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MOC: 400

KM

PRZYSPIESZENIE: 5,6

s do 100 km/h

W zależności od wersji silnika zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi od 2,1 do 8,0 l/100 km, emisja CO2 od 49 do 186 g/km.
Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji na: www.volvocars.pl
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słowem wstępu

spis treści

wiosna 2016
Rejon (nie)znany

Kochani Czytelnicy.
Czy przyszła już do Was wiosna?…
Czekamy często na nią jak na zbawienie, szczególnie kiedy zima dała zbytnio o sobie znać!
Chociaż mijająca już pora roku nie przysporzyła nam, mieszkańcom Polski nader dużo problemów związanych ze śniegiem czy mrozem, pierwsze objawy wiosny wyzwalają w nas jakieś
wewnętrzne poruszenie.
Dlaczego z pierwszym jej promykiem zaczynamy odżywać jak kwiat, któremu dolano świeżej
wody? Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na dwa aspekty związane z wiosną. Jeden jest dostrzegany niemalże natychmiast, a mianowicie -słońce. Drugim jest kopanie w ziemi.
O pozytywnym wpływie słońca na nasze samopoczucie usłyszymy szczególnie od fizjologów.
Dużo się o tym mówi, dlatego kilka słów o tym drugim. Kopanie! Każdy chyba słyszał powiedzenie: „ Żeby zebrać, trzeba najpierw zasiać.” Ale zawsze i tak zaczynamy od kopania. Zatem
zachęcam do lektury wywiadu z polskim Szwedem, genialnym reżyserem, Magnusem von
Hornem, który na temat ’kopania’ właśnie, ma ciekawą teorię, pod którą podpisuję się obiema
„ręcami”, jak to mówi Janusz Chabior, również obecny na łamach tego wydania DC.
Zdzierajmy jak z cebuli kolejne niepotrzebne warstwy z nas samych, przebijamy się przez
nie, aż dotrzemy do prawdy. Każdy z nas ma w sobie pierwiastek wielkości, trzeba się tylko
umieć do niego dokopać. Najwspanialsze jest nie dokopanie, ale dokopywanie. Proces, kiedy
pod odkrywaną kolejną warstwą ’darni’ czy ’gleby’ zauważasz coś, co było niewidoczne na
powierzchni. Kiedy już się dokopiesz, pamiętaj aby tego nie zmarnować! Może to będzie ziarno
przywództwa, rodzicielstwa, filantropii… Zasadź i podlewaj!
Usłyszałem kiedyś historię chińskiego bambusa, którego ziarno rolnik zasadził w glebie i podlewał. Miesiąc, drugi i trzeci. Nic nie wyrosło. Ale on podlewał. Rok, drugi i trzeci. Nadal nic!
Czwarty i piąty ta sama codzienna rutynowa monotonia. Wielu z nas ma wizję, marzenia, cele,
ale kiedy nie widzimy zbyt szybko efektów, poddajemy. W piątym roku, w ciągu sześciu tygodni
bambus wyskoczył na 28 metrów w górę! Co się stało? Nagle? Bambus przez 5 lat budował
system korzenny tak rozległy, aby móc podołać wyzwaniu, jakim jest utrzymanie przy życiu
28-metrowego drzewa. Nie poddawaj!
Pamiętaj! W każdym jest ziarno wielkości!
Dokop się do niego i uprawiaj, a czas zbiorów nadejdzie!
Życzę Państwu owocnej lektury.

Kraje i terytoria

str. 86
Więcej niż tysiąc słów

str. 8
Lądek Zdrój

Miasteczko na południu Polski, tuż przy
granicy polsko-czeskiej, które właśnie w tym
roku obchodzi jubileusz 775-lecia zaprasza
turystów i kuracjuszy, gwarantując moc
atrakcji. Jakich?

Ludzie z pasją

str. 40
Moje życie na scenie

Tym razem gościmy na łamach DC wspaniałego aktora, przezabawnego człowieka,
Janusza Chabiora, rozmowa z którym
przyprawia o ból brzucha…z powodu takiej
dawki śmiechu, jaki Janusz wyzwala w rozmówcy. Zapraszamy do lektury.

Polska graniczy Bałtykiem, z krajem
o ogromnym potencjale, zarówno turystycznym jak i artystycznym. Szwecja to kraj
fascynujący.

ludzie z pasją

wydarzenia kulturalne

str. 20

str. 34

Emilian Kamiński

Filmowe Orły

aktor i reżyser o miłości do teatru i rodziny
a także o tym, co on sam ma wspólnego
z drzewami i dlaczego są dla niego tak ważne
w życiu?

Wydarzenie kulturalne. Mówi się, że nagrody filmowe Orły, to takie polskie Oskary.
Redakcja DC była zaproszona na tegoroczną
galę.

str. 28
Sposób na siebie

Szwecja dała Polsce wspaniałego nowego mieszkańca, w osobie Magnusa Von
Horna, reżysera o wielkiej wizji. Dlaczego
właśnie w Polsce Magnus chce się spełniać
zawodowo?

						Radosław Tracz/Redaktor naczelny
4
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Robert Mówi

tradycje na
spisŚwiecie
treści

Kobiety

na wiosnę

Mistrz Marek Grechuta śpiewał „wiosna, wiosna ach to ty…” i od razu każdy wyczuwa ten zapach, tę wiosenną radość, ale z drugiej strony dla nas mężczyzn wiosna niesie wiele wyzwań.
Kończy się ultimatum na wyniesienie choinki, choć ja sam znalazłem rozwiązanie tego problemu. Moja choinka jest już tak sucha, że postanowiłem ją przystroić w kolorowe kokardy,
zawiesiłem jajeczka na badylach, do doniczki powbijałem małe kurczaczki i już wyczuwam
magię świąt, tym razem Wielkiej Nocy. Gdyby jednak ten numer nie przeszedł, proponuję
przebrać wysuszoną choinkę za „Marzannę”- dzieci wyniosą, podpalą i utopią. Niestety,
kiedy znika śnieg, pojawiają się „porządki”, tu nie mam pomysłu. No może jeden; jeśli padnie
hasło „zrób porządek w garażu” zaproponujcie żonie:,,może kochanie zaczniemy porządki
od twojej torebki?’’, to powinno przez chwilę ostudzić jej zapał. Z pewnością nie ostudzi to
jej zapału do zmian w szafie, bo jak wiemy wiosna jest pretekstem do zmian w garderobie.
Oczywiście to tylko pół tragedii, większą tragedią od zmian w garderobie jest fakt, iż musimy
w tych zmianach uczestniczyć. Nawet dziecko wie, że pierwszych oznak wiosny nie szuka się
w sklepach tylko na łące, niestety dla naszych kobiet przebiśniegi to pierwsze wiosenne sukienki, które pojawiają się na sklepowych witrynach i wtedy można powiedzieć, że każda na
wiosnę zakochana. Nigdy nie pojmę dlaczego kobiety ciągają nas po tych Galeriach Handlowych, przecież my je po barach nie ciągamy. Niektóre żony liczą że mąż doradzi, coś podpowie, a to jest kompletną bzdurą. Drogie Panie, żaden mąż wam prawdy nie powie, bo chce
mieć „święty spokój”. Pomyślcie same, pytacie nas „jak myślisz, to mam jeszcze dobre?” To,
jest mniej więcej tak, jak my byśmy was zabrali do garażu, odkręcili koło i zapytali „ myślisz
że te klocki jeszcze mam dobre?” Więc może Wy- drogie Panie zajmijcie się swoimi ciuchami,
a my naszymi samochodami, bo jest też coś takiego, trzeba przyznać Panowie, że my o swoje
samochody potrafimy dbać jak o nikogo, szczególnie na wiosnę. Parę dni temu usłyszałem
jak kobieta do mężczyzny, który w pierwszych promieniach wiosny mył samochód, krzyczała: „żebyś ty dbał o mnie jak o ten swój samochód!” I wiecie co wtedy pomyślałem? Że coś
w tym jest, bo jeśli facet mówi, że ceni sobie nienaganną sylwetkę, bogate wnętrze i wielkie
serce to na 100 proc. mówi o swoim samochodzie. My mężczyźni potrafimy wobec aut być
naprawdę wylewni, myjemy, głaszczemy, sprzątamy, niestety w domu już nam tak nie idzie.
I jeśli facet śpiewa: „cztery osiemnastki wiozę w samochodzie”, to na pewno śpiewa o swoich
nowych felgach. Dla faceta dobre „alufelgi” są tym, czym dla kobiet dobre buty! I tak jak kobiety zawsze znajdą coś do kupienia, to my do naprawy lub ulepszenia w aucie. Mężczyźnie
można potargać najlepszą koszulę, ale nie wolno zarysować jego ukochanego auta. Powiem
więcej, faceta można nazwać dupkiem, kłamcą, ale nigdy słabym kierowcą. Zdradzę Paniom
jeszcze jeden męski sekret, nas facetów podniecają kobiety ubrane w skórę i lśniący latex,
tylko dlatego, że wtedy wyglądają i pachną jak nowiutkie samochodowe wnętrze- …a przecież wnętrze jest najważniejsze! Dlatego proponuję z okazji zbliżającej się wiosny, żeby Panie
zadbały o swoje sukienki, Panowie o samochody, a potem razem kocyk i w teren. Bo co jak
co, ale na pewno na wiosnę opłaca się zabrać za program 500+! Nie powiem, sam już zauważyłem tego efekty. Kilka dni temu jechałem na kolejny ze swoich występów, zatrzymałem się
na wiosce przy jedynym sklepie, żeby kupić wodę. Kiedy wszedłem do sklepu zaraz po mnie
wszedł tubylec i zamówił 100 gram wiśniówki, tradycyjnie na zeszyt. Pani ekspedientka nie
chciała dać trunku, bo pan już chyba trochę zalegał, mnie się wydaje, że nie tylko w zeszycie,
ale i też społecznie. I wtedy on wyskoczył: „ale pani Marysiu – złota kobito, ja Ci wszystko
wyrównam od kwietnia, bo będę miał stałe dochody, 3 tys. miesięcznie, wszystko CI wyrównam”. Wywnioskowałem, że ma 6 dzieci, co pozwala mu patrzeć spokojnie w świetlaną
przyszłość. Najlepsze jednak zostawił sobie na koniec, bo kiedy już się dorwał do swojego
„szczeniaczka”, łyknął, uśmiechnął się pod nosem i powiedział: „3 tysiące miesięcznie a za
dziewięć miesięcy podwyżka!”. Wychodzi na to że wiosna to najlepszy moment nie na robienie porządków, ale na rozkręcenie własnego interesu.
Robert Korólczyk
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Wykorzystane szanse

str. 60

Na widelcu

Zawsze nakręcała mnie rywalizacja

Mariusz Czerkawski to najwybitniejszy polski
hokeista w historii. Jaką drogę musiał przejść
aby dostać się na szczyt? O drodze, która
rozpoczęła się w Szwecji, gravlaxie i golfie,
specjalnie dla czytelników DC.

Wydarzenie sportowe

str. 76
Patryk Dziamski

W tym wydaniu DC mamy dwie odsłony
kulinarnych doznań, szwedzką i polską.
Szwedzka, dzięki szefowi kuchni Ambasady Szwedzkiej w Warszawie, Michałowi
Godyniowi; polska, dzięki pasjonatowi, który
dzieli czas pomiędzy Lądek Zdrój a Poznań,
Patrykowi Dziamskiemu.

Projekt graficzny: Maciej Czajka/
Agencja Red Baron
Skład i przygotowanie do druku:
Mirosław Jurczak
Materiałów niezamówionych
redakcja nie zwraca. Nadesłanie
materiałów do redakcji jest
równoczesne z przekazaniem praw
autorskich. Redakcja zastrzega
sobie prawo do zmian i skracania
nadesłanych materiałów.
Kopiowanie i przedruk pisma może
nastąpić tylko za pisemną zgodą
wydawcy. Wydawca i redakcja nie
biorą odpowiedzialności za treść
zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

Potęga marki FAKRO, znana jest nie tylko
w Polsce. O marzeniach i wyzwaniach opowiada jej twórca, jeden z najbogatszych Polaków,
dla którego pieniądze to jedynie narzędzie do
rozwoju firmy, Ryszard Florek.

str. 68
Dlaczego Robert wygrał z Anitą?

Kim jest Robert Lewandowski wie niemalże
cały świat, nie tylko piłkarski. Ale dlaczego
wygrał z Anitą Włodarczyk 81.Plebiscyt na
najlepszego sportowca, wie tylko Przemysław
Babiarz. Na łamach magazynu DC, Przemek
dzieli się z nami tą wiedzą.
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Uzdrowisko

Lądek-Zdrój
„

Miejscowość uzdrowiskowa w powiecie kłodzkim, która prawa miejskie
otrzymała już w XIV wieku. Jest jednym z najstarszych i najbardziej
znanych uzdrowisk w Polsce, a nawet Europie. Uważana przez wielu za
jedno z najładniejszych miast w tym regionie, a z pewnością za położone
w najbardziej malowniczej okolicy.

„

Miejscem, które obowiązkowo trzeba odwiedzić, jest
miejski rynek z pięknym neorenesansowym ratuszem
otoczonym barokowymi kamienicami. Co ciekawe, jest
to jeden z niewielu płaskich rynków na Ziemi Kłodzkiej. Innym, jednym z najstarszych zabytków Lądka jest

Tekst: Daniel Tracz
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Lądek Zdrój przyciąga turystów z całej Europy ze względu
na swój specyficzny górski mikroklimat, wypływające tu
gorące źródła uzdrowiskowe oraz przebogatą historię tego
miejsca sięgającą XIII wieku. Wielką atrakcją tego miasta
jest sanatorium,,Wojciech’’, które mieści się w imponującym neobarokowym budynku z 1880 r. Można tam zażyć
zabiegów lekarskich bez ordynacji lekarskiej oraz skorzystać z basenu w stylu łaźni tureckiej i skosztować wody
z podziemnych źródeł.
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dwuprzęsłowy kamienny most św. Jana na rzece Biała
Lądecka, zbudowany w 1565 roku. Na środku mostu stoi
barokowa figura św. Jana Nepomucena. Warte obejrzenia jest również arboretum. To leśny ogród, w którym
można podziwiać ponad 250 gatunków drzew i krzewów
pochodzących z całego świata. Najlepiej odwiedzić je
wiosną, gdy kwitną azalie i rododendrony. Dla gości
lubiących aktywny wypoczynek czekają Skałki Lądeckie
w rejonie Trojaka, które są rajem dla wspinaczy skałkowych i piechurów.
Lądek to również świetne miejsce dla rodzin z dziećmi. Jest tu mnóstwo atrakcji, które zachwycą zarówno
rodziców, jak i ich pociechy. Pomysłem na aktywne spędzenie dnia może być wycieczka na Borówkową Górę,
9
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Gospodarstwo Agroturystyczne

„Pod
Bukiem”
„
Zapraszamy na wypoczynek do pięknie położonego gospodarstwa
agroturystycznego w Kotlinie Kłodzkiej.

„

Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Dla
jednych mogą to być wczasy pod gruszą, dla innych wędrówka po górach.
Nasz dom na wsi może też stanowić
dogodną bazę wypadową do zwiedzania atrakcji Ziemi Kłodzkiej.
która wznosi się na wysokość 900 m n.p.m., a zdobycie
jej zajmuje średnio 60 minut. Na górze czeka na turystów wieża widokowa, z której rozpościera się fenome-

Cisza, spokój, bliski kontakt z przyrodą
to atuty naszego miejsca. W pobliżu
lasy obfitujące w grzyby, maliny,
poziomki. To miejsce zauroczy Cię na
pewno!

nalny widok na okolicę. Inną atrakcją jest z pewnością
Jaskinia Radochowska, której łączna długość wynosi
265 metrów.

Dużą atrakcją w okresie letnim jest
basen oraz kort tenisowy. Ponadto
zapraszamy na przejażdżki na konikach
oraz dzieci na przejażdżki na osiołkach.
Dom otoczony jest pięknym ogrodem
z przepływającym przez niego strumykiem. Atmosfera tego miejsca na pewno
przyczyni się do udanego wypoczynku.
Polecamy również domową kuchnię:
pyszne obiadki i domowe ciasto.
10
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rejony
świąteczne

życzeniahotel
świąteczne
z pasją

przyrody
Bliżej

„

Hotel „Mir-Jan”***SPA położony jest na skraju części zdrojowej
Lądka –Zdroju, nad brzegiem czystej krystalicznie rzeki Biała Lądecka.
Otaczają go leśne górskie tarasy spacerowe, piękne drzewostany i skałki
widokowe. Do przyrody nie może być już bliżej…. Piękne miejsce dla
rodzin z dziećmi, osób ceniących sobie spokój, naturę, czyste powietrze.

Restauracja
Restauracja w Hotelu „Mir-Jan” SPA, o oryginalnym
i ciepłym wystroju wnętrza, przez cały dzień zaprasza na
wyśmienite posiłki.Naszą specjalnością są ryby, przede
wszystkim świeży górski pstrąg.
Miasto Lądek Zdrój oferuje również wiele atrakcji dla
turystów przybywających w okresie zimowym. Istnieje tu
stacja narciarska wyposażona w 3 nowoczesne wyciągi,
a dzięki świetnemu oświetleniu stoku można szusować
tu do późnego wieczora. Goście nie posiadający własnego
sprzętu narciarskiego mogą skorzystać z usług wypożyczalni działającej przy stoku.

Zarówno w lipcu jak i we wrześniu miasto organizuje imprezy, które cieszą się dużym zainteresowaniem.
W środku lata odbywa się tu Lądeckie Lato Baletowe,
które jest festiwalem tańca. Natomiast na jesień odbywa
się tu Górski Przegląd Filmowy, czyli Festiwal Górski im.
Andrzeja Zawady.

Konferencje
Dysponujemy 3 salami klimatyzowanymi
z wyposażeniem dla 160
osób, dla 60 osób oraz dla
20 osób. Sale z pięknymi
widokami na rzekę i las.
Wellness & Spa
Zapraszamy Państwa
do korzystania z części
Wellness & SPA w Hotelu
„Mir-Jan’’***SPA, gdzie
do Państwa dyspozycji
oddajemy baseny, jacuzzi
z wodami solankowymi,
saunę fińską, parową
oraz siłownię, z pięknymi
widokami na rzekę i las.
Wesela & Eventy
Organizujemy:
Wesela z klasą
Imprezy okolicznościowe
i integracyjne
Pobyty grupowe
Pobyty krótko oraz
długoterminowe dla
Seniorów
Turnusy rehabilitacyjne

12
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Występuje u nas m.in.:
Karolina Wieczorek – sopran liryczny z koloraturą.
Absolwentka Wydziału Wokalno- Aktorskiego Akademii
Muzycznej w Krakowie.
Zdobywczyni
• Wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie
Wokalnym w Warszawie „Złote głosy Mazowsza”
(04.09.2010)
• Nagrody Publiczności na Międzynarodowym Festiwalu „Bel canto” w Nałęczowie (08.08.2010)
• III Miejsce w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im.Imricha Godina-Iuventus Canti Vrable
(06.05.2011)
• Wyróżnienie w VI Ogólnopolskim Konkursie Wykonawstwa muzyki Operetkowej i Musicalowej im.I Borowickiej w Krakowie (05.11.2014)
• Dwukrotna zdobywczyni stypendium Prezydenta
Miasta Będzina za osiągnięcia artystyczne.
Debiutowała 21.05.2011
roku w Operze Krakowskiej
partią Arseny w Operetce
„Baron Cygański” J.Strauss’a w reżyserii Laco Adamika, pod batutą Tomasza
Tokarczyka.
Od roku 2011, jest stałą
gościnną śpiewaczką Opery
Krakowskiej.
Współpracuje również
z Agencją Artystyczną „SILESIA” w Katowicach, oraz Krakowską Operą Kameralną.
Nieprzeciętna biegłość, oraz szeroka skala głosu, którą posiada predysponuje ją do wykonywania skomplikowanych
partii koloraturowych.
www.karolinawieczorek.pl
www.hotelmirjan.pl
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felieton

hotele z pasjĄ

Lądecki
szpital
„
Lądek Zdrój to nie tylko znane uzdrowisko w kotlinie Kłodzkiej,
malowniczo położone w otoczeniu Gór Złotych u podnóża masywu
Śnieżnika, w części zdrojowej zapraszające wczasowiczów
i kuracjuszy do zakładów przyrodoleczniczych.

Tu mieszka od urodzenia i prowadzi działalność leczniczorehabilitacyjną doktor Robert Dębski – lekarz ortopeda,
a także zapalony narciarz, rowerzysta i goprowiec.
Właśnie w Lądku prowadzi przychodnię ortopedyczną,
fizjoterapeutyczną oraz pensjonat.
Kilka lat temu podjął się ambitnego zadania renowacji
i oddania do użytku zabytkowego obiektu architektury – powoli ulęgającego zniszczeniu, budynku dawnego
szpitala w Lądku Zdroju.
Jeśli jego plany się zrealizują, miasto otrzyma profesjonalny, pięknie położony wśród starodrzewu obiekt medyczny,
ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji dla osób
starszych i niepełnosprawnych.

„

Bracia Golcowie śpiewali:
Pole, pole, łyse pole, ale mam już plan
Pomalutku, bez pośpiechu, wszystko zrobię sam
Nad makietą się męczyłem ładnych parę lat
Ale za to zwiedzać cudo będzie cały świat
Tu na razie jest ściernisko
Ale będzie San Francisco
A tam, gdzie to kretowisko
Będzie stał mój bank
Robert Dębski mógłby ostatnie zdanie z powyższego cytatu zamienić na „będzie funkcjonował Lądecki szpital”
Doktorze, trzymamy kciuki!!!

Więcej o projekcie Dr. Roberta Dębskiego przeczytasz w wydaniu DC Lato 2016.

Bursztynowe

„

Pensjonat BURSZTYNOWE BUKI znajduje się w zdrojowej
części miasta i ze swoją ciekawą architekturą dobrze wpisuje
się w malownicze otoczenie. Z okien i balkonów roztacza się
niepowtarzalny widok na panoramę Gór Złotych.
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„

„Za oknami kołyszą się buki. Całe w bursztynowych liściach. To
ptak przysiądzie na gałęzi, to mucha zawiruje i poleci, tam gdzie
się wznoszą pagórki, gdzie lasy i niekończąca się przestrzeń.
Willa znajduje się pięć minut na piechotę od uzdrowisk, a jednak
na uboczu. Gdzie nie spojrzeć tam góry i łąki i lasy z tysiącem
ścieżek i drogami szutrowymi. Wystarczy wyjść z apartamentu
i zaczyna się podróż.”
Lokalizacja obiektu gwarantuje kameralną i spokojną atmosferę
wypoczynku, zarówno dla gości indywidualnych jak również dla
grup zorganizowanych.W ofercie Willi znajduje się 13 przestronnych i komfortowo wyposażonych pokoi oraz 2 luksusowe apartamenty. Dodatkową zaletą są funkcjonalne i w pełni wyposażone
aneksy kuchenne oraz elegancko urządzone łazienki.
Kompleks jest w stanie przyjąć jednocześnie 44 osoby. Wnętrza Willi Bursztynowe Buki to symbol elegancji i komfortu. We
wszystkich pomieszczeniach dominują jasne i zarazem ciepłe
odcienie beżu. Wszystkie pokoje posiadają telewizory LCD
z dostępnością kanałów satelitarnych. Na terenie całego obiektu
dostępny jest darmowy internet bezprzewodowy (Wi-Fi).
Dla Gości chcących wspólnie spędzić czas, Właściciele obiektu
przygotowali salę z telewizją oraz sprzętem grającym.
W dodatkowej ofercie Willi znajdą Państwo rehabilitację oraz
masaże pod okiem wykwalifikowanej kadry medycznej.

Szpital miejski wybudowany w latach 1893-1894. Głównymi darczyńcami. którzy się przysłużyli w budowie tego obiektu
była rodzina Demuth, pochowana na lądeckim cmentarzu parafialnym, po lewej stronie wejścia głównego
14

BUKI

www.bursztynowebuki.pl
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zamki i pałace

zamki i pałace

Skale

hotel, certyfikatem ISO 9001:2008, Złotym Godłem Najwyższa Jakość 2010 i 2011 – Quality International, nagrodami
za najlepsze SPA i centrum konferencyjne oraz wieloma
innymi. Należy do ekskluzywnej sieci Hotele Historyczne
Polska, nagrodzonej tytułem „Sukces Roku 2015”. Niedawno głosami internautów Zamek na Skale został zwycięzcą
plebiscytów „Wesele Marzeń” i „Wielkie Odkrywanie Dolnego
Śląska” w kategorii „Atrakcja Turystyczna”.
Wypoczynek w Zamku to nie tylko relaks w eleganckich
wnętrzach, ale to też często ciekawa lekcja historii i przeżycia estetyczne. Obiekt pełni rolę centrum kultury i sztuki,
regularnie organizując koncerty operowe, przedstawienia
teatralne, wernisaże, spotkania z artystami. Dzięki temu
zyskał popularność nie tylko jako obiekt oferujący doskonałe
warunki wypoczynku, ale jednocześnie dostarcza rodzaj
atrakcyjnej formy edukacji, gdzie rodziny z dziećmi mają
możliwość pokazania młodym ludziom części bogatych
dziejów Polski i Europy na żywo, podróży przez wieki i epoki,
namacalnego doświadczenia historii.
W Zamku na Skale codziennie odbywają się koncerty muzyki
na żywo, obecnie na dłuższy czas zagościł tu Pavlo Ilnytskyy,
muzyk jazzowy uhonorowany tytułem Artysty Roku Lwowa
2015. Zamek aktywnie współtworzy kulturalny wizerunek
naszego regionu i zawsze chętnie wspiera młodych, utalentowanych artystów. Właściciele Zamku dbają nie tylko o ciała
i podniebienia gości, ale również o odpowiednie doznania
duchowe.

Zamek na

„

Zamek na Skale, położony zaledwie 4 km od Lądka-Zdroju, to nie
tylko komfortowy hotel z kameralnym, luksusowym SPA i utytułowaną
kuchnią, ale też – a może przede wszystkim – pięciowiekowe dziedzictwo
przeszłych pokoleń, łączące bogate dzieje aż 7 narodów, skrywające
wiele zagadek i niesamowitych historii. Ten duch przeszłości jest tu
wciąż żywy i stanowi wartość dodaną dla zamkowych gości.

