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Ani się obejrzeliśmy i mija kolejny rok znajomości z naszymi Czytelnikami. Za-
praszam Państwa do lektury 43. numeru naszego magazynu, który, mimo trudnych 
czasów, ukazuje się nadal, abyście mogli oderwać się na chwilę od swoich proble-
mów i spędzić z nami przyjemne chwile. 

Na początek zachęcam do przeczytania artykułu o pyrzowickim lotnisku. Okazu-
je się, że nasz port lotniczy stał się ważnym punktem na logistycznej mapie Polski 
w kontekście transportu sprzętu medycznego niezbędnego do walki z pandemią 
koronawirusa. Do Pyrzowic (do końca 2020 roku) przyleciało ponad trzy tysią-
ce metrów sześciennych sprzętu medycznego, w większości były to kombinezony 
ochronne oraz maski FFP3 o właściwościach antywirusowych i antybakteryjnych, 
a także pulsoksymetry i termometry.

Aż trudno uwierzyć, że w porównaniu z rokiem 2019 ilość wytworzonej zielonej 
energii w Polsce wzrosła o ponad 166 procent! Dzieje się to między innymi za 

sprawą paneli słonecznych zakładanych przez prywatne osoby. Skąd nagle taka popularność tych prywatnych mi-
nielektrowni? Otóż oprócz tego, że inwestycje te są dofinasowane, wytworzona energia cieplna w nadwyżce może 
być „zwracana” do sieci elektrycznej. Czyli najprościej rzecz ujmując to, co wytworzyliśmy w ramach tzw. zielonej 
energii, zwracamy w zamian za energię, która została przez nas pobrana z sieci. W ten sposób nasze rachunki za 
prąd mogą się nie tylko obniżyć, ale nawet zbilansować do zera. O warunkach, formach dofinansowania oraz całej 
procedurze przeczytacie Państwo w naszym magazynie. 

Polecam także kilka ciekawych wywiadów. Łukasz Pach był dyrektorem Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu, obecnie 
jest dyrektorem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. W obecnych czasach jest to szczególnie 
odpowiedzialna funkcja. Jakim jest dyrektorem? Jakie ma plany dotyczące WPR? O tym w bardzo ciekawej roz-
mowie z nim. 

Ponadto zapraszam do lektury wywiadów z Markiem Kościkiewiczem – muzykiem, wokalistą, kompozytorem, 
autorem tekstów, producentem muzycznym i założycielem zespołu „De Mono” oraz z Agnieszką Adamczewską 
– artystką, właścicielką wspaniałego głosu, autorką hitu „Na wszystko przyjdzie czas”, która w muzyce szuka 
prawdziwych emocji i swoich wartości. 

W naszym magazynie nie może zabraknąć informacji o golfowych turniejach. Tym razem przeczytacie Państwo, 
jak przebiegała pierwsza eliminacja Silesia Business & Life Golf Cup sezonu 2021, która odbyła się w Turcji.

Spragnionych egzotycznych podróży zapraszam z kolei na rozsłonecznioną wyspę Zakynthos, oblaną szmarag-
dowym Morzem Jońskim, którego błękit kontrastuje z zielenią sosnowych lasów oraz gajów oliwnych i pomarań-
czowych. 

Katarzyna Wojciechowska z kancelarii Duraj Reck i Partnerzy tym razem przybliża nam temat zabezpieczenia 
zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości z odroczonym terminem płatności.

A miłośnikom sportu polecam artykuł o Michale Pazdanie, 37-krotnym reprezentancie Polski, który kiedyś zna-
komitym występem przeciwko reprezentacji Niemiec zyskał nie tylko uznanie polskich kibiców, ale i dziennikarskie 
miano... ministra obrony narodowej.

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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SYLWETKA

Jesteśmy otoczeni dźwiękami muzyki
Marek KOŚCIKIEWICZ

Z Markiem Kościkiewiczem, muzykiem, wokalistą, kompozytorem, autorem 
tekstów, producentem muzycznym i założycielem zespołu „De Mono”, rozmawia 
Dominika Tkocz.

– „Autor sukcesu De Mono”, co 
to znaczy?

– Tak, jestem ojcem i matką „De 
Mono” (śmiech). Ten zespół powstał 
w mojej głowie jako przemyślana 
i całościowa koncepcja. Wynikało 
to między innymi z tego, że od za-
wsze odczuwałem potrzebę tworze-
nia muzyki w szerszym kontekście, 
w ramach pełnego projektu. Dlate-
go budując fundamenty „De Mono” 
skupiałem się nie tylko na muzyce 
czy repertuarze, ale też na pożąda-
nym stylu, wizerunku czy sposobie 
promowania zespołu. Jestem zwo-
lennikiem takiej „szkoły” w świecie 
muzyki, która zakłada, że na „bycie 
artystą” czy „tworzenie grupy mu-
zycznej” składa się wiele równie 
ważnych elementów. Z jednej strony 
jest to rzecz oczywista, czyli konkret-
ny zestaw utworów i teledysków ob-
razujących ich treść. Z drugiej stro-
ny kluczowa jest tak zwana otoczka 
sceniczna, a dalej przyjęta estetyka 
i forma jej prezentacji.

– „Otoczka sceniczna” to coś, co 
szczególnie zapada nam w pamięć 
podczas koncertów, a często też jest 
dominującym symbolem lub zna-
kiem rozpoznawczym artysty.

– W pewnym sensie występy sce-
niczne artystów muzyków są zbli-
żone do aktywności artystów akto-
rów. Zawsze rzecz sprowadza się 
do pewnej, wcześniej zaplanowanej, 
konwencji, która wpisuje się w wizję 
naszej osobowości scenicznej lub 
scenariusz. Niekoniecznie musi być 
ona zgodna z naszym sposobem by-
cia w życiu prywatnym. To po prostu 
dwa światy, w których jako artyści 
nie mamy obowiązku zachowywać 

się jeden do jednego. Scena rządzi 
się swoimi prawami.

– Wróćmy jednak do początków 
„De Mono” i Pana zamysłu…

– Byliśmy grupą ludzi, która po-
czątkowo zdecydowała się na współ-
pracę rozpatrywaną w kategoriach 
pasji. Oczywiście, jak już wspo-
mniałem, miałem w głowie szerszy 
koncept… Ale na samym początku 
głównym motorem napędowym na-
szych działań była miłość do mu-
zyki. Dosyć szybko okazało się, że 
piosenki, które napisałem, zbudowa-
ły na tyle dobry repertuar, że nasza 
pasja nabrała profesjonalnej formy. 
Wtedy też postanowiliśmy w pełni 
oddać się zawodowo muzyce. To 
też oznaczało dla nas zakończe-
nie wszystkich innych aktywności. 
W moim przypadku wymagało to za-
wieszenia działalności gospodarczej. 
Po ukończeniu studiów na Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie zajmo-
wałem się projektowaniem między 
innymi okładek książek, plakatów, 
ale i mebli czy wnętrz.

– Biorąc pod uwagę Pana zobo-
wiązania rodzinne w tamtym okre-
sie, to była odważna decyzja.

– Dosyć szybko się ożeniłem, bo 
w wieku 21 lat, i równie szybko 
urodziła się moja pierwsza córka. 
Wobec tego musiałem mojej rodzi-
nie zapewnić bezpieczeństwo. Jed-
nocześnie miałem przekonanie, że 
to właściwy moment i sprzyjające 
okoliczności, aby zaryzykować i za-
jąć się muzyką… A więc tym, czym 
pasjonowałem się od dziecka i tym, 
co chłonąłem w różnych formach 
w okresie swojego dojrzewania.

– Ryzyko się opłacało?
– Odczuwam zadowolenie, że dzi-

siaj jestem w tym właśnie miejscu 
w sferze zawodowej. Oczywiście 
te sukcesy były okupione określo-
nymi kosztami, jak to zwykle bywa 
w życiu. Z pewnością były one 
związane ze sprawami rodzinnymi. 
Praca muzyka jest wymagająca pod 
wieloma względami i angażująca 
czasowo. Nie zawsze łączy się z wy-
obrażeniem kobiety na temat ideal-
nego małżeństwa. Funkcjonowanie 
w świecie muzyki oznaczało na prze-
strzeni lat częste wyjazdy, dłuższe 
nieobecności w domu, a więc nienor-
mowany tryb pracy i trochę również 
taki styl życia. Sprawy rodzinne na 
tym cierpiały, choć starałem się robić 
wszystko, aby tak nie było. W samej 
historii „De Mono” było też trochę 
ślepych uliczek, czy w sensie reper-
tuarowym, czy w zakresie wyboru 
współpracowników.

– Dostrzega Pan równowagę 
między tym, co się udało, a tym, co 
nie do końca poszło zgodnie z pla-
nem?

– Chyba bym niczego nie zmienił 
w tym ciągu zdarzeń... Wśród nich 
było wiele wartościowych i niezwy-
kłych momentów. Pewnie gdybyśmy 
mieli wiedzę na temat tego, co nas 
niedługo spotka, to podejmowaliby-
śmy bardziej konstruktywne decyzje 
życiowe. Jednak w takich okolicz-
nościach nasza egzystencja chyba 
nie byłaby aż tak ciekawa. W tej fa-
zie życia, z racji wieku, podejmuję 
mniej decyzji pod wpływem chwili. 
Dziś bardziej bazuję na swoim do-
świadczeniu i wyczuciu zawodo-
wym. Dzięki temu jestem w stanie 
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w miarę szybko ocenić czy dane 
przedsięwzięcie muzyczne ma po-
tencjał i jest warte zaangażowania.

– W Pana dossier można zna-
leźć wiele interesujących wątków, 
jak na przykład ten związany 
z własnym studiem nagrań. Proszę 
o nim opowiedzieć.

– Od wielu lat prowadzę własne 
studio nagrań, które stanowi odręb-
ną przestrzeń zawodową w stosunku 
do mojego zaangażowania w „De 
Mono”. Przez studio przewinęło 
się wielu utalentowanych artystów, 
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którzy dzisiaj tworzą kanon pol-
skiej muzyki. Jednocześnie miałem, 
i wciąż mam, okazję współpracować 
z wieloma młodymi początkujący-
mi artystami. I to też jest dla mnie 
równie cenne doświadczenie. Każ-
da współpraca stanowi wyjątkową 
przygodę i wymaga indywidualne-
go podejścia. Odmienne założenia 
musiałem przyjąć gdy pracowa-
łem, jako kompozytor i autor tek-
stów, z Rafałem Brzozowskim czy 
Antkiem Smykiewiczem, a zupeł-
nie inne w relacji z zespołem „De 
Mono”. Oczywiście zawsze na po-
czątku wspólnie z artystą omawia-
my zasadniczy kierunek w pracy, 
ale jednocześnie do końca tego nie 
konkretyzujemy. Dzięki temu w tym 
procesie się nie ograniczamy. To 
oznacza, że nigdy do końca nie wie-
my, gdzie wspólnie dotrzemy w tych 
poszukiwaniach muzycznych. Ge-
neralną podstawą w mojej pracy jest 
nieustanne obcowanie z dźwiękami, 
melodią, aranżacją muzyczną. Jako 
szef wydawnictwa Zic Zac, co było 
drugą moją ważną rolą zawodową, 
chciałem natomiast, aby promocje 
płyt Kayah, Varius Manx, Stasz-
ka Soyki czy Elektrycznych Gitar 
były jak najbardziej oryginalne. To 
też przynosiło znakomite efekty ar-
tystyczne i pomagało w sprzedaży 
płyt tych wykonawców. Przed pod-
pisaniem kontraktu z BMG, jedną 
z pięciu największych światowych 
firm fonograficznych, które należą 
do koncernu Bertelsmanna, mieliśmy 
dziesięcioprocentowy udział w rynku 
fonograficznym w Polsce.

– Powiedział Pan kiedyś, że cią-
gle otacza nas muzyka. To dotyczy 
nie tylko artystów, prawda?

– Każdego dnia przecież jeste-
śmy otoczeni dźwiękami. Płyną one 
z radia, telewizji, naszego smartfona, 
ale są też obecne w wielu miejscach 
publicznych. Kontakt z muzyką od 
dziecka kształtuje nie tylko nasz 
gust muzyczny, ale też wrażliwość 
potrzebną w budowaniu współcze-

snego świata. Dlatego tak ważna jest 
edukacja muzyczna. Wydaje mi się, 
że dziś już tylko od rodziców zależy 
jej udział w programie nauki i wy-
chowania. Jednak nie wszyscy zdają 
sobie z tego sprawę, albo po prostu 
nie mają czasu lub środków na za-
pewnienie zajęć muzycznych swoim 
dzieciom.

– A co powoduje, że dany utwór 
muzyczny skutecznie dociera do 
naszej percepcji, a więc zostaje 
w niej na stałe?

– Każdy dobrze skomponowany 
utwór powinien mieć tzw. huk, czyli 
właśnie „coś”, co go wyróżnia na tle 
pozostałych. Ten wyróżnik powodu-
je, że piosenka, mówiąc przysłowio-
wo, wpada nam w ucho. Może to być 
refren, melodia, riff gitarowy, jedno 
zdanie, a może nawet jedno słowo, 
które pada w tym utworze. Świet-
nym tego przykładem jest motyw 
klaskania, które stało się znakiem 
rozpoznawczym jednej z piosenek 
Piotra Rubika. To po prostu element 
utworu, który potrafimy szybko roz-
poznać i równie szybko powiązać 

z konkretnym tytułem i artystą. Je-
stem przekonany, że piosenki, które 
przetrwają próbę czasu, to te z do-
brymi tekstami.

– Czy pamięta Pan jakieś wyjąt-
kowe okoliczności, w których ro-
dził się w Pana głowie pomysł na 
utwór?

– Wiele lat temu, gdy wracałem 
z pracy do domu, zostałem zaskoczo-
ny telefonem Janusza Zaorskiego, re-
żysera filmu „Szczęśliwego Nowego 
Jorku”. Zapytał mnie czy mogę przy-
gotować utwór, który „otworzy” ten 

SILESIA BUSINESS & LIFE10
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– Porozmawiajmy teraz o „Ma-
chinie” – był Pan założycielem tego 
kultowego czasopisma. Dlaczego 
ostatecznie nie udało się tego po-
mysłu na dłuższą metę realizować?

– Warunkiem, który postawił kon-
cern Bertelsmann podczas podpisy-
wania kontraktu z Zic Zac, było moje 
całkowite zaangażowanie w pracę 
BMG Ariola Poland i przekazanie 
wydawnictwa w inne ręce. Niezależ-
nie od dalszych losów czasopisma 
bezdyskusyjne jest to, że odegrało 
ważną rolę w muzycznej percepcji 
wielu młodych ludzi. Do dziś ucho-
dzi za wartościowy i unikatowy ma-
gazyn. Jestem z tego projektu bardzo 
dumny.

– Ważna rola w muzycznej per-
cepcji, ale też w kształtowaniu 
muzycznego smaku. Jak powin-
niśmy do tego podchodzić? Smak 
awangardy się ceni, ale nie zawsze 
jest ona gwarancją przetrwania na 
rynku muzycznym.

– Wybierając zawód artystyczny 
musimy mieć świadomość, że cza-

SILESIA BUSINESS & LIFE 11

film i będzie towarzyszyć scenie ob-
razującej Manhattan z lotu ptaka. Po 
tej rozmowie, będąc jeszcze w samo-
chodzie, w mojej głowie rozpoczął 
się proces twórczy. Od razu przyszły 
mi na myśl dwa nieco patetyczne 
utwory, jeden autorstwa Pink Floyd, 
drugi grupy U2… A gdy wjeżdżałem 
na parking pod swoim domem, to 
miałem już gotowy pomysł. Byłem 
pewien, że ważną rolę w tym utwo-

rze odegra perkusja, ale także, że 
pojawi się motyw gitarowy.
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sem kompromisy są w nim niezbęd-
ne. Chociaż słowo „kompromis” nie 
jest w tym przypadku najlepsze. 
Czasem chęć tworzenia czegoś 
bardzo wyszukanego trzeba 
zderzyć z realnymi preferen-
cjami odbiorców i kanonem 
danego gatunku muzyczne-
go, nawet jeśli jest niszo-
wy. Jeśli po drugiej stronie 
nie ma grupy osób zainte-
resowanej tym, co robimy, 
to niestety musimy szukać 
innej formy, która do niej 
dotrze. Te działania bar-
dziej podobne są do pro-
dukcji filmowej, a mniej do 
tak klasycznych sztuk, jak 
malarstwo czy rzeźba, gdzie 
ważna jest ich unikatowość. 
Generalnie funkcjonowanie na 
rynku muzyki jest dużym wyzwa-
niem, zwłaszcza, gdy bycie artystą 
traktujemy jako zawód i kluczowe 
źródło utrzymania. W takich okolicz-
nościach mamy szansę przetrwać na 
nim, jeśli zbudujemy własną publicz-
ność... A potem będziemy w stanie 
wyczuwać jej dalsze, czasem zmie-
niające się, potrzeby muzyczne lub 
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wciągnąć ją w nowe obszary, ciesząc 
się jej zaufaniem.

– Czy może Pan wskazać przy-
kład artysty, który dobrze radzi 
sobie na pograniczu muzycznej 
awangardy i mainstreamu?

– Może nie awangardy a alterna-
tywy do piosenek tworzonych na 
potrzeby radia. Obserwuję działania 
wielu artystów na polskiej scenie 
muzycznej, którzy starają się połą-
czyć te dwa kryteria w swojej twór-
czości. Jednak chyba najlepiej czyni 
to Dawid Podsiadło. Jest szanowny 
przez szeroką publiczność i „prefe-
rowany” przez ogólnopolskie roz-
głośnie radiowe, ale też doceniany 
w oczach krytyków czy w mediach 
branżowych. W świecie muzyki jest 
miejsce na wszystkie jej odmiany 
i kombinacje. Jednak to, na co się 
decydujmy jako artyści, musi być 

powiązane z naszymi indywidualny-
mi uwarunkowaniami, a więc moż-
liwościami i oczekiwaniami. Naj-
pierw musimy sobie odpowiedzieć 
na pytanie: „gdzie jestem zawodowo, 
a gdzie chcę być i dlaczego”.

– Trzeba też znaleźć się „w do-
brym miejscu i czasie”?

– Określiłbym to nieco inaczej. 
Warto mieć obok siebie kogoś, kto 
dzięki swoim kompetencjom czy 
swojemu doświadczeniu może nam 
doradzić, gdy zastanawiamy się nad 
naszym repertuarem, stylem muzycz-
nym czy wizerunkiem scenicznym. 
To uniwersalna reguła, która dzia-
ła niezależnie od branży, w której 
funkcjonujemy. Tak to wygląda na 
przykład w świecie sportu, w którym 
rola trenera jest kluczowa w rozwo-
ju kariery sportowca. Taki „ktoś” na 
pewno nastawi nasz zawodowy zegar 
prawidłowo. Stąd tak ważna jest rola 
producenta, bez którego nie powsta-
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łyby największe i najlepsze światowe 
płyty czy projekty muzyczne. W na-
szym kraju również funkcjonuje wie-
lu producentów, którzy mieli i mają 
decydujący wpływ na sukces wyko-
nawcy.

– Tacy doradcy pojawiają się 
zwłaszcza wokół młodych, świeżo 
upieczonych gwiazd, często lau-
reatów programów telewizyjnych 
typu talent show. Dobrze, że taka 
kuźnia talentów istnieje?

– Jestem ich zwolennikiem, bo już 
parokrotnie w takich programach 
udało się odkryć utalentowanych ar-
tystów, którzy weszli potem na rynek 
muzyczny odnosząc sukces. Oczywi-
ście tego typu produkcje telewizyjne 
mają swoją specyfikę i narrację. To 
musi być show na masową skalę, bo 
za nimi stoją określone cele marke-
tingowe do zrealizowania. Jednak ta-
kie programy są też dowodem na to, 
że syndrom Kopciuszka działa i ktoś 
niemalże z ulicy może w krótkim 
czasie zyskać popularność. Miałem 
też okazję brać udział, jako juror, 
w kilku takich przedsięwzięciach, 
między innymi w programie „Śpie-
waj i walcz!” razem z Krystyną 
Prońko i Markiem Tysperem.

– Z kolei ostatnie miesiące po-
kazują, że „w krótkim czasie” na-
sze położenie zawodowe może się 
zmienić na gorsze. Covid okiem 
artysty to raczej przykra perspek-
tywa…

– „Klimat” ostatnich miesięcy, 
z którym już się trochę oswoiliśmy, 
w nas wszystkich wzbudzał różne 
skrajne emocje. I działo się to zarów-
no w sferze zawodowej, jak i pry-
watnej. Przechodziliśmy od zasko-
czenia, szoku, przez zaprzeczenie, 
aż wreszcie w wielu przypadkach 
udawało się nam odkryć nowe moż-
liwości spędzania wolnego czasu czy 
realizowania się zawodowo. Okres 
lockdownu poświęciłem na czytanie 
książek i oglądanie filmów, ale też 
przybliżenie sobie sztuki montażu 



muzyki i filmu. Z perspektywy sek-
tora kultury chyba najgorsze było to, 
że nagle sposób „wyrażania się” w tej 
sferze i obcowania z nią został mocno 
ograniczony. Formuła bezpośrednie-
go kontaktu z odbiorcą zniknęła, kon-
certy zostały odwołane, publiczność 
zamknęła się w domach. W konse-
kwencji wszyscy twórcy w większym 
lub mniejszym stopniu odczuli pro-
blemy natury ekonomicznej.

– Czy jest jakaś perspektywa dla 
sektora kultury w dobie epidemii?

– W pierwszej fazie epidemii nasz 
sektor w niewielkim stopniu odczuł 
wsparcie ze strony Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Jednocześnie wiemy, że w innych 
krajach taka pomoc była oferowana. 
Mieliśmy poczucie, że jesteśmy trak-
towani trochę jako sektor „drugiej 
kategorii”. Zostały bowiem, mówiąc 
kolokwialnie, „uwolnione” impre-
zy sportowe, a sfera kultury wciąż 
czekała w zamrożeniu. To było nie-
sprawiedliwe. A jaka rysuje się przed 
nami przyszłość? Niestety, jest bar-
dzo niepewna. Część artystów bę-
dzie zmuszona do przebranżowienia 
się, bo nie wytrzyma finansowej 
stagnacji. Oczywiście w czasach 
„covidowskich” niemalże wszystkie 
grupy zawodowe oczekują wsparcia 
i są w trudnej sytuacji ekonomicznie. 
Jednak nie wszystkie tak głośno do-
magają się udzielenia pomocy.

– Jak długo możemy żyć bez kul-
tury w tym tradycyjnym wydaniu?

– Myślę, że nie do końca zdajemy 
sobie sprawę, co mógłby oznaczać 
upadek sektora kultury dla naszego 
kraju, społeczeństwa, ale i gospodar-
ki. Ta ostatnia sfera, którą wymie-
niłem wbrew pozorom jest bardzo 
powiązana z kulturą i różnego typu 
twórczością. Co więcej, gdy nie ma 
„kultury”, to nie ma demokracji. 
Kultura, sztuka czy muzyka budują 
wrażliwość społeczną, postawy oby-
watelskie i dobre relacje międzyludz-
kie. Uogólniając można powiedzieć, 
że dobrobyt państwa generują spo-
łeczności, które są wrażliwe na po-

trzeby różnych jej członków i które 
potrafią się komunikować na odpo-
wiednim poziomie.

– Odejdźmy od tematu epide-
mii. Jeśli miałby Pan teraz okazję 
usiąść przy stoliku, napić się kawy 
i dokonać swego rodzaju résumé 
dotychczasowej działalności zawo-
dowej, to w towarzystwie jakiego 
artysty by się Pan na to zdecydo-
wał?

