski jest ogromnym 
zaszczytem i wielkim wyzwaniem, 
z drugiej strony jest się osobą publicz-
ną, która w naszym kraju wzbudza 
ogromne emocje, narażoną na krytykę. 
Wszyscy w tym momencie są trenera-
mi, wiedzą najlepiej, w szczególności, 
gdy się mecz zakończył i wiadomo jak 
przebiegał. Oczywiście człowiek sta-
ra się od tego odciąć, jednak zawsze 
pewne informacje do nas docierają. 
My, zawodnicy, trenerzy, musimy so-
bie z tym jakoś radzić, lecz każdy z nas 
ma rodzinę i to bliscy najbardziej to 
odczuwają. Oni nie są w stanie od tego 
uciec, po prostu odciąć się. Moja ro-
dzina jest już przyzwyczajona, że raz 
jestem mocno krytykowany, innym ra-
zem chwalony, ale nasuwa się pytanie 
– czy w pewnym momencie nie idzie 
to wszystko za daleko?

– Pisano o rozłamie w drużynie...
– Byłem mocno zdziwiony, gdy pisa-

no o rozłamie w zespole, bo ja nic ta-
kiego w szatni nie dostrzegłem. Oczy-
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wiście były wewnątrz momenty ważne 
i zwrotne, które zwykle decydują o kli-
macie, tworzeniu się zespołu. Wszyscy 
musieliśmy się do siebie przyzwyczaić, 
chłopcy musieli zrozumieć moją filo-
zofię gry. Często ze sobą rozmawiamy 
i to nam się sprawdza. Razem robimy 
coś, do czego jesteśmy przekonani. Po-
pełniamy błędy, ale OK, umiemy się do 
nich przyznać i je naprawiać. Ja często 
działam intuicyjnie. Myślę sobie – co ja 
bym zrobił na ich miejscu jako piłkarz? 
Trzeba mieć wyczucie, żeby dobrze 
zareagować. By dotrzeć też do tych 
niezadowolonych, bo osiemnasty czy 
dziewiętnasty jest tak samo ważny, jak 
ten z jedenastki. Przypomnę tylko, że 
dziewięć bramek w eliminacjach strze-
lili zawodnicy, którzy weszli na boisko 
w trakcie meczu. W ciągu roku od li-
stopada 2018 do listopada 2019 dopro-
wadziliśmy do tego, że na większości 
pozycji mamy teraz gotowych do gry 
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po 2–3 zawodników. Mamy też w ka-
drze grupę młodych wilczków, którzy 
zaczynają wchodzić do reprezentacji 
i czują się w niej bardzo dobrze (m.in. 
Sebastian Szymański, Krystian Bielik 
– przyp. red.). To ten olbrzymi plus. 
Cały czas się rozwijamy. Mamy swój 
plan i konkretnie go realizujemy.

Z najlepszą „dziewiątką” 
na świecie

– No i mamy w reprezentacji 
wspaniałego zawodnika i kapitana 
z prawdziwego zdarzenia – Roberta 
Lewandowskiego.

– Dla mnie to w tej chwili najlepsza 
dziewiątka na świecie. To zawodnik, 
który przeszedł już do historii polskiej 
piłki. Nie wiem ile pokoleń będziemy 
musieli czekać, by ktoś w przyszłości 
był go w stanie pobić, jeżeli chodzi 
o jego bramki, występy. Robert jest 
wspaniałym człowiekiem, który bardzo 
mocno pracuje dla dobra reprezentacji. 
Wypracowuje sytuacje, kreuje grę, 
strzela bramki, nie jest egoistą, a taki 
powinien być napastnik – to świadczy 
o jego wielkości, jego klasie. W tej 
strukturze drużyny jest niezastąpiony.

– Na koniec zapytam o najbliższą 
przyszłość reprezentacji. Poznali-
śmy już rywali reprezentacji Polski 
przed Euro 2020. Jak Pan ocenia 
dobór tych przeciwników, skąd de-
cyzja, że tacy akurat, i że wszystkie 
mecze rozegramy w Polsce?

– Trzech rywali, to zespoły, któ-
re zagrają na mistrzostwach Europy. 
Drużyny, które przypominają naszych 
przeciwników. A to, że gramy u siebie, 
to przypadek, bo mieliśmy jedno spo-
tkanie zagrać na wyjeździe. Mieliśmy 
już zakontraktowanych Szwedów, ale 
akurat dzięki losowaniu trafiliśmy na 
Trzy Korony już w grupie mistrzow-
skiej. Musieliśmy więc nasze plany 
lekko skorygować, jednak nasze pod-
stawowe zadanie to dobre przygoto-
wanie do tej imprezy. To będzie naj-
ważniejsze.

Zbigniew Cieńciała
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Radosne dziecko telewizji
Jest prawdziwym wulkanem energii. Energii, którą po prostu zaraża 

wszystkich wokół. Cechy charakterystyczne: krótkie postawione blond 
włosy, okulary w wyrazistej, czarnej oprawce, uśmiech, urocze wymawia-
nie głoski „r”. Nie zobaczycie go opowiadającego o swoim prywatnym ży-
ciu w kolorowych magazynach. Za to o swojej pracy mógłby rozmawiać 
godzinami. Dziennikarce Silesia Business & Life Mateusz Szymkowiak 
opowiedział o tym, jak spełniło się jedno z jego marzeń i czy naprawdę ma 
parcie na szkło.

SYLWETKA
Mateusz SZYMKOWIAK

– Dziecko telewizji?
– Tak mówią, ale do końca nie 

wiem czy to określenie jest właściwe. 
Z całą pewnością to dziecko sobie 
kiedyś wymarzyło, że będzie praco-
wać w telewizji. Miałem wtedy sie-
dem lat. Zawsze fascynowało mnie, 
jak w takim dużym pudełku, bo wte-
dy jeszcze telewizorów plazmowych 
nie było, mieszkają aktorzy teatru te-
lewizji, spikerzy, bohaterowie moich 
ulubionych bajek. Ogromnie mnie 
ciekawiło jak to wszystko wygląda 
od środka. Z czasem dołożyły się do 
tego pewnego rodzaju predyspozycje 
osobowościowe, które, jak się oka-
zało, posiadam – takie jak otwartość, 
ciekawość świata, łatwość nawiązy-
wania kontaktów. Wszystko utwier-
dzało mnie w przekonaniu, że to 
odpowiedni kierunek. Już w liceum 
moja polonistka uznała, że całkiem 
nieźle piszę, w szczególności odno-
siło się to do form dziennikarskich. 
Zaproponowała zatem, żebym spró-
bował swoich sił w lokalnym tygo-
dniku. I tak to się wszystko zaczęło.

– Zaczynałeś rzeczywiście od me-
diów lokalnych?

– Uważam, że to tak naprawdę 
najlepsze, co się może zdarzyć z per-
spektywy pracy w zawodzie dzien-

nikarza. Warto pamiętać o tym, że 
w czasach, kiedy zaczynałem swoją 
przygodę z mediami, Internet dopie-
ro raczkował. Dzisiaj bardzo dobre, 
jeśli chodzi o start, jest medium in-
ternetowe – portal, videoportal czy 
własny videoblog. W czasach, kiedy 
ja zaczynałem, było z tym wiele trud-
niej. Ale wciąż uważam, że media 
lokalne mają w sobie coś niesamowi-
tego i są prawdziwą szkołą życia je-
śli chodzi o naukę warsztatu. Tam są 
mistrzowie, którzy mają wieloletnie 
doświadczenie i się nim dzielą. Mnie 
„Tygodnik Skarżyński” dał naprawdę 
sporo. Do dzisiaj mam kontakt z oso-
bami tam pracującymi i bardzo miło 
to wspominam.

– Zajmowałeś się tam wszelką te-
matyką? Łącznie z polityką?

– Oczywiście! Napisałem może kil-
ka tekstów o lokalnej polityce, ale nie 
ukrywam, że od tej tematyki zawsze 
stroniłem. Zdecydowanie bliższe mo-
jemu sercu były tematy społeczne, 
kulturalne, edukacyjne i rozrywkowe 
rzecz jasna. Pamiętam natomiast, że 
mój pierwszy tekst w „Tygodniku 
Skarżyńskim”, a w zasadzie notat-
ka, bo tak to w zasadzie powinno się 
nazywać, miał tytuł „Aquawakacje” 
i nie sprawił mi najmniejszego pro-

blemu jeśli chodzi o napisanie go. 
Z tego co pamiętam, został opubli-
kowany bez żadnych zmian w gaze-
cie, ale długo nie mogłem wymyślić 
tytułu. Z pomocą przyszła mi jednak 
starsza koleżanka. Tekst opowiadał 
o tym, jak dzieci będą spędzać wa-
kacje w mieście, a także informo-
wał o darmowych lekcjach pływania 
w Miejskim Centrum Sportu i Rekre-
acji. Do dzisiaj mam wycinki swoich 
artykułów. Przechowują je też rodzi-
ce. To jest cudowne!

– Jak się patrzy na Twoją karierę 
w mediach, to widać ogromną de-
terminację – masz plan, który bar-
dzo skrupulatnie realizujesz.

– To jest w ogóle zasada, która to-
warzyszy mi w życiu. Jak sobie coś 
założę, to prędzej czy później i tak 
to zrealizuję. Absolutnie nie powin-
no się to odbywać w myśl zasady po 
trupach do celu. Niemniej warto mieć 
cele i do nich dążyć. Jakoś to dzien-
nikarstwo było zupełnie naturalne 
u mnie. Wiedziałem, że muszę dobrze 
zdać maturę, żeby się dostać na stu-
dia. Wiedziałem że Uniwersytet War-
szawski będzie najlepszym wyborem, 
bo media – a w szczególności telewi-
zja – to przede wszystkim Warszawa. 
Dodatkowo Warszawa szczególnie 
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mnie ciekawiła po prostu jako miasto, 
więc to się wszystko fajnie ułożyło. 
Natomiast nie było łatwo. Po drodze 
przyszło mi pokonać wiele zakrętów, 
dostałem wiele kopniaków w tyłek, 
doznałem rozczarowań, które doty-
czyły zarówno sytuacji, jak i ludzi. 
Był nawet moment, kiedy uznałem, 
że się do tego nie nadaję. Udało mi się 
to przetrwać i dlatego dziś uważam, 
że nie wolno się poddawać – trzeba 
wierzyć w siebie, spełniać swo-
je marzenia i jeżeli jest się 
uczciwym ze sobą samym, 
to prędzej czy później po 
prostu uda się osiągnąć 
szczyt, który zamierzało 
się zdobyć.
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– Rzeczywiście, Ty szybko wzią-
łeś sprawy we własne ręce i pierw-
szy staż w telewizji wywalczyłeś 
w sposób bardzo kreatywny.

