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Mimo pandemii nasze życie toczy się dalej, inaczej, ale 
się toczy. Czy wiecie Państwo co zrobić z zużytą masecz-
ką czy rękawiczkami? Jak mają się pozbyć odpadów osoby 
przebywające na kwarantannie? Polecam artykuł „CO-
VID–19 vs. gospodarka odpadami”. 

Z kolei Katarzyna Wojciechowska z kancelarii Duraj 
Reck i Partnerzy pisze o Tarczy antykryzysowej, czyli pa-
kiecie systemowych rozwiązań przeznaczonych dla przed-
siębiorców, którzy odczują problemy związane z epidemią i 
idącym za tym ograniczeniem działalności.

Wiemy, że z powodu koronawirusa w większości zakła-
dów zmieniły się warunki pracy. Tam, gdzie jest to możliwe, 
załoga pracuje zdalnie. Jak wygląda to w siemianowickich 

wodociągach opowiada Piotr Komraus, prezes Zarządu Wodociągów Siemianowickich 
Aqua-Sprint Sp. z o.o. 

Walka ze smogiem to priorytet Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach. Jak ta walka przebiega i jakich narzędzi się do tego 
używa opowiada Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W 41. wydaniu naszego magazynu nie może zabraknąć rozmów z przedstawicielami 
świata muzyki. Jest więc wywiad z Marcinem Kindlą, „synkiem ze Świonów” – kom-
pozytorem, muzykiem, producentem muzycznym, autorem tekstów, jednym z najaktyw-
niejszych twórców ostatnich lat. Asteya Dec, piosenkarka, uczestniczka programu The 
Voice of Poland, opowiada nam jak spędza czas podczas pandemii i jakie ma plany na 
przyszłość. A o swoich przeżyciach związanych z udziałem w 17. Konkursie Piosenki 
Eurowizji dla Dzieci opowiada Viki Gabor.

Miłośnikom sportu polecam wywiad z Janem Błachowiczem, najlepszym zawodnikiem 
mieszanych sztuk walk w Polsce bez podziału na kategorie wagowe. A kiedy wszystko 
wróci do normy proponuję Państwu urlop na kubańskiej wyspie Cayo Coco. Serdecznie 
zapraszam do lektury 41. 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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Ze świętochłowickiego familoka
do wielkiego świata 

SYLWETKA

Marcin KINDLA

Kiedyś miał być piekarzem, teraz jego wypiekami są przeboje. – Moim napędem są marzenia 
i wrodzony optymizm. Cały czas mam głowę pełną pomysłów oraz ludzi, którzy wspierają te pomy-
sły, albo wskazują mi środkową część czoła, że to się nie uda. Jestem fighterem, lubię wyzwania. 
Zawsze optymistycznie patrzę na wiele rzeczy. Jak ktoś mi mówi, że coś się nie uda, traktuję to jak 
paliwo rakietowe. Jeszcze bardziej chcę iść do przodu – mówi Marcin Kindla, wokalista, kom-
pozytor, producent.

– Być jak Modern Talking. To był 
pierwszy muzyczny plan, który reali-
zowałeś ze swoim bratem?

– Na koloniach udawaliśmy zespół 
Modern Talking, robiliśmy nawet kon-
certy dla kucharek. Ja miałem sześć lat, 
mój brat dziewięć. Dzięki temu dostawa-
liśmy dodatkowe porcje na obiadach ko-
lonijnych. Czyli już wtedy konsumowało 
się sukces (śmiech). To były nasze pierw-
sze kroki na scenie, bardzo dawno temu. 
Pomysł o zawodzie muzyka na całe życie 
pojawił się w wieku 12–13 lat. Wszystko 
tak poprzestawiało mi się w głowie, że 
skupiłem się na graniu i muzyce. 

– Kiedy pomyślałeś, że scena może 
być Twoim domem, którego nie bę-
dziesz chciał opuszczać?

– To był listopad 1992 roku. Koncert 
w ówczesnym Metalowcu – teraz to Cen-
trum Kultury Śląskiej – z moim pierw-
szym zespołem, w którym występowa-
liśmy z bratem. Miałem wtedy 12 lat 
i grałem z dużo starszymi od siebie mu-
zykami. Po tym występie już wiedziałem 
na sto procent, że scena i muzyka będą 
moim światem. Oczywiście wcześniej 
już były momenty, kiedy udawałem, że 
jestem muzykiem, czyli grałem na po-
duszce. 

– Nie pochodzisz z domu, który ośle-
piał złotem i bogactwem. Nie miałeś 

tego komfortu życiowego, że mogłeś od 
najmłodszych lat skupić się na realiza-
cji swoich planów. Musiałeś o wszyst-
ko zawalczyć, nic nie zostało podane 
Ci na tacy. Skąd ten upór w dążeniu 
do celu?

– Chyba głównie z marzeń i wrodzo-
nego optymizmu. Początek lat 90. To był 
zresztą przełomowy okres. Wiadomo, 
transformacja w kraju, wiele rzeczy na-
gle się zmieniało, do tego szybko rozwi-
jający się kapitalizm. Moja mama pra-
cowała wtedy na trzy zmiany w kopalni 
Polska, jako mechanik lamp górniczych, 
na tak zwanej „lampowni”. Samotnie 
wychowała dwóch chłopaków, którzy 
mieli się uczyć, pomagać dziadkom. Nie 
brakowało nacisków, aby skończyć szko-
łę, która daje konkretny zawód. I praco-
wać. Takie było wtedy podejście. Każdy 
kto mówił, że gra na gitarze i zamierza 
się z tego utrzymywać w przyszłości, 
z automatu był skazany na szydercze 
teksty i śmiech. Nikt tego na poważnie 
nie brał. Na początku lat 90. wszyscy 
byli Slashami z Guns N’ Roses 
albo Hetfieldami z Metalli-
ki. Grało się covery, ale tak 
naprawdę mało kto myślał 
w tamtym czasie, że będzie 
zawodowo zajmował się muzy-
ką. Na samym początku, gdy grałem 
jeszcze jako basista, powtarzałem, że 

kiedyś będę pisał piosenki. I to będzie 
główna część mojej zawodowej dzia-
łalności. Za każdym razem, gdy o tym 
mówiłem, ludzie patrzyli na mnie raczej 
z pobłażliwym uśmiechem. A mnie to 
jeszcze bardziej motywowało. Muzyka 
była też moją ucieczką.

– Od czego?
– Od wielu problemów dnia codzien-

nego. Nie było pieniędzy na instrumenty, 
bo jak mama pracowała na kopalni 
i musiała jakoś ogarnąć dwóch 
chłopaków, młodych i zbunto-
wanych, to trudno było my-
śleć o funduszach na taki 
cel. Nie było kasy na 
naukę, w zasadzie 
na nic nie było. 
Myślało się 
o tym, żeby 
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jakoś funkcjonować od pierwszego do 
pierwszego. Co też nie było najłatwiej-
sze. Instrumenty czasem się pożyczało. 
Myślę, że miałem też szczęście do ludzi, 
których spotykałem na mojej drodze. 
Byli dla mnie wzorami w muzyce, wspie-
rali. Czasem udało się kupić od kogoś, za 
śmieszne pieniądze. Wszystko zaczęło 
się kręcić. W pewnym momencie zauwa-
żyłem, że gram już w tylu składach, że 
powoli zaczynało to być pracą. 

– Marzenia potrafią się rozbić o ścia-
nę. Czasem pojawia się wrażenie, że są 
mury, których nie przebijesz. Kto wte-
dy był Twoim mentorem, który wycią-
gnął pomocną dłoń?

– Kiedyś przy kopalni Polska w Świę-
tochłowicach był taki mały dom kultury. 
Mając 8–9 lat byłem tam na balu przebie-
rańców, organizowanym przez kopalnię. 
Podczas tej zabawy na żywo grał zespół. 
Teraz to się już generalnie nie zdarza, by 
na balu dla dzieciaków był taki występ. 

9
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Potężne wrażenie zrobił na mnie facet 
grający na basie. Poznałem go kilka lat 
później. To był Adam Bakalorz, jeden 
z najlepszych basistów polskich, jakich 
miałem okazję spotkać na swojej drodze. 
Przez długi czas był dyrektorem Domu 
Kultury Metalowiec, bardzo pomagał 
młodym muzykom. Od niego odkupiłem 
instrument życia, gitarę basową, na której 
zresztą on grał na naszym balu przebie-
rańców. Był moim pierwszym idolem, od 
którego czerpałem mnóstwo, ucząc się 
gry na basie. Zawsze był bardzo życzli-
wy, nie tylko w stosunku do mnie, ale też 
świętochłowickich zespołów, które wte-
dy powstawały. W 2013 roku miałem za-
szczyt odebrać z rąk ówczesnego prezy-
denta Świętochłowic nagrodę „Zasłużony 
dla Miasta” – to było coś niesamowitego, 
bo w tym samym dniu taką nagrodą został 
również uhonorowany Paweł Waloszek – 
legenda żużla, którego podziwiałem od 
dziecka. Odbierając nagrodę, zadedyko-
wałem ją, w imieniu świętochłowickich 
muzyków, właśnie Adamowi Bakalorzo-
wi, który przedwcześnie zmarł. Kilka 
miesięcy przed tą uroczystością. 

– Rodzina miała plan na Twoją za-
wodową przyszłość?

– Nie było konkretnego pomysłu. Mia-
łem mieć fach w ręku. Pradziadek, który 
bardzo nam pomagał i wspierał, widział 
mojego brata jako górnika. Ja miałem 
być piekarzem. Bardzo racjonalne zawo-
dy. Nie akceptował, gdy cokolwiek sły-
szał o muzyce. Gdy skończyłem szkołę 
podstawową i zastanawiałem się, co ro-
bić dalej, to uznałem, że bycie piekarzem 
wcale nie jest takie złe. Przecież mogę 
pójść do szkoły zawodowej, zostać pieka-
rzem, w nocy pracować, a w dzień grać. 
Genialny pomysł! Tak zrobiłem. I przez 
pół roku pracowałem w piekarni. Cho-
dziłem do słynnej zawodówki w Świę-
tochłowicach. Ale po sześciu miesiącach 
uczęszczania do tego dziwnego miejsca 
i pracy w piekarni zrezygnowałem. 

– Dlaczego?
– Bo to nie był mój świat. Kropką 

nad „i” była pewna grudniowa rozmowa 

z moim szefem, gdy powiedziałem mu, 
że muszę pojechać do babci zrzucić jej 
węgiel. Pech chciał, że szef zobaczył 
mnie z bratem, jak idziemy na tramwaj. 
Z gitarami i statywami od mikrofonów, 
bo mieliśmy zagrać koncert w Cho-
rzowie. Moja rezygnacja spotkała się 
w idealnym czasie z rezygnacją szefa. 
Tak skończyła się kariera piekarza, choć 
wspominam ją z uśmiechem. Dostawa-
łem jakąś wypłatę, poza tym brałem tzw. 
deputat w pieczywie i drożdżówkach, 
co też było dość sporym przeżyciem 
(śmiech). Czułem się jak król, gdy rano 
wracałem z pracy z torbą pełną bułek czy 
chleba. Pamiętam, ta reklamówka była 
aż zaparowana od pieczywa. 

– Teraz Twoimi wypiekami stały się 
przeboje.

– Tak (śmiech). Czasami czuję jakby 
to była fabryka. Nie bułek, ale piosenek. 

– „Muzycy, którzy nie są muzykami 
z zawodu, rodzą się z tym. Nie przypo-
minam sobie chwili, w której miałbym 
inny pomysł na życie. Zawsze we mnie 
to tkwiło. Chyba się z tym urodziłem”. 
To Twoje słowa. 

– Zdecydowanie. Nie pamiętam mo-
mentu swojego życia, w którym nie 
chciałbym być związany z muzyką. Za-
wsze była moim celem, miłością, a póź-
niej pracą. 

– Współpraca z bratem to był natu-
ralny wybór? Wspólnie łatwiej dzielić 
artystyczną dolę?

– Nie do końca było to tak oczywiste. 
Mój brat jest starszy ode mnie o trzy 
lata i on grał już z zespołami licealny-
mi, gdy ja byłem jeszcze „łebkiem”. Był 
dwa poziomy wyżej, a mało kto chciał 
się zadawać z chłopakiem ze szkoły 
podstawowej. Szybko jednak udało mi 
się awansować w tej hierarchii muzy-
ków i grać z innymi zespołami. Później 
z bratem założyliśmy duet Kindla. Miał 
swoje sukcesy, może nie spektakularne, 
ale były. Mieliśmy też bardziej skompli-
kowany czas. Wiadomo, jak jest rodzina 
w zespole, to pewne rzeczy mówi się 

trudniej. Natomiast miło wspominam ten 
czas naszej współpracy. Wiele się od bra-
ta nauczyłem. Myślę, że on ode mnie też. 
Muzyka dla nas obu była taką ucieczką 
z familoka. 

– A jak teraz odbierasz ten swój 
świętochłowicki familok? Patrząc 
z perspektywy osoby, która od lat 
mieszka już w Katowicach i poznała 
sporą część tego wielkiego świata?

– Często odwiedzam Świętochłowice 
i zabieram tam mojego syna. Kiedyś po-
kazałem mu ulicę, na której się wycho-
wałem. Niedawno wziąłem go ponownie 
w podróż sentymentalną. Może zabrzmi 
to dziwnie, ale odbieram ten familok jako 
miejsce magiczne. Nie dość, że podoba 
mi się bardziej niż kiedyś, ulica wygląda 
jeszcze bardziej charakternie, to jeszcze 
widzę, jak mocno mnie ukształtował. I ci 
ludzie, którzy tam mieszkali, bądź wciąż 
mieszkają. Wydaje mi się, że gdyby nie 
to miejsce, nie ta ulica, chodniki, dachy 
czy gołębnik na moim placu, to nie był-
bym tym, kim jestem teraz. To miejsce 
nauczyło mnie bardzo dużo szacunku do 
innych osób. Do ich pracy. Wspominam 
je bardzo dobrze. 

– To co spowodowało, że wyprowa-
dziłeś się ze Świętochłowic? 

– Nie mieszkam tam od równych dwu-
dziestu lat, a wyprowadziła mnie miłość. 
Poznałem swoją późniejszą swoją żonę. 
Najpierw Świętochłowice zamieniłem 
na Katowice, potem na chwilę na Cho-
rzów i znów wróciłem do Katowic i tu 
mieszkam cały czas.

– Ten śląski patriotyzm i przywiąza-
nie do miejsca, z którego pochodzisz, 
łączy Cię z Piotrem Kupichą z zespołu 
Feel, z którym zresztą doskonale doga-
dujesz się też muzycznie. 

– Z Piotrkiem mamy bardzo zbliżone 
postrzeganie świata i z podobnym dy-
stansem patrzymy na tzw. branżę. Z tego 
względu i Piotr, i ja cały czas mieszkamy 
na Śląsku. Wolimy z pewnej odległości 
patrzeć na to, co dzieje się w innych 
miejscach. Wiemy doskonale, że nie 

10 SILESIA BUSINESS & LIFE
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musimy leżeć na czyjejś wycieraczce, 
żeby dopiąć swego ciężką pracą. Z Pio-
trem mamy takie same poglądy na wiele 
spraw i dzięki temu dogadujemy się też 
muzycznie. Myślę, że możemy nazwać 
swoją znajomość przyjaźnią. 

– Szorstką? 
– Nie. Bardzo fajną, choć rzadko kon-

sumowaną przyjaźnią. Jesteśmy umó-
wieni na wiele rzeczy, czasu jak zwykle 
jest mało, ale jedno jest pewne: ostatnie-
go słowa jako Kupicha i Kindla nie po-
wiedzieliśmy. 
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– Zwłaszcza, że dotychczasowe 
wspólne projekty okazały się sukce-
sem. Wystarczy wymienić zwycięstwo 
na Festiwalu Krajów Nadbałtyckich 
czy utwór wiodący do serialu „Rodzin-
ka.pl”. 

– Fajnie się dogadujemy i zgrywamy 
charakterami. Pamiętam też okres pracy 
nad płytą „Feel 3” w moim studiu w Ka-
towicach. Robiłem wtedy inne projekty, 
które już miałem zakontraktowane i ta 
płyta Feela wpadła w ostatnim momen-

cie. O godzinie 19 kończyłem swoje 
przedsięwzięcia, Piotr przyjeżdżał przed 
20 i do 4 nad ranem siedzieliśmy w stu-
diu, dłubiąc w piosenkach. A przy okazji 
gadając o pierdołach. 

– Mówi się, że branża muzyczna to 
nie jest miejsce na szukanie przyjaciół.

– Generalnie to prawda. To nie jest 
miejsce na szukanie przyjaciół na śmierć 
i życie. Natomiast mój przykład jest tro-
chę zaprzeczeniem tego. W 2000 roku 
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podpisałem pierwszy kontrakt płyto-
wy. Z bratem, z zespołem Kindla. Ktoś 
o nas usłyszał i nagle przyjechały takie 
dwa synki ze Świonów do Warszawy, do 
Magic Records. Prezesem był, i jest, Jan 
Kubicki. Kto mógłby wtedy pomyśleć, 
że taki ważny szef wytwórni płytowej 
oraz ja, chłopak ze Świętochłowic, za-
przyjaźnią się? Znamy się z Janem od 20 
lat, byliśmy na swoich ślubach, spotyka-
my się często, staliśmy się najbliższymi 
partnerami biznesowymi. Pomimo że nie 
mieszkam w Warszawie i nigdy nie da-
łem się namówić na przeprowadzkę do 
stolicy, to jednak udało mi się w jakiś 
sposób zaistnieć. Mam kilku wypróbo-
wanych przyjaciół w Warszawie. Jedną 
z tych osób jest Ferid Lakhdar, z którym 
miałem być w boysbandzie. 

– W boysbandzie?!
– To śmieszna historia. Robert Choj-

nacki kiedyś zauważył mnie i brata. Po 
sukcesie płyty „Sax & Sex”, nagranej 
z Andrzejem Piasecznym, szukał no-
wych wokalistów. Byliśmy na castingu, 
zainteresował się. Zaprosił nas potem 
na spotkanie do Telewizji Polskiej. Było 
tam w sumie pięciu facetów, m.in. brat, 
ja i Ferid. Okazało się, że Robert chciał 
stworzyć boysband. Szybko z bratem 
wykręciliśmy się z tego pomysłu, Ferid 
został. Zespół nazywał się Hi Street. Tak 
się poznaliśmy z Feridem w 1998 roku, 
a przyjaźnimy się i współpracujemy do 
dnia dzisiejszego.

– Nie tylko w Warszawie wiele się 
dzieje. Dwa najbardziej gorące na-
zwiska wokalistek młodego pokolenia, 
czyli Roksana Węgiel i Viki Gabor, to 
artystki, które są pod skrzydłami Two-
jej firmy, KM Events. To w Katowicach 
układane są ich trasy koncertowe. 

– Mit na temat tego, że wszystko musi 
dziać się w Warszawie, coraz bardziej 
odchodzi na półkę z napisem „legenda”. 
Nasza firma ma już jakieś sukcesy, arty-
ści, z którymi pracujemy, są widoczni na 
rynku i nikt nie zastanawia się, dlaczego 
nie jesteśmy w Warszawie tylko w Ka-
towicach. Bo wszystko realizowane jest 
tak, jak powinno. Roksana Węgiel, Viki 

Gabor i siedemnastu innych artystów 
mają teraz swoje biuro managemento-
we i bookingowe w Katowicach. Tu jest 
też centrum dowodzenia m.in. zespołu 
Tulia. Mamy studio nagrań, które pro-
dukuje wiele piosenek wykonawców 
rozpoznawalnych na rodzimym rynku 
muzycznym. To największa nagroda za 
upór, by budować coś u siebie. Ktoś mi 
kiedyś powiedział, że lepiej być dużą 
rybą w stawie, niż małą rybką w oceanie. 
A nieskromnie powiem, że staliśmy się 
już solidnych rozmiarów rybą w Morzu 
Bałtyckim (śmiech). Teraz, jak wiemy, 
przed naszą branżą jest bardzo trudny 
czas, najtrudniejszy od niepamiętnych 
czasów. Wierzę i będę walczyć o to, żeby 
wyjść z tego cało.

– Studio nagrań jest dla Ciebie miej-
scem szczególnym.

– W 2006 roku powstał szyld Mama 
Music, po śmierci mojej mamy. Tak 
na pamiątkę. W 2009 roku oficjalnie 
powstało studio nagrań MAMAMU-
SICstudio. W centrum Katowic, ładne, 
nowocześnie wyglądające miejsce, do 
którego zaczęło się zjeżdżać wielu ar-
tystów z całej Polski. Kilka lat później 
zacząłem myśleć, żeby stworzyć ma-
nagement. Pierwsze przymiarki były 
w latach 2011–2012, bez większych 
sukcesów. Potem zajmowałem się solo-
wymi koncertami, aż przyszedł moment, 
by zacząć działać poważnie w manage-
mencie. Pojawili się pierwsi wykonaw-
cy, którym produkowałem i pisałem pio-
senki. Pierwszą z takich wokalistek była 
Kasia Popowska i od niej zaczęliśmy 
budowanie bookingu z prawdziwego 
zdarzenia. Z czasem, gdy wykonawców 
mieliśmy kilku, zaczęliśmy współpracę 
z Magic Records, naszym ekskluzyw-
nym partnerem. Największa ekspansja 
nastąpiła trzy lata temu. Udało nam się 
zbudować świetny zespół ludzi, którzy 
oddali się w całości tej firmie. I cały czas 
rośniemy w siłę. Cieszę się, że bizneso-
wo też zostało zauważone, że taka firma 
na Śląsku istnieje. Trzy razy z rzędu 
dostaliśmy na gali Silesia Business & 
Life Awards nagrody jako „firma roku 
branży muzycznej”. Wielu artystów 

i firm zgłasza się do nas z propozycjami 
współpracy. To dla mnie potwierdzenie, 
że praca idzie w dobrą stronę. Pieniądze 
nigdy nie były stawiane na pierwszym 
miejscu. Filozofia była taka, aby budo-
wać i kreować dobre rzeczy. Być w tym 
konsekwentnym, a pieniądze same się 
pojawią. Były lata inwestycji, cały czas 
zresztą inwestujemy, ale jest już satys-
fakcja, że ten biznes odpalił. 

– Myślisz o tym, że bardziej mógłbyś 
rozwinąć to imperium?

– Nie nazwałbym tego imperium. 
Chcemy być bardzo niezależnym gra-
czem na rynku, czyli jako KM Events/ 
Kindla Music wspólnie z Magic Records 
być takim kompleksem, który zapewnia 
praktycznie wszystko. Począwszy od po-
wstania piosenki, poprzez jej wyprodu-
kowanie, zrobienie teledysku, zajęcie się 
promocją, wydanie nagrań, aż po orga-
nizację koncertów. Największe sukcesy 
ostatnich lat to m.in. zespół Tulia, któ-
ry został stworzony od zera, Agnieszka 
Adamczewska, która niebawem wraca 
z nowym singlem czy Sanah.

– …która stała się jednym z naj-
większych odkryć ostatnich miesięcy. 

– Dokładnie. Sporo się dzieje, mamy 
też nowych artystów, których za chwi-
lę będziemy „odpalać”. Jak bardzo to 
się rozrośnie? Oceniam zawsze po licz-
bie osób, które spotykam codziennie 
w biurze. Jest ich coraz więcej. Nie ma 
nic fajniejszego niż pracować w grupie, 
która kreuje świetne rzeczy, a jak coś nie 
idzie, to wszyscy mobilizujemy się tak, 
by chwile załamania przekuć w jeszcze 
większy sukces. Czy to będzie impe-
rium? Ciężko powiedzieć, nie taki był 
cel. Mamy obecnie czas, kiedy na ryn-
ku przetrwają tylko bardzo związane ze 
sobą zespoły. Jest to czas próby.

– Co sprawia Ci obecnie większą sa-
tysfakcję? Tworzenie piosenek, bycie 
producentem, układanie tras innych 
artystów polskiej sceny muzycznej? 
Co jest punktem zapalnym powodują-
cym, że chce Ci się z jeszcze większą 
energią wstawać każdego dnia? 

SILESIA BUSINESS & LIFE
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– Gdybym miał wybrać jedną rzecz, 
to będzie nią pisanie piosenek. To mój 
świat. Rzecz, która mnie cieszy. Po-
zwala uciec od wszelkich innych spraw. 
Mam jednak komfort, że mogę robić 
więcej rzeczy. Pisanie piosenek i bycie 
producentem traktuję jako podstawowe 
sprawy, ale znakomicie jest też przejść 
na drugą stronę i być z artystami, gdy 
z gotowym produktem trzeba iść dalej. 
Promocyjnie i koncertowo. Świetnie, że 
mogę być po tych dwóch stronach rzeki. 
Cały czas mam głowę pełną pomysłów 
oraz ludzi, którzy wspierają te pomysły, 
albo wskazują mi środkową część czoła, 
że to się nie uda. Jestem fighterem, lubię 
wyzwania. Zawsze optymistycznie pa-
trzę na wiele rzeczy. Jak ktoś mi mówi, 
że coś się nie uda, traktuję to jak paliwo 
rakietowe. Jeszcze bardziej chcę iść do 
przodu. Gdy pojawił się pomysł nagrania 
z gitarzystą Robbiego Williamsa wszy-
scy stukali się w głowę. Udało się to zre-
alizować. Podobnie jak pisanie piosenek 
w Stanach Zjednoczonych. Wszystko to 
się wzięło z tego, że miałem marzenia 
i nie bałem się ich realizować. 

– Te Stany Zjednoczone na Twojej 
drodze artystycznej znalazły się przy-
padkowo?

