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Komandor Walls

Komandor Walls
ul. Powstańców Śląskich 5, 01-381 Warszawa

tel. 601-213-347, 607-705-705, 
oferta@komandorwalls.com

www.komandorwalls.com/pl

Ściany mobilne MAW oraz ściany przestawne TAW. 
Oba systemy wyróżnia trwała i stabilna konstrukcja w praktycznie 
nieograniczonej ilości wariantów.
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Radosław Tracz

Redaktor Naczelny
 r.tracz@dcmagazine.pl

Galopujemy w dzisiejszym świecie, nie mając często czasu na zastanowienie się, czy aby w do-
brym kierunku…? Kto nas uczył w szkole wytyczać cele? Nie każdy z nas miał to szczęście, że 
znalazł się na jego drodze człowiek, który później okazał się mentorem. Jeśli tak, to gratuluję. 
A i Ty pogratuluj sobie tego. Chyba, że było z Tobą tak, jak z Janem Englertem, który sam tych 
mistrzów szukał. Jak to on mówi: „nie gadałem, tylko szukałem” Ale w takim przypadku, tym 
bardziej gratuluje… pokory.
Chociaż ktoś kiedyś powiedział, że jeśli uczeń jest gotowy-nauczyciel się znajdzie. I tu wracamy 
do początku-czyli do siebie. Nic wartościowego się nie stanie, bez naszego udziału. Albo będzie 
tak w tej gonitwie, że będziemy mieli sprecyzowany cel, albo życie nam jakiś cel wyznaczy, prze-
ważnie taki, z którego nie będziemy zadowoleni. W tym drugim scenariuszu napisy końcowe to: 
frustracja.

Szukajmy Pasji w swoim życiu. Rozciągajmy swój mózg poza granice dzisiaj obrane. Bądźmy ot-
warci i gotowi na wiedzę a wtedy jest szansa, że mentor, mistrz się pojawi.

Inspirującej lektury.

słowem wsTęPu
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mail: office@dcmagazine.pl
Redaktor naczelny: 
Radosław Tracz 
e-mail: r.tracz@dcmagazine.pl

Projekt graficzny:
Agencja Red Baron Świdnica
skład i przygotowanie do druku: 
mirosław Jurczak
okładka: 
okładka: maciej orłoś 
zdjęcie: studio69 

ReklAmA

Poszukajmy sobie 

MISTRZA
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magazyn współtworzyli:
 maciej orłoś, Janusz Zaorski, weronika Nowakowska, maciej Reczuch, Artur 
swat, Jan englert, Radosław Tracz.  
materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Nadesłanie materiałów do redakcji jest 
równoczesne z przekazaniem praw autorskich. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian 
i skracania nadesłanych materiałów. kopiowanie i przedruk pisma może nastąpić tylko 
za pisemną zgodą wydawcy. wydawca i redakcja nie biorą odpowiedzialności za treść 
zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

Zarówno w sporcie, jak w życiu, 
jeżeli chcesz się wybić, czy zrobić 

coś ponadprzeciętnego,
musisz ponadprzeciętnie pracować, 

albo ponadprzeciętnie doświad-
czać, na pewno nie równać do 

średniej. To jest zawsze związane 
z kosztem, co do którego nie należy

być nastawionym, że jest to jakieś 
poświęcenie ale że to jest wybór, 
którego dokonujemy i jesteśmy 

gotowi taką cenę płacić. 

Robert Korzeniowski
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ReJoNy (nie)Znane

część Polanicy-Zdroju zajmuje nasłonecznione, łagodne 
południowowschodnie zbocza pierwszych wzniesień Gór 
Stołowych. Ich wyższe partie pokrywają lasy ciągnące się 
wzdłuż całego pasma i  łączące się z olbrzymim komplek-
sem leśnym Gór Bystrzyckich. Te dwa pasma górskie od-
dziela od siebie głęboka Piekielna Dolina (obszar chroniony 
Natura 2000) z płynącą pośród głazów Bystrzycą Duszni-
cką. Po przeciwległej stronie doliny wznosi się zalesiony 
grzbiet Wzgórza Marii chroniący uzdrowisko przed chłod-
nymi podmuchami ze wschodu. Polanica-Zdrój otoczona 
z trzech stron górami i pachnącymi żywicą lasami, znalazła 
w nich doskonałą osłonę przed wiatrami i naturalną ozdo-
bę. Wiosną lasy mienią się wszystkimi odcieniami zieleni 
świerków, buków, brzóz a  gdzieniegdzie sosen, klonów 
i  modrzewi. Jesienią ubarwia je czerwień i  złoto żółkną-
cych liści. To właśnie od śródleśnej polany, poprzecinanej 
bruzdami górskich strumieni, wzięła Polanica swą nazwę.

Pierwsze wzmianki z 1347 r. dotyczyły osady otoczonej gę-
stymi lasami zwanej zu Heyde (u Puszczy), należącej do zna-
nego śląskiego rodu rycerskiego Glubosów, którzy rezydowa-
li na zamku Szczerba. Około 1556 r. na północnym krańcu 
wsi powstała Nowa Polanica (Neuheide, ob. Polanica Górna), 
w związku z czym właściwą Polanicę zaczęto nazywać Starą 
(Altheide). Kronikarz Georgius Aelurius w 1557 r. podawał 
w  swojej Glaciographii (opisie ziemi kłodzkiej) wiadomość 
o istnieniu w okolicy wsi Źródeł mineralnych. Zagospodaro-
waną przez jezuitów Polanicę zniszczyli w 1645 r. Szwedzi 
z oddziału płk. Douglasa. Wyraźniejszy rozwój datuje się do-
piero od XIX w., kiedy to nowy właściciel Polanicy kłodzki 

ReJoNy (nie)Znane

  U wylotu 

Piekielnej Doliny
          Polanica-Zdrój

Wyższe partie Gór Stołowych pokrywają lasy ciągnące się wzdłuż całego 
pasma i łączące się z olbrzymim kompleksem leśnym Gór Bystrzyckich. Te 

dwa pasma górskie oddziela od siebie głęboka Piekielna Dolina (obszar 
chroniony Natura 2000) z płynącą pośród głazów Bystrzycą Dusznicką.

Polanica-Zdrój to uzdrowisko najbardziej znane pośród 
swych sudeckich braci i  sióstr. Położona jest ona w  za-
chodniej części Kotliny Kłodzkiej, na wysokości ok. 380 
m n.p.m., u wylotu Piekielnej Doliny, nad którą dominują 
szczyt Wolarza (850 m n.p.m.) oraz pokryta lasami Ka-
mienna Góra (704 m n.p.m.). Przez centrum miejscowo-
ści płynie Bystrzyca Dusznicka, prowadząca swe wody ze 
Źródeł w Górach Orlickich. Uzdrowiskowo-wypoczynkowa 

Fot. Zb.chojeta

Fot. Zb.chojeta
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Fot. Zb.chojeta

Fot. T. Gola

Fot. M. solska
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ludZie Z PasjĄ ReJoNy (nie)ZnaneReJoNy (nie)Znane

kupiec Joseph Grolms ocembrował jedno z pięciu tryskają-
cych wówczas źródeł, wzniósł dom zdrojowy i zamienił oko-
liczne pola na ogród. W 1873 r. zdrój wraz z przyległymi te-
renami nabył wrocławski przemysłowiec Wenzel Hoffmann. 
Od tego momentu datuje się ożywiony rozwój Polanicy 
jako renomowanego uzdrowiska. W wyniku starań nowego 
właściciela powstał rozległy park, zbudowano nową pijalnię 
wód mineralnych, dom zdrojowy i  teatr. Doprowadzenie 
w 1890 r. linii kolejowej z Kłodzka znacznie przyczyniło się 
do zwiększenia frekwencji w uzdrowisku. Tereny zdrojowe 
w 1904 r. nabyła spółka pod przewodnictwem wrocławskie-
go radcy handlowego Georga Haase, która bardzo szybko 
doprowadziła uzdrowisko do niebywałego rozkwitu, szeroko 
zajmując się przy tym jego reklamą. W 1906 r. uruchomio-
ny został luksusowy Dom Zdrojowy (ob. sanatorium Wielka 
Pieniawa) dysponujący 130 pokojami oraz zakładem przy-
rodoleczniczym z pełnym wyposażeniem. Uważany był on 
wówczas za najnowocześniejszy na Śląsku. Niebawem ukoń-
czono budowę sanatorium kardiologicznego (1909) oraz 
kompleksu mieszczącego pijalnię, halę spacerowo-koncerto-
wą, kawiarnię zdrojową oraz pokoje dla kuracjuszy (1911). 
Na początku I  wojny światowej uzdrowisko zamknięto, 
w Domu Zdrojowym urządzono lazaret, ale już po roku dzia-
łalność zdroju wznowiono. Do najważniejszych inwestycji 
okresu międzywojennego zaliczyć należy otwarty w 1925 r. 
Teatr Zdrojowy oraz nowy zakład przyrodoleczniczy (1930). 
Po zakończeniu II wojny światowej, już 16 czerwca 1945 r. 
przybyli tutaj pierwsi polscy urzędnicy i nadali miejscowości 
nazwę Puszczyków-Zdrój. Używano jej do połowy 1946 r., 
kiedy to komisja nazewnictwa zmieniła ją na Polanica-Zdrój. 
Lecznicza sława Polanicy-Zdroju znacznie wzrosła po 1950 
r. dzięki nowym metodom leczenia chorób geriatrycznych 
mleczkiem pszczelim, wprowadzonym przez lekarza huma-
nistę dr. Józefa Matuszewskiego oraz chirurgii plastycznej 
zastosowanej po raz pierwszy w Polsce przez dr. Stanisława 
Michałka-Grodzkiego. Nocą z 22 na 23 lipca 1998 r. rzeka 
Bystrzyca Dusznicka w  kilkadziesiąt minut zamieniła się 
w potwora. Przez pięć godzin w Polanicy-Zdroju spadło 140 
mm deszczu. Woda zerwała wszystkie mosty w  centrum. 
Nie było elektryczności, gazu, wody pitnej, łączności telefo-
nicznej. Ukończony rok wcześniej reprezentacyjny Deptak 
przestał istnieć. Powódź zniszczyła kilkanaście budynków 
mieszkalnych, a wiele nadawało się już tylko do rozbiórki. 
Ogromnym wysiłkiem całej społeczności miasta w krótkim 
czasie udało się nie tylko odbudować zniszczenia, ale uczynić 
miasto jeszcze piękniejszym. W latach 2010-2011 przepro-
wadzona została rewitalizacja Parku Zdrojowego, podczas 
której powstały nowe alejki, wyremontowano istniejące, po-
sadzono kilka tysięcy roślin, wybudowano nowe fontanny, 
ujęcia wody, altany i punkty widokowe.

KlIMAT
Właściwości zdrowotne klimatu Polanicy-Zdroju potwier-
dzają badania przeprowadzone przez Instytut Geogra-
fii Polskiej Akademii Nauk. Ma on właściwości lecznicze 
w odniesieniu do chorób kardiologicznych i nadciśnienia, 
chorób reumatycznych oraz dróg oddechowych, ponadto 

może wspomagać leczenie chorób układu trawiennego. 
Bioklimat miejscowości, dzięki zróżnicowanej bodźcowości 
termicznej, posiada także walory hartujące układ termo-
regulacyjny. Polanica-Zdrój odznacza się korzystnymi wa-
runkami dla klimatoterapii. Odpowiednie usłonecznienie 
wywołuje efekt bakteriobójczy i witaminotwórczy.

WoDy MIneRAlne
Tak naprawdę nie wiadomo od kiedy znane są Źródła po-
lanickie. Po raz pierwszy wspominał o nich Georgius Ae-
lurius w  kronice ziemi kłodzkiej z  1625 r., podkreślając 
doskonały smak wód, które „pilnie odwiedzali zarówno 
zdrowi jak i  chorzy” dodając, że przewożono je na różne 
uroczystości do miejsc nieraz bardzo odległych. W 1827 r., 
istniało pięć źródeł wód mineralnych lecz eksploatowano 
tylko zdroje „Józefa” i „Jerzego”. Od 1903 r. prowadzone 
były w Polanicy-Zdroju wiercenia w poszukiwaniu nowych 
Źródeł. Pierwszy sukces uzyskano w  maju 1904 r., kiedy 
z głębokości 34,6 m z wielką siłą na wysokość 5 m trysnęła 
woda nazwana później “Wielką Pieniawą”.

Warto zobaczyć:
PIjAlnIA WóD MIneRAlnych
Powstała w latach 1910-1911 i znajduje się w samym ser-
cu Parku Zdrojowego. Można w niej skosztować wody ze 
Źródła „Wielka Pieniawa”. Wchodząc do pijalni po lewej 
stronie mamy halę spacerową, a  na jej końcu Salę Kon-
certową gdzie odbywają się koncerty muzyki operowej, 
operetkowej, jak również muzyki klasycznej. Przechodząc 
przez drzwi na wprost, dostaniemy się na drugą stronę bu-
dynku, w którego przyziemiu znajdują się sklepiki i punkty 
gastronomiczne.

rzeźba niedźWiedzia
Rzeźba niedźwiedzia polarnego na kamiennym postumen-
cie stoi w Parku Leśnym. W 1910 r. glacjolodzy określili, że 
wyznacza ona najdalej wysunięty zasięg lądolodu skandy-
nawskiego na Ziemi Kłodzkiej. Polanicki niedźwiadek jest 
bohaterem wielu miejscowych legend i anegdot.

Kościół pW. WnieboWzięcia nMp
Zbudowany w latach 1911-1912 jest neobarokową, jedno-
nawową świątynią z  transeptem i wielobocznie zamknię-
tym prezbiterium. W  głównym ołtarzu zobaczymy obraz 
Matki Boskiej Wniebowziętej, natomiast w  ołtarzu bocz-
nym św. Antoniego, ciekawe są też obrazy Drogi Krzyżo-
wej. Kościół jest również miejscem Koncertów Muzyki 
Organowej i Kameralnej. Świątynia w 2013 r. została usta-
nowiona diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy i otrzymała relikwie św. Jana Pawła II, a rok 
później relikwie św. s. Faustyny Kowalskiej.

Huta SzKła artyStycznego „barbara”
Jest jedną z nielicznych na Dolnym Śląsku, które pracują 
do dzisiaj. Zwiedzającym udostępniono halę wytopu, gdzie 
można obserwować pracowników podczas procesu tworze-
nia szklanych wyrobów, począwszy od nabierania surówki 
na piszczel, wydmuchiwanie w drewnianej formie, po mo-
delowanie końcowego dzieła. Przy hucie znajduje się sklep 
firmowy z niepowtarzalnymi produktami.
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Fot. T. Proszek
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hoTel Z PasjĄhoTel Z PasjĄ

Poznaj jeden z najpiękniejszych hoteli SPA w Polsce - 
Hotel Bukowy Park w Polanicy-Zdroju. Dzięki swojej 

lokalizacji Hotel jest idealnym miejscem dla osób 
ceniących sobie spokój i kontakt z naturą, amatorów 

zwiedzania, jak również miłośników aktywnego 
wypoczynku.

  W centrum

uZDRoWISKA 

Atrakcyjną lokalizację uzupełnia bliskość głównego depta-
ka uzdrowiska. Elementy XIX-wiecznych zabudowań hote-
lu szczegółowo odrestaurowane tworzą klimat, w którym 
historia przenika w luksus i komfort.
Wielkim atutem naszego hotelu jest ciekawa lokalizacja, bogata 
w atrakcje turystyczne. Polanica-Zdrój to niewielkie, ale bardzo 
urokliwe miasteczko położone u  podnóża gór Bystrzyckich 
i  Stołowych, w  szerokiej dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej. 
Centralne położenie Polanicy-Zdroju w regionie sprawia, że jest 
to idealny punkt wypadowy wielu wycieczek pieszych, rowero-
wych i samochodowych. Niewielka odległość do granicy pozwa-
la również na poznanie licznych atrakcji turystycznych Czech.
Polanica Zdrój znajduje się 24 km od Zieleńca, gdzie w zimie 
można jeździć na nartach.Specyficzny, podobny do alpejskie-
go, mikroklimat związany jest z unikalnym w skali regionu 
układem ciśnieniowym mas powietrza, dzięki któremu ludzki 
organizm produkuje zwiększoną liczbę czerwonych krwinek, 
co pomaga szybciej się regenerować. Od wczesnej wiosny do 
jesieni polecamy jazdę rowerem w Polanicy-Zdrój to świetny 
sposób na przemieszczanie się i zwiedzanie malowniczych 
okolic. Trasy rowerowe w okolicy Polanicy-Zdroju, których 
jest całkiem sporo, pozwalają na poznanie prawdziwych uro-
ków Polanicy-Zdroju i sąsiednich miejscowości. To świetna 
aktywność dla każdego, dla dzieci, dorosłych czy seniorów.
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hoTel Z PasjĄhoTel Z PasjĄ

PoKoje
Do Państwa dyspozycji Hotel Bukowy Park oddaje 38 
komfortowych pokoi o łącznej liczbie 69 ekskluzyw-
nie wyposażonych miejsc noclegowych: apartament 
z balkonem, 7 pokoi jednoosobowych w tym 3 z bal-

konami, 30 pokoi dwuosobowych w tym 16 z balko-
nami.

Wszystkie pokoje wyposażone są w nowoczesne udogod-
nienia, takie jak: klimatyzacja, telewizja satelitarna, tele-
wizory LED (dostępne m.in. kanały Canal+, Canal+ Sport, 

Mini Mini), telefon, mini-bar, suszarkę do włosów, szlafrok 
oraz sejf. W obiekcie dostępne jest bezpłatne WiFi.

KoMfoRT DlA RoDZIn
W  naszym Hotelu dbamy o  komfort wypoczynku ro-
dziców i ich dzieci. Goście znajdą szereg udogodnień, 

dzięki którym Ich pociechy na pewno nie będą się nu-
dzić.
Na najmłodszych Gości naszego Hotelu czeka sala za-
baw pełna zabawek i maskotek oraz basen z kulek, a dla 
nieco starszych dzieci mamy stanowiska komputerowe 
wyposażone w gry komputerowe.
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hoTel Z PasjĄhoTel Z PasjĄ

SPA & WellneSS
Strefa SPA jest wspaniałym miejscem na relaks i regenera-
cję sił. Znajdziecie tu Państwo pełne odprężenie, wypoczy-
nek i odmłodzenie. Strefa Wellness & SPA kusi gustowny-
mi i przytulnymi wnętrzami, w których nasi Goście znajdą 

przyjemność korzystania z basenu z przeciwprądem i ma-
sażem strumieniowym oraz jacuzzi. Ciepłem przyciągają 
sauna sucha oraz łaźnia parowa. Dla aktywnych przygoto-
waliśmy salę fitness. Propozycje wyszczególnione w menu 
to starannie dobrane zabiegi i  rytuały wykonywane 

w oparciu o wysokiej klasy produkty. Nasze zabiegi wyko-
nywane są przez profesjonalny personel z  zachowaniem 
najwyższych standardów obsługi i  higieny. Proponujemy 
Państwu wszechstronne terapie będące wyrafinowanym 
połączeniem najcenniejszych skarbów natury z nowoczes-
nym wyposażeniem w najlepszym wydaniu.

MeDIcAl SPA
Zapraszamy do naszego wyjątkowego Medical SPA, 
w  którym o  Państwa dobre samopoczucie i  zdrowie za-
dba przyjazny i wykwalifikowany personel. W gabinetach 
wyposażonych w  specjalistyczny sprzęt, zaproponujemy 
wszechstronne terapie z zakresu balneoterapii, hydrotera-
pii, kinezyterapii, laseroterapii, fizykoterapii, termoterapii 
oraz magnetoterapii.
Oferujemy intensywną i  profesjonalną rehabilitację oso-
bom z  zespołem przeciążonego kręgosłupa, połączoną 
z kompleksową odnową biologiczną całego organizmu.

ReSTAuRAcjA
W elegancko urządzonej restauracji, nasi Goście zaspokoją 
swoje najbardziej wyszukane potrzeby kulinarne.
Restauracja BUKOWA to przytulne, kameralne miejsce 
gdzie sztuka kulinarna łączy się z profesjonalną obsługą.
Myśląc ze szczególną uwagą o podniebieniach naszych Go-
ści proponujemy wyśmienite, regionalne potrawy i sezono-
we menu. Większość produktów to nasze własne wyroby.

pełnia SMaKu
Szef Kuchni p.Krzysztof Mielcarek osobiście dba o zaspo-
kojenie nawet najbardziej wyszukanych gustów.
Hołdujemy idei Slow Food wierząc, że powolne celebrowa-

nie posiłków sprzyja ogólnemu, dobremu samopoczuciu. 
Serwujemy potrawy przyrządzane z naturalnych składni-
ków przy użyciu najnowszych metod przygotowania dań, 
co pozwala wydobyć pełnię ich smaku. Atmosfera, która 
towarzyszy jedzeniu sprzyja relaksowi i odprężeniu.

KucHnia regionalna
W naszej restauracji zgodnie z ideą wykorzystania poten-
cjału tkwiącego w tradycji kulinarnej naszego terenu ser-
wujemy dania kuchni regionalnej. Jesteśmy członkiem 
projektu Dolnośląski Szlak Kulinarny-Smaki Dolnego 
Śląska. Naszych unikatowych specjałów możecie Państwo 
skosztować zarówno w Restauracji Bukowa, jak i podczas 
licznych festiwali i konkursów kulinarnych.