– Byłby to na pewno Sting, lider 
zespołu The Police. Postrzegam go 
jako bardzo spełnionego artystę, któ-
ry oddycha pełną piersią, zarówno 
zawodowo, jak i prywatnie. Do tego 
prowadzi działalność charytatywną 
i jest otwarty na nowe inicjatywy. Od 
dawna z uwagą śledzę jego poczyna-
nia i bardzo go cenię.

– Co Pan chciałby jeszcze osią-
gnąć zawodowo, aby poczuć speł-
nienie?

– Na pewno na liście „spraw do 
załatwienia” jest rozwiązanie, przy-
krego dla mnie, problemu związane-
go z „De Mono”. Przyznaję, że tym 
atakiem na moją osobę jestem zaże-
nowany. Od dwunastu lat ciągamy 
się po sądach, tracąc czas i energię. 
Na tym cierpią nasi bliscy, zespół 
i oczywiście, nie ma co ukrywać, 
nasz budżet.

– A coś z kategorii bardziej opty-
mistycznych wyzwań?

– Z naszym wokalistą zespołu 
„De Mono” Tomkiem Korpantym 
przygotowujemy kolejną płytę. Wo-
bec tego sfinalizowanie prac nad 
nią, a potem jej promocję, zdecy-
dowanie można do takiej kategorii 
przypisać. Na pewno skupię się też 
na pracy w swoim studiu nagrań 
i współpracy z młodymi artystami. 
Co więcej, z moim wspólnikiem 
niedługo, bo w styczniu, otwieramy 
salę koncertową, która będzie połą-
czona z restauracją o nazwie „Scena 
Cegielnia”. Mam nadzieję, że w tym 
miejscu odbędzie się wiele niezwy-
kłych koncertów, które już w części 
zaplanowaliśmy.

– A w kategorii szerszych wy-
zwań, dla całej branży muzycznej 
i niekoniecznie związanych z trwa-
jącą epidemią – czy jest coś, co 
Pana w tym zakresie aktualnie nie-
pokoi lub też szczególnie buduje?

– Generalnie kwestią, która wyma-
ga nowego spojrzenia jest położenie 
polskiej muzyki w stosunku do tej, 
która napływa do nas z zagranicy. 
Dopiero gdy w stacjach radiowych 
i telewizyjnych będzie się pojawia-
ło więcej polskich utworów, zyskają 
one podobny status do tego, który od 
zawsze mają produkcje zagraniczne, 
nastawione na masowe preferencje 
odbiorców. Dlatego między innymi 
z tego powodu powstał Związek Za-
wodowy Muzyków Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Poprzez to gremium 
będziemy artykułować potrzeby na-
szego środowiska, ale też pomysły 
na rozwój naszej branży. Wszystkich 
muzyków namawiam do wstąpienia 
do tej organizacji.

– Jakie są to postulaty?
– Część z nich dotyczy rzeczy 

podstawowych, jak na przykład za-
bezpieczenia socjalnego czy prawa 
do emerytury. Sygnalizujemy też 
konieczność wprowadzenia w for-
mie ustawowej tzw. opłaty od smart-
fonów, która trafiałaby do całego 
środowiska artystycznego. Takie 
rozwiązanie obowiązuje w wielu 
krajach Europy. Niestety, od lat ten 
postulat pozostaje bez echa w se-
kretariacie Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, który jednym 
podpisem mógłby nam pomóc. Jest 
to efekt silnego lobbingu dużych, 
międzynarodowych koncernów, któ-
re produkują sprzęt elektroniczny. 
Te działania i wiele innych potrzeb-
nych rozwiązań na rzecz twórców 
i artystów, to praca wykonywana 
codziennie przez ZAiKS, którego je-
stem aktywnym członkiem oraz inne 
organizacje zbiorowego zarządu.

– W ramach podsumowania na-
szej rozmowy, ze względu na mało 
optymistyczną aurę, proszę Pana 
o jakąś pozytywną refleksję. Może 
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jakieś życzenie, które tchnie w nas 
trochę nadziei?

– Chciałbym, abyśmy wszyscy 
powrócili z czasem do normalności 
w każdej sferze naszych aktywności. 
Mam też nadzieję, że nasze marze-
nia, niezależnie od tego z czym są 
związane, znajdą się w polu naszych 
możliwości. A może niektóre z nich, 
wyjątkowe, choć niedostrzegane, uda 
się nam dopiero odkryć? Z kolei bar-
dziej prywatnie chciałbym, aby ilość 
pracy, wykonywana przeze mnie co-
dziennie od kilkudziesięciu lat, prze-
łożyła się na stabilizację i równowa-
gę w życiu prywatnym. Dopiero od 
kilku lat czuję, że to jest możliwe.

– Dziękuję za rozmowę.

Foto: Monika Szałek, studio archiwum domowe, 
Maciej Cioch
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Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze
Katowice Airport silne w lotniczym cargo
Od marca 2020 roku lotnictwo cywilne zmaga się z największym kryzysem 

w historii, który został wywołany przez pandemię koronawirusa. Sytuacja 
jest bezprecedensowa i ma charakter globalny. Międzynarodowa Rada Por-
tów Lotniczych (ACI World) szacuje, że w 2020 roku lotniska na całym świe-
cie obsłużą zaledwie 3,6 miliarda podróżnych, to jest aż o 5,6 miliarda mniej 
w porównaniu z 2019 rokiem. 

Negatywne efekty pandemii 
dotknęły też krajową branżę lot-
niczą. Według danych Związku 
Regionalnych Portów Lotniczych 
od stycznia do września 2020 
roku z czternastu polskich lotnisk 
skorzystało 12,7 mln podróżnych, 
to jest aż o 24,8 mln mniej (-66 
proc.) w porównaniu z tym sa-

mym okresem minionego roku. 
W czasie załamania ruchu pasa-
żerskiego w najlepszej sytuacji 
znajdują się te porty, które posta-
wiły na dywersyfikację infrastruk-
tury, a tym samym mogą obsługi-
wać także ruch towarowy, który, 
w przeciwieństwie do przewozów 
pasażerskich, nie był ograniczany 

administracyjnymi zakazami. Li-
derem w segmencie cargo wśród 
polskich lotnisk regionalnych od 
wielu lat jest Katowice Airport. 

Górnośląskie Towarzystwo Lot-
nicze SA od lat dynamicznie roz-
wija infrastrukturę pyrzowickiego 
lotniska. Dzięki konsekwentnie 
realizowanemu, długofalowemu 
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planowi rozbudowy Katowice 
Airport dysponuje zdywersy-
fikowaną infrastrukturą, która 
umożliwia obsługę zarówno ru-
chu pasażerskiego, jak i cargo, 
a także pozwala na prowadzenie 
zaawansowanych przeglądów 
technicznych samolotów. W la-
tach 2007–2020 zrealizowano ta-
kie projekty inwestycyjne, jak: 
nowa droga startowa z systemem 
dróg kołowania, płyty postojowe, 
terminal pasażerski C, nowa baza 
do obsługi technicznej samolo-
tów. W południowo-wschodniej 
części portu stworzono nową 
strefę cargo. W 2016 roku uru-
chomiono nowy terminal towaro-
wy o powierzchni 12 tys. m kw. 
Od strony południowej obiektu 
powstał duży parking z drogami 
wewnętrznymi, a po północnej 

płyta postojowa dla frachtowców 
o powierzchni prawie 9 hektarów. 

Dzięki nowoczesnej infrastruk-
turze do obsługi ruchu towarowe-
go, położeniu blisko skrzyżowa-
nia dwóch autostrad i na zapleczu 
największego w Polsce regionu 
przemysłowego, Katowice Air-
port od lat umacnia się na pozycji 
lidera wśród krajowych portów 
regionalnych w segmencie prze-
wozów cargo. W 2019 roku z i do 
Pyrzowic przetransportowano 
20 123 ton frachtu. Bazy pro-
wadzą tutaj największe 
firmy specjalizujące się 
w lotniczym transpor-
cie ładunków, mowa 
o DHL Express , 
FedEx/TNT, UPS 
i  Amazonie . 
K a ż d y 

z tych podmiotów realizuje kilka 
razy w tygodniu regularne rejsy 
towarowe pomiędzy Pyrzowicami 
a wybranymi europejskimi lotni-
skami. 

W trakcie pandemii koronawi-
rusa Górnośląskie Towarzystwo 
Lotnicze SA nie traciło czasu 
i sfinalizowało umowę z kolejnym 
najemcą powierzchni pyrzowic-
kiego terminalu towarowego, to 

17SILESIA BUSINESS & LIFE
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jest Lufthansą Cargo. Począwszy 
od 4 stycznia 2021 roku ładunki 
klientów Lufthansy Cargo trans-
portowane z i do Polski konso-
lidowane będą w Pyrzowicach. 
Dzięki uruchomieniu pojedyn-
czego punktu integracji frachtu 
w modelu RFS (Road Feeder Se-
rvice) możliwe będzie zwiększe-
nie liczby oferowanych połączeń 
z Polski do dwóch głównych baz 
Lufthansy Cargo funkcjonują-
cych na lotniskach we Frankfurcie 
i Wiedniu. Ponadto dzięki współ-
pracy z lokalnym agentem obsłu-
gi naziemnej w Katowice Airport 
cały proces logistyczny będzie 
wydajniejszy, co skutkować bę-
dzie znaczną oszczędnością cza-
su, zwłaszcza w przypadku prze-
syłek tranzytowych. W Katowice 

Airport konsolidowane będą ła-
dunki nie tylko z Polski, ale tak-
że z zagranicznych punktów we 
Lwowie, Koszycach oraz Ostra-
wie.

Nowoczesna infrastruktura py-
rzowickiego lotniska do obsługi 
cargo sprawiła, że port stał się 
ważnym punktem na logistycz-
nej mapie Polski w kontekście 
transportu sprzętu medycznego 
niezbędnego do walki z pande-
mią koronawirusa. Zabrzańska 
firma ZARYS uruchomiła most 
powietrzny pomiędzy Chinami 
a Katowice Airport. Do końca 
grudnia 2020 roku odbyło się pięć 
rejsów, które realizowane były 
głównie jednymi z największych 
samolotów towarowych świata – 
An-124 Rusłan. Łącznie do Py-
rzowic przyleciało ponad 3 000 
metrów sześciennych sprzętu 
medycznego, w większości były 
to kombinezony ochronne oraz 
maski FFP3 o właściwościach an-
tywirusowych i antybakteryjnych, 
a także pulsoksymetry i termome-
try. 
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Pomimo pandemii koronawi-
rusa rok 2020 w segmencie prze-
wozów cargo będzie w Katowice 
Airport rekordowy, z i do Pyrzo-
wic zostanie przewiezione ponad 
20 tysięcy ton frachtu. W 2021 
roku, dzięki pozyskaniu nowego 
kontrahenta w postaci Lufthansy 
Cargo, wynik ten zostanie wy-
raźnie poprawiony. Jednocześnie 
GTL SA kontynuuje proces dy-
wersyfikacji dostarczanej infra-
struktury. Trwa rozbudowa i prze-
budowa terminalu pasażerskiego 
B, która zakończy się w drugim 
kwartale 2021 roku. Powstaje 
także nowa płyta postojowa o po-
wierzchni ponad 6,6 hektara. Jest 
to pierwszy etap rozbudowy bazy 
do obsługi technicznej samolo-
tów. Grunty znajdujące się po 
południowej stronie nowej pły-
ty przeznaczone są pod budowę 
dwóch hangarów. Pierwszy z nich 
powstanie do końca 2022 roku.

Tekst i foto:
Piotr ADAMCZYK,

PR Manager Katowice Airport
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EKO– SILESIA
„50 kW na start” – runda 2

Jak podaje Krajowy System Elektroenergetyczny, moc zainstalowanej fotowoltaiki w Polsce 
na dzień 1 października 2020 roku wyniosła 2682,7 MW i jest większa o 154,33 MW niż miesiąc 
wcześniej. Odnawialne Źródła Energii stały się więc faktem. W porównaniu z rokiem 2019 ilość 
wytworzonej zielonej energii wzrosła o ponad 166 procent.

przede wszystkim do osób indy-
widualnych, montowanie paneli 
fotowoltaicznych stało się bardzo 
popularne.

Samo dofinansowanie do inwe-
stycji to jednak nie wszystko. Wy-
tworzona energia cieplna w nad-
wyżce może być „zwracana” do 
sieci elektrycznej. Czyli najpro-
ściej rzecz ujmując to, co wytwo-
rzyliśmy w ramach tzw. zielonej 
energii, zwracamy w zamian za 
energię, która została przez nas 
pobrana z sieci. W ten sposób na-
sze rachunki za prąd mogą się nie 
tylko obniżyć, ale nawet zbilanso-
wać do zera. Zasady rozliczenia są 
bardzo proste. Mając np. instala-
cję o mocy do 10 kWp, bez opłat 
możemy odebrać 80 proc. tego co 
oddaliśmy. 

Najbardziej popularne stały się 
panele słoneczne dla osób prywat-
nych. Jeszcze kilka lat temu tego 
typu rozwiązania nie cieszyły się 
dużym zainteresowaniem w na-
szym kraju. Głównie ze względu 
na znaczne koszty inwestycji, 
a także przekonanie, że polski kli-
mat i brak nasłonecznienia przez 

cały rok nie sprzyjają tego typu 
inwestycjom.

Dzięki wsparciu finansowemu, 
które proponuje m.in. Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach w ramach ogólnopolskiego 
wsparcia poprzez program „Czy-
ste powietrze”, skierowanego 
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Historia fotowoltaiki 
Roczny strumień energii pro-

mieniowania słonecznego docie-
rającego do powierzchni Ziemi 
przekracza trzydzieści tysięcy razy 
światowe roczne zapotrzebowanie 
na energię. Przy słonecznym bez-
chmurnym dniu słońce dostarcza 
energię o wartości 1000 W/m2. 

Wydawać by się mogło, że fo-
towoltaika to współczesny wy-
nalazek – nic bardziej mylnego. 
Historia ogniw sięga XIX wieku. 
Zawdzięczamy to francuskiemu fi-
zykowi Alexandrowi Edmondowi 
Becquerelowi, który w roku 1839 
roku eksperymentując z elektro-
dami metalowymi i elektrolitem 
dokonał odkrycia, które zapocząt-
kowało prace nad fotowoltaiką. 
W 1904 roku znany wszystkim Al-

bert Einstein opublikował swo-
ją pracę opisującą naturę światła 
i efekt fotowoltaiczny. Za to wła-
śnie odkrycie Einstein zdobył Na-
grodę Nobla.

W rozwoju tej niezwykłej dzie-
dziny udział miał również nasz 
polski uczony Jan Czochralski, 
który w roku 1918 odkrył metodę 
produkcji krzemu monokrystalicz-
nego. Dzięki temu odkryciu moż-
liwe było wytwarzanie monokry-
stalicznych ogniw słonecznych. 
Pierwsze takie ogniowo powstało 
w 1941 roku. 

Armia amerykańska wraz z Air 
Force w 1958 roku postanowi-
ła również wykorzystać ogniwa 
fotowoltaiczne w ściśle tajnym 
projekcie orbitujących wokół Zie-
mi satelitów. Jednak ostatecznie, 
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gdy marynarka wojenna otrzymał 
zadanie uruchomienia pierwsze-
go satelity Vanguard, twierdząc, 
że ogniwa słoneczne nie są zna-
ną technologią, zdecydowała się 
jednak użyć baterii chemicznych. 
Ostatecznie dzięki determinacji 
doktora Hansa Zieglera w satelicie 
Vanguard I zastosowano podwój-
ny system zasilania krzemowymi 
ogniwami słonecznymi i bateria-
mi chemicznymi. Zgodnie z prze-
widywaniami naukowca baterie 
chemiczne przestały działać już 
po tygodniu, podczas, gdy krze-
mowe ogniwa nie zawiodły przez 
kilka lat.

Lata 60. ubiegłego wieku dzięki 
projektom NASA przyniosły praw-
dziwy rozkwit fotowoltaiki pomi-
mo ogromnych kosztów.
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Dzięki wszystkim tym odkry-
ciom oraz determinacji naukowców 
współcześnie ogniwa fotowolta-
iczne osiągają sprawność zamia-
ny energii słonecznej w energię 
cieplną na poziomie 20 procent. 
W ostatnich latach fotowoltaika 
przeżywa prawdziwy renesans. 
Z danych Krajowego Systemu 
Energetycznego wynika, że w tym 
systemie pracuje już ponad 155 000 
mikroinstalacji fotowoltaicznych. 
Odpowiednio w latach 2018 i 2019 
przyłączono 27 000 i 100 000 no-
wych instalacji o łącznej mocy 647 
MWp (megawat mocy szczytowej 
stanowi miarę możliwości – mocy 
nominalnej – ogniw i modułów 
słonecznych). Biorąc pod uwagę 
nieograniczony na dzień dzisiejszy 
potencjał najjaśniejszej z gwiazd 
– Słońca – przewiduje się, że foto-
woltaika będzie najbardziej rozpo-
wszechnionym źródłem energii od-
nawialnej. Szacuje się, że do roku 
2022 moc pozyskana z udziałem 
paneli słonecznych będzie wynosić 
150 GWp.

„50 kW na start”

Do tej pory z tego typu wsparcia 
mogły korzystać jedynie osoby fi-
zyczne oraz, w określonych przy-
padkach, wspólnoty mieszkaniowe. 
Wojewódzki Fundusz w Katowi-
cach zdecydował się jednak wyjść 

naprzeciw mikro, małym i śred-
nim przedsiębiorstwom z nasze-
go regionu uruchamiając od 1 
października br. program „50 kW 
na start”. Jest to odpowiedź na 
rosnące zainteresowanie ekoro-
związaniami w zakresie ochrony 
powietrza przez sektor MŚP. To 
pierwszy tego typu projekt, który 
został wprowadzony przez kato-
wicki Fundusz. 

Dofinansowanie w formie do-
tacji i niskooprocentowanej po-
życzki wynosi do 100 proc. kosz-
tów kwalifikowanych. Łącznie 
Fundusz przeznaczył na ten cel 
10 mln zł, z czego 1 mln to do-
tacje.

Nabór wniosków odbywa się 
w rundach. Pierwsza z nich za-
kończyła się 31 października br. 
Kolejna rozpoczęła się 1 listo-
pada i potrwa do 30 listopada, 
a ostatnia odbywać się będzie od 
1 do 31 grudnia br. Dofinansowa-
niu podlegać będą przedsięwzię-
cia polegające na zabudowie mi-
kroinstalacji fotowoltaicznych, tj. 
instalacji o mocy do 50 kW.

Koszty kwalifikowane 
i niekwalifikowane

Zgodnie z informacjami zawar-
tymi w Załączniku do „Szcze-
gólnych zasad dofinansowania 
w celu realizacji Programu „50 

kW na start” do kosztów kwalifi-
kowanych można zaliczyć:

- zakup i montaż instalacji fo-
towoltaicznych, tzn. ogniwa foto-
woltaiczne, konstrukcja wsporcza, 
aparatura kontrolno-pomiarowa; 
moduły fotowoltaiczne powin-
ny posiadać jeden z certyfikatów 
zgodności z normą: PN-EN 61215 
„Moduły fotowoltaiczne (PV) 
z krzemu krystalicznego do zasto-
sowań naziemnych – Kwalifikacja 
konstrukcji i aprobata typu” lub 
PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe 
naziemne moduły fotowoltaiczne 
(PV) – Kwalifikacja konstrukcji 
i zatwierdzenie typu” lub z norma-
mi równoważnymi, wydany przez 
właściwą jednostkę certyfikującą.

Norma zgodności PN-EN 61215 
Moduły fotowoltaiczne (PV) 
z krzemu krystalicznego do za-
stosowań naziemnych – Kwali-
fikacja konstrukcji i aprobata 
typu jest jedną z podstawowych 
norm paneli fotowoltaicznych 
i dotyczy tylko modułów krzemo-
wych. Panele takie nazywane są 
ogniwami fotowoltaicznymi I ge-
neracji. Stanowią ok. 82 proc. ca-
łego rynku ogniw. Każdy moduł, 
aby został dopuszczony na rynek, 
musi przejść serię pozytywnych 
testów i badań sprawdzających 
charakterystykę elektryczną i ter-
miczną modułu. Moduły podda-
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wane są m.in. testom wytrzymało-
ści i sprawności w rzeczywistych 
warunkach zewnętrznych przy 
narażeniu na warunki klimatyczne. 
Bardzo ważnym elementem, który 
jest sprawdzany podczas testów 
jest określenie stopnia upływności 
prądowej w warunkach wilgoci. 
Moduł może otrzymać normę tylko 
i wyłącznie wtedy, kiedy wszystkie 
przeprowadzone pojedyncze bada-
nia dały wynik negatywny, deficyt 
maksymalnej mocy wyjściowej 
nie przekroczył 8 proc. oraz nie 
stwierdzono żadnych poważnych 
widocznych uszkodzeń.

Do pozostałych kosztów kwali-
fikowanych zgodnie z wytycznymi 
zaliczamy:

- inne koszty niezbędne do uzy-
skania efektu ekologicznego, o ile 
Fundusz uzna je za zasadne;

- podatek VAT uznawany jest za 
koszt kwalifikowany w sytuacji, 
gdy stanowi on koszt ponoszony 
na realizację zadania, a beneficjent 
nie ma możliwości jego odliczenia 
lub odzyskania na mocy odrębnych 
przepisów.

UWAGA! Pamiętać należy, że 
podatek VAT uznawany jest za 
koszt kwalifikowany w sytuacji, 
gdy stanowi on koszt ponoszony 

na realizację zadania, a beneficjent 
nie ma możliwości jego odliczenia 
lub odzyskania na mocy odrębnych 
przepisów.

Do kosztów niekwalifikowanych 
zaliczamy:

- zakup gruntu, przygotowanie 
terenu pod realizację zadania,

- ogrodzenie terenu,
- budowę dróg dojazdowych 

(w tym tymczasowych),
- budowę nowych słupów oświe-

tlenia zewnętrznego,
- wynagrodzenie pracowników 

zatrudnionych przez wniosko-
dawcę,

- opracowanie dokumentacji pro-
jektowej/technicznej stanowiącej 
element realizowanej inwestycji, 

- nadzór nad realizacją inwesty-
cji, obsługę geodezyjną.

Warunki dofinansowania

Do głównych warunków dofi-
nansowania przez WFOŚ zaliczyć 
należy:

1. lokalizację zadania – dofinan-
sowaniu podlegają tylko te inwe-
stycje, które znajdują się na terenie 
województwa śląskiego,

2. wywiązywanie się przez wnio-
skodawcę z obowiązku wnoszenia 

opłat za korzystanie ze środowiska 
oraz administracyjnych kar pie-
niężnych, stanowiących przychody 
Funduszu, a także, gdy wywiązuje 
się ze zobowiązań względem Fun-
duszu.

UWAGA! Opłaty za korzystanie 
ze środowiska to obowiązek pono-
szenia opłat za korzystanie ze śro-
dowiska wynikających z ustawy 
Prawo ochrony środowiska, doty-
czy tylko opłat za wprowadzanie 
gazów lub pyłów do powietrza (np. 
zużycie paliwa w samochodach 
służbowych, zużycie paliwa i emi-
sja w razie posiadania instalacji, 
które generują gazy i pyły, zuży-
cie paliwa i emisja w kotłowniach, 
zużycie czynników w klimatyzato-
rach, itp.).

Nie wnosi się opłat za korzystanie 
ze środowiska, których roczna wy-
sokość dla jednego rodzaju korzy-
stania ze środowiska nie przekracza 
800 zł. Natomiast gdy roczna wy-
sokość takiej opłaty nie przekracza 
100 zł, nie przedkłada się także 
wykazów o zakresie korzystania ze 
środowiska (art. 289 ustawy – Pra-
wo ochrony środowiska).