– Pamiętam doskonale, to był począ-
tek 2015 roku. Kończył mi się kontrakt 
z moimi publisherem z Universal Music 
Publishing Group. Publisher to jest taki 
menedżer dla kompozytorów, firma ad-
ministrująca prawami autorskimi, któ-
ra dba też o to, by było dla kogo pisać 
piosenki. Chciałem wtedy, aby mój pu-
blisher zaczął działać w kierunku, bym 
mógł z moimi piosenkami próbować 
swoich sił na świecie. Podpisałem nowy 
kontrakt, minęło kilka miesięcy. I pew-
nego dnia odebrałem mejla. Wysłany ze 
Stanów Zjednoczonych. Czytam w nim, 
że zapraszają na spotkanie 9 września 
o godzinie 12. Colorado Avenue, Santa 
Monica, Los Angeles. Spotkanie z guru 
wśród publisherów. Sprawdziłem w in-
ternecie, to osoba, która pracowała z naj-
większymi na świecie, m.in. Mariah Ca-
rey. Na początku myślałem, że ten mejl 
to zwykły spam. No bo jak? Szybko go 

jednak zweryfikowałem, zaproszenie 
okazało się prawdziwe. Zastanawiałem 
się czy lecieć. Czy to nie jest zwykła 
kurtuazja? Kupiłem jednak bilety i po-
leciałem do Los Angeles. Spodobała im 
się moja słowiańska dusza w melodiach, 
chcieli rozpocząć współpracę. Na tym 
spotkaniu usłyszałem słowa, które sam 
często powtarzam: „Sky is the limit”. 
Wracam tam regularnie, dwa razy w cią-
gu roku. Czasami też do innych państw, 
w Europie to przede wszystkim: Niemcy, 
Londyn, Belgia, Czechy. 

– Ile Marcina Kindli jest w Twoich 
tekstach?

– To trudne pytanie, bo teraz głównie 
skupiam się na kompozycji i produkcji. 
Jest wiele tekstów, które sam napisałem, 
ale w ostatnim czasie bardzo dużo tek-
stów pisze Wojciech Byrski. Ja podaję 
tematy, mówię mu o czym dokładnie 
ma być tekst. On zaś moje myśli i sło-
wa ubiera w tak piękne teksty, że czuję, 
jakbym sam je napisał. Te teksty są od-
zwierciedleniem mojego życia, osobi-
stych przeżyć. Nie ma żadnego oszustwa 
i bajkopisarstwa. 

– Muzyka pomaga Ci, gdy przez pry-
watne życie przechodzą różne tornada?

– Zdecydowanie. To moje główne le-
karstwo. Szczególnie w ostatnim roku, 
kiedy dzięki muzyce i tekstom mogłem 
wykrzyczeć z siebie mnóstwo emocji. 
Muzyka niejednokrotnie uratowała i ura-
tuje mi życie. 

– Zmiany, które w ostatnim roku 
nastąpiły w Twoim życiu prywatnym 
spowodowały, że odkryłeś w sobie 
nowe pokłady sił?

– Ostatni rok czy półtora roku poka-
zały, że granice, które człowiek posiada, 
można przesuwać do bólu. Kiedy już się 
myśli, że dalej nic nie ma, nagle widać, 
że jednak jest więcej. Zrozumiałem to 
przez ostatnie miesiące. Spędzasz z kimś 
połowę swojego życia, ufasz mu na mi-
lion procent i ten ktoś nagle zawodzi, 
wybierając drugą drogę – świadomie czy 
nie, za późno żeby to oceniać. To wy-
wala twoje życie do góry nogami, zmie-

niają ci się priorytety, punkt widzenia, 
podejście do życia. Takie sytuacje uczą 
dużej pokory. Tego, że nic nie jest dane 
na zawsze. Dla mnie to była ogromna 
rewolucja życiowa, z którą musiałem się 
zmierzyć właściwie sam, bo nie chcia-
łem wyciągać prywatnych rzeczy na 
wierzch. Poczekałem aż sytuacja sama 
się rozwinie i dla dobra swojego oraz 
syna, starałem się chronić nas od tej nie-
fajnej strony rewolucji, którą ktoś sobie 
wybrał. Ja znalazłem w sobie pokłady 
dużo większej cierpliwości. Poszerzyłem 
sobie definicję bólu, który człowiek jest 
w stanie wytrzymać. Teraz, z perspekty-
wy czasu, gdy jest już po wszystkim, dla 
mnie najważniejszą rzeczą jest prawda. 
Na pewno przekuło się to na bardzo dużo 
emocjonalnej muzyki, która jest dla mnie 
też kołem ratunkowym Zaczynam nowy 
etap w swoim prywatnym życiu. Na ten 
moment to mój syn i ja. A co będzie póź-
niej, zobaczymy. 

– Rok temu towarzyszyłeś zespołowi 
Tulia na Eurowizji. Z jakimi wnioska-
mi wróciłeś z Tel Awiwu? Czego na-
uczył Cię ten konkurs?

– Tego, że sam artysta jest tylko malut-
kim pionkiem w grze machiny, która nie 
do końca na pierwszym miejscu stawia 
muzykę. To ta bardziej gorzka refleksja 
Eurowizji. Ale nauczyła mnie też wiel-
kiej radości spędzania wspólnego czasu 
z innymi wykonawcami. Z tym, jak się 
powinno żyć. My, Polacy, mamy tak, że 
zawsze jest o jedną bramkę za mało, aby 
awansować na mundial. W naszym przy-
padku z Tulią też tak było. Zespół miał 
najwięcej punktów od jurorów w historii 
startów polskich reprezentantów. Nieste-
ty, zabrakło dwóch punktów, aby dalej 
awansować do finału. To był wspaniały 
czas. Bardzo żałuję, że w tym roku Eu-
rowizja się nie odbędzie. Żal mi naszej 
artystki, twórców piosenki, bo nie będzie 
im dane przeżyć tego, co my przeżywali-
śmy rok temu w Tel Awiwie. Ale jak już 
powiedziałem, mamy czas prób, przyjaź-
ni, lojalności i wytrwałości.

Myślę, że po tym całym złym czasie, 
nasze życie muzyczne, prywatne czy 
zawodowe będzie lepsze. Zaczniemy do-
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ceniać wiele prostych rzeczy. Mógłbym 
porównać tę sytuację do moich wizyt do 
miejsca, skąd pochodzę, żeby się „wyze-
rować”. I przypomnieć co dla mnie jest 
najważniejsze.

Rozmawiała: 
Lena KRAKOWSKA
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Marcin 
Kindla – kompozytor, muzyk, pro-
ducent muzyczny, autor tekstów. Od lat jako kompozy-
tor związany z Universal Music Publishing Group. Jeden 
z najaktywniejszych twórców ostatnich lat. Autor i pro-
ducent utworów nagradzanych m.in. na KFPP w Opolu 
– m.in. Karolinką, nagrodą Grand Prix czy specjalną na-
grodą Zaiksu – oraz FRYDERYK 2019. Na swoim koncie 
posiada ogromną dyskografię, w skład której wchodzą 
wydane tylko w samym 2018 roku – bestselerowa płyta 
grupy TULIA (za którą jako zespół i producent otrzyma-
li nagrodę FRYDERYK 2019 za „Debiut Fonograficzny 
Roku”), KRZYSZTOFA KILJAŃSKIEGO czy muzyki dla 
młodszych słuchaczy – przebojowy girlsband MY3, który 
wydał w ciągu roku aż trzy albumy.

Marcin w ostatnich latach na swoim koncie ma współpra-
cę z czołówką polskich artystów, zarówno jako producent 
jak i kompozytor czy autor tekstów, a wiele płyt i singli 
uzyskało status Złotych i Platynowych.

Od kilkunastu lat blisko współpracuje z Universal Music 
Polska/Magic Records – które w 2017 roku uhonorowało 
Marcina – Diamentową Płytą za 20-lecie działalności ar-
tystycznej.

Jest twórcą wielu opraw muzycznych do programów te-
lewizyjnych i seriali, jest m.in. kompozytorem, autorem 
oraz producentem piosenki przewodniej do kultowego 
już serialu „RODZINKA.PL”.
W 2009 roku stworzył MAMAMUSICstudio, które przycią-
ga do Katowic artystów z całej polski i Europy zaznacza-
jąc mocno swoją obecność na mapie polskiego rynku 
muzycznego.

Od kilku lat stale komponuje i współpracuje z innymi 
twórcami z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Belgii oraz 
Niemiec.
W Stanach Zjednoczonych regularnie nagrywa z legen-
darnymi twórcami nominowanego do Oscara utworu 
„Run to You” w wykonaniu Whitney Houston – Judem 
Friedmanem oraz Allanem Richem, a także twórcami 
młodszego pokolenia – Davidem Brookiem, Rabbitem, 
Samem Martinem i innymi.

Założyciel i właściciel studia nagrań MAMAMUSICstudio-
,w którym powstało wiele topowych polskich albumów 
i piosenek oraz właściciel KINDLA MUSIC, w skład której 
wchodzi kilka marek – wspomniane MAMAMUSICstudio, 
KMpublishing oraz KMevents – jedna z najszybciej rozwi-
jających się agencji koncertowych i managamentowych 
w Polsce reprezentująca blisko 20 topowych polskich 
artystów, takich m.in. jak: TULIA, VIKI GABOR, MARCIN 
SÓJKA czy MONIKA LEWCZUK.

Nagrody:
– Nagroda SuperPremiera SuperExpressu podczas kon-
kursu SuperPremiery OPOLE 2012 – „Jeszcze się spo-
tkamy”,
– Nagroda Zaiks 2018 za utwór „Jeszcze Cię nie ma”, TU-
LIA,
– FRYDERYK 2019 za „Debiut fonograficzny”, TULIA,
– Grand Prix podczas Baltic Song Contest 2012 w Szwecji 
– „Jeszcze się spotkamy”,
– Brązowy Samowar za III miejsce podczas Festiwalu Pio-
senki Rosyjskiej 2013 w Zielonej Górze – „Korabli”,
– Zwycięstwo w konkursie „HIT NA LATO” podczas Festi-
valu Rockstars 2014 – „Po prostu wróć”.
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Hotel w centrum
Gdańska 

 
Wprowadź kod promocyjny

"direct20" i zyskaj - 20% rabatu na
www.famagdansk.pl

 

Długa 81/83, 80-831 Gdańsk
tel.: +48 503 938 270

e-mail: info@famagdansk.pl   
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FIRMY REGIONU

EKO– SILESIA
Program „Czyste powietrze”

Sezon grzewczy dobiegł końca, ale zdaje się, że tak łatwo o nim nie zapomnimy, bo ten po raz kolejny 
odbije się na naszym zdrowiu. Powód? Zanieczyszczenie powietrza. Mimo uchwały antysmogowej, do-
finansowań do wymiany pieców na te bardziej nowoczesne i ekologiczne czy kampanii edukacyjnych 
wciąż nie brakowało dni, w których odetchnąć pełną piersią się po prostu nie dało. Walka ze smogiem 
to priorytet Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jak 
ta walka przebiega i jakich narzędzi się do tego używa? O tym opowiedział nam Tomasz Bednarek, 
prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

– Temperatury za oknem coraz 
wyższe, sezon grzewczy za nami. 
Mimo wszystko jednak raczej nie 
napawał nas on optymizmem… 
walka ze smogiem nie przyniosła 
jeszcze spektakularnych efektów. 
Jak Pan to ocenia?

– W trakcie tej zimy było widać, że 
w dalszym ciągu poziom zanieczysz-
czenia powietrza jest zauważalny, 
odczuwalny i widoczny. Niemniej 
jednak działania, które prowadzimy 
i realizujemy, dowodzą też, że tem-
po realizacji wymiany starych, nie-
efektywnych źródeł ciepła jest dużo 
większe, bo w przypadku wojewódz-
twa śląskiego jest kilka razy większe 
niż w poprzednich latach. Mówię 
o tym, co udało nam się już zrobić 
dzięki uruchomieniu sztandarowego 
programu stworzonego przez rząd, 
czyli programu „Czyste powietrze”.

– Program „Czyste powietrze” 
to program, o którym wiele się mó-
wiło i dyskutowało jeszcze przed 
jego wejściem w życie. Jak wyglą-
da jego realizacja w województwie 
śląskim?

– Przede wszystkim nie sposób 
nie zauważyć, że w tej chwili jest to 
najważniejsze zadanie realizowane 
przez Wojewódzki Fundusz Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, ale to również naj-
większy program tego typu w historii 
naszego kraju, jaki jest realizowany, 
dotyczący wymiany źródeł ciepła. 
W liczbach wygląda to bardzo do-
brze. To jest ponad 10 tysięcy wnio-
sków realizowanych w ciągu roku. 
Na tym etapie, na koniec kwietnia 
mamy ponad 16 tysięcy złożonych 
wniosków, co daje ponad 280 mln 
złotych wnioskowanej kwoty dofi-
nansowania. To pokazuje, że te in-
strumenty, które zostały w ostatnich 
latach uruchomione, są skuteczne 
i mieszkańcy chętnie z nich korzy-
stają. Dzięki temu tempo wymiany 
źródeł ciepła na bardziej ekologicz-
ne cały czas się zwiększa.

– Przypomnijmy, do kogo skie-
rowany jest program „Czyste po-
wietrze”.

– Program jest skierowany do 
odbiorców indywidualnych, właści-
cieli bądź współwłaścicieli domów 
jednorodzinnych. Realizowany jest 
na terenie całego kraju i daje moż-
liwość pozyskania sporego wsparcia 
finansowego przy wymianie źródła 
ciepła na bardziej ekologiczne i ocie-
plenie domu. Dofinansowanie we-
dług nowych zasad Programu może 
wynieść do 30 tys. zł, a w niektórych 
przypadkach nawet do 37 tys. zł!

– Program „Czyste powietrze” 
realizowany będzie do roku 2029, 
ale niektórzy eksperci i media 

podkreślali, że wniosek jest skom-
plikowany do wypełnienia, a tem-
po wymiany źródeł ciepła wcale 
nie jest tak duże jakby się można 
było spodziewać. Czy Pan podziela 
tę opinię?

– Proszę zauważyć, że tylko w na-
szym województwie ponad 16 tysię-
cy wniosków zostało złożonych od 
początku uruchomienia programu, 
około 10 tysięcy wniosków tylko 
w ciągu pierwszego roku jego funk-
cjonowania. Jeżeli porównamy to do 
programu, który wcześniej realizo-
wał Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach, to było 
to maksymalnie oko-
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ło trzech tysięcy wniosków w skali 
roku. Daje to więc ponad trzykrotne 
przyspieszenie i pokazuje, że miesz-
kańcy są zainteresowani tą formą po-
mocy – ciągle przygotowują i skła-
dają wnioski. Aby jeszcze bardziej 
ułatwić dostęp do programu „Czyste 
powietrze”, podpisujemy z gminami 
z terenu województwa porozumienia 
o współpracy przy jego realizacji. Na 
bazie tych porozumień w gminach 
tworzone są punkty informacyjne 
i konsultacyjne, w których można 
składać wnioski. Następnie samorzą-
dy przekazują je nam do weryfikacji. 
Tak więc ci mieszkańcy, którzy mają 
trudności z przygotowaniem wnio-
sku mogą skorzystać z pomocy za-
równo w naszych biurach w Katowi-
cach i w dwóch biurach terenowych 
w Bielsku-Białej i Częstochowie, ale 
także w tych punkach konsultacyj-
nych na terenie całego województwa. 
Takie porozumienia podpisały już 33 
gminy. Ta liczba zresztą sukcesywnie 
rośnie. Także dostępność tego pro-
gramu oraz pomoc, którą oferujemy 
zarówno my, jak i pracownicy samo-
rządów z nami współpracujących, 
jest bardzo duża, a to sprawia, że każ-
dy kto jest zainteresowany ma możli-
wość złożenia takiego wniosku.

19
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– Myśli Pan, że w kolejnych la-
tach uda się utrzymać tempo tego 
wzrostu?

– Mamy świadomość, że wnio-
sków powinno być więcej i zdecy-
dowanie więcej starych, nieefek-
tywnych kotłów powinno zostać 
wymienionych. Zdajemy sobie spra-
wę, że tempo, mimo iż jest duże, 
może nie wystarczyć do tego, aby-
śmy w ciągu dziesięciu lat walkę ze 
smogiem wreszcie wygrali. Dlatego 
cały czas szukamy sposobów, by 
je jeszcze zwiększyć. Od początku 
wsłuchujemy się we wszystkie uwa-
gi zgłaszane zarówno przez wnio-
skodawców, ale także niezależnych 
ekspertów. Stąd, jak wspominałem, 
porozumienia z gminami i rozsze-
rzenie sieci okienek ułatwiających 
składanie wniosków. Ale to także 
zmiany i modyfikacje programu, 
które opracował Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, które od 15 maja weszły 
w życie. Nowa wersja programu 
„Czyste powietrze” 2.0 jest dostępna 
na stronie internetowej naszego Fun-
duszu, gdzie można się zapoznać ze 
szczegółami wprowadzonych zmian. 
A są one bardzo istotne, bo znacznie 
ułatwiają całą procedurę aplikowa-
nia o środki – skrócony został czas 
rozpatrywania wniosków z 90 do 
30 dni, uproszczony został wzór 
wniosków, ale także zasady i regula-

min przyznawania dotacji. Tak, aby 
jeszcze bardziej zwiększyć dostęp 
do programu. Jestem przekonany, 
że nowe zasady realizacji progra-
mu zachęcą jeszcze większą liczbę 
mieszkańców do wymiany starych 
nieefektywnych źródeł ciepła. 
A o tym, że wprowadzone zmiany 
w programie zostały bardzo dobrze 
odebrane, niech świadczy chociażby 
treść planszy ze specjalnego filmiku 
przygotowanego z okazji wdrożenia 
programu „Czyste powietrze 2.0” 
przez Polski Alarm Smogowy, na 
której można przeczytać, że wypeł-
nienie wniosku jest „bardzo proste” 
i zajmuje 15–30 minut! 

– Jak wygląda statystyka jeśli 
wziąć pod uwagę liczbę wniosków 
odrzuconych i co jest najczęściej 
powodem odrzucenia takiego 
wniosku?

– Muszę powiedzieć, że wnio-
sków odrzuconych jest naprawdę 
niewiele. Na ponad 16 tysięcy wnio-
sków złożonych w sumie, odrzuco-
nych zostało około 900, czyli jest to 
dosłownie kilka procent złożonych 
wniosków. Najczęstszym powodem 
odrzucenia takiego wniosku jest to, 
że wnioskodawcą jest osoba nie-
uprawniona do wnioskowania o do-
finansowanie. Najczęściej projekt 
nie jest kwalifikowany, bo ktoś po 
prostu nie jest właścicielem domu, 
bądź budynek nie spełnia warunków 

programu, bo na przykład prowa-
dzona jest w nim działalność gospo-
darcza, bądź w budynku znajdują się 
więcej niż dwa lokale mieszkalne, 
a wtedy budynek nie spełnia defini-
cji domu jednorodzinnego. Zdarzają 
się także przypadki, że same inwe-
stycje nie kwalifikują się do dofi-
nansowania ponieważ inwestorzy 
chcą zamontować np. źródła ciepła 
niespełniające wymogów programu. 
W takiej sytuacji także niestety nie 
możemy udzielić dofinansowania 
na takie zadanie. To są najważniej-
sze powody. Zdarza się czasem też 
tak, że wnioskodawca się rozmyśli 
i wycofuje swój wniosek, gdyż nie 
realizuje uwag, które do tego wnio-
sku zgłaszamy i go po prostu nie 
poprawia. Biorąc jednak pod uwa-
gę skalę programu, to te odrzucane 
wnioski stanowią niewielki odse-
tek wszystkich wniosków, które są 
składane. Zdecydowana większość 
wniosków jest pozytywnie rozpa-
trywana, a dofinansowanie zostaje 
przyznane. Aktualnie już blisko 90 
proc. złożonych wniosków zostało 
rozpatrzonych, tzn. mają wydane 
pozytywne decyzje, zostały odrzu-
cone lub wycofane. 

– Program „Czyste powietrze” 
jest tym największym programem, 
ale warto wspomnieć, że to nie je-
dyne działanie realizowane przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
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Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach podejmowane 
w celu walki z niską emisją.

– W związku z tym, że walka z ni-
ską emisją jest naszym priorytetem, 
rzeczywiście tych działań podejmu-
jemy zdecydowanie więcej niż tylko 
realizacja programu „Czyste powie-
trze”. Trzeba podkreślić, że zakres 
wsparcia, które Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach oferuje, 
jest kierowany w zasadzie do prawie 
wszystkich podmiotów, które chcą 
realizować tego typu inwestycje. 
Mamy program „Czyste powietrze” 
dla osób indywidualnych, właścicie-
li domów jednorodzinnych. Mamy 
działanie prowadzone w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko, które jest kiero-
wane do wspólnot mieszkaniowych 
i spółdzielni mieszkaniowych na 
termomodernizację budynków wie-
lorodzinnych. W ubiegłym roku 
udało nam się rozszerzyć zakres tego 
działania na samorządy, w związku 
z czym od ubiegłego roku po raz 
pierwszy historycznie samorządy 
mogą starać się o takie dofinanso-
wanie na swoje budynki komunalne. 
W praktyce oznacza to, że kolejna 
grupa budynków wielorodzinnych 
została objęta możliwością wspar-
cia poprzez dofinansowanie. Dzięki 
temu w ubiegłorocznym konkursie, 
który przeprowadziliśmy na prze-

łomie roku 2019 i 2020, mogliśmy 
udzielić dofinansowania na blisko 
200 mln złotych właśnie dla samo-
rządów, spółdzielni mieszkaniowych 
i wspólnot mieszkaniowych z prze-
znaczeniem na termomodernizację 
budynków wielorodzinnych. W tej 
chwili podpisujemy kolejne umowy. 
Pod koniec marca uruchomiliśmy 
kolejny nabór w ramach tego dzia-
łania, tym samym przeznaczając ko-
lejne środki na ten cel. Nasza oferta 
obejmuje też wsparcie dla przedsię-
biorców, którzy chcą podjąć działa-
nia z zakresu efektywności energe-
tycznej czy termomodernizacji. Oni 
również o takie wsparcie mogą się 
ubiegać, więc ten katalog pomocy 
z naszej strony jest bardzo szeroki. 

– W województwie śląskim dzia-
ła uchwała antysmogowa. Ona za-
kłada konkretne daty, po upływie 
których zakazane będzie korzysta-
nie z tak zwanych kopciuchów. Sa-
morządowcy coraz częściej mówią 
o tym, że nie wszystkie piece może 
się udać do tego czasu wymienić. 
Uważa Pan, że mogą to być mar-
twe przepisy?

– W tym przypadku bardzo dużo 
zależy od samych mieszkańców. 
Powtarzam to po raz kolejny – dziś 
pieniądze na walkę ze smogiem i ni-
ską emisją są. Każdy, kto jest zain-
teresowany i ma taką wolę może się 
o wsparcie finansowe na ten cel ubie-
gać i może to nieefektywne źródło 

ciepła wymienić. Uważam, że bar-
dzo dużo zależy od wiedzy miesz-
kańców i ich świadomości. My, jako 
instytucja finansująca działania na 
rzecz ochrony środowiska, możemy 
przeznaczyć pulę środków na ten cel, 
możemy zachęcać i przekonywać, ale 
to od mieszkańców, wspólnot miesz-
kaniowych czy samorządów zależy 
w jakim tempie pieniądze, które są 
dostępne, będą wydatkowane. Dlate-
go trudno dzisiaj powiedzieć czy to 
wszystko się uda zrobić w terminach, 
które wynikają z uchwały antysmo-
gowej. Ja wierzę, że tak, bo środki 
na ten cel mamy, ale wciąż musimy 
podnosić świadomość ekologiczną 
i uświadamiać potrzebę realizacji 
tego typu rozwiązań. Zauważamy, że 
coraz więcej osób indywidualnych, 
ale także samorządów, jest zaintere-
sowanych dodatkowymi działania-
mi i te działania na rzecz likwidacji 
niskiej emisji realizuje. Zauważam, 
że poziom świadomości ekologicz-
nej się zwiększa. Dziś coraz częściej 
spotykamy się z reakcjami ludzi, któ-
rzy chociażby zwracają uwagę sąsia-
dom na to, że palą w piecu w sposób 
niewłaściwy. Zwracamy uwagę na 
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to, co wydobywa się z kominów, ale 
też na to reagujemy. To jasno poka-
zuje, że poziom świadomości spo-
łecznej się podnosi. Oczywiście póki 
co, nie dzieje się to w takim stopniu, 
abyśmy mogli w bardzo szybkim 
tempie wymienić wszystkie nieefek-
tywne źródła ciepła, ale działania, 
które prowadzimy zarówno w zakre-
sie dofinansowania źródeł ciepła, jak 
również w zakresie edukacji ekolo-
gicznej i podnoszenie świadomości 
ekologicznej powodują, że coraz bar-
dziej jesteśmy wrażliwi na kwestie 
ekologiczne i zanieczyszczenie po-
wietrza. To dobrze, bo musimy także 
wzajemnie zachęcać się do tego, by 
nasze domy ogrzewać w sposób eko-
logiczny.

– A co z tak zwanym ubóstwem 
energetycznym? Dzisiaj coraz gło-
śniej mówi się o ludziach, których 
po prostu nie stać na dobrej jako-
ści opał.

– To z pewnością jest problem. 
Jest to niestety grupa osób, do któ-
rych najtrudniej dotrzeć z rozwią-
zaniami czy propozycjami, takimi 
jak chociażby program „Czyste po-
wietrze”. W tym kierunku idą też 
zmiany i nowe rozwiązania w tym 
programie, aby powstało wsparcie 
jeszcze bardziej dedykowane wła-
śnie dla tej grupy społecznej, dla któ-
rej nawet to 10 czy 20 proc. wkładu 
własnego do dofinansowania może 
stanowić problem nie do przejścia. 
Stąd w ubiegłym roku uruchomiony 

został program „Stop smog”. Nie 
realizuje go co prawda WFOŚiGW, 
ale uzupełnia on ofertę wsparcia na 
likwidację starych nieefektywnych 
źródeł ciepła, bo skierowany jest 
właśnie do tej grupy, o której mo-
żemy mówić w kategoriach ubó-
stwa energetycznego. Samorządy 
mogą zyskać do 70 proc. dotacji na 
takie wsparcie i zaoferować je wła-
śnie grupie najuboższej, dokładając 
do tego swoje środki, tak aby tacy 
mieszkańcy mieli nawet w stu pro-
centach sfinansowane te działania. 
Przygotowywane i wdrażane roz-
wiązania są tak ukierunkowane, aby 
w specjalny sposób tę grupę przeko-
nać i zachęcić.

– Dziękuję za rozmowę.

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 2.0
Nabór wniosków na nowych zasadach 

Od 15.05.2020 roku:
1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji.
2. Krótszy czas rozpatrywania wniosków.