Hotel Bukowy Park
Twoje miejsce w centrum uzdrowiska

ul. Parkowa 11, Polanica-Zdrój
www.bukowypark.pl
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Kojarzony jest Pan z Teleexpressem. Z drugiej stro-
ny… 25 lat pracy w jednym miejscu, nie nudziło się 
Panu?
Nigdy nie nudziła mi się praca ogólnie w telewizji, bo za-
wsze dzięki otwartej formule, trochę autorskiej, mogłem 
explorować formuły, które są mi bliskie, np poczucie hu-
moru (uśmiech).

Pan ma poczucie humoru? (uśmiech).
Tak właściwie to nie mam, ale tam musiałem udawać 
(śmiech).

Jest Pan po szkole aktorskiej, także umiejętności na-
byte się przydały.
Tak. A  tak na serio, bardzo lubię prowadzić programy, 
kiedyś telewizyjne, ale teraz żyjemy w  takiej epoce, że 
również internetowe. Lubię słuchać ludzi, zadawać pyta-
nia…ogólnie lubię ludzi! Zawsze jestem pozytywnie na-
stawiony, nie zakładam nigdy złej woli rozmówcy, może 
jestem w tym trochę naiwny, ale to właśnie wyniosłem 
z domu.

A jakby Pan określił dom, w którym Pan się wycho-
wał?
Ojciec-pisarz, dziadek-profesor leśnictwa, autor atlasu 
grzybów polskich, a babcia była nauczycielem dzieci opóź-
nionych w rozwoju-była bardzo dobrą kobietą…myślę, że 
otwartości na innych ludzi najbardziej nauczyłem się właś-
nie od niej.

To właśnie to spowodowało, że angażuje się Pan 
w różnego typu akcje w domach seniora?
Myślę, że tak, ale niestety tą działalność musiałem za-
wiesić ostatnimi czasy, choć myślę, że właśnie tej grupie 
społecznej powinniśmy poświęcać dużo więcej uwagi. 
Tam są ludzie często w pełni sprawni umysłowo, i mają 
takie same potrzeby jak i my, tzn. chcą mieć towarzystwo, 
chcą z kimś pogadać. Osoby zajmujące się tą grupą spo-
łeczną opowiadają mi, że dla nich istotnym i brakującym 
elementem jest wolontariusz, który wyjdzie ze starszym 
człowiekiem na spacer, posiedzi na ławce, po prostu po-
będzie. Niektórzy seniorzy mają problem ze wzrokiem, 
w tym również z czytaniem. W związku z tym postanowi-
liśmy, że zorganizujemy spotkanie dla tych osób ze zna-
nymi, ciekawymi ludźmi. Bywał u nas Marian Opania, Te-
resa Lipowska, Krzysztof Ibisz i wielu wielu innych. I nie 
chodziło o występ artystyczny, tylko o zwykłą rozmowę 
i integrację.
Boi Pan się starości?
Szczerze Panu powiem, że w ogóle o tym nie myślę. Sta-
rość potrafi być przykra, obserwujemy przecież ludzi, 

którzy niedołężnieją na starość. Często słychać opinie, 
że Bóg starości to nie wymyślił, bo coś tu nie gra. Nikt 
nie chciałby być niedomagający, nie w pełni sił fizycz-
nych czy mentalnych. Natomiast jestem tak zajętym 
człowiekiem, że nie mam czasu myśleć o swojej staro-
ści.

Jest Pan zajęty, dlatego że sam szuka Pan nowych 
wyzwań, czy dlatego, że inni organizują Panu czas? 
Wg Briana Tracy, postawienie celów to też jest duża 
sztuka, i nie każdy to potrafi.
Moja żona jest coachem, czasami razem ustawiamy 
sobie cele, określając co jest priorytetem, i  co z  tego 
wynika. Natomiast jestem przyzwyczajony do dużej 
aktywności, do dywersyfikacji działań. Dawno temu 
zdecydowałem, że nie chcę być zdany tylko na jedną 
dziedzinę, ale mieć 2 a nawet 3 nogi biznesowe. Świat 
tak szybko biegnie do przodu, a  na to jak się jeszcze 
nałoży polityka, to bez dywersyfikacji możemy nie po-
radzić sobie.

Mówi się, że tam gdzie drzwi się zamykają, okno 
się otwiera… to tak w nawiązaniu do Pana odejścia 

  Lubię

luDZI
Maciej Orłoś

roZMAWiAł: RaDosŁaw TRacZ
ZdJęciA: aRcHiwum m.oRŁosia

Niektórzy nie odkrywają swojej 
pasji w odpowiednim  

momencie…

„
„

Fot. G. Bugajny\
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z TVP. Czasami wydaje nam się, że świat się zawalił, 
ale z perspektywy czasu, dziękujemy losowi za taki 
obrót sprawy.
O tym co Pan mówi opowiada polski film „Plan B”. Tam jest 
to zakropione historią miłosną, ale tak właśnie jest w ży-
ciu, również moim. Zamknęły się jedne drzwi, a otworzyło 
się okno.

Miał Pan wtedy wrażenie świeżego powiewu?
O tak! Oczywiście ta zmiana miała i ciemne i jasne strony, 
ale tych jasnych jest dużo więcej.

Gdy dzieje się coś złego w życiu, stara się Pan zakli-
nać rzeczywistość, doszukując się jedynie dobrych 
stron danej sytuacji, czy te negatywne stara się Pan 
rozwiązywać w jakiś sposób?
Po pierwsze staram się myśleć pozytywnie…to nie znaczy, 
że nie miewam czarnych myśli. Ale od kiedy pamiętam, 
byłem optymistą i prawdopodobnie to mi w bardzo wielu 
rzeczach pomogło. Pozytywne nastawienie, pozytywne 
myślenie, nieświadoma często pozytywna wizualizacja, 
taka wewnętrzna pewność, że będzie dobrze. Ale z drugiej 
strony jestem ciężko pracującym człowiekiem, czasami na-
wet łapię się na tym, że za dużo się dzieje i wtedy zapala się 
czerwona lampka. Bo gdy za dużo się dzieje, jest szansa, 
że nic nie zakończymy dobrze i na czas, bo wszystko bę-
dzie po łepkach. Dodatkowo nakłada się na to fakt, iż je-
stem znanym człowiekiem i to z  jednej strony jest super, 
ale z drugiej mogłoby zaburzyć moją czujność w zakresie 
bycia przygotowanym do zadania. Oczywiście nie mam ta-
kiego myślenia, ale muszę sobie przypominać, żeby tak nie 
myśleć.

Z  brakiem profesjonalizmu nie ma Pan raczej 
problemu, zauważyłem to w  momencie kiedy za-
częliśmy rozmowę, rozpoczął Pan od zapytania, 
ile potrzebujemy czasu, gdyż musi się Pan przy-
gotować do zadania jakie przed Panem. Podob-
nie było, gdy miał Pan prowadzić galę z  okazji 
50-lecia TVP… oznacza to, że nie wystarczy być 
utalentowanym w  jakiejś dziedzinie, trzeba być 
przygotowanym.
Kiedyś mnie ktoś zapytał, dlaczego robię chałtury, na co 
zapytałem, jak definiujemy chałturę… i wyszło na to, że nie 
robię chałtur. Nie wyobrażam sobie, nawet przy najwięk-
szej zajętości, jeśli jadę gdzieś gdzie mi płacą, kolokwialnie 
mówiąc, aby odwalić robotę. To musi być 0-1, albo wiesz 
o czym mówisz albo nie, albo jesteś przygotowanym albo 
nie. To samo dotyczy szkoleń,

W tym też się Pan realizuje?
Prowadzę szkolenia i warsztaty z zakresu mówienia do ka-
mery, wystąpień publicznych, często szyte na miarę, w za-
leżności od potrzeb. Robię to od 20 lat.

Mówienie to jest Pana pasja? Kiedy wychodzi Pan na 
scenę, mając poczucie zainspirowania drugiego czło-
wieka, jest Pan spełniony?
Tak, i ciągle pracuję nad tym, żeby być coraz lepszym.

A jak to wyglądało jak był Pan w szkole podstawowej?
To była jakaś masakra! (śmiech).

To co się stało, że tak się stało, jak jest dzisiaj?
To jest w ogóle jakiś chichot historii, gdyż w szkole pod-
stawowej, czy nawet średniej byłem najbardziej zestreso-
wanym człowiekiem jakiego znałem. Nawet w przedszko-
lu, kiedy przychodził Mikołaj i  trzeba było powiedzieć 
wierszyk, ja byłem jedynym dzieckiem, które nie było 
w stanie wydusić słowa…więc dawali mi tą paczkę od Mi-

kołaja w drodze wyjątku. (śmiech). Oczy mi wychodziły na 
wierzch, bladłem, byłem bliski zemdlenia. Nagle ni z tego, 
ni z  owego, jako uczeń 5.klasy, dostałem zatrudnienie 
w dubbingu.

Co to znaczy ni z tego, ni z owego?
Kiedyś przyszedł do naszej klasy dyrektor szkoły, wraz 
z przedstawicielami Studia Opracowań Filmów w Warsza-
wie i poinformował, że szukają dzieci do pracy w dubbingu 
przy filmach dla młodzieży. Tak znalazłem się na castingu, 
który przeszedłem i zacząłem podkładać głos pod główne 
role w  filmach. W  ten sposób zarobiłem swoje pierwsze 
pieniądze w życiu. Wtedy być może zacząłem przełamywać 
swoje wewnętrzne opory, bo nie było wyjścia. Potem zagra-
łem w filmie „Kazimierz Wielki”, rolę młodego Kazimierza 
Wielkiego. Następnie szkoła średnia zaczęła mnie wysyłać 
na konkursy recytatorskie i tam mi całkiem nieźle szło. Po-
tem chciałem być reżyserem filmowym, ale okazało się, że 
to są studia podyplomowe, więc poszedłem na aktorstwo! 
(śmiech). Jak ja wtedy wytrzymałem ten potworny stres 

związany z  egzaminami, nie wiem. Ale zdałem za pierw-
szym razem.

Janusz Gajos za 4. czy 5…
Olbrychski w  ogóle nie zdał… i  to nie chodziło o  to, aby 
wystąpić przed komisją, ale jaką komisją!

Pamięta Pan, kto był w komisji?
Oczywiście, że pamiętam: Bardini, Łomnicki, Świderski,… 
Zofia Rysiówna, Ryszarda Hanin, Aleksandra Śląska, Zofia 
Mrozowska, Gustaw Holoubek, Wojciech Siemion, Andrzej 
Szczepkowski…takie towarzystwo. Więc ja się przez te lata 
hartowałem! (uśmiech). Paradoks polega na tym, że taki 
zestresowany człowiek jak ja, potem idzie do telewizji i pro-
wadzi programy.

Telewizja to przypadek, czy Pan celowe działanie?
Nawet mi to przez myśl nie przeszło. Po prostu ludzie, któ-
rzy mnie znali ze szkoły teatralnej, wiedzieli, że potrzebują 
nowych twarzy do telewizji, zresztą wcześniej startowałem 
do innego programu telewizyjnego w tym samym budyn-
ku, na pl. Powstańców, który się nazywał Obserwator, do 
którego przeszedłem zdjęcia próbne, ale okazało się, że 
program zdjęli z  anteny i  po paru miesiącach ktoś sobie 
o mnie przypomniał i jakoś zaskoczyło… oczywiście przy-
szedłem zupełnie z  innego świata, musiałem się nauczyć 
pisania tzw. białych, czyli tekstów prezentera, mówienia 
a nie grania. Tam miałem wielu wspaniałych ludzi, którzy 
prowadzili niejako mnie za rękę.

„jestem przyzwyczajony do dużej 
aktywności, do dywersyfikacji 

działań.

„
„

Początki pracy w TVP

m.orłoś, a.więdłocha plan programu okiem orłosia
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Będąc z Teleexpressem tyle lat w czubie oglądalno-
ści, można bez wątpienia powiedzieć, że odniósł Pan 
sukces, ale nie byłoby tego, gdyby nie ludzie, którzy 
stali za Panem, mentorzy, nauczyciele…podobnie 
jest w życiu, czy w biznesie. Nie masz mentora, sam 
sobie nie poradzisz.
Tam było na tyle dobrze, że nie byłem zdany jedynie na sie-
bie, jak to jest w biznesie np. Więc ten mój początek nie był 
dokładnie taki samotny.

Zawsze zastanawiałem się, co Pan robił resztę 
dnia…15 minut Pan pracował, a co potem? (uśmiech).
(śmiech). To nie jest tak, jak Pan myśli. Teksty zapodane przez 
innych najpierw musiałem niejako przepuścić przez siebie, za-
nim je przekazałem widzowi. Wie Pan, że nigdy nie spotkałem 
osoby, która by pisała tak, żebym nie musiał tego poprawić na 
swoją nutę? To nie jest oczywiście żadna krytyka. Wracając do 
Pana pytania, praca moja nie polegała na tym, że przychodzę 
na 17:00, odczytuję wiadomości i koniec.

Jakby Pan zdefiniował słowo pasja? Czy zgodzi się 
Pan, że to jest słowo-klucz do sukcesu?
Pasja to jest zainteresowanie jakimś obszarem rzeczywi-
stości, które dominuje w życiu danego człowieka i wszyst-
kie jego myśli i działania zaczynają prowadzić w stronę tego 
co go kręci, naprawdę kręci. Najlepiej jest, kiedy pasja staje 
się zawodem. Wtedy wszystko się zgadza i każdemu życzę 
takiego układu.

Myśli Pan, że każdy jest w stanie robić to, co jest jego 
pasją?
Niestety nie, i to z różnych powodów. Niektórzy nie odkry-
wają swojej pasji w odpowiednim momencie…

… może nie potrafią, bo w  szkołach nas tego nie 
uczyli. Pamiętam, jak mnie ściągano w dół mówiąc, 
że jestem marzycielem!
Zgadza się, chyba że trafi się jakiś nauczyciel…z  pasją. 
(uśmiech). Nauczyciel z pasją i z umiejętnością przekazy-
wania wiedzy może wręcz zarazić swoją pasją innych. Tak 
często jest w przypadku nauczycieli historii, na lekcjach 
których uczniowie słuchają z otwartą buzią.

Co kręci Orłosia? Wystąpienia publiczne, wpływanie 
na innych ludzi?
Nie tyle wystąpienia, co komunikacja. Zacząłem drążyć ten 
temat i żałuję, że nie studiowałem psychologii (uśmiech).

Doświadczył Pan hejtu?
Tak. Nie ma chyba osoby publicznej, włączając w to papieża 
Franciszka, który by tego nie doświadczył.

I jak Pan na to reaguje?
Najlepszy sposób, nie czytać tego i się tym nie infekować, 
bo z tego nic nie wynika. Naprawdę! Z hejtu nic nie wynika, 
to w ogóle się nie przekłada na rzeczywistość. maciej orłoś z żoną joanną.

 Gala wiktory 2011 Fot. Radek Piłat
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A jakie słowa definiują Macieja Orłosia?
Myślę, że: grzeczny, uprzejmy, otwarty na innych, burzący 
bariery, z poczuciem humoru.

To może powinien Pan być dyplomatą? Może jest Pan 
stworzony, aby być ambasadorem?
Być może… ale poza wszystkim, nie stać mnie na to! 
(uśmiech).

A co robiłby Pan mając więcej wolnego czasu?
Gdybym mógł, częściej grałbym w  tenisa, może poszed-
łbym w golfa. Bardzo lubię narty i oczywiście, uwielbiam 
rower.

Przeprowadzał Pan wywiady z  ciekawymi ludźmi, 
które najbardziej zapadły w pamięć? Widziałem wy-
wiad z dziewczynami ze Spice Girls, i przyznam, że 
byłem nieco zażenowany ich zachowaniem.
Myślę, że to było celowe działanie, zgodne z ich wizerun-
kiem w tamtym czasie. Natomiast poza Space Girls, było 
mnóstwo innych. W czołówce umieściłbym wywiad z moją 
ulubioną aktorką, Meryl Streep, w której kiedyś nawet się 
lekko podkochiwałem (uśmiech).

Powiedział Pan jej o tym?
Nie. Mieliśmy 20 minut rozmowy przy okazji filmu 
„Marvin’s room”. Film w gwiazdorskiej obsadzie, z Leonar-
do di Caprio i z Diane Keaton, z którą zresztą również zro-
biłem wywiad. Pamiętam bardzo dobrze wywiad z Billem 
Gatesem, który był wtedy dla mnie zupełnie z innej plane-
ty, z innej bajki, z innego świata. Musiałem się mocno przy-
gotować. To był 1996 rok, a ja miałem rozmawiać z gościem 
o informatyce! To był dla mnie kosmos!
Bardzo ważny był dla mnie wywiad z Jimem Jarmuschem, 
który był moim ulubionym reżyserem filmowym. To było 
spotkanie załatwiane tzw. prywatnymi kanałami. Dwu-
godzinny wywiad na Manhattanie. On się w to wciągnął, 
otworzył się… i to się nie nagrało. Nie powstał z tego pro-
gram, tylko dźwięk się nagrał, także opublikowałem to 
w dzienniku „Życie” i w książce.
Były jeszcze wywiady z  Joe Cockerem, Anthonym Hop-
kinsem, Mickiem Hucknallem i  Michaelem Hutchencem 
z INXS, na rok przed jego śmiercią. Był tez ciekawy hardko-
rowy wywiad z Tiną Turner w Moskwie (uśmiech)… z Nicole 
Kidmann w Wenecji, z Anthonym Quinnem w Nowym Yor-
ku. Był jeszcze niezapomniany Ray Charles, który przyjechał 
do studia na Woronicza i tam miał mini recital. Ja miałem 
go zapowiedzieć i potem zrobić z nim wywiad. Ray miał już 
wtedy swoje lata… do tego wypił sobie lampkę wina… czy 
dwie. Jak wiemy, nie widział, i do tego kuśtykał… patrzyłem 
na tę sytuację i zastanawiałem się, czy ja w ogóle z nim zrobię 
wywiad? Czy on coś powie? Po czym okazało się, że rozmowa 
wyglądała, jakbyśmy znali się od lat, otwarty umysł, recital 
niesamowity… po prostu geniusz!

I tu zróbmy: cdn!
Dobrze, cdn!

Maciej orłoś
Ur.16/07/1960 w Warszawie).
Polski aktor filmowy i telewizyjny, dziennikarz. W latach 
1991–2016 prezenter TVP, w latach 2016-2018 związany 
z WP], gdzie prowadził programy Dzieje się i Orłoś kontra. 
Najbardziej kojarzony z programem Teleexpress. Obecnie 
prowadzi szkolenia z zakresu wystąpień publicznych. 
Prywatnie szczęśliwy mąż oraz ojciec 4 dzieci. Odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008). 
oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014).

m.orłoś, B.chmielowska-olech 
opole 2012. Fot. maciej cyran
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KuRAcjA
 w górach

W malowniczo położonej miejscowości Świeradów-
Zdrój, w otoczeniu urzekającej przyrody oraz obfitującej 

w źródła wód leczniczych przyrody Gór Izerskich, 
otworzyliśmy dla Państwa Hotel Buczyński **** 

Medical&SPA, nasz drugi już w tym karkonoskim 
kurorcie tego typu obiekt czterogwiazdkowy. 

Zapraszamy do Hotelu **** w Świeradowie Zdroju.
Nasz hotel oferuje Państwu noclegi w  bogato wyposażo-
nych pokojach o  wysokim standardzie oraz posiłki w  re-
stauracji, która serwuje wyborną kuchnię. U  nas w  kom-
fortowych warunkach skorzystacie z  szeregu zabiegów 
leczniczych w hotelowej strefie Medical oraz zrelaksujecie 
się i zregenerujecie w SPA.
Hotel Buczyński **** Medical&SPA otworzyliśmy w stycz-
niu 2016 roku. Powstał m.in. dlatego, by sprostać rosną-
cemu zainteresowaniu usługami oferowanymi przez drugi 
prowadzony przez nas obiekt – Park Hotel **** KUR & SPA 
znajdujący się w  sercu kurortu Świeradów-Zdrój. W  obu 
naszych placówkach, które charakteryzują się urokliwym 
położeniem i najwyższym standardem wykończenia obiek-
tu, piękne tradycje uzdrowiskowe łączą się z nowoczesnoś-
cią zdobyczy współczesnej medycyny i kosmetologii. Kon-
tynuujemy i  pielęgnujemy zwyczaje, którymi od wieków 
wyróżniają się miejscowości uzdrowiskowe, w  tym Świe-
radów-Zdrój – umożliwiamy naszym Gościom obcowanie 
z naturą, proponujemy im sprawdzone i znane od pokoleń 
zabiegi lecznicze. O najwyższą jakość obsługi troszczą się 
osobiście właściciele, do których należą oba hotele – rodzi-
na Państwa Buczyńskich.
Hotel Buczyński **** Medical&SPA to noclegi w komforto-
wych warunkach, bogata oferta SPA&wellnes oraz piękno 
okolicznej przyrody.
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Parafrazując cytat z kultowego filmu-Vabank, zapy-
tam: Co tam w Państwie Zaorskim?
(uśmiech) Bez większych zmian…i  to jest dobre. Pracuję 
jako reżyser i  scanarzysta. Zrezygnowałem z  produkcji. 
Uznałem to jako pewien konflikt wewnętrzy…trudno sie-
dzieć na dwóch stołkach jednocześnie. Bo to, czego wy-
magam jako reżyser, jest sprzeczne z tym, czego wymaga 
producent. I gdzie iść na kompromis?
Zrobiłem doktorat i  wykładam w  Akademii Teatralnej 
w  Warszawie, na wydziale reżyserii i  na wydziale aktor-
skim. To dla mnie jest ważne, gdyż mam kontakt z młody-
mi ludźmi. Jednak kino ewoluuje i teraz mam poczucie, że 
jestem „na bieżąco”, bo…i tutaj się sport we mnie odzywa, 
same nazwiska nie grają. Prowadzę dosyć czynne życie.
Spotykamy się w  Wałbrzychu, podczas Festiwalu Reży-
serii Filmowej, na którym pokazałem swój ostatni film 
„Pokolenia”, który jest hybrydą pomiędzy dokumentem 
a  fabułą. To również jest w  pewnym sensie hołd tym 
wszystkim reżyserom, którzy zrobili filmy we Wrocławiu, 
ich wpływ na kino polskie. Jak zobaczy Pan film „Zimna 
Wojna”Pawlikowskiego, który przecież dojrzewał w Lon-
dynie, to tam również widać wpływy szkoły polskiej, kina 
niepokoju moralnego. Dzisiaj jest o  tyle wygodniej, że 
nie ma cenzury. Kiedyś trzeba było tą cenzurę oszukać, 
wyprowadzić w pole rozmaitymi metaforami, symboliką 
pewną.

