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Już jesień
rodzi się w moich 

oczach.
Króluje

przez kilka miesięcy
i odchodzi

JESTEM JAK JESIEŃ
złota,

szczera
ciepła
zimna.

KOCHAM JESIEŃ
Kiedyś przysypie mnie

liśćmi
JESTEM JESIENIĄ…
Widzę, że przemijam

Maria Jasnorzewska Pawlikowska

„

„

SŁOWEM WSTĘPU

Gdzie się nie obejrzysz, świat mieni się kolorem złotym. 

Media trąbią o złotym pociągu, wciąż do odnalezienia 

gdzieś pomiędzy Wrocławiem a Wałbrzychem, Robert Ko-

rólczyk pisze o złotych czasach, ludzi zabiegają o to aby mieć wię-

cej i więcej „złotych” na koncie……a co ze złotą polską jesienią? 

Przeminie wraz z nadejściem zimy, czy może gdzieś w wieczorny 

czas, wypatrując kogoś, lub czegoś za oknem, pomyślimy o na-

szym przemijaniu? A może stojąc w korku, zapatrzymy się w spa-

dający liść i najdzie nas refleksja dotycząca naszej „jesieni”? 

Nie zachęcam bynajmniej do bezczynnego poddania się oczekiwaniu, 
ale do spotkania się z własnym sumieniem, o którym tak pięknie opo-
wiada ks. Kaczkowski. Może wydaje nam się, że wspinamy się coraz 
wyżej i wyżej w swoim życiu, ale co powiemy sobie samym, gdy okaże 
się że nasza drabina była przystawiona pod niewłaściwą ścianę??? 
Czas jesieni to rzeczywiście może być idealny czas, aby poukładać to, 
na co nie mieliśmy czasu w gorącym okresie minionego lata……ale 
jeśli ktoś jest rozpędzony i ma przeczucie, że biegnie w odpowiednią 
stronę, niech biegnie! Gratulacje-jesteś wyjątkowy i tak trzymaj. 
Rozmawiałem chwilę z Cezarym Pazurą na temat sukcesu i przyznam, 
że jestem pod wielkim wrażeniem dojrzałości, z jaką Cezary opowia-
dał o zdobywaniu rzeczy (nie)możliwych. Wspaniale podkreślał, ze 
ludzi trzeba nauczyć jak się nie bać sięgać po horyzont. Opowiadał, 
o swojej cenie, jaką zapłacił za to co osiągnął. Ale bardzo wyraźnie 
przestrzegał też przed dążeniem do pieniądza samego w sobie. Dla-
czego?…. odsyłam do lektury wywiadu. Cezary również odwołuje się 
do roli lokomotywy, która ciągnie tzw sukces. Jak to jest, że Wał-
brzych, o którym w Polsce nie wszyscy słyszeli, dzisiaj stał się mekką 
turystyczną dla wielu europejskich nacji, niemalże z dnia na dzień?! 
Podobnie może być w naszym życiu. Czasami jedna osoba, jedno zda-
rzenie może mieć rewolucyjny wpływ na nasze życie. Ważne, abyśmy 
budowali siebie na prawdzie……i oczekiwali najlepszego.
Zostawiam Państwa z wierszem Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 
i lekturą DC.

  Radosław Tracz

  Pomysłodawca 
  radek.tracz@wp.pl

   Złota  
JESIEŃ
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Może ktoś mnie weźmie za szaleńca ale w naszym kraju nastały „złote 

czasy” gdzie się nie obejrzeć tam złoto. Sportowcy z olimpiady przy-

wożą złote medale, polscy piłkarze stoją przed szansą awansu do 

mistrzostw Europy we Francji co może rozpocząć powrót długo wy-

czekiwanych „złotych czasów” polskiej piłki nożnej. Na pewno doczekaliśmy się go-

rączki złota, bo oto okazuje się że pod jedną z gór Wałbrzycha tkwi schowany złoty 

pociąg informacja ta zawładnęła wyobraźnią poszukiwaczy skarbów z całego świata. 

Zamek Książ przechodzi prawdziwe oblężenie turystów, co sprawia że i z turystyki 

parę złotych skapnie. Przedstawiciele polskiej kolei też wietrzą szanse w odkryciu 

„złotego pociągu” takie odkrycie mogło by pomóc w promocji przewozów PKP już 

widzę te hasła „z nami pojedziesz nie tylko szybkim ale i złotym pociągiem” Sam 

dałem się porwać tej gorączce i udałem się do Wałbrzycha. Pytałem mieszkańców 

o pociąg a oni z życzliwością kierowali mnie na dworzec główny. Puki co jedyny po-

ciąg jaki znalazłem to pociąg pani Krystyny do swojego męża Wiesława a pan Wie-

sław pokazał mi prawdziwy pociąg do trunków i to za parę złotych. Jednak ja chcę 

wierzyć że „złoty pociąg” się znajdzie i tego Wałbrzychowi z serca życzę. Gdyby jed-

nak ktoś śmiał wątpić w moją teorie „złotych czasów” zachęcam do wyjścia na ulice, 

gdzie ze wszystkich stron poprzez plakaty i bilbordy politycy wszystkich partii toczą 

„złote obietnice”. Oczywiście zapewniają nas że „praca nie obietnice” albo „słucham, 

rozumiem, pomagam”. Każda partia „Kocha Polskę” i każda chce być „Blisko ludzi” 

dlatego liderzy partyjni przesiadają się z limuzyn do busów, pociągów, tramwajów. 

Mnie osobiście na tych pięknych plakatach, bilbordach brakuje tego by każdy kan-

dydat miał namalowane piękne i lśniące „złote usta”. Biorąc pod uwagę że teraz to 

kobiety są kandydatkami na premiery, a panowie politycy chowają się za ich spód-

nicami no to złota pomadka może się przydać. Na pewno każdemu z nas przyda się 

dobry wzrok by dostrzec te wszystkie piękne zjawiska które opisałem. Oczywiście 

ktoś może powiedzieć, Korólczyk tak mówi jak by sam kandydował albo nie widzi co 

się dookoła dzieje. Zapewniam Was że nie kandyduje i widzę wszystko. Widzę polską 

złotą jesień i wiem że „nie wszystko złoto co się świeci” ale wiem też, że to my sami 

nadajemy wszystkiemu znaczenie. Więc to od Was samych zależy co jest złotem a co 

nie, wystarczy tylko nabrać do wszystkiego odpowiedniego dystansu. I tego wszyst-

kim życzę dystansu do tego co nas otacza i dużo uśmiechu, szczery i piękny uśmiech 

jest najcenniejszym kruszcem który może podarować drugiej osobie. 

Robert Korólczyk

ROBERT MÓWI
Fot. M

arcin Giba

ZŁOTE 
czasy
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REJONY (NIE)ZNANE

WAŁBRZYCH  
miasto kopalń i ... „złotego” pociągu

AUTOR: DANIEL TRACZ
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REJONY (NIE)ZNANE

Jednak w ostatnim czasie na ziemi wałbrzyskiej 
i w całej Polsce nie mówi się o niczym poza,,złotym 
pociągiem’’. Na jego pokładzie miały się znajdo-
wać kosztowności, dzieła sztuki i  archiwa, których 
wartość ciężko wyobrazić sobie najzamożniejszym 
mieszkańcom naszego kraju, a również całego globu. 
Pociąg, który przeszło 70 lat temu wyruszył z Wro-
cławia w kierunku Wałbrzycha, nigdy tam nie doje-
chał, a słuch po nim zaginął. Naziści mieli zrabować 
najcenniejsze dobra naszego kraju i niedługo przed 
zakończeniem II wojny światowej bezpiecznie wy-
wieźć z  terenu Polski. Tajemniczość,,złotego pocią-
gu’’ trzyma w  napięciu, a  ludzie są głodni nowych 
owoców poszukiwań. Z tego powodu nie dziwi niesa-
mowite zainteresowanie tą informacją, która obiegła 
już cały świat. Pytanie, które zadaje sobie wielu ludzi 

to,,czy legenda o złotym pociągu to prawda czy tylko 
konformistyczny chwyt reklamowy?’’. A  może było 
jednak tak?…………………Wrocław, rok 1945. Klęska 
III Rzeszy jest przesądzona. Do miasta nadciągają 
wojska Armii Czerwonej. Niemcy wpadają w panikę, 
a dowódcy głowią się, co zrobić z ogromnymi ilościa-
mi zrabowanego złota i dzieł sztuki. W końcu wpa-
dają na pomysł, aby zapakować wszystko do pocią-
gu i wywieźć poza miasto. Szacuje się, że w każdym 
wagonie mogło być nawet 20 ton tego drogocennego 
kruszcu. Pociąg miał wyjechać z  Wrocławia i  doje-
chać do Świebodzic. Dziś tę trasę pokonamy w nieco 
ponad godzinę. Stamtąd miał wyruszyć do Wałbrzy-
cha, który oddalony jest o  10 kilometrów od Świe-
bodzic. Jednak nigdy tam nie dotarł. Słuch po nim 
zaginął na kilkanaście lat.

Ziemia wałbrzyska jest dla wielu z nas obsza-
rem słabo rozpoznawalnym w odróżnieniu od 
innych miejsc na Dolnym Śląsku czy w Polsce. 
Jednak pomimo nieszczególnej sławy tych 
miejsc, jest tu sporo interesujących obiektów, 
a okolice pełne są cennych zabytków archi-
tektury i urozmaiconej przyrody. Krzyżuje się 
w tym miejscu wiele dróg, przebiega ważna 
linia kolejowa do Jeleniej Góry, a w okoliczne 
góry prowadzą malownicze szlaki turystyczne. 
Zabytkiem nr 1 w tym rejonie jest z pewnością 
Zamek Książ. 3. pod względem wielkości za-
mek w Polsce jest udostępniony dla turystów, 
a jego fenomenalny wygląd przyciągnie każ-
dego odwiedzającego te tereny. Innymi atrak-
cjami również godnymi uwagi mogą być: wał-
brzyski rynek z pięknym ratuszem czy piękne 
kościoły św. Aniołów Stróżów i św. Matki 
Bolesnej. Mieszczące się poza granicami mia-
sta Wałbrzycha ruiny zamku Nowy Dwór na 
szczycie Góry Zamkowej lub najdłuższy tunel 
kolejowy w Polsce mogą być celem wycieczki 
z rodziną, gwarantującym świetną zabawę 
i niezapomniane wrażenia. Poza powyższymi 
atrakcjami ziemia wałbrzyska oferuje wiele 
innych możliwości na świetne spędzenie czasu.
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REJONY (NIE)ZNANE

Co się zatem stało z całym skarbem III Rzeszy? 
Hipotez jest wiele, ale każda zakrawa na legendę. Jedna 
z wersji mówi, że „złoty pociąg” zboczył z trasy i wje-
chał do wydrążonego wcześniej tunelu w okolicach 

Lubiechowa (około 3 kilometrów od Świebodzic), który 
prowadził pod Zamek Książ. Skład miał zostać zatrzy-
many, a cała obsługa zamordowana przez nieznanych 
sprawców.

Na jego pokładzie miała znajdować się także mityczna „bursztynowa 
komnata”, na którą składał się kompletny wystrój izby królewskiej 

zamówiony przez króla Prus Fryderyka I. Wartość skarbów wchodzących 
w skład „bursztynowej komnaty” szacuje się na ponad 700 milionów 

złotych.

„

„
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HOTELE Z PASJĄ
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TEMAT NUMERU

   Życie jest 
SINUSOIDĄ

ROZMAWIAŁ: RADOSŁAW TRACZ
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TEMAT NUMERU

Nigdy tak swojego życia nie moderowałem, bo dla aktora 
każdy dzień jest wyzwaniem a bierze się z pasji a spełnienie bie-
rze się z tego, że widzowi się podoba to co stworzyłeś.

Cezary Pazura budzący się rano, ma świadomość tego, 
że robi to co kocha? Jest pan spełniony?

Tak. Tego życzę wszystkim ludziom. Życzę, aby mogli robić 
to co lubią, to co kochają i żeby jeszcze z tego, oprócz czerpania 
przyjemności, wystarczyło na normalne życie, tzn na kupienie 
bułek, chleba, mieszkania, auta……………szampana, kawioru(u-
śmiech)

Jakim pan autem jeździ?
Hmm (śmiech)….ja czy żona? Obydwa moje(śmiech). Mam 

2 auta, jedno rodzinne, terenowe GL, 7 miejscowe, jak jest taka 
potrzeba można zabrać teściów, nianię i wszyscy mają wygod-
ną podróż, a ponieważ dzielę swoje życie na 2 domy, bo jeden 
mamy tu w Warszawie a drugi 242 km, nad jeziorem, to podróż 
zajmuje nam 2,5 godziny, w komforcie.

A Pazura prywatnie?
Mam jeszcze drugi samochód, ale tylko dlatego, że został 

mi z czasów, kiedy prowadziłem firmę. I to jest BMW GT. By-
liśmy kiedyś na prezentacji tego modelu, żona zobaczyła i po-
wiedziała, że chce taki i co ja miałem zrobić? … wziąłem w le-
asing(śmiech). Leasing się spłaciło i wypadałoby zmienić, ale jak 
usłyszałem ile proponują za ten samochód, to nie mam ochotę 
na zmianę.

Czyli dorósł pan do tego, że istotniejsze jest „być” niż 
„mieć”.

A  co to znaczy być czy mieć? Musimy to zweryfikować. 
Uczyli nas w szkole, że byt określa świadomość. A ja uważam, 
że nie byt, tylko dobro-byt. Inaczej wygląda świat, kiedy ci 
się wszystko układa, kiedy oglądasz świat przez okno luk-
susowego samochodu, a  inaczej, kiedy musisz się zmierzyć 
z podstawowymi kłopotami, z którymi mierzy się większość 
społeczeństwa, czyli np. z tym, że nie ma co do garnka wło-
żyć – to nam określa świadomość. Musimy być świadomi, 
że są 2 światy: świat lepszy materialnie i  świat materialnie 
trudniejszy …. ale to że mam „wypasioną furę” nie znaczy, że 
nagle jestem lepszym człowiekiem. Generalnie mnie pozycjo-
nuje to, co reprezentuję w swoim zawodzie. Ja jestem zwykły 
chłopak z Niewiadowa. I dla takiego chłopaka, wszystko do 
czego doszedł jest jak wygrana na loterii, oczywiście oku-
pione to było wysiłkiem, ciężką pracą, poświęceniem … no, 
ale „mi się udało”. Zawsze staram się być dla młodych ludzi 
przykładem, że jak człowiek chce, jest zdeterminowany, uczy 
się, obserwuje świat, jest wychowywany z pokorą do zjawisk, 
które nas spotykają i do ludzi … to niejako nie ma prawa mu 
się nie udać!

Dzisiaj z pokorą jest różnie…
… ze wszystkim jest różnie, ale jest napisane: „słowo ciałem 

się stało”. Trzeba to słowo wypowiedzieć głośno i wyznaczyć so-
bie ten pułap gdzieś w życiu i do niego dążyć. Nie po trupach, 
tylko uczciwie, w pocie czoła. To są takie trudne prawdy, których 
np nie rozumieją politycy, którzy obiecują złote góry i ludzie się 
na to łapią. Natomiast polityk prawdziwy powiedziałby: „ludzie, 
ja wam nic nie dam, musicie na wszystko ciężko zapracować”. To 

co mówił Nikoś Dyzma w moim filmie, że człowiekowi trzeba 
dać wędkę a nie rybę, niech sam sobie tą wędką rybę złapie……
także „być” nie musi wykluczać „mieć”. Człowieczeństwo ma się 
od początku w sobie, pokłady dobra mamy od urodzenia, dopie-
ro potem wybieramy czasami źle.

Na jedno z zaproszeń do wywiadu radiowego, zapytał pan: po 
co? Padła odpowiedź: będzie fajnie! Na co pan powiedział, że 
to nie chodzi o to, żeby było fajnie, tylko musi być jak w szkole: 
lekcja i temat..... w związku z tym, tematem dzisiejszego 
spotkania jest: pasja, wyzwanie, spełnienie. Podpisuje się pan 
pod tymi 3 słowami jako definicjami życia Cezarego Pazury?

Ja jestem zwykły chłopak 
z Niewiadowa. I dla takiego 

chłopaka, wszystko do czego doszedł 
jest jak wygrana na loterii, oczywiście 

okupione to było wysiłkiem, ciężką 
pracą, poświęceniem……………….

no, ale „mi się udało”.

Jako jedyny na osiedlu mówiłem, że 
będę aktorem. Oczywiście wszyscy 
patrzyli na mnie jak na wariata.

„

„

„

„
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Mówił pan, że jak ktoś bardzo czegoś chce, to ciężką 
pracą do tego dotrze…

… weźmy przykład Czesława Langa, wszystkich tych, z któ-
rymi pan rozmawia, Marcina Dańca, który przecież jest po AWF-
-ie, itd. itd… a pan, a pan? Jak pan czegoś chce, to pan musi to 
sobie po prostu wypracować, ma pan przecież „wędkę”. Ludzie 
często boją się chcieć i trzeba ich nauczyć, jak mają się przestać 
bać chcieć.

