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Urodziny „Gazety Olsztyńskiej” to wydarzenie ważne dla nas 
wszystkich. Przede wszystkim dlatego, że Gazeta jest waż-
nym elementem naszej lokalnej historii.

I choć jubilatka urodziła się w kwietniu 1886 roku, to z roku na rok 
wygląda coraz młodziej. Dbamy bowiem o to, aby w Gazecie odbija-
ły się czasy, w których żyjemy.
„Dzisiaj” jest multimedialne. Dlatego „Gazeta Olsztyńska” to marka 
o wielu twarzach. Można nas czytać online 24 godziny na dobę. 
Nasze portale odwiedza miesięcznie około 1,3 miliona unikalnych 
użytkowników. Jesteśmy aktywni w mediach społecznościowych 
(profi l „Gazety Olsztyńskiej” na FB to największa strona regionalna 
na Warmii i Mazurach), rozwijamy olsztynska.tv.
Ale to tylko niewielki wycinek naszej aktywności jako grupy 
medialnej WM. Dla naszych klientów tworzymy wyspecjalizowane 
kampanie natywne. Nasz dział IT tworzy świetne aplikacje. Najnow-
szy hit to Mobilny Asystent Mieszkańca. Ta aplikacja odmienia życie 
mieszkańców i ułatwia zarządzanie spółdzielniom mieszkaniowym 
oraz zarządcom nieruchomości.
Z naszej drukarni korzystają pisma z całej Polski. Działamy też na 
rynku litewskim.
Nasza Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” pomaga  ponad 300 dzieciom.
Grupa WM to dzisiaj prawdziwy multimedialny lider na Warmii i Ma-
zurach. My nie dostosowujemy się do zmian. My je inicjujemy.

Jarosław Tokarczyk
prezes Grupy WM, wydawcy „Gazety Olsztyńskiej”

Szanowni Państwo

Wydawca:
GRUPA WM Sp. z o.o. 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
Drukarnia Prasowa  GRUPY WM Sp. z o.o. Olsztyn, ul. Tracka 7

Prezes Jarosław Tokarczyk
Dyrektor biura ds. reklamy Arkadiusz Kaźmierczak
Doradca ds. reklamy Roksana Prusaczyk, tel. 514 800 515

Redaktor wydania: Joanna Markowska
Projekt grafi czny: Dobrochna Bugiera
Fot. na okładce dzięki uprzejmości Arkana Cosmetics
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GO exclusive \\\ rozmowa w dobrym stylu

WIOSNĄ CZERŃ ZOSTAJE 
W SZAFIE, RZĄDZĄ 
FUKSJA I KOTURNY

— Osobista stylistka i doradca stylu... To dość nietypowy zawód 
jak na Polskę. Na czym polega ta praca? I czy na takie usługi jest 
w ogóle zapotrzebowanie?
 — Jest. Zgłasza się do mnie coraz więcej pań, ale też panów. A moją 

pracę można podzielić na kilka części. Jako osobista stylistka chodzę 
z klientami na zakupy. Wtedy pomagam wybierać poszczególne elementy 
garderoby albo tworzę pełne zestawy ubrań na różne okazje. 

— Podobno można też panią zaprosić do domu i pokazać szafę. 
— Można. Przychodzę uporządkować szafę i mówię, które ubrania są 

dobre, które nie, a które trzeba przerobić. Niektóre rzeczy nie pasują do 
sylwetki. Czasem pojawiają się kolory nieodpowiednie do typu urody 
klienta/klientki. Po przeglądzie szafy tworzę listę zakupów i wtedy mo-
żemy iść do sklepu. Lubię takie kompleksowe podejście, bo ma sens. 
Warto, kupując coś nowego, pomyśleć, czy będzie pasowało do tego, 
co już mamy w  szafi e. Lubię też wrócić do domu klientki lub klienta 
i pokazać im, jak nowe rzeczy połączyć w zestawy z tymi, które już są... 
To nie jest tak, że kobiety, Polki czy olsztynianki, nie mają gustu. Często 
mają tylko problem z połączeniem różnych rzeczy w harmonijną całość. 

— To prawda. Czasem kupujemy niby coś fajnego, ale potem nie 
wiemy, z czym to nosić.
— I ja pomagam stworzyć odpowiednie zestawy. Czasem podczas prze-

glądu szafy robię telefonem zdjęcia zestawów ułożonych choćby na łóżku 
albo proszę klientów, by założyli ubrania. Często te zdjęcia sobie drukują 
i wieszają wewnątrz szafy. Mają taką ściągawkę. 

— W dzisiejszych czasach mamy w szafi e dużo ubrań, ale często 
mówimy, że nie mamy co na siebie włożyć...
— I że trzeba kupić coś nowego. Ale im więcej rzeczy mamy w szafi e, 

tym trudniej nam się ubrać. Głowa przytłoczona nadmiarem staje się 
mniej kreatywna. A poza tym zapominamy, co w szafi e mamy. I stosu-
jemy schematy: jak ta marynarka, to tylko z tą spódnicą, jak ta bluzka, 
to tylko z tamtymi spodniami. Gdy szafa jest mniejsza, a rzeczy pasują 
do siebie, jest nam łatwiej. 

— Ale jest też tak, że ubrania się nam nudzą. Co wtedy? Wyrzu-
cić? 
— Jeżeli są zniszczone, to tak. Ale jeżeli ubranie jest elementem kla-

sycznej bazy dobrej jakości, jak płaszcz... 
— Czarny? 
— Nie za bardzo lubię, gdy w szafi e jest dużo czarnych rzeczy. Wolę, by 

były szarości, beże, stonowane zielenie, granat, pastele. Czerń od stóp 
do głów powoduje, że wyglądamy smutno. Tylko 20 procentom z nas 
pasuje czarny. 

— Ale bardzo wygodny. Mam czarny sweter... 
— Jednak pod spodem ma pani  coś innego. 
— Bo lubię czerwony. W ogóle lubię intensywne, nasycone kolory.
— To dobrze. Trzeba szukać kolorów, choć nasza baza ubraniowa 

powinna być jednolita i stonowana. Jeżeli w szafi e będą tylko kwiatki, 
kropki, centki i paski, to nie stworzymy żadnego sensownego zestawu. Są 
klientki, które mają piękne rzeczy, mocno kolorowe. „Proszę zobaczyć” 
— mówią do mnie. — „Szafa pęka w szwach, a ja nie mam w co się ubrać, 
bo nic nie pasuje”. 