16

„
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Trzebieszowice
koło Lądka-Zdroju

Zamek zawsze należał do najbardziej okazałych rezydencji
nad rzeką Białą Lądecką i był siedzibą wielu znamienitych,
europejskich rodów. Gościli w nim m.in. król Pruski Fryderyk
Wilhelm III, który wyprawił tutaj swoje urodziny, a najznamienitszym gościem był wówczas car Aleksander I. Zamek
miał również swój browar, złączony wspólnym wątkiem
historycznych z jednym ze słynnych belgijskich opactw, produkującym piwo klasztorne. Bogata historia Zamku sięga XV
wieku i obfituje w ciekawostki – np. o tragicznym w skutkach
romansie jednego z hrabiów rozpisywały się ówczesne gazety
na całym świecie, nawet w dalekiej Nowej Zelandii.
Zamek na Skale działa na rynku od 2006 roku i od tego czasu
nie ustaje w staraniach, by zapewnić swoim gościom jak najwyższą jakość. Może poszczycić się, jako pierwszy w Polsce
Diamond’s Club business magazine wiosna 2016
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reklama

reklama

WKŁAD MATERACA
– 2 cm termoelastycznej pianki w pokrowcu
– 6 cm wysokoelastyczna pianka MINDFOAM
– 15 cm szwajcarska pianka AventO2

Poznaj nową ekskluzywną kolekcję materacy, gdzie sen staje się wyjątkowym
doświadczeniem. Naszym celem jest nie tylko dążenie do wysokiej jakości i zdrowego
snu, ale to byś rano budził się z radością, a wieczorem korzystał z wyjątkowego
odpoczynku. Będziesz budził się pełen energii, radości, i żył pełnią życia!
Ekskluzywna kolekcja Materasso jest wynikiem wieloletnich doświadczeń
w projektowaniu i tworzeniu materacy. Ta kolekcja łączy w sobie precyzyjnie dobrane
piany, tkaniny i pokrowce, które dzięki wszytej w nich pianie termoelastycznej oferują
ponadczasowy komfort. Wszystkie materiały użyte w tej kolekcji pochodzą od znanych,
markowych producentów i posiadają najwyższą gwarancję jakości.
Oddajemy w Wasze ręce kolekcję doskonałą, by cieszyć się życiem.

„Ciesz się z życia i śpij z radością“

NIEDOŚCIGNIONA, NATURALNA ELASTYCZNOŚÆ

POKROWIEC

Dzięki zastosowaniu dodatkowo natlenianej pianie AventO2 mamy do czynienia z doskonałym wytrzymałym, ale zarazem przewiewnym materacem. Połączono
tu szwajcarską naturalną pianę i najlepszą w swojej klasie pianę termoelastyczną MINDFOAM.

Pokrowiec LAWENDA łączy delikatny i przyjemny aromat lawendy,
która posiada właœciwoœci relaksujące i kojące nasz umysł. Dodatkowa
warstwa pianki termoelastycznej wszyta do pokrowca zapewnia doskonałe
dopasowanie i komfort snu. Wysokoœć 2 cm. Gęstoœć 60 kg/m3.

MINDFOAM

Pianka leniwa, materiał zmieniający swoją twardoœć pod wpływem nacisku i ciepła emitowanego przez nasze ciało. Idealnie dopasowuje się do kształtu
ciała użytkownika i zapamiętuje go. Utrzymuje kręgosłup we właœciwej pozycji. Wyjątkowe właœciwoœci pianki MINDFOAM gwarantują zrelaksowanie naszego
organizmu podczas snu. Wysokoœć 4 cm. Gęstoœć 60 kg/m3.

AventO2

Innowacyjny materiał stosowany do produkcji materacy. AventO2 to wyjątkowa forma wysokoelastycznej piany, która łączy kojące działanie lawendy i lecznicze
właœciwoœci szwajcarskich roœlin. Źródło energii, odpowiednia wentylacja powietrza i wyjątkowa wytrzymałoœć tworzy ponadczasową formę jaką jest AventO2.
Wysokoœć 16 cm. Gęstoœć 40 kg/m3.

NATURA

Wysokoœć: 24 cm

Obciążenie ortopedyczne: do 150 kg

Gwarancja: 15 lat

materac

magnifico polargel

magnifico

da vinci swiss

da vinci triple decker

wysokoœæ

24 cm

24 cm

28 cm

32 cm

obci¹¿enie
ortopedyczne

do 150 kg

do 150 kg

do 150 kg

do 150 kg

gwarancja

15

15

15

15

lat

lat

lat

lat

ART CLIMATIC

ART CLIMATIC

BIORYTMIC frame

BIORYTMIC

pokrowiec
WKŁAD MATERACA
– 4 cm TALALAY LATEX
– 3 cm szwajcarska pianka Evo Pore HRC
– 15 cm HYDROLATEX
– 3 cm szwajcarska piana Evo Pore HRC

WYSOKA JAKOŚÆ NATURALNYCH MATERIAŁÓW

Optymalny wybór dla klientów poszukujących wysokiej jakoœci naturalnych materiałów w połączeniu z komfortem i radoœcią ze snu. Unikatowy i niezwykły
w swej strukturze LATEX TALALAY w połączeniu z wysokoelastyczną pianą Evo Pore HRC, to materiały tworzące niepowtarzalny komfort snu. Technologia jaką
zastosowano przy produkcji LATEXU TALALAY pozwala stwierdzić, że jest to materiał spełniający wszelkie oczekiwania najbardziej wymagających klientów.
LATEX TALALAY jest bardzo elastyczny. Jako jedyny rodzaj lateksu ma otwartą strukturę komórkową, dzięki której posiada doskonałą zdolnoœć cyrkulacji
powietrza. Te wyjątkowe walory sprawiają, że przez długi czas zachowuje swoje nadzwyczajne właœciwoœci. Piana Evo Pore HRC, jest żródłem energii dla
aktywnego życia, niezwykle elastyczna i sprężysta pozostaje bez zmian przez długi okres użytkowania.
HYDROLATEX zapewnia dodatkową elastycznoœć i wymagane wsparcie w rdzeniu materaca. Materac jest wyjątkowy. Będzie odpowiadał osobom o wadze
od 50 kg do 190 kg. Duża różnica wagowa jest możliwa dzięki odpowiedniemu, stopniowemu ułożeniu warstw .
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Wysokoœć: 27 cm

Obciążenie ortopedyczne: do 190 kg

Gwarancja: 15 lat

POKROWIEC

ORGANIC COTTON – bawełna jest na całym œwiecie tkaniną
najpopularniejszą. Jest przyjemna, komfortowa, hipoalergiczna,
nie podrażnia skóry i nie wywołuje alergii. Bawełna jest w stu procentach
produktem naturalnym. Jest bardzo przewiewna i doskonale odprowadza
wilgoć, dzięki czemu utrzymuje suchy klimat. Ma zdolnoœć odprowadzania
ciepła ciała i obniżania pocenia. Organiczna bawełna jest hodowana
w naturalny sposób bez stosowania pestycydów, herbicydów, nawozów
chemicznych i insektycydów. Dzięki używaniu wyrobów z organicznej
bawełny pomagamy chronić œrodowisko naturalne i zdrowie ludzi w krajach
rozwijających się. W pokryciu ORGANIC COTTON naturalna bawełna
jest zastosowana zarówno w materiale, jak i w pikowaniu.

Diamond’s Club business magazine wiosna 2016

natura

swiss exclusive

monaco dream

san marino

san remo

27 cm

24 cm

24 cm

20 cm

20 cm

do 190 kg

do 150 kg

do 150 kg

do 150 kg

do 150 kg

15

15

15

15

15

lat

lat

lat

lat

lat

ORGANIC COTTON

LAWENDA

SILVER PROTECT

GREENTEX

ALGUA
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ludzie z pasjĄ

ludzie z pasjĄ
W 2015 roku obchodził Pan jubileusz 40-lecia pracy
na scenie. Ale nie tylko dał się Pan poznać jako aktor, również jako przedsiębiorca. Czy gdyby dane
było Panu raz jeszcze zacząć swoją drogę zawodową, robił by Pan dokładnie to samo?
Dokładnie tak, bo idę co prawda wyboistą, ale własną
drogą. Będąc jeszcze w technikum ekonomicznym
postanowiłem, że pora zdecydować o swoim dalszym
losie. W młodzieńczym życiu nie miałem personalnych
autorytetów. Musiałem być niestety autorytetem dla
siebie samego, ale jednym z moich nauczycieli były drzewa. Wiem, że dziwnie to brzmi, ale tak było. Od dziecka
utożsamiam się z drzewami. Irracjonalnie, ale tak jest.
Kiedyś rozmawiałem na ten temat z Panem Holoubkiem,
i on się dziwił: „Emilian, jak to Ty rozmawiasz z drzewami?” Na co ja odpowiedziałem: „Panie Gustawie, mam
z nimi związek, pomimo tego, że to dziwnie brzmi”.
I kilka lat temu poznańscy biolodzy zrobili wielką pracę
naukową o tym, że drzewa mówią, pamiętają, porozumiewają się, czyli że są istotami. Wie Pan, że drzewo
ostrzega, że nadchodzi burza czy wicher?

niosę misę!”
„Ja po prostu

„

Emilian Kamiński

Powiedziałem kiedyś do Niego: „Jezu, tyle mam do powiedzenia, tyle
mam do zagrania i tak stoję w tych teatrach, jak ten ochwacony koń
i czekam, kiedy jakiś reżyser mnie poklepie. A tu dla jednego jestem
za gruby, dla innego za wysoki, za niski, za jakiś… a ja mam tyle do
przekazania ludziom.” Dlatego postanowiłem otworzyć swój teatr,
żeby być nareszcie wolnym.

„

Rozmawiał: Radosław Tracz
Zdjęcia: archiwum Teatru Kamienica
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Jest coś takiego wg Pana, czego my-ludzie w XXI
wieku powinniśmy uczyć się od drzew?
Biologicznej mądrości życia. Będąc już dojrzałym
mężczyzną, zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak
się fascynuję drzewami? Już wiem dlaczego! Drzewo
stoi w jednym miejscu, czyli? Stabilne! Każdego roku
wydaje liście-owoce. Jest pokorne, spolegliwe, zanurzone korzeniami w ziemię, im starsze, tym głębiej z ziemi
czerpie, otwiera gałęzie na kosmos, czyli bierze energię
z nieznanego. Proszę zwrócić uwagę, że ludzie również
często stają z rozciągniętymi rękami skierowanymi ku
górze…w ten sposób czerpią energię jak drzewa. Moja
żona często tak się zachowuje, szczególnie nad morzem
i nawet przy tym krzyczy.(uśmiech)
Czy Pana żona podobnie myśli o drzewach?
Chyba nie, ale ona to asymiluje! Ona moją inność, osobność asymiluje(uśmiech)…bo to jest osobność. Być może
ktoś, kto będzie czytał ten materiał pomyśli o mnie, że
jestem świrem. Możecie tak drodzy Państwo myśleć,
natomiast ja potrafię udowodnić, że drzewo jest jednym
z najdoskonalszych tworów Boga czy natury. Proszę
spojrzeć na ideę drzewa. Pamiętam, będąc dzieckiem
wychowującym się na Gocławku w Warszawie, widząc patologię dzielnicy, gdzie wóda i wino były wszechobecne
i ja, z kolegą Krzyśkiem Krystyniakiem, chłopcy 14-letni,
ale bardzo trzeźwo patrzący na życie, buszując gdzieś
na Olszynce Grochowskiej pomiędzy drzewami właśnie,
zadałem mojemu koledze pytanie: „Krzyś, czy my też
tak będziemy pić jak ci wszyscy dookoła?” A on odparł:
„Broń Boże!” „To co zrobimy? Może przysięgnijmy, że
przez 10 lat nie będziemy pić.” I komu przysięgliśmy?
Brzozie! Objęliśmy wielką starą brzozę(śmiech) i przysięgliśmy jej i sobie, że nie będziemy pić. Dziwne, ale
straszne zarazem, dlatego, że „najlepsze lata”, kiedy ludzie trenują picie, ja po prostu „zmarnotrawiłem”. I w tej
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dziedzinie jestem do niczego.(śmiech) Do 24., właściwie
do 25. roku życia nie piłem, Krzysiek-mój przyjaciel całe
życie nie pije. Jakiś czas temu lekarz, przez wzgląd na
początkowe stadium wrzodów, zalecił mi picie spirytusu
z cytryną, lub imbirem, 2 razy dziennie po 15 gram, ale
poza tym bardzo rzadko piję alkohol. Nigdy w życiu nie
byłem pijany!
A jak dzisiaj wygląda Pańskie zdrowie? Przez
ostatnie 2-3 lata miał Pan wiele powodów, przez
które mógł się Pan nabawić wrzodów.
Nie mam wrzodów. Wyniki mam bardzo dobre. Ludzie
mówią, że widać cierpienie na mojej twarzy, ale jak to
mówią poeci: „cierpienie uszlachetnia”.(uśmiech) Ale też
zadaję Bogu pytanie: „dlaczego ja mam być tak szlachetny?!”
Zadawał sobie Pan pytanie, jaki może być powód
takiego cierpienia?
Nie miałem lekkiego życia i często zadawałem losowi
pytanie: dlaczego?! Ksiądz Jerzy Popiełuszko, z którym
znałem się jeszcze w stanie wojennym, skonkretyzował
to we mnie, abym się zwracał do Jezusa Chrystusa, który
jest dowodem męskiej siły, niezawisłości i nieprawdopodobnej mocy charakteru. Tak więc często zadaję pytanie:
„Jezu, do czego mnie tak przygotowujesz? Już jestem
tak wytrenowany w tym cierpieniu, że mi chyba wystarczy”(śmiech).
…chciałbym pożyć.
Bardzo ładnie Pan powiedział. Chciałbym pożyć(uśmiech)…ale niestety jeszcze nie teraz!
Co jest powodem tych problemów?
Nie da się w kilku zdaniach opowiedzieć całej historii,
ale spróbuję. Wybudowałem teatr w zapyziałej, biednej
kamienicy. Wszyscy, którzy tu przychodzili na początku,
widząc stan pomieszczeń, głównie piwnic, pukali się
w głowę i mówili: wariat!
To był 2007 rok?
W sierpniu 2002 roku stanąłem na tym podwórku i powiedziałem, że to jest to miejsce! Tu doznałem oświecenia i tu podjąłem decyzję. Pomimo tego, że te piwnice,
mury były tak zagrzybione, że dla większości ludzi mój
pomysł był szaleństwem. Ale to ja miałem rację, bo
dzisiaj mamy piękny teatr, z wieloma scenami, z różnymi
przestrzeniami, niespotykanymi nigdzie indziej. Wielu
ludzi przychodzących tutaj mówi, że to jest najładniejszy
teatr, w jakim kiedykolwiek byli.
I wypełniony widzami.
Widzami i energią. Bo właśnie energia tego miejsca mnie
tu zafascynowała. Pojawił się w tym miejscu kiedyś, nie
wiem dlaczego, lama tybetański i mówił, że chce sypać
mandale, bo tu jest czakram energetyczny. Właśnie tu
gdzie teraz siedzimy. Jedni powiedzą, jaki czakram,
a jednak. Tutaj się świetnie pracuje. Jak odbywają się
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przyjęcia w teatrze, ludzie się schodzą właśnie tu! Nie
wiadomo dlaczego! I teraz w to miejsce, w mój teatr
który działa już siedem lat, wkracza ktoś, kto jakimiś
dziwnymi metodami, fałszując dokumenty i dogadując się z dwoma członkami wspólnoty, otrzymując za
darmo 1000 m strychu w kamienicy, rejestruje na tym
strychu 8 spółek, aby mieć 8 głosów we wspólnocie, aby
móc wszystko przegłosować. Pierwszym głosowaniem
było wyrzucenie teatru z kamienicy. Po co? Aby przejąć
pomieszczenia. Nazwy tych spółek zaczerpnięte są z języków: suahili, chorwackiego i azerskiego, a tłumaczenie
tych nazw układa się w dziwne zdanie: „Nienawidzę
aktora i teatru. Zemszczę się w odwecie. Adrian Accordi
Krawiec.” Dziwnym jest to, jak można wydać pozwolenie
na prowadzenie działalności gospodarczej na strychu,
gdzie od wojny egzystują jedynie gołębie. Oczywiście
osoby, która wydała pozwolenie na tą działalność, już nie
ma w Urzędzie! I taki facet z nikąd postanawia przejąć mój teatr, moje dzieło życia, moją wielką pracę. Ja
oczywiście podaję sprawę do prokuratury, sprawa wlecze
się niemiłosiernie, aż na koniec dziwnym trafem giną dokumenty. Okazuje się, że za tym wszystkim stoją służby
bezpieczeństwa poprzedniego ustroju jeszcze. Paradoks
polega na tym, że w stanie wojennym, na przesłuchaniu
w Pałacu Mostowskich, odbili mi nerkę. Złapali mnie
i nieźle stłukli. I ci sami ludzie, którzy chcieli odebrać
mi zdrowie, teraz chcą mi odebrać teatr. Oni może się
inaczej nazywają, ale to jest ta sama grupa. Problem
polega na tym, że nikt ich ze zło, które Polakom uczynili,
nie rozliczył, a wręcz dostali okrągły glejt do rozwijania
diabelskiej działalności.
Człowiek, który dostał order od Prezydenta
Kaczyńskiego i Prezydenta Komorowskiego, na
którym jest napisane: „za zasługi w działalności na
rzecz przemian demokratycznych”, nie ma poszanowania w Państwie prawa?
Nad tym Prawem i Państwem warto się poważnie zastanowić. Najgorsze jest to czego nie widać. Ja to nazwałem
grzybnią. Znów ten las, w którym mamy piękne drzewa,
krzaki i trawę, a pod spodem jest grzybnia. I to są układy.
Oczywiście jest bardzo wielu uczciwych ludzi na stanowiskach urzędniczych, których miałem możliwość poznać.
Ale również jest bardzo wielu poukładanych cwaniaków,
którzy ze złem się kleją, odchodząc od zasad chrystusowych. Wiem, że w życiu jest różnie. Mi też się zdarzało
wiele błędów, natomiast do zła nie dotykam się nigdy.
Czy to jest już koniec pańskich problemów? Media
donoszą, że wygrał Pan sprawę pod koniec ubiegłego roku.
Wygrałem, ale została wniesiona apelacja. Dziwnym jest
to, że 23 grudnia 2015, zarząd wspólnoty podał się sobie
do dymisji i na swojego następcę powołali wspólnika
człowieka, który jest motorem całego zła, czyli Adriana
Accordi Krawca! Następnie obecny prezes wspólnoty-wspólnik, pobrał z kasy wspólnoty 100 tys zł…i tymi
pieniędzmi opłacił apelację. Czyli pieniędzmi miasta
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„kreatywny przedsiębiorca” zapłacił apelację w sprawie,
którą mu miasto wytoczyło. Rozumie Pan absurd?!
Oczywiście zgłosiłem to do podległego urzędu, ale urzędnicy mówią: co my mamy zrobić? Mam chęć niektórym
z nich powiedzieć: rozpędź się człowieku i walnij głową
w ścianę! Może wtedy się opamiętasz! Nie oskarżam
wszystkich. Spotkałem bardzo wielu uczciwych urzędników urzędu miasta, v-ce prezydentów, burmistrzów czy
radnych Warszawy, którzy bardzo pięknie się zachowali,
dając oświadczenie do Pani Prezydent Warszawy, że się
nie zgadzają z tym co się dzieje w kamienicy, gdzie jest
nasz Teatr, ale też w wielu innych kamienicach w Warszawie!
Patrząc na Pana jako przedsiębiorcę, zatrudniającego 300 osób, pracującego jednocześnie jako aktor
i reżyser, trudno zauważyć, że walczy Pan z takimi
przeciwnościami losu, tym większy szacunek dla
tego, co Pan robi. A która z ww. funkcji jest Pana
największą pasją?
Zdecydowanie reżyseria. Stworzyć świat! Wtedy mogę
się wypowiedzieć naprawdę, a jeśli mogę jednocześnie
zagrać … pełnia szczęścia!(uśmiech)
Czy reżyser musi być wizjonerem?
Absolutnie, ale „wąchającym czas”.

„

„wg mnie największym wyzwaniem
w życiu człowieka jest BYĆ! To wcale
nie jest tak banalne, jak się wydaje”

„

Pana spektakl pt: Don Kichot z Kamienicy…utożsamiał się Pan z bohaterem?
Bardziej chodzi o Cervantesa. Dawno „Człowieka z La
Manchy” miałem w głowie, jako sztukę muzyczną.
Zacząłem czytać o Cervantesie, okazało się, że jemu
Inkwizycja próbowała odebrać teatr. On był pisarzem, ale
przede wszystkim był aktorem i reżyserem. On się naraził jakiemuś urzędnikowi i ten uknuł intrygę. Podobnie
było w moim przypadku. Na mnie ci „ przedsiębiorcy”
złożyli blisko 100 donosów do różnych urzędów. Wszystko oczywiście wyssane z palca, ale kosztowało mnie
to zarówno dużo zdrowia jak i pieniędzy. Na szczęście
spotkałem na swojej drodze również wielu ludzi przychylnych mi, powiedziałbym nawet takich troskających
się o mnie i teatr. Nawet bezdomni, którymi opiekuję się
tu w teatrze od lat, bardzo się utożsamiają z tą sytuacją
i chcą pomóc.
Słyszałem, że ma Pan sprzymierzeńców wielkich
w rodzinie, dzieci chcą kontynuować dzieło ojca?
Diamond’s Club business magazine wiosna 2016

„

... Dawno „Człowieka z La Manchy” miałem w głowie, jako sztukę
muzyczną. Zacząłem czytać o Cervantesie, okazało się, że jemu Inkwizycja
próbowała odebrać teatr. On był pisarzem, ale przede wszystkim był aktorem
i reżyserem. On się naraził jakiemuś urzędnikowi i ten uknuł intrygę.
Podobnie było w moim przypadku...
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Mam troje dzieci. Najstarsza, córka Natalia nie bardzo
widzi się w teatrze, ale Kajetan i Cyprian jak najbardziej.
Kajetan ma 18 lat, Cyprian 12.
18 lat to już facet.
Fantastyczny. Mój wielki przyjaciel. Bardzo mądry
i zrównoważony chłopiec. Mam wspaniałych synów…
Cyprian jest jeszcze dzieckiem, ale czasem warto go
posłuchać.
Musi Pan być wielkim autorytetem dla dzieci,
szczególnie dla synów, kiedy patrzą na takiego
wojownika.
To już by ich należało zapytać(uśmiech). Ale
chłopcy bardzo się identyfikują z Kamienicą
„Tata, co to będzie z tym naszym teatrem?!” Ten
młodszy nawet czasem w żartach mówi, że jest
v-ce dyrektorem(uśmiech). Wiem jak się chłopcy
martwią, ale z kolei nie mogę przed dziećmi ukrywać prawdy. Oni widzą, że to jest ciężki kawałek
chleba. Ale z weselszych rzeczy, ostatnio ZGM
podwyższył mi czynsz z 20 tys na 40 tys! I to tak
śmiesznie się stało, bo za własne pieniądze oraz
pieniądze sponsorów, udało mi się zrobić makietę
przedwojennej Warszawy. 30 metrów kwadratowych Paryża północy. Unikat. To jest oczywiście
stale do obejrzenia w teatrze. I w momencie,
kiedy otworzyłem tę makietę dla zwiedzających,
podwojono mi czynsz…pewnie to był taki rodzaj
podziękowania za promocję Warszawy.
Jakie koszty miesięcznie pochłania teatr?
145 tys, nie licząc kosztów granych spektakli, ale one
muszą zarabiać na siebie.
Czy jest Pan zainteresowany, aby pojawił się partner strategiczny dla Teatru Kamienica?
Oczywiście. Bardzo! Bardzo! Bardzo!
Co Pan może takiemu sponsorowi zaproponować?
Mam bardzo konkretny i atrakcyjny pakiet dla mecenasa.
Jeśli ktoś będzie zainteresowany, mogę to przedstawić
bezpośrednio.

„

Wniosek jest prosty, albo nie
wykonałeś właściwie pracy-dlatego
jest porażka, ale wykonałeś ją
w sposób właściwy, co pozwoliło
osiągnąć ci sukces. Bardzo jest ważne,
aby nie popaść w skrajność, bo mamy
taką krótką drogę do zwariowania

„
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Ile osób przewija się przez Teatr Kamienica miesięcznie?
W grudniu np. zagraliśmy 80 spektakli plus eventy. Przeciętnie w ciągu miesiąca przewija się ok 15 tys osób.

Słyszałem, że za młodu zajmował się Pan końmi.
Czy to kolejna z Pana pasji?
Tak. Byłem masztalerzem, zajmowałem się końmi
w Ochabach k/Skoczowa.

To jest ogromny potencjał dla reklamodawców, bo
ludzie przybywający do teatru to ludzie świadomi.
Świadomi i o odpowiednim statusie. W naszym teatrze
odbywają się również spotkania związane np. z jubileuszem prowadzonej działalności połączone ze spektaklem.

Porównał Pan niejeżdżącego konia do niegrającego
aktora…
Jak koń długo nie jeździ to może się ochwacić. To jest
taka choroba kopyt. Koń musi jeździć, tak jak aktor musi
grać!

Bardzo ciekawa forma uroczystości firmowej. Co
się da również zauważyć, to bardzo uprzejmą obsługę Pańskiego teatru.
Mamy tu zawodowców. Od bileterki, przez oświetlacza,
kelnera, kucharza i wszystkich pozostałych. A propos kucharza, mamy tu w teatrze wspaniałą kuchnię,
zapraszam. Teatr jest wyposażony we wspaniały sprzęt
i kinowy i nagłośnieniowy. Mamy własne studio nagrań
ze stołem SSL. Sala może być przebudowywana na 15
sposobów. Mamy windę dla samochodów. Odbywają się
u nas np. pokazy premierowe różnych marek samochodowych. Był pokaz Mercedesa, Mazdy, Astona Martina
i wielu jeszcze innych marek. Mamy widownię składającą
się jak lego w kilka godzin i dzięki temu możemy zorganizować przeróżne wydarzenia. Możliwości techniczne
są ogromne, np. możemy posadzić 200 widzów przy
okrągłych stołach i zagrać dla nich pełny spektakl. To
wielu ludziom się podoba, bo mają połączenie swojej
uroczystości ze sztuką.
Wasza oferta może być skierowana szczególnie
do prezesów, którzy w kreatywny sposób budując
wizerunek swojej firmy, chcą coś innego niż zazwyczaj proponują swoim pracownikom czy klientom.
Absolutnie. Jesteśmy pod tym, ale tez innymi względami
ORYGINALNI!(uśmiech)
Diamond’s Club business magazine wiosna 2016

Stąd pomysł na własny teatr?
Między innymi. Ja jestem aktorem, który musi grać to
co czuje. Powiedziałem kiedyś do Niego: „Jezu, tyle mam
do powiedzenia, tyle mam do zagrania i tak stoję w tych
teatrach, jak ten ochwacony koń i czekam, kiedy jakiś
reżyser mnie poklepie. A tu dla jednego jestem za gruby,
dla innego za wysoki, za niski, za jakiś… a ja mam tyle do
przekazania ludziom.” Dlatego postanowiłem otworzyć
swój teatr, żeby być nareszcie wolnym.

Zdrowie jest, nie padło. Nie dałem się! (uśmiech)
Ostatnio miałem rutynowe badaniach i lekarz się
pyta: „ile Ty masz lat?” Odpowiadam: „przecież wiesz”.
Lekarz mówi: „no wiem, ale wyniki masz jakbyś był
2 razy młodszy.” (uśmiech) I to już był trzeci lekarz
w ostatnim czasie. Ten ostatni to mój kolega. Mówi
do mnie: „słuchaj, my mamy takie sympozja naukowe.
Weźmiemy Cię do klatki i będziemy Cię pokazywać jako
dziwadło!” (śmiech)
Jakie najbliższe wyzwania przed Panem?
Przetrwać! Bo wg mnie największym wyzwaniem w życiu człowieka jest BYĆ! To wcale nie
jest tak banalne, jak się wydaje. Bo co jest np
istotą teatru? BYĆ jest ważniejsze niż MIEĆ!
W ogóle dla mnie podstawą życia jest BYĆ…a dopiero potem MIEĆ! Tego układu pilnuję
jak pies kości. We wszystkim co robię! Najpierw
duch, potem materia. Jeśli pozwoliłbym, żeby
materia we mnie zwyciężyła, to zaraz zmienię
się w to z czym walczę. Kiedyś jechałem pociągiem i jakiś mężczyzna opowiedział mi historię
o człowieku, który niósł misę. Historia w tle
z obietnicą króla, że odda rękę swojej pięknej
córki temu, kto przejdzie z misą pełną wody
po murze wokół zamku. Oczywiście wielu
śmiałków próbowało. Nikomu się nie udało…aż
pojawił się jakiś zwyczajny młodzieniec, żaden
rycerz. I on zaczął iść z tą misą, pomimo tego,
że wielu mu w tym próbowało przeszkodzić,
szedł. Jak dotarł do celu, obstąpili go rycerze, pytając
jak tego dokonał? I on im odparł: „wy idąc myśleliście,
aby zdobyć księżniczkę, a ja byłem skupiony na tym,
aby nie ulać wody z misy! Jedyne co chciałem, to przenieść misę z wodą.” Być! Oni chcieli mieć, a on jedynie
być! Ta historia towarzyszy mi w życiu, podobnie jak
towarzyszy mi książka, którą polecam: „Wybraniec”
Tomasza Manna.

Ma Pan młodą, piękną żonę, to trzeba jeszcze pożyć (śmiech)
(śmiech) I jeszcze mam dość małe dzieci.

Media określają Pana jak SIŁACZ. A jak Pan sam by
siebie określił?
Jaki ze mnie siłacz? Nie! Ja po prostu niosę misę! Mam
przenieść tę wodę życia po tym gigantycznym murze,
jakim jest los. W piwnicach naszego teatru są zdjęcia
i pamiątki po dawnych wielkich artystach, których miałem zaszczyt spotkać w swoim życiu. Jest tam Tadeusz
Łomnicki, Aleksander Bardini, Zbigniew Zapasiewicz,
Adam Hanuszkiewicz, Gustaw Holoubek, Zofia Mrozowska, Helmut Kaiser, Czesiek Niemen, Irena Kwiatkowska, Kazimierz Deymek, Janusz Warmiński, bardzo
wielu ludzi.

A wie Pan, że za każdym mężczyzną sukcesu stoi
kobieta? W Państwa przypadku również tak jest?
Emilian Kamiński człowiekiem sukcesu niewątpliwie jest…okupionego ogromną pracą i pokonanymi
przeciwnościami, trochę przepłaconego zdrowiem,
ale niewątpliwie jest.

Janusz Warmiński to taki Pański ojciec duchowy?
Oj, jakiż to był wspaniały człowiek. On był aktorem,
ale głównie reżyserem i dyrektorem Teatru Ateneum.
Natomiast przede wszystkim był wyśmienitym, bardzo światłym człowiekiem, a przy tym bardzo skromnym.

A z czego Pan czerpie inspirację?
Z drzew(uśmiech). Żartuję oczywiście… chociaż ktoś
mnie kiedyś nazwał drzewem. Miałem ukochanego wuja
Stacha, brata Mamy, do którego się przytulałem jak do
drzewa. On miał bardzo piękną duszę. Jak umrę, chciałbym aby moja dusza poszła prosto w drzewo(śmiech)…
przecież nawet dęby wiecznie nie żyją!
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Brakuje dzisiaj takich ludzi.
Bardzo! Dlatego często staję przed ich zdjęciami i kiwam się
jak ten Żyd przed murem i rozmawiam z nimi. W trudnych
chwilach wielu z nich pojawia mi się na ramieniu. Miałem
kiedyś oswojonego szczura, dziewczynkę. Ona siedziała mi
na ramieniu i skubała mnie w ucho i coś do mnie mówiła,
ta mała duszyczka(śmiech).To tak mi się wydaje, że np. jak
gdzieś błądzę, to siada Tadek Łomnicki, czy prof.Bardini i tak
mi trochę podpowiadają.(śmiech) Ci ludzie, a raczej ta energia, którą zostawili kiedy z nimi pracowałem czy przebywałem, ona pozostała w mojej głowie. Mówi się „doświadczenie
życiowe”, a czym ono jest, jak nie reakcją na coś co już było.
Moi wielcy majstrowie teatru, pozostali na zawsze. Było
też wiele osób, którzy pojawili się ale nie zostali. Ja szanuję
bardzo przeszłość. Ogromne znaczenie ma dla mnie tradycja,
można powiedzieć nawet, że jestem konserwatystą. Ale mam
też świadomość posiadania wielu wad. Doprowadza to do
tego, że bardzo często samemu sobie ubliżam.
Schodzi z Pana ciśnienie jak Pan tak sobie nawrzuca?
Tak! Kiedyś Hanuszkiewicz powiedział: „Emilian ma
dwie dusze. Jedna pracuje a druga się wk…, znaczy odpoczywa i zostawcie go w spokoju”(śmiech) Dużo wielkiego
Pana Adama zostało w mojej głowie.
Grał Pan wspólnie z żoną Pana Holoubka w sztuce
Mr.Love. A jaką relację miał Pan z samym Panem
Gustawem?
To był bardzo ciekawy człowiek. Wyjątkowy! Widziałem
taki wywiad, który zrobił Janek Holoubek, syn Pana
Gustawa, kiedy Pan Holoubek i Pan Konwicki idą lasem
i rozmawiają…tam widać było jacy to wielcy ludzie. Kiedy
słuchałem i patrzyłem na to co i jak oni mówią, czułem się
bardzo małym, bardzo pospolitym. Daleko mi bardzo do
tych ludzi. I to nie jest kompleks, to jest po prostu ocena.
Bardzo jestem ocenny wobec siebie, choć wielu ludzi mi to
zarzuca: „Emilian, kiedy zrobisz coś dobrego, powinieneś
się cieszyć”. Ja odpowiadam wtedy: „wykonałem pracę!”
„Ale osiągnąłeś sukces!” „Nie!!! Wykonałem dobrze swoją
pracę.” I tak się boksujemy(uśmiech) I prawdopodobnie
gdybym poniósł klęskę, też łatwiej było by mi to przeżyć.
To świadczy o Pana stabilności emocjonalnej. Nie
popada Pan w samozachwyt, ale też nie dramatyzuje.
Wniosek jest prosty, albo nie wykonałeś właściwie pracy-dlatego jest porażka, ale wykonałeś ją w sposób właściwy,
co pozwoliło osiągnąć ci sukces. Bardzo jest ważne, aby nie
popaść w skrajność, bo mamy taką krótką drogę do zwariowania. Kiedyś Tadek Łomnicki uczył mnie w takim indywidualnym toku studiów ćwiczeń od Grotowskiego. Ale również
przestrzegał mnie, abym nie przesadzał. Spędzałem długie
noce w szkole teatralnej, wprowadzając się w rodzaj „medytacji nerwowej”, aby wzbudzić w sobie takie emocje i poznać
możliwości ekspresji. Innymi słowy, na trzeźwo próbowałem
wprowadzić się w stan, jaki ludzie mają po alkoholu lub
narkotykach. Pamiętam, kiedyś się koncentrowałem, koncentrowałem, aż w medytacji zobaczyłem białe drzwi, które
się uchyliły i za nimi widać było białą mgłę! Zatrzymałem się.
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reklama
Nie poszedłem dalej bo wiedziałem, że jak tam wejdę, to już
nie wyjdę. Dlatego myślę, że szaleństwo jest blisko. Spotykam
wielu ludzi, którzy mają depresję, są na granicy szaleństwa,
albo już ją przekroczyli. To jest moim zdaniem na skutek
otwarcia jakiś niebezpiecznych drzwi, dlatego przestrzegam
ludzi, aby byli ostrożni i nie wchodzili w rejony niebezpieczne
i starali się wszystko racjonalizować. Trzeba kontrolować co
się robi, bo można się zapaść…i tu znowu drzewo. Drzewo
stoi mocno zakorzenione i nie ulega wariactwu. Stoi i żyje!
Czasami się ugnie…
…ale zaraz wróci do pionu.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

Emilian Kazimierz Kamiński
(ur. 10 lipca 1952 w Warszawie) – aktor i reżyser teatralny,
filmowy i musicalowy, wokalista ipisarz. Założyciel Fundacji
Atut i Teatru Kamienica.
Zadebiutował na dużym ekranie w filmie Jana Łomnickiego
Akcja pod Arsenałem(1977) jako jeden z młodziutkich uczestników ruchu oporu. Dużą, ciekawszą kreację niestałego w uczuciach Roberta zagrał w obrazie Tango ptaka (1980). Sympatię
widzów przyniosła mu postać Jerzego, pełnego fantazji, zakochanego malarza w kinowej i telewizyjnej ekranizacji powieści
Kornela Makuszyńskiego Szaleństwa panny Ewy(1985).
W 1993 roku na XXVII Festiwalu Teatrów Jednego Aktora
w Toruniu odebrał nagrodę jury oraz nagrodę publiczności za
monodram Kontrabasista według Patricka Süskinda. W 2002
roku na II Krajowym Festiwalu Teatru PR i TV „Dwa Teatry”
w Sopocie zdobył wyróżnienie dla autorskiego słuchowiska
Romans W 2005 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2007 roku odebrał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze
Gloria Artis”. Wybudował prywatną scenę Teatr Kamienica przy
al. Solidarności 93 (nieopodal stacji metra Ratusz), gdzie od 27
kwietnia 2009 roku wystawia sztuki. Postanowieniem Prezydenta
RP z dnia 4 grudnia 2007 za wybitne zasługi w działalności na
rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za zaangażowanie
w walkę o wolność słowa i wolne media, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej
został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski. Uroczystość dekoracji odbyła się 10 grudnia 2007 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. 5
czerwca 2014 za wybitne zasługi w pracy twórczej i działalności
artystycznej, za osiągnięcia w promowaniu polskiej kultury został
odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Z wykształcenia jest technikiem ekonomistą. Ukończył Technikum Ekonomiczne nr 8 w Warszawie przy ul. Joliot-Curie 13,
niedaleko Polskiego Radia.

Diamond’s Club business magazine wiosna 2016

Diamond’s Club business magazine wiosna 2016

27

temat numeru

temat numeru
Od ilu lat jesteś w Polsce?
Od 10.
Jaki był powód, ze właśnie ten kraj?
Chciałem studiować reżyserię filmową w kraju, którego
nie znam. Chciałem poznać kulturę, której jeszcze nie
znałem. Słyszałem o polskiej szkole filmowej dużo dobrego, zaciekawiło to mnie. Było to dla mnie wyzwanie,
dla chłopaka 21-letniego wyjazd do innego kraju, bez
znajomości języka to była sprawa dość ekstremalna.
W ogóle nie znałeś języka polskiego? Jak zatem
zaczynałeś studia na łódzkiej filmówce?
Jest rok „0”, podczas którego uczysz się języka polskiego.

„

Jak angażujesz widza
w rozmowę z filmem, widz
będzie rozmawiał z Tobą,
„z ekranem”. Ale jak robisz
film, w którym wszystko
położysz na talerzu, to widz
to po prostu sobie weźmie. To
nie znaczy, że widz jest głupi.
Chodzi o to, że widz usiądzie
wtedy w krześle z napisem
„przy tym filmie będę głupi,
bo tak mnie traktujesz”. Ale
jak traktujesz mnie, że jestem
„mądrym widzem”, to takim
będę! Tak mi się wydaje, film
tak działa. Jeśli film nic nie
wymaga ode mnie, to nic nie
dam! I na odwrót!

Z Twojej perspektywy, na ile Polska zmieniła się
gospodarczo czy mentalnie przez ostatnich 10
lat? W jednym z wywiadów mówiłeś, że Polska
jest „trudna” politycznie.
Porównując Polskę do Szwecji w tym zakresie, tutaj jest
dużo większa walka. W Szwecji nie ma takiej różnicy
pomiędzy partiami i to chyba miałem na myśli. Te kraje
różnią się historycznie i to ma wielkie znaczenie w wielu różnych kwestiach.
Od młodzieńczych lat wiedziałeś, co chcesz robić
w życiu? Miałeś sprecyzowane cele?
Od 16. roku życia już wiedziałem, że chcę pracować
’przy filmie’, a od 18., że chcę być reżyserem.

„

sposób na siebie
Każdy musi znaleźć swój

Rozmawiał: Radosław Tracz
Zdjęcia: Nicolás Villegas H.
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Powiedziałeś kiedyś, że ’widz jest mądry, kiedy
mu się na to pozwala, ale jak chcesz aby był głupi,
będzie głupi’. Czy możesz to rozwinąć?
Jak angażujesz widza w rozmowę z filmem, widz będzie
rozmawiał z Tobą, „z ekranem”. Ale jak robisz film,
w którym wszystko położysz na talerzu, to widz to po
prostu sobie weźmie. To nie znaczy, że widz jest głupi.
Chodzi o to, że widz usiądzie wtedy w krześle z napisem
„przy tym filmie będę głupi, bo tak mnie traktujesz”.
Ale jak traktujesz mnie, że jestem „mądrym widzem”, to
takim będę! Tak mi się wydaje, film tak działa. Jeśli film
nic nie wymaga ode mnie, to nic nie dam! I na odwrót!
Czy to są Twoje własne przemyślenia, czy ktoś
zasiał to w Tobie?
Na pewno nie jestem pierwszym, który tak mówi. Ale
zgadzam się z takim stwierdzeniem.
W życiu jest bardzo podobnie. Jak damy komuś
coś ’na tacy’, zabija to jego kreatywność
Dokładnie tak jak mówisz!
Co chcesz pokazywać przez Twoje filmy? Widziałem urywki niektórych filmów…te filmy są
smutne.
Raczej trudne. Rzeczy smutne i trudne to część naszego życia. Dla mnie to są rzeczy ważne.
Wzruszające!
29
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Tworząc dzieło, masz świadomość, że to będzie
wyjątkowe dzieło, docenione przez innych? Tak jak
to było w przypadku „Intruza”, zauważonego na
festiwalu w Gdyni czy w Cannes.
Oczywiście próbuję patrzeć wyjątkowo na to co robię,
żeby mieć jakiś inny punkt widzenia, żeby widzom dać coś
innego, coś co nie będzie powtarzaniem utartych schematów. Staram się „atakować” z innej strony.
A myślałeś czasami: fajnie było by dostać Oskara?
Oczywiście nie mam na myśli takiego myślenia,
kiedy nagroda przysłania pracę…
Nie. Jedyne o czym marzę, aby moje filmy były oglądane.
Moim celem nie jest Oskar. Teraz np marzę o tym, aby
napisać dobry scenariusz.
Czerpiesz z innych szwedzkich twórców?
Nie, ale szanuję oczywiście ich dokonania.
Ulubiony reżyser?
Mam kilku, ale to nie są Szwedzi. Bardzo lubię Kim Ki-duka z Korei Południowej, Carlosa Reygadasa z Meksyku…
Bruno Dumonta z Francji.
Tworząc film myślisz o tym jaki powinien on mieć
wpływ na widza? Nostalgiczny, uderzający obuchem
w głowę, wzruszający…?
Na pewnym etapie z pewnością tak myślę, ale na początku
myślę sam o sobie: a jaki ja chciałbym film obejrzeć? I taki
film chcę robić! Oczywiście nie robię filmu, aby zaspokoić
własne ego(uśmiech)
Szwedzi nie mają ego(uśmiech)
Oj mają!(śmiech) Trzeba mieć ego, tylko trzeba wiedzieć,
kiedy należy ’połknąć’ to ego!
Widziałem film „Radek”, który był jedną z Twoich
etiud w szkole filmowej. Dzisiaj w Ambasadzie
Szwedzkiej opowiedziałeś, że byłeś prawdopodobnie pierwszą osobą, która wysłuchała tego bohatera.
Myślę, że osoby z jego otoczenia nie miały potrzeby jego
wysłuchać. Ja natomiast byłem turystą w jego życiu, dlatego chciałem z nim porozmawiać. I być może on właśnie
potrzebował takiego słuchacza!
W życiu też być może mamy obok osobę, której nie
dajemy możliwości się wygadać, a ten człowiek
’krzyczy’: „posłuchaj mnie!”. A my przechodzimy
obok! Czy powodem nakręcenie tej etiudy była chęć
uświadomienia ludziom właśnie tego?
Na początku nie było takiego podtekstu, nie było takiego
intelektualnego myślenia. Na początku to była po prostu
moja fascynacja tą osobą. Potem on ’dostaje głos’ i to dobrze… się okazuje. Zawsze moje intencje wobec bohatera
są dobre.
30

Reżyserujesz na podstawie własnych scenariuszy.
Próbowałeś już reżyserować coś ’obcego’?
Jeszcze nie.

Spotykasz się czasami z innymi reżyserami aby wymieniać poglądy?
Tak. Bardzo często. Oczywiście nie z tymi, którym wymieniłem, ale z innymi kolegami cały czas.

Masz jakiegoś mentora?
Tak, to jest mój „stary” profesor, Andrzej Mellin. Mam
szczęście, że teraz pracujemy razem.

„

…potrzebny nam jest ktoś, kto
nam uświadomi, że nie powinniśmy
wybierać najłatwiejszej, tylko
najtrudniejszą drogę i wtedy zobaczyć
co się dzieje w podróży!

„

Jesteś perfekcjonistą. Opowiadałeś dzisiaj w Ambasadzie, jak nakreślasz sobie storyboard. Klatka
po klatce. Pokazujesz np. 2 lata z życia człowieka,
scena po scenie. Przypomniało mi się takie powiedzenie, że każdy człowiek może napisać swój własny
scenariusz na życie. Czy zgodzisz się z tym?
Jeśli tak to działa dla Ciebie, to fajnie. Każdy musi znaleźć
swój sposób na „siebie”. Ja np. cały czas potrzebuje rzeczy
do robienia, cały czas muszę być zajęty.

Chcesz się z tym zmierzyć, czy czujesz, że jesteś tylko ’pełny’, kiedy reżyserujesz na podstawie swojego
scenariusza?
Jak przeczytam scenariusz, który mnie zaciekawi, chętnie
bym to wyreżyserował.
Piszesz scenariusz dla innych reżyserów?
Tak. Jak ktoś mi zaproponuje współpracę i jest ’dobra chemia’ między nami, to piszę. I to jest wielka przyjemność
dla mnie. Chętnie piszę dla innych, ale tylko jeśli to jest
ciekawy projekt.
A gdzie szukasz inspiracji?
Wszędzie. W tym co oglądam, z kim rozmawiam, co
czytam. Po prostu wszędzie. Nie mam jakichś specjalnych
źródeł. Ale jak coś mnie zafascynuje, zaczynam w tym
’grzebać’. Od zawsze fascynował mnie skate world. Jak
byłem młodym chłopakiem, jeździłem na desce. Nie zrobiłem jeszcze o tym filmu, ale to nie ma być po prostu film
o jeżdżeniu na desce. Szukam tego, co mnie ciekawi w tym
sporcie…i wtedy zaczyna się jakaś ’podróż’. Być może to
jest jakaś kultura, jakaś grupa, jakieś otoczenie, jakaś
energia, może jakieś wspomnienie, jakiś zapach. I zaczynam właśnie w tym ’grzebać’. I często dochodzę do czegoś,
co jest bardzo osobiste.
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I to Cię „nakręca”?
Tak. To powoduje, że muszę wprowadzić samodyscyplinę.
Ja często pracuję sam ze sobą, dlatego muszę umieć się
sam dyscyplinować. Często potrzebuję po prostu deathline od innych. Mogę pracować gdziekolwiek, mogę wstać
o którejkolwiek.
A o której wstajesz?
Teraz mam córkę, to muszę wstawać o 7.
Czyli wcześniej wstawałeś później? (uśmiech)
O wiele później(uśmiech) Ale tak naprawdę zależy w jakim
momencie, bo jak pisałem scenariusz, to często siedziałem
w nocy i pisałem. Teraz trochę się to pozmieniało.
Wolisz pracować w chaosie czy w ciszy?
Zdecydowanie muszę mieć ciszę i spokój. Do tego stopnia,
ze jeśli mam coś ważnego do zrobienia wieczorem, muszę
mieć spokojną głowę od rana. Bardzo często mam takie
’ciche dni’, tylko wtedy mogę się skupić.
Wrócę do pisania scenariusza. Ile wersji napisałeś
do „Intruza”, zanim poczułeś, że to jest to?
Nie wiem, ale pomiędzy 20 a 30. Ale wcześniej są jeszcze
scenopisy, także łącznie tych wersji było o wiele więcej.
To dlatego, że zawsze dążysz do doskonałości?
Tekst sam mówi co jest nie tak. Jeśli pracujesz nad tekstem, on sam ci podpowiada co ’działa’ a co nie. Czasami
końcówka jest do zmiany, ale gdy zmienisz koniec, wydaje
ci się, że nie pasuje początek…i tak wygląda praca z tekstem.
W Polsce była emitowana bajka „Pomysłowy Dobromir”, w której bohaterowi zapalała się lampka, kiedy wpadł na jakiś pomysł. Czy z Tobą, kiedy piszesz
tekst jest podobnie?
Bardzo rzadko. Natomiast ta lampka, o której mówisz,
moim zdaniem może być mylna. Oczywiście te lampki są
potrzebne, bo trzeba tworzyć nawet jak robisz pomyłki.
Ale trzeba dalej tworzyć! Zobaczyć co nie działa, zacząć od
nowa, może w inny sposób sformułować…
Czy dajesz do oceny komuś swoje teksty?
Tak. Cały czas dyskutuję z żoną o tym co piszę. Pytam,
co ona o tym sądzi? Dodatkowo mam osoby, z którymi
pracuję regularnie nad tekstem. Trzeba mieć różnych
ludzi, bo wtedy masz różne spojrzenia na ten sam temat.

Co robisz, żeby nie wpaść w rutynę?
Trzeba siebie zawsze w jakiś sposób zaskakiwać. Trzeba
wyjść poza swoją strefę bezpieczeństwa, komfortu.
Opisywałeś sytuację, kiedy doprowadzałeś aktora do skrajności, aby to pozwoliło jemu wydobyć
z siebie jeszcze więcej. Podobnie w życiu. Czasami
musimy zejść na samo dno, żeby zobaczyć co jesteśmy warci.
Dokładnie tak. Natura człowieka jest taka, że wolimy jak nam
jest bezpiecznie. Staramy się wybierać najkrótszą drogę do
celu. Dlatego potrzebny nam jest ktoś, kto nam uświadomi,
że nie powinniśmy wybierać najłatwiejszej, tylko najtrudniejszą drogę i wtedy zobaczyć co się dzieje w podróży!
Jesteś wyjątkowym artystą. Patrząc na Szwecję,
to jest kraj który wypuścił bardzo wielu wybitnych
artystów. Jak myślisz, co jest takiego specjalnego
w tym miejscu?
Nie wiem, bo ja znalazłem to miejsce w Polsce.(uśmiech)
Teraz tu mieszkam, tu jestem szczęśliwy, ale ja właściwie
mógłbym mieszkać wszędzie(uśmiech)
A gdybyś miał zachęcić Polaków do odwiedzenie
kraju, w którym się urodziłeś, jakich użyłbyś argumentów?
Trzeba przyjechać! Po prostu! Kiedyś oceniano tzw
szwedzką tolerancji, jako coś negatywnego, co doprowadzi
do katastrofy w społeczeństwie. Zapraszam, aby zobaczyć,
jak funkcjonuje państwo szwedzkie. Nie wystarczy słuchać
mediów i na tej podstawie wyrabiać sobie opinię. Trzeba
jechać i zobaczyć jak Szwecja wygląda.(uśmiech)
Magnus. Co Ty, jako Szwed mieszkający w Polsce,
chciałbyś nam powiedzieć?
Nie wstydźcie się swoich emocji. Niech te emocje wybuchną w Was.
A czy Magnusa von Horna będzie można spotkać na
jakże modnych dzisiaj spotkaniach z widzem?
Na razie nie, teraz skupiam sie na pracy.
A zakładasz w swojej wyobraźni nakręcenie tzw
komedii romantycznej?(uśmiech)
Może kiedyś…(uśmiech)
Tack så mycket!
Var så god.

Magnus von Horn , urodzony 21 grudnia 1983
w Göteborgu , szwedzki reżyser filmowy i scenarzysta . Ukończył PWSFiT w Łodzi w 2013 roku .Jego
debiut fabularny, to film INTRUZ, za który otrzymał
nagrodę na festiwalu w Gdyni w 2015 za najlepszy
scenariusz i reżyserię, a także był nominowany do
Złotej Kamery w Cannes w 2015. Obecnie mieszka
i pracuje w Polsce. Żonaty, 1 dziecko.
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ORŁY

„

2016

W poniedziałek 7 marca, w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła
się ceremonia wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły 2016,
dorocznych nagród Polskiej Akademii Filmowej.

„

Tekst: Jakub Biskupski/pnf.pl
Zdjęcia: East News
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Największymi zwycięzcami tego
niezwykle emocjonującego wieczoru
byli twórcy filmu „Body/Ciało”,
którzy zdobyli cztery statuetki,
w tym te najcenniejsze za
Najlepszy Film, Najlepszą Reżyserię
– Małgorzata Szumowska (na
zdjęciu powyżej)
Najlepszą Główną Rolę Męską –
Janusz Gajos
oraz Najlepszą Główną Rolę Kobiecą
– Maja Ostaszewska (zdjęcie po
prawej).
Diamond’s Club business magazine wiosna 2016
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Cztery Orły otrzymali także twórcy filmu „Excentrycy,
czyli po słonecznej stronie ulicy”.
Członkowie Polskiej Akademii Filmowej docenili:

Annę Dymną – Orzeł w kategorii
Najlepsza Drugoplanowa Rola
Kobieca,

Podczas ceremonii prezydent Polskiej Akademii Filmowej
Dariusz Jabłoński wraz z dyrektorką Europejskiej Akademii Filmowej Marion Döring zwrócili się do zebranych
gości z apelem o uwolnienie Olega Sencowa, ukraińskiego
reżysera skazanego przez rosyjski sąd na 20 lat kolonii
karnej o zaostrzonym rygorze. W czasie Gali Orłów Polska
Akademia Filmowa po raz kolejny protestowała przeciw
uwięzieniu i skazaniu Sencowa, a wszyscy goście gali podnieśli kartki z napisem „Uwolnić OLEGA SENCOWA”.

Wojciecha Pszoniaka – Najlepsza Drugoplanowa Rola
Męska,
Wojciecha Karolaka – Najlepsza Muzyka oraz
Krzysztofa Jastrząba i Mateusza Irisika – Najlepszy
Dźwięk.

18. ceremonia wręczenia Polskich Nagród Filmowych,
dorocznych Nagród Polskiej Akademii Filmowej cieszyła
się olbrzymim zainteresowaniem. Relację z gali w TVP 2
obejrzała rekordowa liczba, ponad 1,2 miliona widzów (1
216 750).

Nagrodę Publiczności, przyznawaną w tej edycji przez
Użytkowników Wirtualnej Polski otrzymał film „Moje
córki krowy”. Jego twórczyni,

Laureatami 18. edycji Polskich
Nagród Filmowych Orły 2016
zostali:

Kinga Dębska,

Najlepszy Film: „Body/Ciało”, reż. Małgorzata Szumowska

odebrała również statuetkę w kategorii za Najlepszy Scenariusz oraz razem z Marią Konwicką Orła za Najlepszy
Film Dokumentalny za film „Aktorka”.

Najlepsza Reżyseria: Małgorzata Szumowska
za film „Body/Ciało”
Najlepszy Scenariusz: Kinga Dębska
za film „Moje córki krowy”

Orłem za Osiągnięcia Życia został nagrodzony Janusz
Gajos, który kilka minut wcześniej otrzymał nagrodę
w kategorii Najlepsza Główna Rola Męska.
Przemówienie Laureata dostarczyło widzom wielu wzruszeń.
36

Najlepsza Główna Rola Kobieca: Maja Ostaszewska
za film „Body/Ciało”
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firma z pasją

ŚWIATŁO

Najlepsza Główna Rola Męska: Janusz Gajos
za film „Body/Ciało”
Najlepsza Drugoplanowa Rola Kobieca: Anna Dymna
za film „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”

„

Najlepsza Drugoplanowa Rola Męska: Wojciech Pszoniak
za film „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”

Lampy kryształowe z nutą stylu glamour, które
tworzą tajemniczą aurę luksusu i elegancji,
a bogactwo ich form i materiałów zachwyca coraz
więcej zwolenników. Nieodłącznym elementem stylu
glamour są stylowe żyrandole z kryształami, które
dodają wnętrzom blasku. Kolekcje lamp Maestra,
Alessa i Imperia firmy Spotlight pozwalają tworzyć
efektowne aranżacje pomieszczeń.

Najlepsze Zdjęcia: Arkadiusz Tomiak za film „Karbala”
Nagroda Publiczności wyłaniana przez Użytkowników
Wirtualnej Polski: „Moje córki krowy”, reż. Kinga Dębska
Najlepsza Scenografia: Jagna Janicka za film „Hiszpanka”

Najlepsze Kostiumy: Dorota Roqueplo, Andrzej
Szenajch za film „Hiszpanka”

„

Najlepsza Muzyka: Wojciech Karolak za film „Excentrycy,
czyli po słonecznej stronie ulicy”

Firma SPOT Light z siedzibą w Cisku na południu Polski powstała
w 1996 roku.
Zakres działalności obejmuje projektowanie, produkcję i dystrybucję
lamp energooszczędnych, lamp szklanych –plafonów, opraw z elementami drewnianymi oraz ekskluzywnych żyrandoli.

Najlepszy Dźwięk: Krzysztof Jastrząb, Mateusz Irisik
za film „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”
Najlepszy Montaż: Agnieszka Glińska za film „11 minut”
Odkrycie Roku: Agnieszka Smoczyńska
za film „Córki dancingu”

W ofercie SPOT Light znajdują się lampy do mieszkań i rezydencji
oraz do obiektów użyteczności publicznej. Tworzymy specjalne projekty dla hoteli a także dla wymagających klientów.

Najlepszy Filmowy Serial Fabularny: „Prokurator”,
reż. Jacek Filipiak, Maciej Pieprzyca

SPOT Light jest jednym z największych dostawców do sieci DIY oraz
najlepszych salonów oświetleniowych w Polsce. Eksportuje do Niemiec, Francji, Szwajcarii, Czech, na Słowację, Węgry, Białoruś, Rosji,
Austrii, Litwy, Łotwy, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji i Australii.

Najlepszy Film Europejski: „Młodość”, reż. Paolo Sorrentino
Najlepszy Film Dokumentalny: „Aktorka”,
reż. Kinga Dębska, Maria Konwicka

Tworząc ofertę bazuje na najnowszych rozwiązaniach technicznych
oraz trendach w wyposażaniu wnętrz.
Zachowuje najwyższe standardów jakościowe pod kątem trwałości,
estetyki i wysokiego poziomu technicznego. Wiele uwagi poświęcamy również kwestii oszczędności energii – stąd coraz więcej w naszej
ofercie oświetlenia typu LED. Wszystkie oferowane przez SPOT Light
lampy odpowiadają najsurowszym normom europejskim.
Nowocześnie zorganizowane zaplecze logistyczne oraz serwis posprzedażowy w powiązaniu z siecią przedstawicieli handlowych pozwala
nam na szybkie reagowanie na potrzeby naszych klientów na terenie
całego kraju.

Nagroda za Osiągnięcia Życia: Janusz Gajos

Polskie Nagrody Filmowe Orły są organizowane przez Niezależną Fundację Filmową od 1999 roku.
Nagrody przyznawane są głosami ponad 600 członków Polskiej Akademii Filmowej.
Głosowanie na nominowanych i laureatów Orłów jest dwuetapowe, korespondencyjne i tajne
aż do ogłoszenia wyników.
Partnerem Polskich Nagród Filmowych Orły od chwili ich powstania jest czołowa na świecie
firma audytorsko-doradcza PwC, która nadzoruje także proces przyznawania Oscarów, nagród
Amerykańskiej Akademii Filmowej.
18. edycja Polskich Nagród Filmowych Orły 2016 odbywa się pod honorowym patronatem wiceprezesa
Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana prof. dr hab. Piotra Glińskiego.

W kompozycjach w stylu glamour dominuje wyrazista paleta barw, na
którą składają się szarości, fiolety, róże a także klasyczna czerń i biel.
Zestaw mocnych kolorów rozjaśniają akcenty bieli oraz błyszczące dodatki srebra lub złota Jedną z cech prezentowanego stylu są kontrasty,
czyli zestawienie klasycznych elementów z nowoczesnymi.

Polskie Nagrody Filmowe powstają przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Szczegółowe informacje i regulamin Polskich Nagród Filmowych Orłów
dostępne są na stronie www.pnf.pl
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Więcej informacji na stronie
www.spotlight.pl
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„Nikt mi nigdy nic na tacy nie położył. Wszystko co osiągnąłem,
musiałem swoimi „ręcami”(śmiech) wydrapać!”

Słyszałeś o powiedzeniu „over night success” czyli
sukces z dnia na dzień?
Obiło mi się o uszy, szczególnie jak ktoś wygra w totolotka(śmiech)
Myślę o czymś innym. Janusz Chabior jest odbierany przez wielu jako ktoś, kto pojawił się z dnia na
dzień i odniósł sukces medialny.
30 lat na to pracowałem.
Będąc w technikum samochodowym Twoje myśli
uciekały w kierunku aktorstwa?
Nigdy nie marzyłem, że zostanę aktorem, ale tak jak
czasami przypadek decyduje o naszym życiu…teraz robię
to co robię(uśmiech)
Jesteś spełniony w tym co robisz?
Jeszcze nie przechodzę w stan spoczynku.
Jesteś aktorem, można powiedzieć „bez szkoły”, ale
egzamin eksternistyczny zdałeś! Czy od tego momentu było łatwiej otrzymywać propozycje od produkcji?
Nie. Gdybym mógł dzisiaj zacząć od nowa swoja przygodę,
bardzo chętnie poszedłbym do szkoły aktorskiej. Wszystkiego uczyłem się metodą prób i błędów. Trudna i wyboista droga. Szkoła daje możliwość kontaktów z profesorami, z kolegami z branży. Ja byłem „poza układem”.

lewactwa!
Nie lubię

Janusz Chabior

Rozmawiał: Radosław Tracz
Zdjęcia: Szymon Kobusiński/StudioBank.pl
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Można powiedzieć, że właśnie fakt nie bycia z branży, dał ci siłę, bo o wszystko musiałeś zawalczyć
sam! Mam wrażenie, że niektórzy młodzi adepci
sztuki myślą, że sam fakt ukończenia szkoły, zagwarantuje im, że producenci będą się o nich bili.
Jestem z tego pokolenia, kiedy nie było komputerów. Cały
czas wolny spędzało się na podwórku, czy grając w piłkę
nożną, czy po prostu machając na murku nogami. Od
dziecka człowiek był już zaprawiony w boju(śmiech)
Sprawdziłem w Internecie…
…teraz to niesłychanie trudno zachować anonimowość.
Taki kalibabka dzisiaj nie miałby najmniejszych szans,
żeby mamić dziewczyny, bo pierwszym odruchem jest
sprawdzenie faceta w Internecie.(śmiech)
…wracając do „Internetu”. 88 filmów z Twoim
udziałem. Któryś z nich był kamieniem milowym?
Człowiek cały czas rośnie, jak drzewo. Ale jeśli miałbym
odpowiedzieć jednym tytułem, to „Służby specjalne” i postać
Mariana Bońki. Jestem o tyle z tego zadowolony, że zdarza
mi się na stacji benzynowej czy w innych miejscach doświadczać sytuacji, kiedy podchodzą różni „dziwni” ludzie w prochowcach, wyciągają rękę i z żelaznym uściskiem mówią:
Diamond’s Club business magazine wiosna 2016
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nie do końca pan wszystko wiedział, ale to było prawdziwe!
A wiadomo, że to nie są wylewni ludzie! (uśmiech)
Słyszałem, jak opowiadałeś kiedyś o stawianiu celów. Dlaczego nie lubisz planować?
Gdybym pracował w biznesie, musiałbym planować,
w przeciwnym przypadku poległbym w bardzo krótkim
czasie! Natomiast Ty masz na myśli moją niechęć do planowania spraw prywatnych. Nie planuję, bo wszystko, co
tej pory zaplanowałem, spaliło na panewce.

„

Najbardziej pracowitym był rok,
kiedy byłem mały i musiałem chodzić
na działkę moich rodziców, aby
zbierać agrest i porzeczki

„

Rozmawiając z wieloma aktorami, dowiedziałem
się, że często są obsadzani po tzw warunkach.
Tworzysz wspaniałe postaci, ale używasz przy tym
często wulgaryzmów, nie przebierasz w słowach…
po prostu bandzior. Ale patrząc na Ciebie, z całym
szacunkiem, masz wygląd bandziora!(uśmiech).
Czyli obsadzanie Chabiora po warunkach, nie blokuje Cię przed kreatywnym budowaniem.
Zawsze w postaciach które tworzę, szukam człowieka i to jest
dla mnie najważniejsze. Podobnie jak w przypadku prezesów
korporacji…na zewnątrz trzymają fason, ale w rozmowach
prywatnych to są ludzie o wiele ciekawsi niż zbudowana
przez nich fasada na użytek publiczny. Zawsze szukam takiej
formy przekazu, aby nadać tej postaci, w którą się wcielam
prawdę. Po prostu prawdę! Jedni ludzie się przytulają a inni
wkur…Jedni są dobrzy w przytulaniu a inni w tym drugim.
Być może Tobie wydaje się, że jestem niezły we wkur…ale
w przytulaniu też jestem niezły!(śmiech)
Obsadzenie Ciebie w roli amanta mogłoby być interesującym doznaniem dla widza.
Na zainteresowanie ze strony płci przeciwnej nie narzekam, dlaczego tego nie miałbym przenieść na ekran?(śmiech)
Po przeczytaniu scenariusza, kiedy już decydujesz
się na udział w filmie, wolisz jak reżyser daje wolną
rękę na tworzenie postaci?
Nie do końca. Film to nie jest przemówienie podczas
wesela, na którym możesz wstać i mówić co chcesz. Film to
jest ogromna machina, która bardzo wolno się posuwa. Nie
każdy wie, że często w ciągu całego dnia robi się 3-4 minuty
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filmu. Pewnego razu moi znajomi chcieli zobaczyć jak się
kręci film, ale już po godzinie bycia na planie byli znużeni.

taki głos osiągnąć? Na co odpowiedziałem: „Musisz pić,
palić… i od czasu do czasu przytulić dziewczynę”(śmiech)

Ile godzin dziennie pracujesz?
Czasami ani godziny, a czasami 18(uśmiech)

Łatwiej się pracuje głosem w dubbingu czy na planie
zdjęciowym, kiedy obok głosu używasz jeszcze twarzy i całego ciała?
Zapytaj biathlonistę, czy łatwiej się jedzie na nartach czy
strzela?!(śmiech)

Miniony rok, 2015, był najbardziej pracowitym
w Twojej karierze?
Najbardziej pracowitym był rok, kiedy byłem mały i musiałem chodzić na działkę moich rodziców, aby zbierać
agrest i porzeczki(śmiech)
Myślałem, że powiesz o zbieraniu stonki!(śmiech)
W sprawie zbierania stonki, musisz porozmawiać z nieco
starszym aktorem!(śmiech)
Jesteś specyficznym człowiekiem, bardzo charakterystycznym. Nie można przejść obok Ciebie obojętnie. Pewnie albo Cię ludzie nienawidzą albo kochają.
Twój pies jest równie charakterystyczny. Batman?
Tak. Trójnóg berneński.
I gdzie on obecnie jest? W Legnicy czy w Warszawie?
W Warszawie. Mamy oboje układ.
Z psem?
Tak. Jak go brałem ze schroniska, poinstruowałem go, że
wykonuję taki dziwny zawód, który powoduje, że często
mnie nie ma w domu i będzie musiał sam przebywać
i aby z tego powodu żadnych fochów nie walił!(uśmiech)
Jak mu to mówiłem, zasnął, dlatego wiem, że zrozumiał.
I trzyma się tego, bo to jest charakterny pies.
Ciekawe, czy można byłoby zastosować taki układ
w relacjach damsko-męskich? Ja cię biorę, ale żadnych fochów…
…śmiech!!!
Określasz siebie jako wsobnego człowieka. Możesz
to rozwinąć?
Nie lubię jak jest gęsto…wolę słuchać muzyki w samochodzie, niż na koncercie.
Nagrałeś audiobook. Nowy kierunek w pracy aktora?
To było nowe wyzwanie.
Lubisz pracę głosem?
To nie jest moje zdanie, ale niektórzy mówią, że mam
fajny głos!(śmiech)
Charakterystyczny…ale twarz tez masz charakterystyczną!(uśmiech)
To dzięki uprawianiu kilku sportów ekstremalnych! (śmiech)
Palisz? Podobnież palenie powoduje obniżenie barwy głosu.
Kiedy przygotowywaliśmy spektakl „Sprzedawcy gumek”,
jeden z akustyków zapytał mnie: „Panie Januszu, Pan tak
działa niesamowicie na kobiety swoim głosem. Jak można
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Nie było pytania(śmiech). Zmieniam temat. 2010
Złote Lwy w Gdyni, 2012 Złoty Szczeniak, poza tym
kilka nominacji …Usłyszałem dzisiaj wypowiedź
jednego z siatkarzy po wygranym meczu z Niemcami, który powiedział: Dajcie nam trochę się pocieszyć tym tryumfem. Sportowiec chce poprzez spijanie z pucharu glorii, czerpać energię dla nowych
wyzwań. A jak to jest z Tobą?
Nagroda to jest wyraz uznania. Bardzo miłe, kiedy ktoś
Ciebie docenia. A kiedy dołączą jeszcze do nagrody czek
to już ho.ho. Człowiek jest takim ssakiem, który lubi być
chwalony, a każdy kto temu zaprzecza, oszukuje.
Otrzymałeś nagrodę w Gdyni, na najbardziej prestiżowym festiwalu filmowym w Polsce. Myślałeś co
dalej? Potem jest Cannes, potem Hollywood…
…potem śmierć!(śmiech)
Masz plan na tzw karierę międzynarodową, czy bierzesz to co Ci życie przyniesie, po prostu?
Chciałbym pojechać na bojery do Estonii!(uśmiech)
Aktor musi mieć wyobraźnię. Na ile sobie wyobrażasz siebie, pracującego w innym zawodzie, niż
obecnie wykonywany?
Cenię sobie bardzo ludzi, którzy są fachowcami w tym co
robią. Kiedy przychodzi hydraulik i nie jest w stanie opanować zwykłej rury, potem jeszcze każe mi za to zapłacić,
to…to mam ochotę go kopnąć w d…! Ale jak przychodzi
koleś i jest magiczny, schludny i potrafi wykonać swoją robotę, to ja mam wielki szacunek do takich ludzi. Nie lubię
lewactwa! Kiedy jest czas na relaks, to jest czas na relaks,
ale kiedy jest czas pracę, to trzeba z……ć!
Zaczynałeś przygodę ze sceną od kabaretu i dzisiaj
planujesz powrót do „korzeni”, słyszałem. Na ile to
prawda?
Prawda.
A co nakręca Cię do działania?
Nieznane. To co może wydarzyć się za minutę albo
pojutrze. Świat, podróże, spotkania z ludźmi, praca. Nie
wiem kiedy opadnie kurtyna z napisem The End. Dopóki
jest w górze, czekam na chwile, kiedy serce szybciej zabije
w piersi. Wiesz, kiedy nie było tak mocno rozwiniętej
cywilizacji, ludzie wiedzieli kiedy nadchodzi koniec. Do
tej pory w Afryce żyją plemiona, które nie zatraciły tej
„kosmicznej wrażliwości”. Członkowie tej społeczności
przeczuwając swoją śmierć, kładą się przed swoją chatą,
układają okrąg z kamieni …i w przeciągu 2 dni odchodzą.
Diamond’s Club business magazine wiosna 2016
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był jeszcze bardzo młodym chłopakiem i zobaczyłem, że
mam przed sobą mega utalentowanego kolesia. Pierwsze
spotkanie było w klubie gońca teatralnego w Legnicy,
który prowadziłem. Poza Tomkiem było tam jeszcze kilka
utalentowanych osób, ale ich losy potoczyły się inaczej.
Bardzo się cieszę, że Tomek miał na tyle siły i mocy, że dzisiaj jest tam gdzie jest, bo rzeczywiście jest bardzo dobrym
aktorem. Wystarczy, co? (śmiech)
Skończymy, ale powiedz jeszcze coś o pasjach, poza
bojerami… które nie wypaliły. Jakieś inne sporty
zimowe, narty, łyżwy?(uśmiech)
ooo, właśnie! Łyżwy! Pamiętam jak ojciec stał z sikawką
i wylewał dla chłopaków na podwórku lodowisko. To były
takie czasy, kiedy się szło do szewca, żeby zrobił dziury
w obcasach, w które można było sobie wkręcić łyżwy(śmiech) Ale salchowa już bym chyba nie zrobił!(śmiech)
Czasami aktor potrafi tak pociągnąć widza, że ten
niemal odlatuje. Masz takie pasje, kiedy oddając
się nim zapominasz gdzie jesteś, jakbyś odlatywał
w inną przestrzeń emocjonalną? Ale tak poważnie
poproszę o tych pasjach, jeśli potrafisz oczywiście(śmiech) …
Teraz to Ty jesteś sarkastyczny!(śmiech) Brydż i znaczki!
A na poważnie fotografia i podróże. Nigdy w sposób zaplanowany. Wolę przyjechać i włączyć GPS i dopiero wtedy
szukać miejsca, które może mi się spodoba, wejść i zapytać
czy jest wolny pokój…a potem chodzić, gdzie mnie intuicja
zaprowadzi. Podróżowanie przez biuro podróży z pewnością nie jest moją bajką.
Dziękuję za wywiad w tonacji w miarę poważnej,
chociaż wiem jak bardzo się musiałeś kontrolować
(uśmiech)

Proszę!(uśmiech)

Janusz Chabior
(ur. 17 lutego 1963 w Legnicy) – polski aktor
Absolwent technikum samochodowego. Karierę
zaczął w Teatrze Dramatycznym w Legnicy (1991–
1999), następnie grał w Teatrze im. Heleny
Modrzejewskiej w Legnicy (1999–2006). W 2000
zdał aktorski egzamin eksternistyczny. Od 2006
aktor gra w Teatrze Rozmaitości w Warszawie.
Pracował też jako reżyser, scenarzysta i asystent
reżysera. W 2004 zagrał wielokrotnie nagradzaną rolę Wiktora w Made in Poland Przemysława
Wojcieszka.
NAGRODY
2010 – 35. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni – nagroda za drugoplanową rolę męską
w filmie „Made in Poland” w reż. Przemysława
Wojcieszka.
2005 – Warszawa – nagroda za rolę Wiktora
w przedstawieniu „Made in Poland” na XI Ogólnopolskim Konkursie Na Wystawienie Sztuki Współczesnej 2005
2005 – Złota Iglica za rolę Wiktora w „Made in
Poland”
2005 – Bydgoszcz – nagroda aktorska za rolę
Wiktora w „Made in Poland” na IV Festiwalu Prapremier
2005 – Zabrze – nagroda główna za rolę Wiktora
w „Made in Poland” na V Festiwalu Dramaturgii
Współczesnej „Rzeczywistość Przedstawiona”
2004 – Bydgoszcz – wyróżnienie za rolę Rufusa
w przedstawieniu „Szaweł” na III Festiwalu Prapremier

ART BRANDING
| FOTOGRAFIA | FILM | EVENT |
Skąd taka wiedza?
Lubię oglądać filmy na BBC, szczególnie o zwierzętach.
Myślę, że w tych filmach jest zawarta wiedza o ludzkiej
naturze w stopniu wyższym niż u Szekspira.
Urodziłeś się pozytywną osobą, czy musiałeś to
wykreować?
Nikt mi nigdy nic na tacy nie położył. Wszystko co osiągnąłem, musiałem swoimi „ręcami”(śmiech) wydrapać!
Kiedyś społeczeństwo było silniejsze, właśnie przez
to, że wszystko człowiek musiał wydrapywać, dzisiaj wiele rzeczy mamy „na tacy”…
Na ten temat powinien się wypowiedzieć socjolog.
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Aktor przecież jest w pewnym sensie i psychologiem
i socjologiem!(uśmiech)
Szczególnie, kiedy słyszę wypowiadającego się aktora,
o wydajności buraka w kwintala. Niestety niektórzy moi
koledzy się zagalopowują! (uśmiech)
Znasz znaczenie słowa kwintal!!! (uśmiech)
Bo jeszcze miałem geografię gospodarczą…ale wyczuwam
sarkazm w Twoim głosie.
Czy to prawda, że to Janusz Chabior odkrył niejako
Tomasza Kota?
To nie było odkrycie. To było spotkanie, a potem on sam
sobie wyrzeźbił swoje życie. Ja się z nim spotkałem, kiedy
Diamond’s Club business magazine wiosna 2016
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DESIGN

„
4 DESIGN DAYS to wydarzenie rynku nieruchomości, architektury,
wnętrz i wzornictwa, które odbyło się w dniach 11– 14 lutego 2016
roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Tekst: Marcin Dzedzej
Zdjęcia: 4 DESIGN DAYS

inspirowany

46

Diamond’s Club business magazine wiosna 2016

„

Diamond’s Club business magazine wiosna 2016

47

wydarzenia kulturalne

wydarzenia kulturalne

rodowych korporacji. Świetne wyniki biznesowe, popularność wśród najemców i inwestorów czy dominująca
w skylinie biznesowego serca stolicy architektura – to
suma sukcesu, którą dziś nagradzamy.

Przez cztery dni ikony światowego i polskiego designu,
architekci i projektanci, producenci i firmy usługowe oraz
deweloperzy dyskutowali o tym, co inspiruje i kreuje
światowe trendy w architekturze i designie. Spotkaniu
towarzyszył szereg imprez, w tym Regionalne Property
Forum Katowice i Housemarket Forum Silesia 2016 oraz
wręczenia nagród dla branży.
Organizatorem 4 DESIGN DAYS jest Grupa PTWP SA,
Nagrody Property Design Awards 2016 przyznane
podczas 4 DESIGN DAYS w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach
Katowice, 12 lutego 2016 r.
 Biurowiec Rondo 1
 Dom Handlowy Renoma
 Andel’s Hotel Łódź
 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
 Strefa Kultury w Katowicach
 Ars Thanea
 Dom Handlowy Vitkac

 sieć Kawiarni Green Caffe Nero
 Hotel Bristol w Warszawie
 Teatr Szekspirowski w Gdańsku
– laureatami kolejnej edycji konkursu Property
Design Awards 2016.
Wręczenie nagród odbyło się podczas gali towarzyszącej 4 Design Days.
– Deweloperzy nieruchomości komercyjnych oraz twórcy
projektów publicznych uwierzyli w siłę projektu architektonicznego i niepowtarzalnego designu. A ostatnia dekada
to dla projektowania takich obiektów nie tyle ewolucja,
co rewolucja – powiedział w trakcie gali Robert Posytek,
redaktor naczelny portalu Propertynews.pl.
Nagrody Property Design Awards 2016 trafiły do:
 w kategorii Bryła-biurowiec – Rondo 1
Myślisz biurowiec w Warszawie – widzisz Rondo 1. Przez
ostatnią dekadę to właśnie ten wieżowiec przy Rondzie
ONZ był pierwszym wyborem dla większości międzyna-

 w kategorii Bryła centrum handlowe – Dom Handlowy Renoma
Wrocławska Renoma wybudowana została w 1930 roku
jako dom towarowy „Wertheima”. Zyskał nowe życie
w 2009 roku. To największy zabytkowy obiekt tego typu
w Polsce. Inwestor stworzył udany mariaż historii i nowoczesności.
 w kategorii Bryła hotel – Andel’s Hotel Łódź
Andel’s Hotel Łódź to przykład rewitalizacji historycznych
zabudowań. Klimat jaki panuje
w odrestaurowanym budynku dawnej przędzalni fabryki
Izraela Poznańskiego stwarza idealne warunki do odpoczynku i pracy. To ikona architektury przemysłowej Łodzi
oraz przykład biznesowego sukcesu.
 w kategorii Bryła obiekt sfery publicznej – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Projekt Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN było nie
lada wyzwaniem – jak za pomocą architektury opowiedzieć trudną historię relacji polsko-żydowskich? Czy
projekt budynku i jego wnętrz może być metaforyczny?
Twórcom Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN to się
udało. To miejsce kultury, edukacji, ale i zadumy, rozpoznawalne na całym świecie. Bo muzea to nie tylko wystawy. Historie opowiadają też same budynki, w których są
zlokalizowane.
 w kategorii Przestrzeń Publiczna – Strefa Kultury
w Katowicach
Dzięki śmiałym wizjom architektów tereny poprzemysłowe i dawne kopalnie na Śląsku zmieniają się wielkie centra
kultury i rozrywki i biznesu, stając się wizytówką tej części
Polski. Taka jest Strefa Kultury w Katowicach, czyli dawne
tereny kopalni, na których zrealizowano trzy ogromne
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inwestycje – obiekt Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia, Muzeum Śląskie i Międzynarodowe
Centrum Kongresowe.
 w kategorii Design wnętrze biuro – agencja reklamowa Ars Thanea
Warszawskie biuro firmy to niezwykła przestrzeń,
z miejscem do… grania na konsoli, wygodnymi kanapami,
meblami o futurystycznych kształtach czy designerskimi
lampami w kształcie pająków.
 w kategorii Design wnętrze centrum handlowe –
Dom Handlowy Vitkac.
Obok bryły Domu Handlowego Vitkac nie da się przejść
obojętnie. Ale to dewiza krakowskiej rodziny Likusów,
która inwestuje w nieruchomości z historią, indywidualnym charakterem, luksusowe i obdarzone niepowtarzalnym klimatem. Dzięki lokalizacji, architekturze i designowi, Vitkac stał się domem dla towarów sygnowanych przez
najdroższe światowe marki jak: Louis Vuitton, Gucci,
Bottega, Veneta, Yves Saint Laurent, Lanvin czy Gorgio
Armani.
 w kategorii Design wnętrze – handlowo-usługowe
– sieć Kawiarni Green Caffe Nero
Moda na sieciowe kawiarnie trwa już od dobrych kilku
lat. To trudny biznes, w którym wygrywa się nie tylko
zapachem świeżo palonej kawy, ale przede wszystkim
atmosferą. – Jesteśmy w biznesie kreowania prywatnego
miejsca w przestrzeni publicznej – powiedział założyciel
Green Cafe Nero Adam Ringer.

innowacje w przedsiębiorstwie
 w kategorii Design-wnętrze hotel – Hotel Bristol
w Warszawie
Hotel Bristol istnieje od ponad wieku, ale wciąż – zwłaszcza po przeprowadzonej renowacji, w wyniku której udało
się połączyć ducha art deco i art nouveau oraz podkreślić
romantyczną historię hotelu – wyznacza najwyższe standardy na hotelarskim rynku w Polsce i na świecie.
 W kategorii Design wnętrze obiekt publiczny –
Teatr Szekspirowski w Gdańsku
Nowoczesna architektura Teatr Szekspirowskiego została
wpisana w średniowieczno-renesansowy kontekst,
a odważna wizja włoskiego projektanta Renato Rizzi nie
pozwala widzowi przejść obok obiektu obojętnie.
Zwycięzcy Property Design Awards 2016 zostali wyłonieni
decyzją Jury i głosami Czytelników portalu Propertydesign.pl. Galę wręczenia nagród poprowadził Piotr Kraśko.
4 DESIGN DAYS w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach to spotkanie profesjonalistów,
w którym udział bierze ponad 3 tys. osób – architekci
i projektanci, producenci i przedstawiciele firm usługowych oraz deweloperów. Sesje tematyczne obejmują m.in.
problematykę roli wzornictwa w rozwoju biznesu oraz
miast przyszłości, dyskusje o tym co inspiruje i kreuje
światowe trendy w architekturze i designie. Weekend 1314 lutego to Dni Otwarte, ekspozycja ponad 100 producentów mebli i wyposażenia wnętrz, prezentacje użytecznych i designerskich produktów, a także wystawy, m.in.
7m2 – Przegląd młodego pokolenia śląskich architektów.

PALENIE
„

pod kontrolą

WYGODA dla hoteli i restauracji
OSZCZĘDNOŚCI dla pracodawców
KOMFORT dla palących i niepalących

Kabiny KASOgroup to alternatywne rozwiązanie dedykowane hotelom, restauracjom, firmom, przedsiębiorstwom,
powierzchniom magazynowym, produkcyjnym i biurowym, które tworzy miejsca dla palaczy.
Wbrew ogólnej opinii kabiny nie są urządzeniem wyłącznie dla palaczy. Przede wszystkim największą korzyść
z zastosowania palarni KASOgroup mają osoby niepalące,
które doczekały się rozwiązania w pełni chroniącego ich
przed biernym paleniem.
Tradycyjne palarnie nie chronią osób niepalących przed
wdychaniem szkodliwych substancji, które wydobywają
się na zewnątrz pomieszczenia.
Oferujemy wysokiej jakości produkt, który wykonany jest
ze szczególną starannością i dbałością o szczegóły.
Jako jedyna firma opracowaliśmy rozwiązanie z drzwiami
w pełni automatycznymi.
Istnieje możliwość zamontowania czytnika kart pracowniczych.
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Kabina jest niezależnym urządzeniem – nie ma potrzeby
podłączania jej do systemu wentylacyjnego. Wymaga
jedynie podłączenia do prądu 230V.

„

www.kabinydlapalaczy.eu

specjalna oferta
dla członków DC
pakiet produktów
do mycia kabin gratis

„
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SZANSE
Wykorzystane

Ryszard Stefan Florek

„

Rozmawiała: Joanna Nieć/Fakro oraz Radosław Tracz
Zdjęcia: archiwum firmy Fakro

Każda sytuacja trudna uczy nasz czegoś nowego, a co nas nie
zabije to nas wzmocni. W perspektywie czasu nawet porażkę
można przekuć w sukces. Kiedy w 1986 roku wraz z Jackiem
Radkowiakiem – kolegą z AZS Politechniki Krakowskiej, chciałem
otworzyć w Tymbarku zakład stolarski, bank spółdzielczy nie
chciał finansować budowy nowej fabryki, tłumacząc, że tak dużych
inwestycji nikt nie buduje i trzeba zacząć w garażu, a w samym
Tymbarku jest już 11 zakładów stolarskich i kolejny nie jest
potrzebny. Po roku starań o otrzymanie kredytu bank przyznał
połowę wnioskowanych środków. Potem w 1991 roku powstało
FAKRO. Zaczęliśmy od problemów z sfinansowaniem budowy
i rozwoju zakładu w Tymbarku, dzisiaj FAKRO jest światowym
wiceliderem w branży okien dachowych. Grunt to być wytrwałym
i dążyć do celu.

O czym Pan marzył będąc małym chłopcem?
Można powiedzieć, że okna dachowe „chodziły mi po głowie” od dziecka. Kiedy, będąc małych chłopcem nocowałem i bawiłem się na strychu w rodzinnym domu w Tymbarku, patrzyłem wtedy przez szklaną, matową dachówkę
(mamy ją do dziś w firmie). Przepuszczała światło, ale
nie była przeźroczysta, wtedy myślałem sobie, że fajnie
byłoby patrzeć na niebo. Jak okazało się, że są takie okna
dachowe, miałem satysfakcję.
52

Diamond’s Club business magazine wiosna 2016

Diamond’s Club business magazine wiosna 2016

„

Czy niczym Pomysłowy Dobromir, rysował Pan
w wyobraźni swoją przyszłość?
Ciekawe porównanie. Od dziecka bardzo analitycznie
podchodziłem do otaczającej mnie rzeczywistości. Owszem
miałem wizję, ale jednocześnie twardo stąpałem po ziemi.
To się nie zmieniło. Elementarna wiedzę zdobyłem od taty,
który był stolarzem oraz od rodziców, którzy prowadzili
gospodarstwo rolne. To najlepsza szkoła biznesu. Studiując
budownictwo na Politechnice Krakowskiej oraz będą Preze53
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sem Uczelnianego Klubu AZS nauczyłem się przedsiębiorczości. W wakacje wyjeżdżałem za granicę. Każdą zarobioną
złotówkę przeznaczałem na rozwój zakładu stolarskiego
w Tymbarku, a przywiezione doświadczenia i wnioski pomagały mi realizować wizję zbudowania i ciągłego rozwijania firmy zajmującej się produkcją okien dachowych.
Od 27 lat mamy w Polsce wolność, ale ta wolność
nadal nie daje ludziom wolności ekonomicznej. Dlaczego tak jest Pana zdaniem?
Początki FAKRO przypadają na okres transformacji w Polsce i zgodzę się z Panem, że nie możemy cieszyć się wolnością ekonomiczną, ponieważ po zakończeniu ograniczeń
ze Wschodu, wpadliśmy w pułapkę z Zachodu. Staliśmy się
członkiem Unii Europejskiej, tylko zapomnieliśmy o tym,
że Unia Europejska to tylko związek bardziej polityczny,
natomiast gospodarczo każdy kraj rozwija się samodzielnie.
Trudno mieć pretensje do Niemiec, Francji, czy Ameryki, że
dbają o swoje interesy, skoro my Polacy nie jesteśmy w stanie zadbać o to, by nasz kraj się rozwijał i żebyśmy mogli
korzystać z dobrodziejstwa wolności i otwartych granic. Po
euforii, przychodzi czas na refleksję. I tutaj musimy sobie
jasno powiedzieć, że polskie płace należą do najniższych
w Europie, a Polska niestety nadal oddala się od najbogatszych krajów Unii Europejskiej. Unia Europejska jest
wielką szansą dla Polski, ale musimy również zabiegać o to,
aby ona również służyła Polsce. Obecne regulacje prawne
w Unii Europejskiej prowadzą do zwiększenia dystansu
pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi krajami. Skoro
oddaliśmy bez żadnych ograniczeń polski rynek zachodnim
koncernom, to również emerytury w Polsce, zasiłki dla
dzieci i edukacja powinny być finansowane z budżetu Unii
Europejskiej. Dotacje unijne to dawanie ryby i zabieranie
wędki. A wspólny rynek działa tylko wtedy, kiedy zachodnie
koncerny chcą sprzedawać na polskim rynku, ale nie działa,
kiedy polskie firmy chcą sprzedawać do Europy Zachodniej. Wielu inwestorów zagranicznych wchodzi do Polski,
zaniża ceny na naszym rynku, po to, by ten rynek przejąć,
a nas pozbawić szansy na pracę i rozwój. Ważnym jest aby
Polska, będąca członkiem Unii Europejskiej i polscy politycy
pracujący w Komisji Europejskiej dbali o interesy własnego

„

…ważnym jest żeby młodzi ludzie
wiedzieli co chcą w życiu robić
i wytrwale dążyli do osiągnięcia
tego celu. Żeby się nie poddawali,
nawet jak będzie ciężko. Żeby
współpracowali ze sobą, budując
kapitał społeczny, bo w tym tkwi siła
rozwoju polskiej gospodarki…

„
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kraju. Prawo powinno umożliwiać rozwój polskich przedsiębiorstw na arenie krajowej i międzynarodowej, bo te kraje
mają bogactwo, w których są rodzime firmy globalne. Polska wyzbyła się i obecnie ma niewiele rodzimych firm, stąd
też tracimy wolność ekonomiczną. Z Polski co roku wypływa ponad 100 mld złotych na rzecz zachodnich inwestorów.
Te pieniądze budują bogactwo ich rodzimych krajów.
Mówił Pan, że wielu ludzi w Polsce nadal próbuje
załatwić „coś” bardziej niż wypracować. Państwo
przedsiębiorcom nie ułatwia, dlatego starają się być
kreatywnymi…
To prawda, w społeczeństwie niestety nadal pokutuje przekonanie, że aby coś mieć, to trzeba to załatwić, a nie wypracować. W Polsce ciągle brakuje nam kapitału społecznego,
czyli zdolności do współpracy wszystkich grup społecznych
w budowaniu dobrobytu. W dalszym ciągu nie umiemy żyć
w gospodarce wolnorynkowej, racjonalnie wydawać swoich
pieniędzy, aby w jak najlepszym stopniu przyczyniły się
do wzrostu PKB. Największym utrudnieniem dla polskich
przedsiębiorców jest niesprzyjające prawo, nierówna światowa konkurencja i w tej sytuacji bezradne państwo. Nasze
firmy – zwłaszcza te małe – nie mają wystarczającego kapitału, nie mają korzyści z tytułu efektu skali. Korzyści skali
jakie mają zachodnie koncerny przewyższają nasze korzyści
z tytułu ewentualnych niższych kosztów pracy w Polsce. To
poważne problemy, z którymi trzeba się zmierzyć.

„

…aby Polska mogła się dalej
rozwijać, Polacy muszą tworzyć
gospodarczą wspólnotę. Tak jak
robią to inne, bogate kraje! Jeśli na
łódce każdy będzie wiosłował w inną
stronę, to nie wygra ona z tą, na
której wszyscy wiosłują w tym samym
kierunku…

„

Jest Pan człowiekiem sukcesu, niewątpliwie, czego
szczerze gratuluję. Zakładając firmę Fakro, spodziewał się Pan takiego sukcesu?
Dziękuję. Oczywiście wszystkim moim działaniom przyświecało osiągnięcie wyznaczonych celów, a sukces jest
tylko wartością dodaną, która zaistniała przy okazji
rozwijania firmy i umacniania marki FAKRO na świecie.
Zakładając firmę wiedziałem, że chcę produkować okna
dachowe, a za ich przyczyną komfort mieszkania naszych
klientów. Nasza oferta satysfakcjonuje naszych klientów,
a światowa pozycja FAKRO w branży umacnia się, to nazwę
naszym największym sukcesem. Dążymy jednak nieustanDiamond’s Club business magazine wiosna 2016

nie do zwiększania naszych udziałów w rynku globalnym.
Osiągając większe korzyści z tytułu efektu skali zapewniamy sobie bezpieczną i stabilną przyszłość oraz zmniejszamy
możliwość wyeliminowania nas z rynku przez wielkich
graczy z Zachodu.
Branża, jaką Pan reprezentuje to budownictwo. Czy
uważa Pan, że każdy może być architektem własnego życia?
Dużo zależy od nas samych. Sprawy trzeba brać w swoje
ręce, ale bez współpracy nie ma kołaczy.
Gdyby miał Pan wymienić najważniejsze 3 elementy,
które doprowadziły Pana na szczyt, co to by było?
Jestem wysoko, ale nie na szczycie. Obecną pozycję FAKRO zawdzięczam wiedzy, pracy i szczęściu.
Czasami mówi się: znalazł się w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie. Czy zgada się Pan z powiedzeniem, że na szczęście trzeba sobie zapracować?
Trzeba na nie pracować, ale trzeba też korzystać z takich
splotów sytuacji, które są dla nas w danej chwili idealne,
umożliwiają nam rozwój i pójście do przodu. Jak dotąd
udawało nam się być w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu.
Diamond’s Club business magazine wiosna 2016

Człowiek często dochodząc na szczyt, zachłystuję się
sukcesem…i to jest początek końca. Jak Pan sobie
z tym radzi, aby nie unosić się kilka cm nad ziemią?
A to już chyba nie jest pytanie do mnie, ale o to tak naprawdę trzeba byłoby zapytać pracowników. Myślę, że nie
mam wygórowanych potrzeb.
A jak jest z porażkami, zakładam, że również miał
Pan okazję ich doświadczyć…
Sport pozwala cieszyć się ze zwycięstwa, ale przede
wszystkim uczy umiejętności pogodzenia się porażkami,
których jest dużo więcej. Każda sytuacja trudna uczy nas
czegoś nowego, a co nas nie zabije to nas wzmocni. W perspektywie czasu nawet porażkę można przekuć w sukces.
Kiedy w 1986 roku wraz z Jackiem Radkowiakiem –
kolegą z AZS Politechniki Krakowskiej, chciałem otworzyć
w Tymbarku zakład stolarski, bank spółdzielczy nie chciał
finansować budowy nowej fabryki, tłumacząc, że tak
dużych inwestycji nikt nie buduje i trzeba zacząć w garażu,
a w samym Tymbarku jest już 11 zakładów stolarskich
i kolejny nie jest potrzebny. Po roku starań o otrzymanie
kredytu bank przyznał połowę wnioskowanych środków.
Potem w 1991 roku powstało FAKRO. Zaczęliśmy od
problemów z sfinansowaniem budowy i rozwoju zakładu
w Tymbarku, dzisiaj FAKRO jest światowym wiceliderem
55
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w branży okien dachowych. Grunt to być wytrwałym
i dążyć do celu.
Co poradziłby Pan ludziom, którzy dostali od życia
tak dużo piaskiem po oczach, że zatracili gdzieś
motywację do działania?
Jest takie powiedzenie „Nigdy nie jest tak źle, żeby nie
mogło być gorzej”. Przede wszystkim żeby się nie poddawali. Dużą rolę odgrywa otoczenie. Jeżeli możemy liczyć
na wsparcie innych, jest dobrze. To dotyczy życia i biznesu. W Polsce jest wielki deficyt kapitału społecznego, czyli
współdziałania wszystkich grup społecznych w budowaniu bogactwa. Za bardzo koncentrujemy się na dzieleniu
biedy, aniżeli wspólnym „wykonaniu wędki”.
Czy jest Pan pracoholikiem?
Kto prowadzi firmę ten wie, że bycie szefem nie zaczyna się
o 8.00, a kończy o 16.00. Myśli cały czas krążą dookoła firmy.
Bycie prezesem to ogromna odpowiedzialność – za pracowników, za ich rodziny. Tak naprawdę w pracy jestem non-stop,
jeśli nie fizycznie, to mentalnie. Czy to pracoholizm? Chyba
nie. Ja nazwałbym to poczuciem odpowiedzialności.
Mówi się, że zamiast „używać życia” woli Pan zarobione pieniądze z powrotem inwestować w firmę. Ma
Pan czas na pasje? Proszę coś o nich opowiedzieć.
Lubię sport. Wiosną z przyjemnością chodzę po górach,
gram w tenisa, zimą jeżdżę na nartach. Choć to prawda,
z czasem wolnym bywa krucho. 10 lat temu zaangażowałem się w projekt Siedem Dolin”, który zakłada uczynienie
z Sądeczyzny „narciarskiego zagłębia”, porównywalnego
z najlepszymi ośrodkami alpejskimi. Chodzi o budowę 9
nowych wyciągów i tras narciarskich łączących dotychczasowe stacje narciarskie: Wierchomla, Jaworzyna,
Słotwiny, razem ponad 50 wyciągów i tras. To przedsięwzięcie przewiduje również stworzenie kilkudziesięciu
kilometrów tras narciarstwa biegowe, trasy saneczkowe
oraz stoki trikke-ski. Jak dotąd nie doczekaliśmy zgody na
jego realizację. Na razie, zamiast na nartach, przemierzam
te trasy jako pieszy turysta, ale nie przestaję wierzyć w to,
że decydenci pójdą w końcu po rozum do głowy. Więcej na
ten temat znajdziecie Państwo na www.siedemdolin.pl.
Zatrudnia Pan ponad 3 tys ludzi. Gdzie Pan się uczył
zarządzania zasobami ludzkimi?
W trakcie studiów na Politechnice Krakowskiej angażowałem się w sport i pracę społeczną. Byłem prezesem
Akademickiego Klubu Sportowego. Wtedy nauczyłem
się zarządzać ludźmi, czasem oraz podejmowania decyzji, obarczonych często dużym ryzykiem. Zdobyte tam
doświadczenie to „drugi fakultet”, czyli najlepsza lekcja
przedsiębiorczości i bez niej nie odważyłby się konkurować w branży okien dachowych z najlepszymi na świecie.
Jaki był cel utworzenia fundacji „Pomyśl o przyszłości” i czy został osiągnięty?
Celem Fundacji jest budowanie kapitału społecznego, czyli
zdolności do współpracy wszystkich grup zawodowych
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i społecznych oraz zachęcenie wszystkich Polaków do tego,
aby nie tylko byli mieszkańcami kraju, ale także aktywnie
uczestniczyli w życiu wspólnoty ekonomicznej jaką jest
Polska. Aby Polska mogła się dalej rozwijać, Polacy muszą
tworzyć gospodarczą wspólnotę. Tak jak robią to inne, bogate
kraje. O co w tym chodzi? Posłużę się plastycznym przykładem. Jeśli na łódce każdy będzie wiosłował w inną stronę, to
nie wygra ona z tą, na której wszyscy wiosłują w tym samym
kierunku. Polska przedsiębiorczość uczestniczy w globalnych
mistrzostwach gospodarczych, w których możemy wygrać
dzięki kapitałowi społecznemu, korzyściom z efektu skali
oraz równym szansom konkurowania z zachodnimi gigantami. Fundacja cały czas realizuje swoją misję. Opracowaliśmy
również raport „Wspólnie budujmy naszą zamożność”,
w którym prezentujemy 21 potencjalnych rezerw wzrostu
gospodarczego naszego kraju. Całość jest dostępna na stronie
fundacji: www.pomysloprzyszlosci.org.
Jakie cechy charakteru powinniśmy szczególnie wyrabiać w młodych ludziach, aby w przyszłości nasze
społeczeństwo było coraz silniejsze?
W mojej opinii ważnym jest żeby młodzi ludzie wiedzieli
co chcą w życiu robić i wytrwale dążyli do osiągnięcia tego
celu. Żeby się nie poddawali, nawet jak będzie ciężko. Żeby
współpracowali ze sobą, budując kapitał społeczny, bo
w tym tkwi siła rozwoju polskiej gospodarki.
Jakie stawia Pan przed sobą nowe wyzwania na
najbliższe lata?
Głównym planem na następne lata jest powiększenie
udziału w rynku globalnym w naszej branży. Korzyści
efektu skali odgrywają dla firmy FAKRO bardzo ważną rolę i ich powiększenie spowoduje, że firma będzie
bardziej konkurencyjna i systematycznie będzie tworzyć
możliwość na nowe miejsca pracy i wzrost wynagrodzeń.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję

Ryszard Stefan Florek
(ur. 1953 w Podłopieniu koło Tymbarku) &#x2013; polski
przedsiębiorca, założyciel i prezes firmy FAKRO, specjalizującej
się w produkcji okien dachowych, świetlików, schodów strychowych i innych elementów zabudowy poddasza. Postanowieniem z 25 kwietnia 2012, za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za osiągnięcia w działalności charytatywnej i
społecznej, został przez prezydenta Bronisława Komorowskiego
odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Udekorowany nim został w czasie uroczystości z okazji Święta
Narodowego 3 Maja. Założona przez Ryszarda Florka firma
FAKRO dwukrotnie była wyróżniona Nagrodą Gospodarczą
Prezydenta RP:
w 2003 - za szczególny wkład w budowaniu prestiżu polskiej
gospodarki na rynkach Unii Europejskiej i
w 2011 - za obecność na rynku globalnym.
W 2009 w uznaniu zasług dla regionalnej gospodarki Ryszard
Florek został laureatem Małopolskiej Nagrody Gospodarczej.
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Recepta na czystość

www.ecoclean.pl
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Pamiętam, że spóźniłem się na pierwszy trening chyba pół godziny,
bo nie byłem w stanie poradzić sobie ze sprzętem.

Jesteś człowiekiem sukcesu w dużej mierze dzięki
hokejowi. Zgodzisz się z tym stwierdzeniem?
Tak.
Czy od dziecka wiedziałeś, że to właśnie hokej będzie wiódł prym w Twoim życiu?
Dosyć szybko się to ukształtowało. Oczywiście był to jeden
wielki przypadek, bo ani mój tata nie miał nic wspólnego
z hokejem, ani nikt w rodzinie, a przypadkiem było to, że tata
dostał pracę w Tychach. Był to 1974 rok, kiedy przeprowadzaliśmy się z Radomska na Śląsk. Wtedy miałem 2 lata.
6 lat później trafiłem na lodowisko. W związku z tym, że
mecz hokeja w Tychach to było wielkie wydarzenie, tata
zabrał mnie na taki mecz, i można powiedzieć, zakochałem
się od pierwszego wejrzenia. Od razu chciałem zacząć jeździć
na łyżwach.(uśmiech) Oczywiście, to nie było takie proste, bo
w tamtych czasach kupieni łyżew w sklepie było niemożliwe,
trzeba było gdzieś ’załatwić’. Tygodnie szukania, okazuje się,
że mama znalazła używane od jej koleżanki z pracy, przywiozła do domu i tu mój płacz wielki, bo to były łyżwy do jazdy
figurowej, a ja przecież nie chciałem jeździć figurowo!
A czym się różnią?
Zupełnie dwie różne łyżwy. Łyżwa figurowa ma ząbki na
płozach. W hokejówkach są specjalne zakończenia, żeby
nie zrobić krzywdy, zupełnie inna łyżwa. I znowu czekanie
2-3 tygodnie, szukanie, rozpytywanie. Znalazły się gdzieś
w Poznaniu, na szczęście były to już łyżwy hokejowe,
oczywiście używane. Na początku trafiłem na ślizgawkę,
żeby nauczyć się jeździć na łyżwach, potem mama zapisała
mnie do szkółki hokejowej.

rywalizacja
Zawsze nakręcała mnie

Mariusz Czerkawski

Rozmawiał: Radosław Tracz
Zdjęcia: archiwum Sport7 oraz Silesia Business&Life
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Czyli można powiedzieć, że los Cię testował, czy
rzeczywiście masz być hokeistą(uśmiech)
Tak. To, że zapisałeś się do szkółki hokeja, nie oznaczało, że
będziesz tam grał. Tam też była selekcja, bo tylko wybrana grupa
chłopaków otrzymywała kije hokejowe, oczywiście używanepo starszych kolegach, jako przepustkę do dalszej „kariery”.
Znalazłem się w tej grupie Mikrusów, teraz to nazywa się Mini
Hokej. Pamiętam, że spóźniłem się na pierwszy trening chyba
pół godziny, bo nie byłem w stanie sobie poradzić ze sprzętem.
Sprzęt do hokeja jest bardzo obszerny. W szatni zacząłem się
ubierać i bodiki zamiast ubierać przez głowę, zacząłem rozwiązywać. Później nie mogłem ich związać, nie umiałem przymocować
nagolenników, getry mi spadały…nikt mnie nie poinstruował
w tym zakresie, po drugie każdy element tego sprzętu był z innej
parafii.(uśmiech) Teraz dzieciaki mają łatwiej, bo często rodzice
ich ubierają. Wtedy byliśmy zdani na siebie.
Gdy zaczynałeś przygodę ze sportem, na topie
w Polsce była piłka nożna i Zbigniew Boniek. Nie
myślałeś w tym kierunku?
Diamond’s Club business magazine wiosna 2016
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Na tym polegają pasja i miłość. A poza tym, hokej był
czymś wyjątkowym.(uśmiech) Oczywiście grałem również
w piłkę, nawet miałem ’swoją’ drużynę- Bałtyk, do dziś nie
wiem dlaczego tak się nazywała. Jeździliśmy na turnieje
międzyszkolne…pamiętam rywalizację m.in. z Radkiem
Gilewiczem. Często zdobywałem tytuł króla strzelców.
Miałem zaproszenie od trenerów piłki nożnej GKS Tychy,
ale ja wtedy powiedziałem dumnie, że wybrałem hokej,
chcę być zawodowym hokeistą i chcę reprezentować nasze
miasto, a później kraj właśnie w tej dziedzinie! Już w wieku 11-12 lat miałem w głowie poukładane, że właśnie to
chcę robić.
A kiedy postawiłeś wszystko na jedna kartę?
W szkole średniej. W wieku 16 lat zostałem powołany do
pierwszej drużyny hokeja GKS Tychy. Wtedy musiałem zamienić szkołę dzienną na wieczorową, aby móc trenować.
Po zakończeniu liceum, czyli w wieku 19 lat nie kontynuowałem dalej nauczania, bo miałem propozycję wyjazdu
do Szwecji.
Dlaczego Szwecja?
Grałem w reprezentacji Polski juniorów U-18, kiedy
pojechaliśmy na mistrzostwa europy, właśnie do Szwecji.
To było miasto Örnsköldsvik, jak się później okazało,
miasto w którym jest jedna z najlepszych drużyn hokeja
w Szwecji, w której grał m.in. Peter Forsberg-jeden z największych hokeistów w historii hokeja w Szwecji. Na tych
mistrzostwach zostałem zauważony. Kilka miesięcy później zadzwonili zapraszając mnie na testy. Potencjalnie 4
kluby wyraziły zainteresowanie moją osobą. Mieszkał tam
Polak, współpracujący ze Szwedem, w zakresie poszukiwania piłkarzy z Polski do klubów szwedzkich, ale ten Szwed
bardzo lubił również hokej i dlatego rozszerzyli swoje
zainteresowania na tę dyscyplinę. Podczas rozmów m.in.
z działaczami Djurgardens Sztokholm, na temat piłkarzy
oczywiście, wspomnieli o mnie jako o talencie hokejowym,
a z racji takiej, że Djurgardens miał również sekcję hokeja,
zaprosili mnie na testy. Podpisałem 3 letni kontrakt
w Szwecji, a w tym samym czasie zostałem draftowany do
drużyny NHL Boston Bruins.
Co oznacza draftowanie?
Wciągnięcie na listę potencjalnych zawodników. Ja zostałem draftowany na listę 5.drużyny Boston, co oznacza,
że może nigdy w ogóle nie zagrasz(uśmiech) Ale po roku
zaprosili mnie na testy. W Bostonie na tyle się spodobałem, ze zaproponowali mi pozostanie, czego nie mogłem
zrobić, bo miałem jeszcze kontakt ze Szwedami. To były
takie czasie, że gdybym został w Ameryce i nie wrócił do
europejskiego klubu, byłbym zawieszony i nie mógłbym
zagrać już w reprezentacji Polski.
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Prosta droga do porażki!
Dokładnie!
W Bostonie byłeś 3 lata?
W Bostonie 1,5 roku, tyle samo czasu w Edmonton, potem
6 lat w Nowym Yorku, epizod roczny w Montrealu i roczny
w Toronto, a na koniec kariery kilka miesięcy jeszcze
w Bostonie.
Ile lat musiałeś pracować zawodowo, żeby być na
tzw sportowym szczycie?
Można powiedzieć, że zacząłem w wieku 16 lat, a apogeum przypadło jak miałem 28 lat.

Miałeś 19-20 lat kiedy już musiałeś podejmować takie trudne decyzje. Umysł chłopaka w takim wieku
nie jest jeszcze chyba na tyle dojrzały…
Słabo na pewno w zakresie doświadczeń życiowych.
W ogóle wyjazd młodego chłopaka do innego kraju, do
którego musiałeś mieć wizę, bez znajomości języka… Wylot samolotem z Polski kojarzył mi się z wylotem w jedną
stronę(śmiech) Potem negocjacje w kontakcie, żeby chociaż raz w roku móc przylecieć do domu na święta…
Mama zrozpaczona?
Absolutnie. Byłem jedynakiem. Ojciec mnie wspierał, mama
się bała o mnie, dlatego zaproponowałem jej, że może do
mnie przylatywać kiedy tylko chce.(uśmiech) Później życie
to zweryfikowało. Mama nie za dobrze się tam czuła. Było
ciężko, bardzo ciężko, bez języka, znajomych i przyjaciół.
W Polsce jesteś jednym z lepszych zawodników, masz ugruntowaną pozycję. Nawet dostałem Złoty Kij dla najlepszego zawodnika w kraju. Mogłem zostać i czuć się jak ryba w wodzie,
ale zachciało mi się ’pływać w większym akwarium’.
Jak zostałeś przyjęty przez Szwedów?
Generalnie zimno.(śmiech) Profesjonalnie, ale chłodno. Wyobraź sobie, że wchodzisz do szatni, gdzie siedzi 30 zawodników i każdy walczy o miejsce w składzie. Dodatkowo, nie potrafisz się z nimi porozumieć, bo nie znasz języka. Pierwszy
rok był walką o przetrwanie. Codziennie musisz udowadniać,
że jesteś wartościowym graczem…a po roku trener dochodzi
do wniosku, że jeszcze jesteś ’za słaby’ i wypożycza cię do
innej drużyny, do niższej ligi! Miałem propozycję przejścia do
drużyny z tej samej ligi, ale z miasta Lulea, bardzo daleko na
północy, jeszcze 1000km za Sztokholmem. Na szczęście, po
rozmowie z tatą, który mi doradził, aby zostać w Sztokholmie, wybrałem drużynę Hammarby, co prawda z niższej ligi,
ale bez konieczności przeprowadzki. Tam się odbudowałem
mentalnie. Już w pierwszym meczu strzeliłem hat-tricka,
pobiłem wszystkie rekordy, jakie były do pobicia w tej lidze,
strzeliłem 55 bramek, miałem 93 punkty w klasyfikacji kanadyjskiej. Wtedy zostałem też powołany do meczu gwiazd
ligi szwedzkiej, jako jedyny z niższej ligi. Hammarby do dziś
przywołuje tamten rok, kiedy grałem, jako ich najlepszy rok
w historii hokeja. Dla mnie to był wspaniały czas. Ale wszystko polegało na tym, żeby się nie poddawać, żeby udowadniać
sobie, ale też trenerowi, że należy mi się miejsce w drużynie
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Djurgardens Sztokholm, z którą miałem nadal ważny kontrakt. Tak się stało. Trener, który mnie nie widział pierwotnie
w składzie, został zwolniony a ja wskoczyłem do zespołu
i zacząłem grać. Ta historia fajnie się zakończyła.
Pracujesz ciężko, a trener nie widzi ciebie w składzie. Nagle zaczynasz się wypalać, bo jak nie masz
możliwości się pokazania, to para idzie w gwizdek.
Co radziłbyś młodym sportowcom w takiej sytuacji?
Takie sytuacje nie tylko są w sporcie. W korporacjach się
to przechodzi, w życiu, wszędzie, gdzie masz bosa nad
sobą, czyli osobę która decyduje o Tobie. Prawdę mówiąc,
sport wcale nie jest demokracją! Jaka to demokracja, kiedy
jeden człowiek podejmuje decyzję za wszystkich?! Rada
moja: dalej pracować ciężko, nie obrażać się na nikogo,
bo wtedy tylko Ty na tym tracisz. Oczywiście mile się nie
wspomina ludzi, którzy nie podzielają Twoich poglądów.
Często trenerzy mówią, że oni nie szukają przyjaciół
w drużynie, tylko generalnie są po to, aby wymagać! Takiemu trenerowi nie zależy, czy go lubisz, czy nie, masz dla
niego trenować i grać, i tyle. To jest twarda szkoła. Często
się słyszy: „Jak ci nie pasuje, zawsze możesz odejść!”

Czy starasz się kreować sukces, czy po prostu pracujesz ciężko i reszta niech sama przyjdzie?
Czasami nie da się tak puścić i niech idzie. Nie jesteś jedynym w mieście, który ciężko pracuje! Generalnie, jak spojrzysz w lewo czy w prawo, mnóstwo ludzi ciężko pracuje.
Jak być rozmawiał z każdym sportowcem, który trafił
do NHL, dowiedział byś się, że to nie dlatego, że mu się

„

Mogłem zostać i czuć się jak ryba
w wodzie, ale zachciało mi się ’pływać
w większym akwarium

„

udało, tylko dlatego, że ciężko pracował. Tym co decyduje
są szczegóły: to o czym myślisz, jak reagujesz w ułamku
sekundy, gdy strzelisz bramkę, czy podniesiesz ten krążek
czy nie.jak grasz ciałem, czy wypełniasz polecenia trenera
czy nie, jak jeździsz na łyżwach…Trafiasz do drużyny,
gdzie wszyscy ciężko harują na treningach, ale wygrywają
zawsze tylko jednostki. Jak przyjechałem na pierwszy
obóz treningowy do NHL, było nas ok. 80 zawodników. Po
4-5 dniach zostało z tego 40 osób, a na zakończenie tego
okresu przygotowawczego zostało 26 osób…a reszta do
tzw farmy, czyli do rezerw.
Ile godzin dziennie poświęcałeś na pracę nad doskonaleniem siebie?
24h/dobę, bo nawet jak idziesz spać, myślisz o hokeju!
Cały czas myślisz o tym co możesz zjeść a czego nie wolno,
ile spać, czego można się napić a czego nie, jak zarządzać
energią w trakcie dnia. Nie możesz wyskoczyć na zakupy
na Manhattan w trakcie dnia, do kina czy teatru, jeśli następnego dnia masz mecz! Ja nawet nie chciałem odbierać
telefonów od ludzi, którzy chcieli się ze mną spotkać na
tzw ’kawę’. Miałem czas jedynie na trening, siłownię, fitness. Wszystko było podporządkowane sportowi. W ciągu
200 dni w sezonie grałem 80 meczów regularnych, do tego
jeszcze play-off i sparingi. Czyli mniej więcej 13-17 meczów każdego miesiąca. Po meczu siłownia, żeby mięsnie
pozostały na tym samym poziomie aktywności przez 8-10
miesięcy. Do tego dochodzi jeszcze wiele godzin spędzonych na wyjazdach. Dodatkowo jak chcesz wiedzieć jak się

Potem pojechałeś do USA, dostałeś kontrakt i co dalej?
Dostałem kontrakt, ale w kontrakcie jest taki zapis, że w każdym momencie możesz być wymieniony za innego zawodnika
i musisz się przeprowadzić do innego miasta, np. Edmonton,
co mi się przydarzyło w 1996 roku.(uśmiech) Przychodzisz
na mecz, trener mówi: „dzisiaj nie grasz, prezes chce z Tobą
porozmawiać”. Idziesz do prezesa o 18.45 i słyszysz: „Mariusz,
dzisiaj o 16.35 podjęliśmy decyzję po negocjacjach, że zostałeś
wymieniony do drużyny Edmonton Oilers. Tu masz bilet,
jutro rano lecisz do Edmonton ze swoim sprzętem. Dziękuję”
W NHL jest taka zasada, że każdy przed meczem musi być
elegancko ubrany. Na tym ’polega’ Ameryka. Jest wolność, ale
też są zasady. Nikogo nie obchodzi gdzie prywatnie mieszkasz,
czym jeździsz, jak się ubierasz…ale w hokeju jest już zupełnie
inaczej! Oni mówią: „respect of the game”, bo w ten sposób pokazujesz szacunek dla kibiców! A wracając do wcześniejszego
wątku, nie ma co się obrażać, bo Twój czas prędzej czy później
przyjdzie. Wiara w siebie, to podstawa! Generalnie łatwo jest
odpuścić, obrazić się, wyluzować…a jeszcze nie daj Boże amatorsko się zachować i zacząć szukać towarzystwa i ’odjeżdżać’
w restauracjach, knajpach, bo chcesz odreagować!
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W kwestii sponsoringu, kogo chcielibyście zaprosić
do współpracy ze stowarzyszeniem SPORT 7?
Każdą osobę, której leży na sercu rozwój dzieci i młodzieży. Zawsze można dokupić nowy sprzęt i wysłać czy do
Giżycka, czy do Cieszyna. Można nas również wspierać
merytorycznie, można wspierać finansowo wielu koordynatorów, którzy nie zawsze muszą biegać i nauczać za
darmo. To jest taka odpowiedzialność społeczna biznesu.
Oczywiście można wspierać różne rzeczy i różne inicjatywy, ale jeśli komuś zależy na tym, aby hokej się w Polsce
rozwijał, zapraszamy. Wierzę, że Polacy bardzo szybko by
się zakochali w tej dyscyplinie, tylko musimy pomóc jej
osiągać w miarę wymierne wyniki.
Mamy długoletni już regres hokeja w Polsce.
Mamy, mamy. Trochę przespaliśmy lata 90. Z wielu milionów, które idą ze spółek skarbu państwa na różne dyscypliny sportowe, praktycznie hokej ma dotacje zerowe!
Dyscyplina utrzymuje się dzięki wsparciu z ministerstwa
sportu i lokalnym sponsorom.

nie zakwasić, jak się nie zmęczyć zbyt szybko, musisz dużo
czytać, nie wystarczy tylko trenować!
Po rozbracie z wyczynowym sportem, zacząłeś przygodę z biznesem.
Na biznes patrzę trochę inaczej niż większość ludzi,
dlatego, że ja niczego nie produkuję, nie mam tradycyjnych biurowców czy hal. Jestem inwestorem, prawda,
ale do biznesu zaprosili mnie ludzie nie dlatego, że mnie
lubią, tylko dlatego że wchodziłem kapitałowo. I tak jak
w każdym biznesie, mam świadomość, że mogą być błędy
w inwestycjach, ale istotne jest w jakiej grasz drużynie.
Bo jeśli ja się sam biznesem nie zajmuję, muszę dobrać sobie taki zespół, który dobrze za mnie tą robotę
wykona. Natomiast musisz się liczyć z porażkami. I to
nie dlatego, że ktoś celowo chciał Cię oszukać! Gwarancji
nie ma nigdzie! Pytanie, czy trafisz w dobry temat, czy
gorszy?! Najbardziej jednak mi się obecnie podoba to,
co robię ze swoim stowarzyszeniem SPORT 7, w którym
aktywizujemy dzieci i młodzież. Czerkawski Cup na
Narodowym, kiedy widzisz emocje zarówno dzieciaków
jak i rodziców, są nie do przecenienia. Staramy się robić
instruktaż dla trenerów tzw białego orlika, którzy często
są nauczycielami wf, ale wyciągają gdzieś dzieciaki w małych miastach do aktywności sportowej właśnie poprzez
hokej. Zobacz, o ile łatwiej jest zacząć przygodę z piłką
nożną, ręczną, siatkówką czy koszykówką- ubierasz buty
i grasz. Każdy potrafi lepiej lub gorzej biegać, skakać
i kopać piłkę. Z jazdą na łyżwach i jednoczesnym uderzaniem w krążek jest trochę trudniej. To jest zupełnie inna
bajka. Tu jest ta ciężka, mozolna praca. Generalnie sala
gimnastyczna jest w każdej szkole, z lodowiskiem już nie
jest tak kolorowo.
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Może gdyby Mariusz Czerkawski zadeklarował się
budowania wielkości hokeja w Polsce…
To zaczynamy robić właśnie poprzez Sport 7. Plan już jest.
Za chwilę będą wybory w związku i my jako stowarzyszenie jak najbardziej chcemy się maksymalnie zaangażować
w budowanie, poprzez organizację wyjazdów dla najmłodszych na różnego rodzaje turnieje zagraniczne, aczkolwiek
praca w klubach musi być wykonywana codziennie. My,
jako stowarzyszenie nie jesteśmy w stanie być w tym
samym czasie w Sanoku, Tychach, Jastrzębiu, Opolu czy
innych miejscowościach.
Trzeba stworzyć system, który będzie działał dla
wszystkich jednakowo.
Dokładnie. Myślimy już o tym, aby w przyszłości napisać
taki system szkolenia, ale tu jest potrzebna praca wielu
rąk. Nam bardzo leży to na sercu.
A myślałeś o kandydowaniu na stanowisko prezesa
PZHL czy trenera reprezentacji Polski?
Wtedy nie mógłbym się zajmować tym, co robię dzisiaj
ze stowarzyszeniem. Myślę, że najważniejszy jest nabór
i szkolenie dzieci. Młodzież musi poczuć, że jest warto i że
jest sens. Oczywiście reprezentacja jest bardzo ważna, bo
jak będą sukcesy reprezentacji, pociągnie to innych. Kandydowanie na pewno nie teraz, ale wszystko przede mną.

wane dla ’prawdziwego’ sportu? Także po sezonie hokeja,
zawsze był tenis!(uśmiech) Ale czułem, że coś musi być
w tym golfie, bo większość moich znajomych grała. Kiedyś
jeden z nich, który wydawał magazyn golfowy robił spotkanie z klientami i zaprosił mnie, bo chciał mieć ’znaną
twarz’ na tej imprezie. Oczywiście bardzo się opierałem.
To było wiosną 2009 roku. Idealna pogoda, maj, słońce,
bardzo przyjemnie…ale skoro on mnie tak namawia,
pojechałem. Poszedłem raz, drugi, trzeci na driving range,
czyli na tzw strzelnicę golfową i zaczęło mi się to podobać
coraz bardziej. Pod koniec maja 2009 roku urodził się mój
syn. Rano wstawałem, aby pomóc żonie przy dziecku i nagle okazało się, że nie mam co ze sobą zrobić ok. godz 7 do
9. I ten golf idealnie się wkomponował w mój kalendarz.
Na tenisa było za wcześnie, bo kogo znajdziesz do tenisa
o tej porze? Wszyscy pracują(śmiech) A do golfa nie potrzebowałem towarzystwa. Tak 3-4 miesiące trenowanie
i zaczęło mnie to wciągać.
Czyli golf był takim sposobem na wypełnienie wolnego czasu bardziej, niż świadomym wyborem?
Tak, ale właśnie takim wartościowym wypełnieniem czasu.
Zawsze nakręcała mnie rywalizacja. Wiedziałem, że mam czas
od 7 do 9 i chciałem go wykorzystać dla siebie. Po 4-5 miesiącach pracy na drivingu, kiedy wybiłem kilka tysięcy piłek,
stwierdziłem, że chcę już wejść na pole golfowe. A dalej to już
samo poszło. Rywalizacja, fascynacja możliwością doskonalenia swojej techniki uderzania, ustalanie taktyki, dobieranie
odpowiedniego kija…od tego czasu rakieta tenisowa już jest
bardzo zakurzona. Teraz czas jesień-zima mam wypełniony
przez hokej, a wiosna-lato przez golf. Rozmawialiśmy wcześniej o Szwecji…to nie jest przypadek, że w latach 90. na 100
mieszkańców, właśnie tam była największa ilość graczy w golfa
na świecie. Tam chyba co 9. człowiek grał w golfa. To nie jest
przypadek, że Michel Jordan, Wayne Gretzky, Charles Barkley,
Mikel Phelps, Rafael Nadal, Ivan Lendl, Mark Wahlberg grają
w golfa. To nie jest przypadek, że tych kilku sportowców
wymienionych wcześniej, którzy mieli ekstremalne emocje
w dyscyplinach, które uprawiali, trafili do golfa.

Twoją pasją, poza hokejem, jest golf.
Tak. Golf ’przyszedł’ do mnie 6…7 lat temu. Ale ten czas
leci(śmiech)

Ludzie często myślą, że golf to snobizm.
Ja myślałem dokładnie tak samo. Dlaczego ludzie
grają w golfa? Bo mają czas. Ktoś kto pracuje od 9. do
17., trudno mu będzie grać w golfa, chyba że w weekend. Dodatkowo w Polsce pola golfowe są oddalone
od miast. W Sztokholmie jest 40 pól golfowych, a to
nie jest Portugalia.(uśmiech) W Toronto jest kilkadziesiąt, na Marbelli jest ok. 60. W tych miejscach
praktycznie mijasz pola golfowe jadąc do pracy czy
do szkoły. Dlatego ludziom w Polsce wydaje się, że to
jest snobistyczny sport, bo tych pól jest bardzo mało.

A gdzie się zaszczepiłeś tym sportem?
Z golfem miałem styczność już dużo wcześniej. Jak wyjechałem do Szwecji, wszyscy tam grali w golfa w latach 90.
Jak pojechałem do Kanady czy do Stanów, wszyscy grali
w golfa. Bardzo mnie to dziwiło. Nie rozumiałem tych ludzi, jak golf może wnosić jakiekolwiek emocje zarezerwo-

W Czechach jest 5 razy więcej niż w Polsce!
Dokładnie, tam jest ponad 100 pól golfowych, a porównaj obszarowo te dwa kraje! A są ślady, że w Polsce ponad 100 lat temu funkcjonował golf, nawet
na Mokotowie było pole, z którego później zrobiono
lotnisko bojowe.
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Gdzie w Polsce można Cię spotkać na polu golfowym?
Głównie w okolicach Warszawy, czy to Sobienie Królewskie, Rajszew czy Lisia Polana. Tutaj mam wybór. Ale
często grywam też na pięknych polach takich jak: Rosa
w Częstochowie, w Gdyni, we Wrocławiu-Toya czy Gradi
Golf, w Krakowie-Volley, w Choszcznie-Modry Las…
i oczywiście w Szczecinie-Binowo. W Polsce jest wiele
wyjątkowych miejsc, na których warto zagrać.
Wiem, że regularnie grywasz w golfa z Jurkiem
Dudkiem i Tomkiem Iwanem, z kim jeszcze?
Mateuszem Kusznierewiczem, Zbyszkiem Bońkiem,
chłopakami z Ani Mru Mru, Krzysiem Materną, Robertem
Rozmusem, Mateuszem i Michałem Ligockimi…
Organizujecie mistrzostwa Polski artystów, tak jak
ma to miejsce w tenisie?
Było by nas 20 osób, także to jeszcze nie jest ten kaliber
(uśmiech) Ale rozgrywamy turniej WGC w kategorii
Celebrities, którego zwycięzcy jeżdżą na turnieje międzynarodowe, w ubiegłym roku miało to miejsce w Turcji,
wcześniej w RPA.
Zamykając klamrą wątek Szwecji, jest coś co w tym
kraju szczególnie Ci się podoba?
Chyba najbardziej ich jakość życia, cierpliwość, wolniej jeżdżą samochodami, a przy mniejszym zaludnieniu powoduje to mniejsze korki, dbałość o ekologię. Mentalnie są
bardzo rozwinięci, zarówno sportowo, filmowo, muzycznie ale też od strony służby zdrowia. Jedyne czego im nie
możemy zazdrościć, to faktu, że mają albo bardzo jasno
w ciągu lata, albo bardzo ciemno w ciągu zimy.
I podatków…
Zawsze jest coś za coś. Jeśli masz wysoki poziom życia,
musi to z czegoś wynikać. Oni mają świadomość, na co
idą te podatki i wiedzą, że warto je płacić, bo to wraca
do nich w postaci jakości dróg, służby zdrowia, poziomu
szkolnictwa. Tam nie stoisz w kolejkach w urzędzie, tylko
umawiasz się na godzinę, i jesteś obsłużony. Coś za coś!
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Szwecja to jeden z wzorcowych krajów świata.
Absolutnie!
Bywasz regularnie?
Ostatni raz byłem na weselu mojego serdecznego
kolegi, Matsa Sundina….kilka lat mnie tam nie było,
ale planuję wyjazd właśnie w tym roku.
Ulubione miejsca?
Jest ich mnóstwo. Uwielbiam Sztokholm i wokół niego
setki małych wysepek, gdzie można odpocząć i genialnie zjeść idealnego szwedzkiego śledzia, owoce morza,
czy köttbullar albo gravlax med senap sås, czyli dwa
szwedzkie klasyki.

NA DRUKU
ZNAMY SIĘ
NAJLEPIEJ!
PROJEKTY | DRUK | INTROLIGATORNIA

Talar Du svenska, ännu (uśmiech)
Ja. Ja talar svenska mycket bra!!! Men inte träna
så ofta (śmiech).

Mariusz Czerkawski

urodził się 13 kwietnia 1972 w Radomsku.
Najbardziej znany polski hokeista. Karierę zaczynał w polskim klubie GKS Tychy. Przez wiele lat był
zawodnikiem czołowych klubów ligi NHL i najlepszych
klubów Europy. Dzięki dobrej grze w pierwszej połowie
sezonu 1999/2000, został powołany przez władze
NHL do historycznego 50. meczu gwiazd NHL All Stars
Game, który odbył się 6 lutego 2000 roku w Toronto.
Wykładowca, komentator sportowy, uczestnik debat
publicznych. Juror konkursów telewizyjnych, uczestnik programów rozrywkowych, grał w wielu filmach
i serialach telewizyjnych. 21 czerwca 2004 roku za
wybitne zasługi dla rozwoju hokeja na lodzie oraz
za osiągnięcia w działalności społecznej prezydent
Aleksander Kwaśniewski nadał Czerkawskiemu Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
W 2009 roku zdobył Superchampiona w plebiscycie
„Przeglądu Sportowego” i TVP za całokształt kariery
oraz „Złoty Krążek” od dziennikarzy TVP Sport, Magazynu Hokej i portalu Sport24.pl w uznaniu za całokształt kariery i działalność na rzecz rozwoju hokeja
w Polsce.
W lipcu 2012 roku biegł ze zniczem olimpijskim przed
Olimpiadą w Londynie.
We wrześniu 2012 roku ukazała się książka „Życie na
lodzie”.
W październiku 2012 roku został powołany na
funkcję team leadera reprezentacji Polski na turniej
kwalifikacyjny do Zimowych Igrzysk Olimpijskich
2014 w Soczi.
Wciąż wspiera polski hokej, jako doradca prezesa
Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.

FOLDERY | KATALOGI | CZASOPISMA
KSIĄŻKI | KALENDARZE | TECZKI
PLAKATY | ULOTKI

poldruk.com.pl

26 16
664 26 06
74664

58-309 Wałbrzych
ul. Wrocławska 39a

VOUCHER

ten voucher uprawnia do 10% rabatu
w naszej drukarni*

*voucher ważny do 30.06.2016
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No dobrze, a dlaczego pięć razy z rzędu nie było mocnych
na Justynę Kowalczyk? Czy biegi narciarskie są bardziej
popularne od lekkoatletyki?
Popatrzmy spokojnie. 81. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Telewizji Polskiej na 10-ciu najlepszych sportowców
Polski miał dwoje faworytów: Anitę i Roberta.
Atutem Anity była wymierność sukcesów. W 2015 roku
zdobyła tytuł mistrzyni świata z miażdżącą przewagą
nad rywalkami i poprawiła własny rekord świata w rzucie
młotem osiągając symboliczny wynik 81 metrów i 8 centymetrów. „Symboliczność” polegała na złamaniu bariery
80 metrów i to o ponad metr. Dodajmy jeszcze, że Polska
posiada obecnie tylko ten jeden rekord świata w sportach
olimpijskich.

WYGRAŁ
Dlaczego Robert

z Anitą?

Tekst: Przemysław Babiarz / TVP
Zdjęcia: Przegląd Sportowy

„

Na pierwszy rzut oka to zbyt proste pytanie. Robert Lewandowski
jest przecież gwiazdą futbolu, najpopularniejszego sportu na świecie.
Anita Włodarczyk uprawia rzut młotem, nie najpopularniejszą
konkurencję tracącej na popularności lekkoatletyki. Wynik
rywalizacji był więc dziecinnie łatwy do przewidzenia.
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Co przemawiało za Robertem? Na pewno nie historia
Plebiscytu. Piłkarz wygrał go wcześniej właściwie tylko raz
w 1982 roku. Podkreślam „właściwie” bo Wacław Kuchar,
który zwyciężył w 1926 roku uprawiał kilka dyscyplin na
poziomie reprezentacji Polski. Takie to były romantyczne
czasy. Pozostańmy zatem przy triumfie Zbigniewa Bońka.
Polska zajęła trzecie miejsce w mistrzostwach świata, a on
był postacią numer jeden tamtej reprezentacji. Belgom
strzelił hat-tricka, a gdy nie mógł wystąpić w półfinale
z Włochami drużyna straciła połowę mocy. Nb. w 10-ce
Plebiscytu sprzed 33-ch lat znalazło się jeszcze dwóch piłkarzy- Grzegorz Lato i Andrzej Buncol a w walce o pierwsze miejsce Boniek pokonał (podobnie jak Lewandowski)
lekkoatletkę -płotkarkę Lucynę Kałek.
Czy osiągnięcia dzisiejszej reprezentacji Polski w piłce
nożnej są porównywalne do sukcesu sprzed 33 lat? Zestawmy awans do finałów mistrzostw Europy, w których
uczestniczy połowa krajów Starego Kontynentu z trzecim
miejscem na świecie. Dysproporcja jest jaskrawa. Ale za
Lewandowskim przemawia coś innego. Coś co sprawia, że
jego pozycja w sercach i głowach Polaków wcale nie jest
słabsza niż przed laty Bońka. Robert stał się synonimem
sukcesu polskiego futbolu. Sukcesu, którego właściwie
jeszcze nie ma, ale na który jest ogromne zapotrzebowanie. A jeśli wzrasta popyt, rośnie też cena – wartość.
Lewandowski królem strzelców eliminacji Euro 2016. Lewandowski gwiazdą Bayernu Monachium-jednego z najmocniejszych klubów świata. Lewandowski strzela 5 goli w 9 minutto przecież odpowiednik rekordu świata. Wystarczy?
Nie. To wszystko nie wystarczyłoby, aby wygrać Plebiscyt.
Przecież i rok, i dwa lata wcześniej Lewandowski był już
znakomity a jednak zajmował raz piąte, raz dziewiąte
miejsce. O co więc chodzi? O rolę w serialu. Tak, tak. Serial
jest tu słowem- kluczem.
Żyjemy w świecie nadmiaru przekazu, w świecie wypełnionym po brzegi informacjami.
W naszej świadomości utrwala się tylko to co często powtarzane. Zdarzenia sporadyczne łatwo ulegają zatarciu.
W telewizjach królują seriale. W poprzednich latach ten
Diamond’s Club business magazine wiosna 2016

Adam Nawałka
Trenerem Roku

Otylia Jędrzejczak
odbiera SUPERCHAMPIONA

W kategorii „Niepełnosprawny
sportowiec roku” statuetkę
odebrał Bartosz Tyszkowski
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Czesław Lang z żoną

Andrzej Fonfara

z Lewandowskim w roli głównej przegrywał z tym, w którym grała Justyna Kowalczyk, albo Kamil Stoch. W zimie
częściej siedzimy przed telewizorem. Ale sukcesy polskiej
sportowej zimy skończyły się, przynajmniej na razie. Zrobiło się miejsce dla serialu Lewandowskiego.

A co z Anitą? Ona gra główną rolę w filmie dla koneserów.
Mówimy o niej kilka razy do roku. O Robercie kilka razy
w tygodniu.
A potem był bal…

Anna Lewandowska w towarzystwie
Włodzimierza Szaranowicza i Michała Pola

Otylia Jędrzejczak
Jacek Kurski

Bal czas zacząć

Krzysztof ‚Diablo’ Włodarczyk
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Paweł Fajdek
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Mariusz
Czerkawski
z małżonką
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Cezary Kucharski
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jaka jest, każdy widzi

Ola Herbst

„

Tekst: Piotr Białkowski
Zdjęcia: z archiwum Aleksandry Herbst

„Światem

rządzą pieniądze,
pieniędzmi mężczyźni
a mężczyznami
kobiety.”

„

„Światem rządzą pieniądze, pieniędzmi mężczyźni
a mężczyznami kobiety.” Co do dwóch pierwszych
stwierdzeń, nie mam pewności, jeśli chodzi o to dotyczące władzy kobiet nad facetami, wiem z autopsji że ma
miejsce, a już na pewno w przypadku Aleksandry Herbst,
która jest Panią i Władczynią rodzaju męskiego, a od
następnego artykułu również i tej rubryki w magazynie
DiamondsCLUB!!!
Póki co jednak, jeszcze JEJ tu nie ma i to mnie właśnie
przypadło w zaszczycie zaprezentowanie Tobie, drogi
czytelniku jej skromnej osoby. A skoro mam taką okazje,
to trochę się porządzę, trochę ponabijam i podokuczam.
Niestety inaczej nie umiem.
O Olce można powiedzieć wiele prawd i kłamstw, ale jedno
jest niepodważalne, zdecydowanie ma poczucie humoru
i ogromny dystans do siebie samej, z czego korzysta przy
każdej okazji.
Modeling towarzyszył Oli przez większość życia i tak jest
do dnia dzisiejszego.
Cholernie zdolna bestia. Nie tylko pięknie uśmiecha sie do
obiektywu, ale wyśmienicie sprawdza się zarówno w roli
matki jak i córki. Bo modeling to nie tylko sesje zdjęciowe
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i pokazy mody. To również gra aktorska i występowanie
w reklamach i produkcjach filmowych. Sam zajmowałem
się tym przez 10 lat i wiem, żeby być w tym dobrym, trzeba to naprawdę kochać.
Ambicja i zaangażowanie pozwoliły Oli zawojować nie
tylko rynek polski. Również Europa nie jest jej straszna.
Zna się na tym co robi. Kocha to co robi. Jest w tym dobra!
Koniec kropka!
Nie, nie musisz mi wierzyć na słowo. Wystarczy że zajrzysz na facebookowy funpage Modelki i przekonasz się
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na własne oczy. Setki zdjęć, dziesiątki projektów i wszystkie mówią same za siebie.
Tak tak…ta rubryka w magazynie DiamondsCLUB przypadła zawodowcowi!
Jak to bywa, w każdym chyba zawodzie, jeśli chcesz robić
karierę musisz się temu poświecić.
Czy warto TU zaglądać? Ja myślę że warto! Tym bardziej,
jeśli przebrnąłeś przez mój/ten tekst, możesz się spodziewać że będzie juz tylko lepiej…”
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„

Dziamski Concept Rest to firma stworzona przez pasjonatów
kuchni, smaków, aromatów i designu. Patryk Dziamski – założyciel
marki, która zajmuje się doradztwem w zakresie planowania,
wdrażania oraz prowadzenia restauracji.
Wykorzystując długoletnie doświadczenie i umiejętności, elastycznie
dopasowuje się do potrzeb każdego klienta, gwarantując sprawne
funkcjonowanie Państwa restauracji.

PATRYK DZIAMSKI
•
•
•
•
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Uczestnik 4 edycji programu Top Chef. Juror L’Art de la cuisine
Martell 2016.
Menager kuchni Kina Kulinarnego Transatlantyk 2013, 2014
oraz 2015 r.
Współautor książki „Lekcje smaków” skierowanej do szkół
gastronomicznych.
Juror techniczny konkursu kulinarnego Trendy Chef 2014
w Bydgoszczy oraz Juror degustacyjny konkursu Dorszowe
Żniwa 2014r. w Gniewie.

Diamond’s Club business magazine wiosna 2016

•
•
•
•
•
•

„

Juror w konkursie Trendy chef 2014 oraz 2015r.
Juror w konkursie Dorszowe Żniwa 2015r.
Juror w konkursie Primerba Cup 2015r.
Szef kuchni, doradca kulinarny nastawiony na odkrywanie
nowych trendów kulinarnych.
Od 4 lat zaangażowany w nauczanie praktyczne w szkołach
o profilu gastronomicznym.
Właściciel Dziamski Culinary Studio oraz Dziamski Concept
Rest. Kucharz – Odkrycie roku 2015r według Poland 100 Best
Restaurants. Reprezentant narodowej kadry Polski – Erfurt
2016r.
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Kursy dla kucharzy sieci Accor: Mercure Gdańsk,
Mercure Poznań, Novotel Kraków City West.
Twórca karty i mendażer otwarcia restauracji„Alchemia” w hotelu Alhambra
(www.alhambra.pl).
Uczestnik warsztatów zawodowych w najlepszej
szkole w Barcelonie „Hofmann Escuela de
Hostelaria” w 2011 i 2012 roku.
Uczestnik „Taste of Christmas” w Londynie
w 2011 roku.
Trener „Gastronomia na obcasach” Polagra
Food w Poznaniu w 2011 roku.
Uczestnik „Madrid Fusion” w Madrycie
w 2013roku. gdzie miał okazję uczestniczyć
w prelekcjach u takich sław światowej gastronomi jak:
Jordi Roca – El Celler de can Roca, 3gwiazdki
michelin, najlepsza restauracja świata w 2013r.
Andoni Luis Aduriz- Mugaritz, 3 gwiazdki
Michelin.
Jordi Butron – Espai Sucre – restauracja cukiernicza w Barcelonie.
Uczestnik stażu w Cadilac we Francji
w 2013roku. Uczestnik eliminacji WACS GLOBAL COMPETITION 2013r.

Mus z pstrąga potokowego, nori,
wasabi, kawior ze ślimaka, szpinak
Amouse bouche – rozpoczynający
kolację degustacyjną

Suszony comber z sarny wcześniej
marynowany w rozmarynie, jałowcu
i soli morskiej, jeżyna, grzyby leśne
Amouche bouche – rozpoczynający
kolację degustacyjną

Lody z kalafiora z wanilią, limetką
i miętą, puder z topinamburu,
oliwa koperkowa
Jedno z dań menu degustacyjnego
serwowane jako niespodzianka po
daniu rybnym.

Tatar z polskiej wołowiny z gorczycą
i piklami, jeżyna, borówka czerwona,
szalotka, kawior z dzikiego pstrąga
Przystawka zimna – można wykorzystać
równieź dym wędzarniczy do
podkreślenia wytrawności mięsa

Od 2009 r. podróżuje po Europie i kształci się u najlepszych szefów kuchni.
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Zupa ziemniaczana z pieczonym porem i świeżym majerankiem, puree, chipsy ze
słodkich ziemniaków, ślimaki
Zupa serwowania w dzbanuszku tak aby garnisz był widoczny na talerzu.
Kelner łączy składniki zupy przy stoliku.

komunie • chrzciny • wesela • bankiety
Markowe modele zastaw oraz profesjonalny sprzęt gastronomiczny

wypożyczymy • przywieziemy • odbierzemy
Wypożyczalnia Gastronomiczna
80
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Oskar
Centrum Turystyki

lider turystyki autokarowej
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Redakcja: Centrum Turystyki Oskar, działajqce na
rynku od 1998 r., zajmuje się przede wszystkim
turystyką autokarową. Jak prezentuje się Państwa
flota?
dr Robert Waloch/ v-ce Prezes Zarządu Centrum Turystyki Oskar: Imponująco. Posiadamy 14 nowych autokarów
wyprodukowanych w latach 2014 - 2015, a na rok 2016
planowane są dalsze zakupy. W naszej flocie znajdują się
zarówno autokary piętrowe przewożące od 79 do 91 pasażerów, jak i jednopokładowe mieszczące od 44 do 67 osób.
Są też autokary super luksusowe z multimedialnym syste
mem rozrywki w postaci dotykowego ekranu znajdującego
się przy każdym siedzeniu z indywidualnym sterowaniem
treścią.
Co będzie można znaleźć w Państwa ofercie na rok
2016? Czy możemy spodziewać się jakichś nowości
w porównaniu z ubiegłym rokiem?
Z pewnością poszerzona zostanie oferta wycieczek
objazdowych spowodowana zwiększającą się z roku na
rok liczbą klientów naszego biura korzystających z tej
formy wypoczynku. Będą tam tak atrakcyjne objazdówki
jak Bawaria, Paryż z Szampanią i Loarą, Podlasie wraz
z Litwą, przejazd śladami wina po Mołdawii czy północne
wybrzeże Adriatyku. Z innych ciekawych ofert proponujemy naszym klientom takie wyjazdy, jak holenderski
Festiwal Tulipanów połączony z wizytą na farmie serów
i zwiedzaniem Amsterdamu czy podróż do Lego-landu.
Zainteresowanych naturą wysyłamy nad Wodospad
Rheinfall i Wyspę Kwiatów Mainau, a fanów europejskich
miast na podróż po Piwnej Pradze oraz do Budapesztu
wraz z kąpielami termalnymi.
Nowością będzie też ekskluzywny produkt Premium
Elite dla Chorwacji i Albanii. Tego typu wyjazdy
będą realizowane autokarem ze wspomnianym już
multimedialnym systemem rozrywki z dotykowym
ekranem przy każdym siedzeniu zapewniającym
indywidualne sterowanie treścią, czyli filmami,
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muzyką i grami zgodnie z własnymi preferencjami.
Autokary te są wyposażone w wygodne fotele z regulacją oparcia i podnóżka, powiększoną przestrzenią
między siedzeniami dającą dużo więcej miejsca na
nogi oraz darmowym WiFi na terenie Polski. Podróżni
będą mieli możliwość rezerwacji wybranego miejsca
w autokarze. W czasie podróży będą mieli wybór darmowych gorących napojów, wypożyczenie ładowarki
typu power-bank oraz skorzystanie z usług dodatkowych takich jak rezerwacja taksówki czy pomoc
w sprawdzeniu połączeń dojazdowych. Gwarantujemy
również, że podróż odbędzie się bez przesiadek, a sam
czas przejazdu będzie się odbywał w trybie EXPRESSBUS i będzie skrócony w porównaniu ze standardową
ofertą. Tego typu wyjazdy odbywać się będą z pięciu
polskich miast: z Warszawy, Poznania, Wrocławia,
Łodzi i Katowic.
Jakie kierunki będą hitami w 2016 r.? Jak wygląda
sprzedaż oferty first minute?
Analizując dotychczasową sprzedaż, można powiedzieć,
że hitami będą jak co roku Bułgaria i Chorwacja, notujemy
również coroczny wzrost liczby turystów wybierających
się do Albanii.
Jeśli chodzi o ofertę first minute, to ta sprzedaje się
bardzo dobrze. Obecnie Klientom oferujemy nawet 30%
zniżki, a wolumen sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrósł o ponad 35%.
Czym Centrum Turystyki Oskar wyróżnia się na
polskim rynku?
Nasze biuro wyróżnia się z pewnością tym, że zapewnia
swoim klientom podróż w luksusowych warunkach, nowymi autokarami. Mamy również w swojej ofercie kierunki,
do których inne biura nie organizują wyjazdów. Swego
czasu byliśmy prekursorami takich kierunków wyjazdo
wych jak Czarnogóra czy Albania, gdzie jako pierwsi
wysyłaliśmy wczasowiczów na dużą skalę.
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DUŻY KRAJ, MAŁO LUDZI
Stolica: Sztokholm
Język: szwedzki; powszechna znajomość angielskiego
Ludność: 9,8 miliona
Powierzchnia: 407 000 km2, piąty co do wielkości kraj
Europy
Gęstość zaludnienia: 23,5 mieszkańca/km2
Ustrój polityczny: demokracja parlamentarna, monarchia
konstytucyjna
Waluta: korona szwedzka, SEK
PKB per capita (2014): 403 000 SEK
Długość życia w latach: mężczyźni 80 lat, kobiety 83,7 lat
Religia: Kościół ewangelicko-luterański; w praktyce kraj
ma bardzo świecki charakter
Numer kierunkowy: +46
Strefa czasowa: GMT +1
PRZYDATNE LINKI
sweden.se Oficjalna strona Szwecji
scb.se Dane statystyczne dot. Szwecji

10 rzeczy,
które trzeba wiedzieć o Szwecji

„

97% szwedzkiego terytorium jest niezamieszkane! Szwecja posiada
29 parków narodowych i prawie 4000 rezerwatów przyrody. Poza
obszarami chronionymi obowiązuje allemansratten, czyli unikatowe
dla Szwecji prawo o publicznym dostępie, na mocy którego można
w sposób swobodny korzystać z natury, rozbijać biwaki, zbierać
jagody, grzyby czy kwiaty, pod warunkiem że nie są to gatunki
chronione. Podstawowa zasada brzmi: „Nie zakłócaj i nie niszcz”.

PRZYDATNE LINKI
government.se Strona szwedzkiego rządu
riksdagen.se Strona szwedzkiego parlamentu

„

Niniejszy materiał powstał we współpracy z Ambasadą Królestwa Szwecji w Polsce.
86

2

DEMOKRACJA
Interesy wszystkich obywateli kraju reprezentuje
349 członków szwedzkiego parlamentu. Wybory parlamentarne odbywają się co cztery lata,
a po nich zostaje wyłoniony nowy rząd. Przewodniczący
parlamentu zgłasza kandydata na nowego premiera, a ten
następnie nominuje swoich ministrów. Obecnie funkcję
Prezesa Rady Ministrów sprawuje Stefan Lovfen, lider
Socjaldemokratów.
Głową państwa jest w Szwecji monarcha, obecnie król Karol XVI Gustaw. Formalnie nie posiada on żadnej władzy
i pełni funkcję jedynie czysto reprezentacyjną.
Konstytucja Szwecji opiera się na czterech podstawowych
aktach prawnych. Są nimi:
Instrument Rządzenia
Ustawa o sukcesji
Ustawa o wolności prasy (w tym zasada publicznego dostępu do oficjalnych dokumentów)
Ustawa zasadnicza o wolności słowa
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POKÓJ OD 200 LAT
Około 100 000 lat temu terytorium Szwecji
skute było lodem. Wraz z ustępowaniem powłoki
lodowej zaczęli pojawiać się tu pierwsi przybysze.
Na mapie świata Szwecja pojawiła się około 1000 roku
w wyniku odbywanych przez wikingów wypraw i dokonywanych przez nich podbojów.
Przez kolejne stulecia szwedzka gospodarka była systematycznie drenowana przez prowadzących wojny królów
oraz w następstwie walk o władzę. Pokój nastał dopiero po
wojnach napoleońskich (1803-1815). Wraz z nim rozpoczął się proces uprzemysłowienia i transformacji biednego
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narodu chłopów w innowacyjny kraj wysokich technologii,
jakim Szwecja jest dzisiaj.
Szybki rozwój kraju możliwy był dzięki kilku czynnikom,
m.in. dzięki pokojowi, dostępowi do surowców naturalnych, takich jak ruda żelaza i drewno, wydajnej infrastrukturze, obowiązkowi szkolnemu, opiece socjalnej finansowanej z podatków oraz obecnie powszechnemu dostępowi
do Intenetu.
PRZYDATNE LINKI
historiska.se Muzeum Historii Szwecji
ajtte.com Muzeum poświęcone Samom i górom Szwecji

4

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI
Szwecja dąży do zapewnienia wszystkim obywatelom równych praw; nikt nie powinien być dyskryminowany ze względu na płeć, pochodzenie
etniczne, orientację seksualną, przekonania polityczne
oraz/lub religijne bądź z powodu niepełnosprawności
fizycznej, umysłowej czy intelektualnej. Ochrona powyższych praw leży w gestii rzecznika ds. równości. W rankingach międzynarodowych dotyczących równości płci
Szwecja znajduje się w czołówce.
KILKA KLUCZOWYCH DAT Z HISTORII RÓWNOUPRAWNIENIA
1845: Kobiety otrzymują te same prawa dotyczące dziedziczenia co mężczyźni.
1921: Kobiety uzyskują prawo głosu i ubiegania się o wybór na urząd.
1944: Legalizacja relacji homoseksualnych.
1974: Oboje rodzice otrzymują prawo do urlopu rodzicielskiego.
1994: Osoby z niepełnosprawnością uzyskują na mocy
nowej ustawy równe prawa do prowadzenia niezależnego życia.
2009: Legalizacja małżeństw homoseksualnych; wprowadzenie ustawy o przeciwdziałaniu dyskryminacji.
PRZYDATNE LINKI
do.se Rzecznik ds. równości
handisam.se Szwedzka Agencja ds. Koordynacji Polityki
dotyczącej osób niepełnosprawnych (Handisam)

5

NATURA DLA WSZYSTKICH
Czy wiecie, że 97% szwedzkiego terytorium jest
niezamieszkane? Szwecja posiada 29 parków
narodowych i prawie 4000 rezerwatów przyrody. Poza obszarami chronionymi obowiązuje allemansratten, czyli unikatowe dla Szwecji prawo o publicznym
dostępie, na mocy którego można w sposób swobodny
korzystać z natury, rozbijać biwaki, zbierać jagody,
grzyby czy kwiaty, pod warunkiem że nie są to gatunki
chronione. Podstawowa zasada brzmi: „Nie zakłócaj
i nie niszcz”.
W Szwecji występują cztery pory roku, których przebieg
na północy i na południu kraju różni się znacząco. Rekor87
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dowe temperatury to -53*C w lutym na dalekiej północy
i +38*C w czerwcu na południu; średnia dla całego kraju
wynosi około -8*C oraz +10*C. Na północ od koła polarnego warunki związane ze światłem dziennym są ekstremalne: przez 32 dni zimną panuje tam kompletna ciemność,
a przez 32 w czerwcu i lipcu przez całą dobę jest widno.
Jednak niezależnie od panującej pogody Szwedzi uwielbiają spędzać czas na łonie natury. Być może właśnie dlatego
Szwecja stała się krajem ludzi tak świadomych środowiska
naturalnego. Dzieci poznają zasady recyklingu, zanim nauczą się chodzić, a Szwecja wyjątkowo aktywnie uczestniczy w globalnym wysiłku na rzecz wypracowania przyszłych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju.
PRZYDATNE LINKI
sverigesnationalparker.se Parki narodowe Szwecji

6

SYSTEM SOCJALNY OPŁACANY Z PODATKÓW
Prawie wszyscy pracujący lub mieszkający w Szwecji podlegają szwedzkiemu systemowi ubezpieczenia społecznego. System ten obejmuje takie
uprawnienia, jak prawo do płatnego urlopu rodzicielskiego, dopłat do dziecka czy zasiłku chorobowego w przypadku chorób przewlekłych. Zarządzaniem wszelkimi zasiłkami i środkami pomocy społecznej zajmuje się szwedzka
Agencja Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczenie z tytułu
rodzicielstwa uprawnia do 480-dniowego płatnego urlopu
rodzicielskiego.
Szwedzi rynek pracy charakteryzuje się silną obecnością
związków zawodowych i pracowniczych. Wysokość płac
oraz uprawnienia urlopowe (minimalnie 25 dni) są regulowane przez umowy zbiorowe. Osoby poszukujące zatrudnienia mogą zgłosić się po pomoc i wsparcie do szwedzkiego Urzędu Pośrednictwa Pracy. Od większości osób spoza
Unii Europejskiej wymagane jest pozwolenie na pracę.
W celu uzyskania stosownej zgody i ewentualnego zatrudnienia zależy złożyć odpowiedni wniosek za pośrednictwem
Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej EURES.
PRZYDATNE LINKI
forsakringskassan.se Szwedzka Agencja Ubezpieczeń
Społecznych
arbetsformedlingen.se Urząd Pośrednictwa Pracy

7
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Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii; obywatele innych
państw zobowiązani są wnieść opłatę rekrutacyjną oraz
płacić czesne. Szwecja stawia także na innowacje i badania- co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że to
ojczyzna Nagrody Nobla. W 2012 roku na działalność badawczo- rozwojową przeznaczono 3,4% PKB, co jest kwotą
znaczącą w porównaniu z innymi krajami.
PRZYDATNE LINKI
skolverket.se Szwedzka Narodowa Agencja ds. Edukacji
nobelprize.org Oficjalna strona Nagrody Nobla
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WYLĘGARNIA GWIAZD
W latach 70. ubiegłego stulecia dzięki zespołowi
ABBA szwedzka muzyka pop trafiła na wszystkie
kontynenty. Od tamtej pory międzynarodowy rozgłos systematycznie zdobywa wiele szwedzkich projektów
muzycznych i producenckich, czyniąc ze Szwecji najwięk-

szego na świecie eksportera muzyki w relacji do PKB. Wszyscy znamy przecież takie marki jak Roxette, Ace of Base czy
Dr.Alban. Należy jeszcze wspomnieć o szwedzkim didżeju
muzyki house Aviciim i jego przeboju Wake Me Up z 2013
roku, który stał się międzynarodowym megahitem.
Jako naród miłośników filmu, Szwecja przez lata kojarzona była z Ingmarem Bergmanem (1918-2007), wybitnym

reżyserem i scenarzystą. Światowe uznanie zyskali też
tacy utalentowani twórcy, jak Roy Andersson, Ruben
Ostlund czy Anna Odell. Szwecja może poszczycić się także dokonaniami w dziedzinie filmu dokumentalnego, a nagrodzony Oskarem dokument z 2012 roku Searching for
Sugar Man w reżyserii Malika Bendjelloula (1977-2014)
jest tego znakomitym przykładem.
Dla niektórych szwedzka moda to głównie H&M. To prawda, że ta „sieciówka” popularyzuje dobry styl za niewielkie
pieniądze, jednak szwedzki cud modowy ma swoje źródło
w świecie dżinsu. To właśnie dzięki dżinsom takie marki
jak Acne, Nudie czy WeSC odniosły światowy sukces,
otwierając drzwi do sukcesu wielu innym niezwykle interesującym projektantom, np. Carin Wester, Idzie Sjostedt
czy Erikowi Bjerkesjo.
Innym sposobem na odniesienie sukcesu w świecie mody
jest uzyskanie najpierw statusu supergwiazdy tenisa, a potem przeniesienie swojej działalności w sferę mody, tak
jak uczynił to Bjorn Borg, jedna z wielu ikon szwedzkiego
sportu. Nie ulega wątpliwości, że Szwecja w ogóle jest
krajem miłośników kultury fizycznej. Prawie dwie trzecie
młodych ludzi między 10. a 18. rokiem życia co najmniej
raz w tygodniu uprawia jakąś dyscyplinę sportu. Być może
niektórzy z nich trafią kiedyś na poniższą listę:
10 SZWEDZKICH GWIAZD SPORTU WSZECH CZASÓW
(na podstawie rankingu szwedzkiego dziennika „Dagens
Nyheter”)
Bjorn Borg, tenis

Zlatan ‘Ibra’ Ibrahimović, piłka nożna
Jan-Ove Waldner, tenis stołowy
Annika Sorenstam, golf
Ingemar Stenmark, narciarstwo alpejskie
Carolina Kluft, siedmiobój

EDUKACJA DLA WSZYSTKICH OD 1842 ROKU
Bezpłatna edukacja dla wszystkich dzieci w wieku
od 6 do 19 lat stanowi jeden z filarów szwedzkiego
państwa opiekuńczego. W szkole stawia się na
kreatywność i myślenie krytyczne.
SZWEDZKI SYSTEM SZKOLNY
Przedszkole: 1-5 lat
Zerówka: 6 lat
Szkoła podstawowa: 6/7– 15/16 lat
Szkoła ponadpodstawowa (nieobowiązkowa): 15/16–
18/19 lat
Studia wyższe są bezpłatne dla obywateli Szwecji i pozostałych państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego
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Wybuchowa
„

kraje i terytoria

Wielkie umysły i ich wpływ na historię świata

Nagroda

O tym, że na materiałach wybuchowych można zrobić
biznes, wiedział już ojciec Alfreda, Immanuel Nobel.
Po narodzinach Alfreda w 1833 r. w Sztokholmie,
Immanuel wyjechał ze Szwecji do Petersburga, by
tam zająć się produkcją min. Jego biznes prosperował
coraz lepiej, więc wkrótce sprowadził do siebie rodzinę.

„

Ingemar Johansson, boks
Gunde Svan, narciarstwo klasyczne
Peter ‘Foppa’ Forsberg, hokej na lodzie

30 kwietnia Valborg/Noc Walpurgii; święto wiosny z ogniskami i śpiewem.

PRZYDATNE LINKI
kulturradet.se Szwedzka Rada Kultury
rf.se Szwedzka Konfederacja Sportu
ŚWIĘTOWANIE PRZEZ CAŁY ROK
Większość Szwedów na co dzień prowadzi świecki
tryb życia, niemniej wiele z corocznie obchodzonych świąt ma korzenie religijne. Wpływy z innych
stron świata sprawiają, że tradycje takie jak na przykład
ramadan stają się częścią dzisiejszego życia społecznego

9

KALENDARZ ŚWIĄT I OBCHODÓW
31 grudnia Nowy Rok
Marzec/kwiecień Wielkanoc
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10

Okolice 21 czerwca Midsommar; święto, podczas którego
wszyscy bawią się przy tradycyjnych potrawach, śpiewając
i tańcząc wokół udekorowanego słupa.(zdjęcia powyżej)
Sierpień Święto Raka: biesiada, której głównym przysmakiem są raki, często popijane sznapsem.
13 grudnia Św. Łucja, świętowana przed Bożym Narodzeniem w blasku świec i ze śpiewem.
24 grudnia Boże Narodzenie
PPRZYDATNE LINKI
sweden.se/culture-traditions Oficjalna strona Szwecji
nordiskamuseet.se Nordiska Musset

PAMIĘTAJ, ŻEBY
POWIEDZIEĆ
TACK!
Diamond’s Club business magazine wiosna 2016

Alfred kształcony był w domu przez prywatnych nauczycieli i wkrótce mówił już w pięciu
językach. Kiedy dorósł, wysłano go do Paryża,
by zdobywał tam praktyki. Nobel – pracując
w prywatnym laboratorium – poznał włoskiego chemika Ascanio Sobrero, wynalazcę
nitrogliceryny.
Nitrogliceryna wydała się Noblowi bardzo
ciekawym materiałem do badań – był to
płyn, do którego wybuchu mogło doprowadzić gwałtowniejsze wstrząśnięcie lub wyższa temperatura. Z tego też
powodu trudno było nitroglicerynę produkować i transportować. Po
powrocie do Szwecji Alfred postanowił się zająć produkcją tego materiału wybuchowego, który mógł być pożądany w przemyśle.
Wynalazca nie poddał się w swoich pracach, nawet kiedy w wybuchu
zginęło kilka osób – w tym jego najmłodszy brat, Emil. W związku
z tym tragicznym wydarzeniem zabroniono eksperymentów z nitrogliceryną w obrębie Sztokholmu, a Nobel musiał prowadzić swoje
doświadczenia gdzieś indziej – początkowo prowadził je na łodzi na
jeziorze Melar.
W fabryce nie obyło się bez kolejnych wybuchów. Wynalazca
wiedział, że należy opracować metodę, która pozwoli na bezpieczne
przechowywanie i transport tej niebezpiecznej substancji. Po wielu
eksperymentach, dość przypadkiem, okazało się, że nitroglicerynę
da się okiełznać, kiedy zmiesza się ją z ziemią okrzemkową. Jeśli ze
składników tych stworzy się pastę, można z niej formować wałeczki
i transportować znacznie bezpieczniej niż samą nitroglicerynę.
W ten sposób Nobel opracował dynamit i opatentował go w 1867
roku. Szwed opracował również zapalnik i detonator, a jego wynalazki wkrótce stały się pożądane na całym świecie – potrzebne były m.in.
do budowy kopalni, tunelów czy kolei – a takie inwestycje rozwijały
się w wieku pary i elektryczności bardzo prężnie.
Filie swojej firmy Nobel otworzył w blisko stu miastach w ponad 20 krajach i właściwie żył na walizkach, na co zwracał Wiktor Hugo, nazywając
wynalazcę „najbogatszym wagabundą Europy”. Do swojej śmierci Nobel
miał już na koncie 355 patentów. Bardzo skutecznie je kontrolował i –
choć kilku amerykańskim producentom udało się je obejść, modyfikując
nieco skład – z produkcji dynamitu czerpał niemałe zyski.
Diamond’s Club business magazine wiosna 2016

Ale wynalazek Nobla był wykorzystywany
także w celach innych niż pokojowe – do
produkcji min i bomb. Szybko doceniono
jego śmiercionośną siłę. Tylko w latach 188185 w Wielkiej Brytanii, głównie w Londynie,
doszło do eksplozji dwunastu bomb,
podłożonych przez irlandzkich bojowników
o niepodległość.
Gdy w 1888 roku podczas podróży do Francji
zmarł brat Alfreda, Ludwig Nobel, jedna
z francuskich gazet błędnie opublikowała nekrolog Alfreda. Zatytułowano go „Marszand śmierci nie żyje”, a głosił: „Dr Alfred Nobel,
który wzbogacił się na odkryciu sposobu, by zabijać więcej ludzi niż
kiedykolwiek i znacznie szybciej niż kiedykolwiek, zmarł wczoraj”.
Alfred Nobel zmarł osiem lat później, w 1896 r., pozostawiając po
sobie jeden ze sławniejszych spadków świata. W swojej ostatniej woli
polecił, by ze znacznej części jego majątku utworzyć fundusz, „z którego procenty każdego roku mają być rozdzielone w formie nagród
tym, którzy w roku poprzedzającym przynieśli ludzkości największe
korzyści”. Nobel postanowił, że nagrody przyznawane będą w pięciu
dziedzinach: fizjologii i medycyny, fizyki, chemii, literatury, a także
w zakresie działań na rzecz pokoju.
Do ustanowienia takiego funduszu skłonić mogła Nobla przyznana
jemu i jego ojcu nagroda Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk
– Letterstedtska priset. Grant ten, który bardzo Noblowi schlebił,
przyznano po opatentowaniu dynamitu, w uznaniu „ważnych odkryć
o praktycznym znaczeniu dla ludzkości”.
Ale kto wie, może omyłkowy nekrolog, w którym go uśmiercono,
także przyczynił się do tego, że Nobel – nie chcąc, by zapamiętano
go jako „marszanda śmierci”, lecz ze zgoła innych powodów – zapisał
w testamencie 94% swojego majątku na rzecz fundacji, która od 1901
r. przyznaje coroczne nagrody za najwybitniejsze odkrycia naukowe.
Dziwnie jest pomyśleć, że zawdzięczamy je fortunie zbitej po części
na produkcji ówczesnego środka masowej zagłady. Choć akurat to, że
gatunek ludzki potrafi wykorzystać własną kreatywność do masowego uśmiercania przedstawicieli swojego gatunku, nie jest chyba
szczególną winą Alfreda Nobla.
Źródło: wyborcza.pl
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Jak się czujesz w Polsce?
Polska bardzo mi się podoba, w szczególności Wrocław.
Chciałbym tu zarówno mieszkać jak i pracować jako
muzyk. Jednak nie wiem, co życie przyniesie i nie jestem w stanie powiedzieć, czy tu osiądę na stałe. Fakt, iż
założyłem duet z saksofonistą Ryszardem Żołędziewskim
pod nazwą Amager Art Duo sprawia, ze jeszcze bardziej
zacieśniłem więzi z Wrocławiem.
Ile lat miałeś, gdy pierwszy raz usiadłeś do fortepianu?
Dosyć późno, miałem już 14 lat. To, że jestem muzykiem
to po części zasługa mojej mamy, bo ona o tym marzyła.
Zapisała mnie na lekcje fletu, bo był w Szwecji taki obowiązek, ale to nie było to. Gdy jednak usłyszałem jak na
fortepianie gra 15-letnia dziewczyna, całkowicie zakochałem się w tym dźwięku. Pomyślałem, że skoro ona może,
to i ja się nauczę.

„

ze Szwecji?
I cóż, że

„

Carl Petersson

Moja determinacja oraz konsekwentne dążenie do postawionego
sobie celu sprawiło, że nie poddałem się, wręcz przeciwnie,
postanowiłem zrobić coś więcej, zareklamować się. Nagrałem na
płyty koncerty w moim wykonaniu i wysłałem wraz ze swoim CV
do różnych instytucji z propozycją współpracy. Poniesione przeze
mnie koszty na ten cel w wysokości około 5 tyś zł. były spore, biorąc
pod uwagę, że wówczas nie pracowałem, jednak wierzyłem, że
w krótkim czasie mój trud zostanie wynagrodzony.
Rozmawiał: Radosław Tracz
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Wysyłałem setki e-maili dziennie do
potencjalnych zainteresowanych osób,
dzięki którym mógłbym mieć zlecenia.
Nie zniechęciło mnie nawet to, iż
administratorzy zablokowali mi trzy
skrzynki mailowe, gdyż myśleli, że
moje wiadomości to spam(śmiech).

„

Mama Polka, tak?
Tak, moja mama jest Polką a tata Szwedem. Urodziłem się
w Lund w Szwecji, jednak wychowywałem się w Helsingborgu. Mieszkałem również w Goteborgu, Kopenhadze,
Izraelu, Pradze oraz w Krakowie.
W Krakowie robiłeś doktorat. Kto lub co było tematem?
Leopold Godowski, polski pianista i kompozytor, urodzony w Wilnie, który żył i koncertował na przełomie XVIII
i XIX wieku, jako najbardziej znany pianista na świecie
w tamtym czasie. Godowski pod koniec swojego życia był
wielkim orędownikiem promocji muzyki, jako narzędzia
do zjednywania ludzi różnych kultur. Według niego, dzięki
muzyce można było uniknąć wojen i nieporozumień
kulturowych.
Zaczynałeś przygodę z muzyką dosyć późno. Jak to
się stało, że dzisiaj jesteś światowej klasy pianistą
i koncertujesz na całym niemal świecie?
Gdy miałem 19 lat rozpocząłem studia w Goteborgu, a po
roku przeniosłem się na Muzyczną Akademię Królewską
do Kopenhagi. Z racji tego, iż moim nauczycielem w Danii
był Hiszpan semickiego pochodzenia, wyjechałem do
Izraela. Widziałeś film Whiplash?
Diamond’s Club business magazine wiosna 2016

Nie.
Zachęcam. Film otrzymał Oskara oraz mnóstwo nagród
na światowych festiwalach. Wspominam o tym filmie,
gdyż metody nauczania stosowane przez postać nauczyciela gry na instrumentach w Whiplash była bardzo
zbliżona do praktyk stosowanych przez mojego profesora
José Ribera, będącego bardzo znaną osobą. To właśnie on
postawił sobie za cel wysłania mnie do Akademii Królewskiej i robił wszystko, żeby samemu nie ponieść porażki
prezentując mnie swoim kolegom (śmiech). Podczas
studiów co roku wysyłał mnie do Izraela na bardzo intensywne praktyki muzyczne, efektem czego było otrzymanie przeze mnie dwóch dyplomów ukończenia studiów,
zarówno w Kopenhadze jak i Izraelu. To nie spowodowało
jednak, że miałem otwartą furtkę do sławy a telefon cały
czas dzwonił. Musiałem wtedy poważnie zastanowić się
nad moim życiem, szukając odpowiedzi na pytanie: co
zrobić z moją karierą? Propozycja szwedzkich urzędników abym zapisał się na kurs „Szukanie pracy” mający na
celu dostarczenie mi informacji na temat poszukiwania
możliwości na rynku nie była dla mnie zbyt atrakcyjna
(śmiech), gdyż nie chciałem pracować jako nauczyciel
w podstawówce. Czułem, iż moim powołaniem było przekazywanie swoich emocji przez muzykę podczas koncertów. Nie wiedziałem tylko, w jaki sposób otrzymać możliwość koncertowania. Wysyłałem setki e-maili dziennie
do potencjalnych zainteresowanych osób, dzięki którym
mógłbym mieć zlecenia. Nie zniechęciło mnie nawet to,
iż administratorzy zablokowali mi trzy skrzynki mailowe,
gdyż myśleli, że moje wiadomości to spam(śmiech).
Z powodu mojej niewiedzy, trud jaki wkładałem w pracę w celu możliwości dawania koncertów nie przekładał
się na oczekiwane efekty. Jednak moja determinacja

„

Od rana do nocy siedziałem przy
fortepianie. Wiedziałem, że muszę
w taki sposób przyzwyczaić palce do
grania, że kiedy podczas trudnego
tournee pamięć będzie mogła zawieść,
a do tego dojdzie jeszcze stres, to jedyne
co pozostanie to podświadomość, która
będzie automatycznie wykonywała to,
co zapamiętała podczas moich ćwiczeń

„

oraz konsekwentne dążenie do postawionego sobie celu
sprawiło, że nie poddałem się, wręcz przeciwnie, postanowiłem zrobić coś więcej, zareklamować się. Nagrałem na płyty koncerty w moim wykonaniu i wysłałem
wraz ze swoim CV do różnych instytucji z propozycją
współpracy. Poniesione przeze mnie koszty na ten
cel w wysokości około 5 tyś zł. były spore, biorąc pod
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uwagę, że wówczas nie pracowałem, jednak wierzyłem,
że w krótkim czasie mój trud zostanie wynagrodzony.
W 2007 roku po wysłaniu ogromnej liczby wiadomości
do wytwórni płytowych dostałem zlecenia na zagranie
4 koncertów. Podczas jednego z tych występów zostałem zauważony przez osoby z wytwórni sztokholmskiej, którzy zaproponowali mi nagranie płyty z Pilzeńską Orkiestrą Radiową w Czechach. Moje wykonania
bardzo spodobały się dyrektorowi tamtejszej orkiestry,
dzięki któremu otrzymałem kilka zleceń, i tak zaczęła
się lawina różnych propozycji, która sprawiła, że przeprowadziłem się do Pragi. Cały czas wysyłałem e-maile
z propozycją współpracy do potencjalnych zainteresowanych osób. Tak pojawiła się oferta z Vancouver w Kanadzie oraz ze stanu Nevada w USA, gdzie zaproponowano mi zagranie z tamtejszymi orkiestrami. W 2008
roku zagrałem 12 koncertów a rok później już 20. Od
3 lat mam około 30-40 koncertów rocznie, jednak cały
czas w wolnej chwili wysyłam e-maile z propozycją
współpracy. W tym roku jadę do Toronto oraz Buffalo,
gdzie zagram z Orkiestrą Symfoniczną. Cieszę się, że
moja kariera a zarazem pasja rozwijają się w dobrym
kierunku.
Lada chwila największa wytwórnia płytowa na świecie wyda Twoją najnowszą płytę.
Tak. Wytwórnia Naxos z Hong Kongu zdecydowała się na
wydanie mojej płyty. Za miesiąc pojawi się ona na rynku.
Grasz utwory Chopina. Myślałeś o udziale w konkursie chopinowskim?
Jestem za stary aby wziąć udział w tym konkursie. Uważam również, że wystąpienia tego typu nie do końca mają
pozytywny wpływ na rozwój muzyka. Wywołują rywalizację, gdzie większą uwagę zwraca się na zagranie utworu w ‘perfekcyjny’ sposób tak, aby wygrać niż pokazać
prawdziwe emocje.
Jakie masz cele na najbliższe miesiące?
Chciałem zagrać z dużą orkiestra symfoniczną w Stanach
Zjednoczonych i właśnie za kilka miesięcy to się stanie
w Buffalo. Kolejnym celem było zagranie tournee 12-14
koncertów. Doświadczyłem tego w Chinach w ubiegłym
roku, i dostałem ponowne zaproszenie do Chin. Otrzymałem również zaproszenie do Kanady na maj tego roku
a w planach mam wyjazd do Japonii. Wszystko jednak
w swoim czasie.
Utrzymujesz się z muzyki poważnej, co nie jest
łatwe. Tobie się to ’udaje’. Gdybyś miał zdefiniować
jakie cechy charakteru pozwoliły Ci osiągnąć ten
stan?
Najważniejsze to być sobą a nie udawać kogoś kim się nie
jest. Trzeba kochać i wierzyć w to co się robi! Oczywiście
każdy ma czasem chwile zwątpienia. Jednak determinacja, upór i konsekwentne dążenie do celu sprawiają, że
realizuje się zawodowo.
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Nigdy nie miałeś chwil zwątpienia?
Często mam takie chwile, nawet dzisiaj. Niekiedy są dni,
gdy wszystko udaje się idealnie, jednak momentami jest
„ pod górkę”. Taki stan trzeba wtedy przeczekać. To, że
jestem uparty nie jest wystarczające aby się realizować
muzycznie. Gdybym nie ćwiczył odpowiednio dużo, pracując cały czas, nie osiągnąłbym tego co mam.
Ile godzin dziennie ćwiczysz?
Zależy od dnia, choć to się waha pomiędzy 5 a 10 godzinami dziennie.
A jak wyglądał Twój dzień gdy się przygotowywałeś
do tournee po Chinach?
Od rana do nocy siedziałem przy fortepianie. Wiedziałem,
że muszę w taki sposób przyzwyczaić palce do grania, że
kiedy podczas trudnego tournee pamięć będzie mogła
zawieść, a do tego dojdzie jeszcze stres, to jedyne co pozostanie to podświadomość, która będzie automatycznie
wykonywała to, co zapamiętała podczas moich ćwiczeń.
Najlepszym rozwiązaniem dla umysłu jest ćwiczyć świadomie tak, by na koncercie o wszystkim zapomnieć i po
prostu grać! Gdy tylko człowiek zaczyna myśleć o tym jaka
jest kolejna nuta… często przegrywa!
Czyli kalendarz wypełniony na najbliższe miesiące.
W przyszłym tygodniu mam 2 koncerty w Czechach,
potem w Szwecji. Następnie kolejny raz jadę do Czech oraz
do Szwecji. W maju natomiast wylatuję do Kanady.
Jakiego argumentu użyłbyś, aby przekonać do słuchania muzyki klasycznej?
Jedyne co bym zrobił, to powiedział: „daj sobie szansę
posłuchać tej muzyki i pójdź na koncert”. Oczywiście
wszystko zależy od tego, na jaki koncert ktoś trafi. Jeśli
utwory trwają ponad pół godziny non stop, a słuchacz nie
będzie miał możliwości „złapania oddechu” to może być to
nużące. Osobiście staram się, by słuchacz na moich koncertach otrzymał nie tylko muzykę, ale przede wszystkim
by to był dla niego dobrze i miło spędzony czas. Stosuję do
tego wiele przerywników, czasem opowiadam o kompozytorach, a niekiedy wplatam różnego rodzaju anegdoty.
A jakaś najzabawniejsza lub najciekawsza historia
z twojego koncertowania?
Pamiętam mój koncert w najdroższym hotelu w Kanadzie-Trump Tower, gdzie doba kosztuje ponad tysiąc dolarów i to bez śniadania… Przyjechałem do hotelu piękną
limuzyną, wszedłem na salę, przywitał mnie sam Donald
Trump. Nie wiem, z jakiego powodu tam się pojawił. Został chwilę na koncercie, podczas którego podniósł kciuk
w górę w pozytywnym geście…. i poszedł.
Jak zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych,
zaprosimy go na kolejny Twój koncert, tym razem
do Wrocławia. (uśmiech) Bardzo dziękuje za rozmowę.
Dziękuję
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En bild säger mer än tusen ord

Helsingborg
Sztokholm

zdęcia Mateusz Molasy
www.mateuszmolasy.pl

Szwecja...
obraz to więcej niż tysiąc słów
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Sztokholm
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Kuchnia

na widelcu

„

skandynawska

Kuchnia skandynawska bazuje na prostych,
świeżych składnikach. Królują w niej
sezonowe warzywa i owoce, a większość
dań jest naprawdę łatwa do przygotowania.
Kilka przykładów tej kuchni zaproponował
czytelnikom DC, szef kuchni Ambasady
Szwedzkiej w Warszawie, Michał Godyń.
Bon appetit!!!

„

Räksmörgas – Sandwich z krewetkami
Składniki:
· Pieczywo razowe – świeże kromki, 4 szt.
· 40 g masła
· 4 jajka ugotowane na twardo
· 3 g świeżego kopru
· 1 cytryna
· 1 ogórek zielony
· 2 łyżki majonezu
· 10 g kawioru
· 400 g krewetek
zimnowodnych
w zalewie lub
parzonych
· 4 listki sałaty lollo
rosso
· 4 listki sałaty lollo
bianco
· Pomidor do dekoracji

damy na sałacie. Kolejną czynnością jest pokrojenie
ogórka w plastry i położenie na jajku. Resztę ogórka
pozostawiamy do dekoracji. Na ogórka układamy
krewetki (solidną porcję – ok. 75 g). Dekorujemy
wszystko ogórkiem, majonezem, świeżym koperkiem, pomidorem i cytryną. Smacznego!

Torskfilé med räkor och örtsas serverad med potatispuré
och ugnsbakade grönsaker
(Filet z dorsza z krewetkami i sosem ziołowym
podany na puree ziemniaków i pieczonymi warzywami)
Składniki:
· 800g filetu z dorsza atlantyckiego
· Sól, pieprz, cukier
· 200g masła
· 2 korzenie pietruszki
· 4 marchewki
· 100ml mleko
· 200g krewetek grenlandzkich zimnowodnych
· 30g świeżego korzenia chrzanu
· 1 cytryna
· 2 ząbki czosnku
· 50ml oliwy z oliwek
· 1 szt. gałki muszkatołowej
· 5 g kopru
· 5 g natki
· 5 g świeżej bazylii
· 600 g ziemniaków

i oliwę z oliwek. Wszystko miksujemy blenderem
na gładką masę. Sos gotowy.
Krewetki odsączamy z zalewy, ścieramy do nich
skórkę z cytryny, korzeń chrzanu i wszystko mieszamy.
Warzywa takie jak marchew myjemy i obieramy,
doprawiamy solą i pieprzem oraz cukrem. Mieszamy z odrobiną oliwy z oliwek, dodajemy posiekany
czosnek i wykładamy na blasze wyłożoną pergaminem. Wkładamy do piekarnika nagrzanego na 180200 stopni Celsjusza na ok. 15-20 min. Smacznego!

Filet z dorsza myjemy pod
zimną wodą, wycieramy
ręcznikiem papierowym,
porcjujemy po ok. 200g.
Doprawiamy solą, pieprzem
i odrobiną cukru. Odstawiamy na 20 min., aby mięso
ryby dobrze się połączyło
z przyprawami.
Puree z ziemniaków:
Ziemniaki obieramy. Następnie do garnka wlewamy
wodę, dodajemy ziemniaki,
łyżeczkę soli i gotujemy aż
będą miękkie. Następnie
odcedzamy, gorące jeszcze
ziemniaki wkładamy do
prasy i gnieciemy wszystkie ziemniaki przez prasę.
Doprawiamy solą, białym
pieprzem i gałką muszkatołową, mlekiem i masłem;
wszystko dokładnie mieszamy na jednolitą masę.

Masło i 1 łyżkę majonezu mieszamy do
uzyskania jednolitej
masy. Tak przygotowaną masą smarujemy kromki chleba,
układamy wcześniej umytą sałatę.
Następnie kroimy
w plastry jajko i ukła104

na widelcu

Kolejnym etapem jest sos
ziołowy:
Natkę, koper i bazylię myjemy, suszymy w ręczniku
papierowym i wkładamy
do naczynia. Dodajemy sól,
pieprz, cukier, sok z cytryny
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Kladdkaka
Skladniki dla 8-10 osob
75g masla
160g cukru
2 jajka
3 lyzki kakao
1 lyzeczka cukru waniliowego
1g soli
140g maki pszennej
Smietana 36% 0,5litr
Nastawić piekarnik do 150°C. Masło rozpuścić
w rondelku i wystudzić do temperatury pokojowej.
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Blaszkę lub patelnię wyłożyć papierem do pieczenia
Przygotować mikser i miskę. Do miski wbijamy
2 jajka, wsypujemy cukier, cukier waniliowy, sól
i wszystko dobrze mieszamy mikserem na średnich obrotach ok 1 min. Następnie dodajemy kakao i mieszamy ok.30 sek. Dodajemy mąkę i masło.
Mieszamy ok.1 min. Gdy wszytko jest juŻ dobrze
wymieszane, przelewamy wszystko do blaszki
z papierem do pieczenia i wkładamy do piekarnika
z termoobiegiem na ok 20-25min. Wyciągamy, studzimy i podajemy z ubitą śmietaną. Smacznego!
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Dla czytelników DC
ceny na Malediwach topnieją.
Zadzwoń i zapytaj o szczegóły.
Ilość promocyjnych voucherów ograniczona.
Tel.:+48 537 000 835
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www.chinahomelife.com.pl
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