To o czym teraz rozmawiamy, to są marzenia. Nikt nas 
w szkole tego nie uczył…

… wręcz przeciwnie

… właśnie. Czy w momencie, kiedy pan spotkał pana 
Gajosa pierwszy raz, czy wtedy marzył pan, że kiedyś, 
gdzieś w snach, bo ponoć po tym spotkaniu nie mógł pan 
przez kilka nocy zasnąć, że będziecie razem grać? Proszę 
opowiedzieć tą historię…

To już dzisiaj stało się anegdotą. Rzeczywiście jako chłopiec 
7-8 letni, byłem wychowany na „Pancernych”. Każdy chłopak w 
moim wieku kochał Janka, utożsamiał się z nim. Mój tata do-
wiedział się, że będą kręcić sceny w Ujeździe, nieopodal mojego 
miejsca zamieszkania, że będzie cała ekipa. Jak się o tym dowie-
dzieliśmy, to było święto dla nas. Tata mnie wziął na ramę ro-
weru wymalowanego na tę okazję czerwoną farbą, bo tylko taka 
była i czekamy na tych naszych idoli. Ja sobie wyimaginowałem, 
że ten Janek weźmie mnie na kolana…

…bo dziecko nie ma barier…
….nie ma, nie ma … że założy mi hełmofon … Straszne tłu-

my ludzi, nie ma szans zobaczyć tego Janka, smród, kurz, czołgi, 
tłumy ludzi na rowerach … i ja w tym wszystkim z pamiętnikie-
m(uśmiech) … jak zobaczyłem w końcu Janka, pomimo barierek 
podszedłem do niego z prośbą o autograf i usłyszałem, żebym 
sobie poszedł!!! Tzn. nie do końca to usłyszałem, było dosad-
niej … i odchorowałem to potem dość długo, nie mogłem spać, 
miałem wymioty, gorączkę.Ciecie. 20 lat później kręcimy „Psy” z 
Januszem Gajosem, jest zimno, pijemy w jelczu wódeczkę, żeby 
się rozgrzać i ja ciągle: panie Januszu, panie Januszu … na co Ga-
jos mówi: Czarek, przejdźmy na „Ty” i  proponuje mi brudzia. Ja 
mówię: nie mogę z panem wypić brudzia za to co mi pan zrobił. 
Co ci zrobiłem?- pyta Janusz … ja opowiadam tamtą historię z 
naszego pierwszego spotkania … on tak milczy, milczy i mówi: 
kurcze, nie mogłeś wtedy powiedzieć, że to ty?(śmiech)

Pomówmy trochę o marzeniach. Powiedział pan, że jak 
idziemy do kina, to wtedy to ma sens, gdy identyfikujemy 
się z bohaterem i wchodzimy w tę rolę. Czy z marzeniami 
nie jest tak samo, mają sens wtedy gdy w nich się pojawi-
my w wyobraźni? Marzył pan o tym, żeby być rozpozna-
walnym?

Oczywiście, tylko to jest bilet w jedną stronę. Jak oglądałem 
za dzieciaka filmy, nie wiem czy mnie mieli za wariata, czy nie, 

ale jak widziałem Johna Wayne’a strzelającego z pistoletu, mówi-
łem: kurcze, ja też bym tak umiał! Miałem taką naiwność dziec-
ka, ale później tego nie straciłem….na szczęście. Jako jedyny na 
osiedlu mówiłem, że będę aktorem. Oczywiście wszyscy patrzyli 
na mnie jak na wariata. Jak zdawałem do szkoły teatralnej, nie 
dostałem się za pierwszym razem i tutaj znowu się pukali w czo-
ło i mówili: a co ty chcesz, Holoubkiem zostać, człowieku?! Prze-
cież ty jesteś chłopaczek z Niewiadowo, za wysokie progi!!! … do-
stałem się za drugim razem. Za pierwszym razem na egzaminie 
zobaczyłem takich samych „normalnych” jak ja, wystraszonych 
i to mnie trochę uspokoiło.

Czyli w myśl powiedzenia: „normalni chodzą do pracy 
od 6 do 14”…

… a  ja od 5,30 do 20(śmiech). Na tym polega ten zawód! 
Opowiadam swoim dzieciom, że wybrałem zawód aktora, bo 
wyczytałem, że aktorzy do pracy mają na 10.00, potem idą na 
obiad, spektakl wieczorem i finito. Do tego poniedziałki wolne. 
Genialny zawód dla mnie, żeby się wyspać. Tylko w przewodniku 
nie było napisane, że aktor filmowy czasami i w nocy pracuje … 
a producent, to w ogóle nie śpi, bo liczy brak pieniędzy.

I po co panu to było?!(śmiech)
I po co mi to było?! Śmiejemy się, ale moja mama szła do pra-

cy na 7 i wracała o 15! Ja natomiast często idę jak dzieci jesz-
cze śpią i wracam jak już śpią, bo mam zdjęcia. Ale jak nie mam 
zdjęć, dysponuję swoim czasem od rana do nocy. Wtedy mnie 
nosi, nie mam co robić, wymyślam głupoty i tak zostałem pro-
ducentem(uśmiech)

TEMAT NUMERU

Piłkę kopie każdy, ale tylko niektórzy 
robią to wyjątkowo, bo poświęcili 

temu życie.

„
„
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30 lat pracy C. Pazury na scenie minęło jak jeden 
dzień i  porównując to z  25-leciem wolnej Polski, z  ro-
dzącą się wolną przedsiębiorczością … chciałbym zna-
leźć analogię pańskiego sukcesu, który pan wykreował 
na ogromną skalę oraz tego co w biznesie przedsiębiorcy 
mogą kreować od ćwierćwiecza w wolnym kraju.

Lech Wałęsa powiedział, że trzeba wziąć sprawy w  swo-
je ręce i  ja to wziąłem do siebie. Pamiętam, byliśmy nauczeni 
jako pracownicy teatru, że każdy mając etat, jest jak gdyby pod 
kloszem instytucji, która za niego płaci ZUS, daje mu pensję, 
odprowadza podatki a  ty po prostu grasz, podpisujesz listę 
i pracujesz u przedsiębiorcy, który się nazywa Państwo. A jak 
Wałęsa powiedział, że będzie transformacja, byłem jednym 
z pierwszych polskich aktorów, który zdecydował się działać na 
własną rękę. Zrezygnowałem z etatu, wynajmowałem sam sie-
bie do ról. Otworzyłem firmę i płaciłem 8% podatku … i komu 
to przeszkadzało?(śmiech)

Czy zgodzi się pan z tym, że nie ma wolności bez wol-
ności finansowej?

A co to jest wolność finansowa?

Wstajesz rano i  robisz co chcesz, jedziesz gdzie 
chcesz, nie patrząc na konto ani na biznes, na nic.

Chyba miliarderzy tylko mają taką sytuację, czyli tacy któ-
rzy mają nadmiar pieniędzy. Wie pan, kiedyś śmialiśmy się 
z  Olafem, szukając pieniędzy, bo brakowało nam miliona do 
zamknięcia filmu. Myśleliśmy, skąd te pieniądze znaleźć? ….i  
wtedy wyczytaliśmy, że Abramowiczowi brakuje miliard, żeby 
zamknąć jakiś biznes. I Olaf mówi: widzisz, w sumie jeste- śmy 
z Abramowiczem w tym samym punkcie wyjścia. Każdemu coś 
brakuje, tylko mówimy o innej skali. Z pieniądzem zawsze był 
problem natury mentalnej, w przypadku artysty pieniądz nie 
może przysłonić mu sztuki. Pieniądz musi być z tyłu, tak jak 
mówi Zenek Laskowik: pieniędzy powinniśmy mieć mnó- stwo 
w wagonach! Nie możesz dążyć do pieniądza, bo moneta świe-
ci światłem odbitym. Ćma ginie od takiego światła, bo wpada 
w świecę i się spala. Ty musisz iść do światła prawdziwego, a 
prawdziwym światłem jest słońce, ono daje życie. Ale też może 
być zabójcze. Tak samo jest z pieniędzmi, mogą być życiodajne 
albo zabójcze. Jeśli będziesz myślał, że bardzo chcesz uzyskać 
pieniądze, staniesz się sk….nem, bo będziesz je zdobywał po 
trupach. Pieniądz musi być środkiem, a nie celem w życiu. Każ-
dy, nie tylko artysta nie powinien o  tym zapominać. Artysta 
myśli o roli a agent rozmawia o pieniądzach. Wtedy to jest zdro-
wa zależność. Spójrzmy na Lewandowskiego, wie pan ile on 
potu musi przelać na treningach? Takich pieniędzy nie wolno 
zazdrościć. Jeśli coś na rynku jest wyceniane na jakąś wartość, 
to dlatego że jest tyle warte. Czasami też się zastanawiałem, że 

pieniądze dla niektórych piłkarzy, czy dla aktorów amerykań-
skich są niemoralne, bo jak może aktor za 30 dni pracy, wziąć 
25 mln $?! Ale, jeżeli film zarabia miliard $, to czym jest 25 mln 
za osobę, która „ciągnie” ten film? Bez lokomotywy pociąg nie 
dojechałby tam gdzie dojechał. Tak samo jest z piłkarzami i nie 
tylko chodzi o zarobek, bo po drodze jest wielkie widowisko, 
zagrania, których nikt inny nie powtórzy. Piłkę kopie każdy, ale 
tylko niektórzy robią to wyjątkowo, bo poświęcili temu życie.

Pazura zaczynający przygodę z  aktorstwem myślał 
o popularności a dzisiaj jak jest?

Już w szkole aktorskiej zrozumiałem, że mam myśleć o roli, 
a nie o tym jak wyglądam i jak mi pójdzie. To jest tak jak w te-
nisie. Nie możesz wychodząc na kort skupiać się na tym, że 
chcesz wygrać mecz. Masz myśleć tylko o najbliższej piłce. Ak-
torka wychodzi na scenę z mocno wymalowanymi ustami, dla-
tego żeby być zauważoną … ona ma być zauważona, po tym jak 
gra. I tu jest ta cieńka czerwona linia pomiędzy „być” a „mieć”.

Jakie jest przesłanie dla tych, którzy zaczynają swoją 
drogę z aktorstwem?

Życie jest sztuką wyboru i  z  pełną pokorą trzeba do tych 
wyborów podchodzić. Na początku trzeba wybrać mniej, żeby 
potem zdobyć więcej. Podstawowa zasada: warto czasami zro-
bić krok do tyłu, żeby zrobić dwa do przodu. Nie możesz się 
pchać łokciami. Trzeba mieć pełną pokorę wobec tego co się 
robi. I musisz się w pełni oddać temu co robisz, czy to biznes, 
aktorstwo, sport.

Kiedyś na tzw.zakręcie życiowym rozmawiał pan 
z Olafem(Lubaszenko) i on jednym słowem pana stawiał 
do pionu. To jedno słowo podziałało bardziej niż długie 
kazania?

W  przeszłości byłem aktorem-cholerykiem i  potrafiłem 
być niemiły. Często się denerwowałem, ludzie patrzyli na mnie 
krzywo … wtedy on podchodził do mnie i szeptał mi do ucha: „ 
nie denerwuj się, nie możesz. Jesteś własnością narodu!” Zwy-
czajnie kpił ze mnie. Człowiekowi, któremu wydaje się że zrobił 
coś genialnego, kiedy postawisz przed nim lustro, często widzi 
jak głupio wygląda. I  ja wtedy to zrozumiałem, że są w życiu 
rzeczy ważniejsze niż robota i  biznes. Kiedy Cameron otrzy-
mując Oskara za Titanica, powiedział na scenie: „jestem panem 
świata”, Julek Machulski skomentował to: „co ty mówisz, ty 
zrobiłeś dobry film i  tyle”. Bo my jesteśmy od tego aby robić 
dobre filmy. Ja bardziej podziwiam murarza, który dobrze wy-
murował ścianę niż mój wysiłek. Może dlatego, że mi to przy-
chodzi łatwo.

Na planie „13 posterunku” do obiadu pocił pan 13 
podkoszulków i to nazywa pan łatwą pracą?!

TEMAT NUMERU

. ….musisz się w pełni oddać temu 
co robisz, czy to biznes, aktorstwo, 

sport. …

Trener ma mnie tylko pokierować 
……. a nie motywować!!!

„

„

„

„
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Kabiny KASOgroup to alternatywne rozwiązanie de-
dykowane hotelom, restauracjom, firmom, przedsię-
biorstwom, powierzchniom magazynowym, produk-
cyjnym i biurowym, które tworzy miejsca dla palaczy.

Wbrew ogólnej opinii kabiny nie są urządzeniem wy-
łącznie dla palaczy. Przede wszystkim największą ko-
rzyść z zastosowania palarni KASOgroup mają osoby 
niepalące, które doczekały się rozwiązania w  pełni 
chroniącego ich przed biernym paleniem.
Tradycyjne palarnie nie chronią osób niepalących 
przed wdychaniem szkodliwych substancji, które wy-
dobywają się na zewnątrz pomieszczenia.

Oferujemy wysokiej jakości produkt, który wykonany 
jest ze szczególną starannością i dbałością o szczegóły.

Jako jedyna firma opracowaliśmy rozwiązanie 
z drzwiami w pełni automatycznymi.

Istnieje możliwość zamontowania czytnika kart pra-
cowniczych.

Kabina jest niezależnym urządzeniem – nie ma po-
trzeby podłączania jej do systemu wentylacyjnego. 
Wymaga jedynie podłączenia do prądu 230V.

ZALETY posiadania 
kabiny dla palaczy
• chroni przed biernym paleniem, wychwytuje 

99,99% zanieczyszczeń, usuwa dym nikotynowy 
i nieprzyjemny zapach, alergeny, kurz, substancje 
smoliste itd. 

• zastosowanie kabiny pozwala oszczędzić na 
kosztownej przeróbce pomieszczeń i montowa-
niu specjalnych systemów wentylacyjnych 

• wystarczy podłączyć do prądu 230V 

• kabinę można ustawić w dowolnym miejscu 

• szklana, transparentna konstrukcja po pierwsze: 
nie zmienia w  radykalny sposób przestrzeni, 
w której kabina jest montowana, po drugie: nie 
powoduje poczucia izolacji u osób z niej korzysta-
jących 

• wszystkie zanieczyszczenia pozostają w  filtrach, 
które podlegają okresowej wymianie 

• palenie w  przeznaczonych do tego miejscach 
– Kabinach dla Palaczy KASOgroup – pozwala 
utrzymać czystość i higienę na terenie obiektu

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

INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
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KORZYŚCI 
dla pracodawcy
• zastosowanie kabiny znacząco skraca czas 

pobytu poza stanowiskiem pracy 
• firma nie musi płacić za nieefektywny czas 

pracy (pracownik nie traci czasu na prze-
mieszczanie się do miejsc specjalnie wydzie-
lonych dla palaczy, które znajdują się na ze-
wnątrz budynku) 

• brak zagrożenia pożarowego, które stwa-
rzali ukrywający się wcześniej palący pracow-
nicy 

• otoczenie budynku firmy oraz toalety nie są 
już zaśmiecane porzuconymi niedopałkami 
i są wolne od nieprzyjemnego zapachu 

• to wyjście naprzeciw potrzebom swoich 
pracowników zarówno tych niepalących jak 
i palących 

• zadowolenie pracowników przekłada się na 
lepsze wyniki w pracy 

• kabiny KASOgroup spełniają wymagania 
przepisów BHP i PPOŻ oraz ubezpieczycieli 
firm 

• posiadanie kabiny KASOgroup ma pozytyw-
ny wpływ na audyt firmy

Gwarantujemy 100% skuteczność. W naszych ka-
binach nie ma konieczności montowania drzwi. 
Ich konstrukcja zapewnia kontrolowany obieg 
powietrza bez możliwości wydobywania się go 
na zewnątrz pomieszczenia, drzwi podrażają je-
dynie koszt rozwiązania, ale dyscyplinują palaczy 
do palenia wewnątrz kabiny. Drzwi montujemy 
na życzenie klienta i wówczas, gdy pracodawca 
życzy sobie zainstalować czytnik kart pracowni-
czych.

specjalna oferta dla członków DC
pakiet produktów do mycia kabin gratis

INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

www.kabinydlapalaczy.eu
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To był mega wysiłek, ale rozśmieszanie sprawiało mi przy-
jemność. Aktor mówi: „ja to kręcę w lewej ręce”. To był czas na 
to. Miałem mega energię, twarz stworzoną do tej roli. Teraz już 
bym nie mógł tego zrobić, bo facet w moim wieku wygłupiający 
się w taki sposób….niesmaczne by to było. A sitcom po to jest 
kręcony, aby pokazał nasze życie w krzywym zwierciadle i aby-
śmy się śmiali sami z siebie … bo śmiech to zdrowie(uśmiech).

Ă  propos zdrowia……to prawda, że pana ciało jest 
niemal niezużyte? (uśmiech)

Nie aż tak, ale robiłem badania na siłowni i okazało się, że 
mam ciało o 12 lat młodsze, niż pokazuje metryka …

Taki dar od Boga czy praca?
Genetycznie pewnie też. Mój tata do dzisiaj ma włosy, po-

mimo swojego wieku. Ja zawsze wyglądałem młodziej, nawet 
za dzieciaka brali mnie za dziewczynkę, tym bardziej że mia-
łem długie włosy i  gładką buźkę. Pamiętam jak kiedyś jecha-
łem z dziewczyną na randkę autobusem i ktoś mówi do mnie: 
dziewczynko, skasuj bilet. Czyli genetyka też, ale jak człowiek 
jest aktywny, to się wolniej starzeje, bo organizm jest zmuszony 
cały czas do akcji. Jak poznałem Adama Hanuszkiewicza, kiedy 
akurat Teatr Narodowy się spalił i on był bez teatru, powiedział, 
że dopiero wtedy poczuł się stary jak przestał pracować. Nagle 
poczuł, że ma nerki, bo zaczęły go boleć, że kręgosłup mu „wy-
siada”, że stawy go bolą. Wcześniej jakoś tego nie zauważał.