Cenzura to jedno, ale życie w poprzedniem systemie, 
to drugie. Pozwolę sobie przytoczyć sytuację, kiedy 
jedzie Pan z Panem Pieczką, i zatrzymuje Was mili-
cjant. Chcąc wylegitymować Pana, widzi że brakuje 
pieczątki w  dowodzie, przeładowuje broń…i  nag-
le zmienia się sytuacja, kiedy milicjant rozpoznaje 
Pana Pieczkę, zaczynając mu bić pokłony jako jego 
bohaterowi-Gustlikowi. I  wtedy Pan Pieczka mówi, 
stając w Pana obronie: Odwal się Pan od tego Pana. 
I dzięki temu udało Wam się wyjść bez szwanku.
A tak. Miała taka sytuacja miejsce podczas kręcenia „Matki 
Królów”. Wtedy był stan wojenny, a dokumenty były waż-
niejsze niż człowiek. Jak telewizja się jeszcze nie rozwinęła, 
to kino było „bogiem”. W momencie, kiedy kręcili film, tłu-
my się zjawiały, bo zobaczyć aktora na żywo, było niesamo-
witym doznaniem. Potem to spowszedniało.

Może Pan określić siebie bardziej jako pozytywnie 
myślącego czy twardo stąpającego po ziemi?
Nigdy tak nie ma, że jest constans. Z każdym tak jest, że 
jest góra i dół. Czasami jesteśmy w euforii, bo coś się speł-
niło, a potem spadamy w dół. Dla każdego człowieka są lep-
sze i gorsze dni. Ważne jest tylko, żeby o tym wiedzieć i się 
nie przejmować… bo przecież po burzy zawsze wychodzi 
słońce.

W jednym z wywiadów nazwał Pan dzisiejszy świat, 
jako ‚świat bez głowy’. Proszę to rozwinąć.
Myślę, że my-Europejczycy, nie do końca zdawaliśmy so-
bie sprawę, co oznaczało zaatakowanie wież WTC w 2001 
roku. Największe imperium na świecie zostało zaatako-

wane na własnym terytorium, po raz pierwszy w historii. 
Od tego momentu świat się zrobił zupełnie inny. Proszę 
zwrócić uwagę, że samolot, który jest najszybszym środ-
kiem przemieszczania się, już właściwie takim nie jest. 
Dzisiaj trzeba, z powodu kontroli być na lotnisku 2 a nawet 
3 godziny przed odlotem, a sam lot trwa godzinę, czy pół. 
Kiedyś nie czułem niebezpieczeństwa, a dzisiaj mam oba-
wy, bo wzrosły nastroje szowinistyczne, nacjonalistyczne, 
ksenofobiczne, nie wyłączając niestety naszego kraju. Tego 
kiedyś nie było. Ten hejt, który się wylewa z internetu jest 
niesamowity.

Może dlatego, że kiedyś nie było internetu i nie było 
za czym się schować?
Myślę, że tak. Natomiast poziom wulgaryzmu jest nie do 
opisania. Każdy jest zdrajcą, wrogiem, k…itd, itp. A czy to 
nie jest schizofrenia? Kiedyś robiłem film o Emanuelu Oli-
sadebe, Nigeryjczyku, który dostał polskie obywatelstwo. 
W tym filmie dokumentalnym, miałem materiały, jak pod-
czas meczu Polonii Warszawa z  Zagłębiem Lubin, był on 
obrzucany bananami i przy tym słownie robiono z niego 
małpę. Rok później ci sami ludzie kochają go, bo strzelił 2 
bramki w meczu z Ukrainą, w Kijowie. Czy to nie jest jakaś 
schizofrenia? Przecież rok wcześniej był wrogiem narodu 
polskiego! To jest dla mnie dziwne, jak ludzie potrafią tak 
płytko myśleć, że jeden głupek coś krzyknie, a  reszta za 
nim powtarza.

Czy to dlatego, że dzisiaj nie mamy autorytetów? 
Opowiada Pan o  Holoubku, czy Głowackim, jako 
swoich autorytetach, a co młodzi dzisiaj mają powie-
dzieć?
Problem polega na tym, że zwalczające się strony próbują 
oczernić siebie nawzajem, a nie wybudować siebie samych.

Życie 
         powinno być rozmową

…gdybym nie był reżyserem i miał niezależność 
finansową, pewnie zostałbym podróżnikiem

roZMAWiAł: RaDosŁaw TRacZ

Janusz Zaorski
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Ma Pan receptę na ten stan rzeczy?
Oczywiście, że mam. Trzeba by zacząć od zmian w szkolni-
ctwie. Zacznijmy rozmawiać więcej w szkole, w domu a nie 
robić testy polegające na wyborze pomiedzy a,b,c i d. Mnie 
brak jest rozmowy. Uważam, że film powinien być rozmo-
wą. Życie powinno być rozmową…to może powinien być 
tytuł naszego spotkania.(uśmiech) Dlatego jeżdżę za fil-
mem, bo jestem ciekaw, być może jest w Wałbrzychu czy 
Parzęczewie Dolnym jakaś duszyczka i chce mi zadać py-
tanie, które ją nurtuje po obejrzeniu filmu. Nie można być 
facetem, który egoistycznie, egocentrycznie podchodzi do 
świata, że tylko on, on i on się liczy. Trzeba słuchać innych, 
na co mają ochotę, co im się przejadło. Właśnie wtedy tra-
fiamy swoimi filmami, kiedy wyczuwamy widownię. I nie 
mam tu na myśli publicystyki. Mam na myśli pewien sza-

mot bohatera, który znalazł się w patowej sytuacji i nie wie 
jak z niej się wyplątać. To są sytuacje bliskie wielu ludziom. 
Ludzie potrzebują rozmowy, ale dzisiaj rozmowa to…smsy.
Mam trudności z młodym pokoleniem, polegające na tym, 
że mówię do studentki wydziału aktorstwa:”wie Pani, proszę 
zagrać tak jak Merlin Monroe zagrała w ‚Pół żartem, pół se-
rio’,…ale ja nie oglądałam-odpowiada studentka. No dobrze, 
to tak jak w książce takiej a takiej-no nie czytałam, no to jak 
w sztuce która jest na deskach tego teatru-nie widziałam…
Ja mówię: czy ja mam Pani pokazać, jak to Pani ma zagrać? 
Przecież to byłby Pani koniec, ale i mój również!”

To jest to, o czym mówił Pan w jednym z wywiadów, 
że na talencie nie można zbyt długo pojechać, trzeba 
mieć jeszcze przygotowanie.
Ależ oczywiście. Talent to nie wszystko. Potrzebna jest wiedza.

Profesjonalizm.
Absolutnie tak. Może to zabrzmi brutalnie, ale młode po-
kolenie wierzy, że w  telefonie komórkowym ma wiedzę 
o wszystkim. Gdy chodziłem do szkoły, w zeszycie do ra-
chunków, na ostatniej stronie miałem tabelkę ile jest 4#4, 
5#5…i zbudzony w nocy, musiałem znać odpowiedź. Teraz, 
po co? Przecież mamy kalkulatorek! Po co się uczyć, kiedy 
była bitwa pod Grunwaldem, czy pod Płowcami, skoro ja to 
znajdę. Ale w trakcie rozmowy, trzeba od razu mówić, a nie 
tracić kilkanaście sekund!

‚…a kiedy nie masz ambicji, jesteś 
popychadłem. Skąd wietrzyk 

zawieje, tam Cię zaniesie. 
A żeby dobrze przeżyć życie, 
trzeba samemu decydować, 

a nie pozwalać, żeby inni za nas 
decydowali.’

„

„

sonia Bohosiewicz i janusz Zaorski
Premiera filmu „syberiada polska”

Zdj. studio69 - Konrad KoRGuL

janusz Zaorski, maria szabłowska
wielki test o polskim filmie
Zdj. studio69 - Konrad KoRGuL
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Czyli im łatwiej, tym gorzej.
Otóż to! I to jest jakieś pójście na niedobre skróty. To my 
powinniśmy ćwiczyć nasz umysł. Na czym polega twórcza 
praca? Na kojarzeniu różnych elementów, czasami ognia 
z wodą. Jak się szuka złota, to czasami się znajduje porcela-
nę, jak dowodzi historia. Dzisiaj niestety żyjemy w czasach 
tzw. szablonów, a nawet powiedziałbym, w czasach podrób. 
Coś udaje coś. Ale to potrafię niekiedy jeszcze zrozumieć, 
gdy nie stać na na oryginały.

Jeśli kogoś nie stać, to pół biedy, ale jeśli ktoś się nie 
stara, żeby było go stać, to już jest smutne.
To jest naganne! To jest zmierzch ambicji, a kiedy nie masz 
ambicji, jesteś popychadłem. Skąd wietrzyk zawieje, tam 
Cię zaniesie. A żeby dobrze przeżyć życie, trzeba samemu 
decydować, a nie pozwalać, żeby inni za nas decydowali.

Mam przeświadczenie, nie wiem czy się Pan ze mną 
zgodzi, że ludzie, którzy mają/mieli kontakt ze spor-
tem, wyrobili sobie dobre nawyki, czy to pracy u pod-
staw, czy konsekwencji w działaniu…
Oczywiście, że tak!.Poza tym sport uczy pokory. Jeśli nie tre-
nowałeś, nie będzie wyników. Raz się może udać, ale w per-
spektywie kilku startów, nie ma mowy, żebyś wygrywał.

Ma Pan świadomość, że to już  30 lat od nakręcenia 
„Piłkarskiego pokera”?
Tak, tak. On wszedł 01.kwietnia na ekrany. 

W nawiązaniu do tej premiery, czy to prawda, że miał 
Pan coś wspólnego z transferem Jana Urbana do ligii 
hiszpańskiej?(uśmiech)
Nie. (śmiech), ale wiem do czego Pan zmierza. Mogę opo-
wiedzieć tą historię….jaka to była miła chwila. Premiera fil-
mu miała miejsce w Spodku katowickim, w którym zebrało 
się 10 tys ludzi, głównie oczywiście kibiców GKS-u Kato-
wice. Prowadzącym spotkanie był Andrzej Zydorowicz, 
którego ceniłem, jako komentatora, ale który nie wyczuł 
nastroju sali i zaprosił na scenę Gerarda Cieślika, związa-
nego z Ruchem Chorzów, znienawidzonym przez kibiców 
GKS-u. Na sali gwizdy. Andrzej Zydorowicz, aby wybrnąć 
z sytuacji, zapytał mnie o mój ulubiony klub. Wiedziałem, 
że jak powiem: Legia, zostanę zlinczowany, dlatego powie-
działem: Osasuna Pampeluna.

Dlaczego właśnie ten klub?
Czytałem sportową prasę i  ta nazwa mi się spodobała.
(uśmiech) Zapanowała cisza….po 5. dniach okazało się, 
że Jan Urban, z  Gónika Zabrze, przechodzi do Osasuny 
Pampeluna(uśmiech)…i  cały Śląsk, a  szczególnie kibice 
GKS-u myśleli, że ja maczałem palce w tym kontrakcie.
A co na to Pan Urban?
Powiedziałem mu to po latach, bardzo się śmiał, bardzo.

Skąd, Pana zdaniem wynika takie myślenie, aby na-
piętnować innych? Ukrywamy swoje kompleksy?
Kupą mości Panowie, w kupie siła. Myślimy, że jak przy-
łączymy się do czegoś większego, to nas nie ruszą. Po-

janusz Zaorski 
aleja Gwiazd - Gala odsłonięcia odcisków dłoni  

18 Festiwal Gwiazd w międzyzdrojach
Zdj. studio69 - ania mioduszewska FoToann
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kutuje również to jak byliśmy traktowani w  poprzed-
nim systemie. Pamiętam jak na wyjazd zagraniczny na 
festiwal filmowy, dostawałem 5$, za co mogłem kupić 
jedynie kawę. Koledzy z innych krajów stawiali coś w re-
stauracji, a  ja musiałem wychodzić, bo było mi głupio, 
że nie mogę się zrewanżować. To, że człowiek przywoził 
ze sobą suchą kiełbasę, bo w hotelu było zapłacone jedy-
nie śniadanie, a trzeba było chociaż jeszcze raz coś zjeść 
w  tym dniu, powodowało w  nas, że czuliśmy się gorsi. 
To się skończyło po 89. roku, ale jednak pewne postawy 
zostały.

To jest kwestia przeminięcia jednego pokolenia czy 
dwu?
Myślę, że tak. Widzę to np w pracy swojej. Obecnie pojawił 
się wysyp świetnych producentek filmowych. Dziewczyn, 
które ukończyły świetne studnia, pracują w  standartach 
europejskich, czy światowych. To nie są kierownicy pro-
dukcji, z namaszczenia, jak to było 20 lat temu. Bo wtedy 
taki człowiek jedyne co umiał, to zarządzać państwowy-
mi pieniędzmi, i wziąć ile wlezie dla siebie.To nie jest nic 
odkrywczego, ale Polacy byli zawsze zaradni. Zawsze było 
źle, zawsze był jakiś kryzys, czy to okupacja niemiecka, czy 
sowiecka. I w tych trudnych czasach my o wiele lepiej funk-
cjonujemy niż inne nacje. Natomiast jak jest normalnie, nie 
przywykliśmy do tego.

Czyli Polak dopiero się zmusza, jak jest pod ścianą?
Coś takiego jest, paradoksalnie.

A wracając do ‚Piłkarskiego pokera’…kultowa scena, 
w której Henryk Bista mówi: ‚Pani nie i jeszcze dłu-
go, długo nie!’ Skąd ten dialog?

Ten dialog to był tekst cerbera w klubie nocnym Casablan-
ca w Łodzi, do którego chodziliśmy podczas studiów. Obo-
wiązkowo trzeba było mieć marynarkę. Było lato, pobili-
śmy się z miejscowymi żulami. Było nas trzech. Ja miałem 
ranę na głowie i krew zalewała mi marynarkę. Mój kolega 
miał ‚jedynie’ koszulę z długim rękawem, natomiast dru-
gi kolega miał koszulę z krótkim rękawem. Ochroniarz jak 
nas zobaczył, powiedział: Pan tak, Pan nie, a  Pan długo, 
długo nie…bo nie mieli marynarek. I to mi zaległo w pa-
mięci i  jak robiliśmy z  Purzyckim film, powiedziałem, że 
ten dialog musi tam się znaleźć.

Czy jeszcze jakieś anegdoty z kręcenia tego filmu?
Wiele. W  tamtych czasach przyjaźniłem się z  piłkarzami 
a dzięki nim, z dziennikarzami sportowymi, którzy wiedzieli 
o przekrętach w piłce nożnej, ale nie mogli o tym pisać, bo 
cenzura zabraniała. Cenzura to wyrzucała, bo miał być czy-
sty obraz sportu w komunistycznym kraju… bo przecież to 
zachód jest zdegenerowany, to tam afery i korupcje. U nas 
wszystko czyste. Kiedy czułem, że PRL już gnije, pomyśla-
łem, że trzeba będzie zrobić film o piłce, pokazujący praw-
dziwe oblicze skorumpowanego kraju. Bo może o  piłce to 
cenzura mi puści, bo nikomu nie przyjdzie do głowy, że film 
o tematyce sportowej, to jest właśnie obraz chorego kraju. 
W związku z tym, tytuł roboczy był ‚Kocham piłkę’. Dopiero 
jak film był gotowy, zmieniliśmy tytuł na ‚Piłkarski poker’. 
Ja poprostu oszukałem wszystkich decydentów, że to jest 
film o szlachetności w sporcie itp.

Dzieci poszły w Pana kierunku?
Trochę tak. Jedna córka pracuje jako II ryżyser, natomiast 
druga, z  koleżanką z  Niemiec prowadzi festiwal Emigra, 
który odbywa się w Warszawie pod koniec października.

Miał Pan sytuacje życiowe bardzo ciężkie, z których 
trzeba było się podnieść?
Były takie sytuacje 2 w  życiu. Pierwsza, jak byłem dzie-
ckiem. Byłem bardzo chorowity, w wieku 7 lat ważyłem 17 
kg. Rodzice rozpaczali nad moim zdrowiem. Jeździłem po 
różnych sanatoriach, ale wiadomo, że trzeba mieć końskie 
zdrowie, żeby chorować. Na szczęście znalazł się jakiś le-
karz ze Szwajcarii, który postawił diagnozę, że to zapalenie 
limfatyczne i na szczęście okazało się, że to była słuszna 
diagnoza. Jakoś udało mi się wyjść z tego cało. Natomiast 
zawodowo miałem bardzo poważny kryzys. Było to zwią-
zane z filmem „Pokój z widokiem na morze”. To jest film 
o  tym, że młody człowiek staje na ostatnim piętrze wie-
żowca w celach samobójczych.

A tym wieżowcem był Pałac Kultury.
Tego niestety cenzura nie zaakceptowała. Pozwolili nam 
nakręcić, pod warunkiem, że scena nie będzie się dzia-
ła w  Warszawie. Przenieśliśmy to na wybrzeże. Centrum 
techniki okrętowej, niedaleko dworca w Gdańsku. Wszyst-
ko uzgodnione z  dyrektorem. Przyjeżdżamy 2 dni przed 
zdjęciami. Wcześniej daliśmy ogłoszenie w  prasie, że po-
trzebujemy tysiąc statystów, żeby byli i patrzyli, czy skoczy 
czy nie. Wchodzimy do tego pomieszczenia, okazuje się, 
że w  międzyczasie jest już inny dyrektor, który mówi do 
nas: „Wy robicie film w zespole X, Andrzeja Wajdy?” Tak. 
„W  tym zespole, który nakręcił antysocjalistyczny film 
‚Człowiek z marmuru’! Nie życzę sobie! Do widzenia!!!”

I co?
Nic. Pojechaliśmy z  operatorem na lotnisko, mijając pod 
budynkiem te 1000 osób czekających na zdjęcia, a my w te 
pędy do Warszawy, naradzić się z Wajdą, co robić? I to był 
dzień mojej klęski. Bo nie wiedziałem, czy nadal będę mógł 
robić filmy, czy mnie zatrzymają. To był mój upadek total-
ny jako reżysera. Przyjechaliśmy do Warszawy i… znalazło 
się rozwiązanie. Ja sfilmowałem inny wieżowiec od dołu, 
w  Łodzi zbudowaliśmy dekorację i  sfilmowaliśmy windę 
jadącą na 27,28,29 piętro, a  na dachach w  Gdynii filmo-
waliśmy to, co widać z góry. Potem pozostał tylko montaż-
…i film powstał.

Czyli, nie ma sytuacji bez wyjścia!
Nie ma sytuacji bez wyjścia!!!

A w drugą stronę, sytuacje, którymi był Pan mocno 
zbudowany?
Byłem bardzo zaskoczony, pozytywnie, że film ‚Jezioro bo-
deńskie’, wygrał festiwal w Locarno. Mało tego, dostał rów-
nież nagrodę, Jury Młodych. Jadąc tam, zastanawiałem się, co 
film, który najkrócej mówiąc, przedstawia walkę romantyzmu 
z pozytywizmem, i o naszych korzeniach i o przekleństwie by-
cia Polakiem, co on tam wniesie w życia sytych Szwajcarów? 
I  rozmawiałem z tymi młodymi ludźmi, którzy powiedzieli: 
Uświadomił Pan nam coś istotnego, bo gdyby nie numery 
rejestracyjne samochodów, nie wiedzielibyśmy, czy jesteśmy 
w Zurychu, Wiedniu czy Monachium. Wszystko się tak zuni-
fikowało, a Pan zrobił film, że trzeba mieć korzenie, że trzeba 

patrzeć indywidualnie, a nie tylko poprzez interes grupy.
Wie Pan jaka to była nagroda?

Nie.
Sztabka złota…oraz Grand Prix. Sztabkę dałem operato-
rowi, Witoldowi Adamkowi, który niewątpliwie na to za-
służył. Dodatkowo to był początek czegoś, co się skończyło 
rozwodem, bo żona nie mogła uwierzyć, jak ja mogłem dać 
komuś swoją sztabę złota.

I  po co Panu był tem film? Rozwalił Pana małżeń-
stwo. (uśmiech)
(śmiech) Widać słusznie.

A Pana wyjazd na Kubę?
Równie ciekawe doświadczenia.