 

 

CEL PROGRAMU PO ZMIANACH:
 

 
 

DLA KOGO?

 

NA CO DOFINANSOWANIE? 

 
dokumentacja projektowa).

 

I TERMINY:

EFEKTY W SKALI 
KRAJU
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COVID–19 vs. gospodarka odpadami
3,2 mln zł łącznie przeznaczyło na walkę z COVID-19 szesnaście WFOŚ. Fundusze mają za-

bezpieczać prawidłowe zagospodarowanie odpadów, takich jak zużyte ubrania czy maseczki, 
wykorzystywanych przez służby medyczne podczas opieki nad chorymi na koronowirusa w 50 
placówkach medycznych.

Szacuje się, że dziennie szpitale zakaźne 
zużywają do tysiąca sztuk kombinezonów 
ochronnych. Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach na walkę z wirusem przeznaczył 
jeden milion złotych. Na utylizację i zago-
spodarowanie odpadów powstających pod-
czas świadczenia usług zdrowotnych przez 
personel medyczny na rzecz pacjentów 
zakażonych COVID-19 z naszego regionu 
fundusze otrzymało aż osiem placówek me-
dycznych. Szpital Specjalistyczny w Cho-
rzowie (100 tys. zł), Szpital Specjalistycz-
ny nr 1 w Bytomiu (100 tys. zł), Megrez 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Tychach (Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny w Tychach – 250 tys. zł), Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 
(100 tys. zł), Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny im. NMP w Częstochowie (100 tys. 
zł), Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka 
w Raciborzu (250 tys. zł).

Wielokrotnie podkreślano, że służba me-
dyczna działa na pierwszym froncie walki 
z COVID-19, niejednokrotnie narażając 
swoje życie i zdrowie. Dlatego tak istotne 
jest prawidłowe postępowanie z odpadami 
w postaci maseczek, przyłbic, kombinezo-
nów ochronnych, które powstają w dobie 
epidemii. 

Wszystkie te odpady trafiają do Zakła-
dów Utylizacji (spalarni odpadów medycz-
nych i niebezpiecznych) zajmujących się 
profesjonalnym zagospodarowaniem odpa-
dów medycznych.

Pamiętać należy jednak, że szpitale to nie 
jedyne miejsca powstawania odpadów nie-
bezpiecznych. Zgodnie z wytycznymi Mi-
nistra Klimatu oraz Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego w sprawie postępowania z od-
padami wytwarzanymi w czasie występowa-

nia zakażeń koronawirusem odpady powsta-
jące w miejscach kwarantanny, jak również 
środki ochrony osobistej stosowane przez 
osoby zdrowe również powinny zostać za-
bezpieczone w odpowiedni sposób. 

Cyt.: „(…) maseczki, rękawiczki i inne 
środki ochronne stosowane przez osoby 
zdrowe powinny być uprzednio zebrane 
workach, które po zawiązaniu wrzucane 
są do pojemnika/worka na odpady zmie-
szane”. 

Środki ochrony indywidualnej stosowa-
ne przez osoby zdrowe co prawda nie stwa-
rzają zagrożenia epidemicznego, ale nieod-
powiednio przez nas wyrzucone stwarzają 
zagrożenie dla środowiska naturalnego. 

Okres epidemii nie zwalnia nas z prawi-
dłowej segregacji odpadów. Tak jak do tej 
pory powinny one trafiać do odpowiednich 
pojemników. Pamiętać należy również 
o wiązaniu worków przed ich wyrzuce-
niem, tak, aby zapobiec rozwiewaniu ich 
zawartości. W wiatach śmietnikowych czę-
stymi „gośćmi” bywają gryzonie lub inne 
dzikie zwierzęta, które szukają łatwego 
pożywienia, a stąd to tylko jeden krok, aby 
doprowadzić do przenoszenia różnego ro-
dzaju chorób. Dlatego tak ważne jest, aby 
niezależnie od sytuacji zabezpieczać przed 
wyrzuceniem nasze worki na odpady.

Oczywiście odpady zostają odebrane 
spod naszego domu, następnie trafiają do 
sortowni, gdzie zostają rozdzielone na 
frakcje i trafiają do dalszego zagospodaro-
wania. Mimo panującej sytuacji nie jeste-
śmy zwolnieni jako społeczeństwo z osią-
gania odpowiednich poziomów segregacji 
oraz recyklingu odpadów.

Nieco bardziej skomplikowana sytuacja 
jest z odpadami powstającymi w miejscach 
izolacji. Zaleca się m.in., aby odpady przed 

ich wyrzuceniem były izolowane przez 
co najmniej 72 godziny. Worki mogą być 
zapełnione maksymalnie do ¾ ich pojem-
ności, a worek należy spryskać środkiem 
biobójczym. Osoba, która wynosi odpady 
z miejsca izolacji wkłada worek wysta-
wiony przez osoby w izolacji do kolejnego 
worka i zabezpiecza przed przypadkowym 
otwarciem w chwili jego odbioru i ozna-
cza datę oraz godzinę wyrzucenia worka. 
Tak przygotowany worek należy umieścić 
w specjalnie oznakowanym kontenerze 
przeznaczonym na te odpady. Osoby zaj-
mujące się wynoszeniem worków z odpa-
dami od osób przebywających w izolacji 
mają obowiązek użyć rękawiczek jedno-
razowych, a po wykonanej czynności myć 
i dezynfekować ręce. 

Odpady te, w przeciwieństwie do od-
padów powstających „w warunkach nor-
malnych”, są odbierane najczęściej przez 
specjalistyczne firmy, które na co dzień 
zajmują się odbieraniem odpadów medycz-
nych i mają doświadczenie w transporcie 
i zagospodarowaniu tego typu odpadów. 
Następnie odpady te trafiają do zakładów 
utylizacji. 

Nie jest to łatwy czas dla osób zajmują-
cych się odbiorem, transportem i zagospo-
darowaniem odpadów. Zwłaszcza, jeżeli 
żyje się ze świadomością, że część osób 
może przechodzić zarażenie koronawiru-
sem zupełnie bezobjawowo. 

Osoby, którym na co dzień ze względu na 
charakter pracy nie są obce praca w warun-
kach ciężkich, bo za takie należy również 
uznać pracę przy odbiorze i zagospodaro-
waniu odpadów czy utrzymaniu np. sieci 
kanalizacyjnych, mimo świadomości na-
rażenia na zakażenie wirusem codziennie 
i niezmiennie wykonują swoje zadania. 
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Mało kto z nas ma świadomość, że 
w momencie, kiedy w naszym kraju ogło-
szono stan epidemiologiczny również 
pracownicy służb komunalnych zostali 
postawieni w stan pełnej gotowości. Nikt 
z nas nie miał świadomości, jak będzie roz-
wijał się wirus. Służba komunalna zaś nie 
jest pracą, którą można wykonywać zdal-
nie. Natomiast każdy miał świadomość, 
że należy zastosować wszelkie środki 
ostrożności. W większości zakładów pra-
cownicy komunalni zostali podzieleni na 
grupy, które nie mają ze sobą styczności, 
tak, aby w razie jakiegokolwiek zagrożenia 
zakład mógł funkcjonować w dalszym cią-
gu, a usługi komunalne były wykonywane 
płynnie. Wielu pracowników zostało od-
izolowanych od swoich rodzin. 

I choć osoby pracujące na co dzień 
w służbach komunalnych dość często żar-
tują, że na co dzień żyją wśród wirusów 

i bakterii, więc 
COVID-19 nie 
jest im strasz-

ny, to podkreślić należy ich zaangażo-
wanie i profesjonalne podejście do 

tematu. Zgodnie z najnowszymi 
badaniami dr Ewy Brągoszew-
skiej z Politechniki Śląskiej, 

zajmującej się mikrobiologią 
powietrza i narażeniem lu-
dzi na aerozole biologiczne, 
która prowadziła w jednej 
z sortowni odpadów swoje 
badania wraz z dr Izabelą 
Biedroń, wynika, że „wy-

sokie wartości stężeń naj-
drobniejszej frakcji mikroor-
ganizmów bakteryjnych – to 

frakcja respirabilna mikroor-
ganizmów o średnicy poni-

żej trzech mikrometrów, 
wnikająca w głąb układu 
oddechowego, mogąca 

być przyczyną reakcji 
w postaci alergicznego 
zapalenia pęcherzyków 

płucnych. Wykazałyśmy, 
że stanowiła ona powyżej 80 

proc.”. 
Jak wynika również z dalszej analizy 

„w badanym powietrzu badaczki zaob-
serwowały duży udział bakterii kałowych 
(Enterococcus faecalis i Alcaligenes faeca-
lis spp. feacalis), co stanowi potencjalne 
zagrożenie dla zdrowia pracowników mo-
nitorowanego obiektu”.

Jednak mimo świadomości zagrożenia 
każdy wykonuje swoją pracę najlepiej jak 
potrafi w rygorystycznych warunkach. Jak 
podkreślają pracodawcy, nie odnotowano 
również zwiększonej ilości osób przeby-
wających na zwolnieniach lekarskich czy 
zgłoszeń o tym, że ktoś chce odstąpić od 
wykonywania swoich czynności. A przy-
znać należy, że praca ta do lekkich nie na-
leży. Zwłaszcza w obecnym czasie.

Na zlecenie Fortum Polska w ostatnim 
tygodniu kwietnia 2020 r. na reprezenta-
tywnej grupie Polaków przez firmę ba-
dawczą SWResearch zostały wykonane 
badania dotyczące odpadów powstających 
podczas epidemii. Chodzi głównie o ręka-
wiczki oraz maseczki jednorazowe. 
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Zgodnie z wynikami badań materiały 
te najczęściej lądują w koszach ulicznych 
(39 proc. Polaków potwierdziło, że odpa-
dy te trafiają tam zazwyczaj). Mogłoby się 
wydawać, że to jak najbardziej poprawne 
działanie, jednak odpady te mogą łatwo 
zostać wywiane przez wiatr. Niestety, nie-
chlubna statystyka wskazuje, że 28 proc. 
z nas dostrzega, że zużyte rękawiczki czy 
maseczki nawet do kosza nie zdążą trafić, 
ponieważ zostają bezpośrednio porzucone 
przez ludzi na ziemię. 

To bardzo niebezpieczne dla środo-
wiska, o estetyce otoczenia nie wspomi-
nając. Taki widok budzi w nas również 
strach, ponieważ nie mamy pewności czy 
użytkownik danych środków ochrony nie 
był nosicielem groźnego wirusa. 63 proc. 
badanych obawia się właśnie tego, że ma-
seczka czy rękawiczki należały do osoby, 
która była nosicielem koronowirusa, 59 
proc. badanych obawia się, że mogły to 
być inne wirusy. Poza tym mamy obawy, 

że odpadem takim mogą bawić się np. dzie-
ci (30 proc.) lub że odpady te mogą mieć 
kontakt z żywnością (28 proc.). Dlatego aż 
40 proc. badanych uważa, że zaśmiecanie 
maseczkami i rękawiczkami jednorazowy-
mi to bardzo istotny problem.

Nasuwa się też pytanie: czy zużyte ma-
seczki i rękawiczki powinny trafić do na-
szego kosza domowego? Trudno jednak 
sobie wyobrazić sytuację, kiedy z każdą 

O wiele większym problemem są jed-
norazowe rękawiczki, których używamy 
np. podczas zakupów. Coraz częstszym 
zjawiskiem są porozwiewane „worko-
we” rękawice, które mogą faktycznie 
stanowić potencjalne zagrożenie np. 
poprzez przedostawanie się odpadów 
do kanalizacji i zatykanie instalacji. Dla-
tego pamiętajmy przy wychodzeniu ze 
sklepu, aby takie środki ochrony również 
zawinąć do worka i dopiero wyrzucić do 
kosza znajdującego się przy sklepie.

Sortownie odpadów działają bez prze-
rwy, a odpady komunalne w dalszym cią-
gu trafiają na linie sortownicze. Zużyte 

parą rękawiczek czy maseczką idziemy do 
kosza na zewnątrz. Należy pamiętać, że 
zgodnie z wytycznymi podawanymi przez 
GIS i Ministerstwo Zdrowia jeżeli sami nie 
jesteśmy zakażeni, to nasze środki higie-
niczne/ochronne również nie są zakażone. 
Jak było powiedziane wyżej, zgodnie ze 
specjalnymi wytycznymi tego typu środ-
ki ochrony można spokojnie zawinąć do 
worka i wyrzucić do zwykłego kosza na 
odpady. 

jednorazowe rękawiczki mogą stanowić 
cenny surowiec do produkcji paliwa al-
ternatywnego, które trafia następnie np. 
do cementowni.

Niestety, nie brakuje również innych 
pomysłów „na zagospodarowanie” tego 
typu odpadów. Branża wodociągowa 
zwraca uwagę na częstsze zatykanie się 
instalacji sanitarnych, co jest wynikiem 
wyrzucania do muszli klozetowych ma-
seczek i rękawiczek. Nie zdajemy sobie 
sprawy, jakie mogą być konsekwencje 
tego typu działań. Zatkane rury mogą 
spowodować np. niekontrolowany 
wyciek fekaliów na ulicy. Zaśmieca-
nie urządzeń sanitarnych tworzywami 
sztucznymi może powodować również 
awarie pomp znajdujących się w prze-
pompowniach. Niestety, pomysłów na 
„domową” gospodarkę odpadami nam 
nie brakuje. Włosy, nawilżane chus-
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teczki, materiały opatrunkowe, rajstopy, 
niedopałki papierosów, lekarstwa, farby, 
chemikalia, a nawet igły. To tylko nie-
liczna grupa odpadów, która trafia do ka-
nalizacji. Zdarzają się również materiały 
budowlane (gruz, gips czy tynk).

To wszystko powoduje, że sieci kana-
lizacyjne muszą być ciągle oczyszczane, 
szybciej się też zużywają, a tym samym 
potrzebne są ciągłe modernizacje, napra-
wy, itp. Takie postępowanie z odpadami 
jest wysoce nieodpowiedzialne i bez-
myślne. Za wszystkie naprawy awarii, 
przebudowy, itp. w konsekwencji pono-
simy koszty my, konsumenci.

a tym samym zatykają rury i blokują ich 
prawidłowy przepływ. Wrzucając do ka-
nalizacji chusteczki antybakteryjne lub 
inne możemy spowodować zator albo 
awarię urządzeń kanalizacyjnych. W ta-
kim przypadku owinięte elementy należy 
oczyścić ręcznie. 

Pozostaje jeszcze kwestia pojemników 
po środkach wirusobójczych/bakteriobój-
czych. Zazwyczaj kupujemy je w dużych 
pojemnikach na stacjach paliw. Pamiętać 
trzeba, że nie należy resztek płynów wle-
wać do kanalizacji. Plastikowe baniaki 
powinny zaś – pomimo że jest to two-

Dlatego warto zastanowić się również 
nad używaniem środków ochrony indy-
widualnej wielokrotnego użycia. Wiele 
szwalni, jak również osób prywatnych, 
zaczęło szyć maseczki, których można 
używać wielokrotnie. Wystarczy je wy-
prać w odpowiedniej temperaturze i wy-
prasować. Podobnie z rękawiczkami, 
z powodzeniem można używać rękawi-
czek bawełnianych, które również moż-
na przeprać i przeprasować. 

Podobnie jak rękawiczki czy masecz-
ki chusteczki jednorazowe antybakte-
ryjne, które są teraz bardzo popularne 
w użyciu, należy wrzucić do woreczka, 
zawinąć i wyrzucić do zwykłego kosza 
na odpady komunalne. Z całą pewno-
ścią nie należy ich również wyrzucać do 
toalety. Tego typu materiały higienicz-
ne wykonane są ze specjalnych tkanin, 
które nie rozpuszczają się w ściekach, 

czone worki z odpadami, niewyrzuca-
nie odpadów do kanalizacji. Żyjemy 
w dobie epidemii, nie jest nam łatwo, 
ale wyobraźmy sobie sytuację, w której 
do naszego domu/bloku nie przyjeżdża 
śmieciarka jeden dzień… dwa… ty-
dzień...

A. K. 

rzywo sztuczne – trafić do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
który znajduje się w każdym mieście, 
gdyż traktowany jest on jako opakowa-
nie po środkach biobójczych. 

Pytań dotyczących utylizacji odpadów 
w związku z COVID-19 z pewnością bę-
dzie coraz więcej. Jako konsumenci mo-
żemy zrobić prostą, ale niezwykle ważną, 
rzecz. Przestrzegajmy zasad selektywnej 
zbiórki, doceńmy pracowników służb 
komunalnych poprzez najprostsze gesty. 
Prawidłowo zabezpieczone i wyrzucone 
środki ochrony indywidulnej, zabezpie-

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”
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Rozmowa z Piotrem Komrausem, prezesem Zarządu Aqua-Sprint Sp. z o.o.

FIRMY REGIONU

Aqua-Sprint
Jesteśmy na pierwszej linii frontu

– Sytuacja na świecie w związku 
z pojawieniem się groźnego wirusa 
wymusiła na pracodawcach i pra-
cownikach różne zachowania i zmo-
tywowała do wielu działań, o których 
wcześniej nawet nikt by nie pomyślał. 
W jaki sposób wasze przedsiębiorstwo 
zareagowało na nową rzeczywistość?

– Natychmiast przeszliśmy z trybu 
biznesowego do służby. Dziękuję moim 
pracownikom za dyscyplinę, odwagę. 
Bez ich odpowiedzialności i poświęcenia 
z narażeniem zdrowia nasze standardy 
życia nie byłyby dziś możliwe. Znaleź-
liśmy się w okolicznościach znanych do 
tej pory z filmów katastroficznych i to ra-
czej „klasy B”. Nagle trzeba było stawić 
czoło namacalnemu zagrożeniu, dostoso-
wać cały kraj, szpitale, sklepy, przedsię-
biorstwa, mieszkania, domy, rodziny do 
nowych warunków. Przeżyliśmy szok, 
który zapamiętamy na całe życie. Nie 
mogliśmy jednak poprzestać na zdziwie-
niu i należało działać natychmiast, szcze-
gólnie, że to między innymi na branży 
wodociągowej spoczywa wielka odpo-
wiedzialność za życie i zdrowie ludzi.

– Jak więc zareagowaliście jako 
przedsiębiorstwo?

– Strach wszystkim zajrzał w oczy, 
dowiedzieliśmy się o nowym niewi-
docznym przeciwniku, a jeśli istnieje 
przeciwnik, to musimy w sobie wyzwo-
lić energię do walki z nim. Zostaliśmy 
zarzuceni przez mieszkańców tysiąca-
mi wiadomości sms, mailami, telefo-
nami. Odbiorcy bali się zatrzymania 
dostaw wody. Po powzięciu informacji 
o zagrożeniu natychmiast zwołałem Ze-
spół Kryzysowy, którego tematem było 
omówienie sytuacji spółki w obliczu 
zagrożenia koronawirusem. Uaktualnili-

śmy ogólną instrukcję BHP dla spółki, 
dostosowując ją do nowych warunków. 
Wprowadziliśmy obowiązkowy zdal-
ny pomiar temperatury dla wszystkich 
pracowników wchodzących do siedziby 
spółki oraz niezbędne środki ochrony 
(maseczki, rękawiczki, podłogowe maty 
dezynfekujące, mydła bakteriobójcze, 
płyny dezynfekujące, przyłbice, kom-
binezony). Regularnie informujemy 
pracowników o podejmowanych dzia-
łaniach oraz przypominamy o koniecz-
ności przestrzegania zasad ochrony 
osobistej. Na bieżąco dezynfekujemy 
klamki i poręcze, ozonujemy pomiesz-
czenia, oznakowaliśmy również obiekty 
spółki za pomocą tablic informacyjnych 
w zakresie przeciwdziałania COVID 
– 19. Zawiesiliśmy bezpośrednią ob-
sługę klienta, ale wszystkie sprawy za-
łatwiamy poprzez media elektroniczne. 
Istotnym elementem reakcji na nową 
rzeczywistość było wprowadzenie pracy 
zdalnej i elastycznej dla pracowników 
administracyjnych oraz pracy wymien-
nej w cyklu dwutygodniowym dla ekip 
technicznych. Zespoły techniczne zo-
bowiązane są do przestrzegania opraco-
wanych u nas wytycznych dotyczących 
koniecznych przy awariach wizyt domo-
wych. Pomiędzy zmianami zachowuje-
my 1 godzinę przerwy, aby pracownicy 
nie mieli ze sobą kontaktu. Opracowa-
liśmy ścieżkę zastępstw. Nawet jedna 
osoba zakażona wirusem może zainicjo-
wać 14-dniową kwarantannę. W naszym 
przypadku spowodowałoby to paraliż 
miasta. W takiej sytuacji podjęliśmy ry-
zyko robienia w zakresie zabezpieczeń 
więcej niż mniej.

– Jak Wasi pracownicy zareagowali 
na te zmiany?

– Pracownicy przyjęli je ze zrozu-
mieniem, a nawet, powiedziałbym, że 
z entuzjazmem. Postawiliśmy im jasne 
cele i zadania, wyznaczyliśmy konkret-
ne terminy, co zmotywowało ich do wy-
dajnej pracy przy jednoczesnym organi-
zowaniu sobie czasu. Zatroszczyliśmy 
się o wszystkie narzędzia potrzebne do 
wzajemnej komunikacji, dzielenia się 
informacjami i realizowania zadań. Pra-
cownicy oczekują rzetelnych informacji 
i działania zarządu. Zarząd nie jest tylko 
na dobre czasy, ale też na te złe. Robił 
wiele, żeby zminimalizować zagrożenie 
związane z COVID-19. Przygotowali-
śmy i wdrożyliśmy koncepcję działa-
nia w sytuacjach kryzysu. Zarząd musi 
budować wiarygodność, musi być i żyć 
emocjonalnie z ludźmi. Tylko wtedy, 
gdy ma pomysły i wdroży rozwiązania, 
będzie zasługiwał na szacunek. Wszak 
przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjne 
podlegając pod ustawę o infrastruktu-
rze krytycznej muszą być przygotowa-
ne i proceduralnie, i organizacyjnie na 
czas zagrożenia. Sytuacja jest napięta. 
W wielu zakładach brakowało i brakuje 
sprzętu ochrony osobistej. W zarządza-
niu potrzeba wyobraźni, odwagi i ryzy-
ka. My już w lutym oceniliśmy poziom 
ryzyka zawiązany z COVID-19. Nie 
czekaliśmy na ogłoszenie pandemii. 
Zdrowy rozsądek podpowiadał, że wirus 
nie zna granic i wcześniej czy później 
dotrze do Polski. Nasi pracownicy od 
pierwszego dnia dysponują rękawicami, 
maseczkami, kombinezonami i środka-
mi dezynfekującymi. Nie zabrakło ich 
nam ani na chwilę. Gdy na rynku zabra-
kło przyłbic, zakupiliśmy drukarkę 3D 
i sami drukujemy przyłbice na potrzeby 
własne a nadmiarem dzielimy się z inny-
mi służbami.
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– To godna podziwu inicjatywa 
i działanie przedsiębiorcze!

– Zgadza się. Panującą w pierwszych 
dniach niepewność, my wykorzystali-
śmy do osiągnięcia przewagi konku-
rencyjnej nad innymi dostawcami usług 
dzięki funkcjonującym procedurom pra-
cy w sytuacjach zagrożenia. Co kwar-
tał omawiamy i uzupełniamy o nowe 
zapisy, wynikające z nowych zdarzeń 
elementy Planu Bezpieczeństwa Wod-
nego. Na bieżąco, regularnie szkolimy 
w tym zakresie naszych pracowników, 
którzy biorą czynny udział w rozwią-
zywaniu często celowo symulowanych 
przez nas problemów, aby nauczyć nasz 
zespół umiejętności szybkiego reagowa-
nia na codzienne, ale też i niecodzienne 
zdarzenie. W chaosie radzą sobie tylko 
najlepsi, a regularne ćwiczenia wyrabia-
ją nawyki kreatywnego myślenia, które 
prowadzą do przewagi konkurencyjnej.

– Czego jeszcze nauczyła Państwa 
ta nowa sytuacja?

– Groźny koronawirus uświadomił 
nam jeszcze dobitniej jakie stwarza 
ryzyka dla funkcjonowania w branży 
wodociągowokanalizacyjnej. Przypo-
minam, że wszyscy produkujemy ścieki 
komunalne począwszy od gospodarstw 
domowych, poprzez szkoły, szpitale, 
a skończywszy na ogromnych zakładach 
produkcyjnych. Wytwarzamy codziennie 
ogromne ilości ścieków, które trafiają do 
sieci kanalizacyjnej niosąc ze sobą wiru-
sy, bakterie, pasożyty, a często i substan-
cje trujące. Mieszkańcy wrzucają i wle-
wają do kanalizacji dosłownie wszystko. 
Zacznijmy wreszcie dostrzegać pojawia-
jące się i płynące z nieodpowiedzialno-
ści niebezpieczeństwa. Pracownicy dba-
jący o bezawaryjny transport ścieków, 
służby odpowiedzialne za bieżące ser-
wisy i remonty są szczególnie narażone 
na niebezpieczne choroby a obecnie i na 
COVID-19. Przestrzeganie zasad higie-
ny podczas pracy przy systemach kana-
lizacyjnych i przy oczyszczaniu ścieków 
eliminuje w znaczny sposób ryzyko za-
każeń i zachorowań.

– A na jakie trudności napotkaliście 
w tej ucieczce od koronawirusa?
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– Od razu muszę sprostować, że nie 
była to „ucieczka”, tylko dostosowanie 
się do nowych warunków zewnętrznych 
i wykorzystanie możliwości IT, które 
w zasadzie od lat istnieją. Największym 
wyzwaniem w tym czasie dla nas nie 
jest brak kontaktu, bowiem mamy go na 
bieżąco z naszymi pracownikami, tylko 
komunikacja wewnątrz zespołu. Co-
dzienne rozmowy, burze mózgów w sali 
konferencyjnej i osobiste spotkania – te 
wszystkie kontakty musiały zostać za-
stąpione swoimi wirtualnymi odpowied-
nikami. Nie korzystaliśmy tylko z jednej 
metody komunikacji, lecz z kilku róż-
nych. E-mail to doskonały sposób prze-
kazywania konkretnych informacji, lecz 
w przypadku burz mózgów i wymiany 
bardziej osobistych uwag lepiej spraw-
dziły się smartfony i wideokonferencje.

– Czy po ustaniu zagrożenia, za-
mierzacie zachować ten tryb pracy?

– Po ustabilizowaniu się sytuacji musi-
my najpierw podsumować zyski i straty 
i to nie tylko finansowe. W oczy zaglą-
da nam rosnące bezrobocie i zaległości 
w opłatach za wodę. Musimy zminima-
lizować straty i podejmować ryzykow-
ne działania, bo jeśli będziemy  działać 
zbyt wolno, asekurancko i tłumaczyć so-
bie, że jakoś to będzie, straty mogą być 
katastrofalne. Praca zdalna, z której ko-
rzystaliśmy jest niewątpliwie wygodna 
i korzystna dla pracodawcy, jeżeli oczy-
wiście pracownik potrafi odpowiednio 
koncentrować się na zadaniach. Należy 
jednak zaznaczyć, że nie wszyscy pra-
cownicy mogą taki tryb pracy wykony-
wać, głównie ze względu na charakter 
powierzonych obowiązków, myślę tutaj 
choćby o pracownikach technicznych, 
pracujących w terenie. Ale na pewno dla 
dużej części administracji może być ide-
alnym rozwiązaniem. Dzięki niej istnie-
je możliwość pracowania intensywniej, 
jednak przez mniejszą liczbę godzin, 
a w dodatku samodzielnego zarządza-
nia swoim czasem, co również stanowi 
ogromny plus. Jednak warto zdawać 
sobie sprawę, że nie dla wszystkich jest 
to dobre rozwiązanie i niejednokrotnie 
może wiązać się też z całkowitym bra-
kiem skupienia, koncentracji i zawa-
laniem terminów zleceń. Praca zdalna 

łączy się z koniecznością dyscypliny, 
którą nie każdy potrafi sobie sam na-
rzucić. W domu znajduje się mnóstwo 
dystraktorów: od włączonego telewi-
zora zaczynając, a kończąc na kocie, 
który uwielbia spędzać czas na naszej 
klawiaturze. Potrzebujemy więc silnej 
woli, koncentracji i skupienia na wyzna-
czonych zadaniach. W przeciwnym wy-
padku może okazać się, że choć nie traci 
się czasu na dojazdy w celu wykonania 
powierzonych zadań i tak trzeba wygo-
spodarować kilka godzin z prywatnego 
czasu, aby te zadania wykonać. Trudno 
teraz, jednoznacznie odpowiedzieć na 
pytanie o przyszłość, na pewno weźmie-
my pod uwagę tę możliwość, po dokład-
nym zbadaniu efektów pracy, wyników 
przedsiębiorstwa, a przede wszystkim 
głosów samych pracowników i oceny 
naszych klientów.

– Jaką radę dałby Pan innym pra-
codawcom w tej nowej sytuacji.

– Jestem daleki od udzielania rad, 
ponieważ dla każdego z nas są to nowe 
okoliczności, jedyne co mogę powie-
dzieć to, że każdy powinien mieć świa-
domość, iż prawdopodobnie po pracy 
zdalnej czeka nas długotrwały kryzys 
gospodarczy. Z najnowszych badań wy-
nika, że w czasie epidemii koronawirusa 
największym zaufaniem pracownicy da-
rzą swojego pracodawcę. Dla pracowni-
ków jest on najbardziej wiarygodnym 
źródłem informacji. Ponadto pracowni-
cy wierzą, że ich przedsiębiorstwo jest 
lepiej przygotowane na bieżącą sytu-
ację niż państwo. Taka postawa wynika 
z tego, że praca daje poczucie bezpie-
czeństwa, a pracodawca jest najbliższy 
pracownikowi, ponieważ jest w podob-
nej sytuacji co pracownicy, łączą ich 
w końcu wspólne działania i cele. Moim 
zdaniem, pracodawcy powinni więc 
wykorzystać ten czas, aby umocnić za-
ufanie i oddanie załogi. Przyszłość nie 
jest pewna i nie da rady przewidzieć, 
jakie przyniesie rozwiązania dla bizne-
su. Wszyscy obawiają się zmian i utraty 
źródła utrzymania. Jeżeli będziemy na 
bieżąco informować pracowników o sy-
tuacji w otoczeniu i podejmowanych de-
cyzjach, pytać ich także o ich stanowisko 
czy opinię, zbuduje to silniejsze więzi 

z pracownikami i wzmocni poczucie 
ich wartości. Tylko tak można sprawić, 
aby pracownicy czuli się odpowiedzial-
ni za firmę i jej pozycję na przyszłym, 
inaczej kształtującym się już teraz ryn-
ku. Po kryzysie gospodarczym zwykle 
nadchodzi kryzys mentalny i społeczny, 
a więc od samego początku należy dy-
namicznie reagować na permanentnie 
zmieniające się otoczenie i oprócz za-
grożeń dostrzegać wartości tam, gdzie 
inni ich nie zauważają. Przedsiębior-
czość to umiejętność wykorzystywa-
nia szans, szukania nowych pomysłów 
i wdrażanie ich, aby przetrwać. Obecna 
sytuacja uczy nas pokory, ponieważ to, 
z czym mamy teraz do czynienia, niwe-
czy szablonową wiedzę o tym, jak po-
stępować w sytuacjach kryzysowych. 
Chciałbym, żeby każdy zarządzający 
wziął sobie do serca słowa gen. Romana 
Polko, który w jednej ze swoich książek 
napisał: „zacznijmy formować szeregi, 
kompletować uzbrojenie i szkolić ludzi, 
bo jak przyjdzie Twoja godzina, nikt nie 
będzie pytał, czy jesteś gotowy do wal-
ki!”. W czasie kryzysu musimy zarzucić 
działania standardowe, zapomnieć o li-
mitach, dotychczasowych regułach gry. 
Teraz liczy się wyobraźnia i to nie tylko 
polityków i ekonomistów, ale gównie 
zarządzających przedsiębiorstwami. 
Teraz szczególnie potrzebujemy ludzi 
z otwartymi głowami.

– Pięknie powiedziane, wizjonerskie 
słowa.

– Dodam na koniec, że jesteśmy dum-
ni, że w tym trudnym okresie w sposób 
nietuzinkowy realizowaliśmy usługi 
w zakresie bezpiecznego dostarczania 
wody i odbioru ścieków. Rozpoczęliśmy 
prace zdalną i dołożyliśmy wszelkich 
starań, aby usługi przebiegały normal-
nie. To bezprecedensowy okres. Dzięku-
ję moim pracownikom za determinację 
i zaangażowanie, codziennie korzystam 
z ich doświadczenia. Mądrość ludzi 
z pierwszej linii frontu jest nieoceniona. 
To oni przynoszą informacje z dnia co-
dziennego i widzą zagrożenia tam, gdzie 
ludziom zza biurek trudno nawet o nich 
pomyśleć.

– Dziękuję za rozmowę.
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PORADY PRAWNE

Tarcza antykryzysowa – wsparcie dla przedsiębiorców
Wirus Sars-CoV-2 (koronawirus), wywołujący ostrą chorobę 

zakaźną układu oddechowego, po raz pierwszy został zdiagno-
zowany w chińskim mieście Wuhan, w prowincji Hubei w grudniu 
2019 roku. Początkowo mówiło się o nim używając sformułowa-
nia „chiński wirus”, jednak bardzo szybko zaczął się on rozprze-
strzeniać w innych państwach oraz na innych kontynentach. 

Również Europa, w tym Polska, zma-
ga się z pandemią, której skutki będą wi-
doczne także w obszarze krajowej gospo-
darki. Eksperci przewidują, że w Polsce 
między innymi spadnie tempo produkcji 
przemysłowej, osłabieniu ulegnie handel 
zagraniczny, zmianom mogą ulegać no-
towania giełdowe, a inflacja raczej nie 
będzie słabnąć w przewidywanym tem-
pie. Powyższe czynniki w konsekwencji 
doprowadzą do spowolnienia wzrostu 
naszego PKB. Aby w jak największym 
stopniu zapobiec negatywnym skutkom 
rozprzestrzeniania się koronawirusa, 
przede wszystkim bankructwu przed-
siębiorstw i zwolnieniom pracowników, 
Sejm przyjął specustawę, w której za-
proponowany został pakiet systemowych 
rozwiązań przeznaczonych dla przed-
siębiorców, którzy odczują problemy 
związane z epidemią i idącym za tym 
ograniczeniem działalności. Tak zwana 
Tarcza antykryzysowa między innymi 
przewiduje wsparcie w obszarach dla 
przedsiębiorców niezwykle istotnych, tj. 
w obszarze pracowniczym (w tym zwol-
nienia z obowiązku płacenia składek ZUS 
i przesunięcia terminu wprowadzenia 
pracowniczych planów kapitałowych), 
podatkowym oraz w obszarze wiążących 
przedsiębiorców stosunków najmu. 

Wsparcie dla pracodawców
i zwolnienie ze składek ZUS

W zakresie wsparcia dla pracodawców 
Tarcza antykryzysowa przyznaje przed-
siębiorcy możliwość wystąpienia z wnio-
skiem o przyznanie świadczeń na rzecz 
ochrony miejsc pracy. Takie świadczenie 
będzie wypłacane do wysokości 50 proc. 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
ale aby je otrzymać, przedsiębiorca musi 
spełniać określone prawem warunki. Po 

pierwsze, dofinansowanie przysługuje 
pod warunkiem, że przedsiębiorca nie 
uzyskał dla tych samych pracowników, 
w zakresie takich samych tytułów, wypłat 
na rzecz ochrony miejsc pracy. Po drugie, 
na względzie należy mieć fakt, że dofi-
nansowanie przysługuje w stosunku do 
pracowników objętych przestojem eko-
nomicznym lub obniżonym wymiarem 
czasu pracy, przy czym nie przysługuje 
na pracownika, który w miesiącu poprze-
dzającym złożenie wniosku osiągnął wy-
nagrodzenie w wysokości 300 proc. prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
z poprzedniego kwartału. Istotne jest rów-
nież to, że przedsiębiorca może ubiegać 
się o świadczenia w odniesieniu nie tylko 
do pracownika zatrudnionego na umowę 
o pracę, ale także w odniesieniu do osób 
zatrudnionych na podstawie umów o pra-
cę nakładczą, zleceniobiorców, świadczą-
cych usługi oraz osób zatrudnionych na 
podstawie spółdzielczej umowy o pracę. 
Ustawodawca uwzględnił także jednost-
kową sytuację mikroprzedsiębiorców, 
małych przedsiębiorców i średnich przed-
siębiorców. Tacy przedsiębiorcy mogą 
złożyć wniosek o dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzeń swoich pracowni-
ków, zleceniobiorców oraz spółdzielców, 
w przypadku gdy spadek ich obrotów bę-
dzie utrzymywał się przez okres do trzech 
miesięcy. Wysokość takiego dofinansowa-
nia zależna jest od procentowego spadku 
obrotów, i tak w przypadku spadku o co 
najmniej 30 proc. może być ono przyzna-
ne w wysokości nieprzekraczającej kwoty 
stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń 
pracowników; w przypadku spadku o co 
najmniej 50 proc. może być przyznane 
w wysokości nieprzekraczającej kwoty 
stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń 
pracowników, a w przypadku spadku o co 

najmniej 80 proc. może być przyznane 
w wysokości nieprzekraczającej kwoty 
stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń 
pracowników. Mikroprzedsiębiorcy, jako 
grupa najbardziej zagrożona, mogą starać 
się o przyznanie pożyczki na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia działal-
ności w wysokości 5000 złotych w celu 
przeciwdziałania negatywnym skutkom 
COVID-19. Oprocentowanie pożyczki 
jest stałe i wynosi w skali roku 0,005 proc. 
stopy redyskonta weksli przyjmowanych 
przez Narodowy Bank Polski, a okres jej 
spłaty nie może być dłuższy niż 12 mie-
sięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz 
z odsetkami przez okres trzech miesięcy 
od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku 
o przyznanie takiej pożyczki mikroprzed-
siębiorca pod rygorem odpowiedzialności 
karnej musi złożyć oświadczenie o stanie 
zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 roku, 
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pra-
cy. Złożenie tego oświadczenia jest istotne 
ze względu na to, że na wniosek mikro-
przedsiębiorcy pożyczka wraz z odsetka-
mi podlega umorzeniu pod warunkiem, że 
mikroprzedsiębiorca przez okres trzech 
miesięcy od jej udzielenia nie zmniej-
szy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na 
pełny wymiar czasu pracy w stosunku 
do stanu zatrudnienia zadeklarowanego 
na dzień 29 lutego 2020 roku w oświad-
czeniu. Jako że składki odprowadzane do 
ZUS nie są niskie, Tarcza antykryzysowa 
przewiduje możliwość zwolnienia przed-
siębiorcy, na jego wniosek, z obowiązku 
opłacenia nieopłaconych należności z ty-
tułu składek na ubezpieczenie społeczne 
należne za okres od 1 marca do 31 maja 
2020 roku. Z wnioskiem o zwolnienie 
z obowiązku zapłaty wskazanych należ-
ności może wystąpić przedsiębiorca, któ-
ry na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosił 
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do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 
ubezpieczonych. Wniosek należy złożyć 
do ZUS nie później niż do 30 czerwca 
2020 roku. Dodatkowym ułatwieniem dla 
pracodawców jest przesunięcie terminu 
wprowadzenia pracowniczych planów 
kapitałowych (PPK), a także możliwość 
zastosowania przez pracodawcę, u któ-
rego nastąpił spadek obrotów gospodar-
czych w następstwie epidemii COVID-
19, rozwiązań usprawniających jego 
funkcjonowanie, a odnoszących się do 
ograniczenia nieprzerwanego odpoczyn-
ku pracowników w przewidzianych usta-
wą granicach, modyfikacji systemu czasu 
pracy również zgodnie z postanowieniami 
ustawy czy możliwości zawarcia z pra-
cownikami porozumienia o stosowaniu 
mniej korzystnych warunków zatrudnie-
nia pracowników niż wynikające z umów 
o pracę zawartych z tymi pracownikami, 
w zakresie i przez czas ustalony w takim 
porozumieniu.

Wsparcie podatkowe

W celu zachowania płynności finanso-
wej przedsiębiorstw, w Tarczy antykryzy-
sowej zawarte zostały także rozwiązania 
odnoszące się do sfery podatkowej. Po-
datnicy PIT, którzy w związku z wirusem 
SARS-CoV-2 ponieśli w 2020 roku stratę 
z pozarolniczej działalności gospodar-
czej, oraz podatnicy CIT, którzy w związ-
ku z wirusem SARS-CoV-2 ponieśli taką 
stratę w roku podatkowym, który rozpo-
czął się przed dniem 1 stycznia 2020 roku 
a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 
roku, lub rozpoczął się po dniu 31 grud-

nia 2019 roku, a przed dniem 1 stycznia 
2021 roku, mogą jednorazowo obniżyć 
o wysokość tej straty dochód uzyskany 
w 2019 r., o kwotę maksymalnie wyno-
szącą 5 000 000 zł. Warunkiem uzyska-
nia obniżenia dla podatników PIT i CIT 
jest uzyskanie w 2020 r. przychodów 
łącznych, uwzględnianych przy oblicza-
niu podatku, o co najmniej 50 proc. od 
przychodów uzyskanych z działalności 
w 2019 roku. Aby dokonać obniżenia, na-
leży złożyć korektę za rok 2019. Ponad-
to, podatnicy podatku CIT i PIT, którzy 
w związku z epidemią ponieśli w 2020 
roku stratę z pozarolniczej działalności 
gospodarczej, mogą skorzystać ze zwol-
nienia z obowiązku zwiększenia dochodu 
za poszczególne okresy rozliczeniowe 
przypadające w 2020 roku, o kwotę na-
leżną na rzecz wierzyciela, jeżeli uzyska-
ne przez podatnika w danym miesiącu 
przychody są niższe o minimum 50 proc. 
w stosunku do analogicznego miesią-
ca poprzedniego roku podatkowego lub 
w przypadku podatnika, który rozpoczął 
prowadzenie działalności gospodarczej 
w 2019 r., w stosunku do uzyskanych 
w tym roku średnich przychodów. Wie-
rzyciel natomiast nadal może skorzy-
stać z ulg przewidzianych na tak zwane 
„złe długi” w PIT i CIT. Zwolnione od 
podatku dochodowego będą otrzymane 
lub pozostające do dyspozycji podat-
nika 2020 roku świadczenia postojowe 
otrzymane na podstawie ustawy z dnia 
31 marca 2020 roku o COVID-19 oraz 
świadczenia dotyczące zakwaterowania 
i wyżywienia pracowników w przedsię-

biorstwach, których działanie jest nie-
zbędne dla funkcjonowania ogółu (np. 
przedsiębiorstwa transportowe, zaopa-
trujące w energię, paliwa i sieci teleinfor-
matyczne). Podwyższeniu uległy także 
dotychczas obowiązujące limity zwol-
nień w PIT. Idąc dalej, podatnik może 
odliczyć darowizny przekazane w 2020 r. 
na przeciwdziałanie COVID-19. Mali 
podatnicy, którzy na 2020 rok wybrali 
uproszczoną formę wpłacania zaliczek 
PIT i CIT, mają możliwość rezygnacji 
w trakcie roku podatkowego z tej uprosz-
czonej formy za miesiące od marca do 
grudnia 2020 roku. Kolejne udogodnie-
nie dla przedsiębiorców, którzy odczują 
negatywne konsekwencje ekonomiczne 
z powodu COVID-19, dotyczy możli-
wości przedłużenia terminu płatności rat 
podatku nieruchomości, płatnych w maju 
i czerwcu 2020 roku, nie dłużej niż do 30 
września 2020 roku, a także możliwości 
zwolnienia od podatku od nieruchomości 
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Przepisy ustawy przewi-
dują również odstąpienie w określonych 
przypadkach od pobierania opłaty pro-
longacyjnej oraz możliwość dokonania 
jednorazowo odpisu amortyzacyjnego 
od wartości początkowej środków trwa-
łych nabytych w celu produkcji towarów 
związanych z przeciwdziałaniem CO-
VID-19. Na wniosek przedsiębiorcy lub 
z urzędu organ podatkowy może zawie-
sić postępowanie lub kontrolę prowadzo-
ne na podstawie Ordynacji podatkowej 
lub kontrolę celno-skarbową. Zmianie 
uległy również terminy odnoszące się 

SILESIA BUSINESS & LIFE 33



SILESIA BUSINESS & LIFE34

do różnych obowiązków podatkowych 
przedsiębiorców. 

Rozwiązania w zakresie 
wiążących przedsiębiorców 

umów najmu

Tarcza antykryzysowa przewiduje liczne 
rozwiązania skierowane do przedsiębior-
ców najmujących lokale użytkowe. Roz-
wiązania te w najszerszym zakresie odno-
szą się do przedsiębiorców prowadzących 
działalność w obiektach handlowych o po-
wierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 
m², w których działalność handlowa zo-
stała ograniczona lub zakazana i w związ-
ku z tym najemca musiał zaprzestać pro-
wadzenia swojej działalności. W takiej 
sytuacji dla najemcy przewidziana zosta-
ła obniżka czynszu najmu na poziomie 
90 proc. czynszu ustalonego w umowie 
najmu (chyba, że umowa przewiduje ko-
rzystniejsze dla najemcy obniżenie czyn-
szu), na czas obowiązywania zakazu lub 
ograniczenia. Obniżka czynszu odnosi się 
zarówno do lokali, jak i wysp, a jej celem 
jest zapewnienie sprawiedliwego rozkła-
du ciężarów pomiędzy stronami umowy 
najmu. Ponadto, wyłączona została odpo-
wiedzialność najemcy za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 
W szczególności nie jest on zobowiązany 

do naprawienia szkody poprzez zapłatę 
kary umownej lub odszkodowania, jeśli 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy było wynikiem zakazu lub ogra-
niczenia działalności najemcy. W sytuacji, 
gdy umowa najmu została zawarta przed 
dniem wejścia w życie Tarczy antykryzy-
sowej, a czas jej obowiązywania upływa 
po tym terminie, a przed dniem 30 czerw-
ca 2020 roku, umowa ta ulega przedłuże-
niu na dotychczasowych warunkach do 30 
czerwca 2020 roku, jeżeli najemca złoży 
odpowiednie oświadczenie woli w tym 
zakresie najpóźniej w dniu upływu czasu 
obowiązywania tej umowy. 

Wsparcie w zakresie 
kredytów i pożyczek 

W celu umożliwienia przedsiębiorcom 
(z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców 
i małych przedsiębiorców) utrzymania 
płynności finansowej, Tarcza antykryzy-
sowa przewiduje również rozwiązania 
odnoszące się do kredytów i pożyczek. 
Zgodnie z ustawą, Bank Gospodarstwa 
Krajowego może udzielać poręczeń 
i gwarancji (nie więcej niż 80 proc. po-
zostającej do spłaty kwoty kredytu) 
spłaty kredytów zaciągniętych przez 
przedsiębiorców z przeznaczeniem na 
zapewnienie płynności finansowej. Mi-

DURAJ RECK i PARTNERZY 
40-079 Katowice, ul. Gliwicka 5

www.durajreck.com
+48 32 2539011
+48 32 7039959

fax: +48 32 2530476
email: office@durajreck.com

kroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy 
i średni przedsiębiorcy, którzy zaciągnę-
li kredyt lub pożyczkę przed dniem 8 
marca 2020 roku, i nie jest to kredyt lub 
pożyczka udzielona przez Spółdzielczą 
Kasę Oszczędnościowo-Kredytową lub 
podobną instytucję parabankową, mogą 
natomiast starać się o zmianę warunków 
kredytu lub pożyczki. Zmiana warunków 
musi być uzasadniona oceną sytuacji fi-
nansowej i gospodarczej przedsiębiorcy 
i nie może powodować pogorszenia jego 
sytuacji finansowej i gospodarczej. 

Dynamicznie wzrastająca ilość zakażeń 
wirusem Sars-CoV-2 postawiła pod zna-
kiem zapytania początkowo optymistycz-
ne prognozy wpływu pandemii na polską 
gospodarkę. Mając jednak na względzie 
Tarczę antykryzysową, której rozwiązania 
mają pomóc przedsiębiorcom przetrwać 
trudny dla nich czas oraz ochronić pra-
cowników przed utratą pracy, jest wyso-
ce prawdopodobne, że skutki pandemii 
w wypadku Polski nie będą tak dotkliwe, 
jak w gospodarkach innych krajów. 
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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
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SYLWETKA

Sport i biznes na Stadionie Śląskim 
Jan WIDERA

Rozmowa z Janem Widerą – prezesem Stadionu Śląskiego sp. z o.o.

– Minęło pół roku odkąd objął Pan 
funkcję prezesa Stadionu Śląskiego, 
wcześniej był Pan wiceministrem w Mi-
nisterstwie Sportu. Proszę powiedzieć 
jakie są różnice i podobieństwa między 
pracą w ministerstwie a na stadionie?

– Zadania, jakie realizuje Stadion Śląski 
zdecydowanie różnią się od zadań, jakie 
wykonywałem w Ministerstwie Sportu i Tu-
rystyki. Pomimo tego, że obydwa podmioty 
działają w szeroko pojętym obszarze sportu, 
rekreacji i kultury fizycznej to każdy z nich 
ma zdecydowanie inną płaszczyznę działa-
nia. Misją Ministerstwa Sportu jest stworze-
nie warunków do propagowania aktywnego 
i zdrowego sposobu życia w społeczeństwie 
poprzez ustawy, projekty i programy, któ-
re finalnie stanowią ofertę dla wszystkich 
mieszkańców naszego kraju. Stadion Śląski 
realizuje natomiast zadania, jakie wyznaczył 
Zarząd Województwa Śląskiego w zakresie 
edukacji, kultury, kultury fizycznej i sportu 
w ramach umowy wykonawczej. Można 
powiedzieć, że jest on w pewnym sensie 
beneficjentem programów utworzonych 
w ministerstwie. Jako podsekretarz stanu 
byłem odpowiedzialny za sport wyczyno-
wy, zarówno olimpijski, jak i paraolimpij-
ski, sport powszechny, w tym sport dzieci 
i młodzieży. Takie innowacyjne programy 
jak Program Klub, SKS, Skaut lub Naro-
dowa Baza Talentów i inne nie mogłyby 
dobrze funkcjonować, gdyby nie pracował 
nad nimi sztab ludzi pod kierownictwem 
ministra Witolda Bańki. Zdobyte doświad-
czenie w MSiT w dużej mierze ułatwia mi 
zarządzanie Stadionem Śląskim.

– Co udało się zrealizować w ciągu 
tych kilku miesięcy? Jakie działania 
biznesowe zostały podjęte do tej pory, 
a jakie są w planach ?

– Kilkuletnia praca w ministerstwie wy-
magała aktywnej współpracy z polskimi 
związkami sportowymi, stowarzyszeniami 

czy klubami sportowymi. Piętą Achille-
sową polskiego sportu jest zarządzanie, 
dlatego w MSiT opracowaliśmy Kodeks 
Dobrego Zarządzania, z którego mogą 
również skorzystać takie podmioty, jak 
Stadion Śląski. Jedną z pierwszych mo-
ich decyzji było usprawnienie przepływu 
informacji poprzez zmianę struktury or-
ganizacyjnej spółki, zoptymalizowanie 
kosztów oraz nawiązanie bliższych relacji 
z dotychczasowymi partnerami stadionu. 
Ponadto mocno otworzyliśmy się na dzia-
łalność konferencyjno-biznesową, co w re-
zultacie przełożyło się na pozyskanie wie-
lu nowych partnerów biznesowych, którzy 
chętnie organizują u nas swoje konferen-
cje, szkolenia, warsztaty czy też prezenta-
cje firm. W najbliższej przyszłości planu-
jemy utworzyć Silesia Biznes Center oraz 
dedykować specjalny program dla klien-
tów biznesowych, którzy byliby zrzeszeni 
w naszej organizacji. Nie zapominamy też 
o poszerzeniu oferty dla osób prywatnych, 
takich jak chociażby możliwość zjedzenia 
kolacji walentynkowej w lożach bizneso-
wych naszego stadionu. Pozytywny odbiór 
naszych ofert umacnia mnie w przekona-
niu, że stadion ma ogromne możliwości or-
ganizowania nie tylko wielkich wydarzeń, 
lecz także mniejszych, bardziej dostępnych 
dla mieszkańców Śląska. 

Jesteśmy zdecydowanie bardziej aktywni 
w mediach społecznościowych, bierzemy 
udział w kampaniach ogólnopolskich, mię-
dzy innymi takich, jak „Polska – zobacz 
więcej”. Ponadto pracujemy nad kolejnymi 
rozwiązaniami z zakresu komunikacji spo-
łecznej, aby nasza marka nie tylko dociera-
ła do coraz większej liczby odbiorców, ale 
była również podana w atrakcyjny sposób, 
który przystawałby do dzisiejszych czasów. 

– Jak widzi Pan stadion za dwa lata, 
jak zmieni się stadion, czego możemy 
się spodziewać?

– Na Stadionie Śląskim od wznowienia 
działalności po zakończeniu modernizacji 
realizowane są imprezy o bardzo różnym 
charakterze. Część projektów już na sta-
łe wpisała się w kalendarz i jest z nim 
identyfikowana, np. memoriały lekkoatle-
tyczne Kamili Skolimowskiej i Janusza 
Kusocińskiego oraz finałowa runda żużlo-
wych Mistrzostw Europy (TAURON Spe-
edway Euro Championship). Cały czas 
podejmowane są jednak działania zwią-
zane z pozyskaniem nowych partnerów 
w organizacji imprez, a w szczególności 
o charakterze muzycznym. Chcielibyśmy 
uzyskać w tym zakresie długofalowy mo-
del współpracy, który pozwoliłby nam 
na budowanie kalendarza imprez z więk-
szym wyprzedzeniem, a co za tym idzie, 
również ze zwiększeniem zarówno liczby 
imprez masowych, jak i zwiększeniem 
rocznej frekwencji na naszym obiekcie. 
Mam również nadzieję, że w niedalekim 
czasie Stadion Śląski stanie się areną naj-
większych i najważniejszych imprez spor-
towych o charakterze międzynarodowym. 
Już pracujemy nad zaplanowanymi na rok 
2021 nieoficjalnymi mistrzostwami świata 
w sztafetach. Równolegle rozwijana jest 
działalność związana z komercjalizacją 
obiektu. Obecne centrum konferencyjno-
biznesowe cieszy się coraz większym za-
interesowaniem, co w rezultacie przyczy-
niło się do realizacji kolejnych inwestycji 
w tym obszarze. Zaplanowane są również 
inwestycje sportowe, takie jak przebudo-
wa i unowocześnienie kortów tenisowych 
czy też zadaszonego boiska do całorocz-
nej gry w piłkę. Stadion Śląski w swoich 
zasobach ludzkich ma bardzo dobrych 
i zaangażowanych pracowników, co po-
zwala mi śmiało stwierdzić, że w ciągu 
najbliższych dwóch lat powinniśmy nie 
tylko ugruntować swoją pozycję jako 
jedna z dwóch największych aren w Pol-
sce, ale mam nadzieję bić się o palmę 
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pierwszeństwa, dzięki czemu będziemy 
świadkami najbardziej spektakularnych 
widowisk sportowych, kulturalnych i roz-
rywkowych.

– Jak stadion radzi sobie z odwoła-
niem imprez lub przesunięciem ich ter-
minów?

– Stadion Śląski zastosował się do 
zaleceń rządu wynikających z roz-
wijającej się sytuacji epidemicznej 
związanej z rozpowszechnianiem 
się koronawirusa SARS-CoV-2 . 
W chwili obecnej odwołane zo-
stały wszystkie wydarzenia, któ-
re miały zostać zorganizowane 
do końca kwietnia i część, która 
miała się odbyć w maju br. Do 
partnerów i organizatorów im-
prez zaplanowanych w termi-
nach kwiecień-czerwiec zostały 
wystosowane zapytania o możli-
wość realizacji wydarzeń w alterna-
tywnych terminach. Na tej podstawie 
tworzony jest nowy kalendarz imprez, 
przy czym należy zaznaczyć, że uzgod-
nione na nowo terminy mogą ulec jeszcze 
zmianie, ponieważ nie jest znana data, od 
której będzie możliwe wznowienie nor-
malnej działalności. Mając na uwadze ran-
gę imprez, ilość przewidywanej publicz-
ności, czas na ich promocję, sprzedaż 
biletów oraz produkcję danego 
wydarzenia wyznaczone są 
priorytety przydzielania no-
wych terminów. Stadion 
pozostaje w bieżącym 
kontakcie z or-
ganizato-
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rami i mimo zaistniałej sytuacji staramy 
się doprowadzić do tego, aby tych utraco-
nych wydarzeń było jak najmniej. 

– Jakie Pan widzi skutki z tego tytułu?
– Niestety, mimo podejmowanych 

działań część odwołanych projektów nie 
będzie już możliwych do realizacji. Ma 
na to wpływ kilka czynników, w tym np. 
kalendarze imprez sportowych w danej 
dyscyplinie, brak możliwości bookin-
gu artystów na nowe terminy, kolizja 
z imprezami o podobnym charakterze 
na innych obiektach, zbyt krótki czas na 
realizację wydarzenia, jego promocję 
i sprzedaż biletów. Jeśli chodzi o imprezy 
muzyczne, to jest jeszcze jedno ogranicze-
nie wynikające z tzw. scenotechniki, tzn. 
nagłośnienia, oświetlenia, multimediów. 
Niektóre projekty, np. mecze piłkarskie, 
można zrealizować jesienią, ale np. kon-
certy ze względu na ryzyko warunków 
atmosferycznych już nie. Należy przyjąć, 
że im później sytuacja wróci do normal-
ności i będzie można zacząć organizować 
imprezy, tym więcej projektów będzie 
odwołanych bez możliwości ich realiza-
cji w późniejszym terminie. Niektóre, jak 
koncerty międzynarodowych gwiazd mu-
zycznych, zostały całkowicie odwołane 
w związku z rezygnacją z realizacji całej 
trasy koncertowej w tym roku.

Innym istotnym w mojej ocenie skut-
kiem będzie obawa społeczeństwa przed 
gromadzeniem się w dużych skupiskach, 
co może mieć diametralny wpływ na fre-
kwencje podczas wydarzeń odbywających 
się na naszym obiekcie. Niemniej jed-
nak żywię głęboką nadzieję, że wszystko 
szybko wróci do normy i już wkrótce bę-
dziemy mogli znowu cieszyć się rozrywką 
na najwyższym poziomie, która wróci na 
Stadion Śląski.

– Czy widzi Pan możliwość połączenia 
sportu i biznesu na Stadionie Śląskim?

– Czy widzę możliwość? To już nie jest 
tylko możliwość, ale i w pewnym sensie 
obowiązek. Połączenie sportu i biznesu 
od wielu lat jest czymś tak naturalnym, 
że trudno sobie wyobrazić ten świat ina-
czej. Obserwując wydarzenia sportowe 
na całym świecie widzimy olbrzymią 
ilość reklam, obrendowanych trybun czy 
loga sponsorów tytularnych. Świadczy 

to o tym, że sport i biznes wzajemnie się 
przenikają, wzajemnie się potrzebują, 
a interesy ich są zbieżne. Należy jednak 
pamiętać, że wszystko to będzie możliwe 
tylko wtedy, gdy sport będzie czysty i pro-
fesjonalnie zarządzany, gdyż tylko wtedy 
wizerunek obecnego czy potencjalnego 
sponsora nigdy nie ucierpi. Wydarzenia, 
które odbywają się na Stadionie Śląskim 
pokazują tę synergię doskonale. Niemniej 
jednak my chcemy pójść krok dalej i jako 
obiekt stać się centrum sportu i biznesu 
nie tylko podczas imprez, ale również 
w codziennym funkcjonowaniu między 
innymi poprzez udostępnianie infrastruk-
tury sportowej dla firm czy też organiza-
cję eventów sportowych skierowanych do 
tego sektora.

– Czy już teraz stadion ma jakieś pro-
pozycje dla biznesu?

– Oczywiście, dysponujemy bardzo 
bogatą ofertą zarówno dla dużych, jak 
i mniejszych firm. Nadal aktualna jest 
oferta dla sponsora tytularnego, którego 
chcemy w najbliższym czasie pozyskać.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
i standardom dzisiejszych czasów prze-
modelowaliśmy ofertę dla biznesu, z moż-
liwością organizacji mniejszych eventów 
firmowych, otwieramy się na sprzedaż 
miejsc premium i lóż na wszystkich du-
żych wydarzeniach, dysponujemy najlep-
szymi miejscami, gdzie w komfortowych 
i kameralnych warunkach można połą-
czyć rozmowy biznesowe i uczestnictwo 
w imprezie. 

W ramach poszerzania oferty umożli-
wiliśmy firmom organizację meczu fir-
mowego na głównej arenie stadionu, pra-
cownicy i kontrahenci mogą poczuć się 
jak największe gwiazdy futbolu, grając 
na profesjonalnie przygotowanym boisku 
wraz z telebimami i nagłośnieniem z kom-
pletną i w pełni profesjonalną obsługą – 
od sędziów po opiekę medyczną, szatnie 
zawodnicze z odnową biologiczną. Także 
w kwestii organizacji eventów poszli-
śmy o krok do przodu, umożliwiając na 
terenie stadionu organizację mniejszych 
firmowych eventów i pikników. Pamię-
tamy jednak, że Stadion Śląski to przede 
wszystkim wielkie wydarzenia sportowe 
i kulturalne. Będąc współorganizatorem 
tych dużych i mniejszych wydarzeń, 

oferujemy firmom możliwość dotarcia 
do klientów poprzez reklamę i promocję 
w wielu wymiarach, od stoiska promo-
cyjnego do szerokiej kampanii w ogólno-
polskich mediach. W tym miejscu należy 
nadmienić sukces promocyjny „Rapsodii 
Śląskiej” – widowiska zorganizowanego 
z okazji 100. rocznicy I powstania śląskie-
go, pozyskując do tego projektu kilkuna-
stu partnerów biznesowych. 

W tym roku podjęliśmy decyzję o prze-
niesieniu sceny podczas imprez muzycz-
nych na tak zwany „krótki bok”, aby 
zyskać możliwości większej komercjali-
zacji przestrzeni biznesowej, a tym samym 
stworzyć naszym partnerom możliwość 
uczestniczenia we wszystkich wydarze-
niach w komfortowych warunkach.

– Czy w Pana ocenie Stadion Śląski 
może stać się oficjalnym Narodowym 
Stadionem Lekkoatletycznym?

– Polskie prawo nie zawiera przepisów, 
które wprost zabraniałyby używania okre-
śleń ,,narodowy” w nazwie, tak więc wy-
korzystanie takich słów to prosty sposób 
na budowanie wiarygodności i reputacji 
stabilnej firmy o podłożu państwowym. 
W 1993 roku PZPN specjalną uchwałą 
nadał Stadionowi Śląskiemu nazwę ,,Na-
rodowy”.

Ministerstwo Sportu stwierdziło, że 
PZPN jako stowarzyszenie sportowe nie 
ma uprawnień do nadawania nazw sta-
dionom. Natomiast Stadion Narodowy 
w Warszawie to nazwa zarejestrowana 
w urzędzie patentowym, na rzecz Mini-
sterstwa Sportu.

Dzisiaj Stadion Śląski to obiekt, który 
w nazwie doskonale identyfikuje się z re-
gionem.

– Czy dodatkowo może stać się ofi-
cjalnym Narodowym Stadionem Lek-
koatletycznym?

– To już się dzieje, stadion otrzymał cer-
tyfikat IAAF Class 1, co świadczy o tym, 
że obiekt posiada najwyższe parametry 
i spełnia wszystkie wymogi niezbędne 
do organizacji mistrzostw Europy i mi-
strzostw świata. Odbywające się co roku 
międzynarodowe mityngi lekkoatletyczne, 
memoriały Janusza Kusocińskiego i Ka-
mili Skolimowskiej, przyznanie organiza-
cji mistrzostw świata w sztafetach w 2021 
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roku i kandydatura do organizacji mistrzostw 
Europy w lekkoatletyce, pokazują, że jest to 
jedyny tego typu obiekt w Polsce, który my-
ślę, że upoważnia nas do tego, by nazywać go 
,,Narodowym Stadionem Lekkoatletycznym” 
co funkcjonuje zresztą od jakiegoś już czasu 
w przestrzeni publicznej.

– Czy oznacza to, że Stadion Ślaski zre-
zygnuje z innych dyscyplin sportu?

– Stadion Śląski to wielofunkcyjny, no-
woczesny obiekt sportowy z bardzo bogatą, 
ponad sześćdziesięcioletnią historią, którą 
tworzyły takie dyscypliny sportu, jak: lek-
koatletyka, piłka nożna, żużel, kolarstwo, 
w związku z czym nie tylko jesteśmy otwarci 
na inne dyscypliny sportowe, ale, jak poka-
zuje historia, mówiąc półżartem, jesteśmy na 
nie skazani. A tak poważnie, to nie wyobra-
żam sobie, żeby w jakikolwiek sposób za-
mykać się na inne dyscypliny, a szczególnie 
te, które nie tylko mogą być rozgrywane na 
stadionie, ale i gromadzą szeroką rzeszę fa-
nów. Szczególnie chciałbym zwrócić uwagę 
na to, iż mocno liczymy, że reprezentacja 
Polski w piłce nożnej zawita do nas w tym 
roku i wszystkim kibicom ze Śląska zostanie 
wynagrodzone odwołanie meczu z Ukrainą, 
który niestety nastąpił z wiadomej dla nas 
wszystkich przyczyny. 

– W związku z powyższym, jak w kilku 
zdaniach określiłby Pan misję Stadionu 
Śląskiego?

– Misją Stadionu Śląskiego, jako najbar-
dziej rozpoznawalnej wizytówki regionu 
w Polsce i na świecie, jest propagowanie 
kultury fizycznej, sportu masowego, kultury 
i rekreacji poprzez organizowanie wszelakich 
wydarzeń na najwyższym światowym pozio-
mie, w których nasze społeczeństwo może 
uczestniczyć w charakterze widza. Niemniej 
jednak bardzo istotnym aspektem naszej mi-
sji jest również zapewnienie urozmaiconych 
form wypoczynku, rekreacji oraz sportu róż-
nym grupom wiekowym, środowiskowym 
i zawodowym, poprzez ich aktywizację na 
gruncie fizycznym, przez co przekonujemy 
do zdrowego, sportowego stylu życia, co jest 
szalenie istotne w kontekście wyzwań dzisiej-
szego świata.

– Dziękuję za rozmowę.
– Ja również dziękuję i serdecznie pozdra-

wiam wszystkich Czytelników.
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Rok 2020 nie zaczął się najlepiej. Z dnia na dzień nasza codzienność zmieniła się nie do 
poznania i ciężko przewidzieć czy i kiedy wszystko wróci do normy... Ale zgodnie z filo-
zofią Gevelli, nawet w najtrudniejszych czasach należy optymistycznie patrzeć w przy-
szłość i zawsze szukać pozytywów. 

GEVELLI – WINE&VINEYARDS
DLA KONESERÓW

Świat zwolnił, przyroda odetchnę-
ła, przygasły wiecznie „palące” sprawy 
i wreszcie znalazł się... czas. Człowiek 
mógł przez moment złapać oddech, otrzy-
mując przy tym cenne (choć często bo-
lesne) lekcje, jak należy cenić zdrowie, 
wolność, rodzinę, przyjaciół i dobre smaki 
– czyli to, co Gruzini wiedzą od dawna.

A że od 1 lipca bieżącego roku Gruzja 
otwiera ponownie granice dla turystów, 
to Gevelli serdecznie Was zaprasza do 
swojej kultowej kachetyńskiej winnicy 
i winiarni. Na nowo otwartym tarasie 
degustacyjnym, przy zapierającej dech 
w piersiach panoramie wysokiego Kau-
kazu, można będzie degustować najlepsze 

wina z Gruzji. Aktualnie trwają negocja-
cje, żeby odmrozić wstrzymane połącze-
nia lotnicze pomiędzy Polską a Gruzją. 
Więcej informacji dostępnych jest na stro-
nie www.gevelli.eu.

Gruzja zaprasza turystów od 1 lipca
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Tsinandali, Manavi, Napareuli, 
Mukuzani, Akhasheni, Kindzma-
rauli, Khvanchkara.

Po więcej szczegółów zapra-
szamy na portale naszych partne-
rów:

dobreflaszki.pl,
odkupieniewin.pl,
darwina.pl,
bcc.sklep.pl

Gevelli partnerem X edycji 
Silesia Business&Life Golf Cup 

Gevelli Wine and Vineyards po 
raz kolejny zostało oficjalnym 
partnerem Silesia Business & 
Life Golf Cup. Tym razem bę-
dzie to już dziesiąta, jubileuszo-
wa edycja legendarnego cyklu 
turniejów golfowych organizo-
wanych przez Anię i Klaudiusza. 
Klasycznie Gevelli przygotuje 
dla golfistów sporo atrakcji i nie-
spodzianek, więc jeżeli jeszcze 
tego nie zrobiliście, to najwyższy 
czas się zapisać. W tym roku poza 
obecnością na polach golfowych, 
Gevelli pojawi się też na kortach 
tenisowych. 

Pochodzenie ma znaczenie 
– apelacje Gruzji

Apelacją nazywamy określony 
kawałek ziemi uprawnej (winni-
cy) osiągający prawnie wyzna-
czone parametry geograficzne, 
atmosferyczne, glebowe, hydro-
logiczne wraz z określoną dla tej 
apelacji metodą produkcji wina. 
Przy zachowaniu standardów 
przechowywania i starzenia wina, 
jest to niepisana gwarancja, że 
wino będzie charakteryzowało się 
ponadprzeciętną jakością. Gevel-
li Wine and Vineyards produkuje 
najwyższej jakości wina z wino-
gron pochodzących z siedmiu naj-
słynniejszych apelacji Gruzji:

Śledźcie nas na Facebook i Instagram:

 gevelli   gevelliwine

 gevelli_marani
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SYLWETKA

Po prostu superwoman!
Asteya DEC

To prawdziwy wulkan energii. Wszędzie jej pełno, a każdy jej występ na scenie przypomina 
erupcję wulkanu. Niezwykłe zmysłowa, kobieca, świadoma swojej siły. Dziś dla wielu wzór, cho-
ciaż sama głośno mówi o tym, że w jej życiu nie zawsze było różowo. Swoimi doświadczeniami 
podzieliła się publicznie, dając siłę wielu samotnym matkom na walkę z przeciwnościami losu. 
Mama dwójki dzieci, szczęśliwa partnerka, fantastyczna piosenkarka… po prostu superwoman, 
czyli Asteya Dec.

– Tak się zabawnie złożyło, że wywiad 
nagrywamy dokładnie w przeddzień 
Twoich urodzin...

– Dokładnie tak! (śmiech)
– Jesteś już w tej fazie życia, że do 

urodzin podchodzisz refleksyjnie? To 
dla Ciebie czas na pewne przemyślenia, 
podsumowania i obranie kierunku do 
dalszej drogi?

– Coś w tym rzeczywiście jest. Bardzo 
się cieszę, że akurat osiągnęłam taki etap 
w swoim życiu, że wybudowaliśmy dom, 
mamy cudowną dwójkę dzieci, kariera 
pięknie rozkwitała – do momentu, w któ-
rym pojawił się koronawirus. Aczkolwiek 
liczę na to, że ta przerwa to taka chwila na 
odpoczynek i refleksję przed tym, co do-
piero nastąpi. Tworzymy bardzo ciekawy 
projekt, to połączenie sił kilku kobiet, któ-
re do tej pory działały muzycznie na wła-
sną rękę. Teraz robimy to ramię w ramię. 
Bardzo dużo pracowałam ostatnio i szcze-
rze mówiąc ten czas spowolnienia, trochę 
wymuszony przez obecność koronawirusa, 
był mi potrzebny. Bardzo się cieszę z tego, 
że swoje urodziny spędzę w gronie naj-
bliższych. Normalnie, ze względu na długi 
weekend, byłby to zapewne maraton mu-
zyczny, byłabym w rozjazdach. Tak więc 
wszystko ma swoje plusy.

– Chciałam zapytać właśnie o to, jak 
sobie radzisz w czasach pandemii koro-
nawirusa, bo przecież słyniesz z tego, że 
jesteś wulkanem energii i ciężko Ci usie-
dzieć na miejscu.

– Traktuję to trochę na zasadzie przy-
musowego urlopu. Na początku, nie da się 
ukryć, była panika, bo z etapu bardzo in-
tensywnego, gdyż koncertowaliśmy kilka 

razy w tygodniu, nagle musiałam zostać 
w domu i być w nim niemal 24 godziny na 
dobę. To było takie podwójne uderzenie 
– nie dość, że koncerty się skończyły, to 
dodatkowo zamknięte zostały przedszko-
la, więc trzeba było w pełnym wymiarze 
zająć się dziećmi. Ale finalnie wyszło nam 
to na dobre. Znalazłam fajne, kreatywne 
metody na spędzanie czasu z dzieciakami 
i wydaje mi się, że każdej zapracowanej 
matce ten czas był potrzebny. Nie ukry-
wam jednak, że powoli czuję potrzebę 
powrotu do pracy, bo jak ktoś jest praco-
holikiem, to jednak tego brakuje.

– Uważasz się za pracoholika?
– Tak, bo bardzo dużo koncertuję, je-

stem wokalistką w kilku projektach. Mam 
jeden band z moimi braćmi, z którymi 
jako zespół coverowy jeździliśmy po ca-
łej Polsce. Mam też taki projekt kobiecy 
– Ladies Of Power, który ostatnio cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem, bo ta-
kich projektów jest w Polsce bardzo mało. 
Mamy w swoim składzie skrzypaczkę, 
która jest mamusią trójki dzieci, saksofo-
nistkę, która w tym miesiącu ma urodzić 
dzidziusia i trzymam za nią bardzo mocno 
kciuki. My pracujemy bardzo intensyw-
nie i już perspektywa spędzenia tygo-
dnia w domu jest przerażająca, a obecna 
sytuacja trwa zdecydowanie dłużej. Do-
datkowo mam firmę muzyczną, więc za-
wsze, gdy zjechałam w końcu do domu, 
to oprócz realizacji domowych obowiąz-
ków pilnowałam projektów związanych 
z eventami. Nigdy więc nie miałam mo-
mentów, kiedy tak naprawdę nie robiłam 
nic. Zawsze spędzałam czas z telefonem 
przy uchu czy laptopem na kolanach i tak 

naprawdę moje życie toczyło się na wy-
sokich obrotach. To jest pierwszy moment 
od lat, kiedy rzeczywiście odpoczęłam.

– Ale nie jest aż tak źle, jak żartuje się 
w Internecie – że kwarantanna skończy 
się rozwodem czy dodatkowymi kilo-
gramami...

– Słyszałam dużo takich teorii, a ja bar-
dzo się cieszę z tego, że u nas jest kom-
pletnie na odwrót. Jak ostatnio pojecha-
łam zawieźć zakupy rodzicom i dłuższą 
chwilę mnie nie było, bo dzieli nas trochę 
kilometrów, to mój partner dzwonił i py-
tał kiedy wrócę, bo stęsknił się za mną. 
Bardzo się przyzwyczailiśmy do tego, że 
jesteśmy cały czas razem. Tęsknię za pra-
cą, ale mam też świadomość tego, że 
gdy wszystko wróci do normy, bę-
dzie mi brakowało czasu spędzo-
nego razem. Normalnie z partne-
rem wymienialiśmy się opieką 
nad dziećmi, zdarzało się 
tak, że ja po koncercie 
nie spałam, bo trzeba było 
się nimi zająć. Teraz to 
wygląda zupełnie inaczej. 
I na pewno zdarzy mi się 
zatęsknić za tymi przymuso-
wymi wakacjami.

– Udało Ci się ten czas 
spędzony w domu poświę-
cić na realizację projek-
tów muzycznych?

– Jeżeli chodzi o moją 
firmę, to udało mi się 
w końcu ogarnąć so-
cial media – w koń-
cu mamy konto na 
instagramie. W ra-
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mach prowadzonej przez siebie działalno-
ści, to jest „Muzyki na eventy”, nie zajmu-
ję się organizacją stricte całych eventów, 
ale właśnie ich oprawą muzyczną. Wiele 
osób wiedziało, że działam na tym fron-
cie, ale wciąż nie było to do końca upo-
rządkowane. Teraz będzie strona interne-
towa i już się nie mogę doczekać kiedy 
ją w końcu uruchomimy. Jeśli chodzi 
o Ladies Of Power, to udało nam się zor-
ganizować huczną premierę naszego klipu 
pod tytułem „Cicha kobieta”. Wszystko 
odbyło się w Warszawie, przyszło dużo 
ludzi i rzeczywiście fajnie się to zapowia-
dało i nagle zamiast jeździć na koncerty 
i promować utwór jest... cisza. Liczę jed-
nak na to, że ta sytuacja stanie się dla nas 
motywatorem do zrealizowania kolejnego 
teledysku i rozpromowania go. Przy oka-
zji piosenki „Cicha kobieta” wymyśliły-
śmy też pewien challenge. Chcemy, aby 
kobiety, które zostają w domu z dziećmi 
zachęciły najmłodszych do zabawy przy 
naszym singlu. Wierzymy, że dużo kobiet 
utożsamia się z tą piosenką, więc napraw-
dę polecam sprawdzić go i odsłuchać.

– Bardzo dużo uwagi poświęcasz 
w swoim życiu innym kobietom i w ogó-
le szeroko rozumianej kobiecości. Ale 
czy Ty się czujesz matką-Polką, czy To-
bie bliski jest taki schemat?

– Wiem, że to się na pierwszy rzut oka 
gryzie – bo z jednej strony pracoholiczka, 
a z drugiej matka-Polka, ale rzeczywiście 
ten schemat jest mi bliski. Jak tylko wra-
cam do domu, to piekę chleb, gotuję obiady 
i jestem w pełni oddana rodzinie. Te tema-
ty wiążą się z mniej przyjemnymi rzecza-
mi. Ja też kiedyś byłam samotną matką. 
To wtedy powstał blog „Samotne matki 
motywują” na Facebooku, który dzisiaj 
ma około dziesięciu tysięcy odbiorców. 
Miał on motywować kobiety, pokazać tę 
drugą stronę medalu, że nie zawsze życie 
kobiety, która chce pracować, rozwijać się 
musi być smutne tylko dlatego, że została 
sama z dzieckiem. Chciałam zmienić per-
spektywę, uwypuklić te pozytywne strony 
i szczerze mówiąc nie przypuszczałam, że 
to się aż tak rozkręci. Priorytetem jest dla 
nas przekonanie innych kobiet, że nie mu-
szą się bać mówić o swoich problemach. 
Panie, które przeszły podobne historie 
motywują, pokazują, jak sobie poradziły, 
doradzają innym. Ta strona w dużej mie-

rze żyje już swoim własnym życiem, ale 
ja, mimo że moje życie się poukładało – 
mam dwójkę dzieci i jestem szczęśliwa 
z partnerem – często wracam do tych ko-
biet. Bardzo je podziwiam!