Czyli bądźmy w akcji!
Cały czas, bo życie to ruch. Kiedyś poznałem w  Australii 

starszego, ok 90-letniego człowieka, byłego olimpijczyka, jesz 
- cze sprzed wojny. Pełna jasność umysłu. Ale na pierwszy rzut 
oka wydawał się świrem. Cały czas się ruszał, machał rękami, 
nawet jak ze mną rozmawiał. Na pytanie, dlaczego się tak rusza 
odpowiedział, że jak przestanie być w akcji to umrze. Mówił, że 
aby ciało nadążyło za jego umysłem, musi to ciało reżimować. 
Podobno Matuzalem żył 900lat…. ale nie palił cygar(śmiech)

To dlaczego w takim razie pan pali?
Dla przyjemności. Ja palę rzadko, ale cygaro to dla mnie 

chwila wolnego. Żeby wypalić cygaro, potrzeba dwóch godzin. 
Te dwie godziny trzeba sobie w takim aktywnym życiu znaleźć, 
zorganizować. Cygarem się nie zaciągasz, więc nie wentylujesz. 
Ja nie mogę się wentylować dymem, bo to jest astma od razu. 
Kiedyś zastanawiałem się dlaczego mężczyźni palą cygara? … 
Wtedy można pofilozofować i  mieć te dwie godziny tylko dla 
siebie. A papieros to jest straszna rzecz. Nerwica. 3 minuty i ga-
sisz!!!… potem czekasz na moment wolnego i znowu… 3 minu-
ty i gasisz. Dla mnie to jest upiorny koszmar. I proszę zwrócić 
uwagę, że kiedyś nie było papierosów, były tylko cygara. Liście 
tytoniu owijało się kolejnym liściem, po prostu.

Cygara to pańska pasja?
Tak można powiedzieć. Od jakiegoś czasu pasjonuję się tym. 

Dużo czytam o tym, poznaję nowe smaki. Oprócz Kuby są prze-
cież nowi potentaci …

Jest Pan człowiekiem sukcesu. Skąd pan bierze inspi-
rację czy motywację?

Ani inspirację, ani motywację … reżim! Musisz działać, na-
wet jak ci się nie chce. Sześć razy w tygodniu staram się być na 

siłowni. Trener ma mnie tylko pokierować co robić, a nie moty-
wować. Kiedyś ćwiczyłem bez trenerów i okazało się, że miałem 
słabe wyniku. Nawet jak jest ktoś „nad tobą” i motywuje cię do 
jeszcze większej pracy, ale to i tak ty musisz mieć konsekwencję 
w tym co robisz. Tego np. uczy szkoła aktorska, poprzez pracę 
nad sobą.

Czy Cezary Pazura uprawia sport?
Siatkówkę. Siedzimy w  miejscu, które się nazywa Kuźnia 

Kulturalna. Poza tym, że to jest restauracja, odbywają się tutaj 
wydarzenia kulturalne. Szef tej knajpy jest zapalonym siatka-
rzem i  dlatego założył drużynę siatkarską. W  Warszawie jest 
liga siatkówki firm. My gramy na poziomie 2 ligi. I poza waka-
cjami, liga normalnie funkcjonuje. Ale aby się dostać do tej ligi, 
trzeba wystartować w tzw eliminacjach. Polsat ma swoją druży-
nę, Raiffeisenbank ma swoją. Duże firmy mają swoje drużyny 
siatkówki … i my w ubiegłym roku wygraliśmy tą ligę.

A suplementuje się pan również?
Oczywiście. Mój trener twierdzi, że suplementacja faceta 

w moim wieku jest niezbędna. Z pewnością magnez, który się 
wypłukuje z kawą ale tez kilka jeszcze innych witamin.

Opowiadał pan, że dla pana autorytetem była szkoła, 
dom i kościół. A gdzie dzisiaj młodzi ludzie mają szukać 
autorytetów?

W dzisiejszych czasach wylansowaliśmy idoli zamiast auto-
rytety. Mamy wielu celebrytów, ale to nie o to chodziło. Proszę 
zwrócić uwagę, że jak polityk o drugim powie coś śmiesznego 
lub obraźliwego, to już mamy tzw newsa. A co to ma wspólne-
go z  tym co niesie dany człowiek, jaką on ma propozycję dla 
wyborców? Gazety pełne są takich wiadomości. Pan robi swój 
magazyn DC, aby dać możliwość czytelnikowi poznać wartości 
drugiego człowieka, ale większość gazet takiej możliwości nie 
daje. I mam nadzieję, że ludzie coraz częściej będą sięgać do wy-
dań wartościowych, a nie tylko powierzchownych. Dla mnie to 
są takie knyfy. Wielu tak niewiele ma do powiedzenia, ale chcie-
liby, aby ich cały czas słuchać. Ale aby ciebie słuchano, musisz 
mieć jakieś przesłanie, a nie tylko wygląd.

Miał pan propozycje wzięcia udziału w  programach 
typu, jak to Marcin Daniec nazywa „jak oni tańczą na lo-
dzie”?

Cały czas. Ale mnie kelnerstwo nie interesuje. Artysta nie 
może być kelnerem, który serwuje gotowe dania. Artysta jest 
po to, aby to danie na oczach widzów stworzyć, w teatrze czy 

TEMAT NUMERU

Artysta nie może być kelnerem, który 
serwuje gotowe dania.

„
„
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LUDZIE Z PASJĄ
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w filmie. Ale jak wychodzisz z takiego spektaklu, musisz mieć 
jeszcze jakąś refleksję … i  to jest pełne dzieło. Ale niektóre 
programy są tylko dla rozrywki, dla zabicia czasu, dla jakiś 
emocji … może ciekawe jest jak gwiazdy tańczą, ale tam już 
dawno nie ma gwiazd.

Nasza wspólna znajoma aktorka, powiedziała kie-
dyś, że „prawdziwy” aktor nigdy by nie zagrał w serialu 
czy w reklamie, po czym kilka lat później zobaczyłem ją 
w serialu. Czy ta kwestia podległa ewolucji?

Nigdy nie rozumiałem, dlaczego aktor nie powinien zagrać 
w reklamie. Ja byłem jednym z pierwszych, który najbardziej 
dostał po uszach za to. Kiedyś aktorzy żyli w takim słoiczku, 
wierząc że państwo o nich zadba. Ale jak przychodzi do ciebie 
jakaś firma i proponuje ci reklamę, to oznacza, że obdarza cię 
zaufaniem. Do tego proponują jeszcze pieniądze … uważam, 
że to jest wyróżnienie dla aktora.

Wiewiórki są tańsze niż aktor? (uśmiech)
To jest dramat, jak instytucja finansowa reklamowana jest 

przez zwierzątka … nie rozumiem tego zupełnie. Granice re-
klamy się zatarły.

Mówił pan kiedyś, że czeka na odważnych ludzi, któ-
rzy obsadzą pana w roli nie-komediowej. Czy otrzymał 
pan taką propozycję … a druga część pytania, czy odwa-
ga jest umiejętnością łamania stereotypów, pozwalają-
cą osiągać sukces w życiu?

Takie obsadzenie aktora komediowego w  innej roli jest 
charakterystyczne dla kinematografii bogatej i tam mogą so-
bie pozwolić na eksperyment. Nasza natomiast jest biedna 
i często ciężko przekonać producenta, aby dał aktorowi szan-
sę. Ja nigdy nie miałem z  tym problemu, bo w  filmach nie-
mieckich grałem poważne role i mnie jako Cezaremu Pazurze, 
nigdy tego nie brakowało. Ale widz polski nie miał szansy zo-
baczyć mnie w roli poważnej. Natomiast z wiekiem człowiek 
dojrzewa, zmienia mu się temperament … i  ten czas chyba 
nadszedł. Zaczynam mieć takie propozycje. Teraz gram w se-
rialu „Aż po sufit”, gdzie gram faceta poważnego, ale też nie 
smutnego z kolei. Moją żonę gra Edyta Olszówka. Jesteśmy 
małżeństwem z 25-letnim stażem, mamy dorosłe dzieci, które 
wyprowadziły się z domu, i to jest punkt wyjścia … ale okazu-
je się tylko na chwilę, bo wracają … z nowymi problemami … 
To jest świetnie wymyślony serial, ściągnięty z Australii, gdzie 
był kręcony z powodzeniem przez 20 lat.

Na pana poziomie aktorskim, czy reżyser się jeszcze 
wtrąca w to jak zagrać?

Nienawidzę reżyserów, którzy się nie wtrącają. Ja mam 
wypełnić zadanie aktorskie sobą, najbardziej jak umiem, ale 
reżyser musi wiedzieć co reżyseruje. Właśnie to lubię w tym 
zawodzie, że jest ustalona hierarchia. Twórcą prawdziwym 
jest reżyser i  scenarzysta, aktor ma wiedzieć gdzie jest jego 
miejsce w szeregu.

Gdyby pan miał wartościować, gdzie pan się najbar-
dziej spełnia: w teatrze, w kabarecie czy w filmie?

Wszędzie po trochu, natomiast generalnie miejsce aktora 
jest w teatrze a wszystkie inne odsłony są elementem przenie-
sienia tego co się robi w teatrze. Inaczej nie da się tego ugryźć, 
chyba że ktoś się zajmuje tylko kabaretem, wtedy to jest jego 
życie. A moje życie jest … od roli do roli.

Gdzie pan buduje wrażliwość? Istotnym elementem 
dla pana jest wiara?

Rozmawiamy o życiu, o zawodzie, o biznesach … ale naj-
ważniejszą sfera życia ludzkiego, jest życie duchowe. To co 
czujesz…

…bo potem to wychodzi z ciebie…
….każdy to ma, ale o tym się nie mówi. Nikt tego nie tre-

nuje. Uczą nas w szkole matematyki, fizyki, chemii, ale nikt nie 
uczy nas w szkole jak rozumieć drugiego człowieka. Nikt nas nie 
uczy zadawać sobie pytanie: skąd ja się wziąłem na ziemi i komu 
mam za to podziękować. Religia … jest taką próbą zabicia lęku, 
co będzie dla nas nieznane. A nieznane jest: „skąd się wzięli-
śmy” i „co dalej”. Wg mnie, nauka to jest zaprzeczenie tezie, że 
wyżej d. nie podskoczysz a religia uczy pokory, wg tych praw, 
które są już nam dane. Artyści zawsze zadawali sobie pytanie: 
skąd przybyliśmy, po co jesteśmy i dokąd zmierzamy? Ale to jest 
pytanie natury duchowej. Bo jakiś cel w życiu musimy mieć. Ce-
lem nie mogą być pieniądze, kariera itd. Celem życia jest ŻYCIE 
… tak żyć, żeby drugiego nie skrzywdzić, żeby nie mieć w sobie 
agresji, żeby umieć z innymi ludźmi, z przyrodą, ze zwierzętami 
… te obroty sfer przetrwać, tyle ile nam będzie pisane…

A co z kreowaniem?
Zabawa w Boga. Kreacja jest zabawą w Boga.

Potrafimy być wdzięczni za to co otrzymujemy?
Ja potrafię.

Ma pan świadomość, że jest czasami wzorcem dla 
innych?

Gdybym miał świadomość, to mogło by mnie to zabić. Sta-
ram się pilnować tego co mówię. Zdaję sobie sprawę, że dla 
niektórych ludzi mogę być jakimś punktem odniesienia, ale za 
każdym razem daję sygnał, że to co piszę to jest moje subiek-
tywne odczucie, i że nie mam wyłączności na nieomylność.

Jak się pan weryfikuje?
Ludzie mnie weryfikują.

TEMAT NUMERU

… chodzi o to, żeby zadać sobie 
pytanie, czy jak odrzucę wszystkie te 

rzeczy warunkujące moje szczęście, 
czy będę szczęsliwy?!

„

„
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Ale ludzie chyba bardziej skrytykują niż pochwalą…
Niekoniecznie. Okazuje się, że krytyka wypływa z  tablo-

idów, czyli od osób którzy są żądni sensacji, bo 90% informacji 
w tabloidach jest zupełnie wymyślonych. To jest bardzo niebez-
pieczna kreacja rzeczywistości, bo malowana kolorami których 
nie ma. Natomiast internet w postaci facebooka jest, uważam 
rewelacyjną formą przekazu, bo pozwala nam się porozumiewać 
bez barier i bez pośrednika. Gazeta, radio, TV są pośrednikami, 
więc oni mogą wykreować taką rzeczywistość, której nie ma. 
Nagle można wywołać wojnę, która jest tylko na ekranie telewi-
zora … a w rzeczywistości jej nie ma. Był pan w Iraku?

Nie. A pan był?
Ja to w ogóle nie wierzę, że takie państwo istnieje (śmiech) 

… i niech mi pan udowodni, że jest inaczej. Jakiś czas temu 
w  gazecie pewna pani oskarżała pewnego polityka, że jest 
z nim w ciąży … i to on musi udowodnić, że jest inaczej, pa-
ranoja jakaś. Koledzy mnie namawiają, żebym zajmował się 
ukazywaniem kuriozalnych sytuacji, opisywanych w mediach 
kolorowych. Dla przykładu, ostatnia sytuacja opisywana: „pan 
x nie może się rozwieść, żona nasłała na niego komornika”. 
Przecież wiadomo, że komornik to jest instytucja, która działa 
wg pewnych reguł. Nie można zawołać jak do psa: komornik, 
chodź tu, bierz go! W tym zdaniu jest pełen absurd … ale to 
działa na wyobraźnię czytelnika (śmiech). I ja bym chciał takie 
absurdy wyciągać i zdanie po zdaniu ośmieszać. To jest smut-
ne, ale język zszedł na psy.

Kiedyś już mówił pan o wszechobecnym bełkocie. Dzi-
siaj ludzie nie słuchają, tylko mówią.

Dzisiaj ludzie już nie odbierają uchem, okiem, tylko pod-
świadomością. Tak są budowane reklamy. Specjaliści od mediów 
wiedzą, że bez względu na to co ludzie myślą o produkcie, i tak 
reklama do nich dotrze. Bo reklama budowana jest na emocjach. 
Słowa nie docierają tak do człowieka jak emocja … i teraz chodzi 
o to, żeby zadać sobie pytanie, czy jak odrzucę wszystkie te rze-
czy warunkujące moje szczęście, czy będę szczęsliwy?! I tu jest 
miejsce dla religii i życia duchowego.

Wracając do miejsc w których pan był … bo już wiem, 
że w Iraku nie było pana, a np. w Wałbrzychu? Po to m.in. 
aby sprawdzić czy jest złoty pociąg?

I tu pana zaskoczę. Byłem kilkukrotnie! Nawet mam tam znajo-
mych(śmiech) Mieszkałem w pięknym ośrodku o nazwie Dworzy-
sko, które uważam, że jest magiczne. Miałem możliwość korzystać 
z dobrodziejstw nie tylko hotelu ale również wyśmienitej kuchni. 
Dla mnie na Wałbrzychu i na Dworzysku, kończy się świat. Świat 
taki wielkomiejski. Spokój, cisza. Do tego świetnie zagospodarowa-
ne miejsce. Można pojeździć konno, odpocząć. Właściciel postawił 

nie tylko na coś dla ciała swoich gości, ale również na sferę ducho-
wą. Odbywają się tam wydarzenia kulturalne, ja również miałem 
przyjemność tam występować. Wyjątkowe miejsce.

Tym większy szacunek dla pana Tomaszewskiego, 
który powołał do życia Dworzysko, że będąc człowiekiem 
niezależnym finansowo, mógłby już sobie odcinać przy-
słowiowe kupony a nie pchać się w nowy, bez gwarancji 
sukcesu wydawałoby się, biznes.

To jest właśnie domena ludzi twórczych. Tacy ludzie na po-
trafią osiąść na laurach. Gen twórczości będzie w nich do końca.

Zachwycił się pan stadniną koni w Dworzysku. Jeździ 
pan konno?

Tak. Jeszcze w szkole teatralnej doświadczałem tego, nawet 
zrobiłem pierwszy stopień kaskaderski. Jazda konna jest rodza-
jem specyficznego relaksu, przecież w ten sposób leczy się rów-
nież choroby. Poza tym jest kontakt ze zwierzęciem, z przyrodą. 
To jest wspaniałe doznanie. Myślę, że Dworzysko  można okre-
ślić jako : „Miejsce wielu doznań”.

Pięknie. C. Pazura-kreator. Gdy buduje pan prawdzi-
wą, nową rolę, musi pan wyrzucić wszystko z siebie, aby 
stać nagim i oblec się w postać. Czy tak samo powinniśmy 
budować życie oparte na prawdzie, gdy pogubimy się, aby 
zacząć od ściągania warstw z siebie niczym z cebuli?

Zawsze wtedy trzeba wrócić do źródła. Dla aktora źródłem 
jest powrót do teatru, dla przedsiębiorcy zaczęcie od początku. 
Człowiek jest jak żołnierz…padasz, powstań. Jak upadniesz, mu-
sisz wstać, otrzepać się i iść dalej. Musisz sobie zadać pytanie: co 
chcę robić w życiu? A potem walczyć o to. Życie to walka. Pamię-
tam, że jak poszedłem kiedyś do pani psycholog, bo nie umiałem 
sobie poradzić z kilkoma rzeczami i opowiedziałem jej całe swoje 
życie, ona mnie niemal wyśmiała i powiedziała: „synku, to jest 
schemat, każdy tak ma”. A ja myślałem, że tylko ja tak potrafię 
pięknie cierpieć(śmiech). I wtedy zrozumiałem, że niepotrzebnie 
histeryzuję! Czy chcemy czy nie, życie żyje się samo-tak mówią 
buddyści. Czy pójdziemy w lewo czy w prawo, życie żyje się samo.

A Pazury recepta na sukces?
Nie ma takiej recepty!!! Trzeba być zdeterminowanym, trze-

ba robić co do ciebie należy i  zasada lekarska … primum non 
nocere.