Który to był rok?
Koniec lat 70. Prezentowaliśmy tydzień filmów polskich. 
Byli tam m.in Barbara Brylska, Gabrysia Kownacka, Cezary 
Morawski. Niesamowita przyroda, żadnych drapieżników. 
Może dlatego tam strajków nigdy nie było, bo wszystko 
samo rośnie, banany spadają na głowę…rum, tańce, fiesta 
cubana, a z drugiej strony nadopiekuńcza rola państwa. Re-
żyser, nieważne, czy robi film, czy nie robi, pobiera pensję. 
Ale obiad w hotelu kosztował tyle, co ich miesięczne wyna-
grodzenie. W związku z tym, my zapraszaliśmy codziennie 
innych kolegów-reżyserów, żeby sobie pojedli za darmo-
chę. Tam też miałem chwilę, kiedy poczułem się fatalnie. 
Zaprosili nas do domu filmowca, zrobili projekcję, na której 
było pokazane, jak kubańscy żołnierze, robią czystkę w An-
golii. Krew tryskała po seriach z ckm’u. Słabo mi się zrobi-
ło, i wyszedłem na zewnątrz, do parku. Okazało się, że to 
był cmentarz. Tylko ten cmentarz zupełnie inaczej wyglą-
da niż w Polsce, bo jest jasny, pogodny, cały z piaskowca. 
I  nagle widzę jak idzie kondukt i  gra orkiestra i  wszyscy 
tańczą bo kogoś żegnają. I wciągnęli mnie do tego tańca, 
i częstują mnie rumem, i jakiś podpłomyk. I ja wyszedłem 
z tej traumy związanej z wcześniejszą sytuacją, dzięki in-
nym Kubańczykom.

Jeszcze miał Pan inne doświadczenie w  windzie 
(uśmiech)
A tak. Dwie Kubanki. W duchu walki z bezrobociem, jedna 
zatrudniona do naciskania przycisku dla jadących w  dół, 
a druga w górę(uśmiech) Kompletna paranoja. Ja tą sytua-
cję opowiadałem Tadeuszowi Konwickiemu, mówiąc, że to 
jest niczym z jego Małej Apokalipsy. Tam było 5 rodzajów 
pieniędzy: dla miejscowych, którzy pracują w państwowych 
zakładach, dla miejscowych, którzy prywatnie pracują, dla 

…Bo istotne jest, aby zawsze 
stawiać sobie jakieś nowe 

wyzwania!’

„

„
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krajów demokracji ludowej, dla ZSRR i dla Kubańczyków, 
którzy przyjeżdzają z powrotem. Zawsze Cię oszukają na 
tych wymianach banknotów. Mało tego, musisz mieć upo-
ważnienie.

W jakim celu?
Żeby móc wydawać pieniądze.Kraj nieprawdopodobnych 
kontrastów, ale ludzie pogodni, życzliwi.

A  windy normalych rozmiarów?(uśmiech) Ile osób 
mieściło się w windzie?
Poza tymi windziarkami, jedynie 2, gdyż jedna z tych Pań 
była sporych rozmiarów.

Czy ma Pan niespełnione marzenia?
Tak. Nie byłem na Maracanie.

A jakie cele przed Panem? Skończył Pan dopiero 70 
lat!
Myślę, że sporo już zrobiłem, a jak coś się jeszcze przyda-
rzy, jestem otwarty. Żyję aktywnie, chodzę często do kina, 
do teatru, na wystawy. Pracuję jeszcze nad jednym filmem, 
ale o tym narazie cicho sza. Jestem w takim momencie ży-
cia, kiedy już nic nie muszę. 

Bardzo podobało mi się, gdy kiedyś Pan powiedział, 
że szuka takiej sposobności, aby w tym co robi złapać 
się samemu na haczyk, czyli aby się czymś nowym za-
inspirować, bo jak się pracuje bez pasji, to lepiej to 
rzucić w cholerę.
Coś w tym jest, Tak, tak!

Ale ogromna ilość osób nie lubi swojej pracy.
Zastanawiające jest, jak dużo osób marzy o  weekendzie 
(uśmiech)

I gdzie mamy szukać inspiracji?
W  sobie!!! Dla ludzi starszych są uniwersytety trzeciego 
wieku, zrobienie prawa jazdy, nauka języka…

Najczęściej pracował Pan z  Panem Marianem Opa-
nią. Dlaczego właśnie ten aktor?
Jestem z nim zżyty, dlatego, że on studiował z moim star-
szym bratem Andrzejem. Jeszcze był tam Janek Englert. 
Ja ich podpatrywałem i nie było tego, że musimy się siebie 
nauczyć. Potem oczywiście jest ciekawość, jak zagra inny 
aktor. Nawet kiedyś kolega mi zarzucił, po co wybrałem 
tego aktora, skoro tamtem mógłby to spokojnie zagrać. 
Ale problem był w tym, że ja wiedziałem, jak tamten to by 
zagrał, a chciałem czegoś innego, nieprzewidywalnego. Bo 
istotne jest, aby zawsze stawiać sobie jakieś nowe wyzwa-
nia!

Czyli ciekawość…
Tak, gdybym nie był reżyserem i miał niezależność finanso-
wą, pewnie zostałbym podróżnikiem.Uwielbiam poznawać 
inne kraje, innych ludzi. Zawsze mam taką zasadę, że jem 
i piję to co miejscowe.

Opowiadał Pan, że jeżdżąc w rodzinne strony żony, 
w okolice Lublina, zawsze wybierał inną drogę.
To jest niezmiernie konieczne. Moja żona jest Italianistką. 
Kiedy pojechaliśmy w podróż poślubną do Toscanii, przy-
rzekliśmy sobie, że nie będziemy jeździli żadną autostradą, 
ani drogą pierwszej kategorii, żeby zwiedzać kraj, jakim 
on jest. Bo nie interesuje nas taki widok dla turystów-zza 
szybki autokaru.

Rutyna zabija.
U mnie przebija indywidualność. Zna Pan to z pewnością…
czasami w Paryżu też potrafi być nudno, jak z nudziarzami 
jesteś, a do Parzęczewa się pojedzie w fajnej kompanii, i jest 
super.

Na koniec, proszę powiedzieć, czy dostał Pan odpo-
wiedź z Kazimierza? Co to za petycja była?
Nadal czekam, nadal czekam(uśmiech). Podczas kręcenia 
filmu Awans, przejeżdżając obok miasteczka Kazimierz, 
w  którym odbywały się dni miasta, widniał napis Dni 
Kazmierza…i  jeden z  naszej ekipy filmowej, dopisał…
Górskiego. Po czym weszliśmy delegacją do urzędu miej-
skiego z  podaniem o  zmianę nazwy miasta, w  związku 
z sukcesem reprezentacji Polski na mistrzostwach świata, 
na…”Kazmierz Górski”, i że to była absolutnie oddolna ini-
cjatywa. Oczywiście na podaniu były 3 pieczątki, okrągła, 
trójkątna i kwadratowa. W związku z tym, iż nasze miny 
w  rozmowie z  urzędnikiem, były absolutnie pokerowe, 
on biedny nie wiedział co nam odpowiedzieć, ale zażą-
daliśmy aby podstęplował nam kopię podania i że ma 30 
dni na odpowiedź…do dzisiaj minęło 30 lat, i więcej. Nie 
odpisali(śmiech)

Dziękuję za inspirującą rozmowę.
Dziękuję również.

jAnuSZ ZAoRSKI
Ur. 19 września 1947 w Warszawie – polski 

scenarzysta, reżyser i  producent filmowy, 

w  latach 1994–1995 przewodniczący Kra-

jowej Rady Radiofonii i  Telewizji. W  2011 

został odznaczony przez ministra Bogdana 

Zdrojewskiego Złotym Medalem „Zasłużo-

ny Kulturze Gloria Artis”. Jako reżyser, sce-

narzysta czy producent znany m.in. z takich 

filmów jak Awans (1974), Pokój z widokiem 

na morze (1977), Matka królów (1982), 

Jezioro Bodeńskie (1985), Piłkarski poker 

(1988), Szczęsliwego Nowego Jorku (1997) 

a ostatnio Syberiada polska (2011).

Katarzyna Figura, janusz Zaorski
sZcZęśLiweGo noweGo joRKu - PoKaZ 

ZReKonsTRuowaneGo cyFRowo FiLmu, 
Zdj. studio69 - Paweł m a Z u R e K
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Spotykamy się podczas turnieju tenisa. Jest Pan fa-
nem tego sportu?
Ja jestem fanem rzemiosła, w ogóle uważam, że Polska jest 
chorym krajem z tego względu, że mamy właśnie odwróco-
ne proporcje. Z tysiąca artystów rodzi się jeden rzemieśl-
nik, a w normalnym układzie z tysiąca rzemieślników rodzi 
się jeden artysta. Mamy jakąś pogardę dla rzemiosła, dla 
umiejętności.

Czyli jest przerost formy nad treścią?
Strasznie łatwo właśnie mówimy o sobie, w każdym zawo-
dzie, nie tylko artystycznym, że jesteśmy „artystami”. Ar-
tysta tego, artysta tamtego. Bardzo łatwo przyklejamy so-
bie takie „łatki”, ale pozytywne, a wrogom paskudne. A już 
Bardini uczył, miał taką manię, ciągle domagał się od nas, 
żeby nie używać przymiotników. Mówił, że każdy przy-
miotnik osłabia rzeczownik. Jak się mówi teatr zaangażo-
wany, teatr publiczny to już osłabiamy słowo „teatr”, już go 
rozbieramy na strzępki. Teatr, aktor – to są rzeczowniki, za 
którymi się coś kryje. A już „wybitny aktor” jest podejrzane 
albo „drugorzędny aktor” jest równie podejrzane. „Artysta 
estradowy” jest najbardziej podejrzane! „Aktor estrado-
wy”! Dlaczego artysta?!

Może słowo „aktor” zarezerwowane jest dla osób, 
które ukończyły szkołę aktorską?
Artysta to jest coś więcej niż aktor. Przecież artysta to jest 
wybitny aktor! Z  takich, powiedzmy… tysiąca aktorów 
można wybrać pięciu artystów. A u nas, z ponad tysiąca ar-
tystów wybieramy pięciu aktorów (uśmiech). Przecież we 

wszystkich pisemkach medialnych, publicznych czytamy 
„artystka taka, artysta taki” To jest kompletnie zdewalu-
owane słowo. Nadużywamy tych wielkich słów. W  ogóle 
mamy tendencję w  Polsce do skrajności, nie mamy śred-
nicy, albo kochamy, albo nienawidzimy. Troszeczkę odbie-
głem od tematu, ale to tyczy wszystkiego. Dlatego ja nie 
lubię, jak ktoś o mnie mówi, że jestem artystą. Nawet wy-
chodząc z filmu o Amy Winehouse powiedziałem do żony, 
że bardzo się cieszę, że nie jestem artystą.

W tym filmie ona była nazwana artystką?
Nie, ona była naprawdę artystką, tylko kosztem własnego 
życia. Ciągle była w czyichś rękach.

Często jest tak, że nami ktoś kieruje, dajemy się 
wmanipulować w różne rzeczy.
Jedyna rzecz, która mi się w  życiu udała naprawdę, to 
przeświadczenie, że nie dałem się komukolwiek mani-
pulować. Ja zresztą miałem taką „religię”, że nigdy nie 
zależało mi na tym, żeby być kochanym, ale zawsze zale-
żało mi, żeby być szanowanym, co jest zresztą pierwszym 
stopniem do kabotyni, do zarozumialstwa, pychy i wielu 

  Jestem

gaMblereM
Jan Englert

Najgorszy okres w moim życiu był wtedy, kiedy sam uznałem, 
że jestem mistrzem. Wtedy narobiłem największych głupstw, 

ale na szczęście znaleźli się nowi mistrzowie, nowe czasy, inne 
priorytety i to mnie uratowało… chyba

roZMAWiAł: RaDosŁaw TRacZ

Miałem szczęście do mistrzów, 
ale z drugiej strony szukałem 
mistrzów. Nie gadałem, tylko 

szukałem.



48 49Diamond’s Club business magazine  wiosna 2019Diamond’s Club business magazine  wiosna 2019

moJe życie na sceniemoJe życie na scenie

A.Wencel – Arch. Teatru Narodowego 

cezary Kosiński, jan englert

A.Wencel – Arch. Teatru Narodowego 

Kamilla Baar-Kochańska i jan englert
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takich rzeczy, niekoniecznie pozytywnych. Nie lubiłem 
jak mnie ktoś poklepywał po ramieniu, natomiast bardzo 
lubiłem mieć mistrzów i całe życie ich szukałem. Najgor-
szy okres w moim życiu był wtedy, kiedy sam uznałem, 
że jestem mistrzem. Wtedy narobiłem największych 
głupstw, ale na szczęście znaleźli się nowi mistrzowie, 
nowe czasy, inne priorytety i to mnie uratowało… chyba 
(uśmiech). Bo znowu mówię o sobie, a człowiek, szczegól-
nie na użytek wywiadów samego siebie lukruje troszkę, ze 
zrozumiałych względów(uśmiech). W ogóle jakbym pisał 
pamiętniki, pisałbym pamiętniki pt „Odcedzanie”. Naj-
pierw napisałbym pamiętnik, a  potem odcedzałbym to, 
co jest anegdotą i narosło z biegiem czasu.

Porozmawiajmy na temat pańskiej pasji, jaką jest te-
nis. Mniemam, że tak właśnie jest.
Nie, właśnie cały dowcip polega na tym, że nie.

Czym w takim razie? Formą spędzania dobrze czasu?
Tak. Ja w ciągu roku, w ciągu sezonu teatralnego nie gram 
w tenisa, w ogóle nie uprawiam żadnego sportu, bo po pro-
stu nie mam kiedy. Pracuję od 9. do 23. codziennie, razem 
z niedzielami. Uprawiam kilka podwórek: uczę, gram, re-
żyseruję, dyrektoruję i nie mam czasu na tenisa… czasem 
znajdzie się 2 godziny, ale wtedy nie mogę znaleźć w sobie 
imperatury, aby pojechać kilkanaście kilometrów na kort 
i szukać partnera do gry.

Marcin Daniec mówi, że ma w Krakowie „kolegę do 
tenisa”… i tak we dwójkę jest łatwiej wzajemnie się 
motywować.
Najlepszy ma Pan dowód, że ja z Marcinem wygrywałem, 
potem graliśmy na równo, a  teraz, od paru lat już z nim 
nie wygrałem. On poprawił niezwykle tenisa, a ja stanąłem 
w miejscu… albo jestem słabszy. Ale to jest kwestia trenin-
gu. Marcin trenuje, ja nie. I tutaj znowu wracamy do rze-
miosła.

Ale to jest chyba Pan świadomy wybór.
Tak, ale nie narzekam na ten stan rzeczy. Mówię tylko, że 
tak dałem się wmanipulować, wracając do manipulacji, że 
robię wiele rzeczy i na tenisa nie starcza czasu.

A co Panu daje tenis?
Co mi daje tenis? Hmm…Na pewno frajdę, jak każdy wy-
siłek sportowy. Ja w ogóle jestem niezrealizowanym spor-
towcem. Jak miałem 12 lat, marzyłem o  tym, aby być 
reprezentantem Polski w piłce nożnej, nawet grałem w Po-
lonii warszawskiej w juniorach.

W których latach?
(śmiech) 1957-1958, Pana na świecie nie było (śmiech).

To prawda, jeszcze nie było.
A tak naprawdę ’58. W liceum w latach szczenięcych upra-
wiałem parę sportów i właściwie to była jedyna rozrywka, 
ale również wyróżnik. Nie było mowy o  tym, żeby mieć 
powodzenie u  koleżanek, jeśli się nie uprawiało sportu 
i  nie było się wysportowanym. To teraz wymoczki mają 
powodzenie, a sport zszedł na trzeci, czwarty plan. Wtedy 
sprawność fizyczna była niezwykle ważnym elementem jak 
gdyby challengeowym.

To też ma później przełożenie na społeczeństwo.
Na pewno. To jest zdrowa rywalizacja, zdrowy sport. Ja nie 
mówię o sporcie takim finansowanym. Taki sport od pod-
staw, to jest właściwie kwintesencja rozwoju, pod każdym 
względem, nie tylko fizycznym, psychicznym także.

To Pana kolejny turniej tenisa… siódmy raz?
Najwyżej szósty.

Czyli rozumiem, za rok kontynuacja?
Jak będę żył, to na pewno.

No tak, patrząc na Pańskiego znajomego, Pana Kul-
czyka, nigdy nie jest pewne kto następny…
Kulczyk był ode mnie młodszy. Ale dlaczego akurat na nie-
go patrząc? A pana Kuśpitowskiego to nie? Pan Kuśpitow-
ski, którego nie znamy, też umarł mając lat 58. Każdy z nas 
ma coś zapisane i akurat to z rozmową jaką prowadzimy nie 
ma nic wspólnego. Śmierć jest jedynym pewnym kontrak-
tem jaki mamy i ona może być dla jednego w wieku 20 lat, 
dla innego w wieku 6 miesięcy, a jeszcze dla innego w wieku 
110. Ważne jest, żeby być aktywnym, czynnym i żeby zosta-
wić po sobie jakiś ślad. Oczywiście ten ślad nie ma żadnego 
znaczenia dla tego co umarł. Gombrowicz powiedział pięk-
nie, cytując Schopenhauera, że „kiedy umieram, ŚWIAT 
przestaje istnieć”…odwracając sytuację. To jest pokrętne, 
gdyż kiedy umieram, świat bardzo szybko przestaje się tym 
zajmować…Ale wracając do sprawy Kulczyka, to jest o tyle 
szokujące, że stało się to przy okazji operacji, która była 
jednym z elementów wdrażania niezwykle nowej metody 
dla ludzkości, operacji rakowej. On wcale nie musiał tego 
robić, ale był gamblerem, był graczem! Dla tych, którzy 
znali Kulczyka, a nie tych, którzy słyszeli o nim, od tych 
którzy nienawidzą tych, którzy mają więcej…to był niezwy-
kły człowiek, niezwykły erudyta i niezwykły patriota. Jego 
witalność, hedonizm i uwielbienie dla życia powodowało, 
że ta śmierć była szokiem. Każdy może umrzeć. tylko nie 
człowiek, który tak „zjadał” życie! Będąc w pewnym wieku, 
człowiek przeżył tyle śmierci, tyle niepotrzebnych śmierci, 
nieoczekiwanych śmierci, tyle odejść bezpowrotnych, które 
okazuje się są szybko zapominane. Jeśli spojrzeć na nekro-
logi, umierają sami nieodżałowani! A co z tymi ‚drugimi’? 
Ale przecież o zmarłych nie powinno się mówić źle!

Pan znał Pana Kulczyka dobrze?
Co to znaczy dobrze? Parę razy byłem z  nim na różnego 
rodzaju bankietach, kilka razy też był u  mnie w  teatrze 
na przedstawieniach, parę razy byłem z  nim na kolacji. 

Nie mogę powiedzieć, że dobrze go znałem. W  ostatnim 
okresie jego życia tak się moje losy z nim ułożyły, że byłem 
dwukrotnie przez niego goszczony i sporo z nim rozmawia-
łem, o różnych rzeczach. Ale to tak się ułożyło w przeciągu 
ostatnich dwóch lat, wcześniej nie znałem pana Kulczyka.

Ale inspiracją był wielką.
Nie tylko inspiracją, mało kto wie, ale on dawał ok.100 mln 
dolarów rocznie na różne fundacje, cele, stypendia, Polski 
Komitet Olimpijski, na kulturę, naukę, sport. Niewątpliwie 
był kimś, kto nie tylko, jak piszą przeciwnicy „wywoził pie-
niądze z Polski”, ale trochę też zostawiał, na te cele, które 
jego zdaniem na to zasługiwały. To był jego wybór, nie mu-
siał tego robić, ale z tych najbogatszych najwięcej sponsorin-
gu było z  jego strony, a w swoim czasie również ze strony 
Pana Krauzego, któremu jak wiemy tak dobrze jak Pan Kul-
czykowi się nie powiodło. Nie mówię o śmierci, oczywiście.

Poza tenisem, chociaż Pan powiedział, że tenis wcale 
nie jest Pańską pasją… jakie Pan ma pasje?
Praca! Jestem pracoholikiem.

Ale to jest choroba (śmiech). I Pan jest świadomym 
pracoholikiem? Nie chce Pan tego wyleczyć?
Nie, nie jestem świadomym. Po prostu tak mi się układa 
życie, że nie mogę nie pracować. Ja się nigdzie nie zgła-
szam, do niczego się nie szarpię, o żadne stanowisko w ży-

ciu nie walczyłem. Tak mi się układało jakoś! Moja słabość 
polegała na tym, że nie potrafiłem odmówić. Ale o żadną 
funkcję, którą pełniłem w życiu, nie startowałem w kon-
kursie. Ktoś mnie wybrał albo los tak wskazywał przez 
przypadek. I mogłem odmówić albo nie, nie odmawiałem! 
To jest jedyny grzech jaki popełniałem, że nie odmawia-
łem! W związku z tym że to jest mój wybór, narzekanie na 
to byłoby niepoważne!  Oczywiście ma skutki dość duże 
dla zawodu wyuczonego. Niewątpliwie, gdybym nie pełnił 
tych wszystkich funkcji, zagrałbym i wyreżyserowałbym 
o wiele więcej…czyli robiłbym to co najlepiej umiem. Ale 
nie byłoby takich wyzwań. Ja jestem gamblerem, lubię 
grę. Nie jestem hazardzistą tylko gamblerem. Tenis to też 
gra, bardzo interesująca i w tej grze wcale nie muszę wy-
grywać.