— I co wtedy?
 — Ratunkiem bywa kupienie zwykłej klasycznej białej koszuli, do której 

można założyć spodnie w granatowo-białe paski, do tego białe tenisówki i 
czerwoną marynarkę. Wtedy wyglądamy super. Gdy ma się w szafi e dużo 
kolorów, potrzeba łącznika. Nie znaczy, że jestem przeciwniczką wzorów 
i barw. Lepiej jednak kupić sobie bluzkę w kwiaty niż płaszcz w kwiaty, 
który po jednym sezonie nam się znudzi. 

— Czy pani praca z klientami kończy się w momencie zakończe-
nia zakupów? 
— To zależy. Jeżeli mi zaufają i czują, że jestem im potrzebna, spo-

tykamy się cyklicznie, na przykład co pół roku. Wtedy wietrzę im szafę 
i dokupujemy nowe rzeczy. Są też osoby, które proszą mnie o pomoc, bo 
mają ważną okazję — galę, imprezę czy ślub. Wtedy szafa i jej zawartość 
nie jest aż tak ważna. Ważny jest „efekt WOW”. 

— Czy pani klienci to osoby młode czy starsze? Bardzo zamożne 
czy niekoniecznie? 
— Portfel nie jest najistotniejszy. Zawsze przez wyjściem na zakupy 

pytam, jaki mamy budżet. Przecież fajnie można się ubrać w sieciówce, 
jak i w ekskluzywnym butiku. A jeżeli chodzi o wiek, to bardzo młodych 
osób jest mniej. One same świetnie sobie radzą, są na bieżąco z modo-
wymi trendami, testują je i eksperymentują. Nie boją się. 

— No, i ktoś, kto ma 15-20 lat, wygląda dobrze prawie we wszyst-
kim. 
— Niekoniecznie. Nie wszystkie nastolatki noszą rozmiar 36 i nie każde-

mu pasuje bluzka odsłaniająca pępek... Do mnie najczęściej przychodzą 
klientki i klienci około trzydziestki i więcej. Zdarzają się 40-letni panowie 
i panie po pięćdziesiątce. 

— Zapytam o panów. Z czym mają problem? Kupią sobie kilka 
garniturów i są ubrani. 
— Panowie chcą wyglądać dobrze, nie tylko czysto. Chcą mieć okre-

ślony wizerunek, odpowiadający temu, co w życiu osiągnęli. Mężczyźni 
podchodzą do zakupów trochę inaczej niż kobiety. Chodzą na zakupy 
(oczywiście generalizuję) rzadziej i traktują spotkanie ze mną jako inwe-
stycję w siebie. Są gotowi wydać więcej, bo zależy im na jakości. Chcą, 
bym pokazała im, jak łączyć rzeczy w różne zestawy. Są bardzo konkretni. 
Dyrektor banku mówi, że po pracy też chce wyglądać jak człowiek. Ale 
nie lubi dżinsów, nie lubi chodzić w swetrach, uwielbia za to koszule 
i spodnie z materiału. Potrzebne są mu trzy do pięciu zestawów. Po ta-
kim opisie już wiem, czego szukać. Lubię pracę z mężczyznami, bo są 
bardziej zdecydowani. 

— A kobiety? 
— Zazwyczaj, gdy znajdziemy fajną sukienkę, mówią, tak dla bezpie-

czeństwa: „Pójdźmy, jeszcze do tamtego, tego i tego sklepu, bo może 
tam jest jeszcze coś lepszego”. A facet mierzy, stwierdza, że czuje się 
w tym ubraniu dobrze i nie widzi potrzeby, by iść jeszcze gdzie indziej. 
Kupujemy i  wychodzimy. Młodsi mężczyźni mają więcej dylematów. 
Często poszukują jeszcze swego wizerunku. Ale każdy z nas jest inny.

W pracy pomaga mi mój wyuczony zawód, a jestem psychologiem. Dużo 
rozmawiam z osobami, które do mnie przychodzą. Staram się ich nie prze-
bierać, tylko ubierać. Pytam o zawód, styl życia i zainteresowania.   \\\>

TO OPOWIEŚĆ NIE TYLKO O SPRAWACH MODY I TEGO, JAK SIĘ ELEGANCKO UBRAĆ. TO TAKŻE 
OPOWIEŚĆ O SPEŁNIENIU MARZEŃ I ZMIANIE, W KTÓREJ NAJTRUDNIEJSZE BYŁO TO, ŻEBY 
PRZESTAĆ SIĘ BAĆ. I OCZYWIŚCIE O KOLORACH, KTÓRE WIELE POTRAFIĄ O NAS POWIEDZIEĆ.
\\\ Z Agatą Bałdygą, osobistą stylistką, rozmawia Ewa Mazgal. Fot. Michał Wit Kowalski
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\\\> Jedna pani lubi szpilki i sukienki, inna glany i luźne kroje. Bazą mojej 
pracy są spotkania przy kawie i rozmowy. Wtedy zakupy ze mną mają 
sens. To coś innego niż jednorazowe metamorfozy, które też robię. 

— Jaki jest cel takich metamorfoz?
— To jest totalna odmiana. Czasem ktoś chce przez jeden dzień być 

kimś innym. Jest to eksperyment i zabawa. Czasem kobiety chcą mieć 
pamiątkę w  postaci zdjęcia z  metamorfozy, żeby podnieść poczucie 
własnej wartości, albo zapomnieć o codziennych obowiązkach i przez 
chwilę być królewną. 

— Czy można to, co pani robi, nazwać rodzajem psychoterapii? 
— Bardzo często takie pytanie pada i nie jest wcale bezpodstawne. 

Terapię można zacząć od wewnątrz i to wydaje się najbardziej rozsąd-
ne, ale czasem, gdy popatrzy się 
na siebie w lustrze z akceptacją, 
może to być pierwsze ziarenko 
głębszych zmian.

Podam przykład klientki, która 
nie mogła schudnąć. Już nawet 
machnęła na to ręką. Ale w mo-
mencie, gdy poczuła się dobrze 
w zestawie, który jej zapropono-
wałam, poczuła się też dobrze 
w swoim ciele. Gdy stwierdziła, że wygląda super, zaczęła chudnąć. Za-
akceptowała siebie i mózg zaczął inaczej pracować. Szukanie własnego 
stylu i eksperymentowanie z ubraniami nie niesie ze sobą takiego ryzyka 
jak przyjmowanie leków, nie jest nieodwracalną życiową decyzją, ale 
może nam poprawić nastrój.