A jak ktoś mówi, że ci się nie uda?
To jest dla mnie zawsze siła napędowa i  wtedy mówię: to 

uważaj, ja ci pokażę!!! Trzeba być trochę niepokornym.

Dziękuję. Rozmowa z panem to wielka przyjemność.
Bardzo proszę(uśmiech).

TEMAT NUMERU

Człowiek jest jak żołnierz…padasz, powstań. Jak 
upadniesz, musisz wstać, otrzepać się i iść dalej. 

Musisz sobie zadać pytanie: co chcę robić w życiu? 
A potem walczyć o to. Życie to walka.

„

„
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TEMAT NUMERU

Cezary Andrzej Pazura (ur. 13 czerwca 1962 w Tomaszowie Mazowiec-

kim) – polski aktor filmowy, kabaretowy i telewizyjny, komik, piosenkarz, 

reżyser oraz myśliwy. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. 

Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Ukończył w 1986 

PWSFTviT w Łodzi. Początkowo związany był z teatrem, zaraz po ukoń-

czeniu szkoły rozpoczął pracę w Teatrze Ochoty w Warszawie, później 

w latach 1992–1993 pracował w Teatrze Powszechnym. Debiutował 

w 1986 w przygodowym filmie Waldemara Podgórskiego Czarne Stopy. 

W 2007 zadebiutował jako reżyser realizując jeden z odcinków Faceci 

do wzięcia. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Tele-

wizyjnych SAFT (2005–2013). Jest laureatem nagrody Złota Kaczka dla 

najlepszego polskiego aktora za lata 1993, 1997, 2003. Zagrał w blisko 

100 filmach i wielu sztukach teatralnych. Prywatnie, szczęśliwy mąż 

i ojciec, genialny gawędziarz, dusza towarzystwa.
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HISTORIA ŚWIATŁA

Jak dynamika światła dziennego 
reguluje nasz zegar biologiczny 
i wpływa na nasze dobre 
samopoczucie?

Wszelkie funkcje organizmu ludzkiego są regulowane przez rytm nocy i dnia. 

Badania pokazały, że nie tylko posiadamy w naszych oczach receptory, któ-

re są wrażliwe na widmo widzialne światła. Posiadamy również receptory 

powodujące efekt biologiczny: produkcję hormonów, takich jak melatonina 

i kortyzol.

AUTOR: NICO LAZARIDIS
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HISTORIA ŚWIATŁA

25

Światło a produkcja hormonów
Melatonina
powoduje senność i wywołuje 
uczucie zrelaksowania

Kortyzol
sprawia, że czujemy się 
pobudzeni i pełni energii 
do działania

Oto, dlaczego śpimy w ciągu nocy, mamy złe samopoczucie po podróży samolotem, podczas której zmieniamy 
strefy czasowe, oraz dlaczego nasze ogólne samopoczucie ulega zmianom w ciągu całego dnia.

3 rano
Brak światła naturalnego zwiększa poziom hormonu melatoniny w orga-
nizmie ludzkim. To sprawia, iż ci, którzy pracują na nocnej zmianie, czują 
się śpiący, a ich poziom koncentracji spada do minimum w okolicy godziny 
3 rano.

9 rano
Światło dzienne przesyła do mózgu wiadomość o podniesieniu produkcji 
kortyzolu, hormonu odpowiedzialnego za pobudzenie organizmu. O tej 
porze jesteśmy aktywni i możemy się z łatwością skoncentrować. Podczas 
jasnej części dnia poziom kortyzolu pozostaje na poziomie dość wysokim dla 
utrzymania nas w stanie pełnej gotowości do działania.

Brak światła 
powodem 
depresji
W okresie zimowym wszyscy odczuwamy niedobór 
światła, dni są krótkie, słońca niewiele, a wieczory 
bardzo długie. Bywa to częstą przyczyną pogorsze-
nia nastroju, a niekiedy „zimowej depresji”.

Przyczyną pogorszenia się nastroju może być zbyt 
mała ilość serotoniny, która odpowiada za kontrolę nastroju, a podwyższone stężenie melatoniny. Jeśli 
po przebudzeniu mózg nie dostaje wystarczającej porcji światła, to zegar biologiczny ulega rozchwianiu. 
Zbyt duże stężenie melatoniny w okresie jesienno-zimowym powoduje u niektórych osób przygnębie-
nie, smutek, sezonową depresję. Coraz więcej czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, oświe-
tlanych sztucznie i tutaj właśnie należy upatrywać zaburzeń naszego biologicznego rytmu.

więcej na www.vangelischandeliers.com/



26 Diamond’s Club business magazine   jesień 2015



27Diamond’s Club business magazine   jesień 2015



28 Diamond’s Club business magazine   jesień 2015

   Rawa 

BLUES

28

WYDARZENIA KULTURALNE

Szef legendarnej bluesowej wytwórni 
znów w Polsce!
Bruce Iglauer, prezydent Alligator 
Records, będzie gościem specjalnym 
tegorocznej, jubileuszowej edycji Rawa 
Blues Festival.

Diamond’s Club business magazine   jesień 2015
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WYDARZENIA KULTURALNE

11

Piętnaście lat później Iglauer 
celebrował w Katowicach 
jubileusz 40-lecia wytwórni 
Alligator Records. Tym razem 
przyleci do stolicy Górnego 
Śląska, by świętować 35 
urodziny Rawa Blues Festival.
Wielka postać światowego bluesa spotka się z fanami tej mu-
zyki w katowickim „Spodku”. 
Będzie to trzecia wizyta Bruce’a Iglauera na Rawie Blues. Po 
raz pierwszy przyjechał do Katowic w 1996 roku, towarzysząc 
„Królowej Bluesa” Koko Taylor. – To niemożliwe, że jest to już 
szesnasty taki festiwal, a ja nie miałem dotąd o tym najmniej-
szego pojęcia. - powiedział wówczas, zaskoczony rozmachem 
katowickiego festiwalu i żywiołową reakcją „spodkowej” 
publiczności. 
Piętnaście lat później Iglauer celebrował w Katowicach jubile-
usz 40-lecia wytwórni Alligator Records. Tym razem przyleci 
do stolicy Górnego Śląska, by świętować 35 urodziny Rawa 
Blues Festival.
Prezydent legendarnej wytwórni weźmie udział w oficjalnej 
konferencji prasowej w przeddzień festiwalu, a na sobotę 
zapowiedział już spotkanie z fanami bluesa na antresoli kato-
wickiego „Spodka”. Będzie okazja do zadawania pytań jednej 
z najważniejszych postaci w historii tego gatunku muzycznego.
W dniu festiwalu, na antresoli „Spodka” działać będzie rów-
nież stoisko z praktycznie niedostępnymi w Polsce oryginal-
nymi płytami z bogatego katalogu Alligatora.
35 Rawa Blues Festival odbędzie się 3 października. Zagra-
niczne gwiazdy imprezy to: Elvin Bishop, Bettye LaVette, 
Jarekus Singleton oraz Selwyn Birchwood. Wystąpi również 
plejada znakomitych polskich bluesmanów z Irkiem Dudkiem 
i jego Big Bandem na czele. Bilety dostępne w sieci Ticketpro 
oraz w dniu festiwalu na terenie „Spodka”. 

RAWA BLUES FESTIVAL
35.EDYCJA
3 października 2015, Katowice, Spodek
Bettye LaVette
Jarekus Singleton
Selwyn Birchwood
Elvin Bishop
Irek Dudek
Sławek Wierzcholski & Nocna Zmiana Bluesa
Romek Puchowski
Boogie Boys
Wielka Łódź
Blues Junkers
Wes Gałczyński & Power Train
Mała Scena:
Joanna Knitter Blues & Folk Connection
Manfredi & Johnson
Sex Machine Band
Acustic
Droga Ewakuacyjna
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Muzyka i sport. Która pasja przeważa?
Po równo chyba. Jako 6-latek poszedłem na pływalnię i zaczą-

łem uczyć się gry na skrzypcach. A mając lat 14 skończyłem z obiema 
z tych rzeczy. W tamtym wieku brałem udział w mistrzostwach Polski 
w pływaniu szkół średnich……ale wtedy otrzymałem też harmonijkę 
ustną i  inne rzeczy poszły na bok. Jestem rodowitym katowiczani-
nem i tutaj robiłem większość rzeczy związanych z muzykę. Zawsze 
z tym regionem był kojarzony blues, a z racji naszej rzeki Rawy…….
RawaBlues. Przez 12 lat była to prezentacja, co dzieje się w bluesie 
w Polsce, a z chwilą jak zawędrowałem do Amsterdamu, gdzie miesz-
kałem ponad 10 lat, stał się to festiwal międzynarodowy. Natomiast 2 
lata temu otrzymałem wyróżnienie od fundacji „keeping the blues ali-
ve”. Myślą przewodnią tej organizacji jest promowanie stowarzyszeń 
„pilnujących aby blues nie umarł”. Tylko jeden festiwal w roku otrzy-
muje takie wyróżnienie, tym bardziej jesteśmy dumni z tej nagrody.

RawaBlues to nie tylko wydarzenie muzyczne, ale również 
jest to wielkie przedsięwzięcie biznesowe dla Pana.

Tak. Mam kilka osób do pomocy, ale większość rzeczy jest na 
mojej głowie. To jest biznes rodzinny ale jest to także wydarzenie dla 
rodzin, wydarzenie bez alkoholu.

Skończył pan 60 lat kilka lat temu, pomimo tego wygląda 
pan doskonale. Pomimo życia hulaszczego, jak to bywa z ro-
k’n’drollowcami i  doświadczeń życiowych, które były pana 
udziałem. Jaki udział w tym jak pan wygląda miała muzyka?

Muzyka tak naprawdę zrujnowała mi zdrowie. Śpiewając „zasta-
nów się co robisz……trzustkę mi trafił szlag” przestrzegałem innych, bo 
właśnie ze mną tak było. W pewnym momencie zadałem sobie nawet 
pytanie, czy nie za dużo alkoholu, nie za dużo takiego stylu życia? Ale po 
tym jak swojej żonie, przed obliczem Boga w kościele, już ponad 25 lat 
temu obiecałem, że się zmienię, odstawiłem zupełnie alkohol. Dodatko-
wo, codziennie rano pływam 2500m na basenie a wieczorem również 
ćwiczę. Nie zażywam lekarstw, nie chodzę do lekarzy. Czuję się dosko-
nale. Natomiast od strony muzycznej, moja głowa cały czas pracuje, bo 
największym niebezpieczeństwem jest, gdy muzyk staje się zwykłym 
odtwórcą swoich starych przebojów, bo wtedy popadasz w  taki au-
tomatyzm, a to nie rozwija. Na szczęście ja mam komfort finansowy 

i nie muszę „chałturzyć”, bo granie zbyt wielu koncertów, wg mnie jest 
„chałturzeniem”, kiedy nie masz czasu na odpoczynek, na refleksję….
Zawsze powtarzam swoim kolegom, że musimy grać tak, jakby to był 
ostatni koncert w naszym życiu. Przeciwstawiam się playbackom, pół-
playbackom. To jest wielkie oszustwo. Jutro gramy koncert z  okazji 
150-lecia Katowice i moim warunkiem było, że wszyscy mają grać LIVE. 
I jeśli zauważyłbym, że ktoś oszukuje, to o tym powiem.

Pan jest albo gorący, albo chłodny, nic pomiędzy………
Tak. Tu jest ukryte pewne oszustwo, kiedy jeden gra, oddając 

całego siebie, a drugi chcąc się pokazać, wykorzystuje playbacki wy-
czyszczone w studio. W odbiorze słuchacza ja wychodzę jak amator 
w stosunku do tego drugiego. Proszę sobie wyobrazić, że idzie pan do 
filharmonii i tam grają z playbacku, wielka afera byłaby…….dlaczego 
nie ma afery, gdy nasze „gwiazdki” grają z playbacku?! Pamiętam, jak 
jeden z czołowych polskich zespołów, chyba 2 lata temu na sylwestra 
podczas próby grał LIVE……….ale później chłopcy poszli bo baru, i już 
koncert główny był z playbacku. Gdybym mógł, nie wpuściłbym ich 
na scenę. Na RAWIE takich rzeczy nie ma, tu jest wszystko czyste!

Jak pan porównuje RAWĘ z początku lat 80-ych z dzisiej-
szą RAWĄ? Jak zmienił się poziom zarówno wykonawców jak 
i odbiorców?

Tutaj na Śląsku ludzie zawsze lubili bluesa. Lata temu łatwiej było 
sprzedać 500 biletów do Pałacu Młodzieży, bo wtedy tam odbywała 
się RAWA, niż potem w Spodku. W Spodku było już 5000 osób, jeden 
raz było nawet 8000... i zabrakło biletów.

Czy Spodek akustycznie jest ok.?
Jeśli jest 5ooo ludzi i dobrzy akustycy, jest b.ok, dlatego zależy mi 

żeby była taka liczba osób.

Jakie wyzwania związane z 35. RAWĄ?
W tym roku zagram ze swoim Big Bandem i będzie taka inno-

wacja, że będziemy grali bez nut, także to jest ciekawostka niezła. Ja 
osobiście chcę się też pokazać jako harmonijkarz, gdyż w tym właśnie 
roku mija 50 lat, od kiedy zacząłem grać. Zagram akustycznie oraz 
poprzez specjalny mikrofon.

   Dudkowa 

JESIEŃ
Muzyka tak naprawdę zrujnowała mi zdrowie. Śpiewając 

„zastanów się co robisz……trzustkę mi trafił szlag” 
przestrzegałem innych, bo właśnie ze mną tak było. 

„
„
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Do kogo jest skierowana RAWA?
Tutaj jest strasznie duży wachlarz. Wszystkie gwiazdy, które 

przyjeżdżają z Ameryki, zachwycają się ilością młodzieży, jaka jest na 
Rawie. Natomiast jest wielu ludzie, nieco starszych, w moim wieku, 
którzy szukają wehikułu czasu z ich lat młodości. Moje pokolenie wy-
chowało się na Rhythm and Bluesie, na Stonesach, na Jimmym Hen-
drix-ie. Dla przedsiębiorców jest specjalna loża z cateringiem bardzo 
dobrym, Best Western zapewnia nam to. Natomiast nie widać różnicy 
tzw klasowej pomiędzy widzami. Wszyscy się czują wspaniale. Pamię-
tam ciekawą sytuacje, jak premier Buzek będąc na RAWIE, podszedł 
do mnie i zapytał: „Irek, czy tak mogę być ubrany?”(uśmiech).Każdy 
się na bluesie czuje bardzo dobrze, bo blues pozwala na luz. Natomiast 
ja lubię na scenie występować w bardzo dobrym garniturze, aby usza-
nować widza, który przyszedł. Na RAWIE są niezapomniane efekty 
świetlne, które zapewnia mój kolega, Lucjan Siwczyk, też z Katowic.

Współpracował pan z wieloma sponsorami, sporo firm wy-
promowało się w cieple Rawy. Jak wygląda kwestia nowych, po-
tencjalnych sponsorów? Nadal pan takich szuka, jeśli tak to kogo?

Każdego kto jest otwarty na bluesa, każdego kto jest otwarty na 
poważne przedsięwzięcie. Każdego roku mam bardzo dobrą opiekę ze 
strony Prezydenta Katowic a także Ministerstwa Kultury, za co dzięku-
ję. Kiedyś jako sponsorów mieliśmy takie firmy jak Grundig, Pizza Hut. 
Oni czuli tego bluesa. Pizza Hut robiła ze mną spotkania w swoich punk-
tach za czasów Joe O’Connora, prezesa. Z kolei były prezes Grundiga to 
wielki pasjonat bluesa. Szukam właśnie takich pasjonatów, którzy nie 
tylko będą sponsorami, ale będą współuczestniczyć w  tym przedsię-
wzięciu. Tym bardziej cieszę się, że informacja o RAWIE ukaże się w ta-
kim wyjątkowym piśmie, jak DiamondsClub BusinessMagazine, które 
rzeczywiście skierowane jest do wyjątkowych ludzi, ludzi z pasją.

Prawda, DC skierowane jest do ludzi, ale także jest o lu-
dziach, którzy działają sercem a nie portfelem. Dla pana jesz-
cze na początku kariery, nie było ważne ile pan zarobi, tylko co 
pan stworzy….

Zaryzykowałem. Zrezygnowałem ze studiów, wziąłem harmonijkę 
i skrzypce i pojechałem „w Polskę”. Dla rodziny to była tragedia(śmiech). 
Natomiast gdybym nie pracował ciężko, nic by z tej kariery nie było.

Mówił pan, że talent bez pracy można zakopać….
Talent to zaledwie 10% sukcesu, resztę stanowi praca. Kolejna 

sprawa to management. Ja jestem sam dla siebie managerem, pole-
cam taką formę każdemu kto ma już jakieś osiągnięcia w muzyce, bo 
w takim przypadku, kiedy jesteś sam swoim managerem, nikt cię nie 
wpuści w rzeczy, których nie będziesz chciał robić.

Co pan myśli o programach takich jak: „The Voice of Poland”?
Wg mnie te programy może i kreują piosenkarzy, ale od razu ci 

ludzie są zniewoleni przez wytwórnie. Oni nie mogę zrobić nic bez 
zgody managerów, którzy ich będą pchali, niekoniecznie tam gdzie 
sami piosenkarze chcą. I to jest to, o czym mówiłem wcześniej….bądź 
swoim własnym managerem. Ktoś może być bardzo znanym artystą, 
ale niestety nie będzie z tego żył, bo dookoła będzie wielu ludzi, którzy 
go ubezwłasnowolnią. Czy pan wie jak robił Paganini?

Nie wiem.
Ten oto wielki artysta, zapraszał ludzi na koncert, stawał 

w drzwiach, kasował za bilety, zamykał drzwi i grał(uśmiech). Zbyt dużo 
pieniędzy ucieka różnymi drogami……niewiadomo gdzie. I ja będę miał 
również takie koncerty, kameralne, na wyłączność niejako dla widza. 
Każdego przywitam winem, każdy będzie mógł ze mną porozmawiać, 
wyjątkowa sprawa. Takie rzeczy mnie fascynują, robić cos nowego.

Wracając do RAWY……….jaka jest propozycja dla tych lu-
dzi, którzy nie mają zbyt dużo czasu, a chcieliby być?

Mogą przyjść po godz 18, wtedy występują największe gwiazdy. 
RAWA kończy się o północy, także sporo jest czasu jeszcze.

Zapraszam do rozmowy już po RAWIE. Porozmawiajmy na 
tematy nie tylko biznesowe, ale te może mniej popularne….
mam na myśli m.in. kwestię pana ugruntowanie w wierze.

Bardzo proszę, zrobimy podsumowanie zarówno RAWY jak i całe-
go roku 2015 w bluesie. Wiara jest rzeczywiście dla mnie sprawą najważ-
niejszą, nie kryję się z tym. Jeśli rodzina będzie zbudowana na zdrowych 
zasadach, to taka rodzina buduje zdrowe społeczeństwo a to daje zdro-
we państwo. Ale to rzeczywiście temat na dłuższą rozmowę. Zapraszam 
na RAWĘ.

ROZMAWIAŁ: RADOSŁAW TRACZ
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   Bettye 

LaVette
Gdybym mogła cofnąć czas, 

jeszcze raz wybrałabym śpiewanie

„
„
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Wydany w tym roku „Worthy” to bardzo emocjonal-
ny, uduchowiony album. Jak wspomina Pani sesję na-
graniową?

W  studiu wszystko poszło naprawdę bardzo dobrze. Nie 
przepadam zbytnio za nagrywaniem piosenek, praca nad nimi 
nie wiąże się więc z jakimiś szczególnie miłymi wspomnienia-
mi. Ale robota szła sprawnie i szybko, cudownie było móc zno-
wu przebywać w jednym pomieszczeniu z Joe Henrym (pro-
ducentem płyt Bettye LaVette – przyp. red.).

Czy zmierzenie się z utworami takich ikon muzyki, 
jak Bob Dylan, The Beatles, czy The Rolling Stones było 
dla Pani wyzwaniem?

Jeśli chodzi o śpiewanie – nie traktuję tego jako wyzwa-
nie i nigdy nie miałam takiego podejścia. Nie jestem dobrym 
twórcą, taniec również nie jest moją mocną stroną, ale śpie-
wanie to zupełnie co innego (śmiech). To w końcu tylko pio-
senki…

„Wait” brzmi jak Pani własny utwór, nie Beatlesów…

Bo już nim jest! (śmiech). Kiedy zabieram się za wykony-
wanie jakiejś piosenki – ona automatycznie staje się moja. 
Trudniej byłoby mi zabrzmieć tak jak artysta, który orygi-
nalnie wykonywał dany utwór, niż zrobić coś w moim stylu. 
Zresztą pracując nad jakimś utworem, tak naprawdę nie myślę 
o procesie nagrywania – koncentruję się na samej piosence. 
Myślę sobie po prostu: „Lubię ten kawałek” i biorę się do pracy 
(śmiech).

Wkrótce po raz pierwszy będzie miała Pani okazję 
odwiedzić Polskę. Czy lubi Pani poznawać nowe miej-
sca, nową kulturę?

Oczywiście i to bardzo. To również część mojego zawodu. 
Bardzo przyjemna część.

Miała Pani okazję słyszeć coś o naszym kraju?

A ty wiesz coś o Detroit? (śmiech)…

…pierwsze z brzegu skojarzenia to Eminem i film „8 
Mila”, swego czasu duże centrum motoryzacyjne, słyn-
ny kawałek Kiss…

… ale nie wymieniłeś miasteczka Hamtramck, które funk-
cjonuje praktycznie wewnątrz Detroit, a które jest wręcz prze-
siąknięte polskością. Kiedy papież Jan Paweł II przyjechał 
z pielgrzymką do Stanów Zjednoczonych, przejeżdżał niemal 
obok mojego domu, by odwiedzić Hamtramck. Prawdopodob-
nie więc wiem o  Polsce równie dużo jak ty (śmiech), bo do-
rastałam mieszkając tuż obok tej polskiej enklawy. Polska to 
był chyba jedyny zagraniczny kraj, który znałam tak dobrze 
wychowując się w Detroit. Mieliśmy tu w okolicy tylko paru 
Meksykanów, było trochę Włochów, ale w środku miasta ist-
niało wielkie skupisko Polaków.

Czego możemy spodziewać się po Pani koncercie na 
festiwalu Rawa Blues?

Zaprezentuję coś z każdego okresu mojej długiej kariery 
muzycznej. Będą najstarsze utwory z  lat sześćdziesiątych, 
będą też najnowsze piosenki z płyty „Worthy”.

Niedawno – podczas dużego plenerowego koncertu 
– miała Pani okazję powrócić do jednego z okresów ze 
swojej twórczości: współpracy z muzykami z legendar-
nego studia Muscle Shoals…

O  tak! Świetnie się bawiłam na scenie śpiewając z  tymi 
gośćmi. Dawno nie mieliśmy okazji się spotkać, tym większa 
moja radość z tego koncertu.

Jakim przeżyciem był dla Pani występ dla Baracka 
Obamy, podczas inauguracji jego prezydentury?

Nie pamiętam samego koncertu, bardziej skupiałam się 
wówczas na tym, że mamy pierwszego czarnoskórego prezy-
denta w historii USA i wielkim szczęściem dla mnie było fakt, 
że mogę świętować razem z nim. Nie traktowałam tego wy-
stępu jako koncertu, lecz jako największe wydarzenie mojego 
życia.

Zaśpiewała Pani wówczas w  duecie z  Jonem Bon 
Jovi, jaką osobą jest on prywatnie?

Cudowny i słodki facet z niego.

Gdyby mogła Pani cofnąć czas, wybrałaby ponownie 
śpiewanie i karierę w showbusinessie?

Zdecydowanie tak. Nie zamieniłaby ani jednego dnia. Je-
dyną rzeczą jaką bym zmieniła, to naprawienie paru błędów, 
które swego czasu zdarzyło mi się popełnić. Ale po raz drugi 
postawiłabym na śpiewanie.

Rozmawiał: Robert Dłucik

   Bettye 

LaVette
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„W malowniczej, górskiej scenerii w Szklarskiej Porębie powstaje 
unikatowy kompleks apartamentowy Blue Mountain Resort.
Apartamentowiec utrzymany jest w standardzie 4-gwiazdkowego 
hotelu z bogatą funkcją rekreacyjno-konferencyjną.
Blue Mountain Resort stanowi nowy wyznacznik prestiżu.
Obiekt usytuowany jest na atrakcyjnie położonej działce z pięknym 
widokiem na góry, porośniętej starymi drzewami, którą przecinają 
strumienie i potoki.
Lokalizacja pozwala na upajanie się prawdziwie alpejskim klimatem 
i sprzyja korzystaniu ze wszystkich atrakcji turystycznych kurortu.

BIZNES - TU WARTO ZAINWESTOWAĆ
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Komfort • kameralność• niezależność
W trzech 7 – kondygnacyjnych wieżach zaprojek-
towane zostały przestronne, w pełni wyposażone 
apartamenty z przeszklonymi balkonami.
Restauracje, sklepy, strefy SPA z basenami, sale 
konferencyjne, gabinety beauty i medyczne to tylko 
niektóre z licznych atutów aparthotelu.
Aparthotel Blue Mountain Resort stworzony został 
z myślą o najbardziej wymagających Klientach.
Termin realizacji inwestycji: IV kwartał 2017.

W kompleksie zaprojektowano:
• 248 apartamentów
• 276 miejsc postojowych
• Restauracje
• Drink bar
• Lobby bar
• Kawiarnie
• Sale i place zabaw dla dzieci
• Sklepy
• Sale konferencyjne
• Strefę saun i SPA
• Basen wewnętrzny i zewnętrzny
• Strefę medycyny kosmetycznej
• Klub nocny
• Mini salon gier zręcznościowych
• Narciarnię
• Siłownię
• Salę sportową
• Taras widokowy
• Chatę grillową
• Mini wyciąg narciarski – baby lift

Atrakcyjna lokalizacja pośród pasm górskich Karko-
noszy i Gór Izerskich czyni ze Szklarskiej Poręby je-
den z najchętniej odwiedzanych ośrodków turystycz-
nych w Polsce. Krystalicznie czyste potoki wodospady 
granitowe skały.

Walorami kurortu są piękne, naturalne pejzaże, ma-
lownicze szlaki, niepowtarzalne warunki narciarskie, 
wyjątkowy klimat i bogata infrastruktura sportowa.
Atuty te sprzyjają szusowaniu na stokach narciar-
skich, bieganiu po najpiękniejszych w Europie tra-
sach narciarstwa biegowego, przejażdżkom rowero-
wym, spacerom, jeździe konnej, jak również górskiej 
wspinaczce czy paralotniarstwie.

Powrót na łono natury
Górskie krajobrazy, niezanieczyszczona przyroda 
czynią ze Szklarskiej Poręby wyjątkowe miejsce.

Głównym atutem Szklarskiej Poręby jest długo 
zalegająca pokrywa śnieżna – średnio przez 110 dni 
w roku panują tu warunki iście zimowe. Dzięki temu 
kurort jest największym i najlepiej zagospodaro-
wanym ośrodkiem sportów zimowych nazywanym 
„Polską Alaską” bądź „Polską Skandynawią”.

Ośrodek sportów letnich i zimowych to „mekka pol-
skiego biegania”

Centrum narciarstwa zjazdowego stanowi masyw 
Szrenicy, na którym zlokalizowane są liczne trasy 
zjazdowe z wyciągami krzesełkowymi oraz orczyko-
wymi. Szklarska Poręba może pochwalić się jedną 
z najdłuższych kolei linowych w Polsce.
W dzielnicy Szklarskiej Poręby – słynnych Jakuszycach 
zlokalizowane są trasy biegowe o łącznej długości 
ponad 100 km, co zaspokaja oczekiwania zarówno 
amatorów, jak i wyczynowców sportów biegowych.

Szklarska Poręba jest największą stacją klimatyczną 
Dolnego Śląska, docenioną już w XIX wieku. Warunki, 
które tu panują, porównywalne są do walorów miej-
scowości alpejskich, położonych na wysokości 2000 
m n.p.m. Alpejski mikroklimat ma zbawienny wpływ 
na organizm człowieka.
Dzięki warunkom klimatycznym panującym w kuror-
cie zwiększa się wydolność fizyczna, co wykorzysty-
wane jest przez licznych sportowców, m.in. Roberta 
Korzeniowskiego, Justynę Kowalczyk czy Maję Włosz-
czowską.

BIZNES - TU WARTO ZAINWESTOWAĆ
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Specyficzny mikroklimat tworzą torfowiska oraz 
śladowe ilości radonu, który przedłuża młodość 
i dostarcza sił witalnych. Drogocenny radon częsta 
wymiana mas powietrza

Korzystne położenie Szklarskiej Poręby u granicy 
Polski zachęca do odwiedzania znanych miast – 
pereł kultury sąsiadujących Czech, Niemiec, a także 
pobliskiej Austrii.
Słynny czeski Harrachov z bogatą infrastrukturą kusi 
amatorów sportów letnich i zimowych oraz fanów 
dobrego jedzenia i czeskiego piwa.
Harrachov – Szklarska Poręba (10 km)

W Szklarskiej Porębie i okolicy znajdują się niezli-
czone atrakcje:
• Karkonosze
• Karkonowski Park Narodowy
• Góry Izerskie
• Szrenica
• Park linowy – Trollandia
• Park rozrywki – Esplanada
• Dinopark
• Wodospad Szklarki/Kamieńczyka
• Krucze Skały/Chybotek/Krzywe Baszty
• Śnieżne Kotły
• Park Ducha Gór
• Muzeum Mineralogiczne/Energetyki
• Huta Szkła Julia/Leśna Huta
• Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
• Dom Wlastimila Hofmana
• Astrościeżka w Izerach
• Dolina Pałaców i Ogrodów
• Termy Cieplickie
• Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska
• Western City
• Japoński Ogród Siruwia

Deweloperem realizującym kompleks Blue Mountain 
Resort jest Szrenica Resort & SPA spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością sp. k.
Zarządzać kompleksem będzie spółka Operator Blue 
Mountain Resort sp. z o.o.

Doświadczenie i bezpieczeństwo
Zdobyte doświadczenie, jak również osiągnięty 
pełny sukces przy budowie, sprzedaży i zarządzaniu 
kompleksem Osada Śnieżka zaowocowały realizacją 
projektu Blue Mountain Resort.

Sukces
Członkowie zarządu, jak również nasi pracownicy 
posiadają bogate doświadczenie w realizacji i zarzą-
dzaniu inwestycjami hotelowymi.

Blue Mountain Resort to bezpieczna inwestycja 
w prestiżową nieruchomość w Szklarskiej Porębie.
Inwestor otrzymuje atrakcyjny zysk oraz możliwość 
wypoczynku w komfortowym i unikatowym aparta-
mentowcu.

BIZNES - TU WARTO ZAINWESTOWAĆ
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Własność hipoteczna lokalu mieszkalnego
Inwestor nabywa pełne prawo własności do wy-
branego lokalu mieszkalnego oraz prawo własno-
ści w gruncie, jednocześnie zawiera umowę najmu 
na okres 10 lat z możliwością przedłużenia na 
kolejne 5 lat.
Zysk 8% w skali roku
Właściciel w każdym roku wybiera jedną z dwóch
możliwości:
8% w skali roku bez pobytu właścicielskiego;
7% w skali roku + 14 dni pobytu właścicielskiego.

Czynsz najmu liczony jest od ceny netto aparta-
mentu z miejscem parkingowym i wypłacany jest 
w transzach miesięcznych.
Operator zajmuje się zarządzaniem, marketin-
giem oraz obsługą Gości i Klientów, jak również 
utrzymaniem części wspólnych obiektu. Właściciel 
opłaca jedynie podatek od nieruchomości oraz 
ubezpieczenie lokalu.

Oferta inwestycyjna kierowana jest do osób fizycz-
nych, osób prowadzących działalność gospodar-
czą, jak również spółek prawa handlowego.
Wszystkie wyżej wymienione podmioty mają moż-
liwość otrzymania zwrotu podatku VAT.
Rabat 10%

Nabywca apartamentu otrzymuje również dostęp 
do atrakcyjnych ofert hotelu i restauracji.
Na wszystkie świadczone usługi w obiekcie Właści-
ciel otrzymuje rabat w wysokości 10%.

Apartament wykonany z najwyższej jakości mate-
riałów.
Zapewni to zarówno komfort, jak i wytrzymałość.
W apartamentach zastosowane zostaną m.in.:
oświetlenie energooszczędne, panele podłogowe 
z warstwą drewna, jak również ogrzewanie podło-
gowe.

Wygoda, trwałość i odporność
Pokoje wyposażone zostaną w najwyższej klasy 
meble marki Comforty.
W aneksach kuchennych królować będą produkty 
znanych producentów: Bosch, Siemens, Whirlpool, 
Franke.

Styl i najwyższa jakość
W łazienkach możemy poszczycić się wykończe-
niem z użyciem produktów m.in. firmy Villeroy-
&Boch.

Blue Mountain Resort
Ul. 1 Maja

58-580 Szklarska Poręba

Blue Mountain Resort
Ul. 1 Maja

58-580 Szklarska Poręba

BIZNES - TU WARTO ZAINWESTOWAĆ

Sprawdź wyjątkową ofertę 
dla członków Diamonds’CLUB

TEL: 537 000 835
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LUDZIE Z PASJĄ

      Smak  

Życia
Ksiądz Jan Kaczkowski

Trzeba być przyzwoitym, przyzwoitość jest wektorem na plus. To coś 
więcej niż „nie zabiłem’’, „nie ukradłem’’ i „nie byłem łajdakiem’’…

„
„

Rozmawiał: Radosław Tracz
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Jak to jest z  tym wychowaniem, skąd wynosimy wartości? 
Ksiądz zawsze podkreśla, że rodzina dla księdza jest najważniejsza, 
że mama miała ogromny wkład w życie księdza….jak i tato. 

Jasne, że z domu. Mój ojciec, pomimo że jest zupełnie inny ideologicznie, 
niezwykle go kocham. Kiedy pomyślę o swojej mamie, to jak podkreślałem, 
jest to osoba, która zawsze stawiała niezwykle wyśrubowane wymagania.

Co do siebie czy do innych?
Co do siebie. Ja zawsze byłem obdarzony minimalną niepełnospraw-

nością, a mama mi mówiła:,,Jan, ty musisz być lepszy. Lepszy od innych.’’ 
Musisz od siebie wymagać. Musisz od siebie dramatycznie wymagać. Jej 
zasługą jest to, że jako dziecko mnie nieustannie rehabilitowała. Nie oddała 
mnie do jakiejś szkoły dla niedowidzących, żebym się nauczył robić szczotki 
czy coś innego (przy całym szacunku do ludzi, którzy robią szczotki). Chodzi 
o to, że uwierzyła w mój intelekt, uwierzyła w moją pamięć. Chodzi o to, 
że ja nie robiąc żadnych notatek…. czy to będąc w liceum czy na studiach 
wyćwiczyłem sobie świetną pamięć, taką psią pamięć. Pamiętam wszystkie 
durne wierszyki z dzieciństwa i niemal na pamięć recytuję Mszał i Brewiarz.

Czyli mózg, tak jak każdy inny mięsień można wyćwiczyć.
Oczywiście. Gimnastyka intelektualna jest niezwykła. Dla mnie też jest 

ważna lingwistyka, zwłaszcza w moim fachu jest bardzo ważne, aby pięknie 
mówić w zalewie klepanego kiczu.

A jak duże znaczenie miało to, że mama dobrze znała kulturę 
francuską? Jak duże znaczenie miało to dla księdza, już w dorosłym 
życiu?

Na pewno spore, ponieważ nasz dom był wiecznie otwarty na inne kul-
tury, pod każdym względem.

…pod względem stosunku do religii, pod względem otwartości politycz-
nej, a także nawet kulinarnej, co odcisnęło na mnie spore piętno.

Wracając do wartości, dlaczego dzisiaj mamy młode społeczeń-
stwo tak bardzo roszczeniowe?

Uważam, że to jest uproszczenie. Nie można powiedzieć, że młode spo-
łeczeństwo jest roszczeniowe. To w naszym pokoleniu, my jesteśmy już,,sta-
re dziady’’ przed 40.(śmiech)

…ja już po(śmiech)
I uważam, że to my jesteśmy potwornie roszczeniowi. To nie zależy od 

generacji w moim odczuciu. To, że młodzi są inni, to jest tak oczywiste jak 
to, że słońce wschodzi. A my jacy byliśmy w liceum? Najprawdopodobniej 
każde pokolenie na następne narzeka.

Może teraz uogólniam, ale wydaje mi się, że kiedyś ludzie bar-
dziej doceniali to co zdobywają. Teraz łatwiej pewne rzeczy przy-
chodzą.

A co Pan przez to rozumie?

To, że kiedyś była pokora do tego, co się robiło. Żeby coś osią-
gnąć, trzeba było dużo wysiłku. Dzisiaj wystarczy mieć pieniądze 
i wszystko to jest na wyciągniecie ręki.

Nie do końca, bo są pewne rzeczy intelektualne, których pieniędzmi nie 
nadrobisz………………………….

Do lektury całego wywiadu zachęcam w wydaniu 
DC ZIMA 2015/2016

Jan Kaczkowski. Rocznik 1977. Ksiądz, 
doktor nauk teologicznych, bioetyk. Wykła-
dowca na uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Współzałożyciel puckiego hospi-
cjum, za które jest i czuje się odpowiedzial-
ny, dlatego połowę gaży ze sprzedaży książki 
„Życie na pełnej petardzie” przeznaczył wła-
śnie na ten cel. W  roku 2012 odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski(2012). Został wyróżniony medalem 
„Curate Infirmos” przyznanym przez  Papie-
ską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. 
Został laureatem Nagrody Ślad im. Biskupa 
Jana Chrapka (2014), nagrody „Pontifici przy-
znawanej przez warszawski Klub Inteligencji 
Katolickiej  (2014)  oraz  Medalu św. Jerzego 
„Tygodnika Powszechnego” (2015). W  roku 
2012 wykryto u niego glejaka mózgu. Nie tra-
ci ani chwili na zbędne rzeczy. Żyje i pokazuje 
jak żyć na pełnej petardzie.
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Nowoczesne rozwiązanie
 to najwyższa jakość

za rozsądną cenę.

LAKIER
jak malowany

PRZEDSIĘBIORCY 25-LECIA

„

„
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Jak długo związany jest Pan z motoryzacją?
Początek moich działań w  branży motoryzacyjnej 

to rok 1987, kiedy to pierwsze doświadczenie zdoby-
wałem podczas pracy u miejscowego rzemieślnika. Po-
mysł na budowę swojego warsztatu przyszedł w 1990r. 
Rejestracja i  pierwsze samodzielne usługi zacząłem 
wykonywać w 1992r. Z czasem zyskałem opinię solid-
nego fachowca, a zakład został uznany za jeden z naj-
lepszych w  tutejszym regionie. W  1997 roku posta-
nowiłem rozbudować swój warsztat o  specjalistyczną 
kabinę lakierniczą i znowu odskoczyłem konkurencji.

Duży postęp na przełomie ostatnich 25 lat 
w Pana wykonaniu.

Nie robiłem jeszcze podsumowania swojego życia 
zawodowego, ale tak jak wspomniałem w 1987 zaczęło 
się niewinnie podczas praktycznej nauki zawodu i nic 
nie wskazywało na to,że będę producentem lakierów 

-1997 wybudowałem komorę lakierniczą, która wów-
czas była jedną z  nielicznych na terenie Podkarpacia 
– 1998 pojechałem do Niemiec, gdzie po raz pierwszy 
zetknąłem się z  rekonstrukcją samochodów zabytko-
wych, to całkowicie mnie pochłonęło i po powrocie do 
kraju zająłem się tylko tego typu pracą. -1999 zrobiłem 
pierwszy projekt odbudowy WV Garbusa W tym okre-
sie w Polsce było mało firm, które zajmowały się tego 
typu profesją. Przyszły zamówienia, a warsztat stawał 
się za mały, więc podjąłem decyzję o jego rozbudowie. 
Następne lata w pełni pochłonęły mnie rekonstrukcją 
oldtimerów. Kolejny kamień milowy to rok 2012, po-
stanowiłem wtedy otworzyć hurtownię z materiałami 
i dodatkami lakierniczymi, dostarczając bezpośrednio 
do sklepów i zakładów lakierniczych na moim terenie. 
Ostatni mój sukces to, uruchomienie własnej produk-
cji i konfekcji lakierów. To był 2014 roku.
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Czy to prawda, że użytkownicy 25 lat 
temu bardziej dbali o  pojazd, gdyż samo-
chody były trudniej dostępne a  dzisiaj, 
szczególnie firmy leasingujące dla pracow-
ników, po prostu traktują jak zwykłe na-
rzędzie pracy?

Tak to prawda, dużo wcześniej samochód był 
traktowany jak luksus i  ludzie dbali i szanowa-
li swoje autka. Bardzo często poddawali swoje 
auta okresowej konserwacji, naprawiali każde 
najmniejsze uszkodzenie. Starsi czytelnicy na 
pewno pamiętają jak to mężczyźni w  garażu, 
przy domu, czy na parkingu pod blokiem, bez 
przerwy majstrowali przy swoich syrenkach, fia-
tach i polonezach.

Pracował pan jako lakiernik i blacharz? 
Jak długo?

Na początku to było główne moje zajęcie, 
dopiero po jakimś czasie kiedy dobrze opano-
wałem fach, zacząłem nadzorować i uczyć moich 
pracowników. Jednak do tej pory, wszystkie od-
powiedzialne prace przy rekonstrukcji samocho-
dów, odbywają się z moim udziałem i nadzorem. 
Czuję wielką odpowiedzialność. Te samochody, 
to cenne cacka dla swoich właścicieli.

Słyszałem że odrestaurowywał pan za-
bytkowe samochody, proszę opowiedzieć 
o  najciekawszym modelu auta, jakie pan 
odrestaurował.

Dla mnie każdy projekt był ciekawy i niepo-
wtarzalny, jedyny w  swoim rodzaju. Nie jeden 
raz z  bardzo złego stanu technicznego i  wizu-
alnego wyszła przysłowiowa „perła”. W  moim 
warsztacie zrekonstruowałem takie okazy jak: 
-Ford Y produkcji przedwojennej z  1934 -Mer-
cedes Benz 300d W189 Adenauer –luksusowy 
model z 1957 -Rolls Royce Silver Cloud II z 1960 
-Jaguar XK 150 S COUPE z  1960 -Mercedes 
Benz W113 zwany Pagoda –druga generacja ro-
adsterów SL z 1970 -Mercedes Benz W 107 SLK 
z 1973 -BMW E9 z  lat 70,Porsche 928…………. 
te na pewno zaliczam do najciekawszych. War-
ty zaznaczenia jest również mój udział w  kon-
kursie na odbudowę samochodu Chevrolet 

Marszałka Piłsudskiego Zakwalifikowałem się 
do ścisłego finału, choć ostateczne nie realizo-
wałem tego projektu, to sam fakt uczestnictwa 
w  tak prestiżowym konkursie i  znakomitym 
gronie wykonawców napawał mnie ogromnym 
zadowoleniem. Pojawiła się również propozy-
cja od Mika Browera uczestnictwa w programie 
kręconym w  Polsce ‘’Wyprawa po cztery koła’’ 
na Discovery Channel, w którym miałem odre-
staurować Jaguara E-type z 69 roku. Musiałem 
jednak odmówić, ponieważ w tym czasie zaan-
gażowałem się i zajmowałem rekonstrukcją in-
nego samochodu.

Ile czasu pracuje się przy takim samo-
chodzie?

Odbudowa samochodów zabytkowych, to 
długi i  żmudny proces wymagający ogromnej 
ilości czasu. Szczegółowa rekonstrukcja może 
trwać nawet do 2 lat. Dokumentacja, którą pro-
wadzę dla każdego samochodu wskazuje na to, 
że przy każdym spędzam od 2500-4000 rob/
godz. Samochody powierzane mi przez pry-
watnego właściciela do odbudowy, najczęściej 
są mocno skorodowane, beż szyb, bez siedzeń, 
często z wielkimi brakami w mechanice. A po re-
konstrukcji samochód musi być w pełni sprawny, 
często bierze udział w  pokazach, w  zawodach, 
w rajdach. Każda część musi być oryginalna lub 
wykonana jak w  oryginale. Nie ograniczam się 
do remontu blach nadwozia. Wiele starych sa-
mochodów zawiera elementy drewniane, chro-
mowane, skórzane tapicerki i  inne elementy, 
które decydują o pięknie tych pojazdów. Współ-
pracuję z wieloma warsztatami i zakładami, nie 
wszystko jestem w  stanie zrobić sam. Zawsze 
po skończeniu pracy nad takim egzemplarzem 
czuję wielka dumę i zadowolenie, że taki rzadki 
egzemplarz przywróciłem do „ życia”.

Skąd pomysł na własną produkcje lakie-
rów?

Zawsze chciałem, aby moje realizacje były na 
najwyższym poziomie. Do lakierowania stoso-
wałem najlepsze zachodnie materiały, z czasem 
zacząłem je ulepszać. Stosując komponenty 
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Marblach 
Mariusz Rozborski

Wyżne 209 A
38-120 Czudec
tel./fax. +48 17 277 22 42
kom. +48 513 080 603
www.marblach.pl
marblach@marblach.pl

renomowanych fi rm, wykonywałem wiele samodziel-
nych prób, elementy oddawałem do badań w  labora-
toriach. Tak powstał pomysł na produkcję, swojego 
lakieru. Później była budowa hali produkcyjnej, zakup 
linii do produkcji lakieru, mieszalniki, rozlewnia., la-
boratorium. Jestem gotowy produkować znaczne 
ilości lakierów. W swojej ofercie posiadam całą gamę 
produktów do naprawy i pielęgnacji samochodów. La-
kiery Marblach znajdują zastosowanie nie tylko w la-
kierowaniu samochodów osobowych, ale także nadają 
się do lakierowania samochodów ciężarowych, auto-
busów, a nawet rowerów. 

Na co powinniśmy zwracać uwagę przy zaku-
pie samochodu pod względem lakieru, jaka jest 
różnica między perła metalik a metalik?

Najważniejsze, aby samochód był w dobrym stanie 
technicznym. Przy zakupie samochodu z rynku wtór-
nego powinien go ocenić specjalista, najlepiej w stacji 
diagnostycznej. Lakier to bardziej sprawa estetyczna. 
Na pewno należy sprawdzić jakość i grubość powłoki 
lakierniczej. Dobry lakier ma ładny głęboki połysk, 
a powierzchnia musi być wolna od wad typu popęka-
nia i zmatowienia. Różnica między perłą, a metalikiem 
jest w rzeczywistości niewielka, różnią się efektami wi-
zualnymi, ładniej mieni się perła.

Jak ocenia pan klasę lakierów Marblach? Do 
jakiego portfela klienta jest skierowana?

Powiem nieskromnie,  że moje materiały to klasa 
lakierów Premium. Skierowana jest do wszystkich 
warsztatów lakierniczych, które cenią sobie dobrą ja-
kość za rozsądna cenę.

Dziękuję za wywiad

Rozmawiał Mariusz Czarny
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PODRÓŻE ŻYCIA

   Wybrzeże 

MARZEŃ
TEKST MATEUSZ MOLASY

ZDĘCIA MATEUSZ MOLASY
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Włoska Liguria, odległa od Warszawy 
o ponad 1.600 km, stała się od pewnego 
czasu łatwo dostępna i w zasięgu ręki wła-
ściwie każdego – ot, choćby na weekend. 
Trasę, którą jeszcze nie tak dawno poko-
nywało się samochodem w dwa dni z ko-
niecznym nocnym odpoczynkiem (jeśli 
nie dysponowało się pomocą drugiego kie-
rowcy), dziś zajmuje raptem kilka godzin.

Podróż zaczynamy lotem jedną z dwóch 
najpopularniejszych nisko kosztowych 
linii lotniczych z  dowolnego z  kilku pol-
skich miast: z Warszawy, Krakowa, Wro-
cławia, Gdańska, Poznania lub Katowic. 
Z nich można dostać się do Bergamo, mia-
sta leżącego nieopodal Mediolanu. Cena 
lotu w  dwie strony może wynieść nawet 
mniej niż 200 zł. Bergamo to jeszcze nie 
jest co prawda Liguria, ale sposobów do-
stania się nad morze jest sporo. Polecam 
wynajęcie samochodu na miejscu. Na lot-
nisku w Bergamo konkuruje ze sobą duża 
liczba włoskich i międzynarodowych wy-
pożyczalni, więc niewielkiego, aczkolwiek 
wygodnego i idealnego na włoskie warun-
ki Fiata 500, można mieć nawet za 30€ 
za dobę, z pełnym pakietem ubezpieczeń 
(warto dokonywać wcześniejszych rezer-
wacji przez Internet). Tak więc w jednym 
z najpiękniejszych i najbardziej malowni-
czych włoskich regionów, przy odrobinie 
wcześniejszego planowania, możemy zna-

leźć się już po kilku godzinach. Ponadto, 
wyposażeni w  samochód do zjeżdżenia 
okolicy wzdłuż i wszerz, za kwotę mniej-
szą niż jeszcze nie tak dawno kosztowa-
łoby nas samo paliwo na dojechanie tam 
własnym pojazdem!

Z  Bergamo ruszamy autostradą naj-
pierw na Zachód, a od Mediolanu na połu-
dnie. Im bliżej Genui, stolicy Ligurii, tym 
bardziej przekonujemy się w  jak bardzo 
malowniczy zakątek Włoch trafiliśmy. Już 
sama trasa dostarcza wspaniałych wrażeń. 
Stara i niezwykle kręta autostrada, co rusz 
odsłania za kolejnym tunelem lub pod ko-
lejnym wiaduktem coraz wspanialsze wi-
doki. Okolice Genui wydają się dobrą bazą 
wypadową do zwiedzania regionu. O  ile 
w  samym mieście ceny noclegów bywają 
wysokie, a duże portowe miasto może nie-
koniecznie być najlepszym miejscem na 
relaks, o tyle kilkanaście kilometrów dalej 
niż wybrzeże, ceny mogą stać się dość roz-
sądne, warunki komfortowe, a  górzysta 
okolica idealna do wypoczynku.

Zwiedzanie rozpocznijmy jednak od 
Genui, największego portu we Włoszech, 
miasta wielu kontrastów i  o  różnych 
obliczach. Może zachwycać, ale i  może 
zniechęcać lub wręcz przerażać. Genua 
jest niezwykle różnorodna: z eleganckimi 
dzielnicami, w  których stoją wspaniałe 
rezydencje zamożnych starych genueń-

skich rodów oraz butiki najsłynniejszych 
włoskich projektantów, ale także z  całą 
masą brudnych, poplątanych i  ponurych 
uliczek, zwanych carrugi. Przy nich straszą 
odrapane lub wręcz walące się monumen-
talne kamienice. Spacer może dostarczać 
wrażenia znalezienia się w zupełnie innej 
kulturowo i  geograficznie części świata. 
Tak czy inaczej – na pewno nie jest łatwo 
zapomnieć tych miejsc.

W pierwszą wycieczkę poza miasto wy-
bierzmy się do Cinque Terre. To nie tylko 
obowiązkowy punkt na turystycznej ma-
pie Ligurii, ale też jedno z najatrakcyjniej-
szych miejsc w  całych Włoszech. Cinque 
Terre, nazwa fragmentu wschodniej Ri-
wiery Liguryjskiej, oznacza w dosłownym 
rozumieniu „pięć ziem” i  ze względu na 
swoje walory przyrodniczo – architek-
toniczne, od 1997 roku jest wpisane na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Stanowi je pięć małych miasteczek usa-
dowionych na skałach: Riomaggiore, Ma-
narola, Corniglia, Vernazza i Monterosso. 
Każda zachwycająco piękna, z  czerwony-
mi, pomarańczowymi i  żółtymi domami, 
uczepionymi skał opadających wprost do 
morza. Poszczególne miasteczka okala-
ją charakterystyczne tarasy z  winnicami 
i drzewa oliwne.

Do Cinque Terre akurat nie warto wjeż-
dżać własnym samochodem. Po pierwsze 
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dlatego, że podjechanie do samych mia-
steczek okaże się po prostu niemożliwe 
(miasteczka są wyłączone z ruchu kołowe-
go), a poza tym nieliczna ilość parkingów 
w  okolicy jest albo wiecznie zajęta, albo 
niebotycznie droga, jeśli już zwolni się 
w którymś z nich jakieś miejsce. Dobrym 
rozwiązaniem jest natomiast zaparko-
wanie na nowym, dużym parkingu przy 
dworcu kolejowym w miejscowości Sestri 
Levante, a następnie udanie się w dalszą 
podróż do poszczególnych miejscowości 
Cinque Terre lokalnym pociągiem. Bilet 
w  dwie strony, z  możliwością wysiąścia 
w  każdym z  miasteczek i  kontynowania 
podróży dalej z ważnością tego samego bi-
letu, to wydatek raptem kilkunastu euro.

Na szczególną uwagę zasługuje Ver-
nazza. Miasteczko zachowało charakter 
i  wygląd osady rybackiej, dzięki jedy-
nemu portowi na terenie Cinque Terre. 
Tutaj znajduje się również niewielka 
piaszczysta plaża, a na placu w centrum 
miasteczka wiele restauracji. W  Vernaz-
zie postało też najwięcej zdjęć, które zdo-
bią pocztówki obrazujące park narodowy. 
Turyści spragnieni aktywności fizycz-
nej powinni też odwiedzić najmniejszą 
z miejscowości – Corniglię. To miastecz-
ko, jako jedyne z  pięciu, nie ma bezpo-
średniego dostępu do morza, gdyż jest 
położone na klifie o  wysokości ok. 100 
m. Aby dotrzeć na górę, należy wspiąć się 
po… 380 schodach!

Po zwiedzeniu Cinque Terre nie warto 
jednak opuszczać wschodniej części Ligu-
rii. Pomysłem na miły dzień może okazać 
się wycieczka do Santa Margherita Ligure 
– typowo liguryjskiej, klimatycznej mie-
ściny włoskiej riwiery. Stamtąd już tylko 
krok (znów warto zostawić samochód nie-
opodal i  w  dalszą podróż wybrać się tym 
razem lokalnym kursowym autobusem) do 
powalającego na kolana chyba każdego, kto 
tu przybędzie, Portofino. To miniaturowych 
rozmiarów port, będący jeszcze do niedaw-
na rybacką wioską. Kiedyś cumowały tu tyl-
ko rybackie łódki – dziś w porcie chwieją się 
na wodzie ekskluzywne jachty miliarderów. 
W  Portofino, będącym obecnie również 
parkiem narodowym, jest zaledwie kilka 
hoteli, których ceny jednak nie pozwalają 
na dłuższy wypoczynek osobom niedyspo-
nującym odpowiednio grubym portfelem. 
Nad wioseczką, wysoko na klifie, góruje 
imponujący zamek Castello Brown. Stam-
tąd rozpościerają się oszałamiające widoki, 
które w pełni zrekompensują sporą dawkę 
wysiłku, jaką trzeba włożyć, aby się wspiąć 
na górę. Jest sporo schodów i są strome.

O  ile atrakcyjniejsza z  turystycznego 
punktu widzenia wydaje się wycieczka na 
wschodnie ligurskie wybrzeże, o tyle prze-
jechanie zachodniej części regionu rów-
nież nie będzie ani czasem straconym ani 
pozbawionym wrażeń. Pomiędzy Genuą 
a granicą francuską rozciąga się Riviera di 
Ponente. I tutaj podziw wzbudzają różno-

rodne krajobrazy: co prawda mniej skali-
ste wybrzeża, ale za to piaszczyste plaże, 
błękit nieba, lazur wody, soczysta zieleń 
śródziemnomorska oraz charakterystycz-
na architektura, do złudzenia niekiedy 
przypominająca tą z francuskiego lazuro-
wego wybrzeża. Można wybrać się aż do 
San Remo – miejsca słynącego ze spotkań 
elity i  arystokracji Europy w  XVIII i  XIX 
wieku. Chociaż San Remo czasy świetności 
już dawno ma za sobą, to i tak zachwycić 
potrafi, a  dziś słynie głównie z  festiwalu 
piosenki oraz imponującego architekturą 
budynku kasyna.

Po drodze do San Remo warto zatrzy-
mać się na spacer w Noli, zwanym „Genuą 
w  miniaturze”. Wrażeń dostarczą wąskie 
uliczki, do których od strony morza pro-
wadzi Casa Repeto – brama z  XIV wieku, 
w  której zachowały się oryginalne drzwi. 
Nad miasteczkiem góruje osiem wież, 
w tym 40-metrowa Torre del Canto. Lokal-
ne restauracje serwują natomiast owoce 
morza w dość przystępnych cenach.

Włochy, a zwłaszcza Liguria, to idealne 
miejsce nie tylko na dłuższe wakacje, ale 
warte odwiedzenia również choćby na kil-
ka dni. W  codziennym biegu znalezienie 
się wśród uśmiechniętych, rozmownych 
i  pomocnych Włochów może doładować 
akumulatory. Relaks czuje się tam na każ-
dym kroku. Może ze względu na krajobra-
zy i  pyszne wino życie płynie tam jakoś 
inaczej?
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Tenis jest jak biznes. A może to biznes jest jak tenis? Już sam nie wiem. Wiem 
natomiast, że ta jedna z piękniejszych i bardziej dystyngowanych dyscyplin 
ma niezwykle dużo wspólnego ze światem biznesu. By zajść na szczyt trzeba 
być twardym i nieustępliwym, ale podobnie jak w gospodarce można znaleźć 
sobie swoją „niszę”, w niej starać się być najlepszym i co najważniejsze zacząć 
można w każdej chwili…

Dziś tenisową karierę zaczyna się już w przedszkolu. Jeśli ktoś marzy, by jego dzieci (one same raczej o tym nie myślą) zostały 
następcami Rogera Federera czy Sereny Williams, na kort prowadzi je już w wieku pięciu, sześciu lat. Każdy rok później, to male-
jące szanse, by nawiązać walkę o miliony dolarów, które czekają na wybranych w „tenisowym cyrku” kręcącym się przez ponad 10 
miesięcy jak świat długi i szeroki. Najlepsze dzieci w wieku 10-12 lat trenują już codziennie, startują w turniejach i liczą, że kiedyś 
trafią między światowe sławy tenisa i ich pojedynki będą elektryzować miliony fanów.

Co więc mają zrobić tacy jak Wy, którzy bynajmniej kilku lub nawet kilkunastu lat nie mają, dziecięcą tenisową inicjację prze-
spali, a my chcemy ich teraz, w dojrzałym wieku, do uprawiania tej dyscypliny zachęcić? Machnąć ręką i zająć się szachami lub 
brydżem? Bynajmniej.

Tenis to dyscyplina, w której na wynik składa się wiele elementów i bynajmniej siła, technika i młodość nie muszą wcale być 
decydujące o końcowym wyniku. Oczywiście skłamałbym, pisząc tutaj, że po pierwszych kilku lekcjach samym zapałem, siłą woli 
i ukrytym talentem pokonacie przeciwnika, który w tenisa gra od ponad 10 lat. To niemożliwe, ale siłą tej dyscypliny jest stara 
prawda, że o wszystkim na korcie decyduje głowa. A konkretnie to, co w niej się dzieje.

Jeden z najsłynniejszych trenerów tenisa, 84-letni dziś Nick Bollettieri od lat wbija do głowy swoim podopiecznym zasadę, 
że na korcie nie ma rzeczy niemożliwych. Ten były komandos sam jest najlepszym dowodem na prawdziwość tego stwierdzenia. 
Właściwie sam nie za bardzo umie grać w tenisa (przesadzam celowo, gra oczywiście amatorsko), ale jego rad słuchają wszyscy, ba 
nawet słono za nie płacą. Godzina konsultacji u tego tenisowego guru kosztuje dokładnie 1000 dolarów. I gdyby ktoś miał wątpli-
wości czy Nick ma komu doradzać, to dodam, że dzień zaczyna o 5 rano, a pierwszy klient stawia się u niego o 6.00.

Wracając jednak do naszych „baranów”, tenis wciąga. Bez wyjątku każdego, tak samo przedszkolaka, jak i dorosłego. Ważne 
jest jednak, by wiedzieć jak zacząć i z kim.

Dlatego zasada numer jeden, to zacznij z profesjonalnym trenerem. Rozważ szkolenie w grupie, bo z jednej strony wewnętrz-
na rywalizacja dopinguje, z drugiej obniża to koszty. Wreszcie stopniowo rozpoczynaj rywalizację turniejową. Idealnym modelem 
jest specjalna kategoria turniejów dla początkujących, ale można zaczynać też w turniejach klubowych. Trzeba mieć tylko świa-
domość, że by coś w przyszłości w tenisie osiągnąć, każdy musi zapłacić frycowe. W tenisie bowiem, podobnie jak w biznesie, 
nie da się pójść na skróty. Każdy z tenisowych adeptów, począwszy od 5 aż do 99 roku życia musi cierpliwie przejść kolejne fazy 
szkolenia. A potem już tylko doskonalić, szlifować i przebijać, przebijać i przebijać kolejne piłki…

Adam Romer
redaktor naczelny magazynu „Tenisklub”

SPORT – MOJA PASJA

GŁOWA 
jest najważniejsza 
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Krzysztof Hanke
Dużo pan występuje na scenie, do tego trzeba zająć 

się jeszcze jachtem ……….skąd czas na pasję, jaką jest 
tenis?

Tenis jest po to, żeby być w ruchu. Wiadomo jakie jest na-
sze-kabareciarzy życie. Większość czasu spędzamy za kierow-
nicą samochodu. Jakbym popatrzył statystycznie ile ja jestem 
na scenie, a  ile za kierownicą, to wyjdzie, że za kierownicą 
jestem dłużej, niż kierowca tira(śmiech) ….jeżdżę non-stop 
i żeby zrównoważyć, zawsze mam przy sobie torbę i po całej 
Polsce, gdziekolwiek jesteśmy czy z  Krzysiem Respondkiem 
czy wcześniej z  Grzesiem Poloczkiem, wszędzie staramy się 
grać w  tenisa. Jak mamy 2-3 godziny wolne, sprawdzamy 
wcześniej gdzie są korty i przed występem sobie pukamy…. 

Pykamy (śmiech) 
Tak, tak…. Pykamy. Przejęzyczenie oczywiście.(śmiech) 
Jak często przyjeżdża pan na turniej tenisa Beskid 

Cup? 
Na jednym chyba czy na dwóch nie byłem………. bo byłem 

na morzu(uśmiech) 
Inne turnieje tenisa też są w kalendarzu Krzysztofa 

Hanke? 
Tak, oczywiście. Grywamy na wielu turniejach w  ciągu 

roku. 
To teraz kierunek –Szczecin? 
Nie, do Szczecina nie tym razem. Mamy plany, aby od lute-

go 2016 przez 3 miesiące popływać na Karaibach i teraz trze-
ba zapracować na to, to nie ma żartów(śmiech).Teraz duże 
zmiany nas czekają, no i nie wiemy czy ludzie będą się chcieli 
jeszcze śmiać. 

Może będą płakać. Może będą płakać, ale to już inne 
programy by trzeba było przygotować...

Cały wywiad z Krzysztofem Hanke 
w wydaniu DC Zima 2015/2016

SPORT – MOJA PASJA

W terminie 12 sierpnia do 15 sierpnia 2015 roku odbył się 
X- jubileuszowy Turniej Tenisa Ziemnego Artystów Pol-
skich o Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
Tegorocznymi zwycięzcami sportowych rozgrywek zostali:

TURNIEJ KOBIET 
1. Ewa Sawka
2. Maria Borzyszkowska
3. Beata Ścibakówna

TURNIEJ MĘŻCZYZN 
1. Jacek „Mezo” Mejer
2. Grzegorz Poloczek
3. Wojciech Dąbrowski

Redakcja DC, obecna na turnieju zapytała niektórych uczestników o tym czym 
jest tenis dla nich samych.

Bardzo dziękujemy Panu Henrykowi Sawce za udostępnienie swoich prac, wykorzy-
stanych w tym materiale a Panu Marianowi Cholerykowi za udostępnienie zdjęć. 
Pozdrawiamy obu Panów.
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Karol Strasburger
Słyszałem, że Pan jest idealistą...
Może nie idealistą, ale na pewno nie traktuję tego, co robię-

,,po łebkach’’. Jeśli gram w tenisa czy jeżdżę na nartach, robię 
to na 100%. Oczywiście mam świadomość miejsca w  którym 
jestem, dlatego nie będę rywalizował z Federerem w tenisie, bo 
nie mam najmniejszych szans, ale to nie oznacza, że nie przyglą-
dam się temu co on robi, aby przynajmniej trochę zbliżyć się do 
jego poziomu. Traktuje to jako swój wzór. Nie traktuję jako wzór 
ludzi, którzy są słabsi ode mnie w danej dziedzinie. Co z tego, że 
będę lepszy od nich? To mnie nie satysfakcjonuje. Powinniśmy 
przecież się rozwijać, robić postępy. 

Uczy się pan tenisa ……. podpatrując najlepszych? 
Tak. Widzę jak grają, rozmawiam, uczę się tego, trenuję ude-

rzenia, czytam. Wyciągam wnioski z tego jakie robię błędy i sta-
ram się je wyeliminować. Mam wrażenie, że największą frajdą 
w każdej dziedzinie, w tenisie również, jest to że możemy się 
cały czas rozwijać i kształcić. 

Jak długo gra Pan w tenisa? 
Myślę, że 30 lat ……………czyli dość długo (uśmiech) 
Jak dużą rolę ma dla Pana sprzęt? 
Sporą. Staram się obserwować, jakie są nowinki sprzęto-

we…. rakiety, buty. 
Czyli jednak idealista……i  chyba narzucił Pan sobie 

niesamowity reżim. Widzieliśmy się na śniadaniu w ho-
telu o godz 7.00……….i byliśmy jedynymi w restauracji, 

poza obsługą. Mógł Pan pospać do 10-ej, ale ciągnie Pana 
kort bardziej niż odpoczynek. 

Tak to jest, że jak polubisz jakiś sport, to cię tak wciągnie, że 
może robić to o każdej porze, dla samego ruchu, dla sportu. Ale 
największą siłą jest ta pasja, która człowieka trzyma w tym co 
robi. Najbardziej doceniam w sobie właśnie te moje pasje, mam 
ich sporo i gdyby mi je odebrać, było niewesoło. 

Zapraszam w takim razie do podzielenia się nimi na 
łamach magazynu DC (uśmiech) 

Bardzo chętnie(uśmiech)

O tym co oznacza słowo Pasja dla Karola 
Strasburgera i jak JĄ pielęgnować, można bę-

dzie przeczytać w DC Zima 2015/2016.

Olga Bończyk
Tenis to jedyny sport, który Pani uprawia? 
Słowo „uprawia” sport jest w  moim przypadku sporym 

nadużyciem. Raczej od czasu od czasu pobiegam po korcie te-
nisowym, bo rzeczywiście właśnie tenis chyba najbardziej mnie 
wciągnął. 

Dlaczego tenis? 
Pewnie dlatego, że jest w  nim dużo ruchu nie do końca 

przewidywalnego. Nie oznacza to jednak że trenuję regularnie. 
Niestety nie mam na to czasu, a  co za tym idzie nie gram na 
tyle zadowalająco, żeby być zagrożeniem dla moich kolegów 
tenisistów. Zatem biegam sobie od czasu do czasu po korcie, 
przegram wszystkie mecze i wracam do domu z satysfakcją, że 
zrobiłam coś dobrego dla swojego ciała(śmiech) 

A tak modny dziś fitness? 
Nie znoszę fitnessów, czas na siłowni dla mnie płynie po-

twornie wolno. Kilka razy wykupiłam karnet na rok……….a wy-
trwałam przez miesiąc(uśmiech). Nic nie zmotywuje mnie, żeby 
chodzić na siłownię, nie znoszę tego. Powtarzalność tych sa-
mych czynności mnie nudzi, a czasem nawet frustruje. 

SPORT – MOJA PASJA
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Co nakręca do życia Olgę Bończyk? 
Nowe projekty. Nowe wyzwania tak potrafią tak bardzo mnie 

nakręcić, że oddaję się im wtedy bez ograniczeń. 
À propos wyzwań……….pracuje Pani nad wydaniem 

płyty z  piosenkami Marii Koterbskiej. Na jakim etapie 
jest projekt?

Na razie to początkowa faza projektu, bardzo dobrze wymy-
ślonego i strategicznie zaplanowanego w najdrobniejszych szcze-
gółach. Jednak póki co czekamy na ostatni podpis Ministerstwa 
Kultury i Sztuki. Proszę trzymać kciuki, bo gdy ruszymy z praca-
mi, to wiosną ukaże się płyta o której będzie naprawdę głośno. 

Trzymam mocno. Powodzenia. 
Dziękuję

Olga Bończyk ……nie tylko od strony spor-
towej, do „przeczytania” w najbliższych wyda-

niach Diamonds’Club.

Marcin Daniec
Pasja do tenisa urodziła się w Panu podczas studiów na 

AWF-ie? 
Większość chłopców w  latach 70-tych chciała być „Fibaka-

mi”. W moim rodzinnym Wielopolu Skrzyńskim nie było kortu! 
Graliśmy z kolegą Andrzejem w tenisa drewnianymi rakietami, 
jedną (!) starą piłką, na boisku do siatkówki. Żeby nie kłócić się, 
czy piłka przeszła, czy nie, siatkę do…siatkówki składaliśmy po-
czwórnie! Po maturze nie grałem w tenisa w ogóle, mimo stu-
diów na…krakowskiej AWF. 

Gra Pan podczas różnych turniejów, z dużymi sukcesa-
mi, czy to nadal pasja czy już narkotyk? 

