
,,Bo klimat tworzą ludzie” 
Wywiad z Damianem Zydlem, managerem klubu sportowego AZS Koszalin 

i absolwentem ZS nr 1 ,,Ekonoma” 

 

Co takiego w Ekonomie przekonało Pana do wyboru właśnie tej szkoły? 

 

Uczyła się tu moja mama oraz jej siostry, więc to była dla mnie tradycja rodzinna. Po 

skończeniu gimnazjum nie czułem się specjalnie ,,orłem” w nauce, ale wiedziałem, że 

ekonom kształci wybitnych techników, kładzie duży nacisk na umiejętności swoich uczniów. 

Kiedy tu przyszedłem istniały też klasy sportowe. Właśnie dlatego wybrałem tę szkołę 

spośród wszystkich innych i jako ciekawostkę dodam, że podanie o przyjęcie do szkoły 

złożyłem tylko tutaj. Wiedziałem, że to będzie miejsce, w którym chcę być oraz w którym się 

odnajdę i tak też się stało. Przez cztery lata byłem na kierunku technik ekonomista i po tym 

czasie mogę powiedzieć, że ta szkoła była naprawdę świetnym wyborem. 

 

Jest Pan świetnym przykładem na to, że po Ekonomie można być tym, kim się chce. 

 

Też tak myślę. W tej szkole jest wiele kierunków, ale ja w żaden z nich, na dobrą sprawę, nie 

poszedłem. Zająłem się częściowo dziennikarstwem, pracą jako konferansjer, czy też jako 

prezenter telewizyjno-radiowy. A ostatecznie znalazłem swoje miejsce jako generalny 

manager klubu sportowego AZS Koszalin. Z Ekonoma natomiast wyniosłem otwarty umysł 

na nowe pomysły, chociażby podczas przedmiotów zawodowych zacząłem dostrzegać rzeczy, 

których wcześniej nie widziałem i to z pewnością pomogło mi w karierze zawodowej, jak i 

życiu codziennym, by po prostu być otwartym. 

 

Czy angażował się Pan w życie szkoły? 

 

Od pierwszego roku działałem w Samorządzie Uczniowskim, na początku byłem jego 

członkiem potem, przez dwa ostatnie lata, przewodniczącym. Naszym ogromnym sukcesem 

było zorganizowanie dyskoteki szkolnej po wielu, wielu latach. Po wstępnych rozmowach z 

ówczesną Panią Dyrektor, która miała wątpliwości co do bezpieczeństwa na takiej imprezie 

zorganizowaliśmy zebranie z klasami- czy chcą zrobić coś takiego. Koniec końców, 

dyskoteka się odbyła i nie zanotowano żadnych incydentów. Poza tym robiliśmy tutaj masę 

rzeczy, organizowaliśmy dużo imprez. Głównie dlatego, że dyrekcja ekonoma kiedyś, tak jak 

i zresztą dziś, chciała stworzyć warunki nie tylko do nauki, ale także do takiego zwykłego 

codziennego funkcjonowania. Szkoła jest dla każdego drugim domem, a Ekonom według 

mnie spełnia tę rolę znakomicie, bo klimat tworzą ludzie. Podczas wszystkich imprez 

sportowych, kulturalnych, ale także podczas codziennego życia w szkole- to klimat jaki 

tworzą tu nauczyciele i jaki przenosi się później na uczniów, jest to niezwykle istotne. 

 

Jak wyglądał Ekonom gdy Pan do niego uczęszczał, czy coś się zmieniło? 

 

Gdy ja chodziłem do Ekonoma widoczna była dysproporcja w ilości chłopaków i dziewczyn. 

Dla mnie jako dla młodego faceta było to świetne i jak taki chłopak przychodził i widział taką 

dysproporcję to stwierdzał: ale super szkoła! A teraz tak na poważnie, szkoła podąża cały czas 

do przodu, rozwija się i to widać. Wewnątrz budynku jest coraz lepiej, ale są też takie 

mankamenty jak chociażby to, że sala gimnastyczna w dalszym ciągu nie jest 

wyremontowana, a uważam że szkoła taka jak ta powinna posiadać nowoczesny obiekt 

sportowy.  Zmieniła się na pewno dyrekcja szkoły, stanowisko Pani Jadwigi Topolan objął 

obecny dyrektor, Pan Szymon Konefał.. Myślę, ze o wielu zmianach nie można mówić, 



rzeczywistość sprawia, że szkoła musi się zmieniać. Młodzież jest zupełnie inna niż kilka lat 

temu, więc nauczyciele też muszą się do niej dostosowywać. 

 

Ma Pan jakąś historię, która zapadłą Panu w pamięć i jest związana z Ekonomem? 

 

Jeśli chodzi o Ekonom to tych historii jest naprawdę wiele. Pewnego dnia zorganizowaliśmy z 

grupą znajomych akcję ,,antynikotynową”, byliśmy przeciwnikami palenia. Biegaliśmy po 

całej szkole i śpiewaliśmy ,,Nie pal! Nie pal! Nie pal!” Wbiegaliśmy nawet do klas i 

promowaliśmy to, aby nie palić wokół szkoły. Wiadomo, że w jakiś sposób wpływa to 

negatywnie na wizerunek szkoły. Czasami nauczyciele obdarzali nas dziwnym spojrzeniem, 

no bo jednak wbiegając do klas zaburzaliśmy w pewien sposób porządek lekcji. Takich 

różnych akcji zorganizowaliśmy całą masę. Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. 

Wszystko w Ekonomie wspominam w pozytywny sposób. Nawet kiedy napotykałem jakieś 

trudności, to wiem, że każdy musiał przez to przejść i byłem dumny kiedy coś mi się 

udawało, teraz mogę w  życiu realizować kolejne cele, krok po kroku. 

 

Jaką drogę wybrał Pan po skończeniu szkoły? 

 

Moje życie potoczyło się tak, że dość szybko zacząłem pracować. Więc pracowałem, uczyłem 

się. Cały czas realizowałem swoje marzenia, bo byłem takim człowiekiem, który zapisywał 

sobie na kartce moje marzenia i później wykreślałem z niej to co już mi się udało a co nie. To 

czego nie udało mi się zrealizować realizowałem w kolejnych latach swojego życia, więc 

myślę, że na tę chwilę jestem spełnionym człowiekiem, ale mam też kolejne cele do 

osiągnięcia. Moje życzenia dla wszystkich uczniów Ekonoma: gdzieś z tyłu głowy miejcie 

taką myśl , że nawet jeśli coś nam nie wyjdzie to nie można się poddawać, trzeba wstać i iść 

dalej. 

 

Jak to się stało, że został Pan managerem klubu AZS Koszalin? 

 

Już będąc uczniem Ekonoma, kręciłem się wokół AZS-u, bo jest to klub, który od wielu lat 

występuje w rozgrywkach ekstraklasy. Wówczas pełniłem rolę reportera z meczów. Pisałem 

zapowiedzi, relacje wywiady i pewnego dnia pojawił się wakat na stanowisko kierownika 

drużyny. Ostatecznie objąłem to stanowisko i od dziewięciu lat jestem związany z klubem 

AZS Koszalin, przechodząc wszystkie stanowiska pracy- od kierownika drużyny, przez 

rzecznika prasowego, po marketingowca, aż do generalnego managera klubu. Na tę chwilę 

zdobywam nowe doświadczenia, dokształcam się. 

 

 

Dlaczego właśnie koszykówka, skąd u Pana takie zainteresowanie? 

 

Miłość do koszykówki zaszczepił we mnie przyjaciel rodziny. Chodziliśmy na mecze, ja tę 

koszykówkę podglądałem, później sam zacząłem grać. Kiedy zrozumiałem, że koszykarzem 

nie zostanę, bo nie miałem do tego predyspozycji postanowiłem, że będę działał na rzecz tego 

sportu. Dlatego działam w AZS Koszalin, stworzyłem też taki projekt jak Trio Basket, więc 

moje życie toczy się właśnie wokół koszykówki. Myślę, że to jest fajne bo sport kształtuje 

charakter, a kiedy mamy w życiu jakieś cele i pasje to nie myślimy o złych rzeczach, o 

nałogach, nie wpadamy też w ,,dołek” w  jaki wpada wielu młodych ludzi. 

 

Czy na drodze do celu napotkał Pan jakieś przeciwności? 

 



Przeciwności jest dużo. Często nawet ludzie, którzy nam źle życzą. Widząc, że odnosimy 

sukcesy jest grupa ludzi, która nas popiera, ale są też tacy, którzy nam zazdroszczą. Przede 

wszystkim trzeba otaczać się ludźmi, którzy w nas wierzą, którzy myślą pozytywnie. Ja 

otaczam się właśnie takimi osobami, którym mogę zaufać, i które mogą mieć zaufanie do 

mnie. Jeśli mamy wokół siebie dobrych ludzi, od których otrzymujemy wsparcie to bez 

problemu będziemy pokonywać przeciwności i nikt nam nie przeszkodzi w osiąganiu 

kolejnych sukcesów i marzeń. 

 

Jakich ludzi spotyka Pan na co dzień w pracy? 

 

Praca w klubie sportowym ma swoją specyfikę. Spotykam się z różnymi kulturami, są to 

Amerykanie, Serbowie, wyznawcy innych religii, ale tak naprawdę w tym wszystkim 

najważniejsza jest tolerancja. Wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy jesteśmy po prostu 

ludźmi. Nie segreguję patrząc na kolor skóry czy wyznanie. Jeśli jesteśmy tolerancyjni to na 

pewno pomoże nam to w życiu zawodowym i prywatnym. 

 

 

 

 

Czy utrzymuje Pan kontakty z przyjaciółmi, albo ze znajomymi z czasów szkolnych? 

 

Utrzymuję kontakt, czy to osobisty czy internetowy. Wiele osób wyjechało z Koszalina, więc 

spotykamy się raczej okazjonalnie. Natomiast, gdy już się spotykamy to za każdym razem 

miło wspominamy atmosferę tej szkoły. Przeżyliśmy tu wszyscy naprawdę wspaniałe lata. 

Tak naprawdę docenia się coś dopiero jak się to straci i jak przychodzę do Ekonoma po kilku 

latach, to myślę sobie, że było tu naprawdę świetnie, i że chętnie bym tu wrócił. 

 

Kiedy Pan słyszy słowo ,,Ekonom”, to co Pan myśli?  

 

Same pozytywne rzeczy. Ekonom to był wspaniały epizod mojego życia, miejsce gdzie 

zostawiłem kawał swojego serca, ponieważ angażowałem się w życie tej szkoły. Kiedy 

słyszę: ,,Ekonom” to zawsze uśmiecham się i wspominam bardzo ciepło tę szkołę, a kiedy 

przychodzę do niej to serce się raduje, że można tutaj wrócić.  

 

Dziękuję za rozmowę  

Wojciech Markiewicz  

 