 — Podobno kobiety nie widzą w lustrze siebie, tylko kogoś innego. 
— Bywa, że widzą tylko dużą pupę i grube uda, podczas gdy inni widzą 

piękną i atrakcyjną kobietę. Ludzie postrzegają nas jako psychofi zyczną 
całość, a nie fragment ciała. Warto posłuchać opinii znajomych, bliskich 
na nasz temat i się przed nimi nie bronić. Czasem jednak potrzebujemy 
szczerej rady od kogoś, kto powiedziałby nam, że ubieramy się nieodpo-
wiednio, że ten fason niekoniecznie jest dla nas. 

— Z moich obserwacji wynika, że w Polsce kobiety raczej się nie 
doceniają. Nie wierzą w siebie. 
— Często tak jest. I koncentrują się na problematycznych elementach 

swojej sylwetki, nie zwracając uwagi na swoje atuty. Myślą o trochę wy-
stającym brzuszku, a zapominają o tym, że mają świetne nogi. 

— Pracuje pani też jako stylista mody. Na czym to polega? 
— Przygotowuję sesje dla marek odzieżowych. Czasem zapraszają mnie 

fotografowie, którzy chcą, bym ubrała ich modeli w stylu lat dwudzie-
stych albo na rockowo. Zdarza się, że sesję robi kancelaria adwokacka, 
która chce na stronie internetowej zamieścić zdjęcia swoich pracowników 
podkreślające prestiż fi rmy. 

— Skąd pani bierze ubrania na sesje nieorganizowane przez 
marki odzieżowe? 
— Chodzę po sklepach i oglądam. Myślę o osobach biorących udział 

w sesji i  jej koncepcji stylistycznej. Wszystko musi do siebie pasować. 
Rzeczy się wypożycza, czasem się kupuje. Wtedy trzeba je przywieźć na 
sesję, uprasować, dbać, by się nie pobrudziły i nie zniszczyły. Po sesji 
trzeba je pięknie zapakować i odwieźć do sklepów. 

— E, to jest full time job! Cały proces! 
— Tak! Ale to jest fajne, bardzo kreatywne zajęcie. Czasem pracuję 

przez całe weekendy od rana do wieczora, ale mogę na przykład się tak 
umówić, by nie pracować w poniedziałki. 

— Skąd pani czerpie inspiracje? Z kina? Z malarstwa? 
— Z  fi lmów na pewno. Ale też 

z ulicy. Polki i Polacy ubierają się 
coraz odważniej i  ciekawiej. Ale 
cały czas gdzieś tam utrzymuje 
się tendencja, żeby ubierać się 
praktycznie i bezpiecznie. Jeżeli 
kobieta mierzy dwa płaszcze i w 
czerwonym wygląda bosko, do 
kasy niesie czarny. Jednak coraz 
więcej osób wybiera kolory. 

Jeżdżę na wakacje do europejskich stolic mody. Oglądam magazyny 
modowe. Moją wielką biblioteką jest internet. Inspiracją jest też pozna-
nie nowego kraju, jego krajobrazów, owoców, roślin. Zawsze mam oczy 
szeroko otwarte. 

— Co jest modne tej wiosny?
 — Błyszczące tkaniny, kolor fuksjowy, ale też soczysta zieleń czy ener-

getyzujący pomarańcz. Grafi czne nadruki na spodniach czy bluzkach. 
Bardzo modne są buty na obcasach kaczuszkach i koturny. Nadal nosi 
się odkryte ramiona, tzw. cold shoulders, i przerysowane męskie fasony 
dla kobiet. Wszystko ma być szerokie — marynarki, koszule i spodnie. 
Bardzo dużo światowych domów mody lansuje koszulki z wyrazistymi 
hasłami. Nie „Jestem sexy”, ale na przykład „Wszystkie powinnyśmy 
być feministkami”.

\\\ Agata Bałdyga, doradca stylu i osobista stylistka. Olsztynianka. Za-
wsze lubiła modę. Skończyła psychologię na Uniwersytecie Gdańskim. 
Pracowała w agencji reklamowej jako menedżerka, ale jak mówi, zaczęła 
się dusić. Wtedy partner powiedział: Zrób coś z tym! Bała się, ale spróbo-
wała spełnić marzenia. Teraz wykonuje zawód, który jest jej pasją i jest 
szczęśliwa. Mówi, że trzeba się odważyć i zrobić pierwszy krok.

Mężczyźni podchodzą do zakupów 
trochę inaczej niż kobiety. Chodzą na 
zakupy rzadziej i traktują spotkanie ze 
mną jako inwestycję w siebie.
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GO exclusive \\\ rozmowa w spawalni

— Właśnie dołączyłem do pana facebookowego fanpage’a. Ma 
pan już ponad 15 tysięcy fanów. Widać nie tylko mi podobają się 
pana autoboty?  
— Chyba tak, ale miło, że dołączył pan do tego grona. 
— Co pan teraz buduje w swojej fabryce robotów?  
— To będzie Sentinel Prime z „Transformersów”. 
— Chyba każde dziecko wie, że to legenda autobotów, które wal-
czą ze złymi deceptikonami. Niestety, jednak zdrajca, przeszedł 
na stronę deceptikonów. W fi lmie Sentinel Prime miał z dziesięć 
metrów.  
— Mój będzie dużo mniejszy. Myślę, że mierzy około trzech metrów i waży 

tylko około 400 kilogramów. A to dlatego, że buduję go w dużej mierze 
z aluminium.   

— Rzeczywiście, maleństwo... Żartuję. To ile zwykle ważą zrobio-
ne przez pana roboty, stalowe postacie z fi lmów fantastycznych ?
— Te większe, które mierzą 3,6 metra, około jednej tony. Zwykle ważą 

tak około 500-600 kilogramów.   
— O, to nie jest więc tanie hobby. Sprawdziłem niedawno, że 
kilogram złomu na skupie 
kosztuje około złotówki.  
— Ale to w skupie, bo w sprzeda-

ży jest jeszcze drożej. Nawet dwa 
razy tyle. Rzeczywiście to nie jest 
tanie hobby, ale fajne.   