– Kilkanaście lat temu załapać się 
młodemu dziennikarzowi na staż 
było naprawdę trudno. Wtedy stu-
diowałem, ale miałem ogromną chęć 
zobaczenia, jak to wszystko działa 
w praktyce. Po roku studiów stwier-
dziłem, że może warto spróbować 
w telewizji muzycznej. Wydawało mi 
się, że to jest kolorowy świat otwar-
tych ludzi. Były pierwsze dni mar-
ca, wróciłem po zajęciach do domu, 
otworzyłem przeglądarkę interneto-
wą i sprawdziłem kto jest naczelnym. 
Okazało się, że kobieta, więc narodził 
mi się w głowie plan – Dzień Kobiet 
się zbliża, więc może się umówię na 
rozmowę rekrutacyjną. Szybko jed-
nak doszedłem do wniosku, że w tym 
samym celu dzwoni tam zapewne 
mnóstwo ludzi. Wymyśliłem więc, że 
jestem menadżerem pewnego młode-
go, początkującego zespołu. Zadzwo-
niłem do sekretarki i udało mi się ją 
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uprosić, żeby rzeczywiście umówiła 
mnie na ósmego marca. Późnym po-
południem poszedłem do siedziby 
z CV i kwiatkiem w ręku. Złożyłem 
życzenia, ale naczelna od razu zorien-
towała się, że nie jestem tym za kogo 
się podałem. Zapytałem czy mam 
wyjść. Uznała, że nie, bo to było faj-
ne. Po prostu stwierdziłem, że jeżeli 
chce się pracować w telewizji, to trze-
ba być kreatywnym – zwłaszcza jeśli 
chodzi o telewizję muzyczną. Oczy-
wiście nie od razu dostałem tę pracę. 
Trzy miesiące później zadzwonili do 
mnie i mnie przyjęli. Muszę jednak 
przyznać, że telewizja muzyczna – 
stanowiąca pierwszą telewizję, z któ-
rą miałem styczność, rozczarowała 
mnie. Po pierwsze formą – prowa-
dzący mieli zwracać się do widzów 
słowami „siemandero”, „konkursi-
wo”, czy „płyciwo”. Szefostwo sta-
cji było przekonane, że tak właśnie 
mówią młodzi ludzie. Tymczasem 
mnie, młodego przecież chłopaka, 
strasznie raził taki język. Po drugie 
stacja schlebiała najniższym gustom 
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jeśli chodzi o propozycje kulturalne, 
zarówno te muzyczne, jak i książko-
we czy filmowe. Nie było szans, żeby 
dla równowagi zaproponować coś 
ambitniejszego. Po trzecie – atmos-
fera. Kiedy tam szedłem wydawało 
mi się, że będę pracować z młodymi 
duchem, pozytywnymi, otwartymi 
ludźmi, dla których praca tam jest pa-
sją i spełnieniem marzeń. Tymczasem 
pracowali tam ludzie nietolerancyjni, 
zgnuśniali, powierzchowni, a nawet 
zarozumiali. Zero szczerości, za to 
sporo obłudy. No i „last but not least” 
– brak profesjonalizmu i chęci ucze-
nia się. Ludzie, którzy pracowali tam 
od lat nie wiedzieli na przykład kto 
pisze teksty polskim artystom… Po 
roku odszedłem na własne życzenie. 
Oczywiście nauczyłem się tam wielu 
podstaw pracy w telewizji, których 
pewnie bym się nie nauczył nigdzie 

indziej. Niemniej jednak jak stam-
tąd ostatni raz wyszedłem, to pa-

miętam, że w końcu poczułem, 
że mogę oddychać.

 Kontynuowałem więc stu-
dia i, na moje szczęście, 
TVP2 ogłosiło konkurs na 
prowadzącego The Voice 
of Poland.

– Jak szedłeś na ten ca-
sting to w ogóle przeszło 
Ci przez myśl, że możesz 
wygrać?

– To był czas, kiedy by-
łem zrażony. Chodziłem na 
wiele castingów i niewiele 

z tego wychodziło. Uważa-
łem, że to niekoniecznie dla 
mnie. Znajomi jednak powie-

dzieli – słuchaj, to jest coś dla 
ciebie. Wysłali mi link, w któ-

rym przeczytałem, że szukają 
młodego, wygadanego, charakte-
rystycznego chłopaka, który umie 
mówić po angielsku, interesuje 
się popkulturą, chce pracować 
w telewizji a przede wszystkim 

jest nieograny, nowy. Wszyst-
ko się zgadzało! Wysłałem 

zgłoszenie, dwa zdjęcia, 
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CV. Gdy szedłem na pierwszy etap, 
do którego zakwalifikowano tysiąc 
osób, to uznałem, że pokażę się i to 
będzie na tyle. Zacząłem już nawet 
załatwiać jakąś pracę na wakacje, 
kompletnie niezwiązaną z mediami. 
Zostałem zaproszony do drugiego 
etapu, w którym udział brało sto osób 
i wtedy już byłem przekonany, że to 
jest totalnie koniec mojej przygody. 
Co ciekawe, nie było powiedziane, 
że chodzi o prowadzącego The Vo-
ice of Poland, ale tak się złożyło, że 
oglądałem amerykańską wersję pro-
gramu w Internecie i czułem po za-
daniach, które trzeba było wykonać, 
że to właśnie o ten program chodzi. 
Znalazłem się w finałowej szóstce. 
Oczywiście apetyt rośnie w mia-
rę jedzenia i pojawiały się myśli, że 
może się udać, ale starałem się być 
realistą. W ścisłym finale konkuro-
wałem z czterema chłopakami, któ-
rzy kończyli aktorstwo. Uznałem, że 
nie mam z nimi najmniejszych szans. 
Postanowiłem zagrać va banque. Za-
dzwoniłem do kierownictwa castingu 
i powiedziałem, że dostałem ofertę 
pracy w Australii i w zasadzie muszę 
już wiedzieć czy dostaję pracę w tele-
wizji. Po chwili oddzwoniła do mnie 
producentka z informacją, że czeka 
na mnie z umową przedwstępną do 
podpisania i dostaję tę robotę. Wy-
daje mi się, że trochę trzeba do tego 
podchodzić właśnie tak kreatywnie 
i pomysłowo, ale też warto pamię-
tać o tym, że casting nie jest jedyną 
formą otrzymania pracy w mediach. 
Spokojnie można złożyć CV w sekre-
tariacie. Nie wolno się jednak zrażać, 
kiedy się nie odezwą – nie należy też 
bombardować mailami, ale na przy-
kład za dwa miesiące warto zgłosze-
nie powtórzyć. Z perspektywy czasu 
wydaje mi się, że to był mój dzień po 
prostu. To nie jest tak, że byłem naj-
lepszy, bo absolutnie w trakcie castin-
gu nie wybiera się tych najlepszych 
– tylko właśnie tych, którzy danego 
dnia zaprezentują się szczególnie.

– Ty masz wyjątkowo dużo ta-
kich „Twoich dni”.

– Mam jakiś rodzaj szczęścia i cie-
szę się z tego daru, natomiast staram 
się swoją postawą podziękować temu 
losowi. To objawia się przez pracowi-
tość, sumienność, rzetelność. Rodzice 
nauczyli mnie, że nic nie jest w życiu 
za darmo. Owszem, możemy coś na 
chwilę dostać wyjątkowo w ramach 
prezentu, ale życie to później szybko 
zweryfikuje. Zwłaszcza w mediach 
– gdzie widz ocenia bardzo szybko 
wszystko to co ogląda.

– Najzabawniejsza sytuacja jaka 
Cię spotkała w trakcie pracy?

– Mnóstwo fajnych przejęzyczeń, 
historii sytuacyjnych, nagrań z dzieć-
mi czy zwierzętami. Każdy dzień tak 
naprawdę zostawia w pamięci miłe 
wspomnienia. Widzowie uwielbiają 
przejęzyczenia czy potknięcia. To 
jest bardzo naturalne. Ja lubię natu-
ralność w sobie i w innych. W erze 
mediów społecznościowych to już 
nie jest czas, oczywiście z całym sza-
cunkiem dla tych osób, prezenterów 
tylko i wyłącznie bardzo poważnych. 
Zauważmy, że nawet w telewizjach 
informacyjnych widzowie lubią pre-
zenterów, którzy potrafią czasem 
mrugnąć okiem, ale też zachowują 
pełną powagę w sytuacjach, które 
tego wymagają. 

– Twój największy idol czy wzór 
do naśladowania jeśli chodzi o tele-
wizję?

– W Polsce to zdecydowanie To-
masz Kammel. Dla mnie to top of 
the top i wydaje mi się, że śmia-
ło mógłby pracować w BBC czy 
w Stanach Zjednoczonych. Trzy-
mam za niego kciuki i życzę mu, 
żeby spełniło się jego marzenie, 
czyli żeby dane mu było poprowa-
dzić galę wręczenia Oscarów. Moim 
marzeniem było poprowadzenie 
jakiegoś koncertu Eurowizji. I to 
w zasadzie za mną, bo poprowadzi-

łem ceremonię otwarcia Eurowizji 
Junior 2019. 

Za Tomka trzymam kciuki, bo jest 
po prostu najlepszy – świetnie wy-
gląda, jest opanowany, potrafi popro-
wadzić każdego rodzaju event, ma 
fantastyczną dykcję, mówi w kilku 
językach obcych, dogada się wła-
ściwie z każdym. To jest fajne. Jest 
jeszcze Reynard Cowper – to jest 
łotewski prezenter telewizji publicz-
nej. W Polsce znany jako wokalista 
zespołu Brainstorm. Jego wypatrzy-
łem kilka lat temu właśnie gdy pro-
wadził Eurowizję. Nie pamiętam 
kompletnie nic z tamtej transmisji 
poza sposobem w jaki on prowadził 
konkurs. Lekkość, jaką ma na scenie, 
jest niesamowita. Wychodzę jednak 
z założenia, że można mieć idoli, 
wzory, ale niedopuszczalne jest ko-
piowanie. Trzeba być sobą, bo widz 
natychmiast wyczuje kalkę. Trzeba 
więc mieć pomysł na siebie i go re-
alizować, dobrze jest jednak podpa-
trywać, jak to robią inni.

– Spotkałeś się z opiniami, że 
masz parcie na szkło?

– Oczywiście! Usłyszałem to 
już, gdy pracowałem w te-
lewizji muzycznej. To 
było bardzo bolesne 
i krzywdzące, bo 
przecież miałem 19 
lat, przyjechałem ze 
Skarżyska do War-
szawy, chciałem 
pracować w telewi-
zji, ciekawiło mnie 
to... Natomiast kto 
z ludzi pracujących 
w telewizji nie ma 
parcia na szkło? To 
jest zupełnie natu-
ralne. Poza tym ja 
jestem nie tylko pre-
zenterem, ale także 
dziennikarzem. Ro-
bię wiele materiałów 
i dłuższych reporta-

Fo
to

: M
ar

ci
n 

St
ró

ż.



55SILESIA BUSINESS & LIFE

żowych form, w których mnie prze-
cież nie widać. To dowód na to, że 
parcie na szkło nie jest moim celem. 
Jest nim praca w charakterze dzienni-
karza w telewizji, a nie bycie celebry-
tą. Nie chodzę na czerwone dywany, 
chociaż otrzymuję zaproszenia, nie 
opowiadam w kolorowych czasopi-
smach o tym z kim sypiam czy co 
jadam. Nie zadzieram nosa. Często 
słyszę od widzów, że to jest niesa-
mowite, że jestem dokładnie taki sam 
w rozmowie z nimi, jak w telewizji. 
Praca w telewizji jest taka sama jak 
każda inna, tylko po prostu bardziej 
ją widać.

– Spotykamy się w dniu, w któ-
rym jesteś po wielu godzinach prób, 
a mimo to opowiadasz o wszystkim 
z wigorem i masz uśmiech od ucha 
do ucha.

– To już ostatek sił (śmiech). A tak 
naprawdę ja po prostu uwielbiam tę 
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robotę! Traktuję ją jako pasję. Nawet 
jeżeli mi coś nie wyjdzie, staram się 
nie traktować tego w kategorii poraż-
ki. Priorytetem jest to, by po prostu 
być coraz lepszym.

– Twoim zdaniem telewizja po-
winna mieć misję?

– Tak, dlatego od zawsze chcia-
łem pracować w TVP. Nie zajmuję 
się tematyką polityczną – bo ta mnie 
nie pasjonuje i nie interesuje. Nato-
miast w kulturze i rozrywce jest ona 
czymś fundamentalnym. Publiczne 
telewizje w całej Europie fajnie, że 
są i fajnie, że realizują te misje – na 
przykład kręcą programy dla osób 
niepełnosprawnych. Moja ciocia jest 
osobą niepełnosprawną i ona czeka 
na program „Pełnosprawni” w TVP1. 
Są programy katolickie, jest kanał dla 
dzieci – TVP ABC, jest TVP Kultura, 
który jest wyjątkowo misyjny. Sam 
biorę udział w produkcji magazynu 
kulturalnego „Lajk!” w TVP2, w któ-
rym oczywiście jest miejsce na rela-
cje z pokazów mody, ale z drugiej 
strony staramy się powiedzieć co się 
dzieje w teatrze, co ciekawego poja-
wia się w księgarniach. To wszyst-
ko jest niezmiernie ważne, dlatego 
uważam, że telewizja powinna mieć 
misję. Rozumiem jednak telewizje 
komercyjne, które tych misji nie mu-
szą mieć, bo są finansowane w zu-
pełnie inny sposób. Niemniej jednak, 
zwłaszcza w dzisiejszym świecie, 
gdy poziom dyskusji w mediach i jej 
jakość spadła, to dobrze, że ta misja 
jeszcze jest. 

– Wyobrażasz sobie swoje życie 
bez mediów?

– Myślałem kiedyś o tym. To nie 
jest tak, że poza mediami bym się 
nie odnalazł. Nie wyobrażam sobie 
jednak życia zupełnie bez mediów, 
bo jestem także ich odbiorcą – dużo 
oglądam telewizji i czytam różnego 
rodzaju wiadomości. Poza telewizją 
piszę też do prasy – miałem swoją 
rubrykę w CKM-ie. Myślę jednak, 
że po czterdziestce nie będę aż tak 

bardzo zajętym człowiekiem jak te-
raz. Może będę pracował w telewizji 
dzień czy dwa w tygodniu, a pozo-
stały czas poświęcę prowadzeniu 
własnej knajpki. Od dłuższego czasu 
mam pomysł na otwarcie fajnej ka-
wiarni w Warszawie. Mam nadzieję, 
że rzeczywiście kiedyś uda mi się go 
zrealizować.

– Poprowadziłeś ceremonię 
otwarcia Eurowizji Junior. Wie-
lokrotnie podkreślałeś, że to było 
Twoje największe marzenie...

– Zawsze wiedziałem, że chcę 
pracować w telewizji i gdy miałem 
dziesięć lat po raz pierwszy ogląda-
łem Eurowizję. Polskę reprezentował 
zespół Sixteen z piosenką „To takie 
proste”. Pamiętam, że wtedy wygra-
ła Dana International. Pomimo na-
prawdę późnych godzin emisji mama 
pozwoliła mi oglądać konkurs. Na-
wet chyba usnąłem pod koniec, ale 
z wypiekami śledziłem i nie mogłem 
uwierzyć w ten rozmach, profesjona-
lizm prowadzących. Później, stojąc 
przed lustrem, udawałem Terry’ego 
Wogan’a i mówiłem „Good evening 
Europe, welcome to Poland!”. Po 
wielu latach, gdy już pracowałem 
w telewizji, i okazało się, że Eurowi-
zja Junior 2019 odbędzie się w Pol-
sce, bardzo chciałem pracować przy 
tym projekcie, dlatego dziś cieszę się 
z tego, że się udało. Przygotowania do 
ceremonii były długie i intensywne, 
towarzyszyła nam wszystkim masa 
emocji. Dopiero po trzech dniach od 
ceremonii obejrzałem ją jeszcze raz, 
na spokojnie i zacząłem się z tego 
wszystkiego cieszyć, bo naprawdę 
dobrze to wyszło. Wiadomo, że były 
potknięcia, w końcu to telewizja na 
żywo, ale największą sztuką jest 
z nich wybrnąć. Znam osoby, które 
mówią, że Eurowizja jest konkursem 
kiczu i tandety, ale ostatnio bardzo 
się zmieniła, no i tak naprawdę nie 
ma większej imprezy zrzeszającej 
całą Europę i Australię, która by tak 
fascynowała i przyciągała miliony 
widzów przed telewizory. Od po-

czątku wiedziałem też, że wynagro-
dzenie przekażę na cel charytatywny 
– na Fundację Herosi, która wspiera 
dzieci z chorobami nowotworowymi, 
i z którą współpracuję od lat. Uwa-
żam, że warto być wdzięcznym za 
spełnianie marzeń i ta darowizna jest 
taką moją formą podziękowania. 

– Eurowizja była jednym z ma-
rzeń. Jakie są kolejne?

– Dostałem tak wiele w ciągu ostat-
nich lat – spełniło się wiele moich 
zawodowych marzeń, dzięki czemu 
zmieniłem perspektywę i staram się 
cieszyć po prostu chwilą, dniem. 
Oczywiście chciałbym poprowadzić 
Koncert Debiutów w Opolu czy tele-
wizyjny karaoke show. Ale te główne 
marzenia i plany już nie są jednak 
tak bardzo związane z telewizją, bo 
dostałem tak wiele, że chyba grze-
chem byłoby prosić o więcej. Bardzo 
chciałbym się nauczyć hiszpańskiego 
lub francuskiego, więcej podróżo-
wać i bardziej cieszyć się życiem, bo 
w pędzie zapominam o tym. 

– Masz jeszcze czasem tremę?
– Czasem tak. Zastanawiało mnie, 

jak to będzie na Eurowizji. Uważam 
jednak, że im jestem lepiej przygo-
towany, tym ta trema jest mniejsza. 
Oczywiście jest ta adrenalina, ale 
ona musi być! Grażyna Torbicka mi 
kiedyś powiedziała, że bez tremy nie 
ma po co wychodzić na scenę. Oczy-
wiście ona nie może być paraliżująca 
i fajnie jak w trakcie puszcza.

– Wzruszyłeś się kiedyś na wizji?
– Pewnie. Wzruszają mnie ludzie 

tematy społeczne, bo nie lubię, gdy 
ludziom jest źle, wzruszają mnie 
dzieci. Nie jestem płaczkiem, ale łzy 
to emocje, a nie ma dobrej telewizji 
bez emocji. 

– Dziękuję za rozmowę i życzę, 
żeby te pozatelewizyjne marzenia 
także się spełniły.

Rozmawiała: Sandra HAJDUK
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Salon masażu tajskiego „Thai Sabai” w Silesia City Center, 1 piętro
ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice, tel. 888-588-478

Salon masażu tajskiego „Thai Sabai” w Galerii Katowickiej
3 piętro, antresola

ul. 3 Maja 30, 40-097 Katowice, tel. 577-818-088
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Chciałabym zagrać milion koncertów
Piszą o niej, że jest subtelna, zwiewna i świeża. I słuchając jej piosenek nie sposób się z tym 

opisem nie zgodzić. To, co ją zdecydowanie wyróżnia to barwa głosu. Nie powinno więc dziwić, 
że określana jest jako nowe oblicze polskiej sceny muzycznej. Gdy opowiada o muzyce można 
jej słuchać godzinami. Na kilometr czuć, że to jej ogromna pasja. A sama jest niczym człowiek 
orkiestra – nie tylko śpiewa, ale także pisze teksty i muzykę. Sanah , bo o niej mowa, to jedna 
z artystek którą mieli Państwo okazję poznać na Silesia Business&Life Awards, gdzie występo-
wała. Dziś chcemy ją Państwu przedstawić bliżej. I już teraz zapewniamy – o tej dziewczynie 
będzie jeszcze głośno!

SYLWETKA

SANAH

– Sanah to tak naprawdę Twój 
pseudonim artystyczny. Jak on się 
właściwie narodził, co oznacza?

– Pomysł na taki pseudonim na-
rodził się w bardzo prosty sposób. 
W rzeczywistości mam na imię 
Zuzanna. Po angielsku to po pro-
stu Susannah. Postanowiłam więc 
skrócić to imię i tak powstała Sa-
nah. Głównie chodziło o to, żeby 
było to krótkie i łatwe do zapa-
miętania. I chyba się udało.

– W dzisiejszych czasach cięż-
ko nie doceniać roli mediów 
społecznościowych i serwisów 
internetowych. Ty tak napraw-
dę zrobiłaś karierę dzięki wła-
śnie takim środkom – a dokład-
niej dzięki swojemu kanałowi 
YouTube...

– Nie ukrywam, że miałam 
ogromne szczęście, że zostałam 
zauważona właśnie w ten sposób. 
Przyznam, że zakładając kanał na 
YouTube nawet nie myślałam, że 
to wszystko może się potoczyć 
właśnie w taki sposób. To dla 
mnie coś niezwykłego, że dosta-
łam taką szansę, w ogóle się tego 
nie spodziewałam...

– Twoje teledyski, które mo-
żemy zobaczyć na YouTube, są 

bardzo proste, dość oszczędne 
w formie. To celowy zabieg?

– Myślę, że to wyszło samo 
z siebie, bo wiedziałam już do-
kładnie na początku swojej mu-
zycznej drogi, że chcę wszystko 
utrzymać w bardzo delikatnym 
i subtelnym tonie… Te same za-
łożenia dotyczyły teledysków. 
Zależało mi na tym, aby nie były 
one zbyt przekombinowane, bo 
najbardziej zależy mi po prostu 
na tym, żeby słuchacz mógł się 
skupić na muzyce. Nie chcę, aby 
teledysk odwracał uwagę od tre-
ści słów i muzyki.

– Poszło Ci to na tyle dobrze, 
że sam Dawid Podsiadło na 
koncercie zaśpiewał cover Two-
jej piosenki. Pamiętasz jakie 
uczucia towarzyszyły Ci, gdy 
się o tym dowiedziałaś?

– To było coś fenomenalnego! 
Nie wyobrażam sobie nikogo 
innego, kto by mógł tak pięknie 
zaśpiewać mój numer. Uczucie 
nie do opisania, bardzo polecam! 
A przy okazji to ogromne wyróż-
nienie, że tak znany i wyjątkowy 
artysta sięgnął właśnie po moją 
piosenkę. To nobilitacja i jedno-
cześnie olbrzymia zachęta do dal-
szej pracy.

– Chciałabyś wystąpić w du-
ecie z Dawidem?

– Oczywiście, że tak! Muszę 
się przyznać do tego, że to jedno 
z moich największych marzeń. 
Nie znam nikogo, kto nie chciał-
by zaśpiewać z takim artystą na 
jednej scenie. Pomimo ogrom-
nego sukcesu on nadal pozostaje 
bardzo skromną osobą. Dla mnie 
Dawid jest ogromnym autory-
tetem – zarówno pod względem 
osobowości, muzyki, jak i tek-
stów. W dzisiejszych czasach na-
prawdę mało jest aż tak świado-
mych artystów. 

– Do współpracy zaprosił 
Cię kanadyjski wokalista Matt 
Dusk. Jak zareagowałaś, gdy się 
o tym dowiedziałaś i jak wspo-
minasz tę współpracę?

– Nie mogłam uwierzyć, że 
Matt Dusk chce ze mną współpra-
cować. Było to dla mnie wyróż-
nienie, ale także wyzwanie. Tak 
naprawdę to był mój pierwszy 
tak duży projekt. Po raz pierw-
szy miałam okazję nagrywać 
teledysk, po raz pierwszy także 
stanęłam przed obiektywem pro-
fesjonalnego fotografa. Odrobina 
stresu była, ale z perspektywy 
czasu muszę przyznać, że było 
bardzo fajnie! Matt jest przeuro-
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czym, bardzo zabawnym i nie-
zwykle otwartym człowiekiem. 
Dzięki niemu czułam się na pla-
nie bardzo swobodnie. Naprawdę 
miło wspominam ten czas.

– Swoją karierę prowadzisz 
wielotorowo, bo tak naprawdę 
nie tylko śpiewasz, ale także 
jesteś kompozytorką i autorką 
tekstów. Lubisz być w pełni nie-
zależna?

– Hmm… Rzeczywiście praw-
dą jest, że sama piszę zarówno 
teksty jak i muzykę. Bardzo się 
cieszę, że mogę usiąść przy pia-
ninie i komponować. W ten spo-
sób jestem w stanie przekazać 
wszystko to, co mi tam w duszy 
gra. Jednak ważnym elementem 
powstawania moich piosenek jest 
też praca z producentami. Lu-
bię konfrontować pomysły, brać 
udział w pewnego rodzaju burzy 
mózgów. To pozwala otworzyć 
się na zupełnie nowe propozycja 
i rozwiązania. Tak naprawdę wte-
dy dopiero się dzieje! 

– Zaczęłaś pisać teksty rze-
czywiście w bardzo młodym 
wieku...

– Miałam chyba dziesięć, może 
jedenaście lat, jak napisałam 
pierwszą piosenkę. Potem się 
jeszcze bardziej w to wciągnęłam 
i już się nie rozstawałam z piani-
nem. Do dzisiaj uwielbiam proces 
pisania tekstu. To czas niezwykle 
kreatywny i dający olbrzymią ra-
dość i przyjemność.

– Co Cię inspiruje w trakcie 
pisania tekstów? Co chciałabyś 
za pośrednictwem Twojej twór-
czości przekazać?

– Najbardziej inspirują mnie 
chyba po prostu… moje smutki. 
To jest dla mnie największa moty-
wacja, żeby pisać – kiedy przeży-
wam coś, co mnie głęboko zabo-

lało. Na razie się nie skupiam na 
tym co chcę przekazać. Obecnie 
raczej chciałabym jak najwięcej 
pokazywać siebie w mojej twór-
czości. Chociaż nie ukrywam, że 
jest mi bardzo miło kiedy słyszę, 
że ktoś słuchając mojej piosenki 
znalazł w niej coś dla siebie – ja-
kieś ukryte przesłanie, podobną 
sytuację czy coś w ten deseń.

– W Twoich utworach nie 
brakuje sformułowań bardzo 
potocznych. Nie boisz się tego?

– Nie będę ukrywać, że ja to po 
prostu bardzo lubię! Staram się 
unikać patosu. Lubię używać nor-
malnych, potocznych słów, które 
wychodzą z ust każdego z nas na 
co dzień. Z resztą wtedy najlepiej 
się czuję z piosenką – po prostu 
czuję tekst, identyfikuję się z nim 
i śpiewa mi się go bardzo dobrze.

– Nazywają Cię najbardziej 
intrygującym głosem i rzeczy-
wiście trzeba przyznać, że masz 
bardzo charakterystyczną bar-
wę głosu. Uważasz to za swój 
atut?

– O, bardzo mi miło to słyszeć! 
Ciężko mi jest samej ocenić czy 
moja barwa jest rzeczywiście me-
gacharakterystyczna, ale gdy tyl-
ko słyszę takie opinie, to czuję się 
super i bardzo się rumienię! 

– Twoja pierwsza epka nosi 
tytuł „Ja na imię niewidzialna 
mam”. Paradoksalnie jednak 
jesteś coraz bardziej dostrzega-
na. Jakie masz plany jeśli cho-
dzi o śpiewanie i muzykę?

– Hmm, myślę, że będę kompo-
nować ile tylko się da, a co dalej 
– zobaczymy! Gdzie mnie moja 
twórczość zaprowadzi, tego sama 
nie wiem. Chcę tylko być jak naj-
bardziej naturalna i robić swoje. 
To jest mój plan! Chociaż muszę 
przyznać, że czasem gdy słucham 

jakiegoś zespołu to tak sobie my-
ślę, że chętnie bym dla niego coś 
napisała. I odwrotnie. Gdy coś 
skomponuję to czasem wpadam 
na myśl, że genialnie brzmiałoby 
to w wykonaniu danego artysty. 
Może kiedyś będzie mi dana wła-
śnie taka zamiana ról. Póki co, 
jednak moja działalność jest dla 
mnie priorytetem.

– Wystąpiłaś na Silesia Busi-
ness & Life Awards. Pamiętam, 
że po występie byłaś bardzo 
wzruszona i jednocześnie szczę-
śliwa. Jak wspominasz ten wy-
stęp?

– Było super. Ja ogólnie bardzo 
lubię występować w takich miej-
scach, gdzie wszyscy pięknie wy-
glądają, sala jest zjawiskowa, no 
i na scenie czuję się jak królewna! 
Jestem megazadowolona, że mia-
łam szansę tam wystąpić. 

– Nie wydaje Ci się, że Two-
ja kariera mogłaby mieć bar-
dziej międzynarodowy wymiar, 
gdybyś zdecydowała się pisać 
i śpiewać po angielsku?

– Myślę, że byłoby mi dużo 
trudniej i nie byłabym do końca 
zadowolona ze swojej twórczo-
ści. Takie przynajmniej mam we-
wnętrzne przekonanie. Gdy piszę 
po polsku, mam wrażenie, że jest 
dla mnie miejsce gdzieś tam na 
polskim rynku, bo mogę być total-
nie sobą w tekście! Czuję ogromną 
swobodę i luz, kiedy komponuję 
coś po polsku. Za to w angielskim 
często mam takie poczucie, że ko-
goś naśladuję, że to co robię już 
gdzieś się pojawiło. Bardzo mnie 
to męczy, dlatego zdecydowana 
większość mojej twórczości po-
wstaje w języku polskim.

– Myślisz, że muzyczne wy-
kształcenie w tej branży się 
przydaje?
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– Jak najbardziej. A już na 
pewno nie zaszkodzi. Zale-
ży mi na tym, żeby skończyć 
studia i mieć ten tytuł magi-
stra, bo skrzypce to właściwie 
moje całe życie. Tyle godzin 
poświęciłam na ćwiczenie, 
tyle nerwów (śmiech)! Teraz 
mam do tego większy dystans, 
bo komponowanie i śpiewanie 
jest dla mnie priorytetem, ale 
skrzypce gdzieś tam na zawsze 
będą miały swoje miejsce 
w moim sercu!

– Czemu nie zdecydowałaś 
się na wystąpienie w jakimś 
programie dla wokalistów – 
to teraz bardzo popularne.

– Brałam udział w wielu pre-
castingach, jednak nigdy nie 
miałam szansy przejść dalej.
Chociaż gdy teraz patrzę na to 
z perspektywy czasu, to myślę, 
że to nie był przypadek! Strasz-
nie lubię opowiadać o mojej 
historii, jak to się wszystko po-
toczyło z moją muzą, więc na 
pewno bym nic nie zmieniała 
jeśli chodzi o to w jaki sposób 
potoczyła się moja kariera.

– A jaka Sanah jest pry-
watnie?

– Myślę, że dużo weselsza 
niż mogłoby się to wydawać po 
przesłuchaniu epki (śmiech).

– Twoje największe marze-
nie to?

– Żebym miała milion kon-
certów i dobrze się czuła 
z moim repertuarem na scenie. 
To by był czad! Poczuć pełną 
swobodę i pokazywać na luzie 
moje kompozycje, które ko-
cham całym serduchem!

– Dziękuję za rozmowę 
i życzę spełnienia marzeń.

– Ja również dziękuję.
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KLAUDIUSZ SEVKOVIC

PODRÓŻE

68

OMAN – SALALAH

SILESIA BUSINESS & LIFE

Ciepłe klimaty, egzotyczne kraje, tak właśnie uwielbiam 
spędzać urlopy. Od dłuższego czasu zastanawiałem się ja-
kie miejsce do odpoczynku wybrać. Postawiłem na Oman. 
Ponad rok temu byłem w tym państwie w mieście Muskat, 
a tym razem wybrałem się w jego południowy region – do 
miasta Salalah, które dla wielu turystów jest bramą do gu-
bernatorstwa Dhofar – historycznie niezależnej, unikalnej 
kulturowo i ekologicznie krainy geograficznej.

Historia miasta, jako stolicy regio-
nu, sięga dwóch tysiącleci. Wtedy 
to, dzięki strategicznemu położeniu, 
było ważnym przystankiem na szla-
kach handlu kadzidłem i jedwabiem. 

W XIX wieku region został włączony 
do sułtanatu Muskat i Oman, a Sala-
lah było stolicą kraju od 1932 r., do 
czasu, gdy sułtan Qaboosa bin Said Al 
Saida w 1970 r. przeniósł stolicę do 
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czuwa niewielką mżawkę prawie cały 
dzień, w górach natomiast występuje 
mgła dotykana przez wiatry monsu-
nowe („khareef” oznacza po arabsku 
jesień lub monsun). Mieszkańcy z in-
nych części Omanu i sąsiednich krajów 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
i Arabii Saudyjskiej przybywają tu 
w okresie od czerwca do września na 
letnie wakacje, aby odpocząć od trud-
nych warunków pogodowych w domu 
i cieszyć się chłodną pogodą.

 W sezonie „khareef” krajobraz wo-
kół Salalah zmienia się z szarobrą-
zowego pustynnego terenu w bujne, 
zielone doliny, dzięki czemu sezon 
„khareef” jest naprawdę najlepszym 
czasem na odkrywanie Salalah i jego 
naturalnego piękna. Bujna zieleń roz-
ciąga się na górskich zboczach i do-
linach. Zieleń rozprzestrzenia się w 
postaci pięknego, pofalowanego dy-
wanu zielonych gajów kokosowych 
i bananowców, które zasznurowują 
linię brzegową, gdzie chmury i mgła 

spowijają góry, tryskające wodospa-
dy, źródła i studnie, a wiele ptaków 
wędrownych przebywa tu tymczaso-
wo. Drzewa pięknie kwitną tutaj wte-
dy, gdy monsunowe deszcze uderzają 
w ten region i zamieniają go w tropi-
kalny raj. Wokół stawów można zoba-
czyć wiele ptaków, krów i wielbłądów 
wędrujących po polach, a pogoda wy-
daje się idealna na spacery po plaży. 
Chociaż jest to najbardziej pracowity 
okres turystyczny, tak naprawdę licz-
ba turystów nie wzrasta tutaj na pozio-
mie międzynarodowym, więc region 
nie będzie zbyt zatłoczony. 

Po przyjeździe do Salalah z pewno-
ścią będziesz musiał wynająć samo-
chód lub zorganizować kierowcę, aby 
zwiedzić ten region, ponieważ wszyst-
kie miejsca do odwiedzenia są dość 
odległe od siebie, a nie ma tu trans-
portu publicznego. Drogi są dość do-
brze utrzymane, jednak w pobliżu nie 
ma wielu stacji benzynowych, więc 
po prostu zaplanuj przystanki przed 

Muskatu. Salalah było miejscem naro-
dzin sułtana w 1940 roku, a jego matka 
była członkiem wybitnego regionalne-
go plemienia Jebbali. Sułtan utrzymy-
wał bliskie więzi z miastem. Qaboos 
po długiej chorobie zmarł 10 stycznia 
2020 r. Nie miał dzieci, więc mianował 
swojego kuzyna, Haithama bin Tariqa 
Al Saida, swoim spadkobiercą. 

Salalah jest drugim miastem Omanu 
(po jego stolicy – Muskacie) i znajduje 
się około dwieście kilometrów od gra-
nicy z Jemenem. Położony w Zatoce 
Arabskiej Oman cieszy się ciepłą, sło-
neczną pogodą przez cały rok. Jednak 
Salalah ma swój własny mikroklimat, 
a tym, co czyni go wyjątkowym, jest 
sezon „khareef”. W rzeczywistości 
jest to zjawisko klimatyczne, które 
występuje w miesiącach letnich od 
czerwca do września, podczas gdy 
reszta Bliskiego Wschodu doświad-
cza palących temperatur sięgających 
50 stopni, temperatury w Salalah spa-
dają do około 25 stopni, a obszar od-
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wyjazdem, jeśli zamierzasz jechać 
samodzielnie. Jeśli odwiedzasz Sala-
lah w popularnym sezonie „khareef”, 
koniecznie zarezerwuj samochód lub 
kierowcę z wyprzedzeniem. 

Warto zobaczyć kilka miejsc w Sa-
lalah, jest to m.in. Souq Haffa, gdzie 
nie można się oprzeć bajecznemu tar-
gowisku z kadzidłem. Kobiety, które 
przychodzą tam sprzedawać swoje 
kadzidła, ubrane są w wielokolorowe 

kostiumy i welony z pierścieniem lub 
mają złoty kwiatek w nosie. Siedzą 
na ziemi z wagami i stertami krysta-
lizowanych gum, a ceny ustalane są 
w drodze negocjacji! Biało-niebie-
skie kadzidło (hujari) jest najczystsze 
i najdroższe. Czerwone kadzidło jest 
znacznie tańsze, ale gorszej jakości. 

Salalah zachowało swoje dzie-
dzictwo i historię. Bogate centrum 
kulturowe przypomina muzeum wie-
lowiekowych artefaktów. Na wysta-
wie znajdują się bardzo pomysłowe 
przedmioty archeologiczne (niektóre 
z wygrawerowanymi pismami je-
meńskimi) z Sumharamu, srebrna bi-
żuteria, starożytna ceramika, wyroby 
rękodzielnicze z Dhofaru, takie jak 
wyroby z wikliny, ceramika, kostiu-
my, różne rodzaje domów omańskich 
z haftowanymi poduszkami i kocami. 
Najpiękniejsze domy można znaleźć 
w najstarszych dzielnicach Salalah. 
Miejscem obowiązkowym, które 
znajduje się na każdym planie podró-
ży turystów, jest biblijny grób proroka 
Hioba, umieszczony wysoko w gó-
rach Jebel z widokiem na Salalah. 
Przechodząc, dociera się do pięknej 
laguny Ayun, gdzie wzdłuż drogi ro-
śnie kadzidło. Stąd można przejść do 
oazy w Hanoon, gdzie kadzidło było 
przechowywane w starożytnych cza-
sach. Warto również odwiedzić sta-
nowisko archeologiczne Samurhan, 
liczące ponad dwa tysiące lat, które 
leży na cyplu między dwoma potoka-
mi morskimi, około 30 km na wschód 
od Salalah. 
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 Salalah jest osadzone w legendach 
i mówi się, że królowa Saba miała tu-
taj pałac, a biblijna postać ojca Maryi 
(matki Jezusa Chrystusa), została tutaj 
pochowana. 

Pobyt w Salalah był wyjątkowy, 
gdyż po raz pierwszy od dawna od-
poczywałem nie grając w golfa. Pola 
golfowe są oddalone ponad tysiąc 
kilometrów od miejsca, w którym 
przebywałem, a mianowicie w stoli-
cy kraju, w Muskacie. Pomimo braku 
rozrywki golfowej, Salalah oferuje 
cudowne naturalne krajobrazy, m.in. 
plaże. Plaża Al Mughsayl (pisana 
również jako Al Mughsail Beach) 
jest prawdopodobnie najbardziej 

znaną atrakcją turystyczną w Dhofar 
w Omanie. Plaża jest lubiana zarów-
no przez mieszkańców, jak i turystów. 
Al Mughsayl to długi odcinek morza 
z błękitną wodą i białym piaskiem. 
Krajobraz jest dość ładny, a plaża po 
obu stronach ma góry, dzięki czemu 
widok jest elegancki i fotogeniczny. 

To idealne miejsce na piknik. Siedem-
dziesiąt kilometrów dalej znajduje się 
wspaniała dziewicza plaża tuż obok 
Ocean Beach, gdzie spacerowałem 
każdego dnia zachwycając się jej na-
turalnym pięknem. Udając się na wał 
ochronny, można podziwiać piękno 
pływających delfinów oraz latających 
ryb. Te cudowne widoki na długo po-
zostaną w mojej pamięci i z wielką 

przyjemnością powrócę do 
tego miejsca w najbliższej 

przyszłości.

SILESIA BUSINESS & LIFE
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Najnowszy symulator do gry w golfa
Masters Golf Club to nowa, wyjątkowa lokalizacja na golfowej mapie połu-
dniowej Polski. Najwyższej klasy symulator do gry w golfa HD Golf, w który 
wyposażony jest lokal, daje golfistom możliwość treningu w wirtualnym wy-
miarze. To doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy chcą popracować nad 
techniką gry poza sezonem. Symulator pozwala przenieść się na jedno 
z niezwykle realistycznych, 34 pól golfowych klasy mistrzowskiej ze wszyst-
kich stron świata. Precyzja dokonywanych przez urządzenie pomiarów 
umożliwia przeprowadzanie analizy gry, a dzięki temu – korektę ewentu-
alnych niedoskonałości techniki. Symulator daje również możliwość orga-
nizowania turniejów, co stwarza doskonałą okazję do spotkań w szerszym 

gronie. Klubowy drink bar oferuje wyborne gatunki whisky, w wentylowanej palarni można natomiast 
zakosztować w aromacie najlepszych cygar. Wnętrza są na tyle przestronne, by pomieścić 80 osób. 
To doskonała przestrzeń na nietuzinkowy event biznesowy lub imprezę w gronie znajomych. Klub 
zlokalizowany jest przy Hotelu Gorczowski, który uzupełnia możliwości lokalu o ofertę noclegową 
i gastronomiczną na najwyższym poziomie.

GOLF

MASTERS GOLF CLUB

MASTERS
GOLF CLUB 

Chorzów,
ul. Stefana Batorego 35
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CABALLERO
Aficionado Club
ul. Kopernika 4

40-064 Katowice
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SILESIA BUSINESS & LIFE
GOLF CUP 2020

www.silesiaevent.pl

SIERRA GOLF RESORT
SAND VALLEY GOLF RESORT
KALINOWE POLA GOLF CLUB

SOBIENIE KRÓLEWSKIE GOLF&CC
KRAKÓW VALLEY GOLF&CC

ŚLĄSKI KLUB GOLFOWY
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6–7 czerwca
KALINOWE POLA

GOLF CLUB

4–5 lipca
SIERRA

GOLF RESORT

11 lipca
KRAKÓW

VALLEY GOLF&CC

25–26 lipca
SAND VALLEY
GOLF RESORT

8–9 sierpnia
SOBIENIE KRÓLEWSKIE

GOLF&CC

21 sierpnia
ŚLĄSKI KLUB 

GOLFOWY
22 sierpnia

WIELKI FINAŁ



SILESIA BUSINESS & LIFE78

GOLF

Silesia Business & Life Golf Cup 2020

Grudzień to miesiąc pełen tradycji. W przypadku turniejów 
Silesia Business & Life Golf Cup również tradycją stały się 
wyjazdy w tym okresie do ciepłych krajów z pięknymi i wyma-
gającymi polami golfowymi.

78 SILESIA BUSINESS & LIFE 79SILESIA BUSINESS & LIFE

Eliminacja  – Abu Dhabi

Tym razem wraz z grupą naszych 
golfowych przyjaciół udaliśmy się 
do stolicy Zjednoczonych Emira-
tów Arabskich – miasta Abu Dhabi, 
które jeszcze pięćdziesiąt lat temu 
było niewielką wioską, a obecnie 
jest jednym z najbogatszych i naj-
szybciej rozwijających się miast na 
całym globie. Dlatego też, chcąc do-
świadczyć popularności tego miasta, 
wybraliśmy jeden z najbardziej pre-
stiżowych hoteli – The Westin Abu 

GOLF CUP

BUSINESS&LIFE

X
SILESIA

Dhabi Resort & Spa, położony na 
samym polu golfowym Abu Dhabi 
Golf Club. Już następnego dnia po 
przybyciu golfiści rozegrali rundę 
treningową na wspomnianym polu. 

Abu Dhabi Golf Club to miejsce 
rozgrywek PGA European Tour oraz 
Abu Dhabi HSBC Golf Champion-
ship od 2006 roku. Jest to także jedna 
z najbardziej luksusowych atrakcji 
golfowych na Bliskim Wschodzie. 
27-dołkowe mistrzowskie pole gol-

fowe przecina pofałdowany fairway 
z palmami, ozdobnymi drzewami 
oraz krzewami, a także siedmioma 
spektakularnymi jeziorami. Wyzwa-
niem dla golfistów są również arcy-
ciekawie rozmieszczone bunkry. Na 
162-hektarowym polu golfowym 
dołki 19–27 posiadają oświetlenie, 
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które stanowi świetny test dla osób, 
które chcą cieszyć się golfem po za-
chodzie słońca. 

Runda ta była przygotowaniem 
do turnieju eliminacyjnego Silesia 
Business & Life Golf Cup, który 
odbył się kilka dni później na tym 
właśnie polu golfowym. Ale zanim 
to nastąpiło, golfiści rozegrali turniej 
naszego partnera Komu Group na 
polu Saadiyat Beach Golf Club, któ-
re zostało zaprojektowane przez Ga-
ry’ego Playera. Pole to jest jednym 
z najbardziej urzekających projek-
tów golfowych na świecie. Saadiyat 
Beach Golf Club zarządzany przez 
Troon wykorzystuje oszałamiające 
naturalne piękno wyspy Saadiyat, 
aby stworzyć niesamowite wrażenia, 
jakie wywołuje widok na błyszczące 
błękitne wody zatoki otoczone nie-
skazitelnie białymi piaskami. 

Jako pierwsze pole golfowe na 
plaży na Bliskim Wschodzie zostało 
ono zbudowane zgodnie z surowymi 

wytycznymi dotyczącymi ochro-
ny środowiska. Podczas gry można 
na polu napotkać stada gazeli, któ-
re niejednokrotnie odpoczywają na 
greenach. Dla miłośników bliskich 
spotkań z naturą, gra na tym polu bę-
dzie wspaniałym doświadczeniem.

Kolejnym polem golfowym, na któ-
rym doskonaliliśmy swoją grę było 
Yas Links Golf Club, położone tuż 
obok toru Formuły 1 w Abud Dha-
bi i największych parków rozrywki 
dla całych rodzin. Yas Links w Abu 
Dhabi zostało zaklasyfikowane do stu 
najlepszych pól golfowych The Golf 
Digest na świecie oraz jako jedno 
z najlepszych pól golfowych w Abu 
Dhabi i na Bliskim Wschodzie. Gra 

na tym polu zyskała światową repu-
tację. Świeżo po stworzeniu arcy-
dzieł, takich jak Kingsbarns niedale-
ko St Andrews i Dundonald w Troon 
w Szkocji, to spektakularne pole gol-
fowe zostało zaprojektowane przez 
Kyle’a Phillipsa, jednego z wiodą-
cych architektów pól golfowych na 
świecie. Stworzono to prawdziwe 
tradycyjne pole golfowe z płaskiego 
pustynnego terenu. Jest to pierwszy 
tego typu projekt w regionie Bliskie-
go Wschodu. Golfiści doznają nie-
zapomnianych wrażeń z gry na tym 
polu golfowym, gdyż wszystkie 18 
dołków oferuje widoki na wybrzeże. 

Mając za sobą trzy rundy przy-
gotowawcze na wspaniałych polach 
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Abu Dhabi uczestnicy wyjazdu nie-
cierpliwie oczekiwali najważniejsze-
go wydarzenia tego tygodnia, czyli 
turnieju eliminacyjnego Silesia Bu-
siness & Life Golf Cup, który odbył 
się na polu Abu Dhabi Golf Club. 
Nasza grupa była jedyną i ostatnią 
tak liczną mogącą doświadczyć gry 
w roku 2019 na tym polu, gdyż zo-
stało ono przygotowane do pierw-
szego najważniejszego wydarzenia 
w styczniu 2020 roku – The Abu 
Dhabi HSBC Championship, w któ-
rym grał nasz rodak i najlepszy za-
wodowy golfista Adrian Meronk. Ale 

Wyniki Silesia Business & Life 
Golf Cup 

Stroke Play Brutto
1. Mariusz Czerkawski
2. Ernest Młynarski
3. Ireneusz Sęk

Stableford Netto
HCP 0-18,0

1. Henryk Gwiżdż
2. Zbigniew Lis
3. Maciej Wawrzkiewicz

Stableford Netto
HCP 18,1-36,0

1. Tomasz Leśniak
2. Alexandra Krolikowski
3. Agnieszka Ostrowska

Najlepsza Kobieta
 – Ewa Fober

zanim do tego wydarzenia doszło, 
uczestnicy naszego wyjazdu roze-
grali dwudniowy turniej eliminacyj-
ny, jak mistrzowie na mistrzowskim 
polu. Gra była wspaniała, a wyniki 
zadowalające. Ostatniego dnia cze-
kał na wszystkich zasłużony odpo-
czynek i udaliśmy się do Saadiyat 
Beach Clubu, gdzie luksus spotyka 
swobodną prostotę.

Pobyt w Abu Dhabi był intensyw-
ny, udany i z wielką przyjemnością 
powrócimy do tego miasta, które 
z miesiąca na miesiąc coraz bardziej 
się zmienia. 
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Ameryki nie wymyślę
– Na swoje 16. urodziny miałam okazję potrzymać stery, polatać chwilę śmigłowcem… I to był ten 

dzień, który zmienił moje życie o 180 stopni. Od tamtej pory wszystko podporządkowałam lotnictwu 
– opowiada Maria Muś, członek narodowej kadry śmigłowcowej i jedyna Polka latająca tymi 
maszynami zawodowo, która chce być najlepsza na świecie w akrobatyce śmigłowcowej.