– Twoim zdaniem kobiety mają w ży-
ciu trochę ciężej? Chociażby ze względu 
na zarobki, bo często będąc na tych sa-
mych stanowiskach co mężczyźni zara-
biają mniej...

– To jest prawda, chociaż też nie chciała-
bym bagatelizować problemów mężczyzn. 
Myślałam kiedyś o otwarciu fundacji, 
której celem byłoby motywowanie praco-
dawców do tego, aby utworzyli specjalne 
miejsca pracy z myślą o matkach samot-
nie wychowujących dzieci. Takie matki są 
często bardziej oddane swojej pracy, bo są 
zdecydowanie bardziej zdeterminowane – 
mają świadomość, że mają na utrzymaniu 
rodzinę. Do tej pory, ze względu na dużą 
ilość obowiązków, ciężko mi się było za to 
zabrać, ale teraz, siedząc w domu z dzie-
ciaczkami, miałam okazję przemyśleć wie-
le rzeczy i liczę na to, że takie dodatkowe 
tematy także uda się wkrótce rozwinąć.

– Opowiedziałaś publicznie o wielu 
kwestiach swojego życia prywatnego, 
także o tych chwilach, gdy byłaś sama 
z dzieckiem i z bezsilności płakałaś w po-
duszkę. Nie bałaś się tego, jak to zostanie 
odebrane? Na przykład, że zostaniesz 
posądzona o użalanie się nad sobą?

– Osoba, która występuje publicznie 
zawsze spotyka się z hejtem, więc ja na-
uczyłam się na negatywne komentarze 
pod moim adresem nie reagować. Dla 
mnie to był rodzaj terapii. Blog powstał 
tak naprawdę w momencie, gdy upora-
łam się z pewnymi rzeczami i na własnej 
skórze przekonałam się o tym, jak działa 
mechanizm programowania swojej głowy 
tak, by radzić sobie z problemami, by cze-
kając na USG i patrząc na pary wokół nie 
myśleć o tym, jak strasznie jest być samej, 
ale raczej jak to będzie fajnie, gdy maleń-
stwo pojawi się już na świecie. Przesta-
wienie myślenia w taki sposób pomagało 
mi w przechodzeniu z etapu na etap. Jak 
człowiek jest silniejszy, łatwiej jest mówić 
o pewnych rzeczach, dlatego ja zaczęłam 
pisać, gdy odbiłam się od dna. 

– Skąd wzięłaś siłę na to, żeby z tego 
wyjść i o tym opowiedzieć? Z reguły po-
trzebny jest jakiś bodziec...

– Nie miałam wtedy pracy, rozstałam 
się z partnerem, byłam w zaawansowanej 
ciąży i wtedy spalił mi się samochód. Sta-
łam obok płonącego auta z psem i kotem 
pod pachą oraz wielkim ciążowym brzu-
chem. Wtedy pomyślałam, że już napraw-
dę gorzej być nie może. To był przełom 
w moim życiu. Uznałam, że człowiek 
może sobie pewne rzeczy zaplanować, 
a i tak stanie się to, co ma się stać. Po-
myślałam też, że skoro już gorzej być nie 
może, to teraz już musi być tylko lepiej. 
I tak jak wcześniej wszystko się sypało jak 
domino, tak od tego momentu zaczęło się 
po prostu układać. Miałam też wsparcie 
mojej mamy. To ona zadzwoniła, że jest 
casting do The Voice of Poland, więc mam 
się pakować, bo ona jest już w drodze 
i zostanie z dzieckiem. Nie przyjęła sło-
wa odmowy i to tak naprawdę dzięki niej 
dostałam się do programu. Konsekwencją 
było też otwarcie własnej firmy. Uznałam, 
że może to jest właśnie ten czas i tak się to 
wszystko powoli potoczyło.

– Co Ci dał udział w programie The 
Voice of Poland oprócz popularności?

– Przede wszystkim dzięki temu pro-
gramowi bardzo podniosła się moja sa-
moocena. W końcu uwierzyłam w siebie. 
A wiadomo, że po rozstaniu, gdy kobie-
ta zostaje z dzieckiem sama, to z reguły 
nie wpływa to dobrze na poczucie jej 
własnej wartości. Przekonałam się też, 
że ludzie faktycznie chcą przychodzić 
na moje koncerty. Zresztą z czasem było 
tych koncertów coraz więcej. Pojawiły się 
też dziewczyny, z którymi współtworzę 
projekt Ladies Of Power... Dziś mogę po-
wiedzieć, że bez względu na to jaki będzie 
przebieg programu – czy ktoś się dostanie, 
wygra czy też odpadnie w trakcie – na-
prawdę polecam taką przygodę każdemu, 
bo to rzeczywiście są ludzie którzy potra-
fią obiektywnie odpowiedzieć na pytanie 
czy warto iść dalej w tym kierunku. Ja 
przekonałam się, że śpiewanie jest czymś, 
co chcę robić do końca życia.

– Wyobrażasz sobie swoje życie bez 
muzyki?

– Nie. Jak byłam dzieckiem, to mój 
tata dużo koncertował, mama była zresz-
tą wokalistką w zespole taty. Urodziła 
im się w sumie czwórka dzieci, więc siłą 
rzeczy później nie dała rady koncertować. 
Zawsze jednak nasze zabawki to były za-
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bawki muzyczne. Zespół, który mam ze 
swoimi braćmi, to właśnie pokłosie tego, 
że od dziecka wspólne muzykowanie było 
nam bliskie. Każdy grał na jakimś instru-
mencie i wiedzieliśmy, że będziemy zwią-
zani z muzyką. Tę miłość do niej zaszcze-
pili w nas rodzice.

– Da się w zgodzie tworzyć muzykę 
z rodziną czy jest jak w tym powiedze-
niu, że z rodziną najlepiej wychodzi się 
na zdjęciu?

– Jeżeli chodzi o próby, przygotowa-
nia do koncertów czy nagrywanie płyty, 
to chwilami jest ciężko, bo to naprawdę 
niezły zbiór charakterów. Jeśli jednak mó-
wimy o tym, co dzieje się już na scenie, 
to po prostu jest bajka. Świetnie się doga-
dujemy, publiczność rewelacyjnie nas od-
biera i zawsze jestem po takim koncercie 
wdzięczna, że rodzice wybrali nam taką 
a nie inną drogę i że tą drogą każde z nas 
poszło. Każdy ma swoją rodzinę, swoje 
życie i w tym wszystkim są dni koncertów 
i eventów, kiedy spotykamy się razem. 
Bardzo lubię ten czas.

– Wolisz występować z braćmi czy 
z dziewczynami? A może w ogóle nie da 
się tego Twoim zdaniem porównać...

– Z dziewczynami mamy świetne flow, 
robimy zupełnie inną muzykę. Każda 

z nas miała swoją ścieżkę kariery zanim 
zaczęłyśmy pracować razem. Saksofonist-
ka ma milionowe odsłony na Must Be the 
Music, skrzypaczka grała na jednej sce-
nie z Rodem Stewartem, ma trójkę dzieci 
i wygląda jak Angelina Jolie – jest oazą 
spokoju i moim ogromnym motywatorem. 
DJ’ka, która z nami występuje też grała na 
światowych scenach. To jest niesamowita 
ekipa i energia. Bracia może nie jeżdżą 
po programach, nie mieli takich osiągnięć 
osobno, ale to jest moja rodzina – każ-
dy z nich nie tylko fajnie śpiewa, ale też 
gra na instrumentach, co pozwalało nam 
wspólnie tworzyć przeróżne projekty. To 
są dwa światy, zupełnie inne bajki i jestem 
bardzo wdzięczna, że jestem częścią każ-
dego z nich.

– Zawsze otaczasz się dodatkowymi 
osobami na scenie. Czemu bardziej nie 
chcesz postawić na samą siebie?

– Jeżeli chodzi o braci, to wiadomo, że 
fajnie jest móc coś robić z najbliższymi. 
W przypadku dziewczyn, zawsze było to 
moim marzeniem. Ale rzeczywiście jest 
tak, że raczej jestem stadnym zwierzęciem. 
Lubię współpracować z ludźmi, którym 
ufam. Zdarza mi się też występować solo, 
ale chyba więcej radości mam z występu 
wtedy, gdy na scenie jestem z kimś i w mo-
mencie interakcji z publicznością mogę 
się odwrócić i widzę za sobą uśmiechnię-
te twarze muzyków. To potęguje energię, 
pomaga też w interpretacji utworów... Bez 
nich to na pewno nie byłoby to samo.

– Jesteś takim zwierzęciem scenicz-
nym...

– Zdecydowanie tak, na scenie mam po 
prostu ADHD. Zdarzają mi się spokojne, 
akustyczne, kameralne koncerty, które 
z Adasiem Drzewieckim gramy, ale to są 
koncerty odbywające się raz na jakiś czas 
i traktuję je jako formę wyciszenia się. 
Zdecydowanie bardziej wolę energetycz-
ne rzeczy.

– Takie jak kolor włosów, który przez 
dugi czas był Twoim znakiem rozpo-
znawczym. W Internecie zawrzało, gdy 
zrezygnowałaś z płomiennej czerwieni.

– Oczywiście bałam się zmiany ko-
loru włosów, bo to był mój znak rozpo-

znawczy, ale była to też forma testu dla 
mnie. Z wiekiem człowiek dojrzewa do 
pewnych rzeczy. Chciałam zrobić coś dla 
siebie. Wróciłam więc do naturalnego ko-
loru włosów i, jak się przekonałam, nic się 
nie zmieniło pod względem koncertów – 
miałam ich tyle samo, albo nawet więcej, 
więc na dobre mi to wyszło.

– To symptom dojrzałości?
– Dokładnie tak. To jest to, o czym roz-

mawiałyśmy na samym początku. To jest 
właśnie ten etap, w którym akceptujesz 
siebie takim jakim jesteś. I jesteś po pro-
stu szczęśliwy.

– Wiem, że z racji czasu pandemii ko-
ronawirusa pewnie jest ciężko, ale jakie 
są Twoje muzyczne plany na najbliższe 
miesiące?

– Jest ciężko jak każdemu z nas, ale 
właśnie na przekór temu wykorzystuję ten 
czas bardzo kreatywnie, ze składem LOP 
realizujemy nowy projekt, który odbije 
się szerokim echem w całej Europie. To 
będzie duuuża niespodzianka, ale póki 
co, to tajemnica. Wprowadzam również 
kilka nowatorskich konceptów w mojej 
firmie „Muzyka na Eventy” aby wesprzeć 
nowymi muzycznymi pomysłami agencje 
eventowe nie tylko w Polsce. Dwa nowe 
utwory czekają na swoje premiery i mamy 
już scenariusz do następnego clipu rów-
nież w reżyserii Paskala Pawliszewskie-
go, nominowanego do muzycznej nagro-
dy Fryderyka. 

Dostałam również ponowne powoła-
nie (śmiech), oczywiście nie do wojska, 
rusza ponownie trasa koncertowa „Rock 
opera Krzyżacy” z największymi gwiaz-
dami polskiej sceny muzycznej. Więc 
jak widzisz, mamy mnóstwo projektów 
i czekamy tylko na możliwość ich pełnej 
realizacji.

– Twoje największe marzenie?
– Moje największe marzenie, to żeby 

skończyły się ograniczenia związane z ko-
ronawirusem, abym mogła wrócić na sce-
nę i zacząć koncertować. To jest dla mnie 
największe doładowanie i nie ukrywam, 
że tego mi bardzo brakuje, tego również 
życzę wszystkim artystom i muzykom. 

– Dziękuję za rozmowę!
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ZDROWIE & URODA

Dorota Stania, doktor nauk medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Jej specjalnością są: stomatologia estetyczna, protetyka, implantoprotetyka, 
zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych oraz związane z nimi bóle głowy 
i bruksizm. Od 2005 roku właściciel i kierownik medyczny Specjalistycznego 
Centrum Stomatologii i Medycyny 4dent. Łączy cechy lidera zespołu i wybitnego 
lekarza specjalisty. Kobieta wyjątkowa, pełna pasji i pozytywnej energii. Autor-
ka pięknych uśmiechów. Wielbicielka mody (partner KTW Fashion Week) i golfa 
(partner Silesia Business & Life Golf Cup), niezwykła osobowość.

Gotowa na wszystko

– Pani Doroto, jak zareagowa-
ła Pani, jako lekarz stomatolog 
i właściciel kliniki medycznej, 
na wieść o epidemii koronawi-
rusa w Polsce i na świecie?

– Myślę, że jak większość z nas. 
Najpierw myśleliśmy, że epide-
mia to sprawa jakichś odległych 
krajów, potem było bliżej, ale cią-
gle daleko, a potem... to już wszy-
scy wiemy. Pandemia. Odgórne 
ograniczenia. Zamrożenie gospo-
darki z dnia na dzień i to na skalę 
nieporównywalną do niczego, co 
miało miejsce wcześniej. Wyglą-
da na to, że my w 4dent zareago-
waliśmy szybciej niż pacjenci, bo 
odległe wizyty planowe, jak na 
przykład ortodoncję czy stomato-
logię estetyczną, przesunęliśmy 
od razu. Pacjenci się nieco 
dziwili, ale na początku 
nikt nie wiedział na co 
się trzeba przygoto-
wać, więc uważam 
taką ostrożność, 
w trosce o bez-
p i e c z e ń s t w o 
pacjentów i ze-

społu, za postępowanie jedynie 
właściwe. Jednocześnie nie za-
mknęliśmy kliniki nawet na jeden 
dzień. Nie chcieliśmy zostawiać 
pacjentów samym sobie.

Wprowadziliśmy rygorystycz-
ne i ścisłe procedury względem 
siebie, ale również względem 
pacjentów dla naszego wspólne-
go dobra. Lekarze i higienistki 
przyjmują pacjentów w specjal-
nych kombinezonach, maskach 
i rękawicach. Przyznam, że wy-
glądamy jak astronauci, 
uzbrojeni w przyłbi-

ce niczym hełmy, które zupełnie 
zasłaniają twarz. Pacjenci byli 
nieco zdezorientowani, ale do-
ceniają nasze starania. Śledzimy 
na bieżąco komunikaty i zale-
cenia Ministerstwa Zdrowia 
oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego dotyczą-
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ce sytuacji epidemiologicznej 
i sposobów postępowania perso-
nelu i pacjentów w placówkach 
medycznych. Wdrażamy je nie-
zwłocznie w 4dent, by zapewnić 
naszym pacjentom i zespołowi 
jak najwyższy stopień bezpie-
czeństwa w czasie tej epidemii.

– Jak ocenia Pani straty 
w branży? 

– Mamy do czynienia z sytu-
acją bezprecedensową w historii 
współczesnej gospodarki. Każ-
dy zanotuje straty, pytanie tyl-
ko jakie? Obawiam się, że część 
gabinetów nie będzie w stanie 
przetrwać, i nie chodzi tu jedy-
nie o okres zagrożenia epide-
miologicznego, ale czas kryzysu 
po nim. Pamiętajmy o ludziach 
zwalnianych z pracy, zamyka-
nych firmach. To wszystko nasi 
potencjalni klienci. Zresztą nie 
tylko nasi. Każda z branż usługo-
wych odczuje spadki.

– Proszę zdradzić mi sekret 
Pani pogody ducha?

– Pandemia w końcu się skoń-
czy i wrócimy do swojej co-

dzienności. Ważne, by była 
to codzienność uśmiechnię-
ta. Bliskość innych ludzi, 
nasze wspólne cele dodają 
mi sił i są dla mnie inspi-
racją do działania. 
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Wciąż jestem tą samą dziewczyną
O uczuciach, które towarzyszyły zwycięstwu w Eurowizji Junior, współ-

pracy z uznanymi artystami i muzycznych inspiracjach opowiada Wiktoria 
„Viki” Gabor. Jest utalentowaną młodą piosenkarką, dla której muzyka od 
dziecka była pasją. Pod koniec 2018 wzięła udział w przesłuchaniach do 
drugiej edycji programu The Voice Kids i to był początek niezwykłych wy-
darzeń, które zmieniły jej życie. Jednak – jak sama podkreśla – Wiktoria 
„przed i po” tych sukcesach, to wciąż ta sama dziewczyna.

SYLWETKA
VIKI GABOR

– W trakcie swojego dwunastoletniego 
życia zdążyłaś już pomieszkać w kilku 
krajach Europy. Gdzie czułaś się najle-
piej?

– To trudne pytanie. Urodziłam się 
w Niemczech, w Hamburgu. Jednak potem 
dosyć szybko przenieśliśmy się z rodzi-
cami do Polski. Po kilku latach znowu się 
przeprowadziliśmy, tym razem do Anglii. 
W tym kraju spędziłam sporą część swojego 
dzieciństwa, bo w sumie mieszkaliśmy tam 
siedem lat. Właściwie można powiedzieć 
w pewnym sensie, że w Anglii się wycho-
wałam. Właśnie tam zaczęłam chodzić do 
szkoły i nawiązywałam pierwsze koleżeń-
skie kontakty. 

– Czy to miejsce jest Ci najbliższe?
– Kiedy żyłam w Anglii, tak było. Jednak 

odkąd zaczęłam mieszkać w Polsce, to ten 
kraj stał się najbliższy mojemu sercu. Poza 
tym tutaj mieszka cała moja rodzina. Polska 
aktualnie jest moim domem. Czuję się tu 
jak ryba w wodzie, zwłaszcza w Krakowie, 
w którym mieszkam.

– Czujesz się w Polsce „jak ryba 
w wodzie”, ale jednocześnie Twoje suk-
cesy spowodowały, że możesz rozwinąć 
międzynarodową karierę. Myślisz o wy-
jeździe za granicę?

– Wygrana w Eurowizji otworzyła mi 
drzwi do zupełnie nowych możliwości 
w świecie muzyki. Moim wielkim marze-
niem jest móc występować i śpiewać dla 
publiczności z całego świata. Jednocześnie 

w tych planach bardzo ważne miejsce zaj-
mują moi fani w Polsce. Niezależnie od 
tego, jak potoczy się moja kariera, zawsze 
będę obecna na polskiej scenie muzycznej. 
Obiecuję!

– Bez wątpienia sukces w 17. Konkur-
sie Piosenki Eurowizji dla Dzieci zajmuje 
szczególne miejsce w Twoim muzycz-
nym życiorysie. Jednak porozmawiajmy 
o momencie, który był początkiem wyjąt-
kowych wydarzeń w Twoim życiu. Jesteś 
finalistką drugiej edycji The Voice Kids. 
Jak do tego doszło? 

– Gdy mieszkałam w Anglii w wolnym 
czasie oglądałam różne edycje tego progra-
mu. Oczywiście najbardziej do gustu przy-
padła mi polska wersja, która zakończyła 
się zwycięstwem Roksany Węgiel. Od po-
czątku czułam, że chcę spróbować swoich 
sił na scenie właśnie w tym telewizyjnym 
talent show. Dlatego wzięłam udział w pre-
castingach, potem przeszłam do części tak 
zwanych przesłuchań w ciemno. Ostatecz-
nie znalazłam się w grupie finalistów. 

– Czy w trakcie programu wydarzyło 
się coś, co zapamiętasz do końca życia?

– Najważniejszym wydarzeniem w ca-
łym programie był dla mnie występ z mo-
imi mentorami, czyli Tomsonem i Baronem. 
Nigdy nie zapomnę uczuć, które wtedy mi 
towarzyszyły. Możliwość zaśpiewania z ta-
kimi artystami jak oni, sprawiła, że czułam 
się niesamowicie doceniona i wyróżniona. 
To był, i nadal jest, ogromny zaszczyt.

– Ale zanim doszło do tego występu, 
miał miejsce jeszcze inny ważny epizod 
w programie, czyli moment, w którym 
dokonałaś wyboru tych właśnie trene-
rów…

– To było niesamowite doświadczenie. 
W momencie, gdy śpiewałam w moją stro-
nę odwrócili się wszyscy jurorzy programu. 
To oznaczało, że mój głos ich wszystkich 
szczególnie zainteresował. Tego naprawdę 
się nie spodziewałam. 

– Zgodnie z zasadami programu, jeśli 
odwróci się więcej niż jeden trener, to wo-
kalista sam go wybiera. Musiałaś podjąć 
decyzję i wybrałaś właśnie ten duet tre-
nerski.

– Przez chwilę zastanawiałam się, kogo 
wybrać, przecież wszyscy jurorzy odwró-
cili się w moją stronę… Jednak po kilku 
sekundach podjęłam decyzję. Po prostu po-
słuchałam tego, co mi serce podpowiadało. 
Wybrałam Tomsona i Barona.

– Biorąc pod uwagę to, że występ z nimi 
oceniasz jako jeden z najważniejszych 
momentów w programie, był to dobry 
wybór.

– Bardzo się cieszę, że mogłam z nimi 
współpracować, bo to wspaniali, doświad-
czeni muzycy. W trakcie trwania progra-
mu otrzymałam z ich strony masę cennych 
wskazówek związanych z warsztatem wo-
kalnym i nie tylko. Nie ukrywam, że korzy-
stam z nich do dziś. 
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– W programie przewinęło się wiele 
młodych piosenkarek i wielu piosenka-
rzy. Czy z kimś z nich nawiązałaś bliższą 
znajomość?

– Właściwie z wszystkimi uczestnikami 
miałam dobry kontakt. Po zakończeniu pro-
gramu wśród nas utworzyła się taka wirtual-
na „voicowa rodzinka”. Dzięki temu ze spo-
rą grupą koleżanek i kolegów z programu 
wciąż utrzymuję relacje.

– Wróćmy jednak do Twojego najwięk-
szego sukcesu, jakim była wygrana pod-
czas Eurowizji Junior. Jak to wyglądało?

– Możliwość reprezentowania Polski 
w tym konkursie była dla mnie kolejnym 
wyjątkowym wyróżnieniem. Byłam dumna 
z tego, że mogę wystąpić na międzynaro-
dowej scenie muzycznej jako wytypowana 
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polska artystka. I chciałam się zaprezento-
wać jak najlepiej. 

– Czułaś presję związaną z tym, że po-
winnaś wygrać?

– Od początku nie nastawiałam się na 
to, że wygram ten konkurs. Nie zawsze 
przecież sama wygrana jest najważniejsza. 
W przypadku 17. Konkursu Piosenki Euro-
wizji dla Dzieci zależało mi na tym, żeby 
profesjonalnie przygotować się do wystę-
pu. Chciałam zaśpiewać tak, aby nie mieć 
sobie nic do zarzucenia.

– Co sprawiło Ci największą trudność 
podczas udziału w tym konkursie, a co 
było łatwe? 

– Zacznę od drugiej części pytania. Tym, 
co najbardziej doceniam w tym konkursie, 
jest możliwość nawiązywania przyjaźni 
z innymi uczestnikami. Miałam okazję 
poznać ciekawych i utalentowanych ludzi 
prawie ze wszystkich krajów Europy, a na-
wet Australii. Nawiązaliśmy pozytywne 
relacje, choć przecież wszyscy startowali-
śmy w tym samym konkursie. Dużo rozma-
wialiśmy, wymienialiśmy się doświadcze-
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– Po wygranej w Eurowizji dużo się 
zmieniło w Twoim życiu.

– Uśmiecham się zawsze, gdy myślę 
o tej zmianie… Wszystko, co mnie otacza, 
po tym sukcesie obróciło się o sto osiem-
dziesiąt stopni. Jednak te zmiany są bardzo 
pozytywne! Po pierwsze stałam się bar-
dziej rozpoznawalna. Moje funkcjonowanie 
w szkole i poza nią często wiąże się z tym, 
że spotykam nieznane mi osoby, które chcą 
ze mną porozmawiać czy dostać autograf. 
To zawsze są bardzo miłe momenty i każdy 
taki kontakt bardzo sobie cenię. Poza tym 
zwycięstwo w Eurowizji spowodowało, że 
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niami, ale też potrafiliśmy znaleźć w tym 
wszystkim czas na dobrą zabawę i śmiech. 

– A co w tym konkursie sprawiło Ci trudność?
– Chyba nie jestem w stanie wskazać ta-

kiej rzeczy. Marzyłam o udziale w nim. Kie-
dy moje marzenie się spełniło, to po prostu 
odczuwałam wielką radość i przyjemność, 
którą zawsze czerpię ze śpiewu. Jeśli miała-
bym szansę wystąpić w nim jeszcze raz, to 
skorzystałabym z niej bez wahania.

moja kariera nabrała tempa. Pojawiły się 
nowe propozycje, w które się zaangażowa-
łam.

– W konkursie Eurowizji zaśpiewałaś 
utwór pt. „Superhero”. Poruszasz w nim 
wątki ekologiczne. Skąd ten pomysł?

– Faktycznie, tekst piosenki generalnie 
dotyczy ochrony środowiska. To miał być 
przekaz, który zwraca uwagę na potrzebę 
ratowania naszej planety. Dużo dzisiaj mó-
wimy o ekologii, organizujemy różne akcje 
z tym związane. Ten utwór ma wzmocnić te 
inicjatywy. Każdy z nas może być w tym su-
perbohaterem. Jednocześnie, gdy będziemy 
działać razem, to mamy szansę ocalić nasz 
świat.
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– Cały dochód ze sprzedaży singla pt. 
„Superhero” został przekazany na rzecz 
organizacji WWF.

– Stwierdziłam, że w ten sposób mogę 
dołożyć swoją cegiełkę do tego, aby ratować 
naszą planetę. Sprawy związane z ochroną 
środowiska są dla mnie ważne. Staram się 
wykorzystywać możliwości, które daje mi 
moja praca do tego, aby zmieniać na lepsze 
otaczającą nas rzeczywistość. Ciągle mam 
w głowie takie zdanie: „save the world, the 
planet is my home” i nim się kieruję.

– Opowiedziałaś już o przełomowych 
momentach i szczególnych sukcesach na 
scenie muzycznej. Kiedy w Twoim życiu 
pojawił się śpiew i muzyka jako pasja? 

– Cała moja rodzina jest bardzo muzykal-
na. Dlatego można powiedzieć, że śpiewam 
od zawsze. Tego, co robię w dziedzinie mu-
zyki, nie traktuję jak typowej pracy, którą 
muszę wykonać z poczucia obowiązku. 
Śpiewanie jest dla mnie pasją, a więc two-
rzy cały mój świat. Nie potrafię sobie wy-
obrazić życia bez muzyki.

– Tekst, melodia, konstrukcja utworu, 
główny przekaz – na czym skupiasz się 
w swojej pracy najbardziej? 

– Tekst i podkład muzyczny są bardzo 
ważne. Przykładam do nich dużą wagę 
i głęboko analizuję. Jednak jeśli miałabym 
wskazać element, który jest dla mnie naj-
ważniejszy, to byłyby to emocje. Artysta 
poprzez konkretny utwór chce coś ważnego 
przekazać swoim odbiorcom. Na przykład 
chce o czymś im opowiedzieć, zwierzyć się 
z czegoś, albo pokazać coś, na co powinni 
zwrócić szczególną uwagę. Poza tym emo-
cje, które są zawarte w muzyce, wyrażają 
osobowość każdego artysty. 

– Jakiego typu utwory lubisz śpiewać, 
gdy masz chwilę dla siebie?

– W wolnych chwilach sięgam po różne 
style muzyczne, nie ograniczam się tylko do 
muzyki pop. Bardzo lubię odkrywać nowe 
muzyczne nurty. Jestem w stanie „spróbo-
wać” w muzyce właściwie wszystkiego. 
W ten sposób sprawdzam też swoje możli-
wości wokalne i szlifuję warsztat.

– Warsztat w różnych dziedzinach 
sztuki często rozwijamy odnosząc się do 

twórczości innych artystów. Kto Cię mu-
zycznie inspiruje?

– Od najmłodszych lat jestem zafascyno-
wana twórczością Ariany Grande. Śledzę jej 
aktywność w świecie muzyki i show bizne-
su. Doskonale znam jej repertuar, sięgam do 
tekstów jej utworów i zastanawiam się nad 
tym, co chce nimi wyrazić. To artystka, któ-
ra najbardziej mnie inspiruje.

– A Ty jaką piosenkarką chciałabyś 
być, biorąc pod uwagę styl muzyki?

– Aktualnie najbardziej odnajduję się 
w muzyce pop. Jednak może się to z czasem 
zmienić. Być może w pewnym momencie 
dojdę do wniosku, że chcę śpiewać w innym 
nurcie muzycznym. Tak jak wspominałam, 
w wolnych chwilach sięgam po różne ga-
tunki muzyczne. Dlatego jako artystka nie 
chcę zamykać się na nowe możliwości.

– Twoja starsza siostra jest kompo-
zytorką i autorką tekstów. Czy czasem 
wspólnie coś tworzycie?

– Zgadza się, razem z siostrą przygoto-
wujemy czasami utwory, uzupełniając się 
w tym. Niestety, nie mogę podać konkre-
tów… Na tym etapie zdradzę tylko, że już 
niedługo jedna z naszych wspólnych piose-
nek ujrzy światło dzienne. To będzie praw-
dziwa niespodzianka dla moich fanów.

– Współpracujesz z siostrą, ale również 
z uznanymi polskimi artystami. W stycz-
niu tego roku powstał utwór „Ramię 
w ramię”, który wykonałaś w duecie z 
Kayah. Jak Wam się współpracowało?

– Gdy dowiedziałam się, że będę mogła 
współpracować z gwiazdą polskiej muzyki, 
to czułam jednocześnie duży stres i wielką 
radość. Z jednej strony obawiałam się tego 
czy sprostam oczekiwaniom tak utalento-
wanej artystki. Z drugiej strony nie mogłam 
się doczekać momentu, w którym rozpocz-
niemy wspólne działania. Nasze spotkania, 
wspólne próby i rozmowy w ich trakcie 
były niezwykłym czasem. Kayah to legenda 
polskiej sceny muzycznej, praca z nią była 
dla mnie prawdziwą nagrodą.

– Od niedawna jesteś w świecie show 
-biznesu. Jak wygląda on w oczach nasto-
latki?

– Chyba nie mogę odpowiedzieć na to 

pytanie… Na szczęście mam dopiero dwa-
naście lat, więc całą swoją uwagę skupiam 
przede wszystkim na śpiewaniu. Wszystki-
mi innymi kwestiami zajmują się moi rodzi-
ce. Doskonale wiedzą, jakie decyzje podjąć 
z myślą o moim dalszym rozwoju w świecie 
muzyki. Pewnie za kilka lat będę musiała 
w większym stopniu wejść w świat show-
biznesu, ale dzisiaj mogę po prostu robić to, 
co kocham.

– Możesz robić to, co kochasz, ale jed-
nocześnie musisz dzielić swój czas między 
szkołę a swoją karierę. Jak sobie z tym 
radzisz?

– Nie zawsze jest to łatwe w praktyce. 
Mam sporo obowiązków szkolnych, jak moi 
koledzy, ale dodatkowo wiele aktywności 
poza szkołą. Udaje mi się to łączyć między 
innymi ze względu na ogromne wsparcie ze 
strony nauczycieli. Jestem im bardzo za to 
wdzięczna. Do tego dochodzi też pomoc na 
bieżąco koleżanek i kolegów z mojej szko-
ły. A nad wszystkim czuwają oczywiście 
moi rodzice. Jak widać, jest całkiem sporo 
osób, którym zawdzięczam to, że mogę się 
realizować muzycznie i równocześnie wy-
pełniać typowe obowiązki nastolatki.

– A gdy nie śpiewasz, nie występujesz 
i nie chodzisz do szkoły, to jak najchętniej 
spędzasz czas?

– Takich chwil nie mam zbyt wiele. Jed-
nak gdy już znajdę trochę wolnego czasu, to 
spotykam się z moimi bliskimi. Wtedy dużo 
rozmawiamy, albo wybieramy się na wspól-
ną wycieczkę. Myślę, że spędzamy ten czas 
podobnie, jak inne rodziny, po prostu sta-
ramy się być przede wszystkim razem. Do-
dam jeszcze, że bardzo lubię też w takich 
chwilach zajmować się moim ulubionym 
psem.

– Wcześniej powiedziałaś, że sukcesy 
muzyczne, zwłaszcza wygrana w Eurowi-
zji, zmieniły Twoje życie. A czy Ty sama 
się w związku z tym zmieniłaś?

– Gdy patrzę na Viki Gabor przed „The 
Voice Kids” czy Eurowizją i na siebie w tym 
momencie, to widzę tę samą dziewczynę. 
Nadal jestem tą nastolatką, którą byłam kie-
dyś i taką chcę pozostać.

Rozmawiała Dominika TKOCZ
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Ukryty raj w Polsce
Rozmowa z Antti Pohjonen – właścicielem Sand Valley Golf Resort.

GOLF

SAND VALLEY GOLF RESORT

– Czym Pan zajmuje się w Polsce?
– Prowadzę pole golfowe Sand Valley 

Golf Resort, koło Elbląga. 
– Ile lat?
– Już ponad czternaście.
– Nie nudzi się to Panu?

– Nie, szczególnie teraz, w czasie pan-
demii, naprawdę nie jest nudno.

– Jaki wpływ pandemia ma na taką 
spółkę jak Sand Valley Golf Resort?

– Straciliśmy ponad 90 procent przy-
chodu, który pochodzi ze sprzedaży po-
bytów golfowych na naszym polu. Poby-
ty te szczególną popularnością cieszyły 

58
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się wśród klientów ze Skandynawii. Wy-
specjalizowaliśmy się w turystyce golfo-
wej, ściągając do Polski ponad dziesięć 
tysięcy zagranicznych klientów. Teraz 
musimy zmienić produkt i przystosować 
firmę do nowej rzeczywistości. Każdy, 
kto zajmuje się hotelarstwem, turystyką 
musi się zastanowić jak przetrwać ten 
trudny czas. Aż tak długo, jak nie wiemy 
co będzie, musimy w inny sposób prze-
analizować to, co robimy i co robiliśmy 
do tej pory w Polsce, czyli zaangażować 
naszą całą spółkę i personel do tego, 
żeby być gotowym z dobrą ofertą dla 
klientów w kraju.

– Nasz kraj zupełnie nie kojarzy 
się z turystyką golfową. Dlaczego 
więc warto spędzić golfowe wakacje 
w Polsce?

– Dla turystów zagranicznych zawsze 
to było dobre, bo Polska to wspaniały kraj 
dla nich. Istnieje bardzo dogodne połą-
czenie lotnicze z Gdańskiem, który jest 
coraz bardziej popularną destynacją dla 
Skandynawów. Chcą tutaj przyjeżdżać. 
Samo to, że jesteśmy blisko Trójmiasta, 
że jest nowa autostrada łącząca nasze pole 

z lotniskiem, poza tym w Polsce jest po 
prostu tanio. A przy tym jest dużo rzeczy 
i usług o wysokim standardzie. Wspaniały 
serwis. Szczególnie mam tu na myśli na-
szą całą ekipę, która świadczy serwis na 
najwyższym poziomie. Klienci są bardzo 
zadowoleni i chcą do nas wracać. Z takim 
serwisem nie mieli do czynienia na innych 
polach golfowych. Chodzi mi tutaj o taką 
żywą, prawdziwą relację z klientem, 
o atmosferę. Jesteśmy też znani w Skan-
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dynawii jako jedno z najlepszych pól 
golfowych w Europie. Aktualnie znajdu-
jemy się na 50 miejscu w Europie wśród 
wszystkich pól golfowych (a jest ich po-
nad pięć tysięcy) my jesteśmy w TOP 100 
jako jedyni z Polski. To bardzo duże osią-
gnięcie. Jestem naprawdę dumny z moje-
go zespołu. 

– Sand Valley to także ciekawa forma 
zakwaterowania.

– Sand Valley to nie tylko niepowta-
rzalne pole golfowe, ale również 15 willi 
położonych tuż przy samym polu. Wille 
naprawde są fajne, takie połączenie ame-
rykańskiego ducha ze skandynawskim 
minimalizmem. Każdy z domów posiada 
saunę i większość prywatne baseny lub ja-

cuzzi na tarasie. Cudownie jest się zrelak-
sować w takiej willi po rundzie golfa. To 
działało na turystów i będzie dalej działać, 
jak tylko świat wróci do normalności. 

– Działa to też na turystów z Polski?
– Wszystko co działa na zagranicznych 

turystów działa też na Polaków. W tym 
roku Polacy muszą znaleźć alternatywę 
dla wyjazdów zagranicznych. Myślę, że 
nie ma lepszego miejsca na golfowe i ro-
dzinne wakacje niż Sand Valley. Relaks, 
świeże powietrze, okazja do nauki nowego 
sportu dla wszystkich tych, którzy jeszcze 
nie spróbowali tej gry. Sand Valley znajdu-
je się w Polsce, ale czujesz się jak zagra-
nicą. Zawsze byliśmy otwarci na klienta 
z Polski i mamy ich naprawdę dużo. Wal-

czymy w Sand Valley, każdy walczy na 
swój sposób w tych jakże innych czasach 
dla biznesu. Jedni walczą zdrowotnie, 
drudzy mentalnie, zastanawiając się „jak 
ja przeżyję ten okres?”. Naszą rolą w Sand 
Valley jest przygotowanie możliwości od-
poczynku i naładowania się dobrą energią 
na polu golfowym, obojętnie, czy jest to 
nauka z trenerem, runda golfa, czy czas 
spędzony w willi z rodziną – chcemy dać 
naszym gościom siłę i dużo dobrej zaba-
wy. Wszystko, co robimy teraz dla rynku 
polskiego, będzie dostępne również póź-
niej, nie mamy idei, że teraz panikujemy 
i zapraszamy klientów z Polski. Rodzimi 
klienci muszą czuć, że zawsze są mile wi-
dziani w Sand Valley.

Sand Valley St 23, 14-400 Pasłęk
Tel. 55 248 24 00

www. sandvalley.pl

60
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– Idąc tym optymistycznym tropem, 
już po raz trzeci na Sand Valley zosta-
nie rozegrany turniej Silesia Business & 
Life Golf Cup.

– Tak, już po raz kolejny odwiedzi nas 
fajna grupa ludzi ze Śląska, i nie tylko, 
a turnieje Silesii mają naprawdę wyjąt-
kową atmosferę. Chciałbym, żeby Silesia 
w tym roku była jeszcze mocniejsza, niż 
w zeszłym, jeszcze więcej radości, atmos-
fery i dobrego towarzystwa oraz nowych 
twarzy na Sand Valley. Mam nadzieję, że 
polscy goście, którzy odwiedzą nas w tym 
roku, odnajdą tę słynną atmosferę z tur-
niejów Silesii podczas ich pobytu na Sand 
Valley!

– Dziękuję za rozmowę. 

Antti Pohjonen
Urodzony w Rovaniemi w Finlandii 
w 1979 r. W 1989 roku zbudował swój 
pierwszy trzypiętrowy domek z własnym 
systemem grzewczym. Po raz pierwszy 
pracował w Polsce w 1992 roku. Porucz-
nik w fińskich siłach zbrojnych, obec-
nie w rezerwie. Tytuł magistra uzyskał 
w dziedzinie biznesu, a „życiowego ma-
gistra” w przekształcaniu Sand Valley 
w znany na całym świecie ośrodek gol-
fowy. Biegły w języku polskim – pasjonat 
biznesu, architektury, narciarstwa alpej-
skiego, motoryzacji i tworzenia własnej 
rzeczywistości z najbardziej fantastycz-
nym zasobem ze wszystkich – ludźmi. 
Chłopiec, który zgodził się zestarzeć, 
ale nigdy nie dorosnąć. 
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Poland's
Best Golf Course
w

THE NEW

Slope Enabled

Slope Disabled

SLOPE TECHNOLOGY WHEN YOU WANT IT. TOURNAMENT LEGAL WHEN YOU NEED IT.

@BushnellGolf       www.bushnellgolf.eu        www.bushnellgolf.co.uk

FEATURES
-  IPX7 Fully Waterproof

-  Rubber Armoured Metal Housing

-  PinSeeker w/ JOLT

-  Accurate to a ½ Yard / Metre

-  Ranges 5-1300 Yards / 1100 m;  
450+Yards / 400 m to a flag

 
-  Slope-Switch Technology

-  Dual Display Technology

-  6× Magnification

-  2nd Generation E.S.P.

-  Fast Focus System 

- Stable-Grip Technology

©2017 Bushnell Golf. ® ™ Denote trademarks of Bushnell Golf. PinSeeker is a trademark registered with the U.S. Patent and Trademark Office by Worldwide Golf Enterprises, Inc. All Bushnell® 
laser rangefinder and GPS models are legal to use when local USGA & R&A rule 14-3 is in effect. Bushnell® Slope devices are now legal for tournament play when Slope mode is disabled.

THE N°1 LASER RANGEFINDER IN PROFESSIONAL GOLF

A4_Bunkered_183x273_UK.indd   1 14/03/2017   17:00
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Z A P R A S Z A M Y
do całorocznego sklepu 

 w Katowicach

Al. Korfantego 191, 40-153 Katowice
pn-pt 09:00-17:00

sb i nd po kontakcie telefonicznym

www.golfteam.pl
sklep@golfteam.pl

+48 730 735 333
+48 534 612 717
+48 534 143 589
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bushnellgolf.com

THE NEW

SIMPLY THE BEST 
GOLF LASER EVER
SIMPLY THE BEST 
GOLF LASER EVER

Z A P R A S Z A M Y
do całorocznego sklepu 

 w Katowicach

Al. Korfantego 191, 40-153 Katowice
pn-pt 09:00-17:00

sb i nd po kontakcie telefonicznym

www.golfteam.pl
sklep@golfteam.pl

+48 730 735 333
+48 534 612 717
+48 534 143 589
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Już po raz dziesiąty!
To przede wszystkim sportowe emocje i masa atrakcji, okraszone szczyptą magii i splendoru. 

W tym roku Silesia Business & Life Golf Cup, organizowany przez redakcję naszego magazynu, 
odbędzie się już po raz dziesiąty! I chociaż wszystkiego jeszcze nie zdradzimy, to już dziś możemy 
zapewnić, że turnieje organizowane w ramach tego cyklu zapamiętają Państwo na długo. Naj-
większy event golfowy w Polsce czas zacząć!

GOLF

SILESIA BUSINESS&LIFE GOLF CUP 2020
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– Każdego roku poprzeczka przy 
organizacji cyklu Silesia Business 
& Life Golf Cup postawiona jest 
coraz wyżej. Wciąż prześcigamy się 
w pomysłach na to, w jaki sposób 
sprawić, by uczestnicy naszych tur-
niejów czuli się jeszcze bardziej wy-
jątkowo i by był to event, który na 
długo zapadnie w pamięć wszystkich 
– podkreśla Klaudiusz Sevkovic, 
project manager i główny organiza-
tor Silesia Business & Life Golf Cup. 
– To, co wyróżnia nasze turnieje, to 
fantastyczna atmosfera. Jest nutka 
rywalizacji, ale przede wszystkim 
to spotkanie ludzi sportu, biznesu i 
telewizji. Okazja do zabawy, relaksu 
i wymiany doświadczeń. Ogromnie 
cieszymy się z tego, że w tym roku 

obchodzimy okrągły jubileusz. To, 
że organizujemy turniej po raz dzie-
siąty jest dla nas powodem do dumy, 
ale także jeszcze bardziej wytężonej 
pracy, bo przecież jubileusz musi 
być wyjątkowy – dodaje.

ELIMINACJE – CZAS START!
Jubileuszowa, X edycja Silesia Bu-

siness & Life Golf Cup rozgrywana 
będzie na sześciu polach golfowych 
zlokalizowanych na terenie całej 
Polski. Eliminacje zaczynamy w 
pierwszy weekend czerwca (6-7.06), 
i to od debiutu. Po raz pierwszy bo-
wiem turniej eliminacyjny Silesia 
Business & Life Golf Cup zostanie 
rozegrany na polu golfowym Kali-
nowe Pola Golf Club. Następny tur-
niej odbędzie się 27.06. na polu w 

okolicach Wrocławia TOYA GOLF 
& COUNRY CLUB. 11 lipca o wej-
ście do wielkiego finału golfiści za-
grają na polu Kraków Valley Golf 
& CC. Lipcowe eliminacje zakoń-
czą się na Sand Valley Golf Resort 
(25-26.07), ale to nie będzie koniec 
eliminacji w ogóle. 8 i 9 sierpnia eli-
minacje rozegrane zostaną na polu 
Sobienie Królewskie Golf & CC, a 
21 sierpnia rolę gospodarza elimi-
nacji przejmie Śląski Klub Golfowy. 
Na uczestników turniejów elimina-
cyjnych czekać będą między inny-
mi: gift bagi z sygnowaną koszulką 
Silesia Business & Life Golf Cup 
2020 marki Abacus i brandowane 
piłeczki golfowe Srixon, koktajl bar, 
degustacje win i whisky oraz szereg 
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atrakcyjnych nagród do wygrania – 
w tym między innymi: okazałe pu-
chary, torby golfowe i golfowe torby 
podróżne marki Srixon, a także ty-
godniowe wyjazdy golfowe za gra-
nicę! Jednym słowem – najlepsze 
pola golfowe i największy tego typu 
event w Polsce!

WIELKI FINAŁ

Finaliści każdego turnieju elimi-
nacyjnego otrzymają możliwość 
wzięcia udziału w turnieju finało-
wym. Ten, zgodnie z tradycją, odbę-
dzie się na Śląskim Polu Golfowym. 
Już dziś warto zarezerwować sobie 

czas 22 sierpnia. – Niezmiennie sta-
wiamy na Śląsk, bo chcemy pokazać 
potencjał tego regionu. Przenosimy 
się w miejsce zielone, będące kom-
pletnym przeciwieństwem do tego, 
co stereotypowo myśli się o Śląsku. 
Nasze turnieje to rywalizacja, świet-
na zabawa, relaks i po prostu miło 
spędzony czas w elitarnym gronie. 
Warto przyjechać na finałowy tur-
niej na Śląsku i się o tym przekonać 
na własnej skórze. Ostrzegamy jed-
nak, że to uzależnia – żartuje głów-
ny organizator wydarzenia Klau-
diusz Sevkovic.

NAJLEPSI DLA 
NAJLEPSZYCH

Silesia Business & Life Golf Cup 
to wydarzenie, które cieszy się reno-
mą nie tylko w świecie golfowym. W 
ciągu ostatnich lat na naszych tur-
niejach spotkać można było szereg 
osób znanych ze szklanego ekra-
nu. Wśród uczestników turniejów 
wymienić można między innymi: 
Tomasza Iwana, Jerzego Dudka, 
Piotra Gąsowskiego, Krzysztofa 
Maternę, Marka Kościkiewicza, 
braci Mateusza i Michała Ligoc-
kich, Cezarego Pazurę czy Ma-
riusza Czerkawskiego. Sportowej 
rywalizacji tylko na ostatnim tur-
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nieju przyglądali się Mariusz Kała-
maga i Radosław Gilewicz. Od lat 
turnieje finałowe to nie tylko zma-
gania na polu golfowym, ale przede 
wszystkim wielki event, na którym 
nawet nie pałający jeszcze miłością 
do tej dyscypliny sportu znajdą coś 
dla siebie. Sportowej rywalizacji 
towarzyszy szereg wydarzeń i pre-
zentacji. Na naszej finałowej scenie 
wystąpili już między innymi: Rok-
sana Węgiel, Monika Lewczuk, 
Antek Smykiewicz, Agnieszka 
Adamczewska, Piotr Kupicha, Ale-
xander Martinez czy Ewa Błach-
nio. Turniej to też potężna dawka 

emocji. Każdego roku w finale do 
wygrania jest mnóstwo cennych 
nagród w sumie przekraczających 
wartość kilkuset tysięcy złotych. 
Z myślą o zaproszonych gościach 
odbywa się loteria wizytówkowa, 
w której także można wygrać wiele 
cennych nagród. A wszystko to jest 
uzupełnione prezentacją luksuso-
wych samochodów, degustacją wy-
jątkowych trunków i wyśmienitym 
menu.

Cel? Niezmienny od lat. Promo-
cja sportu, który po prostu skradł 
nasze serca – czyli golfa. Ale nasze 
turnieje to także integracja wielu 

środowisk, okazja do spędzenia 
wolnego czasu w sposób aktywny 
i na świeżym powietrzu i przede 
wszystkim możliwość wspólnej za-
bawy!

Relacje video oraz mnóstwo ga-
lerii zdjęć z poprzednich edycji 
turnieju można znaleźć na naszych 
stronach www. silesiabl.pl oraz 
www.silesiaevent.pl.

Chcesz być częścią tego wydarze-
nia? Dotrzeć do elitarnego grona 
klientów typu premium? Skontak-
tuj się z naszą redakcją. Wspólnie 
możemy odnieść sukces!

MZ
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SILESIA BUSINESS & LIFE
GOLF CUP 2020

www.silesiaevent.pl

TOYA GOLF & COUNTRY CLUB
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

27 czerwca
TOYA

GOLF & COUNTRY 
CLUB

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
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CUBA – CAYA COCO

SILESIA BUSINESS & LIFE

W czasie, gdy otacza każdego z nas mała 
przestrzeń, gdy spoglądamy codziennie na te 
same rzeczy, gdy tęsknimy za tym, co jest za 
horyzontem, chciałbym zabrać Was – przynaj-
mniej w wyobraźni, do miejsca, które zachwy-
ciło mnie w całej pełni – to Kuba, a ściślej Cayo 
Coco, wyspa leżąca u północnych wybrzeży 
centralnej części Kuby, połączona z resztą kra-
ju 27-kilometrową groblą („pedraplén”). 
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już kilka dobrych lat i tak informu-
je nas o ogromnym postępie cywi-
lizacyjnym w tym względzie. 

Telefonia komórkowa i Internet 
są osiągalne od około dwóch lat 
– z ograniczonym jednak dostę-
pem. Obecnie działają już media 
społecznościowe i komunikatory, 
jednak jeszcze parę miesięcy temu 
wszystko było zablokowane. Nie-
da się też wejść na większość stron 
– google też jest tam nowością. 
Nie po to jednak przyjechałem, by 
siedzieć na telefonie. Ale to pierw-
sze, co uświadamia, że jesteśmy 
w kraju, którego zasady pamiętam 
jeszcze z dzieciństwa. 

Jednak nic tak mnie nie zachwy-
ciło, jak niewyobrażalna niebie-
skość morza, które zobaczyliśmy. 
Myślałem, że zdjęcia Morza Ka-
raibskiego, które przed wyjazdem 
oglądałem, są podkoloryzowane, 
a okazały się rzeczywistością. Jest 

niewiele miejsc, a zwiedziłem już 
„pół świata”, gdzie można zoba-
czyć taki błękit wody. Fantastycz-
ny klimat, słońce, plaże z drob-
nym, niemalże białym piaskiem, 
kubańskie rytmy, które praktycz-
nie słyszane są przez 24 godziny 
na dobę, pozostaną w mej pamięci 
na zawsze. 

Cayo Coco to wymarzone miej-
sce na pełny relaks wśród dzikiej 
przyrody, z kąpielą w ciepłym 
morzu. Hotel wtapia się w kra-
jobraz i oferuje wszystko, czego 
potrzebujesz. Niezwykle miła 
obsługa, dostępny bar 24 godzi-
ny, codziennie zabawa do białego 
rana. Restauracja oferuje kuchnię 
bardzo różnorodną, oczywiście 
nie sposób nie spróbować potraw 
kuchni karaibskiej. Jest ona nie-
zwykle zróżnicowana, ale bazuje 
na prostych, lokalnych produk-
tach. Zrodziła się z mieszaniny 
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Administracyjnie należy do 
gminy Morón w prowincji Cie-
go de Ávila, a geograficznie jest 
jedną z wysp archipelagu Jardi-
nes del Rey („Ogrody Króla”), 
i właśnie taką nazwę ma lotnisko, 
na którym wylądowaliśmy. Mimo 
że połączenie z Warszawy jest już 
bezpośrednie, lot trwa około trzy-
nastu godzin. 

Trudy lotu zrekompensowały 
nam jednak od razu widoki pod-
czas jazdy do hotelu. Inny świat 
– pomyślałem. Z dala od euro-
pejskiej cywilizacji mogliśmy 
napawać się krajobrazem dzikiej 
przyrody, potężnych palm, błę-
kitem nieba, cała tą zielonością 
wokół. O tym, że czas lekko się 
zatrzymał, zorientowałem się 
już po włączeniu telefonu. Jedna 
sieć państwowa i Internet tylko 
w określonych punktach. Rezy-
dentka, która na wyspie spędziła 
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wielu kultur. Jedzenie opiera się 
na wyrazistych smakach, które 
otrzymuje się z połączenia róż-
nych przypraw: imbiru, anyżu, 
cynamonu, kardamonu, curry. 
Smakować możesz fantastyczne 
ryby i moje ulubione owoce mo-
rza. Kubański rum jest bazą do 
orzeźwiających koktajli. Czegóż 
trzeba więcej? 

Oczywiście nie tylko możesz 
wygrzewać się na pięknych pla-
żach, ale także skorzystać z orga-
nizowanych tutaj wycieczek fa-
kultatywnych. Jak tu nie odbyć 
rejsu katamaranem czy motorów-
ką, by nurkować w podwodnych 
głębinach i podziwiać morski 
świat z rafami koralowymi? To 
nic innego, jak popularny tutaj 
snorkeling, czyli najprostsza for-
ma aktywnej obserwacji podwod-
nego życia. Płetwonurek wypo-
sażony jest w maskę, fajkę (ang.
snorkel) oraz płetwy i unosi się 
na powierzchni wody z zanurzo-
ną twarzą, przyglądając się temu, 
co pod nim. Fajka umożliwia od-

dychanie bez unoszenia głowy 
ponad powierzchnię wody. Jeżeli 
ktoś lubi wędkarstwo, może udać 
się z przewodnikiem na połów 
i właściwie cały dzień spędzić na 
łodzi z rumem w dłoni, albo pły-
wać z delfinami.

Kolejnym elementem rozpozna-
walnym Kuby są stare oltmobile, 
których na wyspie jest wiele. Po-
lecam wynajęcie na cały dzień za 
niespełna sto dolarów. Kierowca 
przyjedzie o wyznaczonej godzi-
nie pod hotel i praktycznie cały 
dzień będzie woził po najciekaw-
szych miejscach na wyspie.

Obecność morza i pięknych 
plaż sprawia, że z powodzeniem 
można tu uprawiać różne sporty 
wodne. 

Hotele dysponują także zaple-
czem sportowym i oferują wa-
chlarz propozycji, by aktywnie 
spędzać czas. Są tutaj boiska do 
siatkówki, koszykówki, korty te-
nisowe, no i oczywiście baseny. 

Przyroda jest tutaj właściwie 
nie zmieniona ręką ludzką, dzie-

wicza fauna i flora, bogactwo 
roślin i zwierząt cieszy się zain-
teresowaniem przybywających tu 
turystów.

 Z zaciekawieniem oglądałem 
stada flamingów stojących w płyt-
kiej, lazurowej wodzie. Widzia-
łem też legwany, różnobarwne 
ptaki, różne okazy owadów.

Cayo Coco to miejsce dla tych, 
którzy nie lubią zatłoczonych 
plaż, wielkomiejskiego gwaru. 
Spędzić tu można niezapomnia-
ne chwile w pełni się relaksując, 
w przepięknym, chciałoby się 
rzec bajkowym otoczeniu, szcze-
gólnie nasycając swój wzrok 
lazurem morza i złocistym pia-
skiem, sącząc mojito, smakując 
wyśmienite ryby i owoce. I jakże 
nie spróbować słynnego kubań-
skiego cygara?

Jeżeli chodzi o zakupy, to doko-
nuje się ich na targu lub na pla-
ży. Tubylcy oferują tu mnóstwo 
regionalnych produktów. Warto 
pamiętać, że tutejszą walutą jest 
peso kubańskie. W pobliżu nie ma 
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miasteczek ani wiosek, dlatego 
trzeba wybrać się do pobliskiego 
Morón, aby poznać klimat ku-
bańskich dzielnic mieszkalnych, 
zobaczyć kawałek tak charakte-
rystycznej dla tej wyspy architek-
tury kolonialnej. Masz wrażenie, 
że zatrzymał się tu czas, w tym 
typowym kubańskim mieście 
o niskiej, kolorowej zabudowie. 
Niewielkie ulice, po których jeż-

SILESIA BUSINESS & LIFE
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dżą rowery, bryczki, skutery oraz 
stare amerykańskie samochody, 
które można zobaczyć na pocz-
tówkach z Kuby. Nie widać tu 
przepychu, luksusu. Istotną rolę 
odgrywa tu przemysł przetwór-
czy oparty na regionalnych pro-
duktach rolnych: tytoniu, cukrze 
trzcinowym, kakao, kawie, owo-
cach. Nawiasem mówiąc, kawa tu 
jest wyśmienita. To istny raj dla 
smakoszy tego napoju. Z dala od 
zgiełku, a wśród pięknej, egzo-
tycznej przyrody, spędzić tu mo-
żesz wspaniałe chwile i zaczerp-
nąć energii i siły do codzienności, 
która Cię czeka. 

Cayo Coco to wymarzone miej-
sce dla miłośników dzikiej przy-
rody, fantastycznych widoków 
rozciągających się po błękitny 
horyzont, wypoczynku i relaksu 
w promieniach słońca.

Byłem ogromnie ciekawy czy 
jest tutaj miejsce na uprawianie 
mojego ulubionego sportu, a mia-
nowicie golfa. Okazało się, że jest 
fantastyczne 18-dołkowe pole 
golfowe w Varadero, w odległo-
ści około 470 km od Cayo Coco. 

Wymarzone dla miłośników gol-
fa. Wyprawę polecam zaplano-
wać na parę dni. Najlepiej siedem 
dni spędzić na wyspie i na siedem 
dni wybrać się w okolice Havany. 
Umiejscowienie tego pola zapie-
ra dech w piersiach. To właśnie 
Varadero często nazywane jest 
stolicą turystyczną Kuby. Znajdu-
je się na długim i wąskim półwy-
spie Peninsula de Hicacos, około 
140 km od Hawany. Tam również 
znajdziemy ogromne ilości hoteli 
wysokiej klasy.

Chciałem jeszcze zobaczyć 
Hawanę, która jest położona 
w odległości 518 km od miej-
sca, w którym spędzałem czas, 
ale pomyślałem, że chciałbym tu 
wrócić i wtedy znaleźć się w tym 
mieście, które przyciąga niczym 
magnes.

Kuba pozostaje w sercu, roz-
grzewa je ciepłymi, słonecznymi 
wspomnieniami, których nikt nie 
wymaże, a które stają się w tym 
trudnym czasie promieniami ra-
dości i uśmiechu.

W hotelu życie toczy się 24 go-
dziny na dobę i tak naprawdę za-

wsze znajdzie się ktoś, kto zaży-
wa uroków wspaniałej kubańskiej 
atmosfery.

W hotelach dominują Kana-
dyjczycy, dla których Kuba jest 
wspaniałą odskocznią od ich 
ponurego, zimnego klimatu. 
A wyprawa na Kubę trwa zaled-
wie cztery godziny lotem. Oni też 
są odpowiedzialni za to, że za naj-
mniejszą usługę w hotelu dają na-
piwek. Obsługa jednak jest inna, 
niż w krajach arabskich, gdzie 
wręcz domaga się za wszystko 
bakszyszu. 

Kelnerzy są zawsze uśmiech-
nięci – niejednokrotnie pląsają 
w rytm wszechobecnej muzyki 
– raczą się również rumem i być 
może dlatego na ich ustach za-
wsze gości uśmiech.

Po raz kolejny przekonałem się, 
że podróże są moją pasją i wciąż 
niegasnącym pragnieniem… Cie-
szę się, że przed okresem, który 
obecnie przeżywamy, udało mi 
się jeszcze wyrwać w ten piękny 
zakątek świata.
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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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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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Oczekuje na mistrzowską szansę walki z Jonem Jonesem
Legendarna polska siła w UFC. Obecnie najlepszy zawodnik mieszanych sztuk walk w Polsce bez 

podziału na kategorie wagowe. Urodzony w Cieszynie reprezentant mieszanych sztuk walki wagi 
półciężkiej, utytułowany grappler i zawodnik boksu tajskiego. W latach 2011−2014 międzynarodowy 
mistrz Konfrontacji Sztuk Walki (KSW) w wadze półciężkiej. Od 2014 roku nieprzerwanie związany 
z Ultimate Fighting Championship (UFC). Aktualnie trwa najlepszy rok jego sportowej kariery, 
w którym to w ciągu siedmiu miesięcy wygrał trzy pojedynki z rzędu i tym samym zagwarantował 
sobie szansę walki o tytuł mistrza świata największej organizacji MMA na świecie. 

SPORT

Jan BŁACHOWICZ

– Świat wyraźnie zwolnił! 
Ostatnie dwa miesiące pokazują 
wielką izolację społeczną, a tylko 
nielicznym udaje się w aurze ko-
ronawirusa utrzymać pozytywne 
nastawienie i przy okazji walczą 
o zachowanie jak najlepszej for-
my fizycznej. Przywitaliśmy się 
normalnie, uśmiech nie schodzi 
z twarzy. Jan Błachowicz nie od-
czuwa zmęczenia pandemią Co-
vid-19? 

– Ostatnią walkę stoczyłem 15 
lutego, a więc właściwie jestem 
po okresie roztrenowania, który 
trwał jakieś dwa tygodnie. Potem 
wróciłem do lekkich treningów 
i treningów z pełnym obciążeniem. 
Jestem na etapie oczekiwania na 
ustalenie daty kolejnej walki. Ta 
sytuacja z koronawirusem jest 
bardzo męcząca, ale udaje mi się 
utrzymać formę. Otrzymałem in-
formację z klubu, że siłownia zo-
staje zamknięta na dwa tygodnie, 
a potem już właściwie każdy z nas 
orientował się, jak sytuacja wyglą-
da. Nic nie zastąpi profesjonalne-
go treningu pod okiem trenerów 
z najlepszymi sparingpartnerami 
w warszawskim gymie WCA Fight 
Team, w którym trenuję, ale bardzo 
ważny jest też trening siłowy i tutaj 
bardzo dobrą odskocznią jest las, 
jezioro czy rzeka z różnymi prze-
szkodami, na której używam Fat 
Bike-a. Odwiedzam również garaż 

kolegi, który nie wygląda jak ten 
sprzed 20 lat, gdzie była zespawa-
na jedna sztanga i dwa hantle. Ten 
jest wyposażony lepiej niż niejedna 
siłownia w stolicy (uśmiech). Bu-
duję też domek na działce, a więc 
na brak zajęć nie narzekam.

Wiesz, do całej sytuacji pod-
chodzę rozważnie, nie popadam 
w paranoję, zachowuję podstawo-
we zasady BHP i dalej żyję moim 
życiem. 

– To wyjątkowy i zdecydo-
wanie najlepszy rok w Twojej 
sportowej karierze. Właściwie 
potrzebowałeś siedmiu miesięcy 
żeby stoczyć trzy zwycięskie po-
jedynki w najlepszej organizacji 
mieszanych sztuk walk na świe-
cie, UFC. W lipcu ubiegłego roku 
Twój lewy sierpowy odprawił 
w drugiej rundzie na emeryturę 
Luke’a Rockholda, przez decyzję 
sędzia zakończył sny o potędze 
Ronaldo Souzy, a prawym sier-
powym 15 lutego w trzeciej mi-
nucie walki pożegnałeś się w Rio 
Rancho z Coreyem Andersonem. 

– Cieszę się, bo te zwycięstwa 
oznaczają, że sześć lat temu pod-
pisując kontrakt z UFC podjąłem 
dobrą decyzję. W życiu każde-
go sportowca zdarzają się lepsze 
i gorsze momenty, a kibice ocenia-
ją nas przez pryzmat samej walki. 
Pamiętam, że kiedyś po dwóch 

przegranych miałem taki moment 
zawahania. Chciałem sobie zrobić 
rok przerwy od treningów, walk. 
Byłem zmęczony i rozczarowa-
ny. Może nawet gdzieś tam przy-
szło małe zwątpienie, ale ambicja 
i wola, głód walki nie pozwoliły 
się zatrzymać. Poszukałem tego 
co trzeba zmienić, co trzeba ulep-
szyć i wróciła chęć do walki. Bar-
dzo ciężko przepracowane okresy 
przygotowawcze, odpowiedni do-
bór trenerów i sparingpartnerów, 
powrót do starych, sprawdzonych 
rozwiązań zrobiły swoje. Wydaje 
mi się, że właśnie teraz jestem naj-
lepszą wersją samego siebie. 

– Dwa dni temu opublikowano 
ranking UFC kategorii półcięż-
kiej, w której awansowałeś na 
trzecie miejsce. Co to dla Ciebie 
oznacza?

– Walkę o pas. Nie odpuszczę. 
Jeśli chcesz się zapytać czy do 
niej dojdzie, to wierzę, że tak, ale 
nie chcę już o tym rozmawiać. Ja 
otrzymałem pisemną deklarację, że 
walkę o pas otrzymam. W ostatnich 
miesiącach ten temat jest wałko-
wany przez media średnio co dwa 
dni, a ja tak naprawdę skupiam się 
na treningu, by być gotowym jak 
tylko przyjdzie informacja z datą 
walki. Ja jestem w stanie sobie 
stworzyć warunki do tego, by być 
w stu procentach gotowym do wal-
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ki mistrzowskiej. Musi dojść do 
walki z Jonem Jonesem, ale życie 
jest przewrotne i nie jestem dziec-
kiem. Różne rzeczy się mogą jesz-
cze wydarzyć. Na dzień dzisiejszy 
nie mam informacji o terminach, 
jestem w stałym kontakcie z moim 
matchmakerem. Ciężko jest usta-
lić konkrety ze względu na to, że 
obecnie nie mogę opuścić kraju. 
Świat się zatrzymał i odwołano 
widowiska sportowe. Wierzę w to, 
że sytuacja z koronawirusem nie 
przeszkodzi w organizacji mojej 
walki o pas, a wtedy zdobędę pas 
i trafi on do Polski. 

– W zawodowej karierze MMA 
stoczyłeś 35 walk. 27 razy wy-
grywałeś, 8 przegrałeś. Tylko 
w ostatnich sześciu latach stoczy-

łeś 14 zawodowych pojedynków 
w oktagonie UFC. Czy odczu-
wasz skutki tych walk? Czy wy-
stępują dolegliwości, z którymi 
walczysz? Czy kontuzje sprzed 
lat dają o sobie znać?

– Na całe szczęście pojedynki, 
które toczyłem, oszczędzały moją 
głowę. Zaliczyłem tylko jeden no-
kaut i wyłączyło mnie to może na 
dziesięć sekund. Nie bolała mnie 
głowa i od razu wróciłem do kon-
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wojennych” i wolałem posiedzieć 
tydzień, dwa czy miesiąc w domu 
i kontuzję zaleczyć. Jeśli się tego 
nie zrobi, konsekwencje mogą być 
dużo poważniejsze. Apeluję przy 
okazji do osób, które rozpoczy-
nają swoją karierę sportową, do 
młodych ludzi, by każdą kontuzję 
zaleczali i reagowali na odniesione 
rany.

– Ty wystrzegałeś się kontuzji 
w młodym wieku? Jak wygląda-
ło Twoje dorastanie? Od zawsze 
ciągnęło Cię w stronę walki? Czy 
jest jakaś historia z dzieciństwa, 
którą chciałbyś powtórzyć?

– Oj, chciałbym przeżyć raz 
jeszcze swoje dzieciństwo… całe! 
W czasach kiedy i ja, i pewnie ty 

taktu. Jeśli zapytasz o badania, 
prześwietlenia to one są wykony-
wane po każdym pojedynku w kli-
nice MML i są na bardzo wysokim 
poziomie, a ja również czuję się 
wyśmienicie. Mam 37 lat i myślę, 
że spokojnie mogę jeszcze trzy, 
cztery lata powalczyć, i to z suk-
cesami. Chcę walczyć dopóki czu-
ję ten ogień i sprawia mi to przy-
jemność. Podczas tej kwarantanny 
chyba zaleczyłem wszystko w stu 
procentach. Mogę np. powiedzieć, 
że zawsze z kolanami miałem 
problem i przed treningiem za-
wsze muszę poświęcić oddzielnie 
z dziesięć minut na ich dogrzanie. 
Przez całą swoją sportową karierę 
miałem też bardzo odpowiedzial-
ne podejście do odnoszonych „ran 

dorastaliśmy nie było jeszcze wy-
pasionych komputerów, konsol do 
gier. Na komunię dostałem Com-
modore 64. Wychowywaliśmy się 
w większych grupach rówieśni-
czych. Spędzaliśmy czas na dwo-
rze, na blokach, garażach, budo-
wach. Zabawy w wojny, ninja i gra 
w piłkę. Gry w dołek czy o ścianę 
na pieniądze, gra w noża. Dzisiaj 
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dzieci mogą nam zazdrościć, a my 
chyba im współczujemy. Nie wi-
dzę dzisiaj takiego przywiązania 
pokoleniowego. Dzisiaj dzieci są 
pozamykane w Internecie. Myślę, 
że to też kwestia wychowania. Moi 
rodzice zawsze byli otwarci i po-
zwalali mi na wiele aktywności. 
Chciałem grać w piłkę, szedłem na 
piłkę. Chciałem trenować karate, 

też nie było problemu. Często wy-
jeżdżaliśmy do rodziny na wieś, ja 
zaś bardzo jestem przywiązany do 
natury, do lasu. Wydaje mi się, że 
to życie, które kiedyś toczyliśmy, 
powoduje, że dzisiaj jesteśmy sil-
niejsi, twardsi, bardziej odporni. 

– Bronimy się przed życiem 
w sieci, ale też dzisiaj stało się ono 
poniekąd kompatybilne z tym 
w realu. Dzisiaj dużo prościej i ła-
twiej komunikować się ze świa-
tem, a budowa wizerunku często 
opiera się o wizerunek kreowany 
w sieci, a za tym też idą wymierne 
korzyści. Zgodzisz się?

– Nie da się ukryć, że Internet po-
maga w budowie wizerunku i nie 
bronię się przed tym, ale też jakoś 
specjalnie nie zabiegam o popular-
ność. Przychodzi ona wraz z sukce-
sem. W ostatnim czasie musiałem 
wejść w interakcję, bo niewątpli-
wie może to też pomóc w pewnych 
negocjacjach przy kontraktowaniu 
pojedynku. Jest to tylko dodatek 
i kolejna forma promocji następne-
go pojedynku. 

– Jeśli już jesteśmy przy sa-
mym pojedynku, to jak wyglą-
da kontraktowanie zawodnika? 
Jakie kryteria trzeba spełnić, by 
zostać zawodnikiem UFC?

– Trzeba być najlepszym i przy 
okazji mieć osoby bliskie, któ-
re pomogą ci przez to przejść. Ja 
mam wsparcie w osobie swojej 
narzeczonej Doroty, która jest też 
moją managerką i nie ukrywam, że 
jest to też dużo wygodniejsze. Ra-
zem dzielimy życie, które się nam 
podoba i bardzo jej dziękuję, że mi 
pomaga. 

Mam też przydzielonego match-
makera w UFC, Micka Maynar-
da, pod którym jestem i to on 
kontaktuje się ze mną w sprawie 
wypełnienia danego kontraktu. 
Aktualnie zostały mi dwie walki 
do jego wypełnienia. Pamiętajmy, 
że zawodnik jest też osobą, która 
dobiera cały sztab ludzi, z któ-
rym się przygotowuje do walki 
i któremu płaci z kontraktu, który 
otrzymuje od danej federacji. A te 
koszty nie są małe. Płacisz tre-
nerom za przygotowanie, obozy, 
noclegi, wyżywienie, czasami też 
za sparingpartnerów. To zawsze 
– kilkadziesiąt procent od kon-
traktu, a do tego dochodzą jeszcze 
podatki. Ja od jakiegoś czasu sta-
ram się zawsze dotrzeć do miejsca 
gali z dwutygodniowym wyprze-
dzeniem, by się zaaklimatyzować 
i dobrze przygotować do walki 
i to też kosztuje, ale, jak widać po 
odniesionych ważnych zwycię-
stwach, procentuje. 
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trzeba otwierać. Nawet kiedy prze-
grywałem, musiałem sobie szybko 
odpowiedzieć dlaczego i tak połą-
czyć wszystkie elementy, żeby za-
częły ze sobą współgrać, ale to też 
zasługa mojej narzeczonej, która 
mi pomogła z tym wszystkim. Nie 
poddałem się też dzięki niej.

– Jak wyglądają przygotowa-
nia do wylotu? Opowiedz o chwi-
lach przed walką. Kto lata z Tobą 
i kto Ci kibicuje na miejscu?

– Lata ze mną moja narzeczona 
Dorota, która tak jak już wspomi-
nałem jest też moją managerką oraz 
mój sztab trenerski – head-
coach Robert Jocz, tre-
ner od stójki Robert 
Złotkowski, trener 
od parteru Adam 
Grabowski i mój 
przyjaciel Se-
bastian Kurek. 
Często też latają 
z nami nasi przy-
jaciele. Od czasu 
do czasu pojawia 
się też szwagier Juras 
i rodzice, jeśli są to 
walki w Europie. Za 
oceanem rodzice na 

86

– To jak już jesteśmy przy ka-
rierze zawodnika mieszanych 
sztuk walk to zapytam o naj-
dziwniejszą sytuację z jaką się 
spotkałeś w oktagonie. Pamięta 
się takie rzeczy? 

– Różnie z tym bywa. Jeśli pytasz 
o przebieg walki, to jedne pamię-
tam lepiej, inne gorzej. Są też ta-
kie, których prawie nie pamiętam. 
Spowodowane jest to też pewnie 
różnym stopniem emocji, przebie-
giem pojedynków. Zdziwisz się, 
ale czasami podczas bardzo waż-
nych walk miałem tak, że biję się 
z gościem i myślę sobie co będę 
robił po walce. Co sobie za grę od-
palę na PC po tym, jak wrócę już 
do domu, co robi mój pies i dalej 
się biję i po jakimś czasie wracam 
myślami i głową do walki i dalej 
myślami gdzie indziej i nie wiem 
w sumie dlaczego się tak dzie-
je. Przychodzi moment po walce, 
gdzie analizuję sobie z trenerami 
jej przebieg i zdarza się tak, że my-
ślałem, że stoczyłem superwalkę, 
a oglądamy i jednak ona nie była 
tak dobra i na odwrót. Musisz wie-
dzieć, że jestem tak skupiony na 
walce, że słyszę tylko swojego ry-
wala i swój narożnik, a te 15 tysię-
cy ludzi na hali to odgłosy gdzieś 
tam przytłumione, taki drugi plan. 

– Jesteś jednym z nielicznych 
zawodników z Polski, który po-
mimo całkiem dobrej i pewnej 
sytuacji w federacji KSW, tzw. 
„ciepłej posadki”, i sponsorów 
zapewniających godne życie, 
chciał osiągnąć szczyty i wejść do 
samego topu kategorii półciężkiej 
największej organizacji MMA na 
świecie, UFC. Wtedy wielu prze-
cierało oczy ze zdumienia…

– Gdybym nie spróbował, to 
bym żałował. Wolałbym odpaść 
po dwóch walkach, niż w życiu 
nie spróbować i nie wiedzieć co by 
było. Każdy się boi zapukać do nie-
znanego pomieszczenia, ale drzwi 
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moich walkach jeszcze nie byli, 
ale nie powiedzieli definitywnie 
nie, a więc kto wie… Staram się 
zawsze wykorzystywać miejsca, 
w których walczę do zwiedzania, 
bo bardzo często zdarza się, że 
przebywam w pięknych turystycz-
nych zakątkach i warto je poznać. 
Z reguły udaje się to po walkach 

i wtedy zostajemy na tydzień lub 
dwa i zwiedzamy, a ja dochodzę 
do siebie i odpoczywam. Od jakie-
goś czasu staram się być na dwa 
tygodnie przed walką i to też mi 
pomaga. 

– Lepiej się przygotowywać 
w Stanach czy w Polsce? 

– Jeśli pytasz czy mam swoje 
ulubione miejsca w USA, gdzie po-
tencjalnie mógłbym zamieszkać, to 
ja jestem taki California Boy. Czę-
sto walczyłem w Las Vegas i nawet 
byłem tam raz trzy tygodnie przed 
walką, aklimatyzując się i trenując, 
ale to jest małe miasto i właściwie 
na weekend. Wpadasz, imprezu-
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jesz, zostawiasz swoje w kasynach 
i lecisz dalej. O wiele lepiej czuję 
się w San Diego.

W Polsce z kolei jest dużo fajnych 
miejsc, w których lubię przebywać. 
Kocham naturę, las, a od niedawna 
wkręciłem się we wspinaczkę. Bar-
dzo lubię góry i gdyby nie ta cała 
sytuacja z koronawirusem, byłbym 
teraz w Zakopanem i może miał-
bym już kilka miesięcy doświad-
czenia na sztucznej skałce. Wrócę 
do tego niebawem.

– A może gra w golfa? Od kilku 
lat w Polsce organizowane są cy-
kle turniejów Silesia Business &  
Life Golf Cup i obok profesjona-
listów dużym zainteresowaniem 

SILESIA BUSINESS & LIFE88

cieszy się Akademia Golfa, gdzie 
można w bardzo fajnej atmos-
ferze nauczyć się gry pod okiem 
trenerów?

– Kiedyś grałem w minigolfa i po 
trzech dołkach mi się nudziło, ale 
było to bardzo dawno temu. Na 
profesjonalnym polu nie grałem 
i z pewnością byłoby to ciekawe 
doświadczenie. Nie mówię nie. 

– Czego życzyć Janowi Błacho-
wiczowi?

– Zdrowia i mistrzowskiego pasa 
UFC. Mam nadzieję, że niebawem 
będziesz mógł go zobaczyć na mo-
ich biodrach.

Rozmawiał
Radosław CHMIELEWSKI
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