— Na pewno. Pytanie tylko 
czy to jeszcze hobby, czy już 
praca? 
— Dalej wielkie hobby. Pasja 

musi być, jak we wszystkim, co się 
robi. Wtedy daje to radość. I ja ma wielką frajdę z tego, co robię. Potrafi ę 
spędzić w warsztacie cały dzień. Powoli jednak staje się to też sposobem 
na życie, na zarabianie pieniędzy na chleb. Wcześniej prowadziłem fi rmę 
budowlaną, ale zawiesiłem działalność, teraz buduję tylko roboty.  

— I to jakie fajne? Kiedy zbudował pan pierwszego?  
— W 2010 roku. Zajęło mi to dziesięć miesięcy. To był taki żółty autobot 

z „Transformers” — Bumblebee. Spodobał się moim synom, powiedzieli, 
żebym zbudował ich więcej.  

— Inspiracją są dla pana fi lmy s-f?  
— Głównie. Lubię fantastkę, dlatego wziąłem się za budowanie robotów. 

Jednak tworzę postacie nie tylko z „Transformersów” czy z „Gwiezdnych 
wojen,” ale też według swoich wizji. 

— Robi pan najpierw jakieś rysunki, na podstawie których później 
buduje roboty?  
— Szkoda na to czasu, zresztą później trzeba byłoby się trzymać sztywno 

projektu, szukać odpowiednich części.   
— To tak jak z moją szopką na narzędzia ogrodnicze, konstrukcja 
ewoluowała w trakcie prac.  
— Tu też jest podobnie, kiedy zaczynam, tak naprawdę nie wiem, jaki 

będzie efekt końcowy. Wizja zmienia się trakcie budowy. Człowiek po-
prawia, zmienia.  

— Tak też tłumaczyłem żonie, dlaczego czasem dach nie trzyma 
poziomu. Skąd pan bierze materiał, ze złomowisk?  
— Niestety, tam 99 procent nadaje się już tylko do pieca w hucie. Szukam 

wszędzie, czasem kupuję w hurtowni, np. blachy.   
— Ze starej pralki nie da się zrobić autobota?
 — Nie bardzo, czasem wykorzystuję z nich amortyzatory, bębny czy 

złom samochodowy.
— Piłka, szlifi erka, to pewnie pana podstawowe narzędzia pracy?
— Ale także spawarka, przecinarka plazmowa... To moje podstawo-

we narzędzia. 
— Ciąć, spawać, trzeba się na tym odrobinę znać. Ma pan jakieś 
przygotowanie zawodowe w tym kierunku?  
— Mam wykształcenie hutnicze, skończyłem klasę obróbki metali ma-

szynami. 
— To wszystko tłumaczy. Teraz ma pan nawet muzeum metalo-
wych stworów?   
— Zaczęli się zjeżdżać ludzie, chcieli oglądać moje roboty. Tak zrodził 

się pomysł wystawy. Zwiedzający mogą zobaczyć mój warsztat i obej-
rzeć gotowe prace.   
— Dużo jest tych prac?   

— Nie liczyłem, ale sporo.  
— A zwiedzających bywa 
wielu? 

— Nawet przez myśl mi nie 
przeszło, że będzie ich tylu. Nie 
spodziewałem się takich tłumów. 
Muzeum jest czynne od kwietnia 
do listopada, przez cztery dni 
w  tygodniu. I  jest ruch. Od rana 

do wieczora. Niektórzy to byli już nawet po kilka razy. Sporo też jeżdżę 
po kraju ze swoimi pracami, zapraszają mnie na różne wystawy, targi, 
np. do Poznania. 

— I co mówią dzieciaki na widok Transformersów w wiejskiej 
stodole, podobają im się?  
— Słychać tylko wielkie łauuu... I to nie tylko u dzieci, podobnie reaguje 

wielu dorosłych. Są zaskoczeni. Widzieli zdjęcia, ale co innego stanąć 
naprzeciwko kilkumetrowego kolosa ze stali.  

— I pewnie niejeden z tych fanów Transformersów chciałby mieć 
takiego autobota u siebie w ogródku, bo w domu to raczej by się 
nie zmieścił. 
— O tak, bo to jakby chciał pan auto wstawić do pokoju.   
— Pewnie też to nie są tanie rzeczy, materiał, lakiery no i sama 
praca. To musi kosztować...
— Ceny zaczynają się od 35 tys. zł w górę, ale oczywiście tych najwięk-

szych.   
— Za takie pieniądze to można już naprawdę kupić sobie dobre 
auto? 
— Zgoda, ale to jest też coś innego. Zresztą te duże to zwykle zamawiają 

fi rmy, a pasjonaci kupują mniejsze, tańsze.
— Kto kupuje pana autoboty? \\\>

TERMINATOR, PREDATOR 
ORAZ OBCY POD DACHEM 
WIEJSKIEJ STODOŁY
ZACZĘŁO SIĘ SIEDEM LAT TEMU OD ŻÓŁTEGO AUTOBOTA BUMBLEBEE. TERAZ NIE POTRAFI ZLICZYĆ 
SWOJEJ KOLEKCJI RZEŹB ROBOTÓW. JEGO STODOŁĘ POD OPOLEM CODZIENNIE ODWIEDZAJĄ 
WYCIECZKI. ZAMÓWIENIA PRZYJMUJE Z DUBAJU I KANADY. CO ZROBI, KIEDY ROBOTY SIĘ ZBUNTUJĄ?
\\\ Z Sebastianem Kucharskim rozmawia Andrzej Mielnicki. Fot. archiwum prywatne

W Dubaju mieszkają fani „Wojen 
Gwiezdnych”, którzy często zamawiają 
modele statków z kosmicznej sagi.  
Natomiast za Oceanem, np. w Kanadzie, 
wolą Terminatora.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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\\\> — Mam zamówienia z  wielu krajów, np. Dubaju czy zza oceanu. 
Zauważyłem, że w Dubaju mieszkają fani „Gwiezdnych Wojen”, którzy 
często zamawiają modele statków z kosmicznej sagi. Nieduże, bo ok. 15 
kilogramów wagi i ok. 60-70 cm wysokości. Natomiast za oceanem, np. 
w Kanadzie, wolą Terminatora. 

— A ze słynnego „Obcego” zrobił pan jakiegoś stwora?
— Tak, ale nie Sigourney Weaver (śmiech).  
— No tak, żadna blacha jej nie dorówna...  Czy to, co pan tworzy, 
to są już roboty czy jeszcze metalowe rzeźby? 
— Raczej rzeźby, choć jeden z robotów Megatron, też z Transformersów, 

już porusza rękoma w nadgarstkach, łokciach i ramionach. Steruje się 
nim pilotem. Myślę nad tym, żeby dołożyć mu trochę maszynerii, żeby 
poruszał też głową.  

— Ożywianie robotów pewnie sporo kosztuje, potrzebne są silniki, 
przekładnie itd. 
— O tak i to dużo, ale też zajmuje mnóstwo czasu, bo trzeba tak budo-

wać, żeby wszystkie części ze sobą współgrały.  
— Arnolda Schwarzeneggera pewnie pan jeszcze nie zbudował? 
— Zbudowałem tyle że bez skóry, bo stworzyłem Terminatora. 
— I co pan zrobi, jak pana maszyny podniosą bunt?  
— (śmiech) Moje na razie nie chodzą. Ale na pewno z czasem w naszym życiu 

pojawi się coraz więcej robotów, już są powszechnie wykorzystywane w przemy-
śle, np. motoryzacyjnym. Jednak daleko im do takich, które przypominają ludzi.  

— A Robocopa ma pan w swojej kolekcji?
— Nie, kiedyś go zbuduję, tak jak dokończę Predatora.
— Ile czasu potrzeba na zbudowanie robota ze złomu?  
— To zależy oczywiście od wielkości, ale na pewno z... 500 godzin. 
— Co na to pana żona? 
— Nie jest wielkim fanem science fi ction jak ja.   
— A widział pan„ Łotra 1”?
— Tak, ale jakoś nie specjalnie mi się podobał. Wrażenie robił za to jeden 

z robotów K-2SO, który pojawił się w fi lmie. Myślę, że go zbuduję. 
— Pana prace to są już dzieła sztuki.
— Jeśli ktoś tak uważa.... Na pewno są niepowtarzalne, nie ma drugiego 

takiego samego na świecie. Teraz chcę zbudować robota, który będzie 
ważył cztery tony. Nie zdradzę, jaki to będzie. 

\\\ Sebastian Kucharski mieszka w Łączniku, małej wsi na Opolszczyź-
nie. Ma 42 lata. Żonaty, ma dwóch synów. Buduje rzeźby ze złomu, a jego 
fabryka robotów stała się wielka atrakcją turystyczną.   

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.



11

GO exclusive \\\ rozmowa z gwiazdą

Czy gdańszczanin musi mieszkać w Gdańsku? Albo czy warszawiak musi kupować mieszkanie w stolicy tylko dlatego, 
żeże ppraracucujeje ww sstotolilicycy?? OcOczyzywiwiścścieie, żeże nnieie mmususii. TTymym bbarardzdzieiejj, żżee zaza ttee sasameme ppieieniniądądzeze, ktktóróree wywydada nnaa dwdwuu-, trtrzyzypopokokojojowewe
mieszkanie w Warszawie, może sobie kupić piękny dom na Warmii.

Domy w�stylu warmińskim
Ruś to bardzo urokliwa, podolsztyńska wieś, do której z�Warsza-
wy dotrzemy w�niewiele ponad dwie godziny. To tu, na skraju 
Lasów Ramuckich, w� sąsiedztwie rezerwatu „Las Warmiński” 
powstaje osiedle 28 całorocznych domków jednorodzinnych. 
Architektura domków zachowuje piękny styl budownictwa war-
mińskiego, a� zaprojektował je znany olsztyński architekt – To-
masz Lella.
 
Warmia jak Szwajcaria
– Wybierając miejsce pod nasze inwestycje, zawsze bierzemy 
pod uwagę jego walory przyrodnicze – mówi Katarzyna Jekiel, 
członek zarządu Mas-Bud w�Olsztynie. – Wieś Ruś, na terenie 
której powstaje „Osiedle Ruś”, ze względu na podgórskie kra-
jobrazy nazywana jest „Szwajcarią Północy”. Zatem przyszli 
mieszkańcy osiedla będą żyć w�otoczeniu dziewiczej przyrody, 
korzystając jednocześnie ze wszystkich zdobyczy cywilizacji - 
dodaje przedstawicielka inwestora.
 
Dom z�widokiem na jezioro
„Osiedle Ruś” położone jest na wzgórzu, z�którego widać lasy 
i� Jezioro Kielarskie. Zachwyceni będą więc nie tylko miłośnicy 
pięknych widoków, ale przede wszystkim wędkarze. – A�na ama-
torów aktywnego wypoczynku czekają, poprowadzone wokół je-
ziora, ścieżki rowerowe, na kajakarzy – pobliska rzeka Łyna, na 
grzybiarzy – piękne lasy, zaś na miłośników białego szaleństwa, 
oddalony zaledwie o�600 m – wyciąg narciarski „Kartasiówka” - 
wylicza Katarzyna Jekiel.
 
Stąd do Olsztyna, stolicy Warmii i�Mazur, jest tylko 7 km. Zatem 
do kina, fi lharmonii, na koncert rockowy czy spektakl teatralny 
dojedziemy autem w�dziesięć minut.
 
Już można kupować
Inwestycja powstaje dwuetapowo. Pierwszy etap obejmuje wy-
budowanie 14 domków wolnostojących o�powierzchni od 142 
do 220 m kw. Domy budowane są na dużych działkach wyno-
szących od 900 do nawet 2000 m kw. Grunty wykupione są 
na własność. Mając do dyspozycji taki kawałek ziemi, można 
pomyśleć o�nasadzeniu krzewów, drzewek, stworzeniu kwiato-
wego ogrodu. Poranna kawa czy obiad w�ogrodzie nie musi być 
więc tylko marzeniem.
Pięć domków jest już gotowych i�czeka na swoich mieszkańców.
 
Rodzinny dom – miejsce powrotów
Kupno domu zawsze jest dobrą inwestycją i�nie chodzi wyłącznie 
o�pieniądze. Chociaż, oczywiście, lepiej kupić dom, niż gnieździć 
się w�małym mieszkaniu w�bloku z�widokiem na inny blok, czy też 
zamrażać pieniądze na nisko oprocentowanym koncie bankowym.

Inwestorem „Osiedla Ruś”

jest Przedsiębiorstwo Budowlane MAS-BUD w Olsztynie.

Zadzwoń po więcej informacji, tel.: 89 543 74 52,

napisz: biuro@masbud.pl,

zobacz inwestycje na stronie: www.masbud.pl

Dom jest przede wszystkim inwestycją w� rodzinę. Bezpiecznym miejscem, 

do którego zawsze wracamy. Tu dorastać będą nasze dzieci i�tu będą wracać 

z�dalekiego świata. Będą wracać do swojego rodzinnego domu.

Dlaczego więc ten dom nie miałby być na Warmii?z�da g

Dlaczego więc ten dom nie miałby być na Warmii?

dom na Warmii.

i westycją w rodzinę. Bezpiecznym miejscem, 
b dą wracać

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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— Od dawna pani śpiewa?
— Od zarania dziejów. Jako 9-latka miałam 

pierwszy koncert, więc za dwa lata będę miała 
trzydziestolecie działalności (śmiech).

— W jednym z wywiadów mówi pani, że 
w Polsce mało się śpiewa, a jeśli już, to 
pieśni patriotyczne, o tematyce wojennej.
— Kiedyś śpiewało się normalnie, tak jak w każ-

dym innym kraju. Wojna sprawiła, że muzyka 
z rozrywkowej stała się muzyką patriotyczną. 
Potem przyszły lata komunizmu, które komplet-
nie zniszczyły to, co działo się na wsiach. Muzyka 
tradycyjna zaczęła uchodzić za wstydliwą. 

Muzykanci wiejscy mieli wiele do powie-
dzenia, pielęgnowali słowiańskie tradycje, 
funkcjonujące w kraju od dawna. Wszystko to 
zostało zakatrupione. Weszły standardy miej-
skie. Muzykolodzy, którzy szukają tradycyjnych 
dźwięków na wsiach, opowiadają, że z rozmów 
z  tymi ludźmi wynika, że po prostu wstydzili 
się podnieść skrzypce czy basetlę wiejską. Ten 
wstyd był wdrażany. 

— I tak nam dzisiaj zostało?
— Na szczęście młode pokolenie już zaczęło 

po tę tradycję sięgać. Jest kilka świetnie dzia-
łających stowarzyszeń, które zapraszają śpie-
waczki z różnych regionów Polski na warsztaty. 
Coś wspaniałego. Nie każdemu chce się jechać 
na wieś i słuchać starej baby. A to wszyscy po-
winniśmy robić. I  jeździć na wieś, i  kupować 
ten ser, albo jajka, bo zaraz nam to zginie pod 
naporem wszystkich obrzydliwych supermarke-
tów. To tak, jak odpowiedź na pytanie, dlaczego 
ludzie wyjeżdżają na Majorkę, dlaczego kręci ich 
oglądanie fl amenco? Bo to jest piękne, bo to 
jest coś z serca. 

Z tego samego powodu ludzie lubią oglądać 
spontaniczny pokaz muzyczny. To coś prawdzi-
wego. 

Z tego też trochę wynika fenomen disco polo. 
Tam też jest tak, że ci ludzie nie mają żadnej 
wiedzy muzycznej, śpiewają tak po prostu. Lu-
dzie słuchają tego, bo nie mogą tego nigdzie 
indziej znaleźć, tej naturalności, bo ta muzyka, 
którą słyszymy w radiu, jest po prostu plastiko-
wa. W żaden sposób nie wspieram disco polo, 
ale jako muzyk stwierdzam, że tylko w  ten 
sposób możemy wytłumaczyć tę narośl, która 
wyrosła na polskim narodzie. 

— To może Polacy mało śpiewają, bo są 
nieszczęśliwi, smutni szarością, zimą, 

jesienią, depresją, może w ogóle nie 
śpiewają? Bo przecież śpiewamy, kiedy 
jesteśmy szczęśliwi.
— Klimat rzeczywiście nie sprzyja, szczególnie 

zima... ale wiosna? Już powinniśmy śpiewać. 
W Berlinie nie ma tak różnego od Polski klima-
tu, jednak mentalność jest trochę inna. Więcej 
jest w ludziach ciekawości. Niemcy też zaliczają 
swoje depresje, ale jako społeczeństwo zapew-
niają sobie więcej intelektualnej rozrywki. 

To pewnie przez to nie popadają w emocjo-
nalny zwis. U nas ta historia jest trochę inna. 
Smutek, który towarzyszy nam od dwóch po-
koleń, gdzieś tam w nas cały czas jest. Może 
wypadałoby go przetrawić, nie odegnać, ale 
nadać mu inne imię.

— Przez śpiewanie?
— Przez śpiewanie. I muzykowanie.
— Dużo pani podróżuje? 
— W zasadzie żyję w podróży. Podróżuję z róż-

nych powodów: daję koncerty, warsztaty, sama 
się szkolę. Rok zaczęłam w Urugwaju, potem 
byłam w Argentynie i Chile, we wtorek lecę do 
Maroka, a w kolejnych miesiącach m.in. do Fran-
cji, Hiszpanii i na Węgry. Z tych podróży mogę 
bardzo dużo czerpać, robić porównania. 

Dlatego widzę, że w polskim społeczeństwie 
jest lepiej, są fajni, myślący ludzie, ale sporo 
musimy jeszcze rozwinąć. I to nie znaczy tak, że 
gdzieś indziej jest idealnie, bo są też inne prob-
lemy, ale musimy też doceniać to, co mamy, 
i  nawet gdy jest szaro i  mokro na dworze, to 
szukać tego ciepła w sercu.

— Kusi mnie, żeby zapytać: to co mamy? 
Oprócz tego ciepła w sercu.
— Mamy taką hulaj duszę słowiańską. Taką, 

że co prawda musi się polać jakiś trunek, by się 
uruchomiła, ale jak się już uruchomi, to jest. 
Polacy są serdeczni, gdy się ich pozna. Kiedy 
decydują się na przyjaźń, to ta przyjaźń jest 
naprawdę wielka. 

Cudzoziemcy, którzy przyjaźnią się z Polaka-
mi, potwierdzają zresztą, że jesteśmy naprawdę 
wierni w przyjaźni, oddani przyjaciołom, gościn-
ni... Jak już ktoś stanie w naszych progach, to 
co? Nie ugościmy go? Pewnie że ugościmy! 
A kotlecik smakował? 

Jak już się człowiek przegrzebie przez ten 
smutek Polaka, to dużo jest w nas takiego og-
nia, temperamentu i chęci do działania. Tylko 
często nie wiemy jak, nie mamy środków. Mamy 

pełen komfort życiowy, ciepłą wodę, jedzenie, 
możliwość ogrzania domu, postawienia sobie 
pralki i zmywarki. To jest bardzo dużo. 

Są kraje, np. w Ameryce Południowej, gdzie 
pada pytanie: dziś ogrzewamy dom czy jemy? 
W Polsce też są regiony, które wymagają po-
mocy, gdzie się nie najlepiej dzieje, ale mimo 
wszystko powinniśmy doceniać to, co mamy.

— Mamy więc temperament i hulaj duszę 
słowiańską... To dlaczego u pani dominują 
rytmy hiszpańskie, południowe, bałkań-
skie, a nie muzyka słowiańska? Jak to 
się stało, że właśnie tym zaczęła się pani 
zajmować?
— Zaczęły się też rytmy polskie, bo sięgnę-

łam po muzykę kurpiowską. Dodaję też moty-
wy bałkańskie do fl amenco, więc gdzieś tu się 
zbliżyłam. 

Miałam 6 lat, kiedy powiedziałam mamie, że 
będę zajmować się fl amenco, więc pewnie to 
ma związek z poprzednim życiem.

— Słuchałam na YouTubie „Vete mi 
corazón”, „Uciekaj moje serce”. W marcu 
obchodziliśmy 20. rocznicę śmierci 
Agnieszki Osieckiej. Ciekawe, jak ona by 
zareagowała na taką wersję?
— Przede wszystkim jej córka, Agata Passent, 

była zachwycona naszym tłumaczeniem. Tłu-
maczył mój mąż. Usiedliśmy do tekstu w ten 
sposób, że tłumaczyłam mu, o co chodzi w pol-
skiej wersji, a  on ubierał to pięknie, lirycznie 
w hiszpańskie słowa. Agata to zaakceptowała. 
Zwykle jest tak, że do mnie takie piosenki przy-
chodzą w snach. Tak samo jak „Ultimo Domin-
go” („Ta ostatnia niedziela”). 

— Śni pani po hiszpańsku?
— Śnię w wielu językach. W projekcie Carava-

na Banda śpiewam w dziesięciu językach.
— W dziesięciu pani mówi?
— Mówię w sześciu.
— Muszę się przyznać, że miałam opory 
przed rozmową z panią, bo może słyszy pani 
każde niedociągnięcie w moim głosie...
— Trochę tak jest, ale też nie dajmy się po-

nieść obsesjom. Rozmawiając z przyjacielem, 
który ma ewidentną wadę do poprawki, zwra-
cam mu uwagę, jeśli mogę mu pomóc. Mówię: 
„zrób tak i tak, będzie ci łatwiej mówić”. 

Ale jestem też normalną osobą, nie zawsze 
mam wytężony słuch, żeby wychwytywać wady, 
i też bardziej wolę widzieć zalety. \\\>

ŚNIĘ W WIELU JĘZYKACH, 
ŚPIEWAM W DZIESIĘCIU, 
MÓWIĘ W SZEŚCIU
JAKO DZIECKO POWIEDZIAŁA MAMIE, ŻE BĘDZIE ŚPIEWAĆ I TAŃCZYĆ FLAMENCO. 
TO, JAK TWIERDZI, POZOSTAŁOŚĆ PO JEJ POPRZEDNIM WCIELENIU. 
\\\ Z Magdą Navarrete, wokalistką i tancerką, rozmawia Hanna Łozowska. Fot. archiwum prywatne 
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\\\> — Każdy może śpiewać?
— Tak. Fizycznie można absolutnie każdego 

nauczyć obsługi swojego głosu. Prawda jest jed-
nak taka, że niektórzy są bardziej utalentowani 
i lepiej mogą przełożyć to, co słyszą, na muzykę, 
na swój głos. Są osoby, które potrafi ą zrobić to 
bezbłędnie, tak że każdemu słuchającemu moc-
niej zabije serce. 

Są też takie, które po prostu poprawnie śpie-
wają dźwięki. 

Naturszczycy często mają coś ciekawego 
w  barwie głosu, we frazowaniu muzycznym, 
albo umiejętność pięknej interpretacji. Ale rów-
nie często takie osoby popełniają też błędy tech-
niczne i już na starcie mają zniszczone głosy.

— To jak można zniszczyć głos?
— Na przykład złą techniką: krzyk na wyso-

kich dźwiękach albo nieużywanie głosu w pełni. 
Z moich doświadczeń wynika, że osoba, która 
naturalnie korzysta ze swojego głosu i nigdy nie 
uczyła się emisji głosu, najprawdopodobniej po-
pełni mniej błędów niż ktoś, kto był źle uczony. 

Nauczone sztucznie rzeczy, jak oddychanie 
przeponą, rozszerzanie buzi przy wysokich 
dźwiękach, są trudne do oduczenia. Ludzie nie 
zdają sobie sprawy, jak wiele mitów słyszą od 
nauczycieli śpiewu. Jest jeszcze wiele takich, 
błędnych, a powszechnych przekonań. 

Nikt tego nie weryfi kuje. Weź dźwięk na ma-
skę. Postaw dźwięk. Podeprzyj dźwięk przeponą. 
Podeprzyj bardziej. Te komunikaty szkodzą! 

Ostatnio, pracując w  jednej z  polskich fi l-
harmonii, zauważyłam na fi larze ogłoszenie 
o warsztatach z nauczycielem śpiewu. A niżej 
podkreślone litery „on naprawdę tłumaczy od-
dech” i trzy wykrzykniki. To jak sam Pan Bóg nie 
wytłumaczy nam oddechu, to jak ten nauczyciel 
będzie tłumaczył oddech?

— Pani, ucząc, używa metody Speech 
Level Singing — SLS. 
— SLS czerpie wiedzę z belcanto, czyli wło-

skiej szkoły naturalnego śpiewu. Stworzył ją 
człowiek, który był trenerem Michaela Jack-
sona, Steviego Wondera, Natalie Cole… i wielu 
innych podziwianych przez nas głosów. Z moim 
mężem też mieliśmy okazję uczyć się od sa-
mego Setha Riggsa i  szkolonych przez niego 
nauczycieli. 

Magiczna jest ta relacja mistrz — uczeń. Te 
lata wspominam wspaniale. Teraz to się tro-
chę bardziej zelektronizowało, znaczna część 
wiedzy przekazywana jest on-line, ale nie da się 
w ten sposób zastąpić chemii międzyludzkiej. 

— A co jest charakterystyczne dla tej 
metody?
— Chodzi o to, że naszym instrumentem jest 

domykanie strun głosowych. To tam powstaje 
fonacja. Tam nasz instrument odbiera wszystkie 
komunikaty z mózgu: emocje, natężenie głosu, 
to, czy chcę szepnąć, czy chcę krzyknąć z bólu 
albo zapłakać, czy chcę powiedzieć to mocno, 
bo ktoś mnie zdenerwował, lub słabo, bo chcę 
być czuła. 

— Czyli ostatecznie i tak decydują emocje?
— Emocje są bardzo ważne, ale to, co fi-

zycznie zamienia je na bycie słyszalnym, to 
sposób, w  jaki domykają się struny głosowe. 
Nasi nauczyciele całkowicie o tym zapomina-
ją i wykształcają w ludziach wyłącznie pracę 
z oddechem. Absolutna bzdura. To, co tworzy 
w nas dźwięk, to domknięcie strun głosowych, 
czyli ich zwieranie się i swobodne wibrowanie. 

Kiedy podczas warsztatów albo lekcji pokazuję 
uczniowi, gdzie to jest, gdzie to czuć, to widzę re-
akcję: „Ojej, ale to jest to? To jest takie proste?”. 
Dokładnie tak. Metodę nazwano z angielskiego 

„singing on a speech level” — śpiewanie na po-
ziomie mówienia. Chodzi o to, żeby z mowy i jej 
naturalnych odruchów wziąć skarb w postaci 
głosu. I przedłużyć mówienie.

— Miałam kiedyś takiego nauczyciela 
emisji głosu, śpiewaka operowego, który 
tłumaczył, że jeśli chcemy śpiewać, nie 
wolno nam pić kawy, gorących czy zim-
nych napojów, jeść lodów, a klimatyzacja 
to dramat. Pani pije teraz kawę...
— Klimatyzacja to rzeczywiście dramat. To 

jedyna rzecz, pod którą mogę się podpisać. 
Wszystko, co w  siebie wlewamy, co pijemy 
czy jemy, nie może nam zaszkodzić, może nas 
jedynie odwodnić i tylko to ma wpływ na głos. 

Duże ilości kawy wypłukują magnez i odwadniają 
organizm. Podobnie alkohol nas odwadnia i po-
woduje, że całe ciało musi podążać za regene-
racją. Ale to po długotrwałym i ekstremalnym 
piciu alkoholu, bo lampka wina nie spowodu-
je spustoszenia.

— Co jest potrzebne do śpiewania?
— Serce. Tam musi się zacząć. No i  trzeba 

chcieć. 

\\\ Magda Navarrete — wokalistka, tancerka, 
producentka muzyczna, trenerka głosu, autorka 
tekstów. Czerpie z muzyki hiszpańskojęzycznej 
i bałkańskiej, śpiewa m.in. bolera i fl amenco. 
Autorka albumów „Chilli” i „Iman”. Sławę przy-
niosły jej hiszpańskojęzyczne interpretacje 
piosenek: „Ta ostatnia niedziela” — „El ultimo 
Domingo” i  nagranej ze Stanisławem Soyką 
„Uciekaj, moje serce” — „Vete mi corazón”. 

Każdego można 
nauczyć obsługi 
swojego głosu. 
Niektórzy są bardziej 
utalentowani i lepiej 
mogą przełożyć to, 
co słyszą, na swój głos. 
Są osoby, które 
potrafi ą zrobić 
to bezbłędnie, 
tak że każdemu 
słuchającemu
mocniej zabije serce. 
Są też takie, które 
po prostu poprawnie 
śpiewają dźwięki.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.



15

GO exclusive \\\ rozmowa z gwiazdą

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.



16

rozmowa z gwiazdą \\\ GO exclusiverozmowa bez złudzeń \\\ GO exclusive

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.



17

GO exclusive \\\ rozmowa bez złudzeń

— Dzisiejsza sytuacja polityczna w kraju bardzo podzieliła akto-
rów. To trochę przerażające.
— Wszyscy jesteśmy podzieleni, nie tylko aktorzy.
— Mamy kulturę w kryzysie?
— Proszę pana, kultura jest od tego, by była w wiecznym kryzysie. Nie 

pamiętam takiego momentu w moim życiu, żeby ktoś powiedział, że nie 
mamy kryzysu kulturalnego. Nawet w okresie największego rozkwitu te-
atru polskiego też było lekko kryzysowo. Mówię trochę przewrotnie, ale 
zmierzam do tego, że mamy większe kryzysy. 

Przede wszystkim mamy kryzys wartości, pogubiliśmy gdzieś punkty 
odniesienia i to nas, jako społeczeństwo, zatomizowało. Myśmy się roz-
padli. Dodatkowo doszedł piekielny, ale fantastyczny internet, który daje 
ludziom poczucie uczestniczenia w czymś. Jednak tak naprawdę ludzie 
są tylko obserwatorami na ekranie, a myślą, że w czymś uczestniczą. To 
jest gówno prawda.

— Jest szansa, żebyśmy się na nowo scalili?
— Żadnej.
— To jak żyć w takim społeczeństwie?
— Żyjemy w coraz węższych kręgach. Nie mam na ten temat jakichś 

szczególnych recept, nie mam też złudzeń, że cokolwiek w tej sprawie 
jakoś się gigantycznie odmieni. Ostatnie momenty wspólnotowego dzia-
łania mieliśmy w okresie solidarnościowym i od tego czasu sukcesywnie 
mamy linię pochyłą w dół, a współczynnik tarcia w jednym momencie jest 
mniejszy, w innym większy.

— Kiedy był pan rektorem Akademii Teatralnej, był pan w ko-
mitecie poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami 
prezydenckimi w 2010 i w 2015 roku. Po ostatnich wyborach 
prezydenckich mógł pana spotkać taki sam los jak poprzedniego 
dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu.
— Poparłem kandydaturę Bronisława Komorowskiego z pełnym prze-

konaniem, że jest to z mojego punktu widzenia wybór słuszny. I dzisiaj 
też nie mam żadnych wątpliwości, tak samo bym postąpił. Nie wynika to 
tylko z tego, że znam byłego prezydenta osobiście. Chodzi o fi lozofi ę i styl 
rządzenia, może też trochę o konformizm.

— To znaczy?
— Moja wiedza na ten temat daje mi poczucie bezpieczeństwa i wolę 

wiedzę od niewiedzy. W ten sam wieczór, kiedy Bronisław Komorowski 
przegrał wybory, zadzwoniłem do niego i zaprosiłem na wygłoszenie wy-
kładu inauguracyