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MicroWash

Kij MicroWash umożliwia szybsze i bardziej 
ergonomiczne mycie podłóg. Wystarczy napełnić kij 
odpowiednim roztworem. Eliminuje konieczność 
używania systemów wiaderkowych 
i kuwetowych.

Mop z mikrowłókna o najlepszych właściwościach w 
zakresie usuwania brudu i najniższym współczynniku tarcia. 
Spełnia najwyższe wymogi w odniesieniu do czyszczenia, 
higieny i ergonomii. W 100% rozszczepione i skręcone 
mikrowłókno, także we frędzlach. 
Podwójna warstwa mikrowłókna.

® MicroSweep Duotex Ergo

Unikalna mieszanka specjalnie dobranych włókien, które 
równie skutecznie absorbują płyn, co go rozprowadzają. 
Przeznaczony do sprzątania na mokro. Bardzo wysoka 
wydajność przy sprzątaniu. Spełnia najwyższe wymogi 
w odniesieniu do utrzymania czystości i higieny. Podwójna 
warstwa mikrowłókna.

®MicroWet Duotex

Wszystkie nasze wyroby i akcesoria powstają we własnych zakładach produkcyjnych w Polsce, 
dzięki czemu czas dostawy do klienta jest skrócony do minimum.

Produkty Micro System jako pierwsze uzyskały akceptację zgodnie z kryteriami Nordic Ecolabel 
®w wersji 2.0. Koncepcja Duotex  oparta jest na ekologicznych kryteriach i zakłada jak najmniejsze 

oddziaływanie na środowisko naturalne od etapu projektowania, poprzez produkcję do gotowego 
produktu. Obecnie nasza oferta produktów z mikrowłókien ze znakiem Nordic Ecolabel należy 
do najbogatszych na rynku.

Micro System Duotex AB
P.O Box 405

191 24 Sollentuna; SWEDEN
tel: +46 8 626 91 00

e-mail: contact@microsystemduotex.com
homepage: www.microsystemduotex.com

Tel.: +48 22 757 26 00
E-mail: info@duotex.com.pl
www.microsystemduotex.com 

MICRO SYSTEM
ul. Dworcowa 4
05-500 Piaseczno; POLAND

Butelka 500 ml ze specjalnie 
zaprojektowanym korkiem, 
dzięki czemu można łatwo 
napełnić kij Microwash.

Butelka do MicroWasha
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Radosław Tracz

Redaktor Naczelny
 r.tracz@dcmagazine.pl

Optymistą się rodzimy … albo się nim stajemy. Ważne, aby otoczenie, w jakim żyjemy nie ściągało nas mentalnie w dół. Dlatego otoczmy 
się pozytywnymi, fajnymi ludźmi, pełnymi pasji i pozytywnej energii. Ale przede wszystkim zacznijmy od uprawiania ‘własnego ogród-
ka’. Choć nie będzie to łatwe, z pewnością warto. Pozytywnym ludziom jest w życiu lżej!
Rozmawiając z ludźmi, którzy osiągnęli sukces w swojej dziedzinie, zwracam uwagę na ich podejście do problemów jakie pojawiły się na 
ich drodze. Każdy z nich zdawał sobie sprawę, że to były jedynie sytuacje, które należało rozwiązać. Dlaczego nie traktowali ich w kate-
gorii problemu? Bo mieli cel! A cel daje nadzieję. Nadzieja daje energię, a ta z kolei pozwala nam podnosić się kolan.
Patrząc na ludzi sukcesu, widzimy efekt końcowy. Wierzcie mi, nie wyglądali oni tak zawsze!!! Wielu z nich było wyśmiewanych w dzie-
ciństwie, za wygląd, nadwagę, czy problemy z wysławianiem się. Przekuli jednak swoją słabość w siłę.
Thomas Edison zanim wynalazł żarówkę, która zaczęła świecić, mawiał: „nie poniosłem porażki, poznałem 10.000 błędnych rozwiązać”. 
Henry Ford w momencie kiedy spaliła się jego fabryka miał powiedzieć: „spłonęły wszystkie nasze porażki, od teraz możemy zacząć 
nowy rozdział”. Jeden z najlepszych aktorów w historii polskiego kina, Janusz Gajos, zanim dostał się do szkoły aktorskiej, został odda-
lony z kwitkiem czterokrotnie. Co by było gdyby zwątpił po trzecim usłyszanym NIE?
William James mawiał: „Pesymizm prowadzi do słabości, optymizm do siły”. Jeden z najbardziej znanych milionerów na świecie, na 
drodze do sukcesu, pięciokrotnie poniósł porażkę i bankructwo, do tego stopnia, że w najgorszym momencie swojego życia, żywił się 
karmą dla psów. Może o nim słyszeliście…nazywał się Walt Disney, który zwykł mawiać: „nie ma tego złego…”
Jeden z największych mówców motywacyjnych na świecie, Les Brown, był bezdomny, mył się w umywalce w biurowcu, w którym ukry-
wał się w szafce przed ochroną, żeby go nie wyrzucili na zewnątrz. Jego słynne powiedzenie brzmi: It’s possible. To jest możliwe!
Historie ludzi potrafią być inspirujące…tylko one same do nas nie przyjdą, musimy ich poszukać.
Winston Churchill mawiał: „Jestem optymistą. Bycie kimkolwiek innym jest do niczego nie przydatne”.
Podpisuję się po tym obiema rękami.
A TY?

SŁOWEM WSTĘPU

„Nieważne co się wydarzy, ważne 
jak na to zareagujesz”… jak często, 

pomimo deklaracji, że jesteśmy 
pozytywnie nastawieni do życia, 

reagujemy nie do końca pozytywnie 
na to co NAM się przydarzyło?!

Wydawca: DC sp. z o.o.,
53-148 Wrocław, 
ul. Wolbromska 18/1b
mail: office@dcmagazine.pl
Redaktor naczelny: 
Radosław Tracz 
e-mail: r.tracz@dcmagazine.pl

Projekt graficzny:
 Agencja Red Baron Świdnica
Skład i przygotowanie do druku: 
Mirosław Jurczak
Okładka: 
Andrzej Sikorowski 
autor zdjęcia Adam Golec

     Jestem 

OPTYMISTĄ!

w w w . d c m a g a z i n e . p l

Magazyn współtworzyli:
A.Sikorowski, P. Kupicha, R. Gonera, J.Kałucki, N.Rusketos, D.Kamińska, T.Vafidis, 
M.Woźniak, J.Szczepaniak, P.Babiarz. 
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Nadesłanie materiałów do re-
dakcji jest równoczesne z przekazaniem praw autorskich. Redakcja zastrzega so-
bie 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.
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Prezydent Miasta, Andrzej Kotala, stawia na jakość życia – 
Musimy pamiętać, że miasto powinno być dla ludzi, oni są 
tu najważniejsi. Jednak zasięg inwestycji miejskich, zależy 
od wpływów z  podatków. Zatem kładziemy spory nacisk 
na rozwój gospodarczy, komercjalizację gruntów miejskich, 
pobudzanie przedsiębiorczości i  inwestycji prywatnych 
oraz wsparcie zatrudnienia. Komplementarną do tych za-
biegów jest oferta miasta w dziedzinie edukacji, opieki nad 
dziećmi, kultury i rekreacji. Dopiero sprzężenie tych dwóch 
sfer stanowi o sile miasta.

Nasze miasto zaprasza do współpracy nowych inwestorów, 
którym oferujemy profesjonalną obsługę w formule „one 
step shop”, za którą odpowiedzialny jest Mariusz Jankow-
ski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Obsługi Inwesto-
ra. Przedsiębiorstwa już działające w Chorzowie cenią so-
bie natomiast jakość opieki „after care”, o czym świadczy 

duży stopień reinwestycji. Przygotowanie informacji o po-
tencjale gospodarczym i rozwój narzędzi dla jak najlepszej 
obsługi inwestora jest konsekwentnie realizowanym ce-
lem. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat zorganizowaliśmy 
dwa objazdy naszych terenów inwestycyjnych w  formule 
„study tour” i zapoczątkowaliśmy projekt „wizyt gospodar-
czych”, który polegał na odwiedzaniu różnego rodzaju firm 
we wszystkich częściach miasta z pytaniem o ich uwagi na 
temat działalności urzędu i  polityki gospodarczej władz 
miasta. Dokonano aktualizacji miejskiego portalu inwe-
stora www.invest.chorzow.eu, który zawiera nie tylko zdy-
gitalizowaną wersję tradycyjnego folderu inwestycyjnego 
z fiszkami terenów na sprzedaż, ale także szerszy system 
informacji o gospodarczym obliczu miasta.

W promocji gospodarczej stawiamy na nowoczesne rozwią-
zania. Już wkrótce modernizacji ulegnie cały miejski sys-
tem informacji przestrzennej. Do mobilnej wersji portalu 
inwestora dodaliśmy aplikację na podstawie Google Maps, 
gdzie naniesione zostały tereny sprzedażowe z  ich pełną 
dokumentacją. Stale współpracujemy z  Polską Agencją 
Inwestycji i Handlu i Śląskim Centrum Obsługi Inwestora 
i Eksportera, które oddaje do naszej dyspozycji portal In-
vest in Silesia. Zacieśniamy współpracę z instytucjami na-
ukowymi, a przede wszystkim z profesjonalnymi firmami 
konsultingowymi, z  którymi chcemy realizować zaplano-
wane projekty rozwojowe.

Chorzów ma swoje ograniczenia, które pozostawiła po sobie 
epoka ciężkiego przemysłu – mówi Prezydent Miasta, An-
drzej Kotala – Dzięki sporemu wysiłkowi udało się przetrwać 
trudny czas transformacji gospodarczej. Dziś widzimy sporą 
szansę na optymalne wykorzystanie ogromnego potencjału 
tego stutysięcznego miasta leżącego w centrum Metropolii 
Silesia. Liczę na to, że biznes wesprze nas w tych wysiłkach.

CHORZÓW
miasto z potencjałem

Chorzów to miasto z ogromnym potencjałem społecznym 
i ekonomicznym, które ma spore szanse na trwały i zrównoważony 

rozwój. Już dziś konsekwentnie modernizujemy infrastrukturę, dbamy 
o poprawę administracji i inwestujemy w sferę społeczną, aby nasze 

miasto mogło swoją ofertą przyciągać inwestorów i nowych mieszkańców. 
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CZEKAMY
NA TWÓJ RUCH

Rozegraj biznes w Chorzowie.
Mieszkaj i pracuj w mieście

 nowych możliwości.

www.invest.chorzow.eu
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      Wieś

BOŻOGROBCÓW
Gdyby nie Bożogrobcy, może Chorzów by dzisiaj  

nie istniał… Późniejsze dzieje miasta ukształtowała 
historia kilku miejscowości.

Chorzów często nazywany jest „wsią bożogrobców”. Dzie-
je dzisiejszego miasta są bowiem ściśle związane ze śre-
dniowiecznymi dziejami Zakonu Rycerzy Grobu Bożego 
w Jerozolimie. To do nich należała osada położona pod 
Bytomiem. Pewnym źródłem historycznym potwierdzają-
cym jej istnienie jest dokument wydany 24 czerwca 1257 
roku przez Władysława, księcia opolskiego. Na mocy tego 
dokumentu bożogrobcy uzyskali prawo lokacji wsi. Od 
kilku lat, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, rocznica na-
rodzin Chorzowa jest obchodzona jako „Święto Miasta”. 
Wieś Chorzów, której zarządcą był klasztor, już na po-

czątku XIV wieku była dobrze zorganizowana. Istniał tu 
kościół i karczma. W piętnastym stuleciu zachodziły tu 
ważne przemiany gospodarcze, a w szesnastym zaczęto 
wydobywać rudy srebra, ołowiu i żelaza. Na przełomie XV 
i XVI wieku, za czasów proboszcza Błażeja Bronowskiego 
wzniesiono pierwszy kościół murowany, który spłonął w 
1782 roku w dniu odpustu św. Marii Magdaleny. Trzy lata 
później wzniesiono nowy. Szczególnym dla rozwoju wsi był 
rok 1780. Wtedy właśnie proboszcz Ludwik Bojarski zna-
lazł pokłady węgla kamiennego. W ślad za tym odkryciem 
powstała kopalnia „Księżna Jadwiga”, należąca do cho-
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rzowskiej parafii, a na początku XIX wieku mała huta cyn-
ku „Pokój”. W 1810 roku na mocy zarządzenia Fryderyka 
Wilhelma III wszystkie majątki klasztorne przeszły na wła-
sność państwa pruskiego, a zakon uległ sekularyzacji. Po 
bożogrobcach w Chorzowie pozostał ślad w herbie miasta 
– połowa podwójnego krzyża – godło bożogrobców, które 
widnieje obok połowy orła piastowskiego.

Teren dzisiejszego miasta, oprócz wsi Chorzów (obecnie 
jest to dzielnica Chorzów Stary), w XIX wieku tworzyły: 
Nowe Hajduki, Wielkie Hajduki, Maciejkowice i miasto 
Królewska Huta.
Każda z miejscowości ma swoją odrębną i bogatą historię, 
w której mieszały się wpływy polskie i niemieckie.
Królewska Huta, a w zasadzie Königshutte, powstała za 
czasów administracji pruskiej. W 1791 roku z inicjatywy 
niemieckiego hrabiego Fryderyka Redena zaczęła pracę ko-
palnia węgla „König” – „Król” (później przemianowana na 
„Barbarę-Chorzów”). W 1802 rozpoczęła działalność „Kön-
nigshutte”, czyli „Królewska Huta”. To istniejąca do dzisiaj 
Huta Kościuszko.

Osada przemysłowa, bo tak nazywana była na początku 
Königshutte dynamicznie zaczęła się rozwijać w drugiej 
połowie XIX wieku. W 1868 roku na mocy aktu erekcyj-
nego króla pruskiego Wilhelma I uzyskała prawa miejskie. 
Wtedy włączono do niej okoliczne małe miejscowości. Mia-
sto się rozbudowywało, zbudowano drogi i połączenia ko-
lejowe z innymi śląskimi ośrodkami. W 1892 roku stanął 
tu okazały budynek Poczty, od 1894 roku po brukowanych, 
oświetlonych ulicach zaczęły kursować tramwaje, w 1901 

oddano do użytku Hotel Redena. W 1905 roku w centrum 
Królewskiej Huty, przy obecnym pl. Powstańców wyro-
sła najpiękniejsza na Śląsku Hala Targowa. W 1922 roku 
Köningshutte znalazła się w granicach państwa polskiego. 
Wtedy też miastu nadano polską nazwę Królewska Huta.

W latach dwudziestych wybudowano gmach Komunalnej 
Kasy Oszczędnościowej, Domu Ludowego, Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych, stadion Amatorskiego Klubu Sporto-
wego i stadion Ruchu Chorzów. Przebudowany został też 
gmach obecnego Ratusza. Rok 1934 to czas zjednoczenia 
Królewskiej Huty z Chorzowem – wtedy gminą wiejską 
powiatu katowickiego i Nowymi Hajdukami – małą gminą 
powiatu świętochłowickiego.
Po połączeniu miasto zyskało historyczną nazwę Chorzów. 
Historycznie ważny dla miasta był również początek roku 
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1939. 1 kwietnia tego roku Sejm Śląski przyjął ustawę na 
mocy której Wielkie Hajduki (obecnie dzielnica Batory), 
dobrze rozwijająca się gmina miejska powiatu świętochło-
wickiego, położona w południowej części dzisiejszego mia-
sta, zamieszkała przez 30 tysięcy ludzi, stała się integralną 
częścią Chorzowa.

Historia Wielkich Hajduk sięga XVII wieku. W 1627 po-
jawiły się bowiem pierwsze wzmianki o miejscowości, ale 
w zasadzie jej dzieje łączą się z uruchomieniem  2 wrze-
śnia  1873 roku „Bismarckhutte” (obecnie Huta Batory). 
Gmina o tej nazwie powstała w 1903 roku z połączenia 
Górnych i Dolnych Hajduk. Kiedy po powstaniach śląskich 

znalazła się w granicach państwa polskiego przyjęła nazwę 
Wielkie Hajduki.

Kierunek rozwoju tej największej dzisiaj dzielnicy Cho-
rzowa wytyczyła huta. To jej władze przyczyniły się do 
budowy domów, szpitala, kościoła. Pisząc o historii tej 
miejscowości nie można pominąć postaci błogosławione-
go ks. Józefa Czempiela, proboszcza parafii pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny i budowniczego kościoła 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. To dzięki niemu w 
Hajdukach działało ponad trzydzieści towarzystw i bractw 
kościelnych, organizowano wykłady, kursy, przedstawie-
nia teatralne, dni myśli społecznej, dni książki. Szczególną 
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troską ks. Czempiel obejmował rodziny dotknięte nędzą i 
bezrobociem.

Połączenie Chorzowa i Wielkich Hajduk, jak podkreślają hi-
storycy, było korzystne dla obu stron. Chorzów dzięki Hucie 
Batory i Zakładom Chemicznym „Hajduki” wzbogacił swój 
potencjał i zyskał nowe tereny. To bardzo ważne, gdyż stu-
tysięczne już wtedy miasto było przeludnione, pozbawione 
terenów do rozbudowy. Szczątkowe tereny rekreacyjne, za-
tłoczony dworzec kolejowy, brak przestrzeni – to wszystko 
powodowało, że Chorzów „zaczął się dusić”. Stąd swoista 
ekspansja na okolice.

Dzisiaj dawne Wielkie Hajduki są największą dzielnicą 
Chorzowa. Nazwa Batory ma swoją genezę w nazwie huty. 
W latach trzydziestych „Bismarckhutte” musiała zmienić 
nazwę na taką, która z jednej strony zachowywała polski 
charakter, z drugiej nie powodowała rezygnacji ze znaku 
firmowego – litery „B” z koroną w godle. Nazwisko króla 
Stefana Batorego doskonale spełniało te warunki.

Mocno ugruntowanym miejscem kultury na Śląsku jest 
Chorzowski Teatr Rozrywki, który  jest dziś jednym z 
najchętniej odwiedzanych teatrów muzycznych w kraju, 
o czym świadczą dobitnie dane statystyczne: co roku cho-
rzowskie spektakle ogląda ponad 100 tysięcy widzów! Taka 
frekwencja jest porównywalna z wynikami najpopularniej-
szych scen dramatycznych!

Chorzów zajmuje powierzchnię 33,5 km2. Zamieszkuje go 
105 314 mieszkańców (wg danych na 12.2013)

Źródło: www.chorzow.eu
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LOKALIZACJA
   ma znacznie

GORCZOWSKI
HOTEL   

LUXURY HOTEL & SPA
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Hotel Gorczowski  to biznesowy hotel w  standardzie 4 
gwiazdek, miejsce dla osób ceniących komfort i  wygodę. 
Lokalizacja w Chorzowie, bardzo dobry dojazd z dróg: A4 
Kraków-Katowice–Wrocław (2 km) i DTŚ Katowice-Gliwice 
(1,5km) oraz bezpośrednie sąsiedztwo Katowic sprawiają, 
że hotel jest doskonale skomunikowany.

Na Gości hotelowych czekają 44 miejsca noclegowe w sty-
lowo urządzonych, komfortowych jedno- i dwuosobowych 
pokojach oraz apartamencie.  Oferujemy pokoje w  trzech 
standardach: Deluxe, Standard i Economy. Wszystkie po-
koje są klimatyzowane i  wyposażone w  TV, telefon oraz 
minibar. W każdym zapewniamy bezpłatny dostęp do In-
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ternetu. Hotel jest przystosowany do przyjęcia Gości nie-
pełnosprawnych.
Hotel Gorczowski to doskonałe miejsce na organizację szko-
leń, konferencji, bankietów firmowych oraz imprez integra-
cyjnych, a także targów branżowych i pokazów motoryzacyj-
nych. Cztery hotelowe sale bankietowo-konferencyjne dają 
możliwość organizacji spotkań liczących od kilku do 150 
osób. Przestronne Centrum bankietowo-konferencyjne Ho-
telu Gorczowski pozwala natomiast na organizację wszelkie-
go rodzaju eventów liczących od kilku do 500 osób. Wszyst-
kie sale bankietowo-konferencyjne są klimatyzowane oraz 
wyposażone w nowoczesny sprzęt konferencyjny.
Klimatyczne wnętrza restauracji Hotelu Gorczowski wraz 
z przeszklonym patio z widokiem na park są ponadto ide-
alnym miejscem na rodzinny obiad, romantyczną kolację, 
a także na organizację przyjęć okolicznościowych i wesel-
nych. Serwujemy dania kuchni polskiej i międzynarodowej, 
a także tradycyjne dania regionalnej kuchni śląskiej. Ofe-
rujemy kiełbasy i  wędliny z  własnej wędzarni. Organizu-
jemy również cateringi na terenie Chorzowa oraz najbliż-
szych miast aglomeracji górnośląskiej.
Strefa SPA Hotelu Gorczowski zaprasza do skorzystania 
z profesjonalnie wyposażonej siłowni wraz z ofertą trenin-
gów personalnych, strefy relaksu z wanną z hydromasażem 
i wielofunkcyjną sauną. Gabinet kosmetologii estetycznej 
oferuje szeroki zakres zabiegów przywracających młodszy 
wygląd, korygujących defekty urody i niedoskonałości cia-
ła. To miejsce dla wszystkich, którzy cenią profesjonalizm, 
a także oczekują skutecznych rozwiązań estetycznych i pie-
lęgnacyjnych. Oferta Strefy SPA Hotelu Gorczowski zawie-
ra również szeroką gamę masaży, a także terapię manualną.
Zaplecze restauracyjne, baza noclegowa oraz obszerny par-
king hotelu pozwalają na kompleksową obsługę Gości in-
dywidualnych, imprez okolicznościowych oraz firmowych 
na najwyższym poziomie.
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Optymistyczny

SCENARIUSZ 
na życie

Piotr Kupicha

ROZMAWIAŁ: RADOSŁAW TRACZ
ZDJĘCIA: DC MANAGEMENT

Często oglądam bajki Disneya z moimi dziećmi, dlatego 
m.in. że tam jest zawsze optymistyczny scenariusz, 

myślę że taki scenariusz powinien nam zawsze w życiu 
towarzyszyć. 
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Jubileusz 10-lecia zespołu Feel. Czas na małe podsu-
mowanie?
Przemieszczając się od miasta do miasta, z  koncertu na 
koncert, słyszymy zewsząd podziękowania za ten miniony 
czas, oraz przesłanie, abyśmy się nie zmieniali, abyśmy na-
dal byli sobą. Feel jest zespołem, który niczego nie udaje. 
Zresztą trudno byłoby uzyskać coś innego z moich strun 
głosowych, czy z mojej skrzywionej przegrody nosowej(u-
śmiech)

To jest chyba najważniejsze w  życiu-być sobą, żyć 
w prawdzie, wtedy człowiek ma szansę czuć się speł-
nionym. Ostatnim Twoim/Waszym sukcesem jest 
złota płyta-kolejna do kolekcji.
Siedzi tu człowiek, który jest w branży muzycznej 10 lat. To 
nie jest kwestia wygrania programu typu talent show, tylko 
ciężka, konsekwentna praca. Uwierz, że w branży muzycz-
nej 10 lat na scenie, nie jest odcinaniem kuponów, tylko 
codzienną pracą. Pracujemy nie tylko dla siebie, ale aby pu-
bliczność czuła się usatysfakcjonowana, z tego co tworzy-
my, bo tak naprawdę gdyby nie publiczność, to wszystko 
nie miałoby sensu.

Twój przebój ze słowami w tekście: „pokaż na co cię 
stać”, miał poruszyć struny wewnątrz słuchacza, 
zmuszając go do refleksji? Co poeta miał na myśli?
Często śpiewając do publiczności, tak naprawdę śpiewamy 
do siebie. Przecież jesteśmy tylko ludźmi, i też borykamy 
się z  codziennymi problemami. Myślę, że nie tyle ważne 
jest aby zaistnieć, ale aby utrzymać pewien poziom i wracać 
na tory, które sobie wymarzyłeś. Bardzo ważnym elemen-
tem, w każdej pracy, jaką się wykonuje, jest wysoki poziom 
cierpliwości i dyscypliny.

Grasz od 15-16 roku życia, a dzisiaj masz…
38. Ale od następnego roku jedyne co będę robił, to odej-
mował (uśmiech)

W pewnym momencie Feel zniknął. Czy to dlatego, 
że trochę się wody w uszy nalało? Brakło pokory?
I jedno i drugie, ale też Feel jako zespół został wyeksploato-
wany do granic możliwość. Ale takie rzeczy mają za zada-
nie i powinny budować każdego człowieka. Jak przychodzą 
sukcesy, trzeba strzelać szampanami, ale jak jest porażka, 
należy z niej wyciągać wnioski na przyszłość. W tym dru-
gim przypadku najważniejsza jest ta cierpliwość, o której 
wspominałem wcześniej. Natomiast wracając do Twojego 
stwierdzenia, że Feel zniknął…to nie do końca jest prawdą, 
gdyż my cały czas działaliśmy przez ostatnich 10 lat, tylko 
być może nie na taką skalę jak wcześniej.

Mike Tyson powiedział: „życiami ludzi albo kieruje 
strach, albo marzenia”. Jak było w Twoim przypad-
ku?
Oglądałem ostatnio film, ukazujący jego drogę. Muszę 
przyznać, że ta sinusoida jest ekstremalna. Mógłby się cał-
kowicie stoczyć, ale znalazł gdzieś światełko w tunelu i od-
nalazł w sobie nadzieję do działania.