Wróciłem do tenisa w wieku 35 lat, gram przynajmniej 3 razy 
w tygodniu po dwie godziny. W lecie gram 5 razy w tygodniu! Nie 
wyobrażam sobie życia bez tenisa! Moja żona każdy obiad usta-
wia na… „po tenisie”… Na każdą trasę zabieram sprzęt tenisowy. 
Na wszelki wypadek… 

Ile razy wygrał Pan Beskid Cup, proszę się pochwa-
lić……… 

Wygrałem I-szy Beskid Cup, potem przegrałem kilka finałów 
z Rozmusem. Następnie wygrałem jeszcze 2 finały! Teraz, żeby 
mi się w głowie nie przewróciło, dwukrotnie na mojej drodze po-
jawił się „Mezo” i…wygrał! Może by Go nie zapraszać… 

Podczas turnieju, porywał Pan publiczność sponta-
nicznymi komentarzami prosto z kortu……….nawet pod-
czas swoich gier? Jak Pan to robi, że ludzie tak Pana ko-
chają???

Uwielbiam improwizację, zarówno na scenie, w  życiu …jak 
i na korcie! Wielką przyjemność sprawiają mi gagi wymyślane po 
zagraniach. Nigdy w trakcie gry! Zawsze twierdzę, że w Turnie-
jach Artystów nie gramy na takim poziomie, by skupić na sobie 
uwagę widzów przez godzinę. Choć pochwałę się, że Agnieszka 
Radwańska, po naszym meczu, powiedziała: „Tenis z Dańcem, to 
nie kabaret!” 

Życzę sukcesów, również na scenie jaką też jest kort 
tenisowy. 

Dziękuję

Grzegorz Poloczek
Panie Grzegorzu, srebro na tegorocznym Beskid Cup 

to Pana największy sukces w karierze tenisowej?
To bardzo dobry wynik, ale nie mój najlepszy, ponieważ 

grałem już kiedyś w  finale BeskidCup. Wygrałem też kilka 
razy tego typu turnieje, dwa razy pierwsze miejsce w Pogorze-
licy na BalticCup, dwa razy pierwsze miejsce w  Świnoujściu 
na Turnieju Gwiazd, pierwsze miejsce w  Muszynie na Kli-
mekCup, dwa razy pierwsze miejsce w Grąbczynie na turnie-
ju ŁopuchCup, pierwsze miejsce na turnieju w Pile oraz finał 
NettoCup w  Szczecinie. Wszystkie te turnieje to oczywiście 
turnieje artystów(uśmiech)

Jestem pod wrażeniem. Gratulacj! Komentator spor-
towy, obecny na BeskidCup, Karol Stopa, zachwycał się 
Pana wspaniałą grą. Czy to efekt ciężkiej pracy czy po 
prostu talent?

SPORT – MOJA PASJA
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Gdy zaczynałem grać w tenisa, bardzo chciałem żeby było 
to efektowne dla odbiorcy. Ćwiczyłem z  trenerami i uczyłem 
się poprawnej techniki. Był okres, że naprawdę ciężko nad tym 
pracowałem.

Od ilu lat biega Pan z rakietą po korcie? Tenis to naj-
większa Pana pasja?

Gram już chyba od jedenastu lat i jest to obecnie największa 
moja pasja. Jako młodzieniec grałem w koszykówkę z dużym 
powodzeniem, ale gdybym jeszcze raz był dzieckiem to chyba 
wybrałbym tenisa.

Tenis wymusza bycie w  doskonałej kondycji fizycz-
nej, pomaga to na scenie?

Oczywiście, że pomaga. Każdy sport pomaga w  codzien-
nym życiu, więc i w pracy. Mam dość poważną dyskopatię, któ-
ra często uniemożliwia mi granie w tenisa, ale będę grał dopóki 
zdrowie mi pozwoli. Nie wolno się łatwo poddawać!!! Ruch jest 
zawsze lepszy niż siedzenie w fotelu(uśmiech)

Cel tenisowy na następny rok? Złoto?
Ciągle mam nadzieję, że jeszcze wygram nie tylko jeden 

turniej i oczywiście jeśli zdrowie mi pozwoli przygotuję się już 
na nowy sezon. Znam już bardzo dobrze moich kolegów z es-
trady i wiem, że oni również nie odpuszczą. Dziękuję bardzo 
i jeszcze raz gratuluję.

Dziękuję

Wojciech Dąbrowski
Jak się zaczęła Pana przygoda z tenisem? 
Po skończeniu kariery zawodniczej (jazda konna WKKW) 

w wieku 50 lat postanowiłem nauczyć sie grać w tenisa. Tak też 
sie stało. Choć intensywnie uczę sie nadal(śmiech) 

Rozmawiając z uczestnikami BeskidCup, dowiedzia-
łem się, że są pod bardzo dużym wrażeniem Pana postę-
pów na przełomie ostatnich lat. Jakie składniki musiał 
Pan doszlifować, aby osiągnąć cel, jakim było stanięcie 
na podium?

Intensywnie ciągle pracuję zarówno nad techniką, jak i nad 
„głową”, bo głowa i poukładane myśli na korcie to podstawa. 
Coraz częściej gram w turniejach i takie ogranie bardzo poma-
ga w dochodzeniu do celu. 

Który to BeskidCup w Pana wykonaniu?
Chyba 6. ale nie przywiązuję wagi do historii. Zawsze u Pań-

stwa Wawroszów jest tak doskonale wszystko zorganizowane, 
że szybko zapominam o przeszłości i zaczynam żyć tęsknotą za 
następnym turniejem. 

Pierwszy raz na podium?
W BeskidCup pierwszy, ale w tenisowej przygodzie już wie-

lokrotnie miałem tę przyjemność. 
Gratuluję medalu, czyżby jakieś nowe wyzwanie w ży-

ciu Wojciecha Dąbrowskiego-wygrać turniej tenisowy?
W  przyszłym roku wygram kilka(śmiech)…… ciągle in-

tensywnie się rozwijam i konkurencja artystyczna musi drże-
ć(śmiech) 

Prezentuje się Pan na korcie niczym arystokra-
ta. Nienaganny strój, doskonała fryzura, wspaniały 
sprzęt…jak dużą rolę przywiązuje Pan do tego ostatnie-
go elementu?

Bardzo dziękuję za miłe słowa i  docenienie „kostiumu”. 
Sprzęt tenisowy w  czasach tak agresywnej gry to podstawa. 
Dzięki dobremu sprzętowi unika się kontuzji, o które tak ła-
two w moim wieku.(śmiech) A cała otoczka, tzn. ubiór, fryzura, 
ogólnie wygląd, zdecydowanie poprawia wrażenie estetyczne 
na korci……… i moje samopoczucie(uśmiech) 

Dziękuję i życzę sukcesów 
Dziękuję.
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Jan Englert
Porusza się Pan po korcie z dużym zaangażowaniem. 

Mniemam, że to jest Pana pasja.
Nie. Muszę powiedzieć, że nie. Na tym cały dowcip polega, 

że nie.
W takim razie forma spędzania czasu?
Tak. W ciągu roku teatralnego nie gram w ogóle ale nie upra-

wiam również żadnego innego sportu, bo nie mam kiedy. Nie 
dlatego, że nie chcę. W czasie sezonu dużo pracuję, od 9 do 23 
codziennie, razem z  niedzielami. Uprawiam kilka „podwórek”: 
uczę, dyrektoruję, gram, reżyseruję. Nie mam czasu na tenisa. 
Chętnie bym zagrał. Czasem znajdzie się gdzieś 2 godziny, ale nie 
mam w sobie imperatywy, żeby te 2 godziny wykorzystać i poje-
chać kilkanaście kilometrów na kort i szukać partnera.

Marcin Daniec mówi, że ma u siebie w Krakowie part-
nera do tenisa i zawsze jeden drugiego ciągnie na kort.

A  propos Marcina….z  Marcinem wygrywałem wszystko, 
potem graliśmy na równi, a teraz już od paru lat nie wygrałem 
z nim nic. On poprawił niezwykle tenisa a ja stanąłem w miejscu 
…….albo jestem słabszy. I  to nie jest wina wieku. To jest wina 
regularności a raczej jej braku.

Ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz….
….ćwiczyć(śmiech). I znowu wracamy do rzemiosła. Jestem 

artystą tenisa, a wolałbym być rzemieślnikiem(uśmiech)
Ale to jest Pana wybór.
Nie, mój wybór to jest to, że ja tyle „podwórek” uprawiam 

a nie, że nie gram w tenisa. Tak się dałem zmanipulować (znowu 
wracamy do tematu manipulacji), że nie mam czasu na prywatne 
rozrywki. Ale to jest mój wybór, moja decyzja i ja na to nie narze-
kam. Robię to, bo mi daje to satysfakcję.

A co daje Panu tenis?
To, że trochę się ruszam. I trochę frajdy…. zresztą jak każdy 

wysiłek. Ja w ogóle jestem niezrealizowanym sportowcem. Przez 
12 lat marzyłem, że będę reprezentantem Polski w piłce nożnej, 
nawet grałem w Polonii Warszawa(uśmiech)

W jakich latach?
(śmiech) 57-58. Pana na świecie nie było. A  właściwie 58. 

Mam do dziś kartę zawodniczą juniora. W  liceum, w tzw lata-
ch,,szczenięcych’’ uprawiałem wiele sportów. To była dla nas nie 
tylko rozrywka, ale również wyróżnik. Nie było mowy, żeby mieć 

powodzenie u koleżanek, jeśli się nie uprawiało żadnego sportu 
i nie było się wysportowanym. Wtedy sprawność fizyczna była 
niezwykle ważnym elementem, że tak powiem,,challengowym’’.

Ale takie podwaliny mają potem ogromny wpływ na 
społeczeństwo.

To na pewno. To wyzwala w nas zdrową rywalizację. Sport 
u podstaw to jest właściwie kwintesencja rozwoju. Nie tylko fi-
zycznego, ale także psychicznego.

Który raz na BeskidCup? 7?
Co najwyżej 6.(uśmiech)
Czyli rozumiem, za rok kontynuacja?
Jak będę żył, to na pewno(uśmiech)
No tak, patrząc na pana Kulczyka, to nigdy nie wiado-

mo….
Nie, Kulczyk był ode mnie młodszy. Ale dlaczego na Kulczy-

ka, a  na pana Kuśpitowskiego nie? Pan Kuśpitowski, którego 
nie znamy też umarł, mając lat 58. Każdy z nas ma coś zapisane 
a śmierć jest jedynym pewnym kontraktem, który mamy. Ona 
może być dla jednego w wieku lat 20, innego 6 miesięcy, a jeszcze 
innego w wieku 110. Ważne jest, aby być aktywnym, czynnym 
i żeby zostawić po sobie ślad. Oczywiście ten ślad nie ma znacze-
nia najmniejszego dla tego, który umarł. Gąbrowicz powiedział 
pięknie cytując Schopenhauera: „kiedy umieram, świat przestaje 
istnieć”…. odwracając sytuację. Ale o tyle to pokrętne, że jeżeli 
ktoś umiera, to świat bardzo szybko się nim przestaje zajmować. 
Prawo życia jest bardzo silne. Dlatego w ogóle rozmowy na temat 
śmierci nie mają sensu, bo to każdego z nas czeka. Co do Kulczy-
ka, jest to o tyle szokujące, bo stało się coś, co nie musiało się 
stać, podczas operacji, która miała być elementem wprowadza-
nia nowej niezwykłej metody dla ludzkości, związanej ze zwal-
czania raka. Nie musiał tego robić, ale Kulczyk był gamblerem, 
był graczem……….

Cały intrygujący wywiad z Janem Englertem 
w najbliższych wydaniach DC.

SPORT – MOJA PASJA

HENRYK 
SAWKA
– znakomity polski 
rysownik i satyryk.
Wnikliwy obserwa-
tor sceny politycznej 
i obyczajów Polaków. 
Przywiązuje dużą 
wagę do tekstu twier-
dząc, że rysunek bywa 
niekiedy pretekstem 
do dymka. Rysując 
korzysta z technik 
tradycyjnych oraz 
nowoczesnych narzę-
dzi multimedialnych 
(iPad). Hobbystycznie 

pisze skecze i parodie oraz trawestacje utworów literackich. 
Jego prace można oglądać m.in. w galeriach Sawka.pl, 
Onet.pl oraz Newsweek Polska
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Restauracja Manufaktura to idealne miejsce dla ludzi biznesu. Kompletny pakiet usług umożli-
wia prowadzenie szkoleń, seminariów, prezentacji, konferencji, jak i imprez integracyjnych.
Obiekt składa się z dwóch sal i jest w stanie jednocześnie pomieścić 250 osób.

UDOGODNIENIA

Wielofunkcyjna sala może pomieścić 200 gości i wyposa-

żona jest we wszystkie udogodnienia techniczne:

– ekran projekcyjny

– projektor multimedialny

– szybki i bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi

– mikrofon

– flipchart – tablica demonstracyjna

– klimatyzacja

– profesjonalny system nagłaśniająco- oświetleniowy

Niewątpliwym atutem Manufaktury jest piękny, kameralny 

ogród, który zapewni wytchnienie w przerwach kawowych 

pomiędzy wykładami.
Diamond’s Club business magazine   jesień 2015
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OFERTA KULINARNA
Nasi kucharze opracują indywidualne menu dostosowane 
do wielkości i charakteru eventu, od wybornych przekąsek 
po wyśmienitą kolację. Słyniemy ze spełniania oczekiwań 
najbardziej wymagających Gości.

ATRAKCJE INTEGRACYJNE
Zapewniany doskonałą organizację, fachową obsługę 
oraz indywidualne podejście. Nasi pracownicy staną na 
wysokości każdego zadania i pomogą przygotować:
– imprezy integracyjne
– kameralne przyjęcia
– eleganckie bankiety
– biesiady przy ognisku lub grillu
– koncerty

Restauracja Manufaktura
ul. Bystrzycka 22
58-100 Świdnica

www.restauracja-manufaktura.pl

RESTAURACJE Z PASJĄ
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Kabiny KASOgroup to alternatywne rozwiązanie de-
dykowane hotelom, restauracjom, firmom, przedsię-
biorstwom, powierzchniom magazynowym, produk-
cyjnym i biurowym, które tworzy miejsca dla palaczy.

Wbrew ogólnej opinii kabiny nie są urządzeniem wy-
łącznie dla palaczy. Przede wszystkim największą ko-
rzyść z zastosowania palarni KASOgroup mają osoby 
niepalące, które doczekały się rozwiązania w  pełni 
chroniącego ich przed biernym paleniem.
Tradycyjne palarnie nie chronią osób niepalących 
przed wdychaniem szkodliwych substancji, które wy-
dobywają się na zewnątrz pomieszczenia.

Oferujemy wysokiej jakości produkt, który wykonany 
jest ze szczególną starannością i dbałością o szczegóły.

Jako jedyna firma opracowaliśmy rozwiązanie 
z drzwiami w pełni automatycznymi.

Istnieje możliwość zamontowania czytnika kart pra-
cowniczych.

Kabina jest niezależnym urządzeniem – nie ma po-
trzeby podłączania jej do systemu wentylacyjnego. 
Wymaga jedynie podłączenia do prądu 230V.

ZALETY posiadania 
kabiny dla palaczy
• chroni przed biernym paleniem, wychwytuje 

99,99% zanieczyszczeń, usuwa dym nikotynowy 
i nieprzyjemny zapach, alergeny, kurz, substancje 
smoliste itd. 

• zastosowanie kabiny pozwala oszczędzić na 
kosztownej przeróbce pomieszczeń i montowa-
niu specjalnych systemów wentylacyjnych 

• wystarczy podłączyć do prądu 230V 

• kabinę można ustawić w dowolnym miejscu 

• szklana, transparentna konstrukcja po pierwsze: 
nie zmienia w  radykalny sposób przestrzeni, 
w której kabina jest montowana, po drugie: nie 
powoduje poczucia izolacji u osób z niej korzysta-
jących 

• wszystkie zanieczyszczenia pozostają w  filtrach, 
które podlegają okresowej wymianie 

• palenie w  przeznaczonych do tego miejscach 
– Kabinach dla Palaczy KASOgroup – pozwala 
utrzymać czystość i higienę na terenie obiektu

WYGODA 
OSZCZĘDNOŚCI 

KOMFORT

dla hoteli i restauracji

dla pracodawców

dla palących i niepalących
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KORZYŚCI dla pracodawcy
• zastosowanie kabiny znacząco skraca czas pobytu poza sta-

nowiskiem pracy 
• firma nie musi płacić za nieefektywny czas pracy (pracownik 

nie traci czasu na przemieszczanie się do miejsc specjalnie wy-
dzielonych dla palaczy, które znajdują się na zewnątrz budynku) 

• brak zagrożenia pożarowego, które stwarzali ukrywający się 
wcześniej palący pracownicy 

• otoczenie budynku firmy oraz toalety nie są już zaśmiecane 
porzuconymi niedopałkami i są wolne od nieprzyjemnego za-
pachu 

• to wyjście naprzeciw potrzebom swoich pracowników za-
równo tych niepalących jak i palących 

• zadowolenie pracowników przekłada się na lepsze wyniki 
w pracy 

• kabiny KASOgroup spełniają wymagania przepisów BHP 
i PPOŻ oraz ubezpieczycieli firm 

• posiadanie kabiny KASOgroup ma pozytywny wpływ na au-
dyt firmy

Gwarantujemy 100% skuteczność. W naszych kabinach nie ma ko-
nieczności montowania drzwi. Ich konstrukcja zapewnia kontro-
lowany obieg powietrza bez możliwości wydobywania się go na 
zewnątrz pomieszczenia, drzwi podrażają jedynie koszt rozwiąza-
nia, ale dyscyplinują palaczy do palenia wewnątrz kabiny. Drzwi 
montujemy na życzenie klienta i wówczas, gdy pracodawca życzy 
sobie zainstalować czytnik kart pracowniczych.

KASO Tadeusz Krawczyk
ul. Dębowa 8, 32-031 Mogilany

www.kabinydlapalaczy.eu
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