Lubi Pan rywalizację, czy walkę ze sobą?
Nie tylko rywalizację, również pokonywanie samego siebie! 
Uczestniczenie w grze jest dla mnie niezwykle ciekawe.

A jadąc na zawody, traktuje Pan to jako wyzwanie?
Nie. Dlatego, że to już jest zbyt marginalne. Po pierwsze 
mam świadomość tego co umiem (uśmiech).

Miałem na myśli wyzwanie dla siebie samego.
Nie, to jest przyjemność. Czysta przyjemność. Tutaj już nie 
kantujmy się, tenis jest zwykłą przyjemnością. Ja nie mam 

Nie chodzi o profity, tylko o sam 
proces twórczy.
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tu żadnych ambicji na wygranie i nie udaję. Dość dobrze 
oceniam swoje możliwości. Jeszcze pięć lat temu mogłem 
walczyć, ale teraz już nie! Nie dlatego, że się starzeję, tylko 
dlatego, że nie ćwiczę, nie rozwijam się. Koledzy są pasjo-
natami tenisa, a ja nie jestem. Ja jestem pasjonatem spor-
tu…takim kanapowym.

Ostatnio rozmawiałem z  kimś, kto powiedział, że 
według opracowań naukowców amerykańskich, sło-
wo „pasjonat” oznacza osobę chorą psychicznie.
Wie Pan, ja jestem przeciwnikiem takich definicji ostatecz-
nych, zwłaszcza wygłaszanych w  czyjejś sprawie, nie we 
własnej. Za łatwo ludzi klasyfikujemy. Za łatwo ich ocenia-
my, za łatwo ich nie lubimy, za bardzo w tej chwili króluje 
zaimek „ja”. Wszystko przepuszczamy przez siebie, „mnie”, 
„dla mnie”. Nawet „my” już nie funkcjonuje tak mocno jak 
kiedyś funkcjonowało.

Ale to wina mediów trochę też. Czyli części świata, 
w której Pan działa.
Nie, nie. Ja mediów nie reprezentuję w ogóle, a zwłaszcza 
mediów pisanych. Jeśli mam w sobie jakąś niechęć i awer-
sję, to mam do dziennikarzy „drugiego gatunku”. Żaden 
zawód się tak nie spauperyzował, jak właśnie zawód dzien-
nikarzy. ŻADEN! Oni w tej chwili nie mają nic wspólnego 
z  kreowaniem rzeczywistości, pozytywnym kreowaniem 
rzeczywistości, to jest fałszowanie rzeczywistości…

Mówi Pan chyba o tzw. „pismiakach”…ale też są rze-
telni dziennikarze.
To jest 90% tych pierwszych…zresztą wśród aktorów też 
jest coraz mniej prawdziwych aktorów, którzy mają frajdę 
w TWORZENIU, a nie miód wokół tworzenia. Nie chodzi 
o profity, tylko o sam proces twórczy. Żyjemy w czasach, 
w  których gonimy za sukcesem, za hałasem, za popular-
nością, za skandalikami…Mnie to brzydzi! Ja np. nie mam 
w ogóle internetu prywatnie, jeśli ktoś do mnie pisze, to 
tylko na kancelarię do Teatru Narodowego, a  ja nie mu-
szę się denerwować czytając te wszystkie banialuki, hejty. 
Stosunek hejtów do lajków, jest 70/30. Na korzyść hejtów, 
oczywiście. Mamy coś takiego obecnie, że się nie lubimy 
wzajemnie i rzeczy, które kiedyś człowiek wygadywał wstyd-
liwie na sąsiada jedynie w łazience, dzisiaj wali to wszystko 

publicznie. Wywalamy te swoje kompleksy, tą drugorzęd-
ność polską. O tym tyle pisał Gombrowicz,”drugorzędność 
może zostać nieakceptowana, drugorzędność może stać się 
obsesją i zniszczyć nam mózg”… za co zresztą został znie-
nawidzony przez niektórych.

Uważa Pan, że tylko w Polsce tak jest?
Szczególnie w Polsce. To jest jedyny kraj na świecie, który 
ma obecnie 100% szlachty…każdy Polak uważa, że należy 
się mu przywilej, bo jest szlachcicem!
Czyli brak pokory?
Coś w tym jest! Gombrowicz powiedziałby na to: „Polacy 
uważają, że skoro Bóg prowadzi ich za rączkę, to już nie 
muszą być samodzielni! Tak strasznie nie chcą być drugo-
rzędni, że jeszcze bardziej stają się drugorzędni”

Gombrowicz to ulubiony autor Jana Englerta?
Gram Gombrowicza, w  Teatrze Narodowym. Sztuka 
o spotkaniu Gombrowicza z Mrożkiem, „Dowód na istnie-
nie drugiego”-wybitne przedstawienie. Grają w tym przed-
stawieniu, tak się złożyło, wyłącznie moi studenci….Kami-
la Baar, Cezary Kosiński, Monika Dryl, Marcin Przybylski 
i Grzesiek Kwiecień…w ogóle w Narodowym na 58 etato-
wych aktorów, 21 to moi studenci. Tu jest takie irracjonal-
ne poczucie, że się zostawia jakiś ślad nieśmiertelności, nie 
są tam moje geny, ale w pewnym sensie sztafeta pokoleń. 
To co ja „ukradłem” moim mistrzom, staram się przekazać 
bezinteresownie następnym pokoleniom.

Kto z Pana mistrzów miał na Pana największy wpływ?
Miałem szczęście do mistrzów, ale z drugiej strony szukałem 
mistrzów. Nie gadałem, tylko szukałem. Miałem wybitnych 
pedagogów…takim największym moim mistrzem był Gu-
staw Holoubek. Ale po drodze był Kazimierz Dejmek, Alek-
sander Bardini, Andrzej Łapicki, Jerzy Antczak…to były oso-
bowości i od każdego z nich można było się wiele nauczyć, 
nie tylko od strony zawodowej, również jeśli chodzi o życie, 
sposób postrzegania świata, formułowania myśli, umiejęt-
ność mówienia czy zachowania się w sytuacjach ekstremal-
nych, itd…tylko trzeba chcieć to dostrzegać w  mistrzach 
i próbować im to ukraść. Mistrz zresztą służy do tego, żeby 
mu ukraść ile się da i odstawić na bok, szukając dalej inne-
go mistrza. Przełom wieków zawsze demolował wartości. 
Słowo ‚mistrz’ czy słowo ‚elita’ nabrało pejoratywnych cech, 
w ramach wolności. Ale nam się pomyliła wolność z anar-
chią! Wolność tylko wtedy jest wolnością, kiedy ma granice. 
Chociażby po to, aby te granice rozszerzać. Kiedy nie ma gra-
nic, to nie jest wolność, tylko anarchia.

...dla mnie  
podstawą życia jest 
ByĆ… a dopiero po-

tem MiEĆ! Tego układu 
pilnuję jak pies kości. 

We wszystkim co robię! 
najpierw duch, potem 
materia. Jeśli pozwolił-
bym, żeby materia we 

mnie zwyciężyła,  
to zaraz zmienię się 
w to z czym walczę.

Emilian kamińśki

jan aleKSander englert
(ur. 11/05/1943 w Warszawie) – polski aktor teatral-
ny i filmowy, reżyser teatralny, wykładowca Akademii 
Teatralnej w Warszawie, dyrektor Teatru Narodowego 
w Warszawie.. Ma w swoim dorobku przeszło 80 kreacji 
filmowych. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za 
wybitne kreacje aktorskie a także zasługi dla środowi-
ska teatralnego. Odznaczony Krzyżem Komandorskim 
oraz Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski a  także 
Złotym Krzyżem za zasługi. Żonaty, ma 4 dzieci.
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Miejsc, które warto odwiedzić na wyspie, są tysiące. 
Niektórych jednak po prostu nie można pominąć – bez 
względu na to, czy wybraliśmy się na wypoczynek czy 
służbowo.

półWySep aKaMaS
Obejmujący prawie cały półwysep park narodowy to 
100 km 2 niemal dziewiczej przyrody – 50 km szlaków, 
które można pokonać pieszo, konno albo na rowerach 
górskich.

PAfoS
Kombinacja miejsca z historią i kosmopolitycznego 
kurortu.
Miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO 
to jeden wielki zabytek. Zanim wielkie trzęsienie ziemi ob-
róciło je w ruinę, było centrum starożytnego Cypru.

góry troodoS
Królestwo przyrody i przygody dające wytchnienie od wy-
sokich temperatur i zgiełku panującego na wybrzeżu.

lIMASSol
Największy port południowego Cypru i nadmorski kurort 
słynący z hucznych festiwali. W starożytności znajdowały 
się tu centra kultu Afrodyty i Apollina, boga piękna, sztuki 
i poezji.

agia napa
Do niedawna – spokojna wioska rybacka z  niewielkim 
portem. Dzisiaj – stolica rozrywki, pełna barów, dyskotek, 
kafejek, pubów, hoteli i sklepików. Latem, goszcząc ponad 
ćwierć miliona turystów, staje się jednym z najgorętszych 
miejsc rozrywkowych Europy.

nIKoZjA
Położona we wnętrzu wyspy stolica cieszy się dużym zaintere-
sowaniem turystów. Jest tu wiele ciekawych zabytków, jednak 
największą przyjemność sprawia spacer ulicami starówki.

lARnAKA
Od zarania dziejów Wschód spotykał się tu z Zachodem. 
Dzisiaj miejscowość nazywa się bramą Cypru. Tutaj znaj-
dują się port oraz międzynarodowe lotnisko.

Gdzie praca spotyka się 

z relaKSeM
Cypr, ze swym położeniem, klimatem, infrastrukturą 
i krajobrazami, wręcz idealnie pozwala łączyć pracę 

z wypoczynkiem. To doskonałe miejsce na zorganizowanie 
kongresu, konferencji czy wyjazdu motywacyjnego.

PetratouRomiou znana jako skała afrodyty
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Zamek w Pafos
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na KongreSy, KonFerencje i Wyjazdy 
MoTyWAcyjne
Luksusowe cypryjskie hotele stanowią komfortową bazę 
spotkań biznesowych i wyjazdów incentive. Ich lokalizacja 
sprzyja również poznawaniu wyspy i korzystaniu z jej licz-
nych atrakcji.

Konferencyjną infrastrukturą dysponują hotele w sześciu 
rejonach, w  nadmorskich kurortach południowego wy-
brzeża. Są to: Larnaka; Limassol; Pafos; Agia Napa, Para-
limni i Protaras; stolica kraju Nikozja oraz góry Troodos. 
Pozbawione barier architektonicznych hotele są doskona-
le wyposażone i łatwo dostępne. Ich restauracje serwują 

zarówno potrawy kosmopolitycznej kuchni, jak i miejsco-
we przysmaki. Relaks po pracy zapewniają nowoczesne 
centra wellness i spa, korty do tenisa i squasha. Atutem 
obiektów położonych na wybrzeżu jest głównie bezpo-
średni dostęp do pięknych i czystych plaż. W Nikozji z ko-
lei można korzystać z  bogatego wachlarza wielkomiej-
skich rozrywek.

lARnAKA
– najbliżej lotniska
W okolicy znajduje się jeden z dwóch międzynarodowych 
portów lotniczych na wyspie, a samo miasto jest ważnym 
węzłem komunikacyjnym, centrum usługowo-handlowym, 
a  zarazem popularnym kurortem. Larnaka powstała na 
miejscu antycznego Kitionu. Duże wrażenie wywierają na 
zwiedzających ruiny świątyń sprzed trzech tysięcy lat oraz 
mury z potężnych skalnych bloków. Rozrywkową atmosfe-
rą kusi nadmorska promenada – największa na Cyprze, tęt-
niąca życiem od zmierzchu do świtu.

lIMASSol
– antyk, średniowiecze i wino
Odległe od Larnaki o  niespełna 50 km, jest drugim pod 
względem wielkości miastem kraju. Słynie ze strefy shop-
pingowej, klimatycznych restauracji oraz pracowni  arty-
stów, a  w  tutejszej imponującej marinie może cumować 
600 jachtów (www.limassolmarina.com).
Limassol jest także stolicą cypryjskiego winiarstwa, sie-
dzibą czterech konsorcjów wytwarzających gros wyspiar-

skich trunków, w tym słynną commandarię. Na wschod-
nich peryferiach miasta znajdują się ruiny Amathus, 
miasta królów z ok. 1100 r. p.n.e., a po zachodniej stro-
nie – średniowieczny zamek Kolossi. Gościł w nim krót-
ko m.in. król Ryszard Lwie Serce. Nieopodal, w  ruinach 
antycznego Kurionu, wznosi się grecko-rzymski amfiteatr 
wykorzystywany dzisiaj jako scena festiwali i okazjonal-
nych imprez.

PAfoS
– golf i Afrodyta
Najpopularniejszy kurort południowo-zachodniego wy-
brzeża słynie z parku archeologicznego z dobrze zachowa-
nymi mozaikami (datowane są na II–V w. i ukazują sceny 
z mitologii greckiej). Okolice miasta są bardzo atrakcyjne 
krajobrazowo, zwłaszcza ciągnące się ku wschodowi wy-
sokie klifowe wybrzeże. Z  morskiej toni sterczą samotne 
skały, pośród których jest ta najsłynniejsza – Petra tou 
Romiou. Mityczne tradycje mają także Łaźnie Afrodyty 
– naturalne kąpielisko wśród skał na półwyspie Akamas. 
Utworzony tu park narodowy zapewnia doskonałe warun-
ki do organizacji wyjazdów motywacyjnych, zwłaszcza dla 
grup szukających aktywności i  adrenaliny. Malowniczość 
pejzażu skłoniła też gospodarzy do zakładania koło Pafos 
pól golfowych (działają już cztery). Miasto dzieli od Larna-
ki 130 km. Działa tu drugi międzynarodowy port lotniczy 
na wyspie.

agia napa, paraliMni, protaraS
– wśród wiatraków i złotych plaż
Piękno natury jest głównym walorem Cape Greco – pół-
wyspu na południowo-wschodnich krańcach Cypru. 
Okolice kurortów Agia Napa, Paralimni i Protaras cieszą 
się opinią najpiękniejszych na  wyspie. Ba, o  piaszczy-
stych plażach tego regionu mówi się, że stanowią konku-
rencję dla Karaibów, przez co w szczycie letniego sezonu 
są na nich tysiące turystów. Poza sezonem jest znacznie 
spokojniej. Można się rozkoszować szumem lasów i kra-
jobrazem z wiatrakami, cieszyć złotym piaskiem plaż lub 
nurkować w błękitnych wodach otoczonych skałami za-
toczek.

nIKoZjA
– wielkomiejski raj
Stolica, a zarazem największe miasto Cypru specjalizuje się 
w  obsłudze biznesowych spotkań, zwłaszcza tych o  cha-
rakterze międzynarodowym. Organizatorzy mitingów do-
ceniają wielkomiejskie atuty Nikozji: bogatą ofertę kultu-
ralną, liczne sklepy i butiki oraz znaczące zabytki. Goszcząc 
tutaj, można z powodzeniem korzystać z walorów wybrze-
ża, zwłaszcza w okolicach Larnaki odległej o niespełna 50 
km, ewentualnie Cape Greco (90–95  km od miasta). Nic 
więc dziwnego, że właśnie w Nikozji, w dzielnicy Kareas, 
mieści się najnowocześniejszy obecnie cypryjski kompleks 
konferencyjny – Filoxenia Conference Centre.

góry troodoS
– dla aktywnych
Zajmują środkowo-zachodnią część wyspy, sięgając 1951 
m wysokości. Na ich skłonach uprawia się winorośl, doliny 
kryją malownicze wioski, zabytkowe cerkwie oraz mona-
styry, a liczne szlaki przemierzają wędrowcy i rowerzyści.

Klasztor  w agianapa

Klasztor  w agianapa
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złociSte plaŻe
Nie ma nic przyjemniejszego niż relaks na plaży po dniu 
wypełnionym spotkaniami i pracą. Na Cyprze każdy znaj-
dzie miejsce dla siebie: czy będzie to malownicza zatoczka, 
czy pełen życia kurort.

Cypr kojarzy się głównie z pięknymi i niezwykle różnorod-
nymi plażami, na których można opalać się aż do listopada. 
Co więcej, kąpieliska co roku notowane są na liście tych, 
które mają najczystsze wody w Europie, a wiele z nich jest 
oznaczonych Błękitną Flagą – świadectwem spełniania naj-
wyższych standardów i surowych kryteriów czystości wody 
i plaży, bezpieczeństwa oraz dbałości o środowisko natural-
ne. Wschodnie wybrzeże Cypru słynie z białych piaszczy-
stych plaż i płytkich, turkusowych wód. Długie szare piaski 
plaż południowego wybrzeża zapraszają na długie zimowe 
spacery lub jogging, a ustronne zatoczki zachodniego wy-
brzeża czekają na tych, którzy mają ochotę na chwilę sa-
motności. W wielu miejscach wybrzeża zatoki o głębokich 
wodach i  skalistych wychodniach są wręcz stworzone do 
nurkowania.

InfoRMAcje PRAKTycZne
CYPR
Stolica: Nikozja
Powierzchnia: 9251 km 2
Ludność: 952 tys. mieszkańców
Język: grecki, turecki
Czas: + 1 godz. (w stosunku do Polski)
Waluta: euro

Kiedy jecHać
Sezon turystyczny trwa tu 365 dni w roku, a wybór daty 
wyjazdu zależy od celu podróży. Latem, kiedy panują naj-
większe upały, głównym celem większości turystów jest 
wybrzeże. Doskonałym czasem na zwiedzanie są wiosna, 
jesień, a nawet zima, kiedy jest ciepło, ale nie upalnie.

podróŻ
W sezonie letnim, który na Cyprze zaczyna się już w kwiet-
niu, bezpośrednich lotów na wyspę jest kilkanaście tygo-
dniowo (zimą nieco mniej). Są wśród nich zarówno loty 
tanimi liniami (Wizz Air z  Warszawy i  Katowic, Ryanair 
z Krakowa), podróże rejsowe (LOT) oraz czartery z kilku 
miast Polski. Większość ląduje w Larnace, a niektóre w Pa-
fos.

DoKuMenTy
Dla Polaków, podobnie jak dla innych obywateli Unii Eu-
ropejskiej, dokumentem uprawniającym do bezwizowego 
wjazdu i pobytu na terytorium Republiki Cypryjskiej do 90 
dni jest dowód osobisty lub paszport. Przejścia graniczne 
znajdują się na lotniskach w Larnace i Pafos oraz w portach 
w Larnace, Pafos i Limassol.

nA MIejScu
Najlepszym sposobem na podróżowanie po wyspie jest 
wynajęcie samochodu, a w przypadku grup – minibusu lub 
autokaru. Cena zależy od sezonu, liczby pasażerów (czy też 
wielkości pojazdu) oraz długości wynajmu. Wynajmując 
samochody osobowe, należy pamiętać, że na wyspie obo-
wiązuje ruch lewostronny. Na wszelki wypadek przemyślni 
wyspiarze zaopatrzyli pojazdy z wypożyczalni w tablice re-
jestracyjne w kolorze czerwonym. Widząc je w węzłowych 
punktach sieci drogowej, na rondach i  skrzyżowaniach – 
traktują kierowców z cierpliwością i życzliwie. Informacje 
o transporcie na Cyprze: www.visitcyprus.com.

ZWIeDZAnIe
Ciekawą alternatywą mogą być również całoroczne bez-
płatne wycieczki walking tours. Prowadzone przez licen-
cjonowanych przewodników są doskonałym sposobem na 
bliższe poznanie wyspy, jej miast i atrakcji, często z dala od 
najczęściej wybieranych przez turystów szlaków.

cyPRyjSKA 
organizacja turyStyczna,
w której ramach działa agenda Cyprus Convention Bureau, 
wspiera organizację kongresów, konferencji i  wyjazdów 
motywacyjnych na wyspie. Udziela wszechstronnej, me-
rytorycznej i finansowej pomocy gospodarzom tego typu 
imprez oraz ich partnerom z zagranicy.

cyPRuS TouRISM
tel. 22 827 90 36

e-mail: info@visitcyprus.pl
www.visitcyprus.com

Cyprus Convention Bureau

www.cyprusconventionbureau.org

Promenada w Limassol
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#1 john fReDRIKSen 
   (13,2 Miliarda $) 
Pochodzenia norweskiego, 
z paszportem cypryjskiem. 
W  przemyśle transporto-
wym John Fredriksen jest 
znany jako król Wikingów. 
Urodził się w  1944 roku 
w  biednej dzielnicy Oslo, 
jako syn spawacza
Porzucił szkołę średnią 
w  wieku 16 lat aby rozpo-

cząć przygodę z biznesem, od świadczenia usług w zakresie 
załadunku ryb a dzisiaj jest udziałowcem największej firmy 
na świecie, zajmującej się hodowlą ryb. Jego majątk szaco-
wany jest na 13,2 miliardów dolarów, co czyni go 75.najbo-
gatszą osobą na świecie.
Jak sam mówi: „Zapisałem się do szkoły nocnej, aby ukoń-
czyć naukę, ale teleks w pracy stał się bardziej interesującym 
źródłem wiedzy. Zakodowane wiadomości pokazywały, któ-
re firmy chcą wysyłać ładunki za granicę. Widząc przepływ 
informacji, wiedziałem, że jeśli będę miał odpowiednie in-
formacje, będę mógł robić różne rzeczy” – mówi Fredriksen.
Po opuszczeniu Norwegii spędził lata 60. pracując jako 
pośrednik w  Nowym Jorku, Singapurze i  Atenach. 
W  1973 roku kupił swój pierwszy frachtowiec, Caricom, 
i szybko stracił 700 000 $ inwestycji po awarii silnika na 
Karaibach.W latach 60. Fredriksen nauczył się handlować 
ropą naftową w Bejrucie i zaaranżował dzierżawienie ho-
lowników i barek wojskowych w USA
Dzisiaj jest właścicielem największej ilości tankowców na 
świecie, w liczbie 128. z czego 42 to supertankowce, które 
mają długość około trzech amerykańskich boisk piłkarskich, 
Jego flota jest zdominowana przez kosztowne, podwójnie 
kadłubowe, bezpieczniejsze dla środowiska tankowce.
Jego tankowce transportowały ropę irańską, podczas woj-
ny pomiędzy Iranem a Irakiem. Wtedy właśnie były 3-krot-
nie ostrzelane przez wojska irańskie.