I dzisiaj tym motywuje do działania.
Zdecydowanie tak. Studiowałem również historie niektó-
rych gwiazd NBA, kiedy jeden z  zawodników opowiada, 
że jak dowiedział się, że jego kolega kupił Bentleya, to on 
musiał mieć dwa. Od razu widać, w  jaki sposób te osoby 
funkcjonowały. Być może nie mieli doradców, nie wiem.

Nie mieli mentorów.
Tak, każdy z nas potrzebuje mentorów w życiu, którzy na 
rozstaju dróg wskażą nam drogę.

I znów słowa piosenki.
Tak, ale nie odczytujmy tego dosłownie. Dla jednych bo-
wiem tym dobrym Bogiem będzie mama, babcia, a  dla 
innych jakiś inny mentor. Ja też miałem szczęście, bo 
poznałem wiele lat temu człowieka, który się nazywa Ra-
fał Szczepanik, na pierwszy rzut oka wydawał się bardzo 
zamknięty, ale on po prostu był bardzo skupiony na celu. 
Na tamtym etapie mojej kariery, Rafał mając ogromną in-
tuicję, zbratał mnie z osobą, która stałą się moim doradcą 
w  zakresie inwestowania pieniędzy, które udało nam się 
napchać do kapsy. Nie zawsze muszą być chwile prosperity, 
dlatego musimy umieć odkładać i inwestować. Nie wierzę, 
że osoba, która odniosła sukces finansowy, nie straciła pie-
niędzy na drodze do tego sukcesu.

Jak przychodzą sukcesy, trzeba strzelać 
szampanami, ale jak jest porażka, należy 

z niej wyciągać wnioski na przyszłość

Jeśli chcesz coś osiągnąć w życiu, musisz 
zwyczajnie o to powalczyć i umieć o to 

poprosić. Nic samo nie przyjdzie.

„

„

„

„
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Czasami najpierw trzeba zejść na dno, aby się od nie-
go odbić.
Dokładnie, ale to jest po prostu wpisane w  życie każde-
go człowieka. Ważne, aby sinusoida była dodatnia, czego 
wszystkich życzę. Ale pieniądze nie są najważniejsze.

Jeśli będziesz myślał o  jakimś projekcie jedynie 
przez pryzmat finansów, będzie „koniec na samym 
początku”, jak to mówił Pawlak w kultowym filmie.
Tak jest. Pieniądze są istotnym elementem, ale nie najważ-
niejszym. Jeśli przyjeżdżasz do klienta, on musi dostać to, 
co się spodziewa otrzymać. W naszym przypadku: radość, 
zabawę, rozrywkę, poprzez najlepszą muzykę, jaką może-
my mu zaoferować.

Jak to jest z radzeniem sobie z sukcesem? Niektórzy 
bowiem nie potrafią poradzić sobie z  porażką, ale 
niektórzy mają trudność w radzeniu sobie z sukce-
sem, który często ich przerasta. Zdarzali się artyści, 
którzy się pojawili i gaśli jak świeczki na torcie uro-
dzinowym.
Dzięki uprzejmości rozgłośni radiowych jesteśmy grani, 
i za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Jesteśmy wdzięczni, że 
pojawiamy się w TV, na festiwalach, ale prawdę mówiąc, to 
my o to zabiegamy. Jeśli chcesz coś osiągnąć w życiu, mu-

sisz zwyczajnie o to powalczyć i umieć o to poprosić. Nic 
samo nie przyjdzie. A jeśli chodzi o te osoby, które się poja-
wiają i znikają, wydaje mi się, że to jest wypadkowa wielu 
czynników. Nie zawsze wina jest po stronie tych osób. Być 
może otaczają się niewłaściwymi ludźmi, nie wiem. Często 
oglądam bajki Disneya z moimi dziećmi, dlatego m.in. że 
tam jest zawsze optymistyczny scenariusz, myślę że taki 
scenariusz powinien nam zawsze w życiu towarzyszyć. Za-
wsze mogą zdarzyć się w życiu trudne momenty, ale one 
nie mogą przyćmić pasji do tego co robimy.

I doszliśmy do sedna. Pasja. To ona jest kluczem do 
sukcesu.
Dokładnie. Na początku naszej kariery nagraliśmy kilka 
piosenek, m.in. „ Jak anioła głos”, „Pokaż na co Cię stać”, 
„Zwycięstwa smak”, które stały się przebojami, ale po 10 
latach nagrywamy „Swoje szczęście znam” i otrzymujemy 
złotą płytę… i to jest miód na nasze serca, bo widać, że cier-
pliwość, konsekwencja, pasja do tego co się robi, rodzi suk-
ces. Wystarczy spojrzeć na Roberta Gawlińskiego i zespół 
Wilki, na którym w pewnym sensie się też wychowywałem. 
Nagrywają wielkie przeboje jak „Sun of the blue sky” na po-
czątku lat 90’, a potem po wielu latach pracy kolejny wielki 
przebój „Baśka”. To świadczy o wielkiej dojrzałości muzycz-
nej i pasji artysty.
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Sukces dla każdego człowieka może oznaczać coś in-
nego. Jak jest w Twoim przypadku?
Jestem zdecydowanie spełnionym człowiekiem, zarówno na 
polu muzycznym, jak i rodzinnym. A jeśli człowiek jest speł-
niony, ma to bezpośrednie przełożenie na to co tworzy. Jako 
że mam trójkę dzieci, staram się nie popadać w skrajności. 
Kiedy czytałem biografię jednego ze Stonesów-Keitha Ri-
chards’a, dowidziałem się, że wielki przebój „Angie” powstał 
w ośrodków dla uzależnionych. To ja dziękuję za taki sukces.

Wcześniej chciałem zapytać, czy sukces nie podlega 
negocjacji, ale już widzę, że i tak i nie.
Nie zawsze są w życiu sytuacje zero-jedynkowe. Znajduje-
my się dzisiaj w pięknym hotelu. Z zewnątrz widać piękny 
obiekt i być może każdy uważa, że właściciel tego obiektu 
jest człowiekiem sukcesu.

Tylko jaką cenę musiał zapłacić?
Dokładnie!!! Jeżeli jest w dobrym zdrowiu, dzieci są zdro-
we, to się wszystko zgadza. Jeśli coś kosztem czegoś, to 
już się mniej zgadza. Więc na drodze do sukcesu na pewno 
trzeba jakieś frycowe zapłacić, i ja tez tego nie uniknąłem.

Materiał pochodzi z wywiadu, jaki został udzielony przez Pio-
tra Kupichę, na potrzeby programu „Do Celu”, który został na-
kręcony w gościnnym Hotelu Gorczowski w Chorzowie, wiosną 
2017 roku.
Cały wywiad już wkrótce do obejrzenia w programie „Do Celu” 
na kanale YT.
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And the

OSCAR
goes to...

Za nami wyczekiwana cały rok, jedna z najważniejszych nocy 
dla każdego fana kinematografii.

„
„

Mahershala Ali
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Tegoroczna Gala Oscarów z pewnością przejdzie do hi-
storii, nie często się bowiem zdarza, aby wręczający sta-
tuetkę (Waren Beatty), popełnił tak fatalną pomyłkę 
w  nazwie filmu, który zwyciężył w  kategorii Najlepszy 
Film.

Galę transmitowano do 255 krajów. Wśród wyróżnionych 
znalazł się również… Polak – Jacek Pilarski, pochodzący 
z Żywca, na stałe mieszkający w Londynie. To on właśnie 
wraz z zespołem otrzymał nagrodę za efekty specjalne do 
filmu Księga Dżungli.

Gospodarzem ceremonii był tym razem Jimmy Kimmel.
„The winner is…” – ten zwrot podczas tegorocznej gali naj-
częściej wędrował do twórców Moonlight oraz La La Land.
Po drobnej, choć zdecydowanie historycznej wpadce oka-
zało, że statuetkę w kategorii najlepszy film otrzymał film 
o  dorastaniu czarnoskórego, ubogiego chłopaka w  jednej 
z najniebezpieczniejszych dzielnic Miami. Moonlight w re-
żyserii Barry’ego Jenkinsa, zwyciężył jeszcze w  dwóch 
innych kategoriach: najlepszy scenariusz adaptowany 
oraz najlepszy aktor drugoplanowy – Mahershala Ali
43-letni Mahershala Ali to pierwszy aktor wyznania is-
lamskiego, który sięgnął po statuetkę. Mahershala Ali po-
czątkowo chciał być koszykarzem. Zrezygnował jednak ze 
sportu na znak protestu przeciwko złemu – jego zdaniem 
– traktowaniu zawodników.
Mahershala Ali urodził się w rodzinie chrześcijańskiej. Na 
islam przeszedł dopiero, jako dorosły mężczyzna.

Niekwestionowanym zwycięzcą tegorocznego rozdania 
Oscarów został jednak film La La Land, bo aż 6 statuetek 
trafiło do twórców tej produkcji, m.in. za najlepszą reży-
serię dla Damiena Chazelle, który odebrał swoją statuetkę 
jako najmłodszy reżyser w historii Oskarowej.

Waren Beatty

Jimmy Kimmel
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Zaraz po  nim nagrodę dla najlepszej aktorki odebrała 
Emma Stone.
Film  również odnotował wygraną w  kategorii Najlepsza 
piosenka – City of Stars.

Za pierwszoplanową rolę nagrodę otrzymał Casey Affleck 
(„Manchester by the Sea”, ta produkcja otrzymała Oscara 
za najlepszy scenariusz).
Oskar powędrował również w ręce Violi Davis za rolę dru-
goplanową w filmie „Fences”.
Laureatem Honorowego Oscara został Jackie Chan.

Czerwony dywan, splendor, emocje, piękne kreacje od za-
wsze towarzyszyły Gali wręczania Oscarów tak było i tym 
razem. Poniżej kilka zdjęć z 89.Gali, a my czekamy na ju-
bileuszową 90. Galę rozdania Oscarów, która już …za rok.

FILM – WYDARZENIA

Emma Stone

Justin Timberlake i Ryan Gosling

Ben i Casey Affleck
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FILM – WYDARZENIA

Jackie Chan i Sylwester Stallone

Viola Davis
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Oscarowy

PERFEKCJONIZM
 nazywany jest perfekcjonistą. Jedną ze scen w filmie „Król 

smoków” kręcił aż …2900 razy, aby uzyskać pożądany efekt. 
Wykonując swoje akrobacje często rezygnował z dublerów, 

czego efektem było wiele wypadków, które skutkowały 
urazami głowy.

Jackie Chan
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Urodził się 7 kwietnia 1954 roku w Hong Kongu, jako Chan 
Kong-Sang(co oznacza: urodzony w Hong Kongu). Urodził 
się w bardzo biednej rodzinie, w… 12 miesiącu ciąży.
Ojciec i matka byli uciekinierami z wojny domowej w Chi-
nach, i tak trafili do brytyjskiego Hong Kongu. Tam praco-
wali dla francuskiego ambasadora. W 1960 roku jego ojciec 
wyemigrował do Australii, gdzie pracował jako szef kuchni 
w  ambasadzie USA. Tam też wylądowała później matka 
z małym Jackie.

Kiedy miał siedem lat, był wysłany samotnie do Hong Kon-
gu, aby zaciągnąć się do 10-letniej Chińskiej Akademii Te-
atralnej. Tam doskonalił się w sztukach walki i akrobatyce 
a także uczył się władać szablą, mieczem, kijem, włócznią. 
Dodatkowo miał naukę śpiewu, techniki pantomimy. Tre-
ning rozpoczął się o 5 rano i trwał około 17 godzin.

Chan zaczął swoją filmową karierę filmem kantońskim 
„Big and Little Wong Tin Bar” (1962) gdy miał osiem lat. 
Potem pojawił się w  wielu śpiewanych filmach z  Hong 
Kongu. W wieku dziesięciu lat miał na swoim koncie po-
nad dwadzieścia pięć ról w filmach. Szkołę skończył w wie-
ku siedemnastu lat przyjmując imię Chen Yuan Long i od 
razu zaczął pracować jako kaskader, statysta i specjalista od 
sztuk walki w Show Brothers Studio. Grając jako dubler Mr. 
Suzuki w filmie „Wściekłe pięści”(1971) został zauważony 
i  doceniony przez samego Bruce’a  Lee, u  którego zagrał 
jako kaskader i statysta w „Wejściu smoka” w 1972 roku. 
Z tym filmem wiąże się ciekawa historia, o której opowia-
da sam Jackie. Podobno Bruce Lee niechcąco w  trakcie 
kręcenia sceny walki, uszkodził twarz Jackie, uderzając go 
końcówką kija tak dotkliwie, że Jackie zalał się krwią, ale 
będą pod wpływem dużej dawki adrenaliny, nie zauważył 
tego. Bruce przepraszając, powiedział, że Jackie może grać 
w każdym filmie Bruce’a, do końca jego życia. Nie trwało to 
jednak długo, gdyż Bruce Lee zmarł na kilka tygodni przed 
premierą „Wejścia smoka”.

Po śmierci Bruce’a Lee poszukiwano aktorów, którzy będą 
kontynuować gatunek na tym samym poziomie, ale Chan 
nie miał zamiaru być tylko naśladowcą legendy „kina kopa-
nego” i swoim reżyserskim debiutem „Shi di chu ma” – „The 
Young Master” (1980) stworzył nowy odłam filmu „martial 
arts” – kombinację komedii slapstickowej w stylu Bustera 
Keatona i kina akcji. W końcu Jackie stał się najlepiej opła-
canym artystą w całym Hong Kongu i zyskał coraz większa 
sławę za granicą, szczególnie w  Japonii i  innych krajach 
azjatyckich. Po latach również amerykańskie kino odkry-
ło w  pełni Jackiego Chan’a, co przyniosło mu sukces ko-
mercyjny w Hollywood. Potwierdzeniem tego są role m.in 
w „Godzinach szczytu”, „Królu komedii”, „Karate Kid”.
Jackie nazywany jest perfekcjonistą. Jedną ze scen w filmie 
„Król smoków” kręcił aż …2900 razy, aby uzyskać pożąda-
ny efekt. Wykonując swoje akrobacje często rezygnował 
z  dublerów, czego efektem było wiele wypadków, które 
skutkowały urazami głowy. Miał również często połama-
ną szczęką, kości policzkowe, bark, większość palców dłoni 
a także nos… trzykrotnie.

Włada siedmioma językami: kantońskim, mandaryńskim, 
angielskim, niemieckim, koreańskim, japońskim i amery-
kańskim oraz językiem migowym
Jest ambasadorem UNICEF i ma swoją własną organizację 
charytatywną. W 2009 roku Chan otrzymał tytuł doktora 
honoris causa Uniwersytetu w Kambodży.

W 2016 roku Chan zajął 23. miejsce na liście najlepiej za-
rabiających celebrytów a 2. miejsce najlepiej zarabiających 
aktorów, według Forbesa. Jego majątek wyceniany jest na 
160 mln dolarów USA.
W swojej karierze zawodowej zagrał w ponad 200 filmach. 
Jest również właścicielem honorowego Oskara, za ca-
łokształt. Odbierając nagrodę powiedział, „po 56 latach 
w biznesie filmowym, nakręceniu ponad 200 filmów i po-
łamaniu tak wielu kości, wreszcie mam tę statuetkę”. „Mój 
ojciec zawsze mawiał: synu, dostajesz tyle nagród filmo-
wych... kiedy dostaniesz tę najważniejszą? A ja śmiałem się 
i mówiłem: Tato, ja tylko kręcę komedie sensacyjne. Jackie 
Chan znany jest z dobroczynności, dotychczas przeznaczył 
ponad 2 miliony dolarów na fundację Operation Smile, czy-
li międzynarodową, medyczną organizację charytatywną, 
przeprowadzającą chirurgiczne zabiegi korekty rozszczepu 
wargi i podniebienia u dzieci.
W kwietniu 2011 roku, Jackie Chan powiedział, że prze-
znacza on całą swoją fortunę na cele dobroczynne i że jego 
syn będzie musiał sam sobie radzić w życiu. „Jeśli on jest 
zdolny, może zarobić swoje własne pieniądze. Jeśli nie jest, 
to będzie po prostu marnować moje pieniądze, powiedział.

www.biography.com/people/jackie-chan-9542080
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Jak 

WRAŻLIWI 
jesteśmy...?

Robert Gonera

ROZMAWIAŁ: RADOSŁAW TRACZ

Na tym polega dojrzewania aktora m.in., że wyciąga wnioski ze 
wszystkich swoich ról, także życiowych i przekłada to na ekran. 

Wącham tą przestrzeń filmową z tak różnych stron…zawsze coś 
ciekawego dostrzegę.

fot. TVN M
irosław Sosnowski
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25 lat minęło.
Od skończenia szkoły, natomiast od pierwszego profesjo-
nalnego planu zdjęciowego, prawie 30 lat.

Będziemy jakoś hucznie obchodzić jubileusz?
Jakiś benefis można zrobić(uśmiech).

Jak się zmieniła branża filmowa na przełomie ostat-
nich 25 lat w Polsce?
Zmieniła się diametralnie. Dzisiaj z  użyciem małych ka-
mer, można nakręcić pełnometrażowy film. Kiedyś było to 
nie do pomyślenia. Kiedy ja zaczynałem, projekt pt: kręce-
nie filmu, wymagał całego sztafażu, mnóstwa ludzi…. 

Czy dzisiaj jest łatwiej? 
Nie wiem czy łatwiej, z  pewnością szybciej można na-
kręcić sceny. Znak czasu. Ludzkość zawsze się przygląda 

w technologii, to co jest istotne-zostawia, to co zbędne-
-odrzuca.

Bardzo pięknie mówisz. Jak osoba z  takiej małej 
miejscowości, jaką jest Twardogóra…
…potrafi tak pięknie mówić? (śmiech)

Jak osoba z małej miejscowości, znalazła inklinacje 
do sztuki?
Można powiedzieć, że wychowałem się w kinie, które było 
w tym małym miasteczku. Kino, które dawało dostęp do 
szerokiego wachlarza filmów. Można było tam zobaczyć 
zarówno Bruce’a  Lee a  także filmy Bergmana. Ten wgląd 
w  kulturę był nieustający. To jest błędne mniemanie, że 
prowincja nie potrzebuje tej kultury, wręcz przeciwnie, lu-
dzie mają pretekst do wyjechania do miasta, na wystawę, 
na koncert, do kina…

Z drugiej strony 30-40 lat temu, w takiej małej miej-
scowości nie było co robić. Siłą rzeczy ludzie szukali 
zajęcia…dzisiaj ten problem często jest „załatwia-
ny” przez internet.
Internet nie spowoduje, że w  danej miejscowości wylą-
duje kultura. W tym celu należy się ruszyć i wyjechać do 
innego miasta. Ja całe życie byłem dojeżdżający, jak nie 

„ aktor jest od tego, żeby grać,  
i nie narzekać”

„
„

fot. P. Kibitlewski ONS



34 Diamond’s Club business magazine  wiosna 2017

MOJE ŻYCIE NA SCENIE

z Twardogóry do Wrocławia, to z Wrocławia do Warsza-
wy…

…po drodze jeszcze był Berlin. Jak się gra w Niem-
czech, inaczej?
Podobnie. Brałem udział w projekcie filmowym pod tytu-
łem „Polizei anruf”, w Polsce ten serial nosił tytuł „Telefon 
110”.

Kogo tam grasz?
Szefa posterunku policji na przejściu granicznym polsko-
-niemieckim. Rozwiązujemy tam bardzo ciekawe przypad-
ki kryminalne, związane z jedną jak i druga stroną.

Rozumiem, że mówisz po niemiecku?
Tak, ale wiadomo, że z pewną charakterystyczną naleciało-
ścią. Dlatego stosuję pewne knyfy, żeby był to akcent pol-
ski, bo jakby nie było gram Polaka.

Wróćmy nieco w przeszłość. Twój największy sukces 
filmowy to rola w „Długu”. Rok 1999.
Wcześniej jeszcze była „Samowolka”, niemniej „Dług” był 
taką cezurą w moim życiorysie filmowym, nie można tego 
ukryć. Natomiast ja jestem aktorem wielozadaniowym, 
wszechstronnym. Nie boję się żadnej pracy. Pamiętam, 

kiedy przyjąłem rolę w „M jak miłość”, wszyscy krzyczeli: 
aktor serialowy…a  dzisiaj wszyscy grają w  serialach(u-
śmiech). Mało tego, dzisiaj punktem honoru jest zagrać 
w dobrym serialu. Uważam, że aktor jest od tego, żeby grać, 
i nie narzekać. Jest wystarczająco dużo rzeczy w życiu pry-
watnym, żeby narzekać, ale nie wolno tego robić z powodu 
nadmiaru propozycji(uśmiech)

Jest rola, o jakiej marzysz? Takie słowo, jak marze-
nia istnieje w  ogóle w  Twoim słowniku, czy raczej 
plany, cele…
Myślę, że coś pomiędzy. Aktorstwo, to jest taki zawód, 
w którym trudno jest planować. Wolę być mile zaskakiwa-
ny tym co się przydarzy, niż planować i  być rozczarowa-
nym. W tym roku, poza sprawami prywatnymi, jeśli zawo-
dowo popełniłbym dwie ciekawe role, byłbym szczęśliwy.

Jesteśmy wrażliwi na to co się nam 
dzieje, a to, jak sobie z tym radzimy 

powoduje, jak stajemy się na nowo…

„
„

fot. TVN M
irosław Sosnowski
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Staram się doszukiwać w rozmówcy jego pasji. Wiem 
skądinąd, że Twoją pasją jest Chorwacja, a raczej jej 
zdobywanie. Kolejnymi pasjami są samoloty. Masz 
licencję pilota?
Tak, zrobiłem ją 10 lat temu. Mam wielu kolegów z tej dzie-
dziny, która niewątpliwie bardzo wciąga.

Z  góry widać lepiej…jak to mówił Pawlak w  kulto-
wym filmie „Sami Swoi”…
Tak (uśmiech) To jest tak ciekawa forma, poza realizacją 
pasji, ucieczki od problemów.

Słyszałem kiedyś, że tylko ten nie ma problemów, kto 
jest na cmentarzu….Dostałeś kilka razy piaskiem po 
oczach od życia, ale za każdym razem, kiedy Cię spo-
tykam, widzę fajnego, uśmiechniętego, pozytywne-
go faceta. Wniosek jest prosty: albo tak dobrze gra-
sz(uśmiech)…albo jednak znajdujesz gdzieś pokłady 
optymizmu.
Mnie rzeczywiście życie zakręciło parę razy… takie jest ży-
cie. Każdy ma jakieś doświadczenia za sobą, nie widzę tu 
żadnych wyjątków. Ludzie są tylko ludźmi, i bez względu 
czy są aktorami czy szefami wielkich korporacji, dotyka ich 
wszystko. Przypomina mi się moja Pani profesor ze szkoły 

aktorskiej, która puszczała nam utwór Stinga, w  którym 
śpiewał:” How fragile we are?”(tłumacz: Jak jesteśmy wraż-
liwi?) I okazuje się, że to jest taka wiedza uniwersalna. Je-
steśmy wrażliwi na to co się nam dzieje, a to, jak sobie z tym 
radzimy powoduje, jak stajemy się na nowo… Ja staram się 
zawsze podchodzić pozytywnie do świata, bo bardzo dużo 
od tego świata otrzymałem. Dostałem, jak naliczyłeś 60 
ról, bardzo bardzo dużo pozytywnych spotkać i umiejętno-
ści. Poznałem bardzo ciekawych ludzi…

… dziękuję (śmiech)
Życie takiego aktora jak ja, jest po prostu przygodą.

Jakiś czas temu zniknąłeś z życia publicznego. Prze-
rwa była Ci potrzebna? Nauczyła Cię pokory?
Każda przerwa w życiu aktora jest potrzebna, prowadzi do 
pewnych wniosków. Natomiast z tą pokorą też nie należy 
przesadzać. Ja te wnioski wyciągnąłem, i  działam dalej 
podchodząc z pasją do tego co robię.

Powiedziałbym nawet z pietyzmem… Ale to w każdej 
dziedzinie, jeśli podchodzimy do wykonywanych rze-
czy z pasją, jest szansa, że osiągniemy w danej dzie-
dzinie sukces i spełnienie.
Na tym polega dojrzewania aktora m.in., że wyciąga wnio-
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ski ze wszystkich swoich ról, także życiowych i przekłada 
to na ekran. Wącham tą przestrzeń filmową z tak różnych 
stron…zawsze coś ciekawego dostrzegę.

Doświadczyłeś reżyserii, miałeś też przygodę z  pi-
saniem scenariuszy… miałeś też reaktywować teatr 
w Świdnicy, tak?
Tak, to się wiąże z ciekawą historią…Brałem udział w zdję-
ciach do filmu o Janie Pawle II, w którym główną rolę grał 
John Voit, miało to miejsce w Umbrii, we Włoszech. Pew-
nego dnia podczas międzyzdjęciowej sjesty, miałem sen, że 

znajduję się w  pięknym teatrzyku, cudownie odrestauro-
wanym. Jakiś czas później, przy okazji Festiwalu Reżyserii 
Filmowej, wchodzę do świdnickiego Teatru i widzę obraz 
z mojego snu. Stąd pojawił się pomysł na reaktywację te-
atru, niestety z różnych powodów musieliśmy odłożyć to 
na później.

Może teraz warto wrócić do tego pomysłu?
Kto wie…

Cały wywiad do obejrzenia w programie Do Celu na kanale YT.