3. Fundusz udziela dofinanso-
wania po udokumentowaniu przez 

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”
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wnioskodawcę zbilansowania 
kosztów realizacji zadania,

4. Fundusz finansuje koszty 
kwalifikowane zadania wskazane 
w harmonogramie rzeczowo-fi-
nansowym, które zostały ponie-
sione po dacie złożenia wniosku 
o udzielenie dofinansowania, o ile 
zostanie zawarta umowa z Fundu-
szem o dofinansowanie. Za datę 
poniesienia kosztu uznaje się datę 
wystawienia faktury i związanych 
z nimi potwierdzeniami zapłaty,

5. Fundusz nie będzie rozpa-
trywał wniosków o dofinanso-
wanie złożonych po zakończe-
niu zadania,

6. Fundusz udziela dofinanso-
wania bez pobierania prowizji 
i dodatkowych opłat,

7. beneficjent Funduszu zobo-
wiązany jest do stosowania prze-
pisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, w tym zasa-
dy równego traktowania, 
uczciwej konkurencji 
i przejrzystości, 

zadania wskazanej w umowie 
z Funduszem,

11. Fundusz ma prawo do kon-
troli przedsięwzięcia na każdym 
etapie jego realizacji oraz w okre-
sie trwałości zadania.

Forma dofinansowania

Wojewódzki Fundusz udziela do-
finansowania na przedsięwzięcia, 
których koszt całkowity nie prze-
kracza 350 000 zł. Intensywność 

dofinansowania:

dusz stosuje tylko koszty kwali-
fikowane.

Terminy, forma i miejsce 
składania wniosków

1. Terminy składania wniosków 
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu 
ustalił w trzech rundach:

Runda I: 1.10.2020 – 30.10.2020 
– runda zakończona

Runda II: 1.11.2020 – 30.11.2020 
R u n d a  I I I :  1 . 1 2 . 2 0 2 0  – 

31.12.2020 
O g ł o - s z e n i e  o  n a b o r z e 

wniosków zamiesz-
cza się na stronie inter-

netowej Funduszu. Zarząd 
Funduszu może podjąć decyzję 

o zakończeniu naboru wniosków 
albo wstrzymaniu naboru wnio-

sków przed upływem ustalonych 
terminów.

2. Wnioski o dofinansowanie 
(w tym załączniki) mają być doku-
mentami opatrzonymi podpisem 
i pieczęciami wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty należy 
dostarczyć do siedziby Biura Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach do dnia zakoń-
czenia naboru do godziny 15.30. 
O zachowaniu terminu decyduje 
data i godzina wpływu wniosku 
do Funduszu. Biorąc pod uwa-
gę obecną sytuację epidemicz-
ną w kraju WFOŚ zaleca, aby 
wnioski były przesyłane pocztą 
tradycyjną lub za pomocą firmy 
kurierskiej. 

3. Wnioski, które wpłyną do 
Funduszu przed lub po wyznaczo-
nym terminie, pozostawia się bez 
rozpatrzenia.

Procedura wyboru 
przedsięwzięć

1. Dofinansowanie otrzymają za-
dania, które uzyskają min. 50 proc. 
punktów możliwych do uzyskania 
w ramach danego rodzaju przedsię-
wzięć.
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o których mowa w art. 3 ust. 
3 tej ustawy,

8. beneficjent Funduszu 
zobowiązany jest do pro-
mowania otrzymanego wsparcia 
zgodnie z warunkami zawartymi 
w umowie z Funduszem oraz zgod-
nie z instrukcją dostępną na stronie 
internetowej Funduszu,

9. beneficjent, któremu udzielo-
no dofinansowania na realizację 
przedsięwzięcia w ramach niniej-
szego programu nie może dodat-
kowo ubiegać się o dofinansowanie 
tego samego przedsięwzięcia ze 
środków Funduszu na innej pod-
stawie niż niniejszy program,

10. okres trwałości zadania wy-
nosi pięć lat od daty zakończenia 

1. do 100 proc. kosztów kwalifi-
kowanych zadania w tym:

a) w formie pożyczki w wysoko-
ści 90 proc. udzielonego dofinan-
sowania,

b) w formie dotacji do 10 proc. 
udzielonego dofinansowania,

2. warunkiem udzielenia przez Wo-
jewódzki Fundusz dofinansowania 
w formie dotacji jest skorzystanie 
z dofinansowania w formie pożyczki 
w ramach niniejszego programu,

3. do obliczenia wysokości do-
finansowania Wojewódzki Fun-
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2. Jeżeli projekty otrzymają rów-
ne liczby punktów o kolejności 
wyboru projektów będzie decy-
dował niższy wskaźnik kosztowy: 
koszt całkowity zadania/moc zain-
stalowanej instalacji [zł/kW].

3. Po wyczerpaniu alokacji lub 
po wstrzymaniu naboru wniosków 
Zarząd Funduszu może podjąć de-
cyzję o umieszczeniu zadania na 
liście rezerwowej. Dofinansowanie 
takiego zadania będzie możliwe 
w przypadku zwiększenia alokacji 
środków lub wystąpienia wolnych 
środków finansowych.

4. Po dokonaniu przez Fundusz 
weryfikacji formalnej i meryto-
rycznej wniosku o dofinansowanie 
i stwierdzeniu konieczności jego 
uzupełnienia lub złożenia wyja-
śnień, wnioskodawca zostanie 
o tym fakcie poinformowany pi-
semnie (drogą pocztową) lub fak-
sem lub mailem wraz z podaniem 
terminu dostarczenia do Biura Fun-
duszu dokumentów (maksymalnie 
do 30 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania wezwania do dostar-
czenia uzupełnienia lub złożenia 
wyjaśnień do dnia wpłynięcia do-
kumentów do Funduszu).

5. Dopuszcza się złożenie uzu-
pełnienia lub wyjaśnień do wnio-
sku o dofinansowanie na wezwanie 
Funduszu. Dokumenty uzupełnia-
ne bez wezwania Funduszu do ich 
złożenia mogą być brane pod uwa-

gę w uzasadnionych przypadkach. 
6. W przypadku dokonania przez 

wnioskodawcę uzupełnienia lub 
złożenia wyjaśnień w wyznaczo-
nym terminie, wniosek o dofinan-
sowanie jest poddawany ponownej 
ocenie pod względem zgodności 
z kryteriami dostępu.

7. W przypadku nieuzupełnienia 
dokumentów lub niezłożenia wy-
jaśnień w wyznaczonym terminie 
wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

8. O decyzji właściwego organu 
Funduszu wnioskodawca jest in-
formowany pisemnie w terminie 
do 30 dni kalendarzowych od daty 
jej podjęcia.

Wypłata przyznanego dofinan-
sowania nastąpi po złożeniu przez 
beneficjenta dokumentów, zgodnie 
z instrukcją rozliczenia dostępną 
na stronie internetowej Funduszu, 
po ustanowieniu zaakceptowanego 
przez Fundusz prawnego zabezpie-
czenia jego spłaty. Zabezpiecze-
niem dotacji będzie weksel własny 
in blanco.

Zielona energia dla sektora mi-
kro, małych i średnich przedsię-
biorstw to atrakcyjna perspektywa 
nie tylko pod względem finan-
sowym, która pozwoli na dużą 
oszczędność w zużyciu prądu 

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”

w firmie, ale także wpłynie po-
zytywnie na budowanie zielone-
go wizerunku firmy. Na naszym 
rodzimym rynku już znajdują się 
firmy, które pokazują, że korzysta-
nie z Odnawialnych Źródeł Ener-
gii jest możliwe. Przy wsparciu 
WFOŚ przedsiębiorcy będą mieli 
możliwość dalszego rozwoju oraz 
budowania ekowizerunku. 

A.K. 
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Diament, który nie został oszlifowany
SYLWETKA

Łukasz PACH

– Dobrze Pan sypia w ostatnim 
czasie?

– Bardzo dobrze, ale zdecydowa-
nie za krótko. Kładę się po północy, 
kiedy telefon milknie, a budzę się 
odbierając następny bladym świ-
tem… 

– Telefon sam milknie czy po 
północy wyłącza go Pan całkowi-
cie? 

– Nie, nie. Nie wyłączam telefonu 
nigdy. Niepisana zasada – dyrektor 
pracuje 24 godziny na dobę przez 
siedem dni w tygodniu. Obecna 
sytuacja pandemiczna zmusza do 
ciągłego koordynowania pracy Po-
gotowia Ratunkowego. 

– Jest ciężko?
– Tak. Liczyłem się z tym, że bę-

dzie to wyzwanie, ale przyznaję – 
nie spodziewałem się, że aż takie 
duże…

– Po trzech miesiącach chce się 
Pan poddać?

– Absolutnie! Proszę pamiętać, że 
nie po to podejmuję się kolejnych 
zadań, by potem, gdy przyjdą trud-
ności, rezygnować. Jestem na progu 
swojej zawodowej kariery i ciągle 
się uczę od moich starszych kole-
gów dyrektorów.

– Początek kariery to chyba już 
jest za Panem. Ma Pan przecież 
spore doświadczenie, bo kiero-
wał Pan Szpitalem Chorób Płuc 
w Orzeszu, a teraz w wieku 35 lat 
zarządza największym w Polsce 

Pogotowiem Ratunkowym.
– Lubię sobie stawiać poprzeczkę 

coraz wyżej i podejmować wyzwa-
nia. Dziękuję Zarządowi Wojewódz-
twa Śląskiego, który obdarzył mnie 
wielkim zaufaniem powierzając 
mi jedną z kluczowych placówek 
ochrony zdrowia w województwie.

– Trafił Pan jednak na fatalny 
moment. Zarządzanie taką insty-
tucją jak Pogotowie Ratunkowe 
nigdy nie było łatwe, ale teraz, 
w czasie pandemii koronawirusa, 
pewnie jest jeszcze bardziej skom-
plikowane.

– Rozpoczynając pracę jako dy-
rektor obrałem sobie za cel uspraw-
nienie całej jednostki i wdrożenie 
wielu innowacji. O katowickim 
WPR mówiło się „relikt przeszło-
ści”, chcę, by ta opinia na dobre 
odeszła w niepamięć. Dążę do przy-
stosowania placówki do aktualnej 
rzeczywistości. Obrałem sobie za cel 
reorganizację administracji. Obecnie 
jej struktura jest tak nieczytelna, że 
sposób zarządzania wieloma komór-
kami organizacyjnymi całkowicie 

Rozmowa z Łukaszem Pachem, dyrektorem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Ka-
towicach. Funkcję dyrektora WPR 35-letni Łukasz Pach objął 1 września 2020 r. Wcześniej 
kierował Szpitalem Chorób Płuc w Orzeszu.

się rozmywa. Naprawa tego w nie-
dalekiej przyszłości jest niezbędna. 
Ambitnych planów jest wiele, ale 
aktualnie walczymy z pandemią i na 
wszystko potrzeba czasu. Mam to 
szczęście, że bardzo życzliwa jest 
Rada Społeczna WPR, która mnie 
wspiera i rozumie konieczność 
wprowadzania zmian.

– Z czym jest Panu teraz naj-
trudniej, oczywiście poza tym, że 
krótko Pan śpi?

– Uwielbiam spotykać się z pra-
cownikami, budować relację. Sam 
fakt, że mam ich pod sobą 1200 
utrudnia ten kontakt, a gdy dojdzie 
do tego jeszcze pandemia, to spra-
wa jeszcze bardziej się komplikuje. 
Druga trudność to niewyobrażalny 
wzrost kosztów. Weźmy na przykład 
zużycie środków ochrony indywi-
dualnej, które wzrosło kilkakrotnie. 
Proszę sobie wyobrazić, że jeśli na 
jednym dyżurze jest dwieście wyjaz-
dów do pacjentów z podejrzeniem 
koronawirusa, to zużywamy około 
450 kombinezonów. Szybko można 
policzyć, jak olbrzymie są to ilości. 
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Dla budżetu pogotowia ratunkowego 
jest to, mówiąc kolokwialnie, do za-
rżnięcia. Mnóstwo ludzi dobrej woli 
otwarło dla nas swoje serca – przy-
wozili nam obiady, zabezpieczali 
nas w maseczki, środki ochrony 
osobistej i dezynfekujące. Jesteśmy 
im za to bardzo wdzięczni. Jednak 
znaczną część kosztów musimy po-
nieść sami. Pamiętajmy, że ratownik 
medyczny, żeby mógł być skuteczny, 
musi się czuć bezpiecznie. 

– Pandemia spowodowała pew-
nie, że zwiększyła się też często-
tliwość waszych wyjazdów do 
pacjentów? (W trakcie naszej roz-
mowy na terenie WPR nie przeby-
wała ani jedna karetka, dopiero po 
zakończeniu wywiadu jedna z nich 
wróciła z wyjazdu – przyp. red.)

– Mamy teraz w Polsce wiele ob-
ostrzeń. Lekarze POZ-tu, a przynaj-
mniej część z nich, udzielają jedynie 
teleporad, na które trzeba oczekiwać 
nieraz bardzo długo. Wielu zniecier-
pliwionych pacjentów uważa, że 
lepiej więc wezwać Zespół Ratow-
nictwa Medycznego, który przyjeż-
dża od razu. Wielokrotnie już ape-
lowałem, także w mediach, żeby nie 
traktować nas jak przychodni lekar-
skiej na kółkach. My jesteśmy do 
nagłego zdarzenia, zagrożenia życia 
bądź zdrowia, a nie do przewlekłego 
leczenia pacjentów. Tych wyjazdów 
jest cała masa. Obciążenie pracow-
ników medycznych jest w okresie 
pandemii bardzo duże. Zespoły są 
przemęczone, sfrustrowane. To są 
bohaterowie, którzy nie potrzebu-

ją oklasków tylko szacunku do ich 
ciężkiej pracy, którą wykonują. Oni 
też potrzebują mojego wsparcia 
i rozmowy ze mną. O poprzednikach 
nie mówi się źle, ale mój poprzednik 
nie lubił się spotykać z personelem. 
Drzwi mojego gabinetu natomiast są 
zawsze otwarte.

– No tak, mówił Pan obejmując 
to stanowisko, że nie chce być „ga-
binetowym dyrektorem”.

– To nie jest mój styl pracy. Ni-
gdy nie byłem, nie jestem i nie będę 
dyrektorem gabinetowym. Przez 
pierwszy miesiąc pracy odwiedziłem 
wszystkie punkty pogotowia należą-
ce do WPR. Dzięki temu poznałem 
pracowników, zobaczyłem ich miej-
sca pracy, sprzęt jakim dysponują. 
Poznałem radości i bolączki pracy. 
Podchodzę z ogromnym szacunkiem 
i pokorą do spotkanych ludzi. Z za-
wodu jestem pielęgniarzem i zakła-
dam, że przyjdzie czas, że wrócę 
do szeregu, wtedy chciałbym trafić 
na dyrektora-człowieka. Bo dyrek-
torem się bywa, a człowiekiem się 
jest. Chcę codziennie ze spokojem 
spoglądać w lustro ze świadomo-
ścią, że moi pracownicy mogą na 
mnie liczyć. Z nadzieją czekam na 
zakończenie sytuacji pandemii i na 
powrót do częstych spotkań z pra-
cownikami.

– Wspominał Pan też niedawno 
o naprawie tzw. relacji interperso-
nalnych w samej firmie. Są złe?

– Przez wiele lat w katowickim 
WPR zaostrzał się konflikt pomię-
dzy poprzednim dyrektorem a stro-
ną społeczną. Ja już w pierwszych 
dniach odbyłem spotkania ze związ-
kami zawodowymi. Dla mnie to 
bardzo ważna sprawa, aby relacje 
pomiędzy wszystkimi pracownika-
mi były jak najlepsze. Jestem otwar-
ty na rozmowy i nowe pomysły. 
Wychodzę z założenia, że firma to 
wszyscy ludzie, a nie tylko dyrektor, 
jak to było w ostatnich latach. Po-

winniśmy jak najwięcej rozmawiać 
i wspólnie planować przyszłość na-
szego pogotowia.

– Ma Pan więc już swoją wizję 
funkcjonowania WPR w Katowi-
cach?

– WPR w Katowicach ma ogrom-
ne możliwości rozwoju, które wcze-
śniej nie zostały wykorzystane. Je-
steśmy największym pogotowiem 
w Polsce, w związku z czym już na 
samym początku mojej pracy tutaj 
zabiegam o wdrażanie wszystkich 
możliwych programów pilotażo-
wych właśnie u nas, na Śląsku. Jest 
już opracowany pilotaż programu, 
który nazywa się „rendez-vous”. 
System „rendez-vous” polega na 
tym, że w sytuacji, kiedy zachodzi 
taka potrzeba, do podstawowego 
zespołu ratownictwa medycznego 
jako wsparcie dojeżdża dyżurujący 
lekarz. W ten sposób będzie można 
efektywniej wykorzystać uszczuplo-
ne kadry medyczne w tym systemie. 
To zmiany w ratownictwie medycz-
nym, które miały wejść w życie 
w 2020 roku, ale niestety, pandemia 
COVID-19 pokrzyżowała te plany 
i odsunęła je mocno w czasie.

– Zdążył już Pan poznać naj-
większe bolączki, z którymi bo-
ryka się Wojewódzkie Pogotowie 
Ratunkowe w naszym regionie? 

– Poznaję je cały czas. Ale już 
wiem, że po pierwsze – to są pro-
blemy systemowe, związane z dzia-
łalnością POZ. Wspomniałem już, 
że bardzo duża liczba pacjentów 
trafia do systemu ratownictwa me-
dycznego, a powinna być im udzie-
lona pomoc na poziomie lekarza 
POZ. Przypominam raz jeszcze, że 
system Państwowego Ratownictwa 
Medycznego powstał, aby udzielać 
pomocy pacjentom, znajdującym się 
w stanie nagłego zagrożenia zdro-
wotnego. Po drugie – to zarobki. 
Uważam, że ratownicy medyczni, 
pielęgniarki czy lekarze zarabiają 
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niedostatecznie dużo. Chciałbym to 
w najbliższych latach zmienić. Poza 
tym odchodzą nam dyspozytornie, 
które od 1 stycznia 2021 r. będą 
podlegać bezpośrednio Urzędowi 
Wojewódzkiemu. W związku z tym 
dostaniemy mniej pieniędzy z kon-
traktu. Odcięto nam prawie 300 zł 
na każdej tzw. dobokaretce. Rocznie 
daje to około 9,5 mln zł z kontraktu. 
To są olbrzymie pieniądze dla nasze-
go pogotowia. 

– To jak będziecie funkcjonować 
bez tych środków? 

– No cóż, muszę zacząć racjonal-
nie budżetować, racjonalnie gospo-
darować zasobami ludzkimi, np. 
w administracji…

 – Mam rozumieć, że szykują się 
zwolnienia?

– Nie! Absolutnie nie planuję 
zwolnień. Jest po prostu wielu pra-
cowników, którzy niebawem osią-
gną wiek emerytalny, bądź są już na 

emeryturze, współpracując z nami.

– Czyli chce się Pan raczej 
skupić na tzw. naturalnych odej-
ściach?

– Dokładnie. Będę się starał ten 
system zatrudnienia rozwiązać tak, 
że jeśli będą potrzebni nowi pracow-
nicy, to będziemy ich zatrudniać. 
Odchodzą od nas wspomniane dys-
pozytornie, więc odejdzie też część 
pracowników.

– Mówi się, że niebawem ma się 
też zmienić struktura WPR w Ka-
towicach?

 – Na spotkaniu wprowadzającym 
mnie do firmy pani Izabela Domo-
gała, członek Zarządu Wojewódz-
twa Śląskiego, która przedstawiała 
mnie pracownikom, poinformowa-
ła, że WPR w Katowicach będzie 
się rozwijać i rozszerzać swoją 
działalność. W najbliższych pla-
nach jest ścisła współpraca, a póź-
niej wchłonięcie w nasze struktury 

placówki w Sosnowcu, tamtejszego 
pogotowia, którego organem zało-
życielskim również jest Marszałek 
Województwa Śląskiego. Wykonu-
jemy te same działania, zajmujemy 
się tymi samymi świadczeniami 
medycznymi, więc dobrze by było, 
gdyby także sosnowiecka placówka 
działała pod szyldem Wojewódzkie-
go Pogotowia Ratunkowego. To jest 
plan na najbliższe miesiące.

– Mówiliśmy już, że przyszedł 
Pan ze szpitala. Czuje Pan różnicę 
w funkcjonowaniu szpitala i pogo-
towia ratunkowego?

– Jest duża różnica, choć pew-
ne rzeczy są do siebie zbliżone. Ja 
przyszedłem z SPZOZ, który, tak jak 
WPR, podlega Urzędowi Marszał-
kowskiemu, więc te sprawy związa-
ne z przepisami są podobne. Jednak 
szpital to miejsce, gdzie się stacjo-
narnie sprawuje opiekę nad pacjen-
tem. Wojewódzkie Pogotowie Ra-
tunkowe ma inną specyfikę i zasady 
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działania w systemie ochrony zdro-
wia. To miejsce, z którego wyjeżdża 
się do pacjentów, do ich domów, 
i gdzie pracuje się w ekstremalnych 
warunkach. Warunki pracy w pogo-
towiu są zupełnie inne, inne są też 
przepisy nas obowiązujące, zupełnie 
inny jest zespół z innymi zadaniami 
– przeważają tu ratownicy, jest kilku 
lekarzy, kilka pielęgniarek systemu. 
Więc specyfika tej pracy jest kom-
pletnie różna.

– Specyfiką tej pracy są też zda-
rzające się niestety coraz częściej 
przypadki napaści i pobicia ratu-
jących zdrowie i życie ratowników 
medycznych. To ta zła strona tego 
zawodu. Będzie Pan z tym chciał 
walczyć, jakoś temu przeciwdzia-
łać? 

– Tak, w ostatnich latach to bar-
dzo duży, niestety coraz bardziej 
narastający, problem w systemie 
PRM. Moją rolą, jako dyrektora 
jednostki, jest to, aby każdy przypa-
dek był zgłaszany do odpowiednich 
organów. Personel medyczny musi 

czuć się bezpiecznie, to elementarna 
rzecz. W sytuacji pandemicznej te 
ekscesy na szczęście zmalały, choć 
ostatnio jednemu z ratowników 
ukradziono służbowy telefon komór-
kowy. Włamano się do samochodu. 
Na szczęście telefon był już wyeks-
ploatowany, więc złodziej się spe-
cjalnie nie obłowił. Ale, jak widać, 
nawet w tej sytuacji, kiedy musimy 
dbać o własne zdrowie i bezpie-
czeństwo, dochodzi do takich incy-
dentów. Musimy mocno piętnować 
tego typu incydentalne zachowania. 
Jeśli nie ma jasno określonej kary, 
to ludzie pozwalają sobie na coraz 
więcej.

– Brak snu, koronawirus i wie-
le innych problemów, które Pan 
napotkał, nie spowodowały, że po 
tych trzech miesiącach żałuje Pan 
zmiany miejsca pracy ze szpitala 
na pogotowie?

– Powiem tak – szpital w Orzeszu, 
w którym pracowałem, pokazał, że 
z placówki, która była gdzieś na 

końcu województwa, o której nikt 
nie słyszał, można było zrobić pereł-
kę. Myślę, że i tu czeka mnie mnó-
stwo ciężkiej pracy, gdzie po drodze 
pewnie będzie taka sinusoida – raz 
lepiej, raz gorzej – ale efekt finalny, 
mam nadzieję, będzie widoczny. 
Mam nadzieję, że kiedy będę musiał 
stąd odejść, odejdę z radością, że 
zostawiam po sobie kolejną perełkę 
jaką jest Wojewódzkie Pogotowie 
Ratunkowe w Katowicach. Bo to 
jest diament, który jeszcze nie został 
oszlifowany.