Swoim imprerium kieruje z niewielkiego biura, które znaj-
duje się londyńskiej dzielnicy Chelsea, tuż nad sklepem 
Tiffany&Co.
Jest perfekcjonistą, wymaga od siebie ekstremalnie dużo. 
Ponoć nigdy nie jest zadowolony ze swoich sukcesów. Żona 
powiedziała mu kiedyś: „życie nie jest karą”. Od jej śmierci 
w 2006… przyśpieszył jeszcze bardziej w biznesie, tłuma-
cząc to tak: „gdybym przestał, prawdopodobnie padłbym 
martwy” Uważa, że handlowanie to gra, do tego jest wiel-
kim ryzykantem w tej grze.
Prowadzi życie wędrowne, dzieląc czas między Londyn, 
Hiszpanię, Barbados, Bermudy i Norwegię i kilka tygodni 
w roku Singapur, aby zwiedzać stocznie. Wspiera projekty 
badawcze w  Szpitalu Radium i  przekazał kilkaset milio-
nów koron norweskich na badania medyczne w szpitalach 
w Norwegii. W styczniu 2019 r. Fredriksen zainwestował 
350 mln USD w Norwegian Air po tym, jak upadająca linia 
lotnicza nie znalazła nabywcy.

#2 MaritSa lazari (2,5 Miliarda $)
Urodzona w 1943 r. na Cyprze. Wyemigrowała wraz z rodziną, 
w wieku 16 lat do Wielkiej Byrtanii, gdzie poznała Chrisa La-
zari, przyszłego męża, również urodzonego na Cyprze. Chris 
stworzył udaną linię mody, Drendie Girl, a zyski wykorzystał 
do inwestowania w nieruchomości komercyjne.

Maritsa była dyrektorem firmy Lazari Investments, od mo-
mentu jej założenia.
Lazari Investments jest właścicielem szeregu inwesty-
cji komercyjnych i  mieszkaniowych w  Londynie, w  tym 
w Brunswick Center.

#3 SIR STelIoS hAjI-IoAnnou 
(2,2 Miliarda $)
Urodzony w 1967 roku w Atenach, 
jest brytyjskim przedsiębiorcą po-
chodzenia cypryjskiego. Najbar-
dziej znany jest z  założenia taniej 
linii lotniczej easyJet i  linii żeglu-
gowej Stelmar. Fundusze począt-
kowe na rozwój firmy otrzymał 
w  wieku 25 lat od ojca, magnata 
morskiego Loucasa Haji-Ioannou. 
Firmę Stelmar wprowadził na 
nowojorską giełdę w  2001 roku, 
a w 2005 roku sprzedał dla swoje-

go największego konkurenta, za blisko 1,3 miliarda $. Fun-
dacja easyJet natomiast w  1995 r. zapoczątkowała serię 
przedsięwzięć wprowadzanych na rynek pod marką „easy”, 
zarządzaną przez easyGroup, w skład której wchodzi m.in 
easy car, easyhotel. Obecnie prowadzi Fundację Filantro-
pijną Stelios, która zajmuje około jednej trzeciej jego czasu. 
Misją jego Fundacji jest wspieranie działalności filantro-
pijnej głównie tam, gdzie mieszkał i pracował: w Wielkiej 
Brytanii, Grecji, na Cyprze i  w  Monako. Jako znaczący 
przykład, Fundacja prowadzi program w Grecji i na Cyprze 
o nazwie „Żywność z serca”. Ponad 200 000 osób otrzymu-
je żywność z Fundacji Steliosa każdego miesiąca, a ponad 
15 milionów przekąsek zostało rozdanych potrzebującym 
w  ciągu ostatnich 5 lat. W  maju 2017 r. Stelios podpisał 
oświadczenie w którym zobowiązał się do podarowania po-
łowy swojego majątku na rzecz fundacji. Inicjatywa została 
zapoczątkowana przez znanych filantropów Billa i Melindę 
Gatesów i Warrena Buffeta, a obecnie ma około 170 człon-
ków na całym świecie
W 2006 roku, w wieku 39 lat, otrzymał od Królowej Elzbiety 
II, tytuł szlachecki za zasługi na rzecz przedsiębiorczości.
Stelios Haji-Ioannou od 2009 jest Honorowym Konsulem 
Generalnym Republiki Cypryjskiej w  księstwie Monaco, 
gdzie na stałe w mieszka.

#4 Suat irFan günSel 
(1,8 Miliard $) 
Suat Gunsel jest właścicielem najwięk-
szego ośrodka edukacyjnego na pół-
nocnym Cyprze, Uniwersytecie Bliskie-
go Wschodu, który obsługuje około 20 
000 studentów.
Kampus, w  stolicy Nikozji, to tylko 
część jego portfela nieruchomości.
Na tym uniwersytecie spełnił swoje 

marzenie z  dzieciństwa, kiedy to produkował samocho-
dy… z piasku, obecnie zaś wymyślił pojazd elektryczny pod 
nazwą „Gunsel”, który może przejechać 350km na pełnej 
baterii a przyspiesza w 8 sek do setki. Debiut pojazdu za-
planowano na 2019 roku.
W  2013 r. Gunsel otworzył również drugi uniwersytet, 
w Girne(znany również jako Kirena), na północnym wybrze-
żu Cypru, koncentrując się na edukacji morskiej i lotniczej.
Gunsel działa również w bankowości, ochronie zdrowia, tu-
rystyce, rozwoju nieruchomości i dystrybucji paliw płynnych.
Jego kolekcja około 60 klasycznych samochodów mieści się 
w muzeum samochodowym na kampusie Yakin Dogu.

#5 nicolaS george ioannou 
(1,4 Miliarda $) 
Urodził się w 1965 roku w Ka-
irze. Znany również jako 
„Rudy”, jest biznesmenem 
pochodzenia grecko-cypryj-
skiego. Od 1991 roku jest pro-
ducentem jachtów i łodzi mo-
torowych oraz deweloperem. 
Jachty są jednak jego najwięk-
szą pasją.Jako producent łodzi 
motorowodnych zorganizował 
pierwszy rajd po morzu czer-
wonym, ściągając na tą imprezę członków rodzin królews-
kiech, celebrytów, ludzi biznesu i  poszukiwaczy przygód, 
a  następnie stworzył serię wydarzeń, które obejmowały 
pierwszy w historii wyścig Formuły 2 po egipskim Nilu, „les 
8 heurs du nil”. Jest prezesem kilku firm, w tym Coast and 
Hills Developments. Jest właścicielem hoteli i nieruchomo-
ści biurowych. Ioannou został mianowany przez cypryjskie-
go prezydenta, honorowym konsulem Cypru na Półwyspie 
Synaj.

#6 PolyS hAjI-IoAnnou 
(1,3 Miliarda $) 
Urodził się w bogatej cypryjsko-
-greckiej rodzinie w 1959 roku. 
Jest synem cypryjskiego mag-
nata transportowego Loucasa 
Haji-Ioannou, który w pewnym 
momencie posiadał największą 
prywatną flotę tankowców na 
świecie.
Większość jego majątku pocho-
dzi z dużego udziału w easyJet, 
taniej linii lotniczej założonej 
przez jego młodszego brata, Ste-
liosa.
Polys kontynuuje rodzinną spuściznę transporu morskiego 
dzięki swojej własnej flocie 18-tankowców.
Dużo zainwestował także w  nieruchomości komercyjne 
i mieszkaniowe, zwłaszcza na Cyprze, w Grecji i Norwegii.
Mieszka w Monaco.

Cypryscy

MIlIARDeRZy
Tankowce, linie lotnicze, nieruchomości i edukacja. Na czym dorobili się 

najbogatsi ludzie Cypru.
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spoRT moja Pasja

Weronika wiecznie uśmiechnięta! Czy to dar od 
Boga, czy to jest poprostu wyuczone? 
Poprostu… jestem szczęśliwym człowiekiem…i widać to na 
mojej twarzy. 

A jak to zrobić, aby być szczęśliwym?
Nie ma jednej recepty. Trzeba zacząć od tego, aby odpowie-
dzieć sobie samemu, czym dla mnie jest szczęście?

A czym dla Ciebie?
Moje szczęście to moja rodzina, spokój, przebywanie wśród 
ludzi których kocham, życie w  pięknym miejscu, w  kraju 
wolnym od wojen, bycie zdrowym…mogłabym dalej wy-
mieniać…

Niedawno zakończyłaś karierę sportową. 11 lat 
przygody ze sportem…
Zawodowo 11 lat, ale ze sportem kontakt miałam dużo 
wcześniej.

Ile dni spędzałaś poza domem?
Średnio 250.

A później ktoś powie, że traktujesz sport jako przy-
godę i jedziesz na Olimpiadę, żeby się zabawić.
To mówią ludzie, którzy nie znają sportu.

Zaczęłaś przygodę ze sportem z  jakiegoś powodu? 
Chciałaś sobie coś udowodnić, czy szukałaś wyzwań?
Jako dziecko byłam bardzo aktywna, robiłam różne rzeczy, 
m.in uprawiałam narciarstwo biegowe, a z czasem okazało 
się, że mam do tego dar. 

Czego nauczył Cię sport? 
Wielu rzeczy, m.in uczciwości, w sensie takim, że nic nie ma 
za darmo. Na wszystko trzeba sobie samemu zapracować, 
marzenia przekuwać w cele, pracować, pracować, pracować 
…a wtedy jest szansa, że te marzenia się spełnią.

Jest szansa-uczciwie to powiedziałaś! A  jeśli ktoś 
podchodzi do marzenia, celu na zasadzie:”wszystko 
albo nic”?
Moim zdaniem, może być rozczarowany. Życie nie jest ze-
ro-jedynkowe, sport także. W jakiejkolwiek dziedzinie, jeśli 
będziemy postrzegać sprawy w  kategoriach sukcesu lub 
porażki, prawdopodobnie więcej będziemy mieli porażek, 
a to powoduje dużą ilość frustracji, a to z kolei powoduje, 
że jesteśmy nieszczęśliwi.

Często nawiązywałaś w  wywiadach do osoby Ole 
Einara Bjerdalena, człowieka który w sporcie osiąg-
nął chyba wszystko, co można było. Czy to Twój wzór 
sportowca?
Myślę, że nie tylko mój. Kiedy zaczynałam przygodę 
z  biathlonem, ten człowiek był najlepszy na świecie. Był 
oczywiście moim wzorem… nawet miałam jego plakat na 
ścianie(uśmiech)

Ja miałem C.C. Catch…
(śmiech) taka jest między nami różnica.To było niesamowi-
te, kiedy po kilku latach miałam okazję widzieć tego czło-
wieka na żywo, z czasem zapoznać się i móc porozmawiać. 
Myślę, że to wielka rzecz, dla takiej zwykłej osoby, jak ja.

Zwykła-niezwykła…zależy, co dla kogo oznacza by-
cie niezwykłym. Osoba, która zaraz po tym jak uro-
dziła bliźniaki, wraca do sportu, trochę kosztem ży-
cia rodzinnego, bo ma jeszcze coś w tym sporcie do 
zrobienia, w moich oczach jest niezwykła.
Myślę, ze jest wielu (nie)zwykłych ludzi. W  naszym mia-
steczku mieszka kobieta, która wychowała samotnie 6 có-
rek.To jest niezwykłe. Myślę, że mnóstwo ludzi nosi w so-
bie cechy niezwykłości! Ja miałam to szczęście, że trafiłam 
do sportu i tu mogła się realizować, bo dostała taki dar od 
Boga. 

Patrząc na Ciebie, myślę, że Pan Bóg nie miał 
umiaru(uśmiech)
Jeszcze nikt tak mnie nie ocenił, zaczerwieniłam się 
(uśmiech)

Z tą oceną też bywa różnie. Każdy widzi, co chce zo-
baczyć. Jeden zobaczy w Tobie osobę, która zawaliła 
Olimpiadę, a inny osobę, która poświęciła tysiące go-
dzin na swoją pasję i dzięki temu była jedną z najlep-
szych biathlonistek na Świecie w swoim czasie i tym 
samym jest/była inspiracją dla innych. Masz świado-
mość, że motywujesz, inspirujesz do pracy?
Wiele razy, szczególnie po powrocie do sportu po ciąży, 
mówiłam w mediach, że sam powrót już uważam za swój 
sukces. Miałam sygnały, że to dało siłę kobietom, które 
są na emocjonalnym rozdrożu, z  jednej strony prowadzą 
karierę zawodową, a drugiej chciałyby zdecydować się na 
macierzyństwo i boją się, jak to będzie po powrocie. Jeśli 
mój przykład dał siłę innym kobietom, jest mi z tą świado-
mością dobrze.

Jakieś historie związane z ludźmi, których spotkałaś 
podczas kariery sportowej, którymi byłaś zbudowa-
na…
Historii było wiele, ale z  pewnością osobą, która zrobi-
ła na mnie ogromne wrażenie, był niezwykle skromny 
Adam Małysz. Podczas Olimpiady w Vancouver, miałam 
okazję porazmawiać z  nim. Już wcześniej był medalistą 
olimpijskim, w  Kanadzie również zdobył srebry medal, 
który dał mi podotykać…za każdym razem jak mnie mi-
jał, pytał jak mi poszło. Innym razem, będąc na letnim 

Nic nie jest pewne, ale 

WSZySTKo jeST 
MoŻliWe

W jakiejkolwiek dziedzinie, jeśli będziemy postrzegać sprawy w kategoriach sukcesu 
lub porażki, prawdopodobnie więcej będziemy mieli porażek, a to powoduje dużą 

ilość frustracji, a to z kolei powoduje, że jesteśmy nieszczęśliwi.

roZMAWiAł: RaDosŁaw TRacZ
ZdJęciA: aRcHiwum PRywaTne weRoniKi nowaKowsKiej

„Uważam, że większość osób, 
które osiągnęły sukces w życiu, 

osiągnęły to ciężką pracą”

spoRT moja Pasja

Weronika 
Nowakowska
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zgrupowaniu w  Vancouver, poznałam Polaków, ludzi 
z bardzo ciekawą historią, ludzką. On wyjechał w okresie 
zimnej wojny do Stanów. Nie widział swojej rodziny, czy-
li żony i syna, z którym wtedy gdy wyjeżdżał, żona była 
w ciąży, 4 lata. Przez ten okres walczył, aby żona mogła 
przyjechać do niego. Nie chciałabym wyjawiać wszystkich 
szczegółów tej historii, ale widać było, jak wielka miłość 
i  determinacja potrafiły doprowadzić do połączenia ro-
dziny. Wspaniali, ciepli ludzie, kochający Polskę, ale już 
z takim kanadyjskim, optymistycznym podejściem do ży-
cia. Obecnie mają oboje ponad 80 lat, ale wciąż szalenie 
aktywni, co roku podróżują na Kubę z walizami pełnymi 
ubrań i mydełek….a wracający z pustymi. Takie historie 
mnie niesamowicie inspirują.

A miejsca, z których musiałaś sie mentalnie podno-
sić? Bywały takie?
Z pewnością takim miejscem jest Rosja. Sportowcy, któ-
rzy tam trafiają, doświadczają najwyższego poziomu 
organizacji. Można powiedzieć, że goszczono nas na sa-
lonach, w  najpiękniejszych miejscach…ale wystarczyło 
wyściubić nos za „kurtynę” i  tam był obraz nędzy i  roz-
paczy. Tak było m.in w Nowosibirsku, czy Pietropawłow-
sku. Jednym z pewnością z najpiękniejszych miejsc jakie 
widziałam, była Kamczatka. Widziałam tam niesamowite 
bogactwo natury, ale z drugiej strony ludzi, którzy przy 
temperaturze sięgającej -40,-50°C, mieszkali w barakach 
z ofoliowanymi oknami. 

Patrząc na Twoje osiągnięcia sportowe: medale Mi-
strzostw Świata i  Europy, 5.miejsce na IO… chyba 
nie ma drugiej takiej kobiety w  historii polskiego 
biathlonu. Talent czy ciężka praca?
Chyba nie ma osoby, która samym talentem, albo też samą 
ciężką pracą, osiągnęłaby sukces. Myślę, że jedno i drugie 
musi być obecne.

Znasz osoby, które miały większy talent od Ciebie, 
ale nie osiągnęły sukcesu? Często tak jest, że ktoś ma 
dar od Boga, ale nie stara się wystarczajaco mocno, 
bo pierwsze sukcesy przychodzą łatwiej niż innym, 
a to z kolei nie wyrabia w nim odpowiedniego cha-
rakteru, czy hartu ducha.
Tak, oczywiście że znam. Pamiętam takie osoby, szczegól-
nie z  czasów juniorskich. Widziałam osoby, które miały 
talent większy niż ja miałam, ale brakło dyscypliny i cięż-
kiej pracy, jasnej decyzji, że robię to i właśnie to… i dzisiaj 
o  tych osobach nikt nie mówi w  kategoriach sukcesów 
sportowych.

Kurz po ostatnich IO opadł. Ty miałaś pewien 
problem z radzeniem sobie z komentarzami w sto-

„Walczyć do końca!!!”
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sunku do Twojej osoby. To co przykuło moją uwagę, 
że potrafiłaś przyznać się do błędu. Mam na myśli 
film, jaki wyemitowałaś w mediach społecznościo-
wych oceniający ludzi, którzy z kolei ocenili Twój 
wyjazd/występ na Olimpiadzie w  Pyongczang. 
Często ludzie którzy oceniają nas na forach, sami 
nigdy nic nie osiągnęli w życiu, ale schować się za 
nickiem jest łatwo, natomiast osobę ocenianą to 
potrafi zaboleć.
Przede wszystkim moja wypowiedź na instagramie 
miała ok 20 zdań, a  nie jak przytoczono jej frag-
ment…2 zdania. Potrafi to zmienić zupełnie kontekst. 
Oczywiście, te dwa ostatnie zdania zostały obrobione 
przez dziennikarzy tak, aby klikało się lepiej niż newsy 

n/t Kamila Stocha, bo z tych zdań wynikało, że jestem 
sfrustrowana, nieszczęśliwa, chamska. Z perspektywy 
czasu żałuję, że to powiedziałam, ale większość ludzi, 
którzy hejtują, zupełnie nie znają realiów polskiego 
sportu, nie wiedzą z czym się zawodnicy mierzą na co 
dzień, itd.

Ale może dobrze, że to z siebie wyrzuciłaś…
W oczach wielu ludzi urosłam, przez to, że miałam odwa-
gę na taki ruch. Powiedziałam coś, co 80,90 a może i 100% 
olimpijczyków chciałoby powiedzieć. Może nie była to 
wypowiedź najwyższych lotów, ale ja przecież nie użyłam 
wulgaryzmów… w przeciwieństwie do tego, co pisali pod 
moim adresem.

W 2018 roku zakończyłaś karierę, absolutny szczyt 
to 2015, kiedy zdobyłaś 2 medale MŚ…ale zaczęło 
się to wszystko w 2000 roku. 15 lat pracy. Ile godzin 
dziennie?
Czystego treningu w  najcięższym okresie przygotowaw-
czym było ok 7godz dziennie. Natomiast cały dzień był 
poddany reżimowi, bo nawet to jak jesz czy odpoczywasz, 
ma wpływ na wyniki. Ale na tym polega piękno sportu, 
sportowiec pracuje 365 dni w roku, 24/7.

I tak bym na to spojrzał. 15 lat życia poświęconego 
celowi, aby być jednym z najlepszych w swojej dzie-
dzinie na świecie. Bardzo niewielki procent ludzi 
osiąga to co Ty, także czapki z głów.

Dziękuję, że doceniasz. Z perspektywy czasu, też tak to 
odbieram. Tam w Pyongczang miałam poczucie niespra-
wiedliwości, że o nas się pisze, że olimpijczycy to turyści.

Przy jakiej temperaturze przyszło Ci walczyć na tra-
sie w Korei?
Minus 20°.

Niezły turysta(uśmiech)
Dziennikarze, którzy byli tam na miejscu, pisali zupełnie 
inaczej, niż ci piszący z Polski. Jeśli w dniu naszego startu 
są odwołane lekcje w szkołach, informacje w mediach są ta-
kie, żeby nie wychodzić domu…a my wychodzimy w lycrze, 
żeby biegać i strzelać, to umówmy się, że to nie są optymal-
ne warunki. Oczywiście moja forma nie była taka, o jakiej 
marzyłam, mam tego świadomość.
Dałaś się niepotrzebnie wciągnąć w  taką potyczkę 
słowną.
Masz rację.