ROBERT GONERA
W dzieciństwie mieszkał w Twardogórze. W 1991 ukończył wro-
cławską filię PWST w  Krakowie. 21 czerwca 1991 zadebiutował 
w roli Motła Kamzoila w musicalu Skrzypek na dachu Jerry’ego 
Bocka, w  reżyserii Jana Szurmieja na scenie Operetki Wrocław-
skiej. 
Występował w teatrach wrocławskich: 
Operetce Wrocławskiej – obecnie Teatr Muzyczny Capitol (1991 
– 1992), 
Teatrze Polskim (1992 – 1999), 
Teatrze Piosenki (2005) 
oraz w  legnickim Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej (2003 – 
2004).
Najbardziej dał się poznać  stworzonymi rolami w filmach Dług, za 
którą otrzymał nagrodę Orła za najlepszą pierwszoplanową  rolę 
męską  i Samowolka oraz w serialu M jak miłość. 
W swojej bogatej biografii zagrał ponad 60 ról filmowych i teatral-
nych a także dubbingowych.

fot. Archiwum
 R. Gonery
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Wielkie 

GRECKIE 
wakacje Polaków

Piękna pogoda, ciepłe morze, wspaniałe zabytki, retsina 
i oliwa, gościnni greccy gospodarze, poczucie bezpieczeństwa 
i obietnica udanych wakacji – to wszystko sprawia, że Grecja 

od kilku sezonów uznawana jest przez polskich turystów za 
niekwestionowaną królową lata.

Kreta  |  fot. Travelplanet

TEKST: JAROSŁAW KAŁUCKI/Travelplanet.pl
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Wystarczy spojrzeć na statystyki. W Travelplanet.pl – a to 
największy polski multiagent turystyczny, którego dane 
wiernie odzwierciedlają obraz polskiego rynku turystyczne-
go – mówią one, że tego lata ok. 35 procent klientów pol-
skich biur podróży na wakacje wybiera właśnie Grecję.
Kolebka antycznej kultury zawsze była w  czołówce ulu-
bionych wakacyjnych kierunków Polaków, ale szczególnie 
umocniła swą pozycję przed kilku laty, gdy w Egipcie i Tu-
nezji najpierw wybuchła Arabska Wiosna a potem w krajach 
w odczuciu turystów stało się mniej bezpiecznie niż wcze-
śniej. Co ciekawe, Grecji nie zaszkodziły pod tym wzglę-
dem zamieszki związane z problemami fi nansowymi kraju, 
zamknięte bankomaty i  regularne strajki generalne. Kraj, 
którego ok 20 procent Produktu Krajowego Brutto pochodzi 
z turystyki, potrafi ł zadbać o swoich chlebodawców z całego 
świata. W końcu rocznie odwiedza ten kraj dwa razy więcej 
turystów, niż liczy on sobie mieszkańców.

POLSKA NORMA: PRZEDE WSZYSTKIM WYGODA
Ale i sami turyści mało zwracali uwagę na te niedogodności: 
w końcu dominujący model wyjazdów do Grecji to wyjazdy 
z biurami podróży na wakacje All Inclusive (3/4 polskich tu-
rystów) w dobrych, co najmniej 4* hotelach (6-7 na 10 pol-
skich turystów). A w takiej formule, gdy ok 2800 zł za osobę 
płaci się jeszcze przed wylotem (taką średnio kwotę prze-

znaczają turyści na tegoroczne wakacje w Grecji), pieniądze 
z  bankomatu są potrzebne jedynie na dodatkowe, drobne 
wydatki.
Grecja spełnia wszystkie kryteria, którymi kierują się turyści 
wybierając miejsce na wakacje: słońce świeci tu statystycznie 
aż 250 dni w roku a Grecja jest najbardziej słonecznym kra-
jem w Europie. Linia brzegowa to blisko 15 tys. kilometrów 
(morza: Egejskie, Jońskie, Kreteńskie i Śródziemne oblewa-
ją kontynent oraz ok. 2500 greckich wysp, choć tylko 165 
z  nich jest zamieszkałych). Temperatura morskiej wody? 
Już w czerwcu osiąga 21 – 23 stopnie a w okolicach Rodos 
nagrzewa się ona w sierpniu nawet do 28 stopni Celsjusza. 

Santorini  |  fot. Fotolia

Mykonos  |  fot. Fotolia

Myrtos, Kreta  |  fot. iStockMyrtos, Kreta  |  fot. iStock
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Plaża Navagio, Zakynthos  |  fot. Shutterstock
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Zatoka Wraku, Zakynthos  |  fot. Fotolia
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Miasto Rodos, Rodos  |  fot. Fotolia

Zatoka Św. Pawła, Lindos, Rodos  |  fot. Fotolia
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Zabytki, ciekawe miejsca do zwiedzania? O te turysta potyka 
się niemal na każdym kroku.
Ile kosztuje grecka przygoda? Najtańsze wakacje w  Gre-
cji w okresie przerwy szkolnej można kupić już za 1150 zł 
(przelot, apartamenty bez wyżywienia na Riwierze Olimpij-
skiej). Te rezerwowane najczęściej przez polskich turystów, 
a  więc hotel 4* wyżywienie all inclusive – za nieco ponad 
2000 zł (Korfu, Lesbos).
Gdzie najczęściej spotkamy polskich turystów tego lata 
w Grecji? Ze statystyk Travelplanet.pl wynika, że najchętniej 
wakacje spędzą oni na Krecie, Rodos, Zakynthos, Korfu, Kos 
i Riwierze Olimpijskiej.

NUMER 1: KRETA
Kreta to numer 1 przy wyborze wakacyjnych destynacji. 
Klienci polskich biur podróży wybierają tę wyspę dla pięk-
nych plaż w Agia Pelagia. A po opalaniu na najdłuższej i naj-
bardziej malowniczej plaży w  mieście Ammoudara, mają 
gwarancję nocnych rozrywek. A w dzień również obowiązko-
wo wycieczka do najdłuższego w Europie suchego Wąwozu 
Samaria i rejs na pobliską Santorini dla jej białych domków 
i najpiękniejszych zachodów słońca na świecie.
Kreta przesycona jest wręcz mitologią a na wyspie znajdzie-
my wiele miejsc z nią związanych, z pałacem króla Minosa 
w Konssos na czele. W jaskini Dikitii narodził się Zeus, Kretą 
rządził jego syn, Minos, sędzia zmarłych w Hadesie, który 
zamknął Minotaura, człowieka z głową byka w labiryncie za-
projektowanym przez Dedala. To stąd wzięło się określenie 
„nić Ariadny” – sposób na wydostanie się z labiryntu Teze-
usza, który zabił Minotaura. Na tej największej greckiej wy-
spie rozegrała się walka o życie niesfornego Ikara, który nie 
posłuchał ojca i wzbił się za wysoko w niebo, przez co wosk 
z jego skrzydeł zaczął się topić.

NUMER 2: ZAKYNTHOS
Kurorty, ale też zielona i dziewicza część, miejscowe dosko-
nałe białe wino popolaro oraz niemal kompletny brak za-
bytków. Budynki nie mają więcej niż 50 – 60 lat. Trzęsienia 
ziemi w 1948 i 1953 roku zmiotły z powierzchni 90 procent 
tej infrastruktury. A  jednak to jedna z  najchętniej odwie-
dzanych miejsc. Jest za to legendarna Zatokę Wraku, jedna 
z najchętniej fotografowanych miejsc i używanych do pro-
mocji wyspy, oraz plaża Gerakas, pełna żółwi Careta Careta.
Poza tym turystycznych atrakcji nie ma zbyt wiele. Nie do 
końca wyjaśniona jest również zagadka wraku w zatoce. Sze-
roko rozpowszechniona jest wersja, że to promocyjny trick 
greckiego Ministerstwa Turystyki, który cichaczem ściągnął 
tu zardzewiałą krypę dorabiając do niej legendę okrętu prze-
mytników papierosów, który w 1980 roku kryjąc się przed 
strażą przybrzeżną, osiadł tu na mieliźnie. Wrak, mimo to, 
jest największą atrakcją, do której można zbliżyć się tylko od 
strony morza.

NUMER 3: RODOS
Rodos to historia, architektura i  krajobrazy. Złota wyspa 
słońca – takie również nosi ona miano – pokryta jest wręcz 
dywanami róż i oleandrów. Dech zapiera wręcz starożytny 
akropol ze świątynią Ateny w Lindos, centrum stolicy wyspy, 

Meteory  |  fot. Shutterstock

Wyspa Kastrios, Kos  |  fot. Fotolia

Santorini  |  fot. Fotolia
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Rodos, wpisane za listę UNESCO, imponujący Pałac Wielkich 
Mistrzów (do zajęcia Rodos przez Turków tu mieściła się 
centrala zakonu joannitów, przeniesiona potem na Maltę). 
Ale przede wszystkim miasto słynie z Kolosa Rodyjskiego. 
Ten jeden z siedmiu cudów świata to starożytny monument 
z brązu, stojący niegdyś u bram antycznego portu.
Na północy wyspy warto odwiedzić Dolinę Motyli, zwłasz-
cza latem i wsłuchać się w niezwykły szum tysięcy barwnych 
motylich skrzydeł. Zaś w  okolicach Kolymbii – zobaczyć 
kopiec Tsambika, czyli wygasły wulkan z  majestatycznym 
klasztorem na szczycie
Na Rodos wybierają się nie tylko miłośnicy pięknych plaż 
w okolicach Kolymbii i Faliraki, ale przede wszystkim wind-
surferzy, którzy oceniają wyspę jako jedno z  najlepszych 
miejsc w Europie pod tym względem.

NUMER 4: KORFU
Położona na Morzu Jońskim tuż na styku z Adriatykiem to 
najbardziej zielona, najbardziej europejska z wysp, której ża-
den z miejscowych nie nazwie inaczej jak Kerkira. I są oni 
w tym względzie zasadniczy do tego stopnia, że Korfu nie 
doczekała się stosownego zapisu w grece. Dlaczego właści-
wie Korfu to według miejscowych Kerkira? Nazwa pochodzi 
od imienia nimfy w której zakochał się Posejdon.
Mniejsza o nazwę. Inne walory są bezsporne. Dla wyjątko-
wego klimatu przyjeżdżała tu austriacka cesarzowa Sissi by 
leczyć zdrowie. Korfu ma przepiękne klifowe wybrzeże ale 
również szerokie plaże o drobniutkim piasku. Najsłynniej-
sza to Paleokastritsa, nie tylko bajkowa plaża, ale też skaliste 
zatoki pełne małych jaskiń, do których dostać się można tyl-
ko łódkami. Ale na Korfu plażuje się także w cichym Acha-
ravi, w popularnej piaszczystej zatoce w Agios Georgios czy 
na plażach bardzo atrakcyjnego wybrzeża wokół zalesionej 
zatoki w Dassia.
Korfu przyciąga zielenią fi gowców, cyprysów, drzew cytry-
nowych i gajów oliwnych. A przede wszystkim architektu-
rą. Tu europejskie wpływy widać najlepiej w stolicy wyspy, 
budowanej przez Wenecjan, Brytyjczyków, Francuzów oraz 
Greków (część wpisano na listę UNESCO). Na Korfu znaj-
dziemy urokliwe kościółki i  bizantyjskie klasztory. Można 
zapuścić się w wąskie uliczki, wypić kawę lub ouzo w zacisz-
nych kawiarenkach. Takie błogie wakacje turyści spędzają 
w  Kanoni, najatrakcyjniejszym kurortu Dassia, Peramie, 
Ermones i  Agios Ioannis Peristeron. No i  w  największym 
mieście Korfu jakim jest Kerkira, gdzie można zobaczyć Pa-
łac Królewski, Muzeum Archeologiczne z  kolekcją monet 
i starożytnych znalezisk.

NUMER 5: RIWIERA OLIMPIJSKA
Ten pas wybrzeża o długości ok. 70 km rozciągają się u stóp 
mitycznej góry Olimp i Parku Narodowego to jeden z naj-
piękniejszych nadmorskich regionów Grecji. W  Methoni, 
Paralii, Nei Pori, Leptokarii, Velika czy Platamonas – to naj-
ważniejsze miejscowości riwiery – każdy znajdzie to co lubi 
najbardziej: tętniące nocnym życiem kurorty albo zaciszne 
miasteczka. Bliskość gór to okazja to bardziej aktywnego 
spędzania czasu dla miłośników górskich wędrówek i spor-
tów ekstremalnych, takich jak kanyoningu czy raftingu.

Miłośnicy historii i architektury na pewno trafi ą do Dion by 
zwiedzić ruiny starożytnego miasta oraz muzeum z ekspo-
zycją poświęconą wykopaliskom. Warto zajrzeć tu zwłaszcza 
na przełomie lipca i sierpnia. Wówczas w ruinach teatru są 
wystawiane sztuki klasyczne i oper
W  Katerini, stolicy regionu warta odwiedzenia jest katedra 
Th ia Analipsi, kościół świętej Katarzyny. Zachwycająca jest 
wioska Ano Skotinas, to stara osada, otoczona lasem buko-
wym i dębowym, położona na wysokości 750 m n.p.m., z XVII 
i XVIII-wiecznymi domami z kamienia i zabytkowymi kościo-
łami. Ale obowiązkowy punkt programu podczas pobytu na 
Riwierze Olimpijskiej to Meteory. To skały w  kształcie ma-
czug i na szczytach, których wybudowano klasztory. Do wielu 
z nich mnisi dostają się w koszach wciąganych na linach. Część 
z nich jest osiągalna dla turystów, szczyt zdobywa się wcho-
dząc po stromych schodach. Kręcono tu m.in. jeden z odcin-
ków Bonda – „Tylko dla twoich oczu”.

NIEBO NA PODNIEBIENIU
Niezależnie od miejsca pobytu turyści bardzo cenią sobie 
grecką kuchnię. Warto spróbować taramosalaty – pasty 
z  ikry rybiej, tzatziki – ogórków z  jogurtem i  czosnkiem, 
musaki złożonej z  warstw ziemniaków, mielonego mięsa, 
bakłażanów i  pomidorów zalanych sosem beszamelowym 
i zapieczonych oraz wielkiej liczby dań z ryb świeżych i owo-
ców morza. Popularna w Polsce wersja sałatki greckiej, nie 
jest przez Greków znana. Ich sałatka składa się z pomido-
rów, ogórków, papryki, czosnku, cebuli, oliwek, oliwy, ale 
nie ma w niej sałaty. Podobną konsternację może wywołać 
zamawianie ryby po grecku, bowiem żaden tutejszy kucharz 
nie słyszał o dodawaniu do ryb sosu pomidorowego.
Flagowe greckie trunki to retsina, metaxa i ouzo.
Metaxa to rodzaj brandy produkowanej z czerwonych wino-
gron gatunku Savatiano, Sultanina i Black Corinth, a smak 
wzbogaca się winem muskatowym i zestawem ziół oraz płat-
ków różanych. W odróżnieniu od innych brandy, można ją 
pić z lodem. Leżakowanie trwa 6 miesięcy, a wyznacznikiem 
klasy jest wiek – im starsza, tym lepsza. Narodowym grec-
kim trunkiem jest również ouzo – słodka anyżówka, o za-
wartości 40-50% alkoholu. Podaje się ją ze szklanką wody.
I wreszcie Retsina. Do trunku dodaje się żywicy sosnowej, 
ale w smaku czuć przede wszystkim olejek rycynowy. Jeśłi 
więc komuś nie będzie smakować to wino, grzechem nie bę-
dzie wylać kieliszek na chwałę bogów, tak jak zwyczajowo 
parę kropel wylewają Grecy.

Klasztor Vlacherna |  fot. Fotolia
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Nikos Rusketos 

O MIŁOŚCI 
do muzyki, Grecji 

i przyjaźni z Demisem

Rozmawiał: Radosław Tracz
Zdjęcia: archiwum Nikosa Rusketosa

cieszę się, bo w pewnym sensie jestem bogatszy od wielu 
ludzie…bo jestem obywatelem dwu krajów (uśmiech)

Jesteś Grekiem urodzonym w Polsce, tu w Zgorzel-
cu...
Tak, urodziłem się w rodzinie greckiej, rodzice byli Gre-
kami, ale moje serce bije również dla Polski, gdyż tu się 
urodziłem i wychowałem. Lech Wałęsa nadał mi polskie 
obywatelstwo, dlatego cieszę się, bo w pewnym sensie je-
stem bogatszy od wielu ludzi... bo jestem obywatelem dwu 
krajów (uśmiech).
Opowiedz, proszę, jak to się stało, że tak wielu Gre-
ków mieszka/mieszkało w Polsce?
W 1916 roku, do obecnego Zgorzelca, wtedy nazywało się 
to Goerlitz, cesarz Niemiec-Wilhelm, zaprosił 4.Korpus Ar-

mii Greckiej, który był w klinczu w Kozanii… mieli wybór: 
albo pójść na wojnę, której front był w Bułgarii, albo przy-
jechać do Polski. I tak znalazło się tutaj 6,5 tysiąca Greków. 
Z okazji jubileuszu 100-lecia od tamtych wydarzeń, w Zgo-
rzelcu znajduje się 4-metrowy obelisk
1916 rok nie był jedyną datą w historii polsko-greckiej.
Tak. Zaraz po wojnie, w 1948 roku, do Zgorzelca przyjecha-
ło prawie 13,5 tys greckich obywateli.
Można powiedzieć, że Grecy mieli duży wpływ na 
rozwój tego miasta w tamtym czasie.
Ogromny. Proklamowano nawet Europa-Miasto Zgorze-
lec/Goerlitz na tą cześć.



47Diamond’s Club business magazine  wiosna 2017

KULTURA by DC

W  tym miejscu w  2000 roku gościł Twój znajomy 
i przyjaciel, Demis Roussos. Jak to się stało, że wasze 
drogi się zeszły?
Zaprosiłem Demisa na 3.międzynarodowy Festiwal Pio-
senki Greckiej. Wcześniej spotkałem go w Sopocie na Fe-
stiwalu w 1979 roku, ale wtedy tylko przelotnie się widzie-
liśmy, gdzieś na próbie. Potem znajomy dał mi do niego 
numer telefonu, zadzwoniłem, i przypomniałem mu tamtą 
sytuację, i  tak się zaczęła nasza znajomość. Koncert Ro-
ussosa w  Zgorzelcu, to było duże wydarzenie, które była 
transmitowane przez TVP. Potem zagraliśmy razem jeszcze 
15 koncertów w Polsce, m.in. w Sopocie w 2006 roku.
Jak się z nim pracowało?
Profesjonalista, ale bardzo chimeryczny. Musiał mieć bar-
dzo dobry hotel, bardzo dobre jedzenie, szampany. W po-
koju hotelowym, który zajmował, musiały być poduszki 
z pierza. Jeden z hoteli obiecał, że będą właśnie takie po-
duszki, bo tak było w kontrakcie… Roussos wchodzi do po-
koju, pierwsze co robi, to dotyka poduszki, i mówi, że jedna 
jest z pierza, a druga nie (uśmiech).
I co wtedy?
Musiałem pójść do recepcji, zakomunikować, że muszą 
dokupić jeszcze jedną poduszkę z  pierza (śmiech). Wte-
dy dopiero się dowiedziałem, że były przygotowane dwie 
z pierza, ale jedną ktoś ukradł… W jednym z rzeszowskich 
hoteli, tak się zdenerwował na jakość kuchni hotelowej, że 
zażyczył sobie, aby kupiono specjalnie dla niego wybrane 
półprodukty: wołowinę, makarony…i  poszedł do kuchni, 
i sam zaczął gotować (uśmiech).
Pewnego dnia miałem śpiewać przed Demisem, jako sup-
port. Umówiliśmy się, że przyjedzie z  hotelu o  18,45 aby 
wejść na scenę o 19,00. Okazało się, że cała impreza się opóź-
niła, m.in. z powodu wystąpienia prezydenta tuż przed kon-
certem, i kilku kwestii, których nie było w scenariuszu. De-
mis przyjechał o umówionej godzinie, ale jak okazało się, że 
musi czekać na występ, bardzo się zdenerwował, na tyle, że 
robił mi wyrzuty przed kamerami… nie było to miłe, dlatego 
ja się obraziłem. Po koncercie podchodzi do mnie i pyta, czy 
przyjdę na kolację, którą on sam przyrządzi? Przytrzymałem 
go godzinę… dzwoni: gdzie jesteś Nikos, przecież ja specjal-
nie dla Ciebie przygotowałem kolację, przybywaj (śmiech).
Demis Roussos był Grekiem, czy nie?
Grekiem, ale urodził się w  Egipcie, w  Aleksandrii. Kiedy 
był mały, rodzice przeprowadzili się do Aten. Mieszkał 
też w  Paryżu, gdzie miał mieszkanie. Jak jechał z  Grecji 
do Polski, to zawsze przez Paryż, gdzie odwiedzał swoją 
córkę. A dlatego przez Paryż, bo żadne połączenie z Aten 
do Warszawy nie oferowało Business Class… a Air France, 
i owszem (uśmiech).
Prawdziwa gwiazda…
To prawda, ale czasami gubił tą manierę. Kiedyś w  Pol-
sce spotkał dziewczynę, która bardzo mu się spodobała, 
i z mercedesa, którym go wieźli, przesiadł się do cinqecen-
to, którym z kolei ona jechała, aby tylko nie zmieniła zda-
nia, że pójdzie z nim na obiad (uśmiech).
Pewnego razu jechaliśmy na koncert do Katowic. Pamiętam, 
była sroga zima. Bojąc się, że samolot może nie wystarto-
wać, namówiłem Demisa, żeby pojechać pociągiem. Oka-

zało się, że wagon z pierwszą klasą nie został podczepiony, 
i  ja ze swoją walizką, i oczywiście Demisa, chodzę po tych 
wagonach jak tragarz… przyjechaliśmy do Katowic, Demis 
już trochę wkurzony. Na peronie miała czekać limuzyna, aby 
przewieźć nas do hotelu. Limuzyna się zepsuła i podstawili 
na peron jakiś mały samochód. Demis patrzy i pyta: co to 
jest?! Po długich moich namowach wsiadł, przejechaliśmy 
pomiędzy wagonami pociągów, po peronach, do hotelu…
tam po kilku minutach zrelaksował się przy dobrym jedze-
niu i kilku drinkach (śmiech). Taki był Demis.
Śpiewałeś również z Eleni?
Tak, przez 5 lat koncertowaliśmy wspólnie. Eleni, to jest 
skromna, wspaniała dziewczyna. Przyjaźnimy się, spoty-
kamy nadal. Ostatnio śpiewałem na 70. urodzinach Kosta-
sa, brata jej męża, który jest jednocześnie jej menagerem. 
W tym roku, Eleni ma się pojawić na 20.Festiwalu Piosenki 
Greckiej w Zgorzelcu, jako gwiazda i jurorka.
Gdybyś miał zachęcić do przyjazdu do Grecji, jakie 
miejsca szczególnie polecasz?
Głównie wyspy. Musimy mieć świadomość, że przyjazd do 
Aten, wiąże się z tłokiem turystów, żarem z nieba, betonem 
dookoła. Ale jeśli ktoś chce zobaczyć Akropol i  Likavitos, 
to niestety musi to wszystko przejść. Natomiast, jeśli ktoś 
chce wsadzić dwie nogi do wody, upajać się widokami, zjeść 
wspaniałe kalmary, żeby go kelner obsługiwał, a stolik aby 
był w wodzie… to proponuję jakąś wyspę tajemniczą, w nie-
bieskich kolorach okienka, osiołki, i tego typu rzeczy…
Rozmarzyłem się. A ulubione Twoje danie greckie?
Baranina. Zapraszam tu do mojej tawerny w  Zgorzelcu, 
na wspaniałą baraninę, kozinę, comber jagnięcy i muzykę 
grecką oraz w lipcu 2017 na jubileuszowy Festiwal Muzyki 
Greckiej. Więcej na naszej stronie www.orfeusz.info
Tu można Ciebie spotkać?
Tak, zapraszam serdecznie.
Efcharisto (uśmiech).
Efcharisto (uśmiech).
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ABBA I JA 
     zgarnęliśmy wszystko

Demis Roussos:
„Moja muzyka zyskała popularność, gdyż była romantyczna 

i kojarzyła się ludziom z wakacjami”
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Demis, a właściwie Artemios Ventouris Roussos urodził się 
w Aleksandrii w Egipcie, 15 czerwca 1946 roku. Jego ojciec, 
Jorgos Roussos, był greckim inżynierem architektem. Wraz 
z żoną Olgą (mającą pochodzenie egipsko-włoskie) trafi li do 
Afryki Północnej w  poszukiwaniu lepszej pracy i  lepszego 
życia. Rodzina Demisa związana była mocno z muzyką. Jego 
matka była śpiewaczką, zaś pasją ojca – gra na gitarze kla-
sycznej. Także sam Demis od dziecka interesował się muzy-
ką, zapisując się do chóru greckiego Kościoła bizantyjskiego, 
działającego również w Aleksandrii. Ponadto w szkole uczył 
się gry na gitarze, trąbce i pianinie, wspierał fi nansowo swo-
ją rodzinę, grywając jako muzyk w kabaretach. Być może ka-
riera Demisa potoczyłaby się zupełnie inaczej i zakończyła 
w kościelnych chórach i kabaretach, gdyby w 1956 roku nie 
nadszedł kryzys sueski. W jego wyniku rodzina Roussosów 
straciła cały swój dobytek i, chcąc nie chcąc, zmuszona była 
powrócić do Grecji. Tam już zaczynał się prawdziwy tury-
styczny boom. Demis korzystał na tym, okazyjnie śpiewając 
w barach i tawernach dla turystów.
Sukcesy Roussosa przyniosły mu pseudonim „król kaftan” 
– lub bardziej okrutny „namiot śpiewu”. Gdy postanowił 
sprzedać swoją kolekcję na cele charytatywne w  latach 
dziewięćdziesiątych, wymagało to trzech aukcji – po jednej 
w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji.
Zapytany, czy nosił coś pod spodem tych szkaradnych szat, 
kiedyś odpowiedział: „Oczywiście, że nie”. „To było fanta-
styczne. Zabawne, kiedy byłem na scenie zawsze znajdowały 
się kobiety w przednim rzędzie, które chciały sprawdzić mój 
kaftan”.
W  1975 roku zgarnął większość nagród muzycznych: dla 
najlepszego męskiego artysty, za najlepszy singiel oraz za 
najlepszy album. „ABBA i ja zabraliśmy wszystko, Hahaha-
ha!” – komentował to wydarzenie. „Moja muzyka zyskała 
popularność, gdyż była romantyczna i kojarzyła się ludziom 
z wakacjami” – dodał.
W połowie lat siedemdziesiątych Roussos sprzedał 30 milio-
nów albumów w Europie, rywalizując z Th e Beatles w kilku 
krajach.
Jego sukces muzyczny, przełożył się na sukces fi nansowy. 
Był właścicielem dworku pod Paryżem, prywatnego samo-
lotu i posiadłość na południu Francji. Największym niespeł-
nionym marzeniem Roussosa było podbić rynek muzyczny 
Ameryki, na co podobno wydał fortunę. Ameryka pozostała 
jednak w dużej mierze nieugięta. Jego album, Th at Once In 
A Lifetime, spędził 11 tygodni na liście Billboard, ale nigdy 
nie osiągnął szczytu.
Dnia 14 czerwca 1985 roku Roussos wsiadł do TWA Flight 
847 z Aten do Rzymu… który jak się później okazało, został 
porwanego przez libańską grupy bojowników Hezbollahu.
Samolot został skierowany do Bejrutu, a potem do Algieru. 
Roussos spędził na pokładzie pięć dni, w tym 39. urodziny 
– w niewoli, zanim został zwolniony w Bejrucie. Przemawia-
jąc na konferencji prasowej po tym zajściu, wokalista powie-
dział, że był „traktowany całkiem dobrze”. „Dali mi tort uro-
dzinowy i … gitarę, każąc śpiewać”, powiedział. Przez lata 
niektóre dokumenty twierdziły, że to dzięki niemu porywa-
cze działali „spokojnie”. Inni z kolei twierdzili, że zobowiązał 
się do lojalności wobec Hezbollahu.

Doświadczenie to zmieniło jego życie, a  Roussos spędził 
wiele lat na promowaniu pokoju na świecie poprzez muzy-
kę. „Muzycy są jak kaznodzieje”, powiedział. „To Ty jesteś 
pośrednikiem, który potrafi  przenosić energię pięknej mu-
zyki do innych”.
Na początku lat 80. zaczęła mu bardzo dokuczać tusza. „To 
stało się ważniejsze niż moje śpiewanie”, powiedział i poje-
chał do Kalifornii, gdzie miał wyzwanie, aby zrzucić 50 kg 
w ciągu 10 miesięcy. Później napisał książkę „Question Of 
Weight”, zawierającą receptury, dzienniki utraty wagi oraz 
szczere wyznania jego zmagań z  depresją. Roussos wyja-
śnił też, jak przed utratą wagi prowadził konkursy jedze-
nia. „Zorganizowałem dwa konkursy”- pisze „jeden o  to, 
kto mógłby zjeść makaron najszybciej, a drugi, kto mógłby 
zjeść więcej makaronu niż ja. Oczywiście rzadko przegry-
wałem.”
Szacunkowe dane mówią o  tym, że w  ciągu całej kariery 
sprzedał na całym świecie ponad 60 milionów egzempla-
rzy swoich albumów – to wynik, jakiego pozazdrościć może 
mu wiele gwiazd muzyki. Dzięki temu trafi ł nawet do Księ-
gi Rekordów Guinessa. To, co podobało się fanom, padało 
ofi arą druzgocącej krytyki ze strony ekspertów. Połączenie 
bizantyjskich psalmów i nawołań muezina – tak podsumował 
wokalny talent Greka jeden z nich, cytowany przez Th e Te-
legraph.
Demis Roussos kilkukrotnie występował w Polsce. Po raz 
pierwszy pojawił się w naszym kraju na Festiwalu Piosenki 
w Sopocie w 1979 roku. Były to już czasy apogeum jego eu-
ropejskiej popularności, a publiczność bawiła się znakomi-
cie, mimo że Demis… śpiewał wtedy z playbacku. Ponow-
nie w Sopocie wystąpił w 2006 roku, jeszcze raz przyjęty 
entuzjastycznie. W międzyczasie pojawił się m.in. z gościn-
nym występem w 2000 roku w Zgorzelcu, na III Międzyna-
rodowym Festiwalu Piosenki Greckiej.
Podczas jednego ze swoich ostatnich występów przed pu-
blicznością, w Atenach w 2013 roku, Demis Roussos ode-
brał Order Legii Honorowej – najwyższe odznaczenie fran-
cuskie, które uzyskał za dorobek swojego życia.
Zmarł w  nocy z  24 na 25 stycznia 2015 roku w  Atenach, 
w wieku 68 lat po długiej i ciężkiej chorobie nowotworowej. 
Ze względu na trwające w Grecji właśnie wtedy wybory par-
lamentarne, rodzina poinformowała o  tym fakcie dopiero 
w  poniedziałek, 26 stycznia. Na zawsze w  naszej pamięci 
pozostaną hity takie jak My Friend Th e Wind, Lovely Lady of 
Arcadia, Goodbye My Love Goodbye oraz Forever and Ever bę-
dącymi jego największymi przebojami, nieodmiennie pierw-
szymi muzycznymi skojarzeniami z nim związanymi.

Źródło: bbc.com
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Pana pierwszy kontakt z Grecją…
Rok 84’, kiedy objąłem posadę trenera w zespole Larissa. Pra-
cowało w Grecji wielu trenerów z Polski…w zasadzie 5.
Kto, poza Panem?
Kazimierz Górski, Jacek Gmoch, Jurek Kopa, Janusz Pekow-
ski. Ale chyba jeszcze przed nami pracował tam Egon Piecha-
czek. Wtedy Grecy stawiali na trenerów z zagranicy, zresztą 
największe sukcesy piłki greckiej, związane są z  trenerem 
niemieckim, który przyczynił się do tego, że Grecy wygrali po 
raz pierwszy w historii nie tylko Mistrzostwo Europy…można 
powiedzieć, że wygrali z własną mentalnością.
Czym się charakteryzuje ich mentalność?
Są bardzo nadpobudliwi…do zakochania jeden krok, jak to 
było w jednej z piosenek.(uśmiech) Zresztą u Greków, od mi-
łości do nienawiści jest rzeczywiście jeden krok.
Jak by Pan ocenił związek Polaków i Greków?
Można powiedzieć, że my się właściwie kochamy(śmiech) Ja 
osobiście bardzo miło odbieram Grecję, mimo tego, że miałem 
zespół dość średni jak na warunki tamtejsze, porównując się 
do Panathinaikosu czy Olympiakosu, zdobyliśmy puchar Gre-
cji w 1985 roku, i można powiedzieć, że szacunek Greków do 
Polaków wtedy jeszcze się wzmocnił.
Dlaczego właśnie Polaków Grecy zapraszali do treno-
wania zespołów piłkarskich?
O  to musi Pan Greków zapytać(uśmiech) A  tak poważnie, 
o tym decydują wyniki jakie się osiąga w zespołach narodo-
wych. Podobnie dzisiaj jest w Chinach, do których ściągani są 
trenerzy z całego świata. Wracając do Grecji… pamiętam mecz 
w upale 40 stopniowym, Grecja-Polska, za trenera Antoniego 
Piechniczka, w  którym Polacy wygrali 4-1, i  to zwycięstwo 
dało nam wyjazd na mistrzostwa Świata w Meksyku w roku 
86’…niesamowite doznania.

Piłka nożna to Pana jedyna pasja?
Ależ skąd. Jak byłem piękny i młody, grałem w reprezentacji 
Polski w piłkę ręczną, ale to dawne czasy(śmiech) Dzisiaj je-
stem na emeryturze, udzielam się jako komentator sportowy, 
jeśli mnie zaproszą…jestem osobą bezpartyjną, mam swoje 
zdanie na wiele tematów, ale wypowiadam się tylko w tej ma-
terii, o którą mnie pytają.
Połączenie biznesu i piłki. Jak Pan to widzi?
Ciekawy Pan temat poruszył…Tam gdzie są wielkie pieniądze, 
nie zawsze można zrobić wynik sportowy. Proszę zobaczyć 
na Anglię. Od pół wieku ten zespół nie może nic osiągnąć na 
arenie międzynarodowej, pomimo, że liga angielska jest jedną 
z najmocniejszych na świecie.
A jak to wygląda w Chinach?
Tam była decyzja odgórna, od prezydenta, aby budować potę-
gę piłkarską, i rzeczywiście od 4 lat tak się dzieje…mało tego, 
oni będą rzeczywiście wykupować to, co jest najlepsze na ryn-
ku. To jest niebezpieczne, dlatego że kraj, który pracuje na 3 
zmiany, jest nie do dogonienia dla reszty świata.
Jak Pan widzi przyszłość polskiej piłki?
Jesteśmy w fazie rozwoju. To, że byliśmy organizatorami mi-
strzostw Europy, dało nam bardzo dużo. Jesteśmy bardzo 
blisko pojechania na najbliższe mistrzostwa świata w Rosji, 
kolejnym sukcesem jest zaproszenie Zbyszka Bońka do władz 
wykonawczych UEFA, bo jeśli jest się w gronie 15 najbardziej 
znaczących działaczy piłkarskich w Europie, to to oznacza, że 
Polska jest zupełnie inaczej postrzegana niż kilka jeszcze lat 
temu. Klubowo Europa nam odjechała, ale to ma bezpośredni 
związek z fi nansami.
A  wracając do tematu Grecji, czego powinniśmy się 
uczyć od Greków?
Grecy przegrywając 0-3 pierwszy mecz, z dwu-meczu, uważa-
ją, że w rewanżu można wygrać…
Czyli pozytywnego podejścia do życia?
Tak. To jest bardzo ważna cecha.

Andrzej Strejlau  (ur. 1940) – polski trener  piłkarski, 
były selekcjoner reprezentacji Polski, komentator tele-
wizyjny, radiowy i prasowy. W swojej bogatej karierze 
trenerskiej prowadził piłkarskie drużyny klubowe w Pol-
sce, Grecji a nawet w Chinach. Odznaczony Krzyżem 
Ofi cerskim Orderu Odrodzenia Polski.

UCZMY SIĘ OD GREKÓW
 pozytywnego podejścia do życia

Andrzej Strejlau
ROZMAWIAŁ: RADOSŁAW TRACZ
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Jak ma się Grecja 
kilka lat po jego wybuchu?

KRYZYS
Z postanowieniem zamieszkania na stałe, do Grecji przyjechaliśmy 
z Janim ponad pięć lat temu. Dokładnie wtedy ogłoszono wielki… 

grecki… kryzys! Kiedy pakowaliśmy walizki i wylatywaliśmy 
z Polski, w mediach trwało prawdziwe zatrzęsienie.

Słysząc o naszej decyzji, wszyscy chwytali się za głowy:
– To jest skok na główkę na płytką wodę! Powariowaliście? Z Grecji 

trzeba teraz uciekać! A wy się tu wprowadzacie? 

Tych słów autorstwa „wujków dobra rada”, zupełnie nie 
brałam do siebie. Wlatywało jednym uchem, a wylatywało 
drugim. Dlaczego? Wiedziałam dokładnie jak wyglądała 
Grecja przed kryzysem. I że cały ten kryzys nie jest taki, jak 
go media malują.
– Zobaczysz… Zobaczysz… Po roku opadnie ten twój en-
tuzjazm i zejdziesz na ziemię – tysiąc razy słyszałam taką 
ripostę.
Lekcja dla mnie jest z tego jedna. Nigdy w życiu nie rezygnuj-
cie ze swoich marzeń, tylko dlatego, że inni w nie nie wierzą. 
Co stało się u nas po tych pięciu latach? Mamy się lepiej niż 
świetnie. I to pod każdym względem. Oboje pracujemy. Re-
alizujemy się. Prowadzimy własną fi rmę. Sporo podróżuje-
my. Robimy mnóstwo fajnych rzeczy. Mamy czas dla siebie.

Kiedy pierwszy raz znalazłam się w  Grecji był rok 2006. 
Przyjechałam na wyspę Lesbos jako stypendysta Sokrate-
sa. Po roku studiowania w Mitilini, przylatywałam do Gre-
cji, kiedy tylko mogłam, żeby spotykać się z Janim. Przez 
cały ten okres nie mogłam się nadziwić jak? na Boga… 
Na jakich właściwie zasadach ten kraj funkcjonuje? Mało 
kto naprawdę rzeczowo pracował, a pensje były przy tym 
całkiem pokaźne. Do tego dodatki, czternastki, renty na 
każde życzenie. Wyjścia do tawern i  kolacje takie, że do-
słownie uginają się stoły. Drogie prezenty na każdą moż-
liwą okazję. Wystawne wesela, chrzty, takie że głowa boli. 
Nowe samochody. Pięknie i drogo urządzane mieszkania. 
Podróże. Markowe ubrania. Życie jest piękne! Kto by tak 
nie chciał? A przy tym wszystkim… Wieczne strajki, strajki 

TEKST: DOROTA KAMIŃSKA
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i raz jeszcze strajki. Mistrzostwo świata w kombinatorskim 
niepłaceniu podatków. Łapówkarstwo i przekupstwo. Każ-
dy medal ma dwie strony.
W realnym świecie, na dłuższą metę tak to nie działa. Pra-
wo ekonomii jest dość jasne. Wydaje się tyle ile się zarobiło, 
a najlepiej jeszcze trochę mniej, by zaoszczędzić. Nigdy nie 
odwrotnie.
Grecja sprzed tych kilku lat, była jak mydlana bańka, któ-
ra niebawem musiała pęknąć. To było oczywiste, że tak się 
stanie.

Za kryzys nie ma co obwiniać statystycznego Jorgosa. 
A cała medialna nagonka na „Greka – lenia” była niespra-
wiedliwa, bo wcale nie była obrazem całej Grecji. Człowiek 
tak jednak już ma, że jak dają to bierze. Nie ma się więc 
co dziwić Grekom, którzy w momencie kiedy dawano, to 
brali! Czy ktoś z was nie przyjąłby czternastej pensji? Albo 
płacił podatki, kiedy nikt nie płaci i wszyscy przymykają na 
to oczy? Fakt, nikt nie oszczędzał. Ale taka tu jest mental-
ność, że przecież żyje się TERAZ. Skoro więc teraz ma się 
pieniądze, to teraz się je wydaje. Kogo więc można obwinić 
za kryzys? Nieudolnych polityków, którzy do tej sytuacji 
doprowadzili.
Kiedy w Grecji ogłoszono kryzys i jednocześnie ucięto rze-
kę płynącą banknotami euro, dla większości Greków to 
było jak lodowaty prysznic. Ludzie potracili prace. Ucięto 
im pensje, dodatki i dofi nansowania. Zasiała panika. Za-
kończyła się era wypadów do tawern na wielkie biesiady. 
Kupowania najdroższych mebli. Samochodów prosto z sa-
lonu. I tak dalej… I tak dalej… Można by wyliczać jeszcze 
długo.

Ale chwilka… Zaraz! Pamiętacie co działo się w Polsce 
jeszcze choćby w latach 80-tych? Urodziłam się w 1985 
roku. I sprzed przełomu trochę jeszcze pamiętam. Kie-
dy opowiadam o  tym Janiemu, to widzę jak nie może 
się nadziwić. Szare sklepy, w których autentycznie NIC 
nie ma. Pomarszczona, sucha, żałosna pomarańcza na 
Boże Narodzenie, która była symbolem tego „lepszego” 
świata. Szary, szorstki papier toaletowy. Śmierdzące, 
tanie papierosy i zimny, wilgotny zapach biedy. Kiedy 
miałam trzy lata wyjechaliśmy do Jugosławi. Do dziś 
pamiętam, że kiedy ja i moja starsza siostra weszłyśmy 
do supermarketu byłyśmy przekonane, że jesteśmy 
w wesołym miasteczku. Wszystko dla nas było tak we-
sołe i kolorowe.
Jeśli porównać mój obraz kryzysu z  czasów dzieciństwa, 
z  opisem kryzysu w  Grecji, co zostaje? Spory problem… 
Okazuje się, że słowo „kryzys” każdy może zdefi niować 
zupełnie inaczej. Dla mnie grecki „kryzys” był unormowa-
niem sytuacji, sprowadzeniem Greków na ziemię. Trzeba 
pracować i się w tej pracy starać. Czasem zostawać po go-
dzinach, albo gdzieś dorabiać. Czy się tego chce, czy nie, 
podatki trzeba płacić. Na wielu rzeczach można też oszczę-
dzać. Dlatego też te ponad pięć lat temu, kiedy przeprowa-
dzaliśmy się do Grecji wiedziałam, że media nie pokazują 
całej prawdy. Nigdzie się nie mówiło choćby o tym, jak Gre-
cja wyglądała jeszcze trochę wcześniej. Ten obraz nie był 

więc przedstawiany na tyle obiektywnie i rzetelnie, by się 
nim przejmować.

Co dzieje się w Grecji teraz? Tak jak obawiała się większość 
Greków, niestety kryzys to nie był tylko zły sen, po którym 
człowiek się budzi i jest tak jak było przed zaśnięciem. Tak 
jak „dawniej” w Grecji już nie będzie. Sytuacja się stabilizu-
je. Grecy przyzwyczajają się do innego stylu życia. Co jest 
bardzo ciekawe, powoli zmienia się też ich mentalność.
Ci którzy naprawdę szukali, znaleźli w końcu jakąś pracę. 
Tak jest przynajmniej w kręgu moich greckich znajomych. 
Ci, którzy jeszcze pracy nie znaleźli, w  większości przy-
padków narzekają, że to „wszystko przez kryzys!”. Widać 

jednak, że Grecy autentycznie zaczęli oszczędzać. W skle-
pach czasem widzę, jak ktoś chodzi z  kalkulatorem, co 
kiedyś było uznawane za zniewagę. Okazało się, że dom 
niekoniecznie trzeba wyposażać w najdroższych sklepach. 
A  i  bez torebki Louis Vuitton na osiemnastkę, jakoś się 
obejdzie. Jeśli samochód jest dwuletni, też można go kupić 
i nawet nim jeździć. W Grecji pojawiły się również pierwsze 
portale, gdzie można sprzedać / kupić coś używanego. Po-
wstają też greckie second handy. Obiektywnie. To wszyst-
ko, to zmiany na dobre.

Grecja nigdy nie pogrąży się w żadnym kryzysie, ani w żad-
nej depresji, jak swojego czasu sensacyjnie głosiły me-
dia. Bo to jest sprzeczne z  mentalnością Greków. Piękne 
w Grekach jest to, że naprawdę potrafi ą cieszyć się życiem 
i  w  swojej codzienności zachowywać taką prostą radość. 
Obiad, nawet jeśli zrobiony z nieco tańszych składników, 
smakować będzie zawsze, bo je się go razem. Te kilka euro 
na kawę z  przyjaciółmi znajdzie się zawsze. Całodzienne 
wylegiwanie się na plaży, jest zupełnie za darmo. Tak samo 
jak zupełnie za darmo można zachwycić się morzem, tym 
jak różowo zachodzi za nim słońce. Czasem jest tak, że 
świat się wali i ma się wrażenie, że wszystko się rozpada. 
Ale życie samo w sobie, ono i tak jest w Grecji zwyczajnie 
piękne.
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KRAJE I TERYTORIAKRAJE I TERYTORIA

(NIE)FORTUNNI 
Grecy

Jedni Grecy widzą kryzys, inni widzą możliwości. Jak to 
się dzieje, że niektórzy widzą jedno, a inni-drugie?! Może 

historie przytoczone poniżej odpowiedzą na te pytania, 
a może w jakiejś formie będą źródłem inspiracji…?

ŹRÓDŁO: www.ellines.com, www.funandstory.blog.pl
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1. JIM DAVIS
Syn greckich emigrantów, urodzony w 1943 roku. Zaczął 
karierę jako inżynier sprzedaży w fi rmie LFE Corporation 
w Waltham w stanie Massachusetts, a także jako kierownik 
ds. Marketingu w fi rmie Applied Geodata Systems Division 
w  Techven Associates w  Cambridge w  stanie Massachu-
setts. W 1972 roku kupił fi rmę New Balance zajmującą się 
produkcją obuwia sportowego i przekształcił ją w giganta, 
zatrudniającego dziś 4 tys pracowników na całym świecie, 
z rocznymi przychodami w wysokości 2,5 miliardów dola-
rów. Firma w 2006 roku obchodziła jubileusz 100-lecia. Da-
vis zasiada także w zarządzie Citizen’s Bank w Providence 
w Rhode Island.
Davis uzyskał tytuł licencjata nauk biologicznych i chemii 
w Middlebury College w 1966 roku. Jego żona Anna roz-
poczęła pracę w Departamencie Zasobów Ludzkich w New 
Balance w 1977 roku i obecnie pełni funkcję wiceprezesa.
Davis angażuje się w działalność charytatywną, przekazał 
5 milionów dolarów na Uniwersytet w Maine. Rodzina Da-
vis założyła Fundację New Balance, której misją jest wspie-
rania organizacji charytatywnych, których wysiłki huma-
nitarne zmierzają do poprawy standardów życia dzieci, 
a także do zapobiegania otyłości wśród dzieci.
Jim jest 324.najbogatszą osobą na świecie, a 94. w Stanach 
Zjednoczonych, z szacowanym majątkiem na 5,1 mld dola-
rów. Obecnie mieszka w Newton, Massachusetts.

2. JOHN CATSIMATIDIS
Szansa na fortunę Johna Catsimatidisa, człowieka, któ-
ry dorastał w  biednej dzielnicy Harlemu, była niewielka. 
A jednak. Właściciel największej sieci supermarketów spo-
żywczych w Nowym Jorku i na Florydzie, 400 stacji benzy-
nowych, a także fi rm w branży developerskiej obecnie jest 

wyceniany na 3,3 mld dolarów. Magazyn Forbes umieścił 
go na 194.miejscu najbogatszych ludzi w Ameryce.
Jego rodzina wyemigrowała do USA z Grecji, gdy był nie-
mowlakiem. Dorastając, pomagał swojemu ojcu, który pra-
cował nocami w sklepie spożywczym. „Dorastałem w ubó-
stwie, ale zawsze marzyłem o  zostaniu Arystotelesem 
Onassisem” -powiedział kiedyś w wywiadzie.
Catsimatidis, początkowo pracował jako robotnik w super-
markecie, podczas gdy studiował na Uniwersytecie w NY. 
Studiów jednak nigdy nie zdołał ukończyć. Niemniej jed-
nak ten uniwersytet, który jest jednym z  dziesięciu naj-
lepszych w  Stanach Zjednoczonych, ogłosił go honoro-
wym doktorem i przedsiębiorcą w roku 1997. Obecnie jest 
członkiem administracji miejskiej Uniwersytetu w Nowym 
Jorku. Zatrudnia 8500 osób.

3. JOHN PAUL DEJORIA
Na 214 miejscu najbogatszych w  Ameryce znajduje się 
John Paul De Joria. Szacuje się, że jego majątek wynosi 3,1 
mld USD. Urodził się w rodzinie imigrantów. Matka była 
Greczynką a ojciec Włochem. Jest właścicielem fi rmy John 
Paul Mitchell Systems, zajmującej się produkcją wyrobów 
do włosów.
Jego droga do sukcesu nie została wyłożona różami. Miał 
2 lata, gdy rodzice rozwiedli się. Później, w wieku 9 lat, za-
czął sprzedawać Bożonarodzeniowe kartki wraz z bratem, 
aby mieć z czego żyć. Jego matka nie mogła pozwolić so-
bie na wychowywanie swoich synów i  obaj bracia zostali 
przekazani rodzinie zastępczej. John Paul był członkiem 
gangu we wschodnim Los Angeles, ale później postanowił 
wycofać się, gdy jego nauczyciel matematyki ostrzegł go, 
że bycie gangsterem uniemożliwi mu osiągnięcie sukcesu. 
Po ukończeniu studiów wstąpił do Marynarki Wojennej 
w  1962 roku, gdzie przebywał przez 2 lata, a  następnie 
pracował jako robotnik fi zyczny i sprzedawca. Doświadczył 
również bycia bezdomnym, zmuszonym do zbierania pu-
stych butelek ze śmieci, aby przetrwać. W 1980 założył fi r-
mę John Paul Mitchell Systems, współpracując z fryzjerem 
Paulem Mitchellem, który pożyczył mu na start 700 USD. 
Marzeniem obu przyjaciół było opracowanie innowacyjne-
go systemu pielęgnacji włosów zawierającego 3 produkty. 
Ich marzenie się spełniło, a  ich fi rma produkuje obecnie 
ponad 100 produktów do pielęgnacji włosów.
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De Joria ma udziały w wielu koncernach, m.in. w Harley 
Davidson.
Znany jest również z  działalności fi lantropijnych. Wraz 
z Bradem Pittem, Richardem Bransonem i Nelsonem Man-
delą był założycielem Mineseeker, organizacji non-profi t, 
której celem jest znalezienie rozwiązań dla globalnego pro-
blemu min lądowych.

4. DEAN METROPOULOS
Dean Metropoulos jest właścicielem Pabst Brewing, z ma-
jątkiem wycenianym na 2,4 mld dolarów. Kiedy miał 10 lat, 
rodzina przeniosła się z Grecji do Stanów Zjednoczonych.
Studiował administrację biznesową w  Babson College 
w Massachusetts, jednej z najlepszych uczelni na świecie 
dla przedsiębiorców.
Dean Metropoulos jest znany ze swojego talentu w moder-
nizowaniu i podnoszeniu wartości tradycyjnych i popular-
nych produktów amerykańskich, takich jak Duncan Hines, 
Tuna Tuńczyka, Chef Boyardee, Vlassic, Celeste, Ciotka Je-
mima, Pani Pauls, Perrier Jouet & Mumms Champagnes, 
Musztarda Gulden, Zbroja, Van De Kamp, Swanson, Hun-
gry Man i Ghiradelli Chocolate. Po pomnożeniu ich warto-
ści, ostatecznie sprzedaje marki.
Metropoulos odgrywa ważną rolę w społeczności greckiej, 
a w ostatnich latach pełni funkcję Prezesa Zarządu Narodo-
wego Towarzystwa Helleńskiego.

5. ALEX SPANOS
Alex Spanos jest developerem, oraz właścicielem piłkar-
skiej drużyny San Diego Chargers (NFL). Historia fi rmy 
Spanos to świetny przykład tego, jak ciężka praca i deter-
minacja mogą sprawić, aby zrealizowały się marzenia. Spa-
nos urodził się w Stockton w Kalifornii w 1923 roku. Jego 
rodzice, Konstantinos i  Evanthia wychowywali go w  du-
chu, aby dawać dużo od siebie innym. Matka mu powtarza-
ła, „Kane kalo, na deis kalo”, co w języku greckim oznacza 
„czyń dobro, a otrzymasz dobro”. Spanos, jako chłopiec 
był uczony głębokiego poczucie dumy z dziedzictwa grec-
kiego i ortodoksyjnej wiary chrześcijańskiej. Uzyskał tytuł 
Bachelor of Arts / Science, na Uniwersytecie Pacyfi c. Służył 

w  amerykańskim lotnictwie podczas II wojny światowej, 
a następnie wrócił do domu, aby dołączyć do ojca w rodzin-
nym biznesie. W  1951 roku w  wieku 27 lat Alex Spanos 
postanowił, że nie może już dalej pracować w piekarni swo-
jego ojca. Pożyczył 800 dolarów, kupił używany wózek ga-
stronomiczny i zaczął oferować usługi cateringowe. Wraz 
ze swoją żoną, Faye (pobrali się w 1948 roku, mają dwoje 
dzieci: Deana, Alexis i Michael, 15 wnuków i ośmioro pra-
wnuków), przygotowywali kanapki i sprzedawali je lokal-
nym rolnikom. Wkrótce ciężka praca Spanosa przyniosła 
fi nansowy sukces. Dewizą Spanosa jest powiedzenie: „Nie-
powodzenie-to nieznane mi słowo”. Przez lata rodzina 
Spanos poparła setki działań humanitarnych i  ofi arowa-
ła miliony na kościoły, szpitale i  wiele innych instytucji. 
Obecnie AG Spanos, to jeden z największych w USA develo-
perów. W 2008 roku Prezydent Republiki Greckiej, Karolos 
Papoulias, odznaczył Spanos Medalem Dowódcy Orderu 
Honorowego. W swojej autobiografi i „Wymiana Bogactwa: 
Moja Opowieść” autor pokazuje czym jest pasja pomaga-
nia, czyli to, co było kluczem do jego sukcesu. „Sukcesu” 
pisze Spanos – „nie można podsumować w  sloganie, ale 
można to wytłumaczyć opowieścią”. „Właśnie to opisuję 
w  swojej książce. Opowieść ta może pomóc czytelnikowi 
w wyznaczaniu celów i osiągnięciu ich”.

PIERWSZYM SKOJARZENIEM NA SŁOWA 
„GRECKI MILIONER” JEST JEDNAK OSOBA 
ARYSTOTELESA ONASSISA!
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Życie i postać Arystotelesa Onassisa pod wieloma względa-
mi wykazywały silne podobieństwo do greckiej postaci mi-
tologicznej-Odyseusza, którego historią nasz bohater był 
zafascynowany. Często opowiadał o swojej wiecznej podróży 
w poszukiwaniu chimer, przygód i ostatecznym powrocie do 
ojczyzny, aby panować nad swoim ludem.
Ari został wychowywany w  środowisku zaabsorbowanym 
rygorystycznymi zasadami Kościoła Prawosławnego. Jego 
życie było spektaklem, ponieważ biznesmen na każdym kro-
ku chciał pokazać, iż potrafi  wygrać za wszelką cenę.
Urodził się w  1904 roku, w  Smirne, skąd pochodził m.in. 
Homer. Podczas wojny turecko-greckiej rodzina Onassisów 
straciła cały majątek. 26 sierpnia 1927 r. oddziały tureckie 
weszły i podbiły region, nie napotykając na zbyt wielki grecki 
opór. Zaledwie kilka dni wcześniej ojciec-Socrates przywiózł 
swojego syna Ari’ego do biura i razem spalili dokumenty po-
kazujące ich aktywność polityczną. To jednak nie uchroniło 
ojca przed aresztowaniem i wrzuceniem do obozu koncen-
tracyjnego.  Rodzina zaś została przetransportowana do 
innego obozu na wyspie Lesbos. Po wprowadzeniu w błąd 
Turków, mówiąc że ma zaledwie 16 lat, Ari przekonał woj-
sko aby go wypuścili. Następnie w jakiś sposób znalazł siłę 
i niezbędną pomysłowość do zorganizowania ucieczki swojej 
i  ojca. Następnie, z  „majątkiem” w  wysokości 63 dolarów, 
uciekł do Ameryki Południowej. Większość uciekinierów na 
statku, którym płynęli do Argentyny lamentowała za utra-
conym krajem, jedynie Ari był pozytywnie nastawiony na 
nowe, które dopiero miało nadejść.
Głównym rozróżnieniem była miłość Arystotelesa do zwy-
cięstwa, jego jasność celów i nieograniczona determinacja. 
Po przybyciu do Argentyny, z  pomocą niektórych Greków 

znalazł pracę jako operator telefoniczny.  Kiedy miał prze-
rwy między zajęciami, czytał strony fi nansowe na giełdach 
w Londynie i Nowym Jorku. Dzięki odrobinie szczęścia i wie-
dzy zdobytej, zarobił swoje pierwsze, większe pieniądze. Na 
początek było to 700 dolarów. Kupił nową szafę pełną ubrań 
i zaczął być częstym bywalcem klubów nocnych.
„Poszukuję doskonałości”, mawiał. Z tego powodu, zaczął 
bywać w operze, „bo właśnie tam mogę otrzeć się o kultu-
rowe wyżyny regionu”-podkreślał. To tam po raz pierwszy 
zobaczył słynną śpiewaczkę, Claudię Muzio, z którą po wielu 
próbach z jego strony, udało mu się związać. Claudia otwo-
rzyła mu drzwi do biznesowego Buenos Aires, a jego prze-
znaczenie zaczęło się zmieniać.
Podczas pracy jako operator telefoniczny, przyszedł do niego 
inny genialny pomysł, podobno podsłuchany w jednej z roz-
mów telefonicznych. Wyobrażał sobie, że tytoń orientu bę-
dzie się szybko rozprzestrzeniał w Argentynie i napisał do 
ojca prośbę, o wysłanie mu próbnej partii tureckiego tyto-
niu. Był przekonany, że turecki tytoń, bardziej niż kubański, 
zawróci w  głowie kobietom w  Argentynie. Ari postanowił 
otworzyć własną linię produkcyjną papierosów.  Wyprodu-
kował dwa typy „Osman” i „Primeros”, a dolary zaczęły same 
przybywać na konto. Z  pomocą swoich kuzynów Kosta 
i Niko Konialidis poszerzył działalność o import i eksport.
Wkrótce Onassis został poinformowany przez Kostasa, że 
podatki od towarów przywożonych z krajów, które nie miały 
porozumień handlowych z  Grecją, wzrosłyby o  tysiąc pro-
cent.  Ari od razu zrozumiał, że taką podwyżkę ustanowił 
grecki parlament. Napisał więc do greckiego rządu memo-
randum podkreślając, w jaki sposób nowe podatki zrujnują 
handel morski. To zaskutkowało nominowaniem Onassisa 
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na greckiego konsula w Argentynie. Pierwszy milion zarobił 
w wieku 25 lat. Pamiętny słów swojej babki, która mówiła: 
„mężczyźni zawsze muszą budować swoje przeznacze-
nie”, Onassis poszedł ścieżką sukcesu z logiką narcyzów, pe-
wien, że zawsze idzie w dobrym kierunku i czuje się wszech-
mocny, stawiając czoła rywalom i  sądom, demokracjom 
i  pułkownikom. Zyski, jakie zarobił z  tytoniu, były wciąż 
niewystarczające, aby zaspokoić jego ambicje.
Pamięć o morzu i porcie, zapachu mimozy i jaśminu, świe-
żego pieczywa z  pieca, syreny statku, silników parowych 
i  muzyki pieśni ludowych i  zapachu kawy, przypominały 
mu jego dzieciństwo i miłość do rodzinnego miasta. Poczu-
cie nostalgii zaczęło go zżerać. Ari nie był marynarzem i nie 
miał instynktu marynarza, ale był rodowitym mieszkańcem 
miasta morza greckiego i wylał wszystkie swoje uczucia na 
projekt, aby nabyć statek. Jako właściciel statku, zaczął po-

zornie niekończącą się przygodę. Dopiero od tego momentu 
zaczął doświadczać ciągłego powodzenia i  porażki a  także 
sprawdzania siły ludzkiego charakteru.
Pierwsze dwa statki nabyte przez Onassisa nazwano po jego 
rodzicach: Socrates Onassis i Penelope Onassis.
Nie obyło się bez problemów. Na pierwszy Onassis napotkał 
w Rotterdamie. Penelope Onassis utknęła w porcie, zabloko-
wana przez władze portowe. Statek pływał pod grecką ban-
derą. Ari udał się do Rotterdamu, ale jego protesty nie przy-
niosły wielu rezultatów.  Statek musiał rozładować resztę 
ładunku w Kopenhadze, co naraziłoby Onassisa na ogromne 
straty. Arystoteles zwolnił kapitana, swojego starego przyja-
ciela ze szkoły, mówiąc „przyjdź i zobacz mnie jutro na pokła-
dzie, jak będę odpływał”. To zdanie wydało się buńczuczne, 
ale kapitan nie docenił Onassis, człowieka z przepełnionym 
pragnieniem, aby uniknąć porażek i strat. W nocy Ari zwołał 
naradę swoich prawników, którzy zdecydowali, aby zareje-
strować statek pod banderą Panamy. Rano otwierano butelki 
szampana na pokładzie pod nową już banderą. Zmiana fl agi, 
natychmiastowa rezolucja wobec wyzywającego problemu, 
ujawniła się jako wygrana Onassisa. Zaczął praktykę, którą 
wielu właścicieli statków wkrótce również skopiowało. Ko-
rzyści były niezaprzeczalne, zwłaszcza z fi skalnego punktu 
widzenia. Podatki nie istniały, statek mógł teraz przewozić 
dowolną wartość towaru i nie podlegał już większości reguł.

Onassis wracając z podróży do Rotterdamu, był dumny, że 
znalazł właściwe rozwiązanie. Jego radość była porównywal-
na do wielkiego uczonego, który właśnie odkrył nową for-
mułę i był przygotowany na większe sukcesy. Kiedy morza 
zostały zdobyte przez Onassisa, postanowił zdobyć również 
i niebo. Założył pierwszą na świecie, prywatną linię lotniczą-
-Olimpic Airways, ale postawił Grecji warunki wygórowane. 
Onassisowi udało się pozyskać szereg istotnych ustępstw 
od rządu greckiego, takich jak: monopol na 20 lat, pokry-
cie przez rząd jego strat, wynikających za nieuprawnionych 
strajków, prawo przeniesienia zysków za granicę, zwolnienie 
z opodatkowania gruntów w Grecji.
To co na początku wydawało się sukcesem, przyczyniło się 
niestety do wielkiej rodzinnej tragedii Onassisa. Jego syn, 
pilotując jeden z samolotów ojca, 22 stycznie 1973, rozbił 
się, ponosząc śmierć na miejscu. Alexander został pocho-

wany na prywatnej wyspie Onassisa-Skorpios, któ-
rą Arystoteles kupił 10 lat wcześniej. Ten sam rok 
1973-naznaczono rodzinną tragedią, był najlepszym 
biznesowo w  karierze Onassisa. Kiedy na jednym 
ze spotkań, jeden z  doradców pogratulował sukce-
su, Onassis miał powiedzieć: „Miliony nie zawsze 
dadzą człowiekowi to, czego on najbardziej 
potrzebuje”. Pieniądze nie dały mu przyjemności 
w życiu. Ucieczką był nowy projekt, czyli budowa ra-
fi nerii w New Hampshire. Na tym polu poniósł wiel-
ką porażkę. W  drodze do Nowego Yorku, ze swoją 
drugą żoną-Jackie Bouvier, wdową po prezydencie 
Kennedy’m, sporządził testament.
„Dla mojej ukochanej córki” tak brzmiały słowa, 
które rozpoczęły jego ostatnią wolę.  Jego imperium 
miało być rozdzielone na dwie części fi nansowe, alfa 
i  beta.  Alfa miała utrzymywać kapitał dziedzictwa 

razem i  beta miała pomnażać majątek.  Christina, jego na-
stępczyni, otrzymała cały majątek z części Alfa, podczas gdy 
główny udział Beta, 52%, przeznaczono na „Fundację im. Ale-
xandra Onassisa „ Założeniem Fundacji miało być podtrzymy-
wanie ducha Onassisa poprzez miłość do sztuki rozwój Grecji.
Ta opowieść Odyseusza, którą naprawdę kochał, również po-
kazała jak może być ukarany człowiek, który zakwestiono-
wał wszechmoc i władzę panów. Podobnie jak Prometeusz, 
który w  życiu osiągnął najwyższe cele, Ari był ostatecznie 
podobny do Ikara. Onassis rzeczywiście spędził ostatnie 
dwa lata swojego życia, walcząc bez entuzjazmu i pozbawio-
ny nadziei. Został pochowany w Skorpios pobliżu jego syna 
Aleksandra
Onassis mawiał: „Nie śpij zbyt dużo. Jeśli zaspałeś, to 
poniosłeś porażkę. Trzy godziny mniej snu dziennie 
to dodatkowe półtora miesiąca w roku. Półtora mie-
siąca więcej na odnoszenie sukcesów!”
Spadek po nim oszacowano na miliard dolarów. Ostatnim 
żyjącym spadkobiorcą majątku dziadka jest Athina Onassis 
Roussel. Odcinając się od rodzinnych historii nader tragicz-
nych, wydzierżawiła Rosjanom wyspę dziadka na okres 100 
lat. Athina dzieli czas pomiędzy Brukselę, gdzie pomieszkuje 
i Sao Paulo, skąd pochodzi jej mąż, były medalista olimpij-
ski. Włada j.portugalskim, angielskim, szwedzkim, francu-
skim…greckiego nigdy się nie nauczyła.
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  Żyć i mieszkać 

SPOKOJNIE
Rozmawiał: Radosław Tracz

Zdjecia: Adam Golec

Andrzej Sikorowski

…bo ja lubię ustabilizowany, przy 
pomocy podziału godzin, tryb życia…

„
„
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Wiele z  Pana piosenek porusza tematykę Krakowa. 
Rozumiem, że to jest Pana ulubione miasto…
Przede wszystkim to jest moje miasto rodzinne. Większość 
ludzi do miejsc, w których się urodziła, jest przywiązana, 
a Kraków jest tak bardzo malowniczy, że nie sposób nie być 
nim zachwyconym. Całe życie spędziłem w Krakowie, to tu 
chodziłem do szkół, to tu studiowałem. W tym mieście uro-
dził się mój ojciec.

…on tez był muzykiem?
Nie, on był dziennikarzem. Urodził się w Krakowie, jego 
dziadek miał stragan z materiałami w Sukiennicach... czyli 
można powiedzieć, że z Krakowem jesteśmy nierozłącznie 
związani.

Od ilu pokoleń?
Z  tego co potrafiłem odtworzyć, to od sześciu lub nawet 
siedmiu. Odnoszę wrażenie, że atmosferą Krakowa jestem 
bardzo przesiąknięty. Nie wstydzę się powiedzieć, że je-
stem mieszczaninem, z całym bagażem mieszczaństwa na 
grzbiecie, bo ja lubię ustabilizowany, przy pomocy podziału 
godzin, tryb życia. Jak jestem w Krakowie, to o określonej 
porze, zjawiam się w określonym miejscu, żeby przeczytać 
gazetę, wypić herbatę i zjeść obważanka…to jest pewnego 
rodzaju rytuał. Pomimo, że bardzo dużo jeżdżę, z racji za-
wodu, jak i też hobby po świecie, nie zamieniłbym Krakowa 
na żadne inne miasto. Stąd też sporo jest w moich piosen-
kach Krakowa, bo po prostu opisuję mój świat, a Kraków 
moim światem zwyczajnie jest. Ostatnia płyta pt „Okno na 
Planty”, to nic innego jak widok Krakowa z mojego okna.

A co Pana inspiruje podczas pisania tekstów.
Wiem Pan, myślę że człowiek, który opisuje codzien-
ność, inspirację czerpie ze świata, który go otacza. Je-
żeli jest się tylko bystrym obserwatorem tego świata, 
inspiracja jest na ulicy, w  tramwaju, w  pociągu, w  roz-
mowach z ludźmi, którzy z nami przystają. Ja nie piszę 
piosenek filozoficznych, politycznych. Ja piszę piosenki 
o codzienności.

Można jednak odnieść wrażenie, że Pana teksty mają 
jakiś głębszy przekaz.
Staram się, żeby one o czymś opowiadały. Być może dla-
tego ludzie moje piosenki lubią, bo one są o nich samych. 
A może dlatego, że mogą w nich zobaczyć własny portret…
Przecież nie opisuję losów faceta, oddzielonego od świata 
7-metrowym murem, który porusza się limuzyną w  oto-
czeniu paparazzi. Ja opisuję kondycję Andrzeja Sikorow-
skiego, który jest średnim zjadaczem chleba w tym kraju, 
który korzysta z komunikacji, który chodzi do knajpy, któ-
ry wie na czym polega balanga, który wie na czym polega 
życie rodzinne ale też życie w trasie, nawet trochę pikant-
ne(uśmiech). Kiedyś podczas jednego z  naszych koncer-
tów, wszedł na scenę dobrze zawiany jegomość, grzecznie 
poczekał aż my skończymy, podszedł do mikrofonu i po-
wiedział: „wie Pan, ja tak samo myślę jak Pan, tylko ja tego 
nie umiem napisać”

A jak Grecja pojawiła się w Pana życiu?
Mam żonę Greczynkę, od 1978 roku jeżdżę tam dosyć re-
gularnie.
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Przywiózł Pan żonę z Grecji?
Nie. Żona należała do społeczności tzw emigracji politycz-
nej. Grecy po przegranej u siebie wojnie domowej, musieli 
szukać schronienia w krajach tzw. Demokracji Ludowej. W 
Polsce mieszkali w Zgorzelcu, Bielawie, Policach i Biesz-
czadach. Właśnie w Bieszczadach urodziła i wychowała się 
moja żona, potem przyjechała na studia do Krakowa, i tu-
taj się poznaliśmy. Muszę Panu powiedzieć, że Grecy wpa-
jali swoim dzieciom myśl, że wracają do Grecji, a Polska jest 
tylko etapem przejściowym. I tak też się stało, dwóch braci 
i siostra mojej żony wrócili do Grecji, tylko fakt, że ona się 
ze mną związała, spowodował że mieszka w Polsce.

Jest Pan zakochany w żonie a w Grecji również?
W żonie, to sprawa oczywista(uśmiech), permanentna mi-
łość. Grecja natomiast odkrywa cały czas przede mną coś 
nowego. Grecja jest krajem fantastycznym turystycznie, 
ma niezliczoną ilość wysp i  wysepek i  pewnie brakłoby 
życia, żeby wszystkie zobaczyć. Kiedyś zsumowałem moje 
wszystkie pobyty tam, i wyszło mi około 3 lata.

Mówi Pan po grecku?
Tak, mówię. Byłem w tak wielu miejscach w Grecji, myślę, 
że przeciętny Grek nie zwiedził tylu miejsc ile mi się udało.

Co Pana najbardziej fascynuje w tym kraju?
Myślę, że bardzo przyjazny klimat, poza tym wspania-
ła kuchnia i  bardzo sympatyczni ludzie. Odnoszę wra-
żenie, że południowcy nas fascynują właśnie tym, że są 
ludźmi bardzo spontanicznymi. Nawet mam taką swoją 
własną teorię, że im dalej na północ, tym smutniej. My 

jesteśmy pół-smutasami, Skandynawowie są smutasami 
(uśmiech).

Nie mogę się z  tym zgodzić, spędziłem jakiś czas 
w Szwecji i odnoszę inne wrażenie.
Wie Pan, jednak są oni tacy ułożeni, po prostu są pozbawie-
ni skrajnych emocji, moim oczywiście zdaniem. Trudno za-
uważyć, aby Szwed wpadał w euforię, ale również nie widać, 
żeby jakoś bardzo rozpaczali. Oni z taką samą miną wycho-
dzą z krematorium jak i wychodząc z przyjęcia weselnego…
chyba, że się dobrze upiją, a potrafią to robić. Ja też Szwecję 
poznałem, bo w trakcie studiów jeździłem tam na saksy.

A gdzie konkretnie?
Do Lund.

A ja do Helsingborga.
To dosłownie dwa kroki… Wracam do Grecji. Zazdroszczę 
Grekom spontanu niezwykłego. Polacy często żeby się do-
brze bawić, muszą najpierw się napić. Grecy potrafią się 
fantastycznie bawić bez alkoholu. Tam często zobaczy Pan 
5. Greków siedzących w tawernie przy jednym piwie i się 
przy tym genialnie bawiących.

Próbował Pan znaleźć powód dla którego oni są tacy 
spontaniczni?
Myślę, że powodem tego jest światło, słońce i klimat. Czło-
wiek tam ma inną energię. Powiem Panu taką ciekawostkę, 
że znajomy żony przyjechał do Łodzi studiować medycy-
nę i po 3 miesiącach wrócił do Grecji i powiedział swojemu 
ojcu, że nie będzie studiował w takim kraju, gdzie jest cały 
czas ciemno(śmiech). Tam rzeczywiście jest inny koloryt 
dnia, ludzie dzięki temu mają jakiś taki dziwny pozytywny 
puls. Fascynuje mnie to absolutnie. Oczywiście mówię to 
z pozycji faceta, który tą Grecję jedynie wizytuje.

Nie myślał Pan, aby tam się przenieść na emeryturę?
Na emeryturze chętnie tam będę spędzał dłuższe wakacje, 
ale nie będę tam mieszkał. Mamy mieszkanie pod Atena-
mi, i często byłem świadkiem, tak szczególnie od listopada 
wielce przeszywającego wiatru, bardzo zimnego wiatru. 
A budownictwo jest zdecydowanie letnie, bo to jest wszyst-
ko z kamienia zrobione. Moja córka spędziła rok w Grecji, 
w Salonikach i powiedziała, że nigdy tak nie zmarzła jak 
tam. A  może kłania się stare powiedzenie:” wszędzie do-
brze, a  w  domu najlepiej”… Moje miejsce to jest jednak 
Kraków. Natomiast jeżeli życie pozwala na podróżowanie, 
to niewątpliwie bardzo wzbogaca człowieka. Jak ja podró-
żuję, to poznaję kraj z perspektywy ulicy, knajpy a nie mu-
zeów.

Ludzie, którzy spędzają powtarzalnie życie, w  ryt-
mie praca-dom-praca-dom, można powiedzieć, że 
biedni są mentalnie… 
Bardzo. Kontakt z  innymi ludźmi jest bardzo ważny, i  to 
głównie z  ludźmi, którzy należą do innych grup kulturo-
wych. To bardzo wzbogaca, ale to również uczy tolerancji. 
To uczy nas innego spojrzenia na inność.
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najważniejsze to żyć w prawdzie. Trzeba być 
wiernym idei, którą człowiek sobie założy

„
„

Jeździ Pan po świecie, był Pan w Azji, w Ameryce, Au-
stralii, Afryce i ciągnie Pan z tych podróży dla siebie 
to, co Pana po prostu uszczęśliwia, tak?
Zdecydowanie tak. Mnie świat wciąż czegoś nowego uczy. 
Pomimo, że nie mam zacięcia kulinarnego jak Makłowicz, 
również uczę się kuchni z kraju, który zwiedzam. Potrafię 
przyrządzać najprostsze rzeczy, jak makaron, czy jajeczni-
cę, ale kucharzem nie jestem.

A co w greckiej kuchni Pana fascynuje?
Uwielbiam grecką kuchnię. Mają genialną baraninę czy koźli-
nę, aczkolwiek mam pewne opory z jedzeniem tego ostatnie-
go, bo koza jest stworzeniem, które ja darzę wielką sympatią.

Z  sympatii do kozy zrobił Pan sobie kozią bródkę? 
(uśmiech)
Tak. Mówią niektórzy nawet na mnie d’Artagnan(śmiech). 
W pewnym momencie życia, kiedy człowiek nudzi się go-
leniem, wyszukuje dziwnych urozmaiceń(uśmiech). Poza 
tym, w  moim wydaniu taka Hemingwayowska broda nie 
bardzo mi pasuje. 

Demis Roussos miał taką brodę i jemu nie przeszka-
dzało. Spotkał Pan się z nim w Grecji kiedykolwiek?
Nie spotkałem, ale powiem Panu, że on był takim mocno 
farbowanym Grekiem.