Rozmawiał Mirosław CICHY
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PORADY PRAWNE

ZABEZPIECZENIE ZAPŁATY
Zabezpieczenie zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości z odro-

czonym terminem płatności.
Umowa sprzedaży nieruchomości jest skuteczna z chwilą jej 

zawarcia. Podpisując akt notarialny sprzedający wyzbywa się 
własności nieruchomości, a kupujący tę własność nabywa. 

Skuteczność nabycia nierucho-
mości nie jest zatem determi-
nowana zapłatą ceny i nie może 
być nią determinowana, bowiem 
umowa sprzedaży nieruchomo-
ści o skutku rozporządzającym 
musi być wolna od jakichkolwiek 
warunków – w przeciwnym wy-
padku będzie dotknięta sankcją 
nieważności. Jak zatem zabezpie-
czyć interes sprzedającego i za-
płatę ceny sprzedaży nierucho-
mości z odroczonym terminem? 
Poniżej przedstawię możliwe 
sposoby zabezpieczenia płatności 
takiej umowy, ze wskazaniem za-
let i wad każdego z nich.

Analiza umowy 
kredytowej

Aby zminimalizować ryzyka 
związane z finansowaniem zaku-
pu nieruchomości, jeżeli kupujący 
zawarł umowę kredytową w celu 
uzyskania środków finansowych 
na zapłatę należnej ceny, sprze-
dający powinien poddać analizie 
postanowienia takiej umowy kre-
dytowej. Sprzedający powinien 
zażądać okazania umowy kre-
dytowej, bądź zaświadczenia od 
kredytodawcy (banku), w którym 
zostały wskazane warunki wypłaty 
kredytu. Ochronę interesu sprze-
dającego zapewniają postanowie-
nia zawarte w umowie kredyto-
wej, z których wynika, że wypłata 
środków z rachunku powinna na-
stąpić bezpośrednio na rachunek 
sprzedającego (podany wprost 
w umowie kredytowej zawartej 

pomiędzy kredytobiorcą i kredy-
todawcą lub poprzez odniesienie 
do rachunku bankowego sprzeda-
jącego, który zostanie wskazany 
w akcie notarialnym stanowiącym 
umowę sprzedaży nieruchomości). 
Ponadto umowa kredytowa powin-
na w bardzo precyzyjny sposób 
określać nieruchomość, na zakup 
której kredyt został zaciągnięty 
(nr działki, nr księgi wieczystej, 
lokalizacja nieruchomości, po-
wierzchnia), ponieważ dzięki ta-
kim postanowieniom sprzedający 
uniknie sytuacji, w której kupują-
cy przeznaczyłby środki uzyskane 
z kredytu na zakup innych nieru-
chomości, co w konsekwencji mo-
głoby skutkować pogorszeniem się 
wypłacalności kupującego wzglę-
dem sprzedającego. Zalecane jest 
również uzyskanie od kupującego 
oświadczenia, w którym zobowią-
że się on, że nie wypowie zawartej 
umowy kredytowej przed wypła-
tą całości ceny nieruchomości na 
rzecz sprzedającego.

Ponadto, także wówczas, gdy 
kupujący nie finansuje nabywa-
nej nieruchomości ze środków 
uzyskanych z kredytu lecz z środ-
ków własnych, przy zawieraniu 
umowy sprzedaży nieruchomości 
z odroczonym terminem płatności 
możliwe jest zastosowanie nastę-
pujących instytucji prawnych, któ-
re służą zabezpieczeniu interesu 
sprzedającego:

Oświadczenie kupującego 
sporządzone w formie aktu no-

tarialnego o poddaniu się egze-
kucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 
lub 5 k.p.c.

W umowie sprzedaży nierucho-
mości można zastrzec, że kupują-
cy złoży oświadczenie o poddaniu 
się egzekucji w trybie art. 777 § 1 
pkt 4 lub 5 Kodeksu postępowania 
cywilnego. Dla takiego oświad-
czenia pod rygorem nieważności 

Katarzyna WOJCIECHOWSKA
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zastrzeżono formę szczególną, tj. 
formę aktu notarialnego. W przy-
padku braku zapłaty w umówio-
nym terminie przez kupującego 
ceny, której płatność została od-
roczona, procedura dochodzenia 
należności przez sprzedającego, 
na rzecz którego oświadczenie 
w trybie art. 777 k.p.c. zostało 
złożone, jest ułatwiona. Akt no-
tarialny zawierający oświadcze-
nie, o którym mowa, jest bowiem 
tytułem wykonawczym i będący 
wierzycielem sprzedający będzie 
musiał jedynie wystąpić do sądu 
o nadanie temu tytułowi wyko-
nawczemu klauzuli wykonalno-
ści. Tytuł wykonawczy zaopa-
trzony w klauzulę wykonalności 
będzie mógł natomiast zostać 
przekazany do egzekucji komor-
niczej, przy czym na uwadze na-
leży mieć fakt, że brak jest pew-

ności co do tego czy egzekucja ta 
okaże się skuteczna. 

Weksel in blanco 
Zabezpieczenie w formie we-

ksla zostało uregulowane w Pra-
wie wekslowym, zgodnie z któ-
rym prawidłowo wystawiony 
weksel powinien zawierać przy-
najmniej takie elementy, jak: na-
zwę „weksel” w samym tekście 
dokumentu, w języku, w jakim go 
wystawiono; polecenie bezwarun-
kowe zapłacenia oznaczonej sumy 
pieniężnej; nazwisko osoby, która 
ma zapłacić (trasat); oznaczenie 
terminu płatności; oznaczenie 
miejsca płatności; nazwisko oso-
by, na której rzecz lub na której 
zlecenie zapłata ma być doko-
nana; oznaczenie daty i miejsca 
wystawienia weksla; podpis wy-
stawcy weksla. W przypadku, gdy 

na dokumencie widniał będzie co 
najmniej podpis wystawcy, a brak 
będzie innych elementów weksla 
przyjmuje się, iż jest to weksel 
niezupełny zwany wekslem in 
blanco. Jeżeli sprzedawca za-
bezpieczy odroczoną w płatności 
cenę sprzedaży nieruchomości 
poprzez wystawiony przez kupu-
jącego weksel in blanco, docho-
dzenie roszczenia wekslowego 
będzie możliwe po uzupełnieniu 
tego dokumentu w taki sposób, 
aby posiadał wszystkie niezbędne 
elementy weksla, o których mowa 
powyżej. Jeżeli po przedstawieniu 
weksla do zapłaty wszystkim zo-
bowiązanym z tego weksla żaden 
z nich tego weksla nie wykupi, 
sprzedawca powinien oprotesto-
wać weksel u notariusza. Gdy 
również i to nie przyniesie rezul-
tatu, możliwe jest dochodzenie 
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przez sprzedawcę swoich praw 
w drodze postępowania naka-
zowego, a uzyskany w wyniku 
tego postępowania nakaz zapłaty 
będzie stanowił tytuł egzekucyj-
ny, nadający się do egzekucji po 
nadaniu mu klauzuli wykonalno-
ści. Również w tym przypadku 
skuteczność egzekucji będzie za-
leżała od tego czy dłużnik dyspo-
nuje majątkiem umożliwiającym 
wyegzekwowanie przysługują-
cych sprzedawcy występującemu 
w roli wierzyciela należności. 

Hipoteka ustanowiona 
na sprzedawanej 

nieruchomości

Hipoteka zgodnie z art. 244 
§ 1 k.c. jest ograniczonym pra-
wem rzeczowym, które podobnie 
jak weksel zostało uregulowa-
ne w przepisach odrębnych, tj. 
w Ustawie o księgach wieczy-
stych i hipotece. Zabezpieczenie 
w postaci hipoteki na sprzedawa-
nej nieruchomości gwarantuje, że 
istnieje majątek, z którego sprze-

dawca będzie mógł się zaspo-
koić, jeżeli kupujący nie zapłaci 
w ustalonym terminie odroczo-
nej zapłaty ceny nieruchomości. 
Jeżeli jednak kupujący zawarł 
umowę kredytu hipotecznego, na 
uwadze należy mieć fakt, że na 
pierwszym miejscu hipotecznym 
zostanie wpisany kredytodawca 
(bank), który udzielił kredytu i to 
kredytodawca będzie korzystał 
z pierwszeństwa zaspokojenia 
w przypadku zwłoki kupującego 
z zapłatą należności. Jeśli umowa 
kredytu hipotecznego nie doszła-
by do skutku, wówczas hipoteka 
ustanowiona na nieruchomości 
przez kredytodawcę straciłaby 
rację bytu, a sprzedający miałby 
wówczas realne zabezpieczenie 
swoich roszczeń oraz gwarancję, 
że kupujący nie dokona zbycia 
nieruchomości na rzecz osoby 
trzeciej, wyprowadzając w ten 
sposób majątek mogący stano-
wić przedmiot egzekucji, czyniąc 
w ten sposób egzekucję częścio-
wo lub w całości nieskuteczną.

Podsumowując, sprzedający 
dysponuje szeroką gamą rozwią-
zań prawnych, poprzez wykorzy-
stanie których może zabezpieczyć 
zapłatę ceny sprzedaży nierucho-
mości z odroczonym terminem 
płatności w mniejszym lub więk-
szym stopniu. Z wyżej przedsta-
wionych sposobów najbardziej 
skuteczne wydaje się ustanowie-
nie hipoteki (oczywiście przy 
założeniu, że brak jest innych 
wierzycieli hipotecznych, którym 
przysługiwałoby pierwszeństwo 
zaspokojenia), bowiem istnieje 
majątek, z którego sprzedawca 
może się zaspokoić w przypadku 
braku zapłaty przez kupującego 
ceny nieruchomości w ustalonym 
terminie. 
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SYLWETKA

„W osobistych momentach” powstają niezwykłe utwory
Agnieszka ADAMCZEWSKA

Najgłośniejszy debiut 2018 r., właścicielka wspaniałego głosu, autorka hitu „Na wszystko 
przyjdzie czas” i „W moje oczy patrz” – Agnieszka Adamczewska, artystka, która w muzyce za-
wsze szuka prawdziwych emocji i swoich wartości. Po raz kolejny na łamach naszego magazynu 
opowiada o swoich doświadczeniach zawodowych, refleksjach i nowych wyzwaniach.

– Czym jest muzyka w Twoim ży-
ciu?

– Na pewno jest to sfera, w której 
spełniam się zawodowo. Jednocześnie 
stanowi ona dla mnie odskocznię od 
rzeczywistości, a więc innych moich 
aktywności. Muzyka jest przestrzenią, 
w której mogę dać upust swoim emo-
cjom. To również „miejsce”, w którym 
odczuwam swego rodzaju wolność. 

– Od jak dawna tak postrzegasz tę 
dziedzinę sztuki?

– Nie zaskoczę Cię. Tak jak w przy-
padku wielu artystów, tak i w moim, 
od dziecka muzyka w różnej formie 
była obecna w moim życiu. Choć mu-
szę przyznać, że w tym kontekście, 
mówiąc kolokwialnie, nie miałam ła-
two. Nie pochodzę bowiem z bardzo 
muzykalnej rodziny, nie miałam także 
znajomości. Na wiele musiałam za-
pracować sama. Choć rodzice zawsze 
bardzo mnie wspierali na tej muzycz-
nej drodze. Muszę również zwrócić 
honor bratu oraz tacie, którzy grali na 
gitarach. W tym sensie jakiś pierwia-
stek tego typu sztuki w moim domu 
się pojawił. Zabawne jest to, że będąc 
dzieckiem z pewną niechęcią podcho-
dziłam do elektrycznych gitar, które 
stały w pokoju mojego brata. Dopie-
ro po kilku latach zrozumiałam, jak 
ważną rolę mogę odegrać w tworzeniu 
muzyki. 

– Nie było muzycznego dziedzic-
twa, ale zapewne coś lub ktoś musiał 
w jakiś sposób wpłynąć na Twoje za-
interesowania?

– Faktem jest, że od piętnastego 
roku życia grałam na gitarze. Co wię-

cej, w gimnazjum założyłam własną 
kapelę rockową. Koncertowałam z nią 
przez dziesięć lat, nagraliśmy też pły-
tę. Wokół tych doświadczeń budowa-
łam swoje marzenia o dalszej karie-
rze. One również mnie ukształtowały 
w tym, jaką jestem dzisiaj artystką. 
W okresie, w którym funkcjonował 
nasz zespół, pisałam wiele tekstów 
piosenek i kompozycji muzycznych 
na jego potrzeby. To był też czas in-
tensywnej pracy, bo próby odbywali-
śmy dwa razy w tygodniu. Jako jego 
inicjatorka, starałam się trzymać w ry-
zach całe to muzyczne przedsięwzię-
cie. I chyba byłam w tym skuteczna, 
bo zagraliśmy wiele koncertów z salą 
wypełnioną po brzegi publicznością.

– Te doświadczenia Cię ukształto-
wały, ale w czym w szczególności?

– Fundamentem była miłość do mu-
zyki, do śpiewania. Prawdziwa i ni-
czym nieskrępowana przyjemność re-
alizowania się właśnie w tym. Bardzo 
ważne było też to, że mogłam w tej 
aktywności zawsze dawać cząstkę sa-
mej siebie. Na to od początku naszej 
działalności w zespole zwracał nam 
uwagę nasz nauczyciel Paweł Sta-
warz. Prowadził nas niejako za rękę 
w tym muzycznym rozwoju, co było 
dla nas bardzo ważne i cenne. Często 
podkreślał, że nie sztuką jest skończyć 
szkołę muzyczną, bo tak naprawdę 
największym wyzwaniem jest odna-
lezienie prawdziwego siebie w mu-
zyce. Czasem bowiem formalne 
przygotowanie do zawodu mu-
zyka, artysty może nas mocno 
ograniczyć. Przez lata uczymy 
się sztywnych zasad, określo-

nego stylu, a niewiele poświęcamy 
czasu na samodzielne poszukiwania, 
a więc subiektywne przeżywanie mu-
zyki… Bardzo często w takich „oso-
bistych momentach”, w których obcu-
jemy z tą dziedziną sztuki, powstają 
niezwykłe utwory. 

– Czy taką oryginalność, auten-
tyczność widzisz w twórczości nie-
których artystów?

– Jest kilka postaci, które mnie in-
spirują między innymi właśnie z tego 
powodu. Jest to na przykład Hayley 
Williams, główna wokalistka zespołu 
Paramore. Posiada niesamowity głos, 
który promieniował prawdziwością. 
Mówię w czasie przeszłym, gdyż ze-
spół niestety się rozwiązał. Ta artystka 
była rockmanką z krwi i kości. Innym 
przykładem autentyczności jest Nelly 
Furtado. Ma nietypową osobowość 
muzyczną i również coś wyjątkowego 
w głosie. Mogę powiedzieć, że dzięki 
niej zaczęłam występować na scenie, 
gdyż początkowo wiele utworów, któ-
re wykonywałam, były jej autorstwa. 
Jako artystce bardzo zależy mi na tym, 
aby odnaleźć w sobie coś cennego, in-
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teresującego i prawdziwego, co mogę 
podarować innym poprzez muzykę. 

– Wspomniałaś o mentorze sprzed 
lat, dziś natomiast kierujesz się gło-
sem swojego producenta. Jak ta 
współpraca wygląda?

– Rzeczywiście, na tym etapie moja 
droga zawodowa kształtuje się w re-
lacji z moim producentem, czyli Mar-
cinem Kindlą. To on odpowiada za 
mój rozwój muzyczny i dba o jakość 
i spójność mojego repertuaru. Przygo-
towuje dla mnie propozycje utworów, 
choć sama też to robię. W tej współ-
pracy często wymieniamy się pomy-
słami, a potem wspólnie uzgadniamy, 
który jest najlepszy w danym momen-
cie. 

– Jakiś czas temu wpadłaś na 
pomysł, aby założyć własną firmę 
ART LAND, która oferuje usługi 
związane z nagrywaniem i realiza-
cją dźwięku na różne potrzeby.

– Od niedawna jestem szczęśliwą 
posiadaczką profesjonalnego sprzętu 
i studia nagraniowego, które to umoż-
liwia. I dlatego zdecydowałam się na 
to, aby ze swoją ofertą wejść na rynek. 
Poza śpiewaniem bardzo interesuje 
mnie tworzenie muzyki. Dzięki temu, 
że mam taki sprzęt, mogę realizować 
własne pomysły muzyczne. Kiedyś 
tworzyłam muzykę tylko z wykorzy-
staniem gitary, a teraz moje możliwo-
ści się zdecydowanie poszerzyły. 

– Pewnie to często zadawane py-
tanie, ale czy możesz przytoczyć 
historię „Bitwy na głosy”? Udział 
w tym programie mocno zmienił 
Twoje życie.

– Gdy brałam w nim udział, to mia-
łam zaledwie siedemnaście lat. Moi 
rodzice musieli wyrazić na to for-
malną zgodę. Uczestnictwo w tym 
programie było przyspieszonym „kur-
sem” dojrzewania w profesjonalnym 
przygotowaniu do wejścia do show-
-biznesu. Dzięki niemu zyskałam 
też obycie w tzw. koncertowaniu, 

bo z moją drużyną z tego programu, 
po jego zakończeniu, jeszcze długo 
wspólnie występowaliśmy. Udział 
w tym przedsięwzięciu na pewno był 
też momentem, w którym utwierdzi-
łam się, że zawodowo idę we właści-
wym kierunku.

– Skoro jesteśmy już przy progra-
mach typu talent show, to czy mo-
żesz przybliżyć też inny ważny epi-
zod w Twojej karierze zawodowej, 
a mianowicie udział w programie O! 
Polskie Przeboje? „Towarzyszył” Ci 
wtedy utwór „Biegiem”.

– To był czas, w którym nawiązałam 
zawodowy kontakt z Marcinem Kin-
dlą. W programie zaśpiewałam utwór, 
który właśnie on dla mnie napisał. Co 
prawda nie tworzył go z myślą o ta-
kim przeznaczeniu, ale zdecydowali-
śmy się go wykorzystać. Ten program 
był z jednej strony przygodą, a z dru-
giej niejako sprawdzianem dla mnie 
z perspektywy długofalowej współ-
pracy z Marcinem. 

– Wiemy, że go zdałaś. Wracając 
jednak do dużych produkcji tele-
wizyjnych związanych z muzyką... 
Każdy taki program składa się 
z części oficjalnej, dla publiczno-
ści, i tej zakulisowej. Czy możesz 
zdradzić, jak wygląda ten drugi ele-
ment?

– Bazując na moich doświadcze-
niach płynących z uczestnictwa w ta-
kich programach, mogę powiedzieć, 
że atmosfera w trakcie ich trwania 
była zawsze niesamowita. Poznałam 
w nich wielu pozytywnych i życzli-
wych ludzi. Dzięki temu często za-
pominałam, że uczestnicząc w tych 
programach wciąż jestem w pracy. 
Oczywiście to nie znaczy, że w stu 
procentach wszystko opierało się na 
zabawie. Pojawiał się duży stres, 
a zrealizowanie każdego odcinka za-
wsze było okupione dużym wysiłkiem 
w postaci licznych prób. Generalnie 
każdorazowo przed takim wydarze-
niem powstaje scenariusz, który jest 

kilkukrotnie weryfikowany i popra-
wiany, co także mocno angażuje ar-
tystów uczestniczących w programie. 
Do tego dochodzą prace nad ogólną 
stylizacją, dobór makijażu i stroju. 
Jest też jedna rzecz, którą chcę pod-
kreślić omawiając kulisy przygotowa-
nia dużych produkcji telewizyjnych 
czy koncertów. Bardzo ważną rolę 
w tym procesie odgrywają ludzie, 
których nie widać. To specjaliści od-
powiedzialni między innymi za stronę 
dźwiękową wydarzenia, za ustawienie 
kamer czy za dobrej jakości odbiór 
przekazu. Bez ich ogromnego wkła-
du, występ artysty na scenie nigdy nie 
doszedłby do skutku.

– Polski rynek muzyczny jest 
przesycony, co miesiąc wkracza na 
niego nowa gwiazda. Chyba nie za-
przeczysz?

– Rzeczywiście tak jest… Choć wi-
dzę też pozytywne tendencje na tym 
rynku, jak na przykład to, że otwiera 
się on na muzykę alternatywną i ory-
ginalne brzmienia. Za granicą takie 
trendy są powszechne, ale w naszych 
realiach dopiero od niedawna jest to 
widoczne. Naturalnie polska prze-
strzeń muzyczna jest wypełniona ar-
tystami i będąc w niej wyczuwa się 
konkurencję. Jednak wychodzę z zało-
żenia, że jeśli każdy z nas będzie sobą 
tworząc muzykę, to miejsce znajdzie 
się dla wszystkich. 

– Czy znalazłaś już swoje stałe 
miejsce pod względem nurtu mu-
zycznego, w którym chcesz two-
rzyć? 

– Generalnie nie lubię klasyfikować 
muzyki przez pryzmat gatunków. To 
tak różnorodna sfera, tak rozbudowa-
na i wciąż rozwijająca się, że zamyka-
nie się w jednym typie muzyki nie jest 
w mojej ocenie uzasadnione. Dlatego 
nie chcę „uczepić się” jednego stylu 
i do końca swojej kariery przy nim 
trwać. Myśląc o tym, w jakim gatunku 
muzycznym chciałabym się rozwijać, 
z pewnością wskazałabym kilka, które 
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już staram się łączyć. To z jednej stro-
ny pop, a z drugiej strony jest to rock 
i muzyka alternatywna. 

– Jesteś autorką hitu „Na wszyst-
ko przyjdzie czas”, który znalazł się 
w TOP20 utworów wykonywanych 
przez polskich artystów w stacjach 
radiowych w 2018 r. W czym tkwi 
źródło tego sukcesu i jakie były ku-
lisy jego tworzenia? 

– Nikt się tego nie spodziewał. 
I chyba nie jestem w stanie wskazać 
jednego elementu, który był w tym 
przypadku decydujący. Przygotowa-
nie tego utworu zbiegło się z rozpo-
częciem mojej współpracy z wytwór-
nią UNIVERSAL. Marcin Kindla, 
z którym wspólnie pracowałam nad 
tą piosenką, przyznał, że to jeden 
z najdłużej przygotowywanych singli 
w jego historii. A kulisy powstania 
„Na wszystko przyjdzie czas”? Do 
pewnego momentu są dosyć prze-
widywalne. Otrzymałam tekst tego 
utworu ze ścieżką dźwiękową oraz 
pytaniem, czy mi odpowiada... Jed-
nak, gdy się z nim zapoznałam, to sy-
tuacja nabrała aury wyjątkowości. Od 
razu poczułam, że klimat tego utworu, 
słowa w nim zawarte, idealnie kore-
spondują z moimi przeżyciami i moim 
sposobem ich interpretowania. To był 
po prostu tekst dla mnie i o mnie. Coś 
naprawdę niepowtarzalnego wyda-
rzyło się wtedy w moim sercu i mojej 
muzycznej wrażliwości. 