Biathlon to dyscyplina, która łączy dwa aspekty: jak 
to powiedziałaś-dzida do przodu, kiedy biegniesz, 
ale z  drugiej strony trzeba być skupionym ponad-
przeciętnie, kiedy jest się na strzelnicy. Wtedy jest 
szansa na sukces. Widzę tu analogię do życia. Kiedy 
człowiek potrafi wypośrodkować te dwie sprawy: 
bieg do celu i umiejętność koncentracji, ma szansę 
na osiągnięcie celu. Jak potrafiłaś przejść z biegu, 
w tryb skupienia, wyrównania odechu, aby trafić do 
tarczy?
Musisz przejść z  koncentracji szerokiej, do koncentracji 
wąskiej. Podczas biegu gadam sama do siebie, podczas 
strzelania, muszę być maksymalnie skupiona.

Mówisz sama do siebie?
Oczywiście, jest taki dialog wewnętrzny. Czasami jest to 
mówienie, czasami liczenie: raz, dwa,raz.
A kiedy wjeżdżam na strzelnicę, wyrównuję oddech i mó-
wię: FLOW-to jest coś, co mnie uspokaja, co przełącza mnie 
w tryb koncentracji. To jest sygnał dla mojego mózgu, że 
zaraz zacznie się coś innego, coś co wymaga odemnie pre-
cyzji i  skupienia. Mam kilka takich haseł, które mówię 
sama do siebie. Mam nawet hasła, tzw ratunkowe, kiedy 
jest bardzo ciężko.

Doświadczyłaś „ściany” kiedykolwiek?
Oczywiście.

Kiedy?
W Soczi.

I co wtedy?
Liczyłam, potem powtarzałam jak mantrę: płyń, płyń, 
płyń. Idziesz przez piekło, ale płyń.

Nogi odmawiają posłuszeństwa, ręce jakby były spa-
raliżowane…i mówienie: PŁYŃ, działa?
Czasami działa.
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Człowiek po ciężkim dniu w pracy, kiedy doświadczył 
‚upadków’, doświadcza kolejnych w domu i ma mó-
wić: PŁYŃ?
Jedno hasło nie musi nic zmienić, szczególnie w takich sze-
rokich sprawach, ale jeśli brakuje ci sił na kilometr przed 
metą, to takie hasło jest bardzo pomocne.

A co myślałaś w biegu pościgowym, kiedy zdobywałaś 
brązowy medal, w momencie kiedy Rosjanka upadła 
tuż przed metą?
Ona upadła dużo wcześniej. To było tak, że ona strzelała le-
piej odemnie, bo na zero. Ja miałam rundę karną i biegłam 
10 sekund za nią. Wiedziałam, że biegnę jako czwarta. 
I wtedy taka myśl: próbujesz czy się poddajesz? Odpowiedź 
oczywista: próbuję. Dogoniłam Rosjankę, i kiedy ona zo-
baczyła, że jestem obok, poprostu się wywróciła, tak sama 
z siebie. Wydaje mi się, że to była chwila jej dekoncentracji.

Wniosek prosty:
Walczyć do końca!!!

Powiedziałaś, że nie darowałabyś sobie, gdybyś nie 
wystartowałą w Pyongczang, bo lepiej jest spróbować 
i odnieść porażkę, niż nie spróbować. I można by było 
dodać… bo samo nie próbowanie jest już porażką!
Tak, absolutnie. Po tym jak urodziałam dzieci, bardzo la-
konicznie wypowiadałam się n/t powrotu. Ale wiedziałam, 
że to jest bardzo ważna decyzja w moim życiu, a kiedy po-
dejmuję takie decyzje, myślę, co będę czuć, kiedy usiądę 
w fotelu na starość, czy będę mieć wyrzuty sumienia, że coś 
mogłam, a tego nie zrobiłam! Możemy nazwać mój projekt 

IO Pyongczang 2018 porażką, ale nigdy nie będę mogła 
powiedzieć sobie, że nie próbowałam. Pomimo tego że nie 
osiągnęłam celu, zadziało się tyle dobrych rzeczy na drodze 
do tego celu, że nie żałuję. Udało może mi się zmotywować 
dziesiątki, setki kobiet, aby walczyły o swoje marzenia. To 
właśnie traktuję w kategorii sukcesu, nie sportowego, ale 
ludzkiego. Ale potrzebowałam na takie spojrzenie czasu.
Bo w życiu potrzebne są refleksje.

Co teraz, w tej drugiej części życia, już nie związa-
nej tak mocno ze sportem, będziesz robić? Wiem, że 
jesteś poukładaną finansowo osobą, masz nierucho-
mości, które dają Ci pasywny dochód. Skąd miałaś 
wiedzę n/t inwestowania pieniędzy ze sportu? Sa-
moświadomość, czy może powodowały to osoby na-
potkane w sporcie?
Miałam świadomość, że sport to tylko kawałek życia, który 
prędzej czy później się skończy. Dzięki temu dziś nie mam 
depresji, jak wielu byłych sportowców. Nie żartuję mówiąc 
o  tym, bo to jest bardzo poważny problem. Mi udało się 
przejść płynnie ze sportu do „życia bez sportu”. Jestem 
szczęśliwa, mam poukładane życie zawodowe i  rodzinne. 
W perspektywie kilku miesięcy chciałabym zacząć realizo-
wać się na innych płaszczyznach. Ale to za kilka miesięcy. 
Dzisiaj natomiast odpoczywam.

Czyli można powiedzieć, budzisz się w sposób natu-
ralny.
Tak(uśmiech)

Bo wcześniej naturalnego budzenia raczej nie było, 
gdyż budził Cię codziennie budzik, niejako mówiąc: 
wstawaj na trasę, wstawaj na lotnisko. Do tego jesz-
cze zakazy: nie możesz tego zjeść, nie możesz tam-
tego.
Tak, teraz dopiero się uczę takiego ‚normalnego’ życia. 
Mam taką możliwość, dzięki temu że mam rodzinę, fajną 
mamę, fajnych tesciów. Budzę się rano, mam czas dla mo-
ich dzieci, nie śpieszymy się ze śniadaniem. Otwieram lo-
dówkę i myślę sobie, a może dzisiaj tosty?

To toster trzymasz w lodówce?(uśmiech)
(śmiech)Nie! Ale ser żółty tak, a wcześniej go nie jadałam. 
Robię to co chcę, a nie jak było wcześniej, to co musiałam.

Poprostu żyjesz.
Dokładnie tak! Kiedyś jak wyjeżdzałam na urlop, spraw-
dzałam czy jest siłownia w hotelu, dzisiaj tego nie muszę 
już robić. Nie mam w swoim bagażu nart, karabinu itd.

Teraz dopiero zdałem sobie sprawę, że zadrzeć 
z Tobą może być niebezpieczne…
Dlaczego?

Bo masz wyrobione oko. Karabin, muszka, szczer-
binka…(uśmiech)

Wspominałaś, że chciałabyś spełnić się jako mówca 
motywacyjny. Czy to cel na najbliższą przyszłość?
Może nie na najbliższą, ale ja lubię mieć poczucie misji. 
Sport też jest misyjny. Sport to jest idea. Gdyby zastanowić 
się głębiej, sport to jest zabawa za duże pieniądze w coś. 
Ja lubię idee. Lubię ludzi, lubię rozmawiać, lubię kontakt 
i szkolenia motywacyjne dają tą możliwość. Miałam moż-
liwość rozmawiać z  innymi n/t motywacji i  daje mi to 
ogromną satysfakcję. Nie jestem wyszkolona w coachingu, 
ale jestem żywym przykładem osoby, która wie czym jest 
motywacja, jak podnosić się po porażkach.

Ty nie musisz tego się uczyć, Ty poprostu będzie opo-
wiadała o tym, co robiłaś!
Jeśli komuś to pomoże, a ja przy tym mam poczucie misji, 
czemu nie. Chciałabym się spróbować. Ale jeszcze nic nie 
zrobiłam w tym kierunku.

Na początku rozmowy mówiłaś, że nie ma czegoś ta-
kiego jak recepta na sukces, z czym nie mogę się zgo-
dzić. Gdybyś mogła podać, Twoim zdaniem najważ-
niejsze elementy, które mogą zadecydować, że ktoś 
dojdzie Do Celu, co by to było?
To nie będzie oryginalne, ale myślę, że pracowitość. Uwa-
żam, że większość osób, które osiągnęły sukces w  życiu, 
osiągnęły to ciężką pracą.

Czasami ludzie nie wiedzą co robić w  życiu. Gdzie 
szukać inspiracji?
W działaniu! Jak zaczynasz coś robić, pomysły same zaczy-
nają napływać. Nie siedź w domu czekając aż coś ci spadnie 
z nieba, tylko wyjść temu naprzeciw.

„lubię mieć poczucie misji.”
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Manufaktura
MoniMo

piękno ukryte w metalu

Na stronie obok w kolejności: obraz Marat, obraz Wanit, 
obraz Solar

M aciej Reczuch, założyciel i właściciel marki Ma-
nufaktura MoniMo od wielu lat zajmuje się 
pracą z różnymi materiałami. Zainspirowało go 

to do tworzenia niezwykłych i różnorodnych form, które 
są oryginalnymi dodatkami do wyjątkowych wnętrz. Z tej 
inspiracji zrodził się pomysł łączenia ich w spójną całość 
i wydobycia z nich unikalnych treści.

Tak narodziła się filozofia tworzenia, którą Maciej Re-
czuch nazwał Ideą MoniMo. Polega ona na precyzyjnym 
projektowaniu oryginalnej formy w wysmakowanym stylu, 
i łączenia jej z emocjami towarzyszącymi tworzeniu oraz 
wrażliwością użytych materiałów.

W ten sposób powstają obrazy, lustra, zegary, młynki 
i serwetniki. Każdy z tych produktów jest ręcznie wykona-
ny i niepowtarzalny. Każdy też wykonany jest przy użyciu 
stali szlachetnej, której w wielu przypadkach towarzyszą 
takie materiały jak: granit, serpentynit, marmur karraryj-
ski i dolomitowy czy drewno bukowe.

Każdy materiał kryje w sobie piękno i potencjał. Doświadczenie, wprawne oko
i pewna ręka potrafią to piękno wydobyć i zamienić kawałek blachy, drewna czy marmuru
w niezwykły przedmiot. 

Maciej Reczuch przy pracy

idea MoniMo

Precyzyjne projektowa-
nie oryginalnych form. 
Łączenie ich z wrażliwo-
ścią użytych materiałów 
i emocjami towarzyszą-
cymi tworzeniu.

Powyżej: zestaw młynków Kajla naturalny
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Więcej informacji o marce i produktach można znaleźć na stronie www.monimoart.com.

Manufaktura MoniMo Maciej Reczuch
ul. Kielecka 10, 68-200 Żary

+48 608 575 363
 info@monimoart.com

Manufaktura MoniMo poza szeroką ofertą gotowych 
wzorów produktów daje także możliwość przygo-
towania projektów na specjalne zamówienie.
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Zegary MoniMo to przykład na to, że upływ czasu może 
być piękny. Nie są jedynie dodatkiem do wnętrza, ale tworzą 
jego niepowtarzalny klimat i charakter.

zegary MoniMo

Istnieje tylko jeden uniwersalny i wszech-
obejmujący czas… ale metod pokazania 
upływu czasu jest wiele.  Zegary MoniMo 
to design najwyższej próby.

Wyjątkowy mechanizm kwarcowy z pły-
nącym sekundnikiem, pracuje bezgłośnie. 
Wskazówki wykonane z aluminium szczot-
kowanego, opracowane przez manufakturę 
MoniMo odmierzają czas najdokładniej.

przedsiębiorcy z pasjĄ

Do zegarów dołączone są rękawice 
bawełniane, które służą do wyjmowania, 
przenoszenia i zawieszania produktów. Uży-
wanie rękawic zabezpiecza powierzchnię 
przed powstawaniem plam i zabrudzeń.

Każdy produkt jest starannie pako-
wany w  specjalny bawełniany woreczek 
i  umieszczany w drewnianym opakowaniu 
przygotowanym na wymiar. Sprawia to, że 
idealnie nadaje się na spersonalizowany 
prezent firmowy. 

Nede
granit Black Forest

Patyn
serpentynit antygorytowy

Rugi
marmur Bianco Carrara

Tyso
marmur dolomitowy

Teryz
stal szlachetna
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Manufaktura MoniMo ma w swojej standardowej ofercie pięć modeli zegarów, różniących się wzorem tarczy i materiałem, 
z którego wykonana jest rama. Wybierać można spośród garnitu, serpentynitu, marmuru i stali szlachetnej. Każdy z zega-
rów zawiera elementy tej ostatniej – w postaci narożników.

81



82 83Diamond’s Club business magazine  wiosna 2019Diamond’s Club business magazine  wiosna 2019

przedsiębiorcy z pasjĄ

Zestaw Kajla
biały

Zestaw Kajla
naturalny

Zestaw Kajla
brunatny

Zestaw Kajla
wenge

młynki MoniMo

Wyjątkowe, zaprojektowane zgodnie 
z ideą MoniMo zestawy młynków do przy-
praw, wykonane są z drewna bukowego 

– lakierowanego. 
Dzięki naturalnym właściwościom bak-

teriobójczym, drewno bukowe idealnie na-
daje się do przechowywania przypraw.

Młynki pomalowane są lakierem po-
liuretanowym na wysoki połysk, znakomi-
cie zabezpieczającym powierzchnię, nada-
jącym wyrazisty i naturalny kolor. Lakier jest 
odporny na wilgoć i ścieranie. 
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Młynki ozdobione są elementami 
ze  stali nierdzewnej, ręcznie szlifowanej. 
Posiadają najnowocześniejszy mechanizm 
ceramiczny z pięciostopniową regulacją 
grubości mielenia. Mechanizm ceramiczny 
zapewnia niezawodne i długotrwałe użyt-
kowanie.

Podstawka to połączenie drewna buko-
wego lakierowanego w kolorze młynków 
z elementami ze stali nierdzewnej, ręcznie 
szlifowanej. 

Istnieje możliwość personalizacji  produk-
tów Manufaktury MoniMo, np. w postaci  logo 
umieszczonego na elementach stalowych.

Więcej na: www.monimoart.com

W ofercie MoniMo znajdują się również odpowiadające młynkom serwetniki.
Młynki MoniMo to dowód na to, że nawet często niezauważane przedmioty codziennego 
użytku można zamknąć w wyjątkowej, szlachetnej i przykuwającej wzrok formie.
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Xirbi to gama mebli zaprojektowanych, 
aby spełnić surowe wymagania stawiane 

profesjonalnym meblom ogrodowym.

Największy nacisk kładziemy na trwałość  
i łatwą pielęgnację naszych produktów.

Wysoka jakość i wrażliwość na trendy to  
klucz do produkcji mebli Xirbi.

Do samodzielnego złożenia.

+ +

Sofy modułowe mogą być  łączone za pomocą 
2 klamr blokujących.  Klamry są dołączone do 
każdego modułu.

STOLIK NAROŻNY LYON, KhAKI

Aluminiowa rama, włókno syntetyczne 8 mm. W zestawie 
poduszka khaki  jakości oilfine/odporna na promieniowanie 
UV oraz szkło.

Wymiary: Szer.59 x Gł.59 x Wys.44 cm Nr art.: 78622

Cena:    460,00 PLN

SOFA MODUŁOWA LYON, KhAKI

Aluminiowa rama, włókno syntetyczne 8 mm. W zestawie 
poduszka khaki jakości oilfine/odporna na promieniowanie 
UV oraz klamry blokujące.

Wymiary: Szer.120 x Gł.65 x Wys.85 cm Nr art.: 78620

Cena:  730,00 PLN

ALICANTe

Fotel wykonany z aluminium  
25 mm i półokrągłej plecionki  
z włókna syntetycznego. 

Wymiary: Szer.70 x Gł.63 x  
  Wys.82 cm 
Siedzisko: Wys.44 cm 
Kolor:   Khaki

Nr art.:       78618

Cena:  300,00 PLN

GRANADA

Fotel wykonany z ramy  
aluminiowej 25/32 mm  
i półokrągłej plecionki  
z włókna syntetycznego. 
W zestawie z poduszką. 
Sztaplowany.

Wymiary: Szer.60 x 
Gł.57 x  
  Wys. 81 cm 
Siedzisko: Wys.44 cm 
Kolor:  Khaki

Nr art.:  78616

Cena:  340,00 PLN

GeNOA

Fotel wykonany z ramy alumi-
niowej 30 mm i półokrągłej 
plecionki z włókna syntetycz-
nego. Sztaplowany.

Wymiary: Szer.60 x Gł.57 x  
  Wys.81 cm 
Siedzisko: Wys.44 cm 
Kolor:  Khaki

Nr art.:  78614

Cena:  165,00 PLN

design by dC prosto ze szwecjidesign by dC prosto ze szwecji
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+ +

Sofy modułowe mogą być  łączone za pomocą 
2 klamr blokujących.  Klamry są dołączone do 
każdego modułu.

STOLIK NAROŻNY LYON, CZARNY

Aluminiowa rama, włókno syntetyczne 8 mm. W zestawie 
czarna poduszka jakości oilfine/odporna na promieniowanie 
UV oraz czarne szkło.

Wymiary: Szer. 59 x Gł.59 x Wys.44 cm Nr art.: 78623

Cena:  370,00 PLN

SOFA MODUŁOWA LYON, CZARNA

Aluminiowa rama, włókno syntetyczne 8 mm. W zestawie 
czarna poduszka jakości oilfine/odporna na promieniowanie 
UV oraz klamry blokujące.

Wymiary: Szer.120 x Gł.65 x Wys.85 cm Nr. art.: 78621

Cena:  650,00 PLN

Do samodzielnego złożenia.

ALICANTe

Fotel wykonany z aluminium  
25 mm i półokrągłej plecionki  
z włókna syntetycznego.  

Wymiary: Szer.70 x Gł.63 x  
  Wys.82 cm 
Siedzisko: Wys.44 cm 
Kolor:  Czarny

Nr art.:  78619

Cena:  300,00 PLN

GRANADA

Fotel wykonany z ramy  
aluminiowej 25/32 mm  
i półokrągłej plecionki  
z włókna syntetycznego. 
W zestawie z poduszką. 
Sztaplowany.

Wymiary: Szer.60 x Gł.57 x  
  Wys. 81 cm 
Siedzisko: Wys. 44 cm 
Kolor:  Czarny

Nr art.:  78617

Cena:  320,00 PLN

GeNOA

Fotel wykonany z ramy alumi-
niowej 30 mm i półokrągłej 
plecionki z włókna syntetycz-
nego. Sztaplowany.. 

Wymiary: Szer.60 x Gł.57 x  
  Wys.81 cm 
Siedzisko: Wys.44 cm 
Kolor:  Czarny

Nr art.:  78615

Cena:  165,00 PLN

design by dC prosto ze szwecjidesign by dC prosto ze szwecji
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PARIS

Fotel wykonany z ramy aluminiowej 28 mm i tkaniny. Sztaplowany.

Wymiary: Szer.48 x Gł.57 x Wys.88 cm, 

Kolor:         Tkanina czarny/biały, szara rama 
Kolor:        Tkanina czarny, brazowa rama 

Cena:       195,00 PLN

PARIS

Fotel wykonany z ramy 
aluminiowej 28 mm i pleci-
onki z włókna syntetycznego. 
Stylizowany na bambus.
Sztaplowany.

Wymiary:    

Siedzisko:  

Kolor: 
Nr art.:

Kolor: 
Nr art.:

Cena:

Szer.48 x Gł.57 x Wys.88 cm 

Wys.46 cm

Kremowy/Bordo 
78319

Kremowy/Zielony 
78208

195,00 PLN

Siedzisko: Wys.46 cm

Nr art.: 78479 
Nr art.: 78488

MONACO

Fotel wykonany z ramy aluminiowej 28 mm i tkaniny

Wymiary: Szer.57 x Gł.57 x Wys.83

Kolor:     Szary/Czarny 
Kolor:     Brązowy/Czarny 
Kolor:     Beżowy/Szary

Cena:  195,00 PLN

PARIS

Fotel wykonany z ramy 
aluminiowej 28 mm i plecionki 
z włókna syntetycznego.  
Sztaplowany.

Wymiary: 
Siedzisko

Kolor: 
Nr art.: 

Kolor: 
Nr art.:

Cena:

Szer.48 x Gł.57 x Wys.88 cm 
Wys.46 cm

Czarny/biały, czarna rama 
78270 

Czarny, czarna rama  
78626

195,00 PLN

Siedzisko: h46 cm

Nr art.: 78480 
Nr art.: 78489 
Nr art.: 78493

SOFA 2-OSOBOWA PARIS

Fotel wykonany z ramy aluminiowej 28 mm i plecionki 
z włókna syntetycznego. Sztaplowany.

Wymiary: 
Siedzisko:

Kolor: 
Nr art.:

Cena:

Szer.106 x Gł.60 x Wys.88 cm 
Wys.46 cm

Czarny 
78627

450,00 PLN

KRZeSŁO BAROWe PARIS

Krzesło barowe wykona- 
ne z ramy aluminiowej  
28 mm i plecionki z włók- 
na syntetycznego. 

Wymiary: 
Siedzisko

Kolor: 
Nr art.:

Cena:

Szer.60 x Gł.48 x Wys.115 cm 
Wys.76 cm

Czarny 
78628

340,00 PLN

design by dC prosto ze szwecjidesign by dC prosto ze szwecji
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VeRONA

Krzesło wykonane z alu-
miniowej ramy 28 mm  
i włókna syntetycznego.

Wymiary: 
Siedzisko: 
Kolor:

Nr art.:

Cena:

VALeNCIA

Krzesło wykonane z ramy 
aluminiowej 25 mm  
i włókna syntetycznego.  
Sztaplowane.

Wymiary: 

Siedzisko: 
Kolor:

Nr art.:

Cena:

MARSeILLe

Krzesło z włókna 25/19 mm  
z aluminiową ramą. 
Sztaplowane.

Wymiary: 
 
Siedzisko: 
Kolor: 

Nr art.

Cena:

BOULOGNe

Krzesło o wyglądzie vintage. 
Lakierowana  rama aluminiowa 
27 mm.  
Sztaplowane.

Wymiary: 
Siedzisko:

Kolor: 
Nr art.:

Kolor: 
Nr art.

Cena:

Wys.49 x Gł.54 x  
Wys.78 cm

Wys.42 cm 
Czarny

78224

120,00 PLN

Szer.44 x Gł.48 x Wys.86 cm 
Wys.45 cm

Czarny Vintage 
78482

Biały Vintage 
78481

250,00 PLN

Szer.47 x Gł.59 x 
Wys.85 cm 
Wys.44 cm 
Czarny/Szary 

78421
165,00 PLN

Szer.47 x Gł.59 x Wys.85 cm 
Wys.45 cm 
Czarny/Szary

78422 - WYPRZEDAŻ

180,00 PLN

PALMA

Fotel wykonany z lakierowanej 
aluminiowej ramy 38 x 19/25 mm. 
Sztaplowany.

Wymiary: 
Siedzisko:

Kolor: 
Nr art.

Kolor: 
Nr art.:

Cena:

ALU BISTRO

Fotel wykonany z aluminiowej 
ramy 30 mm i plecionki  
z włókna syntetycznego. 
Sztaplowany.

Wymiary: 
Siedzisko

Kolor: 
Nr art.:

Kolor: 
Nr art.:

Kolor: 
Nr art.

Cena:

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

Szer. 55 x Gł.59 x Wys.75 cm 
Wys.43 cm

Czarny 
78153

Antracyt 
78636

Khaki 
78637

140,00 PLN

Szer.56 x Gł.63 x Wys.85 cm 
Wys.43 cm

Czarny 
78455 -  WYPRZEDAŻ

Biały 
78456 - WYPRZEDAŻ

197,00 PLN

reklama z pasjądesign by dC prosto ze szwecji
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wydARZeNie KuLTuRaLnewydARZeNie KuLTuRaLne

Przed nami kolejna edycja organizowanego przez 
Stanisława Dzierniejkę Festiwalu Reżyserii Filmowej 

w Wałbrzychu w czerwcu b.r
Czekając na to wydarzenie, przypominamy co działo 
się podczas Festiwalu Aktorstwa Filmowego, również 

zorganizowanego przez Pana Dzierniejkę.  Festiwal 
odbył się pod koniec 2018 we Wrocławiu.

7. Festiwal 

AKToRSTWA 
Filmowego

Bohaterem wieczoru był Andrzej Seweryn, który odebrał 
Platynowego Szczeniaka FAF za wybitne osiągniecia w ak-
torstwie filmowym. Andrzej Seweryn-obecnie dyrektor na-
czelny Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
Jest jednym z  najwybitniejszych polskich aktorów, choć 
planowano dla niego karierę wojskową. W 1968 r. ukończył 
warszawską PWST. Popularność zyskał dzięki doskonałym 
rolom w spektaklach Teatru Telewizji, z których wiele na 
stałe zapisało się w pamięci widzów. Znacznie ułatwiły one 

artyście karierę filmową. Wystąpił w  wielu liczących się 
polskich filmach, w których stworzył niezapomniane kre-
acje. Po sukcesach w kraju wyjechał do Francji, gdzie stał 
się jednym z najbardziej poważanych artystów. Jest człon-
kiem słynnej Comedie Francaise
– Żona zawsze mi mówi, że ma być krótko i zabawnie, ale 
….no tak się nie da bo to zbyt ważne dla mnie – rozpo-
czął Andrzej Seweryn odbierając nagrodę z  rąk Stanisła-
wa Dzierniejki, dyrektora naczelnego festiwalu. – To rok 
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50-lecia mojej pracy artystycznej więc ten szczeniak się tu 
dobrze wpisuje. We Wrocławiu zawsze czułem się dobrze, 
wiele tu pracowałem…Tu jest dobrze- mówił artysta pod-
czas gali FAF.
Złotego Szczeniaka za stworzenie znakomitej kreacji w se-
rialu Rodzinka.pl. otrzymał podczas gali Tomasz Karolak.

– To moja druga nagroda w życiu. Pierwszą dostałam dla …
nie najładniejszych ludzi – mówił Tomasz Karolak, zbiera-
jąc burzę oklasków od publiczności.
– Cieszę się, że publiczność dopisała. Teatr Polski jest 
świetnym miejscem-mogliśmy pomieścić wszystkich sym-
patyków festiwalu – zaznacza Dyrektor Dzierniejko.

Paltynowego Szczeniaka otrzymała również Pani Anna 
Seniuk, profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra 
Zelwerowicza w  Warszawie. Myślała o  historii sztuki 
bądź konserwacji zabytków, ostatecznie podjęła studia 
w  szkole teatralnej w  Krakowie. Na ekranie zadebiuto-
wała w 1963 roku. Od tego czasu zagrała wiele ról filmo-

wych, serialowych i teatralnych. Dla Rozgłośni Polskiego 
Radia zagrała ponad 40 ról radiowych, także słuchowi-
ska dla dzieci.Za swoje wspaniałe kreacje aktorskie była 
wielokrotnie nagradzana nie tylko sympatią widzów, ale 
także licznymi nagrodami teatralnymi, filmowymi i mini-
sterstwa kultury.
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Złoty szczeniak trafił także w ręce Gabrieli Muskały za dru-
goplanową rolę w „7 uczuć” oraz Michała Koterskiego za 
pierwszoplanową rolę w „7 uczuć” a także Magdaleny Po-
pławskiej za rolę w filmie „53 wojny” oraz Łukasza Simlata 
za rolę w filmie ‚Fuga”
Podczas festiwalowu odbyły się wydarzenia towarzyszące 
takie jak „Chodź ze mną do łóżka” – monodram w wyko-
naniu Soni Bohosiewicz czy recital Anny Dereszkowskiej: 
‚instrukcja obsługi kobiety”

Festiwal Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa 
odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego od 2013 roku we Wrocławiu oraz wybranych 
miastach regionu. W  ub. roku są to Bystrzyca Kłodzka, 
Siechnice, Strzelin i  Świebodzice. Festiwal jest hołdem 
przyjaciół dla Tadeusza Szymkowa, który przez lata zwią-
zany był z Teatrem Polskim we Wrocławiu. Zmarł w stycz-
niu 2009 roku w wieku 50 lat.
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12 października 12 restauracji zaprezentuje swoje umiejęt-
ności podczas finałowej gali XII edycji Wine&Food Noble 
Night. Po raz kolejny prześledzimy trendy kulinarne ukry-
te w autorskich, dwudaniowych menu, skomponowanych 
specjalnie na tę okazję. Zespoły restauracyjne wybrane 
w  ogólnopolskich eliminacjach zaprezentują swój kunszt 
na żywo, na oczach publiczności. O tym, kto się najsmacz-

niej zaprezentuje zdecyduje zarówno publiczność jak i Jury 
Profesjonalne.
Historia konkursu pokazuje, że już od ponad dekady po-
dążamy z nurtem kulinarnych fascynacji. Pierwsze edycje 
(tak w propozycjach menu, jak i w wyborach publiczności) 
odzwierciedlały zachwyt kuchniami Dalekiego Wschodu, 
kolejne – laboratoryjną precyzją przygotowania dań mo-
lekularnych. Ostatnie lata pokazują niemal jednomyślny 
powrót do korzeni i triumf prostych w formie potraw spo-
rządzonych z lokalnych składników. To także ukoronowa-
nie kuchni staropolskiej – coraz więcej szefów kuchni star-
tujących w konkursie przyznaje, że to właśnie z dawnych 
poradników czerpie swoje inspiracje.
W tym roku nieco bliżej przyjrzymy się temu, co jest mod-
ne. Prześledzimy inspiracje, sprawdzimy co smakuje naj-
lepiej i co wzbudza największe emocje. Podążymy za sma-
kami, trendami, odkryjemy jak światowa moda wpisuje 
się w naszą kuchnię, a na ile pozostajemy wierni naszym 
smakom.
Sam udział w konkursie, to nie tylko wspaniałe doświad-
czenia, promocja restauracji, ale również jedyna okazja do 
sprawdzenia się w jednym z najbardziej prestiżowych kon-
kursów w  Polsce, a  jest o  co walczyć. Wystarczy spojrzeć 
na zeszłoroczną edycję. Wyróżnienie Jury Profesjonalnego 
i wyjazd na staż do restauracji El Celler de Can Roca*** Mi-
chelin otrzymał Jakub Kasprzak z restauracji Lumiere. Ka-
sprzak tego wieczoru przygotował na przystawkę: jesiotra 
z pszenicą, szczypiorkiem i chrzanem, zaś na danie główne: 
kaczkę z czarną rzepą, dziką różą oraz czerwoną kapustą.
Osobną nagrodę, również staż w legendarnym El Celler de 
Can Roca przyznał w  imieniu Akademii Gastronomicznej 
w  Polsce jej Prezydent, Maciej Dobrzyniecki. To wyróż-
nienie otrzymał Robert Koczwara (Fiorentina, Kraków), 

Ruszają zapisy do xii edycji 

Wine&food 
noble night!

TEksT i ZdJęciA: aRTuR swaT/noBLe concieRGe sP. Z o.o.

który wyserwował na przystawkę: foie gras 
bon bon z  kaczki z  wanilią, winem Pedro 
Ximénez, konfiturą z pigwy z jadalnym zło-
tem i  chałką, zaś na danie główne: jagnię-
cinę z  sosem bordelaise, galaretką z  wina 
Barolo, czarną soczewicą, pepperoncino, 
grasicą oraz piklowanymi warzywami.
Publiczność za najsmaczniejszą przystawkę 
uznała danie Rafała Wałęsy (Sztuczka, Gdy-
nia): tatar wołowy z szalotką i korniszonem, 
majonez ostrygowy, świeża pieczarka w  pu-
drze z borowika, biszkopt z jeżyn, marynowa-
ne jeżyny, faworek tymiankowy, zaś najlepsze 
danie główne zostało zaproponowane przez 
Mariusza Kucharczaka z  restauracji Boletus: 
poliki z  dzika, purée z  korzenia pietruszki 
z gruszką, sos winogronowy, chrust z paster-
naku, puder paprykowy, oliwa z pokrzywy.

liSta laureatóW z 2018 r.:
III MIejSce
Przystawka – Robert Koczwara, Fiorentina, 
Kraków
Danie Główne – Rafał Wałęsa, Sztuczka, 
Gdynia

II MIejSce
Przystawka – Mariusz Kucharczak, Boletus 
– Zamek Kliczków, Kliczków
Danie Główne – Robert Koczwara, Fiorenti-
na, Kraków

i MiejSce
Przystawka – Rafał Wałęsa, Sztuczka, Gdynia
Danie Główne – Mariusz Kucharczak, Bole-
tus – Zamek Kliczków, Kliczków

A kto będzie zwycięzcą w b.r?
Konkurs przewiduje dwa etapy. Do 19 
kwietna trwa rekrutacja i  eliminacje, gdzie 
poza zgłoszonymi propozycjami dań ocenie 
podlega m.in.: obsługa, wystrój i  regularne 
menu zgłoszonej restauracji.
Dwunastu uczestników wyłonionych 
w  I  etapie weźmie udział w  gali finałowej. 
Organizator zapewnia wsparcie techniczne 
i  merytoryczne oraz gamę działań promo-
cyjnych. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Więcej informacji: https://www.facebook.
com/WineAndFoodNobleNight/
Zgłoszenia do 19 kwietnia na: konkurs@
nobleconcierge.pl

na naStępnej Stronie 
KilKa zdjęć z poprzedniej gali
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Sztuczka Gdynia

Przystawka: Tatar wołowy z szalotką i korniszonem, majonez ostrygowy, świeża pieczarka w pudrze z borowika, biszkopt 
z jeżyn, marynowane jeżyny, faworek tymiankowy
Rekomendacja Wina: Pełne, owocowe gamay z Morgon lub austriacki zweigelt

Danie Główne: Filet z łososia jurajskiego, grzybowe fondue z pora, fenkuł na chrupko, oliwa szczypiorkowa, purée z palo-
nego bakłażana, kawior z łososia, zioła
Rekomendacja Wina: Długo dojrzewająca biała rioja
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Lumiere Baranowo

Przystawka: Jesiotr, pszenica, szczypiorek, chrzan
Rekomendacja Wina: Pełne nowozelandzkie sauvignon blanc

Danie Główne: Kaczka, czarna rzepa, dzika róża, czerwona kapusta
Rekomendacja Wina: Pełne, ekstraktywne wino z odmiany grenache z Prioratu

NA wiDeLcuNA wiDeLcu

Boletus w Zamku Kliczków

Przystawka: Sezonowany udziec jelenia, żółtko confit, prażynka z dyni, puree borowikowe, żel z prażonego jabłka, olej 
paprykowy
Rekomendacja Wina: Średnio ekstraktywny południowoafrykański pinotage

Danie Główne: Poliki z dzika, purée z korzenia pietruszki z gruszką, sos winogronowy, chrust z pasternaku, puder papry-
kowy, oliwa z pokrzywy
Rekomendacja Wina: Poważne dojrzałe wino na bazie merlot, najlepiej Pomerol lub Saint-Émilion
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Jak mówić, co mówić? Poprosiłem o pomoc osobę która nie 
tylko dobrze wygląda, ale również pięknie mówi. Maciej 
Orłoś. Niech on sam opowie o swoich działaniach w powyż-
szym zakresie a poniższa relacja niech będzie odpowiedzią 
na to, czy warto było doprowadzić do tego, mam wrażenie, 
wyjątkowego spotkania Ludzi z PASJĄ, które nazwaliśmy 
Spotkanie w Klubie Diamentów.
Bo każdy z nas jest diamentem, czasami tylko jeszcze o tym 
nie wie.

Maciej Orłoś: moje szkolenia krążą wokół szeroko rozu-
mianych wystąpień publicznych – w  biznesie, choć oczy-
wiście nie tylko (w praktyce 99% moich szkoleń robię dla 
biznesu).
Są to szkolenia różnie formatowane. Z zakresu:
– autoprezentacji i wystąpienia publicznych
– spotkania z kamerą,
– komunikacji kryzysowej, tzn. jak sobie poradzić z trud-

nymi sytuacjami podczas spotkań z dziennikarzami
Podczas wszystkich spotkań szkoleniowych podstawowym 
narzędziem szkoleniowym jest kamera – ćwiczenia są na-
grywane, a uczestnicy otrzymują feedback od trenera.

A  podumowując spotkanie w  Klubie Diamentów, bardzo 
pozytywne wrażenia, wspaniali uczestnicy, przede wszyst-
kim bardzo zaangażowani. Miałem z  nimi świetny kon-
takt. Przekazałem tyle wiedzy ile się dało w  tak krótkim 
czasie… i oczywiście wisieńka na torcie, czyli Robert Ma-
kłowicz, który do nas dołączył, i jego prezentacji dot.win… 
trudno byłoby powiedzieć, że spotkanie było mało udane 
(uśmiech).

Jacek, modaraven.pl: Bardzo pozytywne wrażenia, mnó-
stwo miłych, sympatycznych, pozytywnie nastawionych 
ludzi-to jest chyba najważniejsze. Dzięki takim spotka-
niom poznam nowych partnerów w biznesie. Bardzo fajna 
formuła, taka nieformalna. Wydawało mi się, że nazwiska 
osób występujących, czyli M.Orłosia i R.Makłowicza, będą 
paraliżowały, ale tak się nie stało. Okazali się fajnymi, ot-
wartymi ludźmi, z którymi można porozmawiać swobod-
nie. Czekam już na kolejne spotkania.

    integracja 

W bizneSie:
Klub Diamentów, Polanica grudzień 2018

Współpracuję z  klientami przeszło 25 lat. Coraz częściej 
i  wyraźniej słyszałem od partnerów w  biznesie o  potrze-
bie stworzenia możliwości wspólnego przebywania ludzi 
przedsiębiorczych w  gronie innych przedsiębiorczych. Bo 
w myśl przysłowia: ‚z jakim przystajesz, takim sie stajesz”
Czym powinno być spotkanie integracyjne? Czy tylko for-
mą dobrze spędzonego czasu? Dla mnie to za mało!
Entuzjazm mija, wiedza zostaje.

Zacznijmy od wiedzy z  zakresu wystąpień publicznych. 
Bo przecież każdy powinien umieć się przedstawić, sprze-
dać czy wypromować. Nie tylko ksiądz na ambonie czy 
aktor na scenie pracuje głosem. Każdy z nas codziennie 
rozmawia z dziesiątkami osób, często spotkanymi pierw-
szy raz w  życiu. A  wiadomo, pierwsze wrażenie można 
zrobić tylko raz!

Wyobraźmy sobie dom zbudowany z cegieł…ale bez spoiwa między 
nimi! Pierwszy podmuch wiatru i cała budowla leży w gruzach. 

Dzisiaj staliśmy się na tyle dojrzałym społeczeństem, świadomym 
tego, że podobnie jest w biznesie. Można stworzyć kanał sprzedaży 

produktów czy usług, ale bez spoiwa jakim jest integracja, nie będzie 
można wykorzystać jego potencjału w pełni. Mało tego, jest duża 

szansa, że podobnie jak dom, zacznie on nam się sypać.

TEksT: RaDosŁaw TRacZ
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olga Kamińska
i maciej orłoś
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Anna i Jan, hankazieleniec.pl: Po takim spotkaniu wra-
camy z otwartą głową do pracy, ale przede wszystkim, tak 
jak powiedział Pan Orłoś, z uśmiechem.

Katarzyna, kowalowewzgorze.pl: Wrażenia cudne, nie-
samowita atmosfera, wspaniali goście, bardzo dobra robo-
ta. Warsztaty z Panem Orłosiem dały mi dużo energii, ale 
również wiedzy.

Marina i Artur, pohulanka.karpacz.pl: Wspaniała at-
mosfera, przede wszystkim. Przyswoilismy dużo nowej 
wiedzy. Pan Orłoś i Pan Makłowicz-cudowni i bardzo ot-
warci. Będziemy na kolejnym spotkaniu.

Ksiądz Edward, Pieszyce: Jestem pod wrażeniem obec-
nych tu ludzi, bardzo pozytywnych. Wiedza jaką przekazał 
Pan Orłoś bardzo mi się przyda. Okazuje się, że wiele rze-
czy się wiedziało, ale zostały zapomniane. Teraz człowiek 
mógł to odświeżyć. Bardzo twórcze spotkanie.

R.Makłowicz: Rzadko się zdarza widzieć takie zacne zgro-
madzenie ludzi, którzy słuchają czegoś z własnej woli… i to 
ze zrozumieniem (uśmiech).
It’s Just a  beginning of the beautiful frendship… że po-
wiem coś po Czesku (uśmiech).

Lidia i  Jacek, willaarabeska.pl: Przyjechaliśmy tutaj 
trochę zapracowani, i nie do końca przekonani, a jesteśmy 
zachwyceni. Cały dzień z ciekawymi, pozytywnymi ludźmi. 
Wiele się nauczyliśmy od Pana Orłosia, szczególnie otwar-
tości, żeby być „do ludzi”. Dopełnieniem wszystkiego była 
poezja smaków podczas kolacji z  degustacją win Roberta 
Makłowicza!

Tomek i Iza, scaliano.com.pl: W dwóch zdaniach się nie 
da podsumować tej bardzo dobrej i potrzebnej, okazuje się 
nam, imprezy. Bardzo mile spędzony czas, warto było!

Jeśli jesteś zainteresowany zorganizowaniem szkolenia lub 
warsztatów w podobnej formule, napisz: office@dcmagazine.pl

Dziękujemy sponsorom.

Dealer BMW  
TEAM

marcinPaździor, jacek szkarłat, aneta Ziemkiewicz

s. szkolna i m. orłoś
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Przez chwilę wyobraź sobie, że to może być Twoja firma: nie 

używasz już kosztownych rozpuszczalników i chemikaliów

w procesie prania. Pracujesz tak samo, a zwiększa się wydajność 
i 

co najważniejsze, spada zarówno zużycie energii jak i wody, co 

oznacza większe zyski. Oto obraz tego, w jaki sposób możesz 

działać. 

ZAINTERESOWANY?

Zrewolucjonizowany
proces prania

Usuwa tluste plamyCzas prania równie
szybki jak przy 

czyszczeniu chemicznym

    Lepsza wydajność  

Redukcja  
kosztów energii

 chemikaliów Bez drogich
czy utylizacji

 zużycie wodyZredukuj
 destylacji i wyeliminuj koszty

 wymagania Minimalne
dotyczące przeszkolenia 

personelu

www.sovrana.pl

ZOSTAŃ FIRMĄ JUTRA  
I ZAOFERUJ NAJWYŻSZEJ 
JAKOŚCI USŁUGI
– JUŻ DZISIAJ UŻYJ
SOFTWASH® XTREME CARE

TROSKA  
O NAJBARDZIEJ

DELIKATNE TKANINY

OTWÓRZ SIĘ 
NA NOWE 

MOŻLIWOŚCI 
CZYSZCZENIA

NIESAMOWITA 
INNOWACJA
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Dla czytelników DC 
ceny na Malediwach stopniały.

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły.
Ilość promocyjnych voucherów ograniczona.

Tel.:+48 537 000 835
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nie poddam, 
dopóki nie wygram

les Brown