Jakieś ciekawe historie związane z  Grecją w  Pana 
wykonaniu?
Jeździłem do Grecji jeszcze za czasów komunistycznych, 
więc przeżyłem tą turystykę z perspektywy np. małego fia-
ta (uśmiech). Moja żona miała taką fazę w życiu, że jej pasją 
było malowanie kamieni. Kamieni, które sama zbierała na 
plażach greckich. I proszę sobie wyobrazić nasze przyjazdy 
z Grecji, w bagażniku torby pełne kamieni…Podjeżdżamy 
na granicę, celnik sprawdza nasze bagaże, wytargał jeden 
z bagaży na zewnątrz, i mocno spocony pyta: co ty tam ka-
mienie masz czy co? Na co ja odpowiadam: tak! Spojrzał na 
mnie dziwnym wzrokiem, potem do środka bagażu… mu-
sieliśmy długo się tłumaczyć, o co chodzi (śmiech).

A teraz co Pan przywozi?
W  tej chwili przywozimy oliwę. Kiedyś, jak jeszcze żyła 
teściowa, z wioski w Macedonii, w której mieszkała, przy-
woziliśmy genialny bimber z  winogron. Jak widać Grecja 
zajmuje w moim życiu bardzo duży obszar. Teraz jeszcze 
mamy 5-letnią wnuczkę, do której żona mówi po grecku. 
Wnuczka chodzi do polskiego przedszkola, nie chce odpo-
wiadać po grecku, ale wszystko rozumie. Na pytania zada-
ne po grecku, odpowiada po polsku.

Widzę błysk w Pana oczach, kiedy Pan o niej opowia-
da. Czy wnuczkę kocha się bardziej niż córkę?
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Inaczej. Ojcostwo to jest obowiązek. Mnie trochę dzieciń-
stwo córki uciekło. Trochę to sobie zarzucam. Mam z kolei 
wielki szacunek dla mojej żony, która zaczęła śpiewać w ze-
spole Pod Budą, ale jak się dowiedziała, że jest w ciąży, zre-
zygnowała z estrady. Moja żona stworzyła Mai normalny 
dom, a ja na ten dom po prostu zarabiałem.

Gdyby Pan mógł cofnąć czas?
To miałbym 4 córki, a nie 1.

Dlaczego nie synów?
Ja się bardzo dobrze czuję w  otoczeniu kobiet(uśmiech). 
Wracając do myśli…bycie ojciem jest obowiązkiem, a bycie 
dziadkiem to sama przyjemność. Można to sobie dawko-
wać, ja wtedy zabieram Różę, kiedy mam na to ochotę. Ja 
ją uczę, że nie jest ważne, żeby trzymała cały czas komórkę 
w dłoni, bo dzieci mają taką inklinację. Staramy się odwra-
cać jej uwagę od tego. Maja jej bardzo dużo czyta, ja zresztą 
też. Mamy świadomość, że nowoczesności nie możemy się 
wystrzec…ona, ta 5-latka np podchodzi do ekranu tele-
wizora i przeciągając łapką, próbuje zmienić obraz, bo jej 
się wydaje, że dzięki temu coś tam przyspieszy. Mieliśmy 
ostatnio taką sytuację, kiedy oglądałem transmisję sporto-
wą, bo ja pasjami potrafię oglądać sport…

…jakie dyscypliny?
Wszystkie.(śmiech) Jestem fanem sportu. I  oglądam tą 
transmisję, nagle zniknął obraz. Nerwowo zacząłem na-

ciskać na pilota, a  wnuczka, znad klocków mówi: padł 
dekoder!(uśmiech) Oni są lata świetlne przed nami-sta-
ruchami.

Ale z drugiej strony, to jest niebezpieczne…
Wiem o czym Pan mówi. Też mnie to przeraża. Jak miałem 
pieniądze, żeby zaprosić dziewczynę na wino, to trzyma-
łem ją za rękę i wpatrywałem się w jej oczy. Dzisiaj przy-
chodzi dwójka do restauracji, składa zamówienie u kelnera, 
wyciąga komórki i coś tam sprawdza…oni nie flirtują, nie 
czulą się do siebie, nie rozmawiają. Myślę, że to troszkę czy-
ni tych ludzi mniej wrażliwymi.

Jest Pan już blisko 50 lat na scenie. Skąd w takim ra-
zie Pana sukces?
Dorobiłem się widowni przez tych dziesiątki lat i oni są na-
dal.

Było jednak wiele zespołów czy piosenkarzy, którzy 
również byli w latach 80. czy 90. i dzisiaj już ich nie 
ma.
Może to wynika z tego, że piosenki, które śpiewam, są po 
prostu prawdziwe…Ja nie należę do ludzi, którzy są boha-
terami skandali, bo ja nigdy takiej potrzeby nie miałem.

Nie miał Pan nigdy parcia na szkło?
W latach 80. byłem częstym gościem TV, byłem popular-
nym artystą, ale myślałem, że to jest naturalna konsekwen-
cja tego co robię. Dzisiaj jest zmiana warty, taka pokole-
niowa. Facet, który ma tyle lat co ja, nie interesuje już tak 
bardzo młodych.

Ale facet, który ma tyle lat, co Pan, ma niesamowity 
bagaż doświadczeń.
Tak. Natomiast jak mnie zapraszają m.in. do programu 
„Jaka to melodia”, i w momencie, kiedy zaczynam śpie-
wać, ktoś wyskakuje z  tyle i  zaczyna tańczyć, mnie to 
rozprasza, i ja na taki układ się nie mogę zgodzić. Wtedy 
zaczyna się problem, bo ponoć taka jest konwencja pro-
gramu. Ja byłem jednym z  nielicznych, których zareje-
strowali bez tej całej otoczki tanecznej. Chciałbym, aby 
moje wykonanie miało jakiś przekaz, a tu się okazuje, że 
im więcej będzie „migało” tym lepiej. Podobnie, jak popa-
trzymy na Eurowizję. Przecież tam głównie chodzi o to, 
aby było jak najwięcej SHOW…lasery, światła i panienka 
w miarę rozebrana. Ja się na czasy nie zżymam, wiem że 
taki mamy klimat. Natomiast nie muszę ze wszystkim 
tym się zgadzać.

Uważa się Pana za człowieka sukcesu? Jest Pan, naj-
prościej mówiąc człowiekiem spełnionym?
Nie wiem czy jestem człowiekiem sukcesu, ale człowiekiem 
spełnionym z pewnością tak.

A jaka jest definicja, wg Pana, człowieka sukcesu?
Myślę, że to taki człowiek, który ma udane życie rodzinne, 
zdrowych członków rodziny dookoła, jest zabezpieczony 
materialnie, który nie ma żadnej presji zawodowej…
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…Pan nie musi się z nikim ścigać, nie jest Pan zależny 
od kogokolwiek.
To prawda. Nie muszę iść do programu TV, żeby udowod-
nić, że umiem zagrać na gitarze i tam konkurować z face-
tem, który zje 10 pączków na minutę (uśmiech).

Czyli jest Pan człowiekiem sukcesu.
W jakimś sensie tak, aczkolwiek sukces dla różnych ludzi, 
oznacza różne rzeczy. Człowiek, który trafił 6. w totolotka, 
też się może uważać za człowieka sukcesu, przecież.

Mam wątpliwości.
Jak spojrzymy na najbogatszych ludzi wg Forbesa, oka-
zuje się, że oni w  ciągu roku potrafią pomnożyć majątek 

dwukrotnie. Ale jak sobie zdamy sprawę z tego, na jakich 
oni muszą działać obrotach i w jakim stresie, to ja takiego 
sukcesu nie chcę. Mi wystarczy tyle ile mam, tak żeby wy-
starczało mi na podróże.

Mój ojciec mówił: dwoma łyżkami nie jesz.
Otarłem się nieco o ten tzw świat wielkich pieniędzy. Ale 
jak dowiedziałem się, że jeden z biznesmenów wydaje 65 
tys/miesiąc na ochronę, to pomyślałem sobie, po co to 
wszystko? Wolę żyć i mieszkać spokojnie. Moja żona mówi, 
że to może jest minimalizm.(uśmiech)
Patrząc na Pana widzę człowiek dojrzałego…
…bardzo nawet, bo rocznik 49.(uśmiech)

…od wielu lat robiącego to co lubi, nie muszącego 
grać do przysłowiowego kotleta, żyjącego spokoj-
nym życiem, z dystansem do świata i siebie… Bardzo 
mi się to podoba. Gratuluję postawy. Recepta na ta-
kie życie?
Myślę, że najważniejsze to żyć w  prawdzie. Trzeba być 
wiernym idei, którą człowiek sobie założy. Jestem głębo-
ko przekonany, że jeśli człowiek reprezentujący sobą COŚ, 
czy to w dziedzinie artystycznej, czy np. umie facet dobrze 
skręcać rury, bo jest rzetelnym hydraulikiem…to wcze-
śniej czy później zostanie doceniony. I  jeżeli człowiek bę-

Wspominając lata 60., nie tęsknię 
za Gierkiem i za tym, że był ocet 

na półkach, tylko za tym, że byłem 
młody, a my młodzi cudownie 

potrafiliśmy się bawić

„

„



65Diamond’s Club business magazine  wiosna 2017

TEMAT Z OKŁADKI

dzie wierny temu, czyli uczciwie będzie te rury skręcał, czy 
uczciwie będzie pisał te piosenki, i nie będzie się mizdrzył, 
to jest szansa, że się ten, nazwijmy to sukces, odniesie. Re-
cepta w moim wydaniu, to taka wierność samemu sobie, 
brak hipokryzji, brak próby cwaniackiego oszukania i sie-
bie i tych ludzi, którzy przychodzę mnie posłuchać. I ja od-
noszę wrażenie, że oni mi wierzą, że jestem takim samym 
facetem na scenie, jak w życiu.

Otrzymał Pan wiele nagród. Z  pewnością ma Pan 
w domu sporą ich kolekcję, gdzieś na półkach. Potra-
fi się Pan nimi cieszyć?
W domu, w którym mieszkam nad naszym mieszkaniem 
żona kupiła malutkie mieszkanko, które zamieniła na biu-
ro i  z  naszego mieszkania wyprowadziła wszystkie moje 
tzw trofea, złote i platynowe płyty, figurki, statuetki, całe 
archiwum ze zdjęciami i wycinkami z gazet- i  to ostatnie 
bardzo lubię czasami oglądać. Czasami z taką przykrą re-
fleksją, że ubywa ludzi z  tych zdjęć. Bo to co my dojrzali 
mamy, to sentyment do młodości. Pomimo, że były to 
szare czasy komunistyczne. Nawet napisałem w jednej ze 
swoich piosenek, że ja nie tęsknię za komuną, tylko za mło-
dością. Wspominając lata 60., nie tęsknię za Gierkiem i za 
tym, że był ocet na półkach, tylko za tym, że byłem młody 
a my młodzi cudownie się potrafiliśmy bawić.

Droga do sukcesu usłana jest nie tylko płatkami, ale 
również kolcami.
W moim przypadku było inaczej. Dla mnie los był łaskawy.

Czyli zahartowany Pan nie jest?
Nie. Ale z  drugiej strony patrząc, myślę, że hartuje czło-
wieka również świadomość, że można się cieszyć z małych 
rzeczy. Bardziej mnie cieszy to, że mogę obcować ze swoją 
wnuczką, aniżeli to, jakbym wygrał jakiś ważny plebiscyt. 
Bo z  plebiscytów niewiele wynika. Często cytuję słowa 
Agnieszki Osieckiej, która mówiła, że „historia wszystko 
zmiecie” –i to jest niezwykle głęboka myśl. Dzisiaj odcho-
dzą wielcy luminarze polskiej kultury, jak m.in. Wojtek 
Młynarski. Z  drugiej strony gdyby zrobić sondę wśród 
15-latków, na temat Młynarskiego, to byłaby masakra. 
Podobnie za kilka lat, niewielu będzie wiedziało kto napi-
sał: „kap kap, płyną łzy” czy „nie przenoście nam stolicy 
do Krakowa”. W Niemczech 16-latki ankietowane, nie wie-
działy, kto to był Adolf Hitler. Ale ja im się wcale nie dziwię, 
bo po co sobie zaprzątać głowę facetem, który zabił wiele 
milionów ludzi, ale z  drugiej strony w  czasach ich dziad-
ków, czy pradziadków.

Wracając do tematu Pana Wojciech, mieliście bliski 
kontakt?
Tak. Kiedy wygrałem w  70.roku festiwal studencki, Mły-
narski był wtedy w jury. To był wtedy mój wielki idol. Ja 
byłem studentem filologii a  on był absolwentem filolo-
gii i pisał genialne teksty. Więc jak usłyszałem, że on jest 
w komisji, to z jednej strony nogi mi się ugięły, ale z dru-
giej była to dla mnie ogromna nobilitacja, że ktoś taki mnie 
ocenia. I potem w Jaszczurach, podczas wręczania nagród, 

podszedł do mnie i pochwalił tekst, szczególnie za refren, 
w którym umieściliśmy dwugłos. Byłem wniebowzięty, że 
taki facet jak Młynarski, pozytywnie o mnie się wypowia-
da. Potem spotykaliśmy się na gruncie zawodowym, przy 
tych okazjach zawsze byłem wdzięczny losowi, że mi po-
zwala kogoś takiego znać.

On był w pewnym sensie mentorem dla Pana?
Od strony tekstowej na pewno tak. I na pewno był men-
torem od strony moralnej. Wojtek bardzo cierpiał, że 
wszystkie odmiany władzy po 89. roku bardzo arogancko 
obchodziły się z inteligencją. Wojtek bardzo tej inteligen-
cji bronił, mówiąc, że bez tego po prostu społeczeństwo 
jest kalekie. Słuchanie Wojtka to była nauka. Czasami jak 
przyjeżdżał z Januszem Sentem, warszawskim kompozy-
torem i opowiadali o Warszawie w wydaniu powojennym, 
to z otwartą gębą się słuchało tych opowieści.

Ma Pan świadomość, że Pana piosenka: Idźmy na ca-
łość, kojarzona jest często bardziej z Marcinem Dań-
cem niż z Panem? Tak. Marcin mnie bardzo długo zna, 
on również przesiąknięty jest Krakowem i doskonale wy-
czuwa moje intencje. Jak on słucha mojej pyty, nie wymaga 
to żadnych tłumaczeń. Więc jak on wziął tą piosenkę, to ją 
śpiewał, jakby śpiewał własną.(śmiech)

Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę.
Również dziękuję

Urodzony w Kra-
kowie w 1949 
roku, absol-
went wydziału 
filologii polskiej 
Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 
Autor piose-
nek, wokalista, 
gitarzysta, lider 
Grupy Pod Budą 
i twórca więk-
szości jej piosenek. Napisał kilkaset utworów nagranych 
na kilkunastu płytach złotych i platynowych. Dał wiele 
koncertów w kraju a także dla rodaków w Stanach Zjedno-
czonych, Kanadzie, Australii, Belgii, Holandii, Szwecji, An-
glii. Współpracuje również z innymi wykonawcami m.in. 
z Marylą Rodowicz i Grzegorzem Turnauem („Pasjans na 
dwóch”).
Napisał muzykę do ponad 20 filmów animowanych dla 
dzieci. Był felietonistą „Dziennika Polskiego”, „Przekroju” 
i „Hustlera”. Jest laureatem wielu nagród festiwalowych, 
zdobywcą czołowych miejsc w plebiscytach radiowych 
i telewizyjnych. Jego „Kap. Kap, płyną łzy”, „Nie prze-
noście nam stolicy do Krakowa” czy „Ale to już było” dla 
Maryli Rodowicz, śpiewa od lat cała Polska. Od 2005 roku 
występuje także u boku swojej córki, Mai Sikorowskiej, 
jako autor, kompozytor, akompaniator, partner wokalny.
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  Nie udawaj 

GREKA
Teo Vafidis
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Skąd pomysł na Polskę?
Bardzo prosty…(uśmiech) moja żona jest Polką. Mieszka-
liśmy 10 lat w Niemczech, w Kaiserslautern, gdzie miałem 
3 restauracje. Kiedy się urodził, tam w  Niemczech mój 
pierwszy syn, stwierdziliśmy, że przyjeżdżamy do Polski. 
W Niemczech było mnóstwo restauracji, Polska dopiero się 
otwierała na tą branżę, a nie bardzo też chciałem wracać do 
Grecji, gdzie mieszkałem wcześniej 28 lat…chciałem cze-
goś nowego, jakiegoś wyzwania.

Z żoną Małgosią poznaliście się w Niemczech?
Nie, w Bułgarii. Pojechałem na urlop do Bułgarii z kolegą 
z Sevres – mojej rodzinnej miejscowości.

Gdzie jest Serres?
70km od Salonik, w  greckiej Macedonii. Wracając do te-
matu mojej żony…po naszym pierwszym spotkaniu, Gosia 
zaprosiła mnie do Polski, to była zima! Potem wróciłem do 
Serres i okazało się, że mój znajomy, który prowadził re-
staurację w Niemczech, chce wrócić do Grecji, a  ja z kolei 
szukałem nowego wyzwania. I takim sposobem, zamieni-
liśmy się miejscami(uśmiech) Największym problemem 
była moja zerowa znajomość języka niemieckiego. Nie 
znałem ani jednego słowa. Nauczyłem się jednego zwrotu 
w  stosunku do klientów: Was machte Du zum drinken? 
…ale zanim doszedłem do stolika, zapomniałem połowy 
tego zdania. Wracałem za bar, gdzie miałem to napisane 
na kartce, i tak w tą i w tamtą stronę(śmiech). Takie były 
moje początki. Kiedy w 93. urodził się Jorgos, sprzedali-
śmy w Niemczech wszystko, i przyjechaliśmy do Warsza-
wy. W 95.urodziłem się Beniamin, drugi syn. Obaj synowie 
mówią bardzo dobrze po grecku, i to mi bardzo się podoba.

Jak często wracasz do Grecji?
Bardzo często, niekiedy nawet 20 razy w roku.

Popularność zyskałeś dzięki programowi Europa da 
się lubić, powiedz coś na temat tego, jak się tam zna-
lazłeś.
W 2000 roku otworzyłem restaurację tu w Warszawie. Pew-
nego dnia pojawiła się tam dziennikarka, która chciała zro-
bić wywiad na temat Grecji i zaproponowała mi spotkanie 
z reżyserem, który szukał obcokrajowców do nowego pro-
gramu TV. Nie bardzo chciałem, dlatego że ja byłem kucha-
rzem, a nie celebrytą. Jednak po namowach postanowiłem 
spróbować. Moja znajomość polskiego była tak kiepska, że 
cieszyłem się, że na planie tego programu poznałem Stefa-
na Mullera, z którym mogłem dogadać się…po niemiecku.
(uśmiech) Stefan trochę mi pomagał w zrozumieniu o co 
chodzi. Pamiętam, że byłem cały czas w wielkim stresie, jak 
kręciliśmy ten program.

Ale oglądalność ogromna, 7 mln ludzi!!! Nagle, z oso-
by anonimowej, stałeś się popularny (uśmiech).
Dziwiłem się, że ludzie cały czas podchodzą do mnie i chcą 
robić zdjęcie(śmiech). To była dla mnie rzecz nowa, i bar-
dzo dziwna.

Słyszałem, że byłeś najbardziej popularnym uczest-
nikiem tego programu, czy to prawda?
Tak, a wiesz dlaczego?

Nie.
Bo ja nie występowałem we wszystkich odcinkach 
(uśmiech).

Nie przesyciłeś sobą publiczności.
Dokładnie tak! Oni odpowiadali na wszystkie pytania, a ja 
nie. Jak np. mogę odpowiadać na pytanie: jak oszczędzasz 
pieniądze? Widziałeś Greka, który oszczędza pieniądze? 
(śmiech).

Jakby zapytali jak wydawać… to byś widział.
Grek ma dzisiaj 100 zł w portfelu, to idzie z kolegami na 
imprezę i wyda wszystko. Jutro będzie się martwił co dalej 
(uśmiech).

Gotowanie to Twoja pasja, po programie było Ci ła-
twiej tą pasję pokazać szerszej publiczności. Gdzie 
się narodziła pasja do gotowania?
Moja babcia miała restaurację, gdzie pracowałem począt-
kowo jako kelner, potem jako pomoc kuchenna. Następnie 
3 lata uczyłem się w szkole gastronomicznej na Rodos, po 
której zabrali mnie do wojska…na 30 miesięcy, i tam każ-
dego dnia gotowałem dla 300 osób!!! (śmiech).

Niezła praktyka (śmiech).
Tak. Wracając do „Europa do się lubić”…po zakończonym 
programie, podczas gotowania na eventach, ludzie mnie 
pytali o miejsca, w których warto wypocząć w Grecji. Wte-
dy urodził się pomysł otworzenia firmy łączącej kulinaria 
i turystykę, którą prowadzę do dzisiaj.

Jakieś inne pasje?
Uwielbiam sport…oglądać (uśmiech). Głównie koszyków-
kę, którą kocham. Dzisiaj koszykówką Grecja stoi.

Myślałem że po wygranych mistrzostwach Euro-
py, kochacie piłkę nożną, zresztą dzięki Niemcowi-
…i znów temat Niemiec wraca jak bumerang.
Opowiem Ci ciekawą historię. Otto Rehhagel przyjechał 
do Kaiserslautern, gdzie ja mieszkałem, aby objąć po-
sadę trenera w 2 ligowym zespole FC. Następnego roku 
ten zespół zdobył mistrzostwo i puchar Niemiec. Ludzie 
spali z upojenia alkoholowego prze kolejne 3 dni, również 
w moich restauracjach. Co tam się działo, to jest nie do 
opisania.
Kolejną moją pasją jest polityka. Interesuje mnie co się 
dzieje w polityce, i apeluję do wszystkich czytelników, aby 
brać udział w  wyborach. Nie bierzesz udziału- nie masz 
prawa komentować i krytykować tego co się dzieje!

A jakie jest Twoje obywatelstwo?
Greckie, ale zawsze powtarzam: z pochodzenia Grek, z wy-
boru Polak!
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Dzisiaj jest wysyp, a nawet przesyt programów ku-
linarnych. Jednak gdyby ktoś się chciał dobrze po-
znać w praktyce kuchnię grecką, od czego powinien 
zacząć?
Po pierwsze trzeba się skupić na jednej kuchni. Jeśli chcesz się 
nauczyć kuchni greckiej, ucz się od Greka, a nie od kucharza 
z innego kraju, który poznał kuchnię grecką-to podstawa.

A jak długo Ty już poznajesz tajniki kuchni greckiej?
40 lat.

Co dalej?
Następnie trzeba umieć dobrze dobrać produkty. A potem 
to już trening, trening, trening.

Twoje ulubione dania z kuchni greckiej…
Zależy, gdzie jestem. Lubię jeść owoce morza, ale tylko je-
śli jestem w bliskości morza. Nie wyobrażam sobie jeść np. 
krewetek w górach! Lubię i dużo przyrządzam dań z roślin 
strączkowych, jak cieciorka, soczewica, fasola. To jest bar-
dzo zdrowe, i potrafi  być również dobre.

Pierogi ruskie wcale nie są ruskie, barszcz ukraiń-
ski wcale nie jest ukraiński…ryba po grecku jest po 
grecku?
Nie wiem skąd to się wzięło. U nas w Grecji są ryby, ale nie 
po grecku, a po prostu dobrze przyrządzone. Jak przyjecha-
łem do Polski 20 lat temu pierwszy raz, moja przyszła wtedy 
teściowa po cichu powiedziała do Małgosi, skoro ja jestem 
kucharzem greckim, to powinienem przyrządzić rybę po 
grecku (śmiech). Ale ja powiedziałem, że nie ma czegoś ta-
kiego jak ryba po grecku…patrzyli na mnie jakoś dziwnie…

A jak to jest z sałatką grecką?
Sałata grecka ma historię prawie 2000 lat!

To jest wasza ikona?
Tak. Byłem kiedyś w środku dżungli afrykańskie, i tam na 
drzewie była napis greek salat. Tylko nie wolno przesadzać 
ze składnikami, bo będzie profanacja.

To jakie powinny być?
Powinno być 12 produktów, tak jak 12 bogów na Olimpie.

Albo 12 apostołów.
Dokładnie. Czasami na wyspach Cyklady, dodają jeszcze 
jajko i kapary, ale ja tego nie robię. Powinno być w sałacie: 
pomidory, ogórek-zawsze w zielonej skórce, czerwona ce-
bula, papryka zielona, natka pietruszki, sól, pieprz, orega-
no, oliwa z oliwek, ocet winogronowy, ser feta. Sałaty nie 
ma ani grama!!!

Ser feta z owcy czy z kozy?
Ser feta zawsze 60% mleka owczego i  40% koziego. Pa-
miętaj, prawdziwy ser feta robi się w Grecji, ale nie w całej, 
tylko w 4 regionach, w tych regionach gdzie są wyjątkowe 
trawy, na których wypasa się owce i kozy.

Wydałeś ostatnio książkę, również prowadzisz pro-
gram na ZOOM TV pt „Filozofi a smaku”. Co oznacza 
ten tytuł?
Zdrowe jedzenie to nie tylko jedzenie. Co z tego, że zdro-
wo się odżywiasz, a kłócisz się ze współmałżonkiem, masz 
stres związany z pracą itd., itd…pamiętajmy aby być, lub 
przynajmniej starać się być pozytywnym w życiu.