– Teledysk do tego utworu też wy-
maga komentarza. Jego akcja toczy 
się w wielu pięknych zakątkach…

– Pomysł, aby osadzić go w takiej 
właśnie konwencji, pojawił się spon-
tanicznie. Cóż, chyba wiele spraw 
w świecie artystycznym ma taki cha-
rakter. Jednak wracając do meritum. 
Wspólnie z wytwórnią i z moim pro-
ducentem zbudowaliśmy wizję teledy-
sku, którego fabuła toczy się w nieco 
egzotycznych okolicznościach. Padło 
na Hiszpanię i Barcelonę. Co cieka-
we, w piątek wylecieliśmy, aby zre-

alizować zdjęcia, a już w niedzielę 
w nocy musiałam wracać na obronę 
swojej pracy inżynierskiej na studiach 
w Polsce, którą miałam w poniedzia-
łek rano. Dlatego w przerwach pod-
czas nagrań często sięgałam po zeszyt 
z notatkami. W tym akurat momencie 
nie było łatwo pogodzić dwóch zo-
bowiązań, ale ostatecznie się udało. 
A efekt wyszedł bardzo zadowalający. 
Piękne rzeczy rodzą się w bólach czy 
też wymagają poświęceń. Takie stare 
powiedzenie, ale wciąż aktualne.

– W całym codziennym zamie-
szaniu i gonitwie za… – właściwie 
za czym? – największym skarbem 
jest spojrzeć najbliższej osobie 
w oczy. Tam wszystko jest zapisane 
– to fragment Twojego komentarza 
do drugiego singla „W moje oczy 
patrz”. Jaki przekaz z niego płynie?

– Utwór ten opowiada o miłości 
i ważnej roli, jaką pełni w naszym 
życiu drugi człowiek. Świat „pędzi”, 
choć może ostatnio trochę wolniej. 
Ciągle tyle się dzieje, tyle się zmie-
nia, ale też tyle ważnych momentów 
nam umyka w codzienności. I warto 
się zastanowić czy właśnie na takiej 
rzeczywistości nam zależy i czy chce-
my w niej trwać na takich warunkach. 
Ostoją, schronieniem i punktem od-
niesienia w tej pogoni może być drugi 
człowiek. Gdy się zatrzymamy, spoj-
rzymy w tytułowe oczy bliskiej nam 
osoby, to odkryjemy, że bardzo nas 
potrzebuje…

– W Twoim życiu ostoją, schronie-
niem jest też wiara.

– Zdecydowanie wymiar duchowy 
jest dla mnie ważny. I przyznam, że 
utwór „W moje oczy patrz” traktuję 
trochę jako interakcję z Panem Bo-
giem. Gdy go wykonuję myślę o miło-
ści, która płynie z mojej wiary. Dzisiaj 
duchowość jest fundamentem w moim 
życiu. Choć wcześniej tak nie było, 
bo nawróciłam się dopiero kilka lat 
temu. To naprawdę był niezwykły pro-
ces zmian, które we mnie nastąpiły. 

Wcześniej byłam mocno zdetermino-
wana, aby rozwijać karierę i dążyć do 
satysfakcji finansowej. Z kolei w mo-
mencie, w którym zaczęłam wierzyć 
poczułam pewien lęk… Bałam się, że 
stracę wiele w sferze zawodowej, że 
moje plany i marzenia się nie spełnią. 
Paradoksalnie, gdy spotkałam Pana 
Boga, to i sprawy związane z moją 
karierą zaczęły się układać i nabierać 
niezwykłego tempa. 

– Takie bezpośrednie świadec-
two chyba najmocniej do nas prze-
mawia. Bardzo Ci za nie dziękuję. 
Skoro jesteśmy już przy kwestiach, 
które nas poruszają i wpływają na 
nas, to przejdźmy to sfery muzyki 
ogólnoświatowej lub polskiej. Co 
Cię w tej dziedzinie w ostatnim cza-
sie poruszyło?

– Stevie Wonder wydał nowy kawa-
łek, co napełniło mnie radością. Po la-
tach pojawiło się światełko w tunelu, 
jeśli chodzi o możliwość stworzenia 
przez niego nowej płyty. Świat muzy-
ki nigdy nie śpi. Ciągle w głowach ar-
tystów i producentów rodzą się nowe 
pomysły. I to napawa optymizmem. 
Czuję go też zawsze, gdy śpiewam 
dany utwór bazując na swoich warto-
ściach. Gdy mogę przekazać prawdzi-
we emocje. Dzięki temu tę samą pio-
senkę mogę wykonywać tysiąc razy 
i za każdym razem ją przeżywać. 

– A jak wygląda przeżywanie tych 
emocji w trakcie koncertu, który 
odbywa się wirtualnie i po drugiej 
stronie są odbiorcy, ale nie możesz 
ich „dotknąć”? Tym pytaniem na-
wiązuję do Twojego czerwcowego 
koncertu, który odbył się, ze wzglę-
du na trwającą epidemię, właśnie 
w formule on-line.

– To był pełnowymiarowy koncert, 
ale niestety bez tradycyjnego kontak-
tu z publicznością. Oczywiście cie-
szę się, że mógł się odbyć. Budujące 
było również to, że moi fani domagali 
się od dawna takiego koncertu choć 
przecież w tej formule nie mógł za-
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pewnić im wrażeń z prawdziwego zdarzenia. 
Jednocześnie to wydarzenie było dla mnie 
smutnym doświadczeniem. Gdy kończyłam 
śpiewać dany utwór, to bardzo brakowało mi 
bliskości ludzi, ich namacalnej reakcji. Nie 
było oklasków, uśmiechów na twarzach. Nie 
mogłam również sprawdzić tego czy moi od-
biorcy czują choć trochę atmosferę koncertu, 
ani też tego, jakie uczucia w nich wzbudza 
moja muzyka. 

– Niezależnie od zewnętrznych, chwi-
lowo trudnych, uwarunkowań w naszym 
prywatnym i zawodowym życiu, przygoto-
wujesz album. W jakiej fazie są te prace 
i w jakiej aranżacji muzycznej będzie to 
album?

– Przygotowuję go razem z Marcinem Kin-
dlą. Trochę te nasze prace się wydłużają, bo 
na pewien czas musieliśmy je odłożyć. Jed-
nak wróciliśmy do tworzenia i już w najbliż-
szych miesiącach będzie można usłyszeć ko-
lejnego singla. Tak już się przyjęło w świecie 
muzyki, że najpierw przygotowuje się single, 
a dopiero potem myśli się o albumie. Jeśli 
chodzi o jego aranżację, to wciąż rozważmy 
kilka opcji. Chyba nie mogę zdradzić konkre-
tów, proszę o jeszcze trochę cierpliwości.

– Czy jest coś, co chciałabyś przekazać 
czytelnikom naszego magazynu, a co zwią-
zane jest z Twoją karierą zawodową i pły-
nącymi z niej refleksjami?

– Zaczęłabym od tego, o co też często je-
stem pytana, że nie istnieje tzw. gotowa re-
cepta na sukces artysty. Po drugie wszystkie 
doświadczenia muzyczne, które udało mi się 
zdobyć w ciągu całego dotychczasowego ży-
cia, a zwłaszcza w ostatnich latach, traktuję 
wciąż wyjątkowo. Myślę, że każde z nich 
miało swój odpowiedni czas i właściwe miej-
sce. I na pewno nadal chcę się rozwijać arty-
stycznie w oparciu o najważniejszą dla mnie 
zasadę. Chcę być autentyczna, chcę być sobą.

– Agnieszko, tego Ci życzę i dziękuję za 
rozmowę.

Rozmawiała Dominika TKOCZ
Foto: Wojciech MATEUSIAK

Stylizacja: Iza JAŁOWIECKA
FURELLE
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Salon masażu tajskiego „Thai Sabai” w Silesia City Center, 1 piętro
ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice, tel. 739 545 317

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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SYLWETKA

W Furelle jak w Ferrari?
Izabela JAŁOWIECKA

Izabela Jałowiecka, właścicielka i projektantka marki odzieżowej „Furelle”.

– Wiesz, jak długo powstaje ten 
garnitur? 

– Około dziesięciu godzin? – 
odpowiadam pytaniem na pyta-
nie.

– Pomnóż razy pięć i dodaj do 
tego pracę dwunastu rąk – odpo-
wiada Izabela Jałowiecka, właści-
cielka i projektantka marki odzie-
żowej Furelle. – U nas jest trochę 
jak w fabryce Ferrari, ręczna robo-
ta i dopieszczanie każdego detalu. 
Do tego dochodzi masa emocji, 
które wkładamy w projektowanie, 
przygotowanie i szycie sukienek, 
garniturów czy płaszczy. Wiele 
nas łączy, może poza cenami, bo 
za Ferrari zapłacisz fortunę. A naj-
bardziej zawsze cieszy mnie to, 
jak kobiety zakładając nasze ubra-
nia promienieją, zmieniając się nie 
tylko zewnętrznie.

 
– Dziś jesteś właścicielką i pro-

jektantką prestiżowej marki dla 
kobiet Furelle. Ubierasz kobiety 
biznesu, polityki, lekarki, praw-
niczki i miłośniczki dobrej jako-
ści ubrań. Ale wszystko zaczęło 
się w zupełnie innym punkcie, 
ba, nawet w zupełnie innej bajce 
– w reklamie. Co ci wpadło do 
głowy, by podejmować tak ryzy-
kowny temat, jak stworzenie od 
podstaw firmy odzieżowej? 

– Dawno, dawno temu pewna 
mała dziewczynka szyła ubrania 
dla swoich lalek a potem przera-
biała ubrania „po cioci” dla siebie. 
Taka oklepana historia z bajek dla 
dzieci przydarzyła mi się, gdy mia-
łam zaledwie kilka lat. I pewnie 
w tym szyciu nie byłam odosob-

niona, ale koleżanki kiedyś rzuciły 
swoje lalki w kąt, a mnie to szycie 
zostało w głowie. Z wiekiem na-
wet nabrało rozpędu i sama zaczę-
łam zwracać uwagę na to, jak się 
ubieram, jakie dodatki dobieram. 
Sprawiało mi to ogromną frajdę 
i było też ważne w kontekście 
postrzegania mnie przez klientów 
agencji reklamy. 

– Czyli łączyłaś przyjemne 
z pożytecznym? 

– Zdecydowanie. Wiadomo, jak 
cię widzą, tak cię piszą. Często 
pierwszy rzut oka decyduje o oce-
nie drugiej osoby. A to niezwykle 
istotne w biznesie. W poprzedniej 
pracy moją działką było m.in. 
tworzenie kampanii reklamowych, 
co zawsze sprawiało mi ogromną 
przyjemność. Tworzenie, kreowa-
nie, podejmowanie wyzwań to 
przestrzenie, w których czuję się 
jak ryba w wodzie. A może nawet 
jak prawdziwy rekin! 

– I dobrze, bo to podstawa 
w twojej aktualnej branży. 

– Zmiana pracy była też spowo-
dowana sytuacją osobistą, która 
nie pozwalała w pełni rozwinąć 
skrzydeł. Moje decyzje były blo-
kowane, co rodziło frustracje 
i niechęć. Więc uwolniłam się 
z klatki i pofrunęłam w niezna-
nym kierunku. Zajęłam się tema-
tem, który choć fascynujący, był 
dla mnie kompletnie obcy. Nie 
miałam doświadczenia i poję-
cia, co czeka mnie za rogiem. To 
paradoksalnie okazało się strza-
łem w dziesiątkę, bo podejmując 
nowe, modowe wyzwania pusz-

czałam wodze fantazji bez żad-
nych ograniczeń.

 
– To z perspektywy czasu mo-

żesz tylko podziękować temu, 
kto cię blokował. 

– Zdecydowanie! Na szczęście 
nasze drogi rozeszły się i pozna-
łam osobę, która mocno popchnę-
ła mnie w kierunku stworzenia 
własnego biznesu. To Tatiana 
Szczęch, znakomita stylistka z Gli-
wic. Obejrzała płaszcze, które szy-
łam dla siebie i stwierdziła – zro-
bimy z nimi stylizacje dla moich 
klientek! I rzeczywiście, panie, 
które przychodziły potem do mnie 
z Tatianą, były zachwycone. Tak 
właśnie narodziła się marka Furel-
le. Na samym początku wyróżnia-
ła się prostym, minimalistycznym 
stylem podbitym kolorem. Pomi-
mo zmian w modzie i trendach, to 
DNA marki Furelle zostało do dzi-
siaj. Cieszę się jak dziecko, kiedy 
klientki mówią mi – „o, pani ubra-
nia widziałam gdzieś na innych 
osobach”. 

– Często przechodząc obok 
twojego salonu widziałam, jak 
popijając kawę siedzisz w środ-
ku na sofie razem z roześmiany-
mi kobietami. Można do ciebie 
wpaść po prostu porozmawiać? 

– Oczywiście! Kawa jest świet-
na, a sofa naprawdę bardzo wy-
godna. I zachęca do zwierzeń, stąd 
często zaprzyjaźniam się z moimi 
klientkami. A i między nimi ro-
dzą się koleżeńskie i biznesowe 
relacje, wzajemnie się wspiera-
my i sobie pomagamy. Furelle to 
sprzedaż indywidualna, tu nie ma 
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obsługi w stylu „sieciówki”, moim 
klientkom poświęcam tyle czasu, ile 
go potrzebują. Jeśli zakładając moje 
garnitury, sukienki, spodnie czy ma-
rynarki pytają o pasujące dodatki, 
a nawet o makijaż i fryzurę, zawsze 
staram się doradzić im tak, by były 
zadowolone. W pewnym momencie 
w Furelle pojawiły się zresztą paski, 
torebki, biżuteria, buty czy okulary, 
można więc wyjść w nowym lo-
ok’u począwszy od głowy, na bu-
tach skończywszy. Moja marka ad-
resowana jest do kobiet ceniących 
indywidualizm i szyk nie tylko od 
święta, ale i na co dzień. 

– Iza, świat w pewnym mo-
mencie zmienił się diametral-
nie. Zmienił też modę, która 
zamarła. Bo po co komu nowe, 
eleganckie ubrania, jak pracuje 
w trybie home-office, a o impre-
zach, wielkich wyjściach z domu, 
uczestniczeniu w kulturalnych 
i rozrywkowych wydarzeniach 
musi zapomnieć? Jak odnalazłaś 
się w tym momencie? 

– Póki co, jesteśmy niewielkim, 
ale elastycznym biznesem. To 
pozwoliło w miarę szybko zare-
agować na sytuację, podczas gdy 
duże sieci zakontraktowały swoje 
kolekcje. Stworzyły ubrania rok 
wcześniej, a w momencie zatrzy-
mania sprzedaży mają problem co 
zrobić z taką ilością towaru. W Fu-
relle nastąpiła błyskawiczna zmia-
na kolekcji, zaprojektowaliśmy 
ją i uszyliśmy w ciągu tygodnia, 
sfotografowaliśmy i natychmiast 
trafiła na naszą stronę interneto-
wą. To były chyba najbardziej po-
żądane produkty na początku pan-
demii, czyli głównie dresy, bluzy 
i wygodne sukienki. Pomimo po-
czątkowego strachu i stresu, cały 
okres lockdownu mogę uznać za 
sukces. Przetrwałyśmy.

– Sytuacja jednak błyskawicz-
nie się zmienia, wielkie sieci li-

kwidują sklepy stacjonarne, 
a sprzedaż przenoszą do sieci. 
Czy w Furelle planujesz podob-
ne zmiany? 

– Oczywiście, również postawi-
łam na sprzedaż internetową, do-
datkowo w naszym salonie w Si-
lesia City Center Katowice pojawi 
się wkrótce nowa marka, specja-
lizująca się wyłącznie w indywi-
dualnym projektowaniu i szyciu 
miarowym. Atelier będzie otwarte 
w dotychczasowych godzinach, 
jednak na spotkania konsultacyj-
ne trzeba będzie umawiać się na 
dany termin. Jestem przekonana, 
że znacznie podniesie to komfort 
usługi, ponieważ nasze stylistki 
będą w tym czasie do wyłącznej 
dyspozycji. Już uruchomiłam ka-
nał w social mediach, gdzie Furel-
le można podglądać „od kuchni” 
i zdecydować czy chce się nas od-
wiedzić „na żywo”. Bardzo waż-
nym elementem jest slow fashion. 
Czasem klientka chciała przymie-
rzyć wszystko w różnych rozmia-
rach i kolorach. Jeśli czegoś bra-
kowało, czuła się rozczarowana. 
Aktualnie w dobie nadprodukcji 
ubrań, która jest ogromnym eko-
problemem, zmienia się podejście 
klientów. Stąd od kilku sezonów 
skupiamy się na realizacji faktycz-
nych potrzeb. Proszę przypomnij 
sobie, co zrobiło Burberry, które 
zniszczyło wiele swoich ubrań, by 
ich nie przeceniać, by marka nie 
straciła na wartości. Tymczasem 
każda z wyprodukowanych rze-

czy to nie tylko materiał. To praca 
ludzkich rąk. We Włoszech firmy 
czy sklepy, gdzie możesz sobie 
coś wybrać, uszyć na indywidu-
alne zamówienie są dla wybranej, 
elitarnej i bardzo zamożnej grupy 
klientów. Tam ceni się fachowców, 
bo ich po prostu brakuje. Chcę 
stworzyć w Polsce takie miejsce, 
które w rozsądnej cenie zapro-
ponuje właśnie takie luksusowe 
usługi.

 
– Jesteś wizjonerką i ogromną 

pasjonatką, to widać i słychać 
w każdym twoim zdaniu. 

– Powiem tak – gdybym była 
właścicielką firmy sprzątającej, 
to pewnie wymyślałabym inno-
wacyjne sposoby mycia okien, 
produkując krzesła stworzyłabym 
modele idealnie pasujące do syl-
wetki. Dlatego w moim świecie 
rozwiązania i nowe pomysły same 
wpadają mi do głowy. W życiu 
warto podejmować odważne decy-
zje, ja jestem tego dobrym przy-
kładem. Kiedyś koleżanka z oka-
zji urodzin napisała mi „życzę ci 
zdrowia, a o twój biznes to się nie 
martwię, bo ty zawsze znajdziesz 
rozwiązanie”. I chyba jest w tym 
dużo prawdy. 

– W takim razie życzę ci powo-
dzenia i dziękuję za miłą rozmo-
wę. 

– Ja również dziękuję i pamiętaj 
– wpadaj na kawę! 
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Silesia City Center
Adres: Chorzowska 107, 40-101 Katowice

www.furelleofficial.com
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Iza Jałowiecka

Estetyka, autentyczność i spontanicz-
ność nie tylko w życiu, ale i w projek-
towaniu. Mariaż emocji, wspomnień 
i doświadczeń, które stają się inspiracją do 
tworzenia w sposób świadomy i otwarty. 
To jedne z najpiękniejszych wartości, które 
od ponad 10 lat towarzyszą mi w modzie 
oraz życiu prywatnym i zawodowym. To 
one nauczyły mnie cenić w życiu to, co 
najważniejsze – chwilę. To właśnie ona 
wyznacza i decyduje o wyjątkowości pro-
jektu, jego unikalności i to właśnie ona 
często ma wpływ na dobrze podjęte decy-
zje w naszym życiu.

Odkąd pamiętam przelewam projekty 
natchnione chwilą na papier, a następnie 
na tkaninę, tworząc bardzo kobiecą i nieco 
szaloną modę, którą wcześniej każda z Was 
mogła zobaczyć pod marką Furelle, a teraz 
Aurelle.

 Nazywam się Iza Jałowiecka. Jestem 
mamą, bizneswoman, kreatorką niezależ-
nych marek modowych Furelle oraz Au-
relle. Mam ponad 16 lat doświadczenia 
w branży marketingu, 10 lat w modzie. 
Z zawodu jestem ekonomistką i PR-
-owcem.

Gdybym miała się opisać kilkoma sło-
wami z pewnością wybrałabym: dojrzała, 
autentyczna, ciekawa świata, ale również 
otwarta i... odważna. Dla mnie to najważ-
niejsze cechy, które pozwalają śmiało kro-
czyć przez życie, stawiać kolejne cele biz-
nesowe i je osiągać. Dzięki temu powstała 
marka Furelle, a teraz i Aurelle. Na pytanie 
czym jest Aurelle, odpowiadam: to harmo-
nia piękna, wolności i muzyki.

Beztroskiego szczęścia ukazanego za 
pomocą dojrzałej i świadomej mody.

Przekonaj się sama
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SHOW BUSINESS

Three Of US
Tworzyć w zgodzie z muzycznym sumieniem

Poznali się kilka lat temu w pierwszej edycji programu „Bitwa na głosy”, a w tym roku z suk-
cesem spróbowali swoich sił w konkursie radia RMF FM - „Twoje 5 minut”. „Three Of US” to 
projekt muzyczny, który tworzą Ewa, Romek i Tomek.  O zamiłowaniu do muzyki, gotowości na 
nowe wyzwania i przyjaźni rozmawia z zespołem Dominika Tkocz.

– Waszą trójkę dużo łączy muzycz-
nie, a co was dzieli?

– Każdy z nas jest inną muzyczną 
osobowością. Do tego dochodzi fakt, 
że tworzymy damsko-męski zespół. Na 
pewno występują między nami różni-
ce, co jest naturalne. Jednak zawsze, po 
odbyciu tzw. burzy mózgów, potrafimy 
znaleźć kompromis i „spotkać się” we 
wspólnym repertuarowo punkcie.

– Czy to czasem można nazwać 
próbą charakterów?

– Współpraca w takich okoliczno-
ściach jest rozwijająca. Każda zawodo-
wa sytuacja, którą wspólnie przeżywa-
my, rozwija nasze relacje. Niezależnie 
od tego czy jest to coś pozytywnego, 
czy wymagającego, to zawsze wy-
chodzimy razem z tego silniejsi. Co 
więcej, poprzez tę współpracę wza-
jemnie się zainteresowaliśmy nurtami 
muzycznymi, których zapewne samo-
dzielnie byśmy nie odkryli. Generalnie 
można powiedzieć, że pod względem 
charakterów nasza trójka naprawdę się 
dobrała.

– Zbieżność charakterów, ale i do-
bra komunikacja…

– Kluczowa jest rozmowa, i to na 
szczerych zasadach. Zawsze na po-
czątku siadamy do stołu i wspólnie 
analizujemy każdy pomysł czy propo-
zycję. I co ważne, zawsze „na końcu” 
widzimy ten sam cel. Założenie, które 
wspólnie wcześniej sobie zdefiniowa-
liśmy.

– Co jest waszą filozofią w działa-
niach muzycznych?

– Nasz projekt zbudowany jest na 
przyjaźni. I to jest wartość, która na-
prawdę w naszych relacjach zawodo-
wych jest obecna. Znamy się od dzie-
sięciu lat. Łączy nas wspólny projekt 
muzyczny, ale czujemy też więź poza-
zawodową. Potrafimy wspólnie przeży-
wać muzykę. Do tego dochodzi fakt, że 
wszyscy doszliśmy w tym samym mo-
mencie do podobnego wniosku, że na 
rynku polskiej muzyki jest nisza, którą 
możemy, i chcemy, zapełnić.

– Do tego jak chcecie to zrobić 
zaraz przejdziemy, ale czy możecie 
wcześniej opowiedzieć jak się pozna-
liście.

– Pierwsze spotkanie naszej trójki 
miało miejsce dziesięć lat temu podczas 
castingu do „Bitwy na głosy” w Cieszy-
nie. Co ciekawe, w trakcie trwania tego 
programu nic nie wskazywało na to, że 
nasza współpraca się rozwinie. Przez 
długi czas utrzymywaliśmy kontakt 
i wiedzieliśmy w jakie działania mu-
zyczne każdy z nas się angażuje.

– A moment przełomowy?
– Dwa lata temu przed świętami 

Wielkiej Nocy postanowiliśmy wspól-
nie przygotować kilka coverów. Dosyć 
szybko dobraliśmy ostateczny repertu-
ar i po pierwszej wspólnej próbie cała 
nasza trójka poczuła, że to właściwy 
kierunek.