SPORT

Maria MUŚ

Miała tylko 16 lat, kiedy po raz pierw-
szy wzięła do ręki stery śmigłowca, ale 
była to miłość od pierwszego wejrzenia. 
Już wtedy poczuła, że z lataniem zwiąże 
swoją przyszłość.

– Zawsze chciałam robić w życiu rze-
czy wyjątkowe i niestandardowe. Kiedy 
wsiadłam za stery, wiedziałam, że wła-
śnie to chcę robić w życiu. Ten dzień 
zmienił życie młodej dziewczyny. Następ-
nego dnia byłam już zapisana na kurs na 
prywatną licencję – opowiada nam Maria 
Muś, która choć wciąż bardzo młoda, 
wszak ma dopiero 25 lat, jest już zawo-
dowym pilotem śmigłowca, a poza pracą 
reprezentuje Polskę jako członek naro-
dowej kadry śmigłowcowej. Ale to nie 
wszystko. Obecnie 25-latka jest znana 
nie tylko w Polsce. Jej sukcesy uważnie 
śledzą amatorzy pokazów lotniczych na 
całym świecie, bo Marysia jest jedyną 
kobietą w Polsce wykonującą akrobacje 
śmigłowcem! Żadna kobieta na świecie 
jeszcze tego nie robiła – robi to tylko pię-
ciu mężczyzn!

Miłość do koni

Młoda, zdolna, odważna, niepowta-
rzalna, charyzmatyczna – taka jest nasza 
urocza bohaterka, która od dzieciństwa 
wiązała swoją przyszłość z zupełnie inną 
dyscypliną – jeździectwem. Nie trzeba 
chyba dodawać, że miała na swoim kon-
cie wiele jeździeckich sukcesów. Jak za-
znacza – konie i jeździectwo były i są na-
dal jej ogromną miłością. To pasja, która 
zostanie już z nią na zawsze.

– Miałam konie i z nimi wiązałam swo-
ją przyszłość – przyznaje. – Do 15. roku 
życia zawodowo jeździłam konno. Starto-

wałam w zawodach z dobrymi wynikami. 
W skokach przez przeszkody byłam już 
na całkiem dobrym poziomie, mam za 
sobą starty w wielu międzynarodowych 
zawodach. A potem konie przemieniły 
się w pasję, moje hobby. Nigdy ich nie 
zostawię, bo one zaszczepiły we mnie du-
szę sportowca, od tamtej pory uwielbiam 
sportową rywalizację – twierdzi.

Odważna deklaracja

– Ale przyszło latanie, więc zawodo-
wo wiąże Pani swoją przyszłość z lata-
niem na śmigłowcu?

– Jak już wspomniałam – na swoje 16. 
urodziny miałam okazję potrzymać stery, 
polatać chwilę śmigłowcem… I to był 
ten dzień, który zmienił moje życie o 180 
stopni, od tamtej pory wszystko pod-
porządkowałam lotnictwu. Na koniach 
jeżdżę nadal i nigdy od tej przyjemności 
nie odstąpię, ale to była najlepsza decy-
zja, jaką podjęłam w życiu! Mało tego 
– w tym co robię, chcę być najlepsza na 
świecie!

– To bardzo odważna deklaracja...
– Wiem, to są bardzo odważne słowa, 

ale ja bardzo je lubię i będę do tego bycia 
najlepszą na świecie odważnie dążyła.

– Czy latanie śmigłowcami w ogóle 
można nazwać sportem?

– Zdecydowanie tak. Jak zaczęłam la-
tać, to zaczęłam od razu szukać w tym 
lataniu czegoś, co mogłoby mi tę rywa-
lizację sportową dać. Miałam okazję po-
lecieć śmigłowcem akrobacyjnym i wte-
dy stwierdziłam – aha, dobra, to jest ta 
druga rzecz, którą chcę robić. Akrobacje 

śmigłowcowe to jest właśnie teraz moje 
największe marzenie i do niego dążę.

– Jedyna kobieta na świecie, wśród 
tylko pięciu mężczyzn. Aż się wierzyć 
nie chce...

– Mnie zawsze ciągnęło do takich 
rzeczy. Im mniej jest w czymś ludzi, 
im mniej jest w czymś dziewczyn, tym 
mnie bardziej do tego ciągnie. Przecież 
nie można było sobie wybrać bardziej 
unikatowej dyscypliny, niż akrobacje 
śmigłowcowe, które uprawia pięć osób 
na świecie.

– Rodzice, a zwłaszcza mama, nic 
nie mieli przeciwko tak ekstremalnej 
decyzji ukochanej córki?

– Rodzice od początku wiedzieli, że 
dorastałam dużo szybciej od rówieśni-
ków. Miałam od zawsze dojrzały cha-
rakter, więc nigdy do niczego mnie nie 
namawiali, nie doradzali, sama wszyst-
ko ogarniałam. Wiedzieli też, że moje 
decyzje nie były głupie, niebezpieczne, 
ryzykowane, a bardzo przemyślane, jak 
na młody wiek. Dlatego zawsze mnie 
wspierali, byli przy mnie i kibicowali. 
Tak, do dziś niesamowicie mnie wspie-
rają, mam wielkie szczęście, że mam ta-
kich rodziców.

– Na pewno bałam się bardziej, jak 
zaczęła robić prawo jazdy. Bardzo wcze-
śnie zaczęła latać, więc już przywykłam 
do strachu. Zawsze wybierała rzeczy 
ekstremalne i wymagające dużej odwagi. 
Ale zawsze też panowała nad tym co robi. 
Mam do niej zaufanie, że nie będzie ryzy-
kować, żeby nas ani siebie nie narażać na 
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– Co jest najważniejsze w przygoto-
waniach do zawodów?

– Samo latanie to jest około 30 pro-
cent, resztą jest przygotowanie. Ważne 
są nie tylko treningi fizyczne, ale również 
mentalne. To głowa najbardziej mnie 
ogranicza w przekraczaniu swoich gra-
nic i osiąganiu kolejnych sukcesów. Nie 
ukrywam, że bardzo stresuję się przed 
zawodami, ponieważ bardzo mi na nich 
zależy. A same ćwiczenia i treningi zaj-
mują ogromną ilość czasu. Odkąd zaczę-
łam latać, to latanie w 90 procentach wy-
pełnia moje życie. Treningi do pokazów 
to są głównie figury przygotowujące do 
akrobacji i figury, które wykonuję na po-
kazach lotniczych. Do tego dochodzi la-
tanie sportowe, którego nie odpuszczam, 
choć na razie zeszło ono nieco na drugi 
plan, niemniej cały czas jest. Ciekawą 
rzeczą jest fakt, że choć mam dopiero 25 
lat to mam już dwa tysiące godzin nalotu. 
To jest nalot, który ciężko się buduje na-

wet wojskowym po służbie, którzy mają 
trzydzieści parę lat, a ja już w tak młodym 
wieku mam ten wynik. To bardzo mi po-
maga w osiąganiu postępów, regularnym 
robieniu kolejnych kroków do przodu

 
Z Bölkowem za pan brat

– Na jakich śmigłowcach Pani lata?
– Na zawodach latam Robinsonem 

R44, to taki mniejszy, szary śmigłowiec, 
natomiast na pokazach latam Bölkowem. 
Jego kocham najbardziej, bo daje naj-
więcej możliwości. Bölkow (lekki dwu-
silnikowy śmigłowiec wielozadaniowy, 
opracowany przez niemiecki koncern 
Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH 
– przyp. red.) jest maszyną wyjątkową, 
ale wciąż pozostaje mocno przed swo-
imi czasami, w których został stworzo-
ny. Konstrukcję (prace nad śmigłowcem 
rozpoczęły się w 1961 roku (!) pod kie-
rownictwem doktora Ludwiga Bölkowa 
i Emila Weilanda – przyp. red.) ma abso-

jakiś niepotrzebny stres – mówi Izabela 
Rzepecka-Muś, mama Marii

– Czy kobieta za sterami śmigłowca 
to rzadkie zjawisko nie tylko w Polsce?

– Tak. Chyba wszędzie na świecie to, 
póki co, bardzo rzadkie zjawisko, choć 
tendencja jest jak najbardziej wzrostowa. 
Na samolotach, szybowcach spotyka się 
już wiele kobiet, jednak na śmigłowcach 
ogólnie lata mniej osób, a kobiet w tym 
śmigłowcowym lataniu jest sporo mniej.

– To droga przyjemność?
– Bardzo drogi sport, dużo droższy 

niż na przykład latanie na szybowcach, 
więc sponsorów zdecydowanie trzeba 
mieć. Szkolenie zawodowe można mieć 
tylko w wojsku, albo prywatnymi kana-
łami, choć wydaje mi się, że popularne są 
już uczelnie, na przykład w Rzeszowie, 
gdzie można przejść szkolenie latania na 
śmigłowcach.
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lutnie wybitną. To cywilny śmigłowiec, 
jedyny, którym można kręcić akrobację 
pełną, czyli robić pętle, beczki, prze-
wrócić się, jak samolot, i lecieć do góry 
nogami. Zawodowo latam też czarnym 
Bellem (amerykański lekki śmigłowiec 
wielozadaniowy skonstruowany przez 
firmę Bell pod koniec lat 70. XX wieku).

— Czy zna się też Pani na działa-
niu, mechanice śmigłowca, czy tym 

się zajmuje tylko Pani co-pilot Jakub 
Malec?

— Kuba jest mechanikiem pracującym 
przy Robinsonach, więc czuję się z nim 
dużo pewniej, jeśli coś mnie przy prze-
glądzie zaniepokoi lub wzbudzi moją 
uwagę. Ale oczywiście pilot ma pełny 
obowiązek znać się na maszynie, na któ-
rej lata i być jej pewnym nawet mając 
na pokładzie mechanika. Lubię jednak 
wiele rzeczy sama zdiagnozować. Lubię 
wiedzieć na czym latam.

– Na mistrzostwach świata obwiązu-
ją cztery konkurencje – nawigacja, la-
tanie precyzyjne, slalom i fender. Może 
je nam Pani bliżej przedstawić, z ak-
centem na konkurencję, którą Pani 
najbardziej lubi?

– Tak, jest to zdecydowanie slalom, czy-
li latanie z pustym pojemnikiem na wodę, 
którą potem wybiera się tym pojemnikiem 
z beczki. To jest najbardziej dynamiczna, 

techniczna, urozmaicona i widowiskowa 
konkurencja, w której pilot odgrywa bar-
dzo ważną rolę, bo trzeba przelecieć sla-
lomem między bramkami (dziesięcioma, 
o szerokości jednego metra) i na końcu 
umieścić pojemnik na blacie stołu (o po-
wierzchni jednego metra, w czasie trzech 
minut i  dwudziestu sekund). Bardzo waż-
ne jest też dogadanie się w załodze i od-
czytywanie nawet ruchów ręki swojego 
co-pilota i prowadzenie śmigłowca tak, 
aby jak najlepiej przeprowadzać wiadro 
przez bramkę, pomagać i wyobrażać so-
bie, co dzieje się z wiadrem przy danych 
ruchach śmigłowca.

– A dalej idą...
– …latanie precyzyjne po określonym 

torze, z manewrowaniem, zwrotami i pre-
cyzyjnym lądowaniem w określonym 
miejscu. Potem nawigacja, czyli przelot 
z użyciem mapy (zakaz używania nawi-
gacji GPS, telefonu komórkowego, radio-

telefonu – przyp. red.), z obowiązkowym 
odszukaniem i zaznaczeniem na mapie 
w wyznaczonej strefie dziesięciu ukrytych 
punktów na ziemi, w ciągu – ani wcześniej 
ani później – tylko 40 minut i 43 sekund. 
Tu dodam, że nawigacja swój początek 
wzięła podczas wojny w Wietnamie, gdy 
żołnierze USA musieli w ten sposób od-
naleźć i zabrać w terenie na pokład okre-
ślony cel. Wreszcie fender, gdy startując 
pionowo z operatorem obok pilota trzeba 
specjalny odbojnik umieścić na czas we 
wcześniej wylosowanej (ABCD) beczce. 
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ko pięciu pilotów na świecie ma upraw-
nienia do jej wykonywania i wszyscy są 
pilotami Red Bulla (i tylko dwóch in-
struktorów). Nie ukrywam, że chcę być 
szóstym pilotem i być pierwszą na świe-
cie kobietą, która na Bölkowie będzie 
wykonywać pełną akrobację.

– Czyli kręcić samemu beczki, latać 
na plecach. Przecież to ekstremalna 
próba sił!

– Ameryki nie odkryję – akrobacja to 
sport ekstremalny, niosący bardzo duże 
ryzyko, wymagający ogromnej pokory. 
Wiele osób próbuje to robić nielegalnie, 
ale ja tak nie chcę. Chcę legalnie wyko-
nywać tę dyscyplinę, dlatego dążę do 
certyfikowania siebie. Wiem, że 
przede mną jeszcze bardzo 
długa droga do celu, 
tym bardziej, że 
certyfikaty można 
uzyskać w Au-
strii, Niem-
czech, USA, 
a w polskim 
prawie nie ma na-
wet wpisu „akrobacje”. 
Wymagania są więc bardzo 
wysokie i, aby robić to w pełni 
legalnie, trzeba uzyskać wiele pozwo-
leń dla śmigłowca i dużo doświadczenia 
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Ta konkurencja wymaga wręcz idealnej 
współpracy pilota i nawigatora.

Największe marzenie

– Przejdźmy do akrobacji na śmi-
głowcu. Jak Pani już wspomniała, to 
Pani cel i marzenie na przyszłość?

– Po ukończeniu licencji i po nabyciu 
wprawy szybko zaczęłam szukać w lata-
niu sportowej rywalizacji. Spróbowałam 
swoich sił na śmigłowcu akrobacyjnym 
i wtedy pomyślałam, że jest to druga 
rzecz, którą chcę robić. Akrobacje śmi-
głowcowe to jest teraz moje największe 
marzenie i do tego dążę, to fakt.

– W Polsce akrobacje na śmigłowcu 
wykonuje obecnie jedynie pięć osób. 
Pani jest pierwszą i jedyną kobietą 
w tej dyscyplinie.

– To jest mój cel, który z rangi marzenia 
przemienił się w cel, który już realizuję. 
Trzeba wyszkolić siebie i jeszcze prze-
prowadzić przez to śmigłowiec – a robi 
to tylko pięć osób. Do tej akrobacji, gdzie 
śmigłowiec lata pełne figury akrobacyj-
ne, jak samolot, nie każdy śmigłowiec 
jest jednak certyfikowany.

– A więc tym bardziej wyjątkowe 
wyzwanie!

– Marzyć o akrobacji śmigłowcowej, 
czyli czymś bardzo wyjątkowym, bo tyl-

dla pilota. Ale daję sobie trzy lata, by krę-
cić już pełne akrobacje.

– Jest Pani szalenie cha-
ryzmatyczną, ambitną 
kobietą, więc domyślam 
się, że to zapewne nie 
jedyne Pani plany na 
przyszłość?

– Rzeczywiście, 
plany są bardzo 
ambitne, bo sport 
rozwija pilota na 
wielu po-
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lach. Planuję dalej rozwijać się w spo-
rcie śmigłowcowym i dążyć do zdobycia 
mistrzostwa świata. Mistrzostwa świata 
rozgrywane są raz na trzy lata, w przy-
szłym roku odbędą się w Czechach. Nie-

stety, obawiam się, że nie będę miała tyle 
czasu, ile potrzeba na dobre przygotowa-
nie się do nich, bo lwią część czasu po-
święcam na dążenie do perfekcji w akro-
bacji, dążenie do zdobycia uprawnień do 

akrobacji, bycia pierwszą kobietą na 
świecie, która na Bölkowie 

wykonuje akrobacje oraz 
zostania pilotem – za-
wodnikiem w Red Bul-
lu.

Od dziecka za 
Barceloną

– Bycie najlepszym śmi-
głowcowym pilotem na świe-

cie nie przeszkadza w pracy 
zawodowej?
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– Latem pracuję zawodowo w pry-
watnej firmie i zainteresowanie moimi 
„usługami” jest olbrzymie. Chętnych 
do latania komercyjnego jest strasznie 
dużo. Nie mam już praktycznie wolnych 
przebiegów na ten sezon, ba na dwa i pół 
roku do przodu mam już zaplanowany 
miesiąc po miesiącu. W połowie marca 
lecę na dwa miesiące do Norwegii szko-
lić się w tamtejszych chmurach. Następ-
nie wybieram się do Anglii na naukę 
angielskiego, bo mocno zgłębiam tech-
niczny język angielski, a także niemiec-
ki. W międzyczasie mam cztery pokazy, 
startuję w trzech zawodach i wybieram 
się na szkolenie w Alpy, we włoskich 
i szwajcarskich górach będę ćwiczyła 
na lądowiskach powyżej dwóch tysięcy 
metrów.

– Tak więc pojęcie wolnego czasu 
z Pani perspektywy w ogóle nie istnieje?

– Szczerze mówiąc czasami jest to 
przytłaczające, ale jak każdy olimpij-
czyk powiem, że to co robię, jest to coś 
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wyjątkowego. Dlatego nie narzekam, bo 
to jest życie, jakie sama sobie wybrałam. 
A ja bardzo kocham życie. Aktualnie 
nie mam czasu na tak zwane prywatne 
życie, ale lubię to swoje towarzystwo, 
choć święta spędziłam w domu, a nie-
dawno wyrwałam się z koleżankami 
na trzy dni. Lubię jeździć na rowerze 
i dużo też czytam, zwłaszcza zaawanso-
wanych książek na temat aerodynamiki. 
No i są moje ukochane konie. Jeżdżę na 
koniach kiedy tylko mogę. Bardzo lubię 
jeździć sama. To mi pomaga oderwać 
się, wyciszyć umysł, pomyśleć tylko 
o sobie. Jestem wtedy tylko ja, koń, to 
supersposób na oderwanie się od rze-
czywistości, od takiego ciągłego biegu. 
Zresztą zwierzęta odgrywają ogromną 
rolę w moim życiu. Bardzo pomagam 
bezdomnym psom, takim z ulicy. Ra-
zem z mamą opiekujemy się wieloma 
biednymi psami zostawionymi przez 
ludźmi.

– No i jak się dowiedziałem, jest Pani 
wielkim kibicem piłki nożnej!

– To fakt. Od dziecka kibicuję Barce-
lonie i polskiej reprezentacji. Podczas 
mundialu w Rosji jeździłam na wszystkie 
stadiony, na których grali Polacy.

Zbigniew CIEŃCIAŁA

Czy wiesz, że...

* Robinson44 to czteromiejscowy 
lekki śmigłowiec produkowany przez 
Robinson Helicopter Company od 1992 
roku. Pierwszy lot R44 odbył się 31 
marca 1990 roku, a certyfikat Federal 
Aviation Administration (FAA) uzyskał 
w grudniu 1992 roku. Pierwsza dostawa 
maszyny dla odbiorcy odbyła się w lu-
tym 1993 roku.

* W 1997 roku Robinson R44 został 
pierwszym śmigłowcem pilotowanym 
przez kobietę, która odbyła nim lot do-
okoła świata. Była to Jeniffer Murray, 
która pokonała na pokładzie R44 dystans 
36 tysięcy mil w 97 dni.

* Na giełdach używane Robinsony 
osiągają ceny w granicach od miliona zło-
tych do dwóch, a nawet mocno w górę.

 Sakana Kraków
Al. 3 Maja 9

tel. 12 3833433
Facebook.com/sakanakrakow/ 
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Sprawdź naszą nową 
Klasę Ekonomiczną
Dzięki przestronnym wnętrzom naszej nowej Klasy Ekonomicznej, 
Twoja podróż z Qatar Airways będzie jeszcze przyjemniejsza. 
Obojętnie czy chcesz spać, zjeść posiłek, sprawdzić nasz system 
rozrywki pokładowej oferujący ponad 4,000 opcji lub się rozciągnąć 
w trakcie podróży,  teraz masz do tego jeszcze wygodniejsze warunki, 
a nasz nagradzany serwis pokładowy zadba o Twój komfort.  
Wypróbuj Klasę Ekonomiczną, jakiej jeszcze nie znałeś. 

qatarairways.com