Słyszałeś o powiedzeniu: „nie udawaj greka”?
Słyszałem, oj słyszałem! Jak przyjechałem do Polski 
z Niemiec pierwszy raz, pamiętaj że nie mówiłem po pol-
sku…zatrzymała mnie policja. Coś do mnie ten policjant 
mówi, ale ja jego w ogóle nie rozumiem. Jedynym wyra-
żeniem, jakie potrafi łem po polsku, to: „nie rozumiem”! 
Policjant mocno wkurzony, mówi: „nie udawaj Greka, do-
brze?”. Wtedy dałem mu paszport…zobaczył moje praw-
dziwe obywatelstwo i zaniemówił… Taki był mój pierwszy 
raz w Polsce.

Dziękuję za rozmowę, zapraszam do współpracy 
z Diamonds’Club. Do zobaczenia zatem na warszta-
tach i pokazach.
Dziękuję również, do zobaczenia.
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Kalmary grillowane nadziewane szpinakiem
Składniki na 4 porcje
• Kalmary oczyszczone tuby 4 x 200g
• Papryka Florinis grillowana w zalewie 1szt
• Cebula 1szt
• Czosnek 2 ząbki
• Por 2szt (tylko biała część)
• Cukinia 1szt
• Szpinak świeży 200g
• Koperek posiekany 1 łyżka
• Ryż 100g (przed ugotowaniem)
• Papryka świeża żółta 1szt
• Papryka świeża czerwona 1szt
• Papryka świeża zielona 1szt
• Sos pomidorowy Passata 500ml
• Świeża bazylia posiekana 1 łyżka
• Sól, pieprz, gałka muszkatołowa do smaku
• Oliwa z oliwek Extra Virgin 5 łyżek

Sposób przygotowania:
Kalmary oprószamy solą, smarujemy niewielką ilością oliwy z oliwek i opiekamy na na grillu przez 10 minut. Cebulę kro-
imy w kostkę, czosnek drobno siekamy i szklimy na 2 łyżkach oliwy z oliwek. Dodajemy szpinak i ugotowany al’dente ryż. 
pokrojoną w kostkę paprykę Florinis i posiekany koperek. Mieszamy i przyprawiamy do smaku gałką muszkatołową, solą 
i pieprzem. Kiedy soki się zredukują zestawiamy z ognia i nadziewamy grillowane kalmary. Sos pomidorowy Passata dopro-
wadzamy do wrzenia, dodajemy posiekaną bazylię, 2 łyżki oliwy, oraz sól i pierz do smaku. Kolorowe papryki, cukinię i pora 
kroimy na mniejsze kawałki i grillujemy. Podajemy z nadziewanymi kalmarami i sosem pomidorowym.
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Składniki na 6 porcji (na blaszkę o średnicy 20cm):
• Ciasto Fillo Kanaki 450g
• Orzechy włoskie 3 filiżanki
• Czekolada kuwertura 250g
• Czekolada biała 250g
• Rodzynki 1 filiżanki
• Brandy Metaxa 0,5 filiżanki
• Cukier 0,5 filiżanki
• Cynamon mielony 1 płaska łyżeczka
• Goździki mielone 1 szczypta
• Białko z 6 jaj
• 1 jajko
• Oliwa z oliwek Theofilos Extra Virgin
Sposób przygotowania:
Rodzynki namoczyć w brandy Metaxa przez 15 minut i od-
sączyć. Białko jaj ubić z cukrem na sztywną pianę. Posiekać 

kuwerturę i białą czekoladę oraz orzechy, dodać cynamon 
i  goździki, a  następnie rodzynki i  wymieszać. Stopniowo 
dodawać pianę z białek, delikatnie mieszając.
Ciasto Fillo Kanaki rozmrozić w  temperaturze pokojowej. 
Blaszkę do pieczenia o średnicy 20cm nasmarować oliwą z oli-
wek. Połowę opakowania ciasta Fillo Kanaki układać w blaszce 
płaty kolejno jeden na drugim, każdy uprzednio smarując oliwą 
z oliwek. Wyłożyć masę orzechowo czekoladową i rozłożyć rów-
nomiernie. Wystające z blaszki płaty ciasta Fillo Kanaki zawi-
nąć do wewnątrz. Układać pozostałe płaty posmarowanie oliwą 
z oliwek, a wystające brzegi delikatnie wsunąć za pomocą noża 
po brzegach blaszki. Delikatnie naciąć ciasto bardzo ostrym no-
żem na porcje. Wierzch ciasta smarować roztrzepanym jajkiem.
Piec w rozgrzanym do temperatury 170°C piekarniku przez 
około 40 minut na złoty kolor. Kroić na porcje po przestu-
dzeniu.

Składniki na 4 porcje:
• Arbuz 500g
• Świeża lawenda 150g
• Amaretto 100ml
• Cukier 2 łyżeczki
Za pomocą foremki wykrawamy z arbuza krążki i usuwamy 
pestki. Przygotowujemy sos: miksujemy pozostałą część 
arbuza, Amaretto, cukier i lawendę.
Tatar umieszczamy w głębokim wysokim talerzu i polewa-
my sosem lawendowym.

Ciasto Fillo z masą orzechowo czekoladową

Tatar z arbuza z sosem lawendowym
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Składniki:
Ciasto Fillo Kanaki 500g
Orzechy włoskie 1kg
Cukier 1,5kg
Cynamon mielony 3 łyżki
Cynamon w kawałkach 1szt
Cytryna 1,5szt
Woda 1l
Oliwa z oliwek Extra Virgin 300ml

Sposób wykonania:
Orzechy rozdrobnić w  moździerzu, dodać 0,5kg cukru, 
cynamon mielony i  dokładnie wymieszać. Rozmrozić 

ciasto w  temperaturze pokojowej. Rulon ciasta rozwi-
nąć. Na pojedynczy płat (pozostałe przykryć wilgotną 
ściereczką) nakładać (po szerokości) nadzienie z  orze-
chów w  postaci wąskiej ścieżki. Zawijać tak, aby orze-
chy znajdowały się w  środku rulonu. Pod koniec płatu 
nakładać następny (tak, aby się zazębiały) i posmarować 
oliwą. Podobnie z pozostałym ciastem. Rulony układać 
w  nasmarowanej oliwą brytfance i  pokroić ostrym no-
żem w  poprzek tak aby powstały małe ciasteczka. Po-
smarować oliwą wierzchnią stronę rulonu. Piec ok. 20 
minut w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180oC. 
W  tym czasie przygotować syrop. Do wody dodajemy 
resztę cukru i  sok z  cytryny. Doprowadzić do wrzenia, 
dodać cynamon i gotować ok. 10 minut. Ciastka po wy-
jęciu z  pieca zalać wrzącym syropem i  zostawiamy do 
wystygnięcia.

BAKLAWAS
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Przepis na: 6 osób,
przygotowanie 90 minut.

Składniki:
– 50 szt. Liści winogron
– 400 gr. mięsa mielonego
– 2 cebule
– 100 gr. ryżu
– 2 łyżki siekanego koperku
– 2 łyżki zielonej pietruszki
– cytryny
– sól, pieprz,
– bułka tarta

– 2 jajka
– 1 łyżka mięty

Sposób wykonania: 
Liście winogron opłukać. Cebule pokroić w drobną kost-
kę, i zeszklić na oliwie z oliwek. Sporządzić masę mieloną 
z  mięsa, jajek, bułki tartej, ryżu, cebuli, koperku i  przy-
praw. Niewielkie porcje masy układać na liściu i zawijać tak 
jak gołąbki. Spód garnka wyłożyć plasterkami cytryn, li-
ściami winogron. Dolmadakia ciasno poukładać. Docisnąć 
płaskim talerzem (aby zapobiec wypływaniu dolmadaków 
i  ich rozwinięciu). Zalać wodą i dusić pod przykryciem 
przez 90 minut na małym ogniu. Podawać z sosem Avgo-
lemono.

DOLMADES 
gołąbki w winogronowych liściach
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Pod tymi wieloma nazwami kryje się gliniany piec – czasem 
bywa też z cegły – w kształcie amfory, używany na Bliskim 
i  Dalekim Wschodzie. W  Polsce najczęściej nazywamy go 
tandyr. Opalany bywa węglem drzewnym, drewnem, na-
wozem, a konserwuje się go liśćmi szpinaku.

Dzięki bardzo wysokiej temperaturze panującej we wnę-
trzu pieca, a  sięgającej nawet ponad 4800C, potrawy go-
towe są w  kilka minut, zachowując niezwykłą soczystość 
i chrupkość.
Tandyr pod każdym względem bije na głowę tak popular-

TANDYR 
niepowtarzalny smak z glinianego pieca

Wykonany z naturalnych surowców, znany od tysięcy lat, jest 
też piękny w formie W Turkmenistanie jego nazwa brzmi „tono”, 
w Tadżykistanie mówi się na niego „tanur”, w Armenii – „tonir”, 

w Gruzji „tone”, a po arabsku to „tannur”. Najbardziej jednak 
znany jest jako indyjski „tandoor”. To kwintesencja tamtejszej 

kuchni. Potrawy w nim przygotowane mają niepowtarzalny smak 
i nazywane są tandoori.

„

„
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ne u nas grille. Dania mogą być w nim gotowane, pieczone, 
a nawet wędzone. Przygotujemy w nim: mięso, warzywa, 
owoce morza, upieczemy chleb. Hindusi pieką w nim chleb-
ki naan, będące podstawą ich codziennej diety.
Pod względem zdrowotnym tandyr daje możliwość szyb-
kiego i  równomiernego gotowania, co przyczynia się do 
ochrony pierwiastków mineralnych zawartych w składni-
kach potraw.

Wielbiciele grillowania wiedzą, jak uciążliwy potrafi być 
wiatr i  dym podczas pieczenia. Używając tandyra elimi-
nujemy obie te niedogodności. W  piecu umieszczonym 
w ogrodzie, na tarasie, przed domem, można przygotowy-
wać potrawy, nie zważając na deszcz, wiatr, a nawet mróz. 
Dzięki temu, że piec jest zamykany, utrzymuje stałą tempe-
raturę w swoim wnętrzu i można używać go przez okrągły 
rok.

Potrawy przygotowywane w tandyrze nie są też narażone 
na działanie niezdrowego dymu, który w przypadku gril-
la powstaje ze spalania wytapianego tłuszczu, spadające-
go wprost na rozżarzony węgiel. Piec można postawić nie 
tylko na otwartej przestrzeni, ale także we wnętrzu np. 
restauracji.

W swojej liczącej 7 tys. lat historii służył również do ogrze-
wania domów. Był stawiany na środku izby, by ciepło roz-
chodziło się równomiernie po pomieszczeniu.

Tandyry występują w dwóch formach: w pierwszej cały piec 
jest zakopany w ziemi, w drugiej ma kształt amfory stawia-
nej na ziemi lub podłodze, o wysokości 1 – 1,5 m. Co cieka-
we, niektóre stoją pionowo, a niektóre – jak w przypadku 
pieca rosyjskiego – w  poziomie, bez komina, co pozwala 
umieścić ciasto, samosy i inne potrawy na ścianie pieca.
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TANDYR MOŻESZ JUŻ KUPIĆ W POLSCE!

PHU Ataman Waldemar Mazur 
44-113 Gliwice

ul. Satyryków 2/3 
tel. +48/603 330 776

ataman.gliwice@gmail.com
www.tandyry.pl

Facebook: Gliniany piec ogrodowy – Tandyr

Mimo rozwoju techniki i nowatorskich technologii z uży-
ciem energii elektrycznej, nie udało się stworzyć urządze-
nia, z którego potrawy miałyby tak niepowtarzalny smak 
jak te pieczone w tandyrze. A na dodatek zdrowe, bo były 
przygotowywane bez użycia oleju lub innego tłuszczu (co 
sprzyja sercu i układowi krążenia), przy zachowaniu więk-
szości minerałów i witamin.

Od niedawna na naszym rynku dostępne są przenośne pie-
ce, które z powodzeniem możemy postawić nawet w nie-
wielkim ogródku i  cieszyć się pysznymi potrawami przez 
cały rok!

Tandyr można też zabrać na ryby i  plenerową imprezę, 
wszędzie tam, gdzie chcemy raczyć się wspaniałym sma-
kiem soczystego mięsa i chrupiących warzyw.

W restauracjach może być też atrakcyjnym uzupełnieniem 
nie tylko orientalnego menu, a  przy tym, ze względu na 
piękną formę ma niepowtarzalne walory zdobnicze, two-
rzące wspaniały klimat.
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SOCZYSTY 
KEBAB 
Z KARKÓWKI

SKŁADNIKI:
karkówka
pietruszka
szczypiorek
koperek
kolendra
bazylia
cebula
majonez
sól i pieprz
Czas pieczenia – 10 min.

Karkówkę pokroić na średnie kawał-
ki, cebulę i szczypiorek posiekać. Wy-
mieszać mięso z ziołami i cebulą, solą 
i pieprzem do smaku. Połączyć z ma-
jonezem. Pozostawić na 3-5 godz. 
Smażyć ok. 10 min. w tandyrze. Waż-
ne, aby nie przesmażyć mięsa, dzięki 
temu zachowa idealną soczystość.

SAMOSY 
PIECZONE 
Z MIĘSEM

SKŁADNIKI:
CIASTO:
1 kg mąki
2 szklanki wody 2 łyżeczki soli
FARSZ:
400 g mięsa wołowego
300 g cebuli
sól i pieprz do smaku

Wyrobić ciasto, ukształtować kulę, 
owinąć w  ściereczkę i  pozostawić na 
12-15 min. Mięso zemleć i  przypra-
wić. Ciasto rozwałkować do grubości 
1 mm, pokroić na kwadraty o  boku 
ok. 5 cm. Na środku każdego położyć 
łyżkę mielonej wołowiny, a następnie 
ukształtować prostokątne, okrągłe 
lub trójkątne pierożki. Upiec w  tan-
dyrze.

ŻEBERKA 
WIEPRZOWE 
W SOSIE 
TERIYAKI

SKŁADNIKI:
1 kg mięsa wieprzowego
50 g sosu teriyaki
czosnek
sól, czarny pieprz
Czas pieczenia – 15 min.

Żeberka pokroić n
a małe kawałki, dodać sos teriyaki. 
Doprawić zmielonym czarnym pie-
przem, solą i czosnkiem. Dobrze wy-
mieszać i umieścić w chłodnym miej-
scu na 8-10 godz. 
Piec nie dłużej niż 15 min. Do pie-
czonych żeberek można dodać pla-
sterki pomarańczy. Podawać ze 
świeżymi warzywami i  pieczonymi 
ziemniakami.
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  Nasze zabawki są

NIEZNISZCZALNE
Gdyby zapytał Pan rodziców czy nauczycieli 

przedszkolnych co wyróżnia zabawki Wader to jednym 
z pierwszych określeń byłoby – „są niezniszczalne”. 

Faktycznie nasze zabawki służą dzieciom przez lata. 
Łatwo rozpoznać nasze zabawki po kolorystyce 

i gabarytach np. naszych kultowych pojazdów Gigant.

Marcin Woźniak, Prezes Zarządu (po lewej) i Łukasz Woźniak, Wiceprezes Zarządu (po prawej) Wader-Woźniak Sp. z o.o.

Marcin Woźniak, Prezes Zarządu Wader-Woźniak Sp. z o.o

ROZMAWIAŁ: RADOSŁAW TRACZ
ZDJĘCIA: ŚWIAT ZABAWEK
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Firma Wader-Woźniak jest na rynku już…?
27 lat, choć historia naszych zabawek sięga jeszcze końca lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Mały zakład rzemieślni-
czy, mojego taty, to tu narodził się pomysł robienia zabawek 
i tu Ryszard Woźniak rozpoczął produkcję pierwszych zaba-
wek z tworzyw sztucznych.

Proszę nieco przybliżyć genezę powstania…
Początki marki Wader w Polsce sięgają przełomu lat osiem-
dziesiątych i  dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Podczas 
poszukiwań nowych wzorów zabawek i maszyn do produkcji 
Ryszard Woźniak spotkał Hermanna Wadera – właściciela 
niemieckiej rodzinnej firmy Hermann Wader Spielwarenfa-
brik, która również produkowała zabawki. Mój tata kupił od 
niego formy zabawek. Panowie zaprzyjaźnili się i w 1990 roku 
głowy obu rodzin postanowiły połączyć siły i stworzyć spółkę. 
Tak narodziła się firma Wader-Woźniak. Współpraca trwała 
przez kolejne 22 lata, aż do 2012 roku kiedy to wykupiliśmy 
udziały od niemieckiego partnera i staliśmy się w pełni polską 
rodzinną firmą. W ciągu ćwierćwiecza skromny zakład rozrósł 
się do rozmiarów fabryki, z której rocznie wyjeżdża obecnie 
6 milionów zabawek. Dzięki ciężkiej pracy i pasji do zabawek 
udało nam się stworzyć jedną z najbardziej rozpoznawalnych 
i lubianych marek w branży zabawkarskiej.

W  bajkach Disneya uczono nas aby być całe życie 
dziećmi, bo one nie mają problemów i żyją w świecie 
marzeń. A jaka jest filozofia Państwa firmy?
Dbamy o produkt, naszą misją jest myślenie przede wszyst-
kim o dziecku, a nie zyskach. Stawiamy na jakość produk-
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tu i bezpieczeństwo zabawy. Jesteśmy przekonani, że choć 
pojawiają się wciąż nowe „gadżety” to dzieci bawią się w po-
dobny sposób. Wierzymy, że w pierwszych latach ich życia to 
proste zabawki najlepiej służą rozwojowi i zabawie dziecka. 
Maluchy bawiąc się klasycznymi zabawkami mają przestrzeń 
na własną kreację. Samochody duże i małe, klocki, wiaderka, 
łopatki – tych zabawek, mam nadzieję, nigdy nie zastąpią 
te elektroniczne czy wirtualne. To właśnie one uwrażliwiają 
dziecko, pozwalają mu stopniowo poznawać świat, kreować 
go, rozwijać się manualnie, ale również nawiązywać pierw-
sze kontakty z  rówieśnikami. Wierzę, że to się nigdy nie 
zmieni, podobnie jak w to, że dorośli będą chcieli i umieli ba-
wić się ze swoimi pociechami. Najdroższa zabawka nigdy nie 
zastąpi tego, co najcenniejsze – czasu spędzonego razem…
Pozwólmy dzieciom rozwijać kreatywność i  budujmy ich 
piękne wspomnienia z dzieciństwa. To cała filozofia marki 
Wader-Woźniak.

Często wyznacznikiem zakupu jest cena. Czy rynek 
jest zalewany przez produkty z Chin? Czy one są bez-
pieczne?
Niestety stale mamy do czynienia z nielegalnym importem 
najtańszych, niebezpiecznych i  często trujących zabawek 
z Dalekiego Wschodu. Co stanowi duży problem w całej Eu-
ropie, który nasila się również poprzez działania inspekcji 
państwowych. Inspektor, kontrolując sprzedawcę, kiedy ma 
do wyboru zabawkę znanego producenta czy importera oraz 
produkt „no name”, skontroluje oczywiście tę markową. Bo 
na niej ma adres i wszelkie dane potrzebne do szybkiego za-
mknięcia sprawy, a przy tej drugiej musiałby sam wyszukać 
źródło dostawy, wysłać do badania, napisać do importera, 
którego adresu nie zna itd., zatem kontrola mogłaby się cią-
gnąć w nieskończoność…
Jako prezes Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Ar-
tykułów Dziecięcych walczę na co dzień o bezpieczeństwo 
dzieci – to jest jeden z naszych nadrzędnych celów. Realizu-
jemy go poprzez organizowanie dla naszych członków szko-
leń i konsultacji w zakresie norm (tych ciągle zmieniających 
się) i przepisów dotyczących branży.

Czym się różnią zabawki Wader-Woźniak od obecnych 
na rynku?
Gdyby zapytał Pan rodziców czy nauczycieli przedszkol-
nych co wyróżnia zabawki Wader to jednym z pierwszych 
określeń byłoby – „są niezniszczalne”. Faktycznie nasze 
zabawki służą dzieciom przez lata. Swoje właściwości/
wytrzymałość zawdzięczają  wysokiej jakości tworzywu 
sztucznemu, z którego powstają. Dzięki czemu są chronio-
ne przed wpływem słońca i  warunków atmosferycznych, 
a także są odporne nawet na gwałtowne uderzenia. A wie-
my jak kreatywne potrafią być dzieci – rzucanie o ścianę, 
zgniatanie, wyginanie, rozciąganie – to zaledwie niektóre 
z prób wytrzymałościowych którym każdego dnia podda-
wane są nasze zabawki i wychodzą obronną ręką.
Każda zabawka na etapie powstawania jest sprawdzana nie 
tylko pod kątem funkcjonalności i walorów edukacyjnych, 
ale również całkowitego bezpieczeństwa użytkowania, 
czasami nawet daleko powyżej obowiązujących norm. Co 
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najmniej raz w roku każdy produkt badany jest w autory-
zowanych laboratoriach unijnych.
Kolejnym wyróżnikiem naszych produktów jest ich prosto-
ta. Co ma tą zaletę, że oprócz tego, że zabawki zachęcają 
dzieci do aktywności i kreatywności to się również nie psu-
ją… i są łatwe w utrzymaniu czystości.

Od początku działalności najważniejszymi cechami naszych 
wyrobów jest ich jakość oraz bezpieczeństwo użytkowania, 
na które klienci zwracają wielką uwagę. To właśnie dzię-
ki tym cechom jesteśmy rozpoznawalni na tle konkurencji 
i dzięki nim odbiorcy wybierają nasze produkty.

Kupując zabawki Wader-Woźniak poza produktem 
otrzymujemy…
Pewność bezpiecznej zabawy, ponieważ kluczową rolę 
przy projektowaniu i  sprzedaży naszych zabawek od-
grywa bezpieczeństwo. Oczekują tego od nas dzieci ale 
przede wszystkim rodzice. Produkujemy w Polsce, według 
rygorystycznych norm unijnych i tylko z certyfikowanych 
materiałów. Co najmniej raz w roku każdy produkt bada-
ny jest w  autoryzowanych laboratoriach unijnych. Eks-
perci sprawdzają jego jakość, bezpieczeństwo, estetykę, 
trwałość, właściwości mechaniczne. Kupując produkt 
z niebiesko-żółtym logo nasi klienci mają gwarancję wy-
sokiej jakości. To znak, któremu w Polsce (i 70 krajach na 
świecie) zaufali rodzice. Pracowaliśmy na tę renomę wiele 
lat i nie tylko dostarczamy najwyższej jakości produkty, 
ale jesteśmy jedną z niewielu polskich marek, której pro-
dukcja odbywa się na terenie naszego kraju. Dochodzi 
aspekt sentymentalny, że żółtoniebieskiemu znakowi 
Wader rodzice ufają już od 27 lat.

Do kogo skierowana jest Wasza oferta? Mam na myśli 
zarówno wiek jak i grupę docelową…
W ofercie Wader-Woźniak jest ponad 300 zabawek, zarówno 
dla chłopców, jak i dla dziewczynek, a wśród nich jest ogrom-
na gama zabawek do piasku, klocki, zabawki edukacyjne, 
drogi i  garaże, serwisy do kawy i  herbaty, czy auta duże 
i małe. Nasze zabawki są kierowane do najmłodszych dzieci 
w wieku od pierwszego roku życia do siedmiu lat.

Plany na przyszłość firmy Wader-Woźniak? Dywersy-
fikacja oferty?
Mamy wiele pomysłów. Stale poszerzamy naszą ofertę, ob-
serwujemy rynek i  słuchamy naszych klientów. Obserwu-
jemy na przykład rosnące zapotrzebowanie na outdoorowe 
zabawki typu składane zjeżdżalnie, bujaki, piaskownice, 
odpychacze czy domki. Coraz więcej miejsc w  przestrzeni 
publicznej tworzy się z myślą o dzieciach i zapewnieniu im 
rozrywki, dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie na 
rynek gamy dużych zabawek ogrodowych DOLU. Nowa mar-
ka wzbogaci nasz asortyment o produkty przeznaczone wła-
śnie do kącików zabaw i bawialni. Spodziewamy się dobrego 
przyjęcia i zainteresowania produktami zarówno ze strony 
klientów indywidualnych jak również branży HORECA. 
Działamy i mam nadzieję, że efekty tych działań wkrótce po-
jawią się na rynku.
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Lampa wisząca SVEA www.lightcenter.pl
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METAMORFOZA 
SALONU 

w 5 prostych krokach

Salon to miejsce, gdzie spędzamy najwięcej czasu w ciągu dnia. 
Jeśli czujesz, że ta część mieszkania nie spełnia do końca swoich 

funkcji – czas na metamorfozę! Za pomocą kilku stylowych 
mebli oraz dodatków zmienisz oblicze swojego salonu nie do 

poznania!

Tekst: Joanna Szczepanik/musthavefasion.pl
Zdjęcia: www.spotlight.pl
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Obecnie chyba najmodniejszym stylem wnętrzarskim jest 
styl skandynawski i  duński. Obydwa mają ze sobą wiele 
wspólnego, a łączy je miłość do jasnych pomieszczeń, peł-
nych nawiązań do natury, drewna i prostoty, unikania krzy-
kliwych kolorów i udziwnień. Do mnie również ten trend 
bardzo przemawia, dlatego staram się powoli przearanżo-
wać moje mieszkanie w tym południowym klimacie. Póki 
co, mam dla Was kilka ciekawych trików odnośnie tego jak 
wykonać szybką i efektowną metamorfozę salonu.

1. OŚWIETLENIE
Metamorfozę salonu najlepiej zacząć od jego poprawnego 
oświetlenia. Wiele osób kupuje piękne lampy lub żyrando-
le, które oprócz pięknego wyglądu nie mają zbyt wiele do 
zaoferowania. Najczęściej spotykane problemy to słaba lub 
zbyt duża przepuszczalność światła albo zbyt mała ustaw-
ność. Postawmy na prosty, ale efektowny design oraz funk-
cjonalność.  Jeśli chcesz optycznie powiększyć salon, 
wybieraj transparentne klosze do lamp i żyrandoli. 
Dzięki nim światło będzie rozproszone, a  pomieszczenie 
optycznie bardziej przestrzenne. Ciekawym rozwiązaniem 
jest umieszczenie lampy przy lustrze, dzięki czemu może-
my uzyskać interesujący efekt gry świateł.

2. ODROBINA SUROWOŚCI
Styl industrialny lub loftowy modny jest już od kilka lat. 
Zaaranżowanie całego salonu w takim stylu jest dosyć ry-
zykowne, ale wprowadzenie kilku industrialnych ele-
mentów, np. ściany z cegieł może bardzo ciekawie 
odmienić oblicze naszego salonu. Materiały wykorzy-
stywane w takich wnętrzach to najczęściej metal i szkło. 
Można również samodzielnie zrobić różne wzory na ścia-
nie za pomocą tynku dekoracyjnego. To bardzo niedrogi, 
ale efektowny sposób na metamorfozę salonu i każ-
dego innego pomieszczenia.

ZDECYDUJ SIĘ NA KOLOR
Problem wielu wnętrz tkwi w  braku zdecydowania je-
śli chodzi o żonglowanie kolorami. Obecnie w sklepach 
mamy tak wiele różnych pięknych dekoracji do mieszka-
nia, że chciałoby się mieć je wszystkie. I stąd w salonach 
pojawia się mnóstwo elementów w  różnym stylu oraz 
odmiennej kolorystyce. Zdecyduj się! Wybierz ulubio-
ny kolor lub kilka kolorów i trzymaj się tej palety 
barw. Taki salon będzie sprawiał wrażenie o wiele bar-
dziej uporządkowanego i  przestronnego. Bardzo cieka-
we połączenie kolorystyczne np. to biały, czarny, szary 

Lampa stołowa EDWARD        www. lightcenter.pl      studioswiatla.pl
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Żyrandol CAGE www.lightcenter.pl

Lampa stołowa STRONG www.lightcenter.pl
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i żółty. Postaw kropkę nad i w kwestii swojej metamor-
fozy salonu!

POMYŚL O ŚCIANCE DZIAŁOWEJ
Problemem wielu salonów jest to, że są one całkiem spore, 
ale przez to mało przytulne. Warto więc przemyśleć kwe-
stię wydzielenia w nim jakiejś strefy np. strefy telewi-
zyjnej, wypoczynkowej lub biurowej. Możemy również 
urządzić nietypowy kącik do zabaw dla dziecka, aby mieć je 
cały czas na oku podczas spędzania czasu w salonie. Warto 
poszukać drewnianego domku lub innej formy “schowania 
się” dla malucha. Cała rodzina może wydzielić dla siebie taką 
funkcjonalną strefę. Dzięki takiej strefie nasza metamorfo-
za salonu może być naprawdę spektakularna.

POSTAW NA WIELOFUNKCYJNE MEBLE
Jeżeli Twój salon nie jest zbyt duży zastanów się nad 
wstawienie mebli wielofunkcyjnych. Świetnym rozwiąza-
niem są na przykład biurka lub komody, które pełnią 
również funkcję toaletki. Obecnie wybór mebli wielo-
funkcyjnych jest naprawdę szeroki. Najbardziej popular-
ne są łóżka mieszczące się w szafie, komody zamieniające 
się w duże stoły, biurka przeobrażające się w sofy do le-
żenia. Możliwości jest naprawdę wiele. W czasach, kiedy 
wszystko jest “smart”, takie wielofunkcyjne meble stają 
się standardem.

METAMORFOZA SALONU? TO PROSTE!

Lampa wisząca AMATA www.lightcenter.pl

MustHaveFashion.pl to 
blog o tematyce moda 
& lifestyle, który prowa-
dzony jest już prawie 
10 lat. Pomysłodawca-
-Joanna Szczepaniak, 
jest jedną z pierwszych 
w Polsce blogerek 
modowych. Prestiżowe 
wydanie Fashion Book 
Poland dodało ją do 
grona 15 najpopu-
larniejszych blogerek 
modowych w Polsce. 
Znalazła się tam 
w towarzystwie m.in 
Maffashion, Charlize-
-Mystery, Jemerced czy 
Radzka. Współpracowa-
ła z wieloma prestiżowy-
mi markami takimi jak 
H&M, Sephora, L’oreal, 
Panasonic, IKEA, Rim-
mel, TK Maxx, Zara, 
Starbucks i wiele innych. 
Jest autorką pierwszej 
książki o modowych blo-
gerkach pt.: „Pamiętnik 
modowej blogerki”
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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 elemen-
tami drewnianymi oraz ekskluzywnych żyrandoli.

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.

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.

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 ofer-
cie oświetlenia typu LED. Wszystkie oferowane przez SPOT Light lam-
py odpowiadają najsurowszym normom europejskim.
Nowocześnie zorganizowane zaplecze logistyczne oraz serwis posprze-
dażowy w  powiązaniu z  siecią przedstawicieli handlowych pozwala 
nam na szybkie reagowanie na potrzeby naszych klientów na terenie 
całego kraju.

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 do-
datki srebra lub złota Jedną z cech prezentowanego stylu są kontrasty, 
czyli zestawienie klasycznych elementów z nowoczesnymi.

ŚWIATŁO  

                                                          ujarzmione
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.

„

„

Więcej informacji na stronie 
www.spotlight.pl
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Komentator sportowy ma być

JAK PRZYPRAWA
do dobrego dania

Przemysław Babiarz

...tylko ten kto walczy, ma szansę na zwycięstwo, bo kto 
nie walczy, już przegrał…

ROZMAWIAŁ: RADOSŁAW TRACZ
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Słyszałem, że czas rezerwowany na spotkania ze 
znajomymi bardzo mocno filtrujesz… rozmawiasz 
o sporcie albo o Bogu. Czas, który przeznaczasz na 
rozmowę, zawsze musi być wartościowy?
Nie wynika to z faktu, że jestem zamknięty na spotkania, 
tylko dlatego, że tego czasu jest tak mało. Życie stawia 
mnie w takiej sytuacji, że muszę wyznaczać pewne ramy. 
Sport to tematyka zawodowa, a rozmawianie o sprawach 
związanych z najważniejszą istotą, czyli z Panem Bogiem, 
to jest potrzeba serca i duszy …i umysłu. Dlatego, że zrozu-
mienia tego co się dzieje wokół, zrozumienia świata, zro-
zumienie siebie to jest podstawa, która zapewnia poczucie 
sensu w życiu. A poczucie sensu daje przekonanie, że bez 
względu, czy dzieje się dobrze, czy źle, ma to jakiś sens.

Mówi się, że tam gdzie drzwi się zamykają-okno się 
otwiera. Studiując Twoją historię zawodową, nie 
mogę się z  tym powiedzeniem nie zgodzić. Aktor, 
którego nie chcą w teatrze, który musi zmienić profil 
działania…miałeś poczucie niespełnienia?
Rzeczywiście jest taka trochę egzemplifikacja tej sytuacji, 
że się drzwi zamknęły do kariery aktorskiej, do gry w te-
atrze. Po trzech latach pracy w Teatrze Wybrzeże, podczas 
rozmowy sezonowej usłyszałem, że teatr nie ma wobec 
mnie żadnych planów.

Nie próbowałeś rozmawiać z dyrekcją na ten temat?
Dyrekcja jest doskonale przygotowana do tego typu rozmó-
w(uśmiech) W tej sytuacji powinienem się obrazić i powie-
dzieć: „tak? Jeszcze będziecie żałowali tej decyzji”(śmiech). 
Wtedy wiedziałem, że muszę poszukać pracy w innym te-
atrze, i to się zbiegło z ogłoszeniem w TV, że poszukują ko-
mentatorów i prezenterów sportowych. I to było to okno, 
o którym mówiłeś wcześniej…

Ale też powinniśmy być gotowi na to ‘okno’.
Jak zamykają nam się ‘drzwi’ powinniśmy szukać cze-
goś nowego, a nie brnąć w ‘stare’. Ja byłem wtedy bardzo 
zachowawczy, i pewnie brnąłbym w szukanie pracy w te-

atrach gdzieś na wybrzeżu, gdyby nie rodzina. To właśnie 
najbliżsi wypchnęli mnie do TV, wiedząc, że się pasjonuję 
sportem i  że ogłoszenie, jakie się pojawiło, jest dla mnie 
szansą. Ja bym nie podjął tego wyzwania, gdyby nie powie-
dziano mi: „Przemek, ale spróbuj. Wyślij chociaż cv!”

Czy wykształcenie aktorskie pomogło w otrzymaniu 
angażu w TV?
Oczywiście, że tak.

Twoja nienaganna dykcja?
Panie profesor z pewnością do czegoś by się przyczepiły(u-
śmiech). Ale poza dykcją jest jeszcze ważna emisja głosu.

Myślisz, że dzięki temu dostałeś się do mediów?
Może to był istotny element, ale przeważającym, tak my-
ślę, była moja pasja do sportu. W komisji egzaminacyjnej 
był Pan Bohdan Tomaszewski, który wyczuł we mnie ko-
goś, kto naprawdę kocha sport.

I tak dzięki pasji do sportu, i pewnie ciężkiej pracy, 
stałeś się właścicielem trzech, a nawet czterech Tele 
Kamer.
Trzech, bo czwartą-złotą, dostaje się jakby z  automatu. 
Długo czekałem na Tele Kamery, ale ja jestem przyzwycza-
jony, żeby czekać. (uśmiech)

Jesteś cierpliwy?
Nie jestem, ale to czekanie uczyło mnie cierpliwości. Gdyby 
za łatwo przyszedł sukces, może by mnie zepsuł w jakiś spo-
sób.

Ile czekałeś na pierwszą Tele Kamerę?
22 lata. Ale jak to smakuje po takim czasie oczekiwania…

Już więcej Tele Kamery nie dostaniesz. Masz jakieś 
nowe wyzwania jako komentator sportowy? 
Wyzwaniami są każde wielkie imprezy sportowe. Dzienni-
karz nie pracuje dla nagród. Gdyby taka pokusa się pojawi-
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ła, to jest to coś degradującego. Komentator komentujący 
zawody dla nagród? Nie wyobrażam sobie. On powinien to 
zrobić najlepiej jak potrafi. Powinien się do tego przygoto-
wać i wykonać pracę.

Ponoć będąc dzieckiem, marzyłeś o tym aby być ko-
mentatorem…i marzenie się spełniło.(uśmiech)
Rzeczywiście tak. Kiedy miałem 7-8 lat, marzyłem, aby być 
komentatorem sportowym. Warto wracać do dziecięcych 
marzeń.

Zdradź sekret, co robisz, że kiedy malując głosem, cia-
ry przechodzą po plecach? Wystarczy przypomnieć so-
bie Twój komentarz podczas biegu pływackiego, kiedy 
Otylia Jędrzejczak zdobywała złoty medal olimpijski…
Przede wszystkim człowiek musi być ‘wewnątrz’ tego wy-
darzenia. Oczywiście istnieje pewna kontrola. Kiedy jeste-
śmy na antenie, nie możemy zwariować i oszaleć w sensie 

dosłownym.

Dobrze, że widzowie nie widzą komentatora, bo 
to może być dziwny widok(uśmiech)

Ale dobrze, że nie widzą, bo to jest tajemnica. Nic 
tak nie przyciąga przecież, jak tajemnica właśnie. 
Komentator ma być jak muzyka filmowa. Ogląda-
jąc film, niemalże nie zwracamy uwagi na muzy-
kę, ale często to ona powoduje napięcie w filmie. 
Komentator sportowy ma być jak przyprawa do 

dobrego dania. I jeśli udaje mi się być jak dobra 
przyprawa, to jest spełnienia.

Czy trening czyni mistrza, czy albo ma 
się ten dar albo się go nie ma?

Na pewno trzeba mieć pewne predyspozycje, 
ale następnie trzeba je rozwijać. Komentator nie 

może być natrętny. Znam takich ludzi, którzy są 
pasjonatami w jakiejś dziedzinie. Kiedy mi opowiada-

ją o tym przez 3 minuty, to ja słucham tego z zaintere-
sowaniem. Ale po 5 minutach zaczyna mi występować 

pot na czole, dlatego że jest w nich coś natrętnego. Mó-
wią mi o tym, nie zwracając uwagi na odbiorcę, nie korygu-
jąc tego, czy ich się słucha czy nie. Po prostu mówią.

Obcując ze sportem na najwyższym poziomie wi-
dzisz jak ludzie potrafią przesuwać granice, wyda-
jące się nie do przesunięcia. Byłeś świadkiem wielu 
upadków, ale tez podnoszenia się z klęczek. Kto te-
raz przychodzi Ci na myśl?

Musimy wiedzieć co jest 
naszym punktem podparcia, 
tym twardym elementem, na 
którym możemy się zaprzeć 

i wybić.



91Diamond’s Club business magazine  wiosna 2017

SPORT MOJA PASJA

Myślę, że życiorys sportowy Roberta Korzeniowskiego jest 
doskonałym przykładem, jak należy podnosić się z klęczek. 
Zaczynałem swoją karierę od igrzysk olimpijskich w Bar-
celonie, czyli wtedy kiedy Robert szedł po pewny srebrny 
medal, i na chwilę przed stadionem zakomunikowano mu, 
że już od kilometra jest zdyskwalifikowany. Rok później 
zdjęto go z trasy na mistrzostwach świata…i to były takie 
niepowodzenia, po sobie następujące.

Mógłby się poddać!
Mógłby się wielokrotnie poddać. Mógłby się załamać. Pomi-
mo tego, został mistrzem Europy, świata i olimpijskim. Na 
jego przykładzie widać, że tylko ten kto walczy, ma szansę na 
zwycięstwo, bo kto nie walczy, już przegrał. Robert tej spor-
towej walki nigdy nie przegrał…mimo wielu porażek. Można 
przytoczyć wiele życiorysów sportowych, chociażby Józefa 
Szmidta(red: dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku), któ-
ry po kontuzji wraca do sportu i broni tytuł mistrza olim-
pijskiego. Nie ma chyba sportowca, który osiągnąłby sukces 
sportowy od niechcenia. Nawet Usain Bolt, który jest geniu-
szem, miał taki moment w swojej karierze, kiedy dopadły go 
kontuzje, to był sezon olimpijski-2004. On miał wtedy 18 
lat. Tam odpadł w ćwierćfinale. A wcześniej był już mistrzem 
świata juniorów, więc wydawało się, że dojdzie do finału.

Co powoduje, że niektórzy się podnoszą po poraż-
kach, a inni nie? Trener, mentor, wiara…?
Myślę, że zespół przyczyn.

Sam nie dałby rady przecież.
Jak wpadamy w bagno, sami za włosy się nie wyciągniemy. 
Musimy wiedzieć co jest naszym punktem podparcia, tym 
twardym elementem, na którym możemy się zaprzeć i wy-
bić. Czasami jest to współpraca z trenerem, który wierzy. 
Niektórzy mówią, że współpraca z psychologiem… aczkol-
wiek Hubert Jerzy Wagner mówił: „jeżeli ciało będzie silne, 
zahartowane w treningu, to i odporność psychiczna będzie 
silna”. Inni mówią o silnej relacji z Panem Bogiem, to może-
my usłyszeć m.in. od naszych skoczków narciarskich.

Co poza trenerem nas niejako zmusza do pracy? Ma-
rzenie zdobycia mistrzostwa, statuetki, pieniędzy? 
Chęć być znanym, podziwianym, ważnym?
Wyobrażam sobie to tak, że jeżeli człowiek czuje, że jest 
w nim potencjał, to zwyczajnie chce spełnienia!

Robert Korzeniowski też miał potencjał, ale upadał.

To prawda, ale on z pewnością czuł podskórnie, że poten-
cjał, który miał jest większy niż klęska, którą w danej chwili 
poniósł.

Sport jest taką płaszczyzną, na której ludzie poka-
zują, jak przesuwać granice. Opowiedz o tym proszę.
W  anegdotach czasami dowiadujemy się, jak przypadek 
sprawił, że granice, które wydawały nam się naszym sufi-
tem, znikają. Jedna z takich opowiada o rekordzie świata 
w skoku w dal, ustanowionym przez Boba Beamon’a, który 
wcale nie był faworytem. To był rok 68’. Ponoć Bob przed 
startem zdjął czapeczkę z głowy i położył przy piaskowni-
cy, na wysokości rekordu świata, czyli 8,35.

Postawił cel!
To był jego cel. Postawił i odszedł. I podobno zawiał wiatr 
historii i przesunął czapeczkę nieco dalej. On wybił się, wy-
lądował…zmierzyli długość. 8,90! 55 cm dalej niż rekord 
świata. Sędziowie mierzyli kilkukrotnie, nie wierzyli że to 
możliwe. Nie wiedzieli pewnie o  czapeczce(uśmiech). Be-
amon pewnie nie wiedział, że czapkę przesunął wiatr. 
Co ciekawe, była pewna koincydencja. W tym samym czasie, 
kiedy Beamon pobijał rekord, na tablicy wyświetlono wyni-
ki biegu na 200 metrów kobiet, w którym Polka, Irena Sze-
wińska, zdobyła złoto, ustanawiając nowy rekord świata. To 
był dla niej w pewnym sensie bieg ostatniej szansy, gdyż we 
wcześniejszych nie udało jej się wygrać. Na 100 metrów była-
’tylko’3., a celowała w złoto i nie udało jej się dostać do finału 
skoku w dal, w którym była jedną z faworytek. I  igrzyska, 
które miały być wielkim sukcesem, miały zamienić się w klę-
skę Ireny Szewińskiej. I ona przed biegiem na 200 metrów 
oznajmiła, że jeżeli nie zdobędzie złota, kończy karierę…

Nasuwa mi się jedno słowo: zakład!
Taki zakład z samym sobą!

Postawiła wszystko na jedną kartę.
Był taki pływak meksykański, który oznajmił, że jeżeli nie 
wygra finału, bodaj na 100 metrów żabką, to popełni sa-
mobójstwo.

Skrajne…
I wygrał! Ale ponieważ on to ogłosił, można sobie wyobra-
zić presję jaką wywarł nie tylko na sobie, ale także na swo-
ich rywalach…

Materiał jest fragmentem wywiadu udzielonego przez Prze-
mysława Babiarza do programu „Do Celu”. Cały wywiad już 
wkrótce na kanale You Tube. Zapraszamy.
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  51. 

SUPER BOWL
Super Bowl jest coroczną grą o mistrzostwo National Football 

League (NFL). Gra jest kulminacją sezonu regularnego, 
który zaczyna się pod koniec lata poprzedniego roku 

kalendarzowego. Zwykle cyfry rzymskie służą do identyfikacji 
każdej gry, a nie roku, w którym odbywa się.  

Super Bowl I został rozegrany 15 stycznia 1967 roku.
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Dzień, w którym rozgrywany jest Super Bowl, uważany jest 
przez wielu za nieoficjalne amerykańskie święto narodo-
we, nazywa się to „Super Bowl Sunday”. Jest to drugi co 
do wielkości dzień konsumpcji żywności w USA, po Święcie 

Dziękczynienia. Ponadto Super Bowl jest najczęściej oglą-
daną amerykańską transmisją telewizyjną roku. Siedem 
najbardziej oglądanych programów w  historii telewizji 
w  Stanach Zjednoczonych to Super Bowls. W  roku 2015 
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Super Bowl XLIX stał się najczęściej oglądanym amerykań-
skim programem telewizyjnym w historii, w którym prze-
ciętna liczba widowni wynosiła 114,4 miliona widzów!!! 
Super Bowl jest jednym z  najczęściej oglądanych wyda-
rzeń sportowych na świecie, zaraz po finale Ligii Mistrzów 
UEFA w Piłce Nożnej.
Ze względu na dużą oglądalność, komercyjne nadawanie 
w  trakcie transmisji Super Bowl jest najdroższe w  ciągu 

roku. W rezultacie oglądanie i dyskusja nad reklamami te-
lewizyjnymi stało się istotnym aspektem wydarzenia.
Kolejnym aspektem Super Bowl są występy artystyczne. 
W historii występowali m.in. Michael Jackson, Madonna, 
Prince, Beyoncé, Paul McCartney, Rolling Stones, Whitney 
Houston a ostatnio Lady Gaga.
Nazwa Super Bowl wzięła się przez przypadek… Lamar 
Hunt, właściciel Kansas City Chiefs w AFL, po raz pierwszy 
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użył terminu „Super Bowl”, aby odnieść się do meczu o mi-
strzostwo NFL-AFL. Hunt później powiedział, że ta nazwa 
była w jego głowie, ponieważ jego dzieci bawią się zabaw-
ką z Super Ball. W liście z 25 lipca 1966 list do komisarza 
NFL Pete Rozelle napisał: „Zemdlałem nazywając to” Super 
Bowl „…co oczywiście można poprawić. I tak już zostało do 
dzisiaj.
Najwięcej zwycięstw mają na swoim koncie Pittsburgh Ste-
elers (6 tytułów), Dallas Cowboys, New England Patriots 
i San Francisco 49ers -po 5 zwycięstw, a Green Bay Packers 
i New York Giants -po 4.
W 51. edycji finałowego meczu NFL, którego gospodarzem 
był Houston, triumf odniosła ekipa New England Patriots, 
pokonując Atlanta Falcons 34:28 po dogrywce. To piąty 
tytuł mistrzowski dla klubu ze stanu Massachusetts, po-
przednie zdobywali w latach 2015, 2005, 2004 oraz 2002. 
Pierwszy raz w historii finałowych starć, o końcowym re-
zultacie rozstrzygała dogrywka.
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    Gotyckie Party

NA ZAMKU
Castle Party – jeden z największych 

w Europie festiwali muzyki w klimacie rocka gotyckiego odbywający się na 
przełomie lipca i sierpnia na zamku w Bolkowie. Pierwszy koncert odbył 

się w 1994 roku na zamku Grodziec. W imprezie wzięło udział około 300 
osób, zagrało pięć zespołów, które w tym czasie dopiero zaczynały swoją 

działalność. Edycje druga (1995) i trzecia (1996, ponad 1000 osób) były 
także zorganizowane na zamku w Grodźcu, jednak ze względu na to, iż 

z roku na rok przybywało na festiwal coraz więcej fanów tego typu muzyki, 
festiwal przeniesiony został na zamek w Bolkowie.
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Na festiwal przyjeżdża corocznie kilka tysięcy fanów rocka 
gotyckiego,  gothic metalu,  elektro, industrialu  i  rytmów 
pokrewnych.
W większości są to Polacy, lecz także Niemcy, Czesi, Rosja-
nie, Słowacy, Holendrzy, Węgrzy i przedstawiciele innych 
narodowości. Festiwal trwa cztery dni od godzin popołu-
dniowych do późnych godzin nocnych, zarówno na zamku, 
jak i w klubach.
Podczas festiwalu duża (górna) część zamku staje się prze-
strzenią handlową, gdzie sprzedawane są napoje, jedzenie 
oraz różnego typu akcesoria, mające służyć do podkreśla-
nia przynależności do subkultury.
Ciekawym zjawiskiem jest też to, że znaczna część  go-
tów przebiera się w różnego typu stroje. Od kilku lat jako 
goście zapraszane są na festiwal zespoły nie mające zbyt 
wiele wspólnego z rockiem gotyckim i pokrewnymi nurta-
mi muzycznymi, jak np. Ścianka czy Lech Janerka.

W roku 2009, nakładem wydawnictwa Scriptoris, zosta-
ła wydana książka poświęcona festiwalowi, zatytułowa-
na: Castle Party. Muzyka, ludzie, zjawisko napisana przez 
duet autorski, skrywający się pod pseudonimami Anna 
& Greg. Publikacja jest zbiorem wywiadów z  osobami 
bezpośrednio związanymi z  istnieniem festiwalu Castle 
Party w  Bolkowie oraz spostrzeżeń poczynionych przez 
autorów podczas XVI edycji festiwalu w  2009 roku. Na 
łamach książki wypowiadają się: Anja Orthodox (liderka 
zespołu  Closterkeller); członkowie zespołów: Industria 
Ex Machina oraz Indukti; burmistrz Bolkowa; oficer pra-
sowy policji w Jaworze; właściciel jednego z klubów orga-
nizujących after party; oraz główny organizator festiwalu 
– Krzysztof Rakowski. Do książki dołączona jest płyta CD 
z  fotografiami pochodzącymi z  festiwalu, dźwiękowymi 
fragmentami wywiadów oraz krótkimi filmami.

www.castleparty.com

Fo
t. 

M
ar

cin
 P

fla
nz

Fo
t. 

M
ar

cin
 P

fla
nz

Fo
t. 

M
ar

cin
 P

fla
nz



100 Diamond’s Club business magazine  wiosna 2017

WYDARZENIE KULTURALNE – ZAPOWIEDŹ

Fo
t. 

M
ar

cin
 P

fla
nz

Fo
t. 

M
ar

cin
 P

fla
nz



101Diamond’s Club business magazine  wiosna 2017

WYDARZENIE KULTURALNE – ZAPOWIEDŹ

Fo
t. 

M
ar

cin
 P

fla
nz

Fo
t. 

M
ar

cin
 P

fla
nz



102 Diamond’s Club business magazine  wiosna 2017



103Diamond’s Club business magazine  wiosna 2017



104 Diamond’s Club business magazine  wiosna 2017



105Diamond’s Club business magazine  wiosna 2017



106 Diamond’s Club business magazine  wiosna 2017106 Diamond’s Club business magazine  wiosna 2017