– Każdy z was zaangażował się 
w ten projekt posiadając już spory 
bagaż doświadczeń muzycznych…

– Muzyka towarzyszyła nam od naj-
młodszych lat, bo pochodzimy z mu-

zycznych rodzin. W latach szkolnych 
zakładaliśmy własne zespoły, koncer-
towaliśmy i nagrywaliśmy pierwsze 
utwory. Do rozwijania artystycznych 
pasji nakłaniali nas też nauczyciele 
muzyki. W sumie w okresie dorastania, 
ale i później, braliśmy udział w wielu 
różnych castingach, konkursach i prze-
słuchaniach. 

– Można powiedzieć, że ten projekt 
muzyczny tworzycie już jako dojrzali 
artyści.

– Każdy z nas zebrał różne doświad-
czenia muzyczne. W każdej z naszych 
historii były wzloty i upadki, momenty 
euforii i zwątpienia. To też powoduje, 
że dziś bardzo świadomie podchodzi-
my do naszej kariery. Mamy poukłada-
ne życie, zarówno w zakresie prywat-
nym, jak i zawodowym. Wiemy, co jest 
dla nas naprawdę ważne.

– A kiedy rozpoczęła się wasza 
współpraca z Marcinem Kindlą?

– Znamy się od dawna, ale cała nasza 
trójka zacieśniła współpracę na począt-
ku tego roku. To właśnie Marcin w nas 
uwierzył i poczuł, że „Three Of US” 
ma właśnie to „coś”. Każdy z naszej 
trójki podejmował różne aktywności, 
ale dopiero gdy spotkaliśmy się w ta-
kiej konstelacji wszystko nabrało no-
wego wymiaru. Między naszą trójką 
jest jakaś szczególna aura, muzyczna, 
twórcza i ta związana ze szczerą sym-
patią do siebie nawzajem. Przechodzi-
my różne stany emocji, miewamy róż-
ne nastroje, jednak zawsze potrafimy 
o tym porozmawiać i zrozumieć się 
w tym.
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– Wracając do wcześniejszego 
wątku, co chcecie osiągnąć w świecie 
muzyki?

– Chcemy zainteresować naszą 
twórczością jak najszersze grono od-
biorców. Mamy nadzieję, że każdy 
słuchacz będzie mógł wziąć coś dla 
siebie z naszej muzyki. Zależy nam też 
na koncertowaniu, na kontakcie z pu-
blicznością.

– W jakim nurcie muzycznym 
chcecie się osadzić?

– Będziemy tworzyć muzykę w nur-
cie szeroko rozumianego popu, z za-
cięciem country, ale inaczej postrze-
ganym, niż ma to miejsce w Polsce. 
Chcemy nawiązywać do muzyki coun-
try w wydaniu amerykańskim. W USA 
ma ona rzeszę miłośników i jest wyko-

nywana na wysokim poziomie. To też 
jeden z aspektów tej luki, którą dostrze-
gliśmy na polskim rynku muzycznym. 
Nie chcemy się szufladkować w kon-
tekście konkretnych typów muzyki. 
Oczywiście pewne cechy danego ga-
tunku na pewno w naszej muzyce bę-
dzie można odnaleźć, ale nie będziemy 
tego sztywno definiować.

– Czy swobodny proces twórczy 
w trzyosobowym składzie jest moż-
liwy?

– Siła sukcesu tkwi właśnie 
w tym, że możemy budować reper-
tuar razem. Do tej pory świetnie się 
to nam udawało. Nasz własny reper-
tuar będzie wypadkową trzech róż-
nych perspektyw, trzech indywidual-
ności muzycznych, ale jednocześnie 

rezultatem pracy zespołu, bliskich 
sobie ludzi.

– Na co nigdy nie zgodzicie się re-
pertuarowo?

– Na to, co nie będzie zgodne 
z naszym gustem muzycznym. Chcemy 
tworzyć muzykę „w prawdzie”, każdą 
postać fałszu odrzucimy. Na pewno 
będziemy razem podejmować decyzje. 
Pewnie we wspólnym repertuarze każ-
dy z nas będzie miał mniej lub bardziej 
ulubione utwory, ale co do jego zasad-
niczego kształtu zawsze znajdziemy 
porozumienie.

– A co zapewni wam spełnienie 
w muzyce?

– Chcemy zaznaczyć swoje miejsce 
w show-biznesie, na rynku polskiej 
muzyki. Naszym marzeniem jest stwo-
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rzenie własnej rozpoznawalnej marki. 
Stan idealny to ten, w którym nasi od-
biorcy utożsamią się z naszą muzyką, 
poznają nasz repertuar i z autentycz-
nym zainteresowaniem kupią bilet na 
koncert „Three Of US”.

– Z jakimi emocjami powin-
ni wyjść z waszego koncertu?

– Z pięknymi wrażeniami. Chce-
my wzbudzić w nich ważne emocje, 
uwrażliwić i przekazać przynajmniej 
jakąś cząstkę tego co staramy się 
poprzez muzykę wyrazić. Mamy na-
dzieję, że każdy nasz odbiorca weź-
mie przynajmniej szczyptę naszej 
twórczości. Bardzo ważne jest też dla 
nas poznanie oczekiwań naszej pu-
bliczności, preferencji i poszukiwa-
nie właściwej na nie odpowiedzi. To 

z pewnością będzie dłuższy proces, 
wymagający i równocześnie ekscy-
tujący.

– A kto tym odbiorcą powinien 
być?

– Każdy słuchacz czy widz jest dla 
nas ważny i chyba nie chcemy z góry 
określać naszej grupy docelowej. 
Najważniejsze jest to, że zdecydowa-
liśmy się na realizowanie wspólnego 
projektu właśnie ze względu na po-
zytywne reakcje z strony odbiorców. 
Serdeczne opinie związane z naszym 
warsztatem muzycznym, stylem czy 
całym wizerunkiem, które wyrażały 
osoby śledzące nasze dotychczasowe 
działania muzyczne, utwierdziły nas 
w tym, że chcemy podążać właśnie tą 
drogą.

– Czy takie sygnały do was dotarły 
po udziale w konkursie „Twoje 5 mi-
nut” w radiu RMF FM?

– To było bardzo budujące doświad-
czenie. Ponad trzysta tysięcy osób zo-
baczyło nasz teledysk, tysiąc udostęp-
niło, w ślad za tym pojawiły się setki 
pozytywnych komentarzy, w tym też 
pytania z kategorii – kiedy planujemy 
wydać płytę?

– Jak doszło do tego, że znaleźliście 
się w tym konkursie?

– To był etap, na którym planowa-
liśmy nagranie trzech teledysków do 
coverów. Postanowiliśmy z wykorzy-
staniem jednego z nich wziąć udział 
w tym konkursie. Polega on na tym, że 
jednego dnia na antenie radia pojawiają 
się dwa utwory różnych zespołów czy 
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artystów. W ramach całodziennego gło-
sowania walczą oni o uwagę słuchaczy. 
Każdego dnia tylko jedna z dwóch pro-
pozycji przechodzi do kolejnego etapu. 
Nam się to udało. Nasz utwór znalazł 
się w finałowej piątce.

– „Three Of US”, skąd wzięła się 
ta nazwa?

– Pomysł narodził się tak po prostu, 
jakby przy okazji. Po jednej z prób, po 
której planowaliśmy upublicznienie 
efektu naszej współpracy w trójkę, wy-
konaliśmy sobie zdjęcie pokazowe… 
I zaczęliśmy się wspólnie zastanawiać 
nad nazwą naszego zespołu. Z ust Tom-
ka padło hasło: „Three of US?”. Poczu-
liśmy, że pasuje ono do nas i dobrze się 
z nim czujemy. Potem oczywiście tę 
sprawę przedyskutowaliśmy od strony 
formalnej z Marcinem. I tak już zosta-
ło. A najlepszym testerem w brzmieniu 
tej nazwy był właśnie konkurs „Twoje 
5 minut”.

– Co czeka „Three Of US” w no-
wym roku?

– Niedawno odbyliśmy spotkanie 
w wytwórni Magic Records dotyczące 
współpracy w ramach naszego projek-
tu. Muzycznie rozpoczynający się rok 
będzie dla nas wyjątkowy. Już sam sty-
czeń będzie bardzo intensywny…

– Co konkretnie się wydarzy?
– Planowana jest premiera radiowa 

naszego autorskiego singla w radiu 
RMF FM. Zostanie też przygotowany 
do niego teledysk, a także będzie wy-
konana profesjonalna sesja zdjęciowa. 
Mamy nadzieję, że wszystko potoczy 
się zgodnie z tym planem. Ze względu 
na epidemię nie będziemy mogli tak 
szybko bezpośrednio dotrzeć do na-
szych odbiorców. Najpierw nasza muzy-
ka będzie żyła w sieci i mamy nadzieję, 
że w przestrzeni radiowej. Jednak bar-
dzo liczymy na to, że latem będziemy 
już mogli odbyć koncert na żywo.

– Więcej obaw czy pewności od-
czuwacie co do tego, jak zostanie 
odebrany wasz projekt?

– Dreszczyk niepewności jest, i to 
chyba dobra reakcja w takich okoliczno-
ściach. Jednocześnie w tym momencie, 
w którym jesteśmy jako zespół, bardzo 
ważne jest dla nas wsparcie osób nam 
bliskich, rodziny, znajomych. Oni w nas 
naprawdę wierzą i dają nam siłę. Mamy 
świadomość, że żyjemy i działamy 
zawodowo w specyficznych czasach, 
w których wszystko łatwo podważyć, 
skrytykować, zniszczyć. Możemy po-
dejmować ważne i pozytywne inicja-
tywy, a i tak spotkać się z nieuzasad-
nionym hejtem. Staramy się budować 
w sobie zdrowy dystans do tego.

– Czy to znowu nie jest konse-
kwencja tego, że „swoje przeżyliście” 
jako artyści?

– Wyciągnęliśmy odpowiednie wnio-
ski z wielu lekcji pokory. To między 
innymi uświadomiło nam, że nic nie 
spadnie z nieba i że musimy o to po-
walczyć. Co też oznacza, że gdy po-
jawia się ktoś, kto nie jest przekonany 
do naszego projektu, to musimy zrobić 
wszystko, aby zobaczył w nim sens. Bo 
wiemy jaki mamy pomysł, jak chcemy 
go zrealizować i co chcemy w ten spo-
sób osiągnąć. Wszystko co już stworzy-
liśmy, to wynik naszych poszukiwań, 
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inspiracji i przede wszystkim ciężkiej 
pracy. Nikt nam tego nie przygotował, 
nie zaoferował konkretnej wizji czy go-
towego produktu. Wszystko wspólnie 
wypracowaliśmy, od samodzielnego 
nagrywania teledysków po skompono-
wanie swoich strojów i szerzej całego 
naszego wizerunku.

– Euforia dopiero przed wami?
– Chcielibyśmy udowodnić tym, 

którzy z nami będą współpracować, że 
potrafimy zostać sobą w show-biznesie. 
I zachować wierność prawdzie, którą 
sobie wspólnie zdefiniowaliśmy. Za-

pewne pojawią się różne pokusy, trudne 
wybory, ale myślę, że dzięki sporemu 
bagażowi doświadczeń jesteśmy odpor-
ni na tzw. uderzenie wody sodowej do 
głowy. Dlatego też „zderzenie” z karie-
rą w naszym przypadku smakuje ina-
czej. Oczywiście chcemy doświadczyć 
tej ekscytacji, chcemy odnieść sukces, 
ale na swoich warunkach. Jeszcze nie 
nastąpił „wybuch” w naszym projekcie. 
Jednak wierzymy, że przyjdzie moment 
przełomowy. 

– Co przed tym „wybuchem”, czy 
po prostu przed tym co się wydarzy 

w styczniu, chcielibyście powiedzieć 
swoim przyszłym odbiorcom?

– Z pewnością będziemy tworzyć 
muzykę przez pryzmat trzech różnych 
osobowości muzycznych, ale zawsze 
w zgodzie z naszym muzycznym su-
mieniem. W tym wszystkim chcemy 
być prawdziwi. Tworząc muzykę nie 
jesteśmy w stanie oszukać drugiego 
człowieka, jeśli będzie w tym prawda, 
to nasz odbiorca to poczuje.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Dominika TKOCZ

Foto: Roman i Tomasz SAJEWICZ
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Instytut ,,ATLANTA” został za-
łożony w 1995 r. przez dr. Dymitra 
Skopiczenko i jego żonę Ludmiłę 
Taranovą. Od początku zajmował 
się leczeniem pacjentów ze scho-
rzeniami narządu ruchu oraz choro-
bami wewnętrznymi.

Dr Skopiczenko w Polsce roz-
począł działalność ortopedyczną 
w Lublińcu. W miarę rozwoju dzia-
łalności powstało ,,Centrum fizjote-
rapii i rehabilitacji” ze specjalizacją 

w dziedzinie problemów kręgosłu-
powych u dorosłych i dzieci. Dok-
tor Ludmiła, dzięki swojej wiedzy 
i niezwykłym umiejętnościom, 
posiada szerokie doświadczenie 
w zakresie diagnostyki i leczenia 
schorzeń wewnętrznych łącząc to 
ze sprawdzonymi, często ponad ty-
siącletnimi doświadczeniami me-
dycyny naturalnej.

W 2010 r. działalność poszerzono 
o dermatologię i wenerologię oraz 

medycynę estetyczną wykonywaną 
przez córkę dr Tatianę Jasińską.

Do obecnej ,,ATLANTA  CLI-
NIC” dołączył autorytet ortopedii 
i traumatologii, medycyny spor-
towej dr Andrzej Jasiński wraz 
z synem ortopedą Krzysztofem 
Jasińskim. Tym sposobem działal-
ność tworzy grupa doświadczonych 
specjalistów i jednocześnie zgrana 
rodzina, która z użyciem wielu no-
woczesnych sprzętów pomaga do 



59SILESIA BUSINESS & LIFE

dziś pacjentom z całej Polski i za-
granicy.

Zarówno rodzina Skopiczenko, 
jak i rodzina Jasińskich posiada już 
trzypokoleniową tradycję medyczną.

Ojciec doktora Dymitra Skopi-
czenko  – profesor Mikołaj Skopi-
czenko, był lekarzem akademickim 
w Kijowskim Uniwersytecie Me-
dycznym pełniąc urząd dziekana. 
Jako wybitny specjalista w dzie-
dzinie chorób wewnętrznych peł-
nił stanowisko osobistego lekarza 
ówczesnego prezydenta Ukrainy. 
Wykształcił swoich dwóch synów 
jako lekarzy: Dymitra w dziedzinie 
ortopedii oraz Vadima w dziedzinie 
pulmonologii.

Córka lekarzy Ludmiły oraz Dy-
mitra – Tatiana Jasińska jest specja-
listą dermatologii, wenerologii oraz 
medycyny estetycznej.

Ojciec doktora Andrzeja Jasiń-
skiego – doktor Jerzy Jasiński 
– żołnierz Armii Krajowej, od-
znaczony m.in. Złotym Krzyżem 
Zasługi, absolwent Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w Krakowie, 
współtworzył Wojewódzki Szpital 
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 
w Piekarach Śląskich. Przez wiele 
lat pełnił funkcję ordynatora od-
działu chirurgii ręki.

Wykształcił jako lekarzy córkę 
Ewę specjalizującą się w okulisty-
ce, oraz syna Andrzeja ortopedę 
traumatologa.

Syn Andrzeja – Krzysztof kon-
tynuuje rodzinną tradycję ortope-
dyczną.

Te dwie rodziny połączyło mał-
żeństwo dwojga młodych lekarzy 
Tatiany i Krzysztofa Jasińskich.

Klinika ATLANTA zgromadziła 
wybitnych specjalistów, których 
łączy tradycja w poświęceniu służ-
bie zdrowia.

Lubliniec, ul. Karola Miarki 13
www.atlantaclinic.pl

email: kontakt@atlantaclinic.pl
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TURKEY
Antalya – Belek

All Inclusive Unlimited Golf
2 fantastic 18 holes courses per October 2021

EXCLUSIVE OFERT
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Turcja – Belek – eliminacje
GOLF

SILESIA BUSINESS&LIFE GOLF CUP 2021

GOLF CUP

BUSINESS&LIFE

XI
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Jesień przywitała nas chłodnymi 
dniami i deszczem, jednakże dla 
sympatyków turniejów Silesia Bu-
siness & Life Golf Cup był to sy-
gnał, że zbliżamy się do wyjazdu 
golfowego, podczas którego zo-
stanie rozegrany turniej golfowy, 
a tym samym pierwsza eliminacja 
Silesia Business & Life Golf Cup 
sezonu 2021. W połowie paździer-
nika wraz z grupą 60 uczestników 
udaliśmy się do Turcji, do wspa-
niałej miejscowości turystycznej 
Belek położonej w dystrykcie 
Serik, prowincji Antalya nad Mo-
rzem Śródziemnym. Oczywiście 
przywitała nas wspaniała pogoda, 
słońce i klimat śródziemnomorski. 
Pierwszy dzień po przybyciu gol-
fiści rozegrali rundę treningową na 
polu golfowym Antalya Golf Club 
- Pasha. Klub golfowy Antalya to 
projekt przygotowany przez ar-
chitektów European Golf Design, 
PGA Establishment, jednej z naj-
słynniejszych na świecie firm zaj-

mujących się projektowaniem pól 
golfowych. Położone pośród pięk-
na lasów sosnowych i eukaliptu-
sowych dwa pola golfowe klubu 
golfowego Antalya, Sultan i Pa-
sha, zostały zaprojektowane tak, 
aby zapewnić przyjemny i wy-
magający golf zarówno dla osób 
z wysokim, jak i niskim handicap-
pem. Pole golfowe Pasha jest ide-
alnym wyborem dla tych, którzy 
szukają odrobiny urozmaicenia 
w swojej grze w golfa lub tych, 
którzy szukają pola na średnim 
poziomie, na którym mogą do-
skonalić swoje umiejętności, za-
nim przejdą do niektórych obsza-
rów trudniejszych wyzwań, takich 
jak powiązany z nią PGA Sultan. 
Te dwa pola świetnie ze sobą 
współgrają, ponieważ doskonale 
się uzupełniają. Zaprojektowany 
przez Davida Jonesa kurs od 2002 
roku bawi gości z całego świata. 
Gracze witani są mieszanką sze-
rokich torów wodnych, otwartych 
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zatok, dobrze rozmieszczonych 
bunkrów, trudnych przeszkód 
wodnych i toczących się gre-
enów, a jeśli chcą odnieść sukces, 
będą musieli rozegrać mądrą grę 
w golfa. Unikalne połączenie róż-
nych cech oznacza, że   ten kurs 
jest przyjemnym wyzwaniem za-
równo dla osób z wysokim, jak 
i niskim handicapem. W rzeczy-
wistości kurs przetestuje wszyst-
kie zestawy umiejętności i może 
być uważany za wspaniały kurs 
na rozgrzewkę na resztę wakacji!

 W kolejne dwa dni pobytu 
uczestnicy rozegrali rundy na 
polu golfowym Sueno Golf Cour-
se. Sueno Golf Club to klasyczny 
klub golfowy, który swoim dy-
namicznym rozwojem w świecie 
golfa przyciąga uwagę zarówno 
lokalnych, jak i zagranicznych 
miłośników golfa. Dzięki umiar-
kowanemu klimatowi Antalyi, 
regionu Belek, który stał się ra-
jem dla golfistów, klub może 
zaoferować gościom wyjątkową 
gościnność oraz lokalne, krajowe 

i międzynarodowe turnieje przez 
cały długi sezon golfowy. W Su-
eno Golf Club gry golfowe stają 
się ekscytującą podróżą na łono 
natury. Dwa mistrzowskie dzie-
ła oferowane światu golfa, dwa 
wspaniałe 18-dołkowe pola… 
Jedno nosi nazwę Pines, a drugie  
Dunes. Wyjątkowe pole golfo-
we, które w pierwszej kolejności 
podbije serca miłośników golfa 
dzięki wyszukanemu projektowi 
na około 1500 hektarach terenu 
stworzonym pod nadzorem PGA 
Design Consulting. Abyś mógł 
doświadczyć królewskiej tradycji 
golfa i doskonałych gier, których 
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Wyniki Turnieju:
Stroke Paly Brutto

Grzegorz Ramos
Piotr Ludyga
Alan Wadowski

Stableford Netto HCP 0.1-18.0
Mariusz Szumański
Ewa Ludyga
Andrzej Poradzisz

Stableford Netto HCP 18.1-36.0
Marek Kościkiewicz
Arkadiusz Marszałkowski
Stanisław Marchlewski

Najlepsza Kobieta
Alexandra Krolikowski

nie będziesz miał dosyć… Te 
wspaniałe dni przygotowały na-
szych golfistów na najważniejsze 
dwa dni golfowe, a mianowicie 
na pierwszy zagraniczny turniej 
eliminacyjny Silesia Business & 
Life Golf Cup 2021, który odbył 
się na polu golfowym Titanic Golf 
Club – The River and The Forest. 
Titanic Golf Club to przyjemne 
doświadczenie dla profesjonali-
stów i doskonały potencjał tre-
ningowy dla amatorów. Pierwsze 
dziewięć dołków to ekscytują-
cy bieg rzeki, przez szczyty gór 
i wspaniały widok na rzekę, to 
przyjemne i trudne doświadcze-
nie w golfie. Kolejne dziewięć 
dołków to gra pośród sosnowe-
go lasu. Najważniejsze dwa dni 
wyjazdu były za nami, a zwień-
czeniem całego pobytu była ce-
remonia wręczenia nagród, gdzie 
zwycięzcy otrzymali wspaniałe 
statuetki oraz nagrody rzeczowe. 

s

GOLF CUP

BUSINESS&LIFE
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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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Zwycięzcy polecą na Mauritius
The Amateur Golf World Cup (AGWC Poland) to nowy cykl turniejów golfowych organizo-

wanych przez Silesia Business & Life. Turnieje zostały rozegrane na terenie całego kraju. Na-
grodą główną dla zwycięzców całego cyklu jest udział w Światowym Finale The Amateur Golf 
World Cup 2021, który odbędzie się na malowniczej wyspie Mauritius. 

GOLF

The Amateur Golf World Cup 2020
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Golfiści, aby zostać sklasyfikowani 
do nagrody głównej, musieli rozegrać 
minimum trzy turnieje eliminacyjne. 
Zdobywcy największej ilości punk-
tów w klasyfikacji ogólnej w kategorii 
Stableford Netto HCP 0,1-15,0 oraz 
Stableford Netto HCP 15,1-30,0 będą 
reprezentować Polskę na Światowym 
Finale The Amateur Golf World Cup, 
który odbędzie się w czerwcu 2021 
roku na Mauritiusie w ekskluzywnym 
resorcie golfowym Heritage le Telfair 
Resort. W Polsce zostało rozegranych 
aż siedem turniejów eliminacyjnych, 
każdy na innym polu golfowym i w in-
nym regionie. Podczas każdego turnie-
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ju uczestnicy otrzymali gift bagi 
zawierające brandowane ręczniki 
golfowe, piłki, jak również czapki 
golfowe, natomiast zwycięzcy po-
szczególnych kategorii otrzymali 
wspaniałe szklane statuetki oraz 
cenne nagrody rzeczowe. Na każ-
dym turnieju zostały przygotowa-
ne także dodatkowe konkurencje 
dla uczestników, takie jak Longest 
Drive i Nearest to the pin. Turnie-
je AGWC Poland zostały przyjęte 
bardzo pozytywnie przez uczest-
ników, a nagroda główna robiła 
ogromne wrażenie. Po pięciu mie-
siącach zmagań golfowych i kal-
kulacji punktowych zostali wyło-
nieni reprezentanci kraju, którzy 
wezmą udział w światowym fina-
le i wraz z reprezentantami trzy-
dziestu innych narodowości będą 
walczyć o zwycięstwo na arenie 
międzynarodowej. 
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Kalinowe Pola
Stableford Netto 0,1-15,0

1. Michał Poniż 
2. Jacek Chyziak 
3. Grzegorz Ramos 

Stableford Netto 15,1-30,0
1. Hanna Tatarkiewicz-Jeske 
2. Tomasz Iwan 
3. Czesław Szwabowicz 

Toya Golf & Country Club
Stableford Netto 0,1-15,0

1. Bogdan Bigus 
2. Marek Tian 
3. Grzegorz Ramos 

Stableford Netto 15,1-30,0
1. Maciej Świat 
2. Maciej Wawrzyniak
3. Agnieszka Bicz 

Kraków Valley Golf & Country Club
Stableford Netto HCP 0,1-15,0
1. Mariusz Czerkawski
2. Przemysław Nowak
3. Henryk Gwiżdż 

Stableford Netto HCP 15,1-30,0
1. Maciej Wawrzyniak 
2. Łukasz Mróz 
3. Artur Czarnecki
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Sand Valley Golf Resort
Stableford Netto HCP 0,1-15,0
1. Erwina Kolasińska 
2. Henryk Gwiżdż 
3. Mariusz Czerkawski

Stableford Netto HCP 15,1-30,0
1. Roman Staś 
2. Piotr Jędrusiński 
3. Stefan Zieliński 

Śląski Klub Golfowy
Stableford Netto HCP 0,1-15,0
1. Zdzisław Profic 
2. Marcin Broniszewski 
3. Sławek Wiesław 

Stableford Netto HCP 15,01-30,0
1. Leszek  Rogala 
2. Adam Wadowski 
3. Jerzy  Dera 

Karolinka Golf Park 
Stableford Netto HCP 0.1-15.0

1. Anh Nguyen Ngoc 
2. Marek Tian 
3. Jerzy Górski 

Stableford Netto HCP 15.1-30.0
1. Piotr Jędrusiński 
2. Ryszard Wieczorek 
3. Marek Klyk 

Armada Golf Club 
Stableford Netto HCP 0.1-15.0

1. Ryszard Słowikowski
2. Jadwiga Fajer
3. Marek Sobków

Armada Golf Club 
Stableford Netto HCP 15.1-30.0
1. Ewelina Fajer
2. Tomasz Skowerski
3. Piotr Jędrusiński
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Zwycięzca Klasyfikacji Ogólnej – 
Reprezentant Polski na Światowym 

Finale The Amateur Golf World Cup na 
Mauritiusie 2021

Stableford Netto HCP 15.1-30.0
Piotr Jędrusiński

Zwycięzca Klasyfikacji Ogólnej – Repre-
zentant Polski na Światowym Finale The 

Amateur Golf World Cup na Mauritiusie 2021
Stableford Netto HCP 0.1-15.0

Marek Tian  
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Grupa MARS
ul. Polna 4

05-110 Rajszew
tel/fax:+ 48 22 465 56 62
mobile:+ 48 601324377

www.grupamars.pl



77SILESIA BUSINESS & LIFE



SILESIA BUSINESS & LIFE78

Poland's
Best Golf Course
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KLAUDIUSZ SEVKOVIC

PODRÓŻE
ZAKYNTHOS

80 SILESIA BUSINESS & LIFE

Zapraszam na rozsłonecznioną wyspę, oblaną szmaragdowym morzem, wodami 
Morza Jońskiego we wszystkich odcieniach błękitu, które kontrastują z zielenią lasów 
sosnowych, gajów oliwnych i pomarańczowych. Obejrzyjcie razem ze mną zachwy-
cający, niepowtarzalny śródziemnomorski krajobraz, żółwie Caretta, które wybrały 
sobie tutejsze plaże na miejsca lęgowe i stały się jej symbolem. Zanim zaczniemy 
ją zwiedzać, poznajcie jej położenie, życzliwych mieszkańców wyspy i jej historię.
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Zakynthos to ziemia należąca do Grecji, 
jest jedną z Wysp Jońskich i trzecią co do 
wielkości w archipelagu. Zajmuje powierzch-
nię 402 kilometrów kwadratowych. Przypo-
mina trójkąt, który tworzą jej trzy przylądki: 
Skinari na północy, Gerakas na wschodzie 
oraz Keri na zachodzie. Od półwyspu Pelo-
ponez oddziela ją cieśnina Zakynthos.

Mieszkańcy wyspy trudnią się od wie-
ków rybołówstwem i rolnictwem, a obecnie 
także usługami turystycznymi. Lazurowe 
morze oraz wspaniałe plaże przyciągają jak 
magnes. W pobliżu każdej z nich znajdują 
się: hotele, ośrodki wypoczynkowe, restaura-
cje, tawerny, kluby i dyskoteki. Ludzie są tu 
uśmiechnięci, szczęśliwsi, rodzinni.

Swoją nazwę wyspa wzięła od imienia 
syna mitycznego króla Dardanosa i Elek-
try. Królewicz Zakynthos, gdy tylko przy-
był na wyspę zachwycił się jej pięknem. 
Osiedlił się tu i doprowadził region do 
rozkwitu. Na monetach, które znaleziono 
w tym rejonie, widniał wizerunek Zakyn-
thosa z wężem. Legenda głosi, że uwolnił 
wyspę od plagi tych zwierząt. 

W okresie średniowiecza wyspą wła-
dało Cesarstwo Bizantyjskie, przejściowo 
znajdowała się pod rządami Królestwa 
Sycylii, pod wpływem tureckim, a potem 
znów trafiła w ręce włoskie jako część 
Republiki Weneckiej. W XVIII wieku 
władzę na wyspie przejęli Francuzi, po-
tem Turcy i od XIX wieku Zakynthos 
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ostatecznie weszła w skład wysp grec-
kich. 

Wyjeżdżam więc w podróż na Zakyn-
thos. W Katowicach-Pyrzowicach wsia-
dam w samolot i po dwóch godzinach 
i dwudziestu minutach lotu jestem na 
miejscu. Zatrzymałem się w hotelu Ma-
istrali, który spełnił moje oczekiwania: 
pokój klimatyzowany, toaleta, prysznic, 
wszystko bez zarzutu. Na zewnątrz basen, 
w którym można zażyć kąpieli wycho-
dząc bezpośrednio z pokoju. Bufet przy 
basenie dobrze zaopatrzony, a codzienne 
wyżywienie bardzo urozmaicone.

Nazajutrz wybrałem się autobusem do 
stolicy i jednocześnie największego portu 
Zakynthos o tej samej nazwie. Stolica za-
chowała bardziej włoski klimat niż grec-
ki, gdyż od wieków była zdominowana 



SILESIA BUSINESS & LIFE8282

przez Wenecjan. Miasto zostało odbudowa-
ne po trzęsieniu ziemi, które miało miej-
sce w 1953 roku. Zacząłem od zwiedzania 
słynnej katedry świętego Dionizosa, gdzie 
spoczywają jego relikwie. Wszedłem rów-
nież na zabytkową dzwonnicę zbudowaną 
w stylu weneckim. Główny plac miasta to 
plac Dionizosa Salomosa, zwanego ojcem 
greckiej literatury narodowej (poety, któ-
ry jest autorem 158-zwrotkowego hymnu 
narodowego Grecji). Potem udałem się do 
okazałego gmachu Muzeum Bizantyjskie-
go, gdzie podziwiałem pokaźną kolekcję 
dzieł sztuki, w tym m.in. obrazy sakralne, 
malarstwo lokalne oraz spuściznę kultury 
jońskiej. Wstąpiłem też do katedry kato-
lickiej pod wezwaniem św. Marka i obej-
rzałem z zewnątrz kościół św. Mikołaja. 
To świątynia metropolitalna o wspaniałej 
architekturze. Niestety, w dobie pandemii 
nie można było wejść do środka.

 Lubię poznawać atrakcje miast, prze-
chadzać się urokliwymi uliczkami, ale 
zgłodniałem i postanowiłem spróbować 
lokalnych potraw. Zamówiłem musakę – 
zapiekankę z bakłażanów z mięsem mie-
lonym i sosem beszamelowym oraz kle-
ftiko – pieczoną na pergaminie jagnięcinę 
z warzywami. Do tego choriatiki – czyli 
prawdziwa grecka sałatka ze świeżymi 
oliwkami i serem feta wyprodukowanym 
przez mieszkańców wyspy. Do każdego 
dania serwowane jest tu wino oraz świeży 
chleb nasączony aromatyczną oliwą. 

Po tej wystawnej uczcie byłem nie-
co ociężały, toteż taksówką udałem się 
na wzgórze Bohali, by zobaczyć Zamek 
Wenecki, a właściwie jego ruiny. Wejście 
kosztuje cztery euro. Twierdza została zbu-
dowana na szczycie zielonego wzgórza, 
które w wielu miejscach opada pionowymi 
ścianami. To idealne miejsce, gdzie moż-
na było stworzyć bastion obronny. Do dziś 
zachowały się imponujące mury prawie 
zamykające teren twierdzy. Poruszam się 
po brukowanych dróżkach. Podczas space-
ru po zamku zobaczyłem kilka budynków, 
które nadal są w stanie niemal nienaruszo-
nym. Szczególnie dobrze zachowane jest 
więzienie, prochownia, główny bastion 
twierdzy. Mijałem ruiny wielu kościołów 
z 15 i 17 wieku, a także koszary z okre-

su okupacji brytyjskiej. W kilku miejscach 
leżą wprost na ziemi potężne lufy armatnie. 
Z punktu widokowego podziwiałem prze-
piękną panoramę miasta i widok na zatokę 
Laganas.

Do hotelu wróciłem wygodnym, klima-
tyzowanym autobusem za 1,80 euro. Na 
Zakynthos można wypożyczyć samochód, 
który jest podstawiany pod hotel i tak samo 
odbierany. Skorzystałem z usług polskiej 
firmy Happy Dolphin, żeby móc swobodnie 
poruszać się po wyspie. Za dobę płaciłem 
45 euro plus paliwo.

Cała wyspa Zakynthos jest zachwycająca 
i warta zwiedzenia. Sprawia to śródziem-
nomorska roślinność, klimat, feeria barw, 
ale kilka lokalnych ciekawostek trzeba 
koniecznie zobaczyć. Do nich zaliczają się 
siarkowe SPA oraz Zatoka Wraku. Korzy-
stając z auta, postanowiłem zorganizować 
sobie wycieczkę na własną rękę. Pojecha-
łem więc na plażę Xigia, która jest poło-
żona na wschodnim wybrzeżu północnej 
części wyspy pomiędzy Alikanas i Alikes 
oraz Makris Gialos, gdzie można się do-
stać tylko samochodem. Plaża jest malutka, 
żwirkowa. Z jednej strony zamknięta jest 
wysoką skałą, natomiast z drugiej znajdują 
się niewielkie, ale malownicze groty. Obok 
jednej z siarkowych plaż znajduje się mały 
bar, który klientom, kąpiącym się poniżej 
pod klifem, dostarcza zamówienia w koszy-
ku zaczepionym na linie. 

W tym rejonie wyspy pod wodą znaj-
dują się ujścia siarki. Nad zatoką unosi się 
specyficzny zapach zgniłych jaj. Z powodu 
jej obecności, woda ma nieco inny odcień, 
a dodatkowo jest cieplejsza na dnie niż na 
powierzchni. Kąpiele w takim naturalnym 
SPA wygładzą skórę, wpłyną na jej jędr-
ność, zdrowy i młody wygląd oraz zaha-
mują wszelkie problemy dermatologiczne. 
Zażyłem kąpieli i poczułem się jak młody 
bóg, ale potem przez dwa dni nie ruszałem 
się z hotelu, bo moja skóra nosiła specy-
ficzny zapach siarki!

Po tej swoistej kwarantannie ruszyłem 
w dalszą drogę. Tym razem wybrałem się 
na wycieczkę morską, by zobaczyć Zatokę 
Wraku (Navagio po grecku oznacza wrak), 
która uznawana jest za jedną z najpiękniej-
szych na świecie. Woda ma tu niesamowity 
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turkusowy odcień, jest krystalicznie czy-
sta i zupełnie przezroczysta. Wypłynąłem 
z portu w Zakynthos dużym statkiem za 25 
euro. Już podczas podpływania do brzegu 
widać, że nie jest to zwykłe miejsce. Ska-
ły nagle odsłaniają ukrytą pomiędzy nimi 
zatokę. Duża piaszczysto-żwirowa plaża 
otoczona jest wysokimi na ok. 300 metrów 
wapiennymi klifami i dostępna wyłącznie 
od strony morza. W oddali wyłania się sta-
ry, zardzewiały wrak „Panagiotis”. 

Sam statek jest swoistą legendą wy-
spy Zakynthos. Mowa w niej o tureckich 
przemytnikach działających na zlecenie 
włoskiej mafii (nielegalny przewóz alko-
holu, papierosów i prostytutek). Niektórzy 
wierzą, że grecka straż przybrzeżna ścigała 
ów „piracki” statek, który w czasie sztor-
mu rozbił się na klifach i został przez mo-
rze wyrzucony na brzeg zatoki. Wszystko 
to najprawdopodobniej mity. Pewne jest 
tylko, że statek został zbudowany w stocz-
ni w Glasgow i miał przewozić towary 
z Salonik. Dokładnie nie wiadomo kiedy, 
ani w jakich okolicznościach, statek zato-
nął, ale prawdopodobnie miało to miejsce 
około roku 1980. Od tego czasu wrak ten 
jest jedną z głównych atrakcji tej pięknej, 

greckiej okolicy. Tymczasem nasz statek 
wycieczkowy przybił do brzegu i mogłem 
spędzić na tej niezwykłej plaży półtorej 
godziny. W tym czasie obejrzałem wrak 
i w myśl sugestii przewodnika napisałem 
na nim kamieniem z plaży: „Do zoba-
czenia!”, aby zapewnić sobie powrót na 
Zakynthos. Zatokę Wraku można także 
zobaczyć z góry, z punktu widokowego. 
Spektakularne wrażenia! Warto wspiąć się 
na szczyt!

Razem z przygodnymi wycieczkowicza-
mi odpływam z tego czarującego miejsca, 
by podziwiać kolejne. Żeglujemy w kie-
runku przylądku Skinari i Błękitnych Grot, 
które są dostępne dla turystów wyłącznie 
od strony morza. W jaskiniach podziwiać 
można niezwykły turkus wody i ścian, 
który powstaje dzięki odbitemu od morza 
światłu słonecznemu. Jest to malowniczy 
kompleks nisz wypłukanych w skałach, 
skalnych okienek i łuków tworzących 
mostki. Większe groty mają nawet swo-
je nazwy: Hirospilia, Papa czy Krimnos. 
Woda w tym rejonie ma głęboki niebieski 
kolor – stąd nazwa. Obserwowałem te cuda 
z daleka, bo duże statki nie podpływają bli-
sko grot. 

Czując jednak niedosyt i łaknąc pełniej-
szych wrażeń, następnego dnia wybrałem 
się wynajętym samochodem na przylądek 
Skinari, leżący na północno-zachodnim 
krańcu wyspy. Jedna z głównych niezwy-
kle malowniczych dróg prowadzi wprost 
do celu. A na miejscu znalazłem latarnię 
morską, dwa wiatraki, klimatyczną grecką 
tawernę i pobliskie Błękitne Groty, do któ-
rych można dostać się po schodach w dół 
– tuż obok restauracji. Jest dość stromo, 
ale zdecydowałem się na zejście. Po dro-
dze mijałem drewniane tarasy, na których 
można było poleżakować. Na dole czekało 
mnie kapitalne miejsce do pływania i sno-
orkowania wśród skałek. Do szmaragdowo-
niebieskiej wody wszedłem z pomocą dra-
binki. Wystarczyło kawałek podpłynąć i od 
razu zobaczyłem pierwszą grotę. Zmęczo-
ny, ale szczęśliwy wróciłem na górę. Po-
czułem jednocześnie wilczy głód i udałem 
się prosto do wspomnianego baru. Zamó-
wiłem królika z sosem tzatziki i świeżymi, 
grubo krojonymi warzywami, lampkę aro-
matycznego wina, a na deser kawę freddo 
podawaną z jajecznym białkiem i lodem. 
Zaspokoiwszy głód, wróciłem do hotelu.

Kilka dni później udałem się do Ana-
fonitrii. Ze względu na górzystą okolicę 
wypożyczyłem tym razem skuter, by ła-
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twiej poruszać się po terenie. Anifonitria 
to niewielkie miasteczko znajdujące się na 
północnych zboczach najwyższego pasma 
górskiego wyspy – Vrahionas. To tutaj za-
chował się najstarszy monastyr. Świątynia 
powstała w XV wieku dla uczczenia cu-
downie uratowanej z tonącego statku ikony 
przedstawiającej Matkę Boską. Monastyr 
liczy sobie już sześć wieków. Przetrwał na-
wet trzęsienie ziemi w 1953 roku. Powiada-
ją, że to za sprawą opieki opata Dionizosa, 
który według legendy zamieszkał tam dwa 
wieki później i przebaczył mordercy swego 
brata, za co został uznany za świętego i stał 
się patronem Zakynthos. 

Wieczory lubiłem spędzać w miejscowo-
ści Laganas, która zyskała sobie miano naj-
bardziej rozrywkowej na wyspie. Wzdłuż 
plaży oraz na ulicach kurortu ciągnie się 
szereg barów, dyskotek, mnóstwo tawern, 
klubów nocnych i restauracji. Muzyka jest 
wszechobecna. To wręcz raj dla amato-
rów dobrej zabawy i lokalnych specjałów. 
W ciągu dnia chętnie spacerowałem piasz-
czystą plażą aż do Kalamaki. Plaże zatoki 
Laganas upodobali sobie nie tylko ludzie, 
ale także żółwie. Marzyło mi się spotkanie 
z nimi. Caretta to jedyny gatunek żółwia 
morskiego, który rozmnaża się w basenie 
Morza Śródziemnego. Rzadkie i chronione 
zwierzę osiągające ponad sto kilogramów 
wagi, o karapaksie (część pancerza) długo-

ści do 120 cm, jest łagodnym olbrzymem. 
Samice składają jaja między czerwcem 
a sierpniem, nocą, w głębokich dołkach 
wygrzebanych w piasku. Dlatego w tym 
okresie zabroniony jest wstęp na miejscowe 
plaże od zachodu do wschodu słońca. Wy-
pożyczyłem sprzęt do nurkowania i miałem 
szczęście! Zanurzyłem się w krystalicznej 
wodzie i w oddali zobaczyłem pływającego 
olbrzyma. Zbliżyłem się i dotknąłem jego 
skorupy. Zwracają uwagę jego wielkie oczy 
i płetwy przypominające skrzydła.

Bywałem też w niewielkiej osadzie Tsi-
livi. Chociaż mała, ale tętni życiem. To 
miejscowość turystyczna z piękną piasz-
czystą plażą wyróżnioną certyfikatem Błę-
kitna Flaga. Kuszą kawiarnie i puby, warto 
też odwiedzić tradycyjne greckie tawerny. 
Usportowionym turystom kurort proponu-
je wiele sportów wodnych, a także boiska 
Fantasy Mini Golf, centrum rozrywki Bow-
l’m Over z bilardem i kręglami, Luna Fun 
Park i Muzeum Morskie. 

Wyspa obfituje w piękne miejsca. Każda 
z plaż ma niepowtarzalny urok. Dość wy-
mienić: Gerakas, jedną z najpiękniejszych 
na Zakynthos, na półwyspie Vasilikos, 
Porto Zoro z krystalicznie czystą wodą 
i malowniczymi skałkami, plaża Dafni 
z trudnym dostępem, ale za to świetnym 
miejscem na snoorking, Porto Roma czy 
Banana Beach. Zachwyca intensywnie zie-
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lona i bujna roślinność, która zawdzięcza 
swój urok opadom, wilgotności powietrza, 
żyzności gleby, temperaturze powietrza 
i dużej ilości promieniowania słonecznego. 
Wśród roślinności największe wrażenie ro-
bią kwiaty orchidei i oszałamiają zapachy 
aromatycznych ziół: szałwii, rozmarynu, 
tymianku i lawendy. 

Zakynthos obfituje też w liczne gatun-
ki zwierząt morskich, lądowych i ptaków. 
Tutaj najczęściej można spotkać koty oraz 
kozy, a także sokoły i dzierzby. Na wyspie 
mieszkają tzw. smoki rodyjskie (agamy) 
oraz gekony. Największą atrakcją, o czym 
już wspomniałem, są żółwie Caretta-Ca-
retta. Można je spotkać na plaży Gerakas, 
ponieważ tam jest ich miejsce lęgowe. 
Niestety, żółwie Caretta są na wyginięciu 
i podlegają ścisłej ochronie.

Pora już pożegnać się z bajkową kra-
iną. Wracam do kraju. Prawdę mówiąc, 
niechętnie opuszczam zapierające dech 
w piersiach widoki, szmaragdowe morze 
i błękit nieba kontrastujące z szarobiałymi 
skałkami. Warto tu przyjechać, by zrelak-
sować się spacerując po cichych, wąskich 
uliczkach, gdzie starzy ludzie odpoczywają 
przed domami, a gołębie gnieżdżą się na 
starych dzwonnicach, dla niewyszukanych, 
lokalnych potraw i dla retsiny – wina za-
prawianego żywicą, którym można delek-
tować się tylko tutaj. 
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Na nic nie narzekam, nie jest źle!
W Turcji dobrze się czuję. Odpowiada mi tutejszy styl życia – w podróż po pełnym magnetycz-

nego piękna i niesamowicie atrakcyjnym, różnorodnym kulturowo kraju półksiężyca zabiera 
nas Michał Pazdan, były 37-krotny reprezentant Polski.

SPORT

Michał PAZDAN

Turcja to piękny, kolorowy kraj, od sło-
necznej Antalyi, gdzie zimy praktycznie 
nie ma, po piękne góry Taurus na połu-
dniu, istny raj dla narciarzy. To bogaty, 
różnorodny, kraj gdzie łączą się kultury 
Wschodu i Zachodu. Jeśli masz pieniądze, 
to żyjesz tutaj jak król, bo Turcja jest ab-
solutnie samowystarczalna. Turcy wszyst-
ko mają swoje, od nikogo nie są zależni, 
niczego nie muszą importować. Są potęgą 
światową w marmurze, kamieniach, wy-
posażeniu domów. Ich kuchnia jest, i ow-
szem, może trochę za tłusta dla nas Pola-
ków, ale pyszna, a obok smakowitych mięs 
można kupić na targach mnóstwo gatun-
ków świeżych ryb, egzotycznych owoców, 
wybornych orzechów, rarytasowej oliwy 
czy dobrych win, a nawet znakomitej jako-
ści chleba. Jednak przede wszystkim chcę 
podkreślić, że ludzie tutaj żyjący są sym-
patyczni, życzliwi, lubią wspólnie spędzać 
czas, pić razem herbatę, bawić się. W Tur-
cji dobrze się czuję. Odpowiada mi ten 
styl życia, dlatego na nic nie narzekam, bo 
nie jest źle! – tak o pełnej magnetycznego 
piękna i niesamowicie atrakcyjnej, róż-
norodnej kulturowo Turcji opowiada Mi-
chał Pazdan, 37-krotny reprezentant Pol-
ski, który kiedyś znakomitym występem 
przeciwko reprezentacji Niemiec zyskał 
nie tylko uznanie polskich kibiców, ale 
i dziennikarskie miano... ministra obrony 
narodowej. Aktualnie „Pirania” – to z ko-
lei przezwisko nadał mu Leo Beenhakker, 
bo „Pazdanek” zdaniem holenderskiego 
selekcjonera Polaków był w jego biało-
-czerwonej talii zawodnikiem niezwykle 
agresywnym, walecznym, wręcz drapież-
nym, bezlitośnie kąsającym rywali, czyli 
w polskim, reprezentacyjnym ekosystemie 
futbolowym był zawodnikiem niezwykle 

ważnym i pożytecznym – jest kluczową 
postacią ekstraklasowego tureckiego klubu 
Ankaragücü. W kraju półksiężyca wycho-
wanek krakowskiego Hutnika ma od po-
czątku uznaną markę, jest jednym z naj-
lepszych defensorów tamtejszej Super Lig, 
a jednak, niestety, nad Wisłą jest już pił-
karzem nieco zapomnianym, tym bardziej, 
że i obecny selekcjoner Jerzy Brzęczek nie 
widzi go w gronie swych podopiecznych. 
Czy zatem dla uczestnika mistrzostw Eu-
ropy 2008 i 2016 oraz mistrzostw świata 
2018 występy w stosunkowo mało znanym 
klubie ze stolicy Turcji oznaczają już tylko 
piłkarskie zesłanie? 

Rutyna robi swoje
– Absolutnie tak nie uważam – podkre-

śla z mocą Pazdan. – Możliwe, że w Pol-
sce trochę o mnie zapomniano, lecz men-
talnie jestem bardzo mocny i robię swoje. 
Gram w Turcji trzeci sezon i na razie nie 
mam zamiaru nigdzie się przeprowadzać. 
Może wyniki mojego klubu nie są naj-
lepsze – Ankaragücü w sezonie 2019/20 
był najgorszym zespołem Super Lig, roz-
grywki zakończył na ostatnim miejscu, nie 
spadł jednak poziom niżej utrzymując się 
szczęśliwie w najwyższej klasie jedynie 
dzięki... pandemii koronawirusa – ale nie 
mam powodów do marudzenia, kręcenia 
nosem. Mam jakieś tam szanowanie, je-
stem rozpoznawalny. Byłem kapitanem 
Ankaragücü w dwóch meczach, w tym 
w zawsze niezwykle prestiżowym poje-
dynku z Galatasaray. Odpukać – zdrowie 
mi dopisuje, kontuzje omijają. Od kilku 
miesięcy występuję regularnie na boisku, 
gram wszystko od deski do deski, jestem 
non stop w meczowym rytmie. W tym 
roku, wliczając w to wszystkie spotkania 

sparingowe, rozegrałem już jakieś 60–70 
meczów, a mimo to lepiej się czuję, niż 
gdy miałem... 22–24 lata. W ogóle nie od-
czuwam swoich 33 lat na karku. Rutyna 
robi swoje, wiem jak się solidnie regenero-
wać, by coś jeszcze osiągnąć w piłce, coś 
w niej zrobić.

 
Domowa apteka

Doskonałe samopoczucie fizyczne, 
także psychiczne, ma swoje podłoże 
w najwyższego pułapu profesjonalizmie 
naszego bohatera. A dzięki współpracy 
z dietetykiem oraz psychologiem do-
skonale poznał procesy psychologicz-
ne zapewniające maksymalną koncen-
trację swojej uwagi na wewnętrznych 
i zewnętrznych bodźcach występujących 
w danej chwili (tzw. mindfulness). – Kie-
dy byłem młodszy, było mi dużo ciężej, 
bo nie wiedziałem, jak się wyłączyć, jak 
się regenerować, żeby móc funkcjonować 
na najwyższych obrotach – analizuje z du-
żym przekonaniem. – Teraz już doskonale 
wiem czego potrzebuje moje ciało, bym 
czuł się optymalnie fizycznie. Dlatego bar-
dzo dbam o swoje ciało, zawsze dodatko-
wo zostaję po zajęciach, a przed każdym 
treningiem rozciągam się, robię dynamicz-
ny stretching. Tak jest tydzień w tydzień, 
bo w pewnym wieku, żeby utrzymać 
formę na najwyższym poziomie, musisz 
non stop dbać o siebie. Naturalnie czasa-
mi masz ochotę, żeby gdzieś wyskoczyć 
z kolegami, pobawić się, zrelaksować się. 
Z tym nie ma problemu, niemniej trzeba 
wiedzieć kiedy, co i jak. Dostosowywać 
prywatność do swojego sportowego ka-
lendarza i umiejętnie je dozować, bo póź-
niej, gdy przyjdą ciężkie treningi, to nie 
odkręcisz się do końca tygodnia. Koledzy Fo
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aż za dużo czasu poświęca taktyce. Mamy 
wszyscy GPS-y, nosimy zegarki na ręce, 
jest tak, jak było za Adama Nawałki w Za-
brzu.

Nikt nikomu nie zagląda
w metrykę

Pazdan podkreśla, że nieciekawą opinię 
wyrabiają Super Lidze polscy piłkarze, 
którzy nad Bosforem spędzili pół roku, 
góra rok, często mało grając albo w ogóle. 
W polskich mediach słucha się tych, któ-
rzy pojawili się tutaj licząc na łatwy skok 
na kasę, lecz się przeliczyli i szybko wró-
cili do kraju. Tymczasem charakterystyka 
ligi tureckiej jest diametralnie inna.

– Jeśli Turcy widzą, że dobrze wyglą-
dasz, że jesteś dobry, to po prostu grasz 
– zapewnia. – I nie ma znaczenia ile masz 
lat. Turcy nikomu nie zaglądają w metry-
kę, nie mówią, że jesteś za stary, bo masz 
„trójkę” z przodu. Tutaj liczy się robota 
jaką masz do wykonania. W Turcji grają 
piłkarze, może i starsi, ale są to reprezen-
tanci wielu silnych europejskich czy afry-
kańskich nacji. Ludzie nad Wisłą nie zdają 
sobie sprawy, że piłkarze w Turcji dobrze 
zarabiają, dużo więcej niż w Polsce. Za-
rabiają 800 tysięcy euro za sezon, ba, pła-
ci się zawodnikom nawet milion euro za 
sezon, oczywiście nie wszystkim, ale na-
pastnikom i owszem. Śmiać mi się chce, 
jeśli ktoś coś mówi na ten temat, a nie do-
powiada, że poziom ofensywnych zawod-
ników tutaj grających idzie w parze z ich 
jakością, a zatem i ich wynagrodzeniem.

Gaz w płucach, pokrętła
w nogach

– Finanse to jedno, a poza tym stadio-
ny są takie, jak w Polsce, a może i nawet 
większe – opowiada dalej. – Każdy klub 
ma widownię na przynajmniej dwadzie-
ścia tysięcy miejsc. OK, może są trzy, 
cztery wyjątki, gdzie obiekty są mniej-
sze, ale to wyjątki. Reszta, w normalnych 
warunkach, jest wypełniona kibicami po 
brzegi. Fajnie się to ogląda, tym bardziej, 
że gra się bardzo ofensywnie, więc liga 
turecka jest zaprzeczeniem polskiej. Jeśli 
prowadzisz 2:0, to kibice żądają od ciebie 
kolejnych trafień. Ma być 3:0, albo lepiej 
4:0. Jest dużo wrzutek, kontr, indywi-
dualnych pojedynków na całym boisku. 
Ogląda się więc otwarty, przyjemny dla 

śmieją się, że w domu prowadzę aptekę, 
bo mam wszystkie witaminy, białko i inne 
suplementy w takiej ilości, że robi to na 
nich ogromne wrażenie.

Perfekcja daje siłę
Michał Pazdan wielką wagę przywią-

zuje również do mentalnego odpoczyn-
ku. – Kiedyś bardzo nakręcały mnie me-
cze o wielką stawkę. Do tego stopnia, że 
później miałem problem z koncentracją 
w spotkaniach mniej ważnych, mniej-
szej rangi. Megaciężko było mierzyć się 
ze światowymi gwiazdami w Lidze Mi-
strzów, spinać się w reprezentacji kraju, 
a potem jechać na ligę do mniej znanego 
klubu z małej miejscowości i grać tak 
samo dobrze, jak na największych are-
nach. A gra w obronie sprawia, że nie 
można sobie pozwolić na jakiekolwiek 
odpuszczanie. Stoper musi być cały czas 
skupiony i skoncentrowany, tymczasem 
„to coś” blokowało mi głowę. Na szczę-
ście to jest już poza mną. Teraz wiem, że 
tylko wspomniana perfekcja daje spokój 
i siłę.

Jak za Nawałki
Najsilniejszy punkt defensywy Anka-

ragücü doskonale zdaje sobie sprawę, że 
w Polsce nie śledzi się ligi tureckiej tak 
uważnie, jak rozgrywki Bundesligi, Pre-
mier League, Serie A, Primera Division, 
nie wspominając o francuskiej Lique 1 czy 
nawet rosyjskiej Priemier-Ligi. Rodacy 
niewiele wiedzą o Super Lidze. 

– A szkoda, bo moim zdaniem Super 
Liga jest mocna, ciekawa, niełatwa, ale 
dobra piłkarsko. Uważam, że silniejsza od 
polskiej ekstraklasy, w której spędziłem 
11 i pół sezonu, a której jeszcze po dwóch 
latach nieobecności wciąż mam przesyt. 
Owszem, zgadzam się z opinią, że Turcy 
mają nieco problemów organizacyjnych, 
co wiąże się z ich południową naturą, 
temperamentem, jednocześnie mają su-
perboiska, świetną bazę, a klubowe struk-
tury są na wysokim poziomie. Przyjeżdża 
tutaj lawina skautów z najlepszych klubów 
Europy. W Turcji do niedawna mniej wagi 
przywiązywało się do taktyki, mniej było 
odpraw po treningach, rozmów o przeciw-
nikach. Liczyło się tylko, by dobrze w me-
czu wyglądać. Ale to się szybko zmienia, 
a do naszego klubu przyszedł trener, który 

oka futbol, w którym obrońcy non stop 
się napierda... . Non stop jest zastawka, 
bo jak może być inaczej, skoro masz prze-
ciwko sobie 190-centymetrowego dryblasa 
z Afryki? Z takimi rywalami niełatwo się 
napieprza, walczy jeden na jeden, a prze-
cież podobne starcia są ze skrzydłowymi 
mającymi niesamowity gaz w płucach, 
a w nogach niezłe pokrętła. Tak, to nieła-
twa liga, może dlatego teraz w Turcji gra 
tak mało Polaków.

Dodajmy, że gdy Pazdan w styczniu 
2019 roku zamieniał polską stolicę na 
turecką, to rodaków grało w tureckiej 
ekstraklasie dziesięciu, a teraz jest ich 
mniej. – Łukasik, Michalak, Sobiech czy 
Paweł Olkowski w Gazisehir Gaziantep 
FK, z którym znamy się jeszcze z czasów 
wspólnej gry w Górniku Zabrze – wy-
mienia tych, z którymi ma dobry kontakt 
i zmienia temat wyjaśniając, jak na turec-
kim, futbolowym firmamencie jawi się 
jego ankarski Ankaragücü...

Od najstarszego do 
najmłodszego

– W ubiegłym roku byliśmy jednym 
z pięciu najstarszych zespołów w Turcji, 
a w tym sezonie jesteśmy drugim naj-
młodszym – uśmiecha się wyliczając. – 
Przyszło czternastu nowych chłopaków. 
Młodziutkich. Ich średnia wieku to nie-
spełna 23 lata. Jak na tureckie standardy 
to ewenement.

Pierwsze pół roku w Turcji miałem bar-
dzo dobre, pojawiło się więc szybko na 
horyzoncie kilka chętnych klubów, które 
chciały mnie pozyskać. Nie ukrywam, 
że byłem nawet bliski zmiany otoczenia, 
ostatecznie nie odszedłem, nie rozwią-
załem kontraktu i dobrze zrobiłem, bo 
podpisałem z Ankaragücü nową, dwulet-
nią umowę na lepszych warunkach. Pod 
względem finansowym na pewno zyska-
łem, a dodam, że nie płacimy tu 50-pro-
centowego podatku. W ogóle żadnego po-
datku, bo robią to za zawodników kluby, 
one są do tego zobowiązane. 

W ostatnim dniu 
transferowego okna

Zbliżając się powoli do końca rozmo-
wy Michał po raz kolejny podkreśla, że 
południowy styl życia bardzo mu pasuje. 
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amerykańska, bo Ankara to nowoczesne 
miasto. Marcelek chodzi do amerykańskie-
go przedszkola, więc po angielsku mówi 
równie dobrze, jak po polsku.

Problemy z angielskim
Powietrze, temperatura, klimat – 

wszystko zupełnie inne niż w Polsce – 
jeszcze raz wracamy do obyczajowych 
wątków. – Na zachodzie kraju można jesz-
cze znaleźć tereny zalesione, w Ankarze 
już nie, więcej jest stepów, pagórkowate-
go krajobrazu, za to można przetanio latać 
samolotem, bo lot do Izmiru, Istambułu, 
Antalyi kosztuje w przeliczeniu na nasze 
jedynie 50 złotych. Na pewno jest cieplej. 
Do października było non stop 20–25 
stopni Celsjusza. Dopiero teraz robi się 
chłodniej, ale srogich zim, jak dawniej 
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Jest szczęśliwy, tym bardziej, że w Turcji 
rodzina jest wraz z nim, a... mogło być 
różnie. – Z tym były jaja – uśmiecha się 
na samo wspomnienie. – Gdy wybuchła 
pandemia, Dominika z synem była w Pol-
sce. Poleciała do kraju, by pozałatwiać 
kilka spraw. I wtedy zaczęły zamykać się 
granice. Wszystko działo się błyskawicz-
nie. W kolejnych krajach odwoływali loty, 
więc podejmowaliśmy decyzje z dnia na 
dzień, wręcz z godziny na godzinę. Na 
szczęście udało się. Przylecieli do Anka-
ry w ostatniej chwili, następnego dnia już 
byłoby to niemożliwe. Śmiałem się, że to 
tak, jakby Dominika przyleciała do Turcji 
w ostatnim dniu okna transferowego. 

Żona na początku pandemii bardzo 
się bała, przez miesiąc może raz wyszła 
z mieszkania. Ja podchodziłem do tego 
spokojnie, miałem dużo czasu, który mo-
głem spędzić z Marcelkiem, całymi dnia-
mi coś razem robiliśmy. W końcu byliśmy 
dłużej razem. Teraz jest dużo lepiej, choć 
kto wie, co będzie jutro? Mieszkamy w ta-
kiej części miasta, w której mieszka mnó-
stwo obcokrajowców. Jest tutaj europejska 
infrastruktura, są wieżowce, galerie, a wo-
kół same ambasady, francuska, angielska, 
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czej niż w roku ubiegłym, gdy liga w tym 
okresie miała trzytygodniową przerwę. 
– Ligę, bez względu na pandemię koro-
nawirusa, trzeba dokończyć. Do 12 maja 
będziemy grać co tydzień, a nawet co trzy 
dni. Tutejsza federacja zadecydowała, że 
nawet gdyby 30 członków drużyny, w tym 
działacze, szkoleniowcy i zawodnicy było 
zakażonych, to mecze i tak trzeba byłoby 
rozegrać choćby juniorami – wyjawia do-
dając, że w grudniu nie będzie miał żadnej 
przerwy, więc tylko Wigilię spędzi razem 
z bliskimi, bo już 27 grudnia ma kolejny 
mecz. – Do Polski na pewno szybko nie 
przylecimy – mówi przypominając, że 
zdrowie jest najważniejsze, a skoro nie ma 
się na coś wpływu, to trzeba ze spokojem 
przyjmować rzeczywistość taką jaka ona 
jest. – Latem nie było w Turcji większych 
obostrzeń, tylko w czasie kilkudniowego 
lockdownu trzeba było zostać w domu – 
wyjaśnia – a szkoły pracowały on-line, za 
to trzeba było tylko koniecznie maseczki 
zakładać, ale inaczej niż w Polsce wszyst-
ko było otwarte, restauracje były zamy-
kane w weekendy. Teraz przed meczami 

w Polsce, nie ma. W nocy temperatura 
oscyluje wokół zera, w dzień sięga do 10 
stopni. Tylko w górach, ponad dwa tysią-
ce metrów nad poziomem morza, gdzie są 
stoki narciarskie, znakomite warunki do 
szusowania, jest minus 10–15 stopni. Re-
asumując – Turcja ma wiele do zaoferowa-
nia turystom z różnych części świata, choć 
warto pamiętać, że tylko częściowo leży 
w Europie, a bardziej w Azji, więc domi-
nuje tutaj islam. Państwo to jest jednak 
niezwykle kolorowe. Praktycznie każdy 
znajdzie tutaj coś dla siebie i to nie tylko 
na Rivierze Tureckiej. Większego proble-
mu dopatrywałbym się jedynie w barie-
rze językowej. Niby to stolica potężnego 
kraju, a nie wszyscy gadają po angielsku. 
W Stambule, w Antalyi, w Izmirze, w tych 
zachodnich miejscowościach kurortowych 
łatwiej się dogadać po angielsku, a w sto-
licy niekoniecznie. Ankara jest nowocze-
snym miastem, to rozwinięta cywilizacja. 
Prawie pięć milionów ludzi żyje w tym 
jednym mieście, tymczasem mało kto 
mówi po angielsku. Nie jest więc łatwo 
załatwiać sprawy w urzędach czy nawet 
zamówić coś w restauracji. Ja trochę poro-
zumiewam się po turecku, choć to trudny 
język, dlatego bardziej łapię pojedyncze 
słowa, niż pełne zdania i zapewniam, że 
wywiadów po turecku nie udzielam.

Gra bez przerwy
Michał w klubie z porozumiewaniem 

się nie ma już problemów. Choć w kadrze 
Ankaragücü jest kilkunastu obcokrajow-
ców, to z zespołem współpracuje na co 
dzień dwóch tłumaczy, a językiem „urzę-
dowym” jest w szatni angielski. Zbliżają 
się święta Bożego Narodzenia, ale wol-
nego czasu do świętowania rodzina Paz-
danów mieć praktycznie nie będzie – ina-

jesteśmy skoszarowani w hotelu i przed 
każdym meczem zaliczamy 2–3 razy testy 
wraz ze sztabem. Zatem o jakimś dłuż-
szym odpoczynku pomyślę dopiero latem.

Zbigniew CIEŃCIAŁA
 

Michał PAZDAN
Data urodzenia: 21.09.1987 w Krakowie
Wzrost: 180 cm
Kluby: Hutnik Kraków, Górnik Zabrze, 

Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa, 
MKE Ankaragücü.

Mecze/bramki w ekstraklasie: 296/6
Mecze/bramki w reprezentacji: 38/0
Facebook: facebook.com/MichalPazda-

nOfficial/
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Twitter: twitter.com/Pazdekk
Instagram: twitter.com/pazdekk

Początki w Krakowie
* Karierę piłkarską rozpoczynał w Hut-

niku Kraków. W wieku 20 lat trafił do 
Górnika Zabrze, gdzie dość szybko wy-
walczył sobie miejsce w składzie. Po pię-
ciu sezonach spędzonych w Zabrzu trafił 
do Jagiellonii Białystok. Tam stał się wy-
różniającym stoperem w całej ekstrakla-
sie, co zaowocowało transferem do Legii 
Warszawa. Latem 2015 roku stołeczny 
klub zapłacił za niego 700 tysięcy euro, 
ale dziś fachowy portal transfermarkt.de 
wyceniana go na ponad 3 mln euro. W se-
zonie 2015/6 zdobył z Legią mistrzostwo 
Polski, a także Puchar Polski.
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Uznanie UEFA
* W reprezentacji Polski zadebiutował 

15 grudnia 2007 roku u Leo Beenhakke-
ra podczas wygranego 1:0 towarzyskiego 
spotkania z Bośnią i Hercegowiną. Kilka 
miesięcy później Holender powołał go 
także na Euro 2008. Jednak nie rozegrał 
na tym turnieju nawet minuty. Następnie 
przez pięć lat był omijany przez selekcjo-
nerów, dopiero w 2013 roku powołał go 
Adam Nawałka. W 2016 roku pojechał 
na mistrzostwa Europy do Francji, gdzie 
był jednym z najlepszych reprezentantów 
Polski. Szczyt formy Pazdan zanotował 
na pamiętnym Euro 2016, gdzie Biało-
-Czerwoni dotarli aż do ćwierćfinału, ule-
gając po serii rzutów karnych późniejszym 
triumfatorom turnieju Portugalczykom. 
Po mistrzostwach UEFA i France Football 
uznały go za jedno z odkryć tego turnieju

Cannavaro idolem
* Ulubionym piłkarzem był reprezentant 

Italii Fabio Cannavaro, a drugim wielkim 
idolem w dzieciństwie był Roberto Bag-
gio. – Nigdy nie zapomnę tych emocji, 
kiedy nie strzelił ostatniego karnego w fi-
nale Mundialu w 1994 roku – wspomina. – 
Poza tym kochałem Davora Sukera i Mar-
ca Overmarsa. Jako dzieciak biegałem 
z ich nazwiskami na plecach. Cały pokój 
był obwieszony ich posterami z „Bravo” 
i „GIGA Sportu”. Poza tym wisiał u mnie 
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Andrze j  Ju skowiak 
w koszulce Borussii Mo-
enchengladbach i Tomasz 
Hajto z Duisburga. Wycho-
wywałem się w czasach 
Tomka Wałdocha, Jacka 
Bąka, Marka Koźmińskie-
go i Michała Żewłakowa. 
To oni byli bohaterami mojej 
młodości.

Gadu-gadu z Dominiką
* Dominika i Michał poznali 

się na przyjęciu. Przedstawił ich 
sobie wspólny znajomy, ale nie 
była to miłość od pierwszego 
wejrzenia, najpierw połączyła 
ich przyjaźń. – Początki, jak to 
początki. Najpierw jakieś kino, 
w międzyczasie kawa, a wie-
czorem gadu-gadu. Było fajnie. 
Pomyślałem: może coś z tego 
będzie? I do dziś jesteśmy szczę-
śliwym małżeństwem – uśmie-
cha się Michał, który na ślubnym 
kobiercu stanął, co ciekawe, 22 
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czerwca 2013 roku, dokładnie tego 
samego dnia, co Robert Lewan-
dowski, zaś syn Marcel urodził się 
w lutym 2015 roku.

Pazdek, Arbuz, Gollob
* Wszyscy mówili do mnie 

„Pazdek” – tłumaczy przezwiska. 
– Poza tym był jeszcze „Arbuz”, 
bo jako młody chłopak byłem ni-

BEZPIECZNY PORT
DLA BIZNESU

/portgdansk/company/portgdansk

ski, ale głowę miałem już dużą. Trochę 
czasu musiało upłynąć, zanim się wyrów-
nały wszystkie proporcje. Przez krótki 
czas wołali też na mnie „Soga”, bo kiedyś 
się przejęzyczyłem i zamiast powiedzieć 
„noga”, palnąłem bez zastanowienia – 
„soga”.

A „Piranię” wymyślił Leo Beenhakker. 
Z kolei w Jagiellonii drugi trener kiedyś 
krzyknął, żebym „walił z tego Golloba”, 
czyli z główki. „Gollob” się spodobał, ale 
i ta ksywka umarła śmiercią naturalną. 
Dzisiaj funkcjonuje już właściwie tylko 
„Pazdek”.
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DUBAI’S MOST
ICONIC GOLF DESTINATION
A must play on any golfing holiday

DUBAIHILLSGOLFCLUB.COM

Tee o� to a brand-new golfing experience at this 

serene and lush lifestyle destination located only 15 

minutes from Downtown Dubai. Dubai Hills Golf Club 

is an 18 hole par 72 championship golf course 

designed by European Golf Design and managed by 

Troon Golf. O�ering a challenge to golfers of all ability, 

it is a key golfing destination in the region.

Visit our website or email us on 

info@dubaihillsgolfclub.com for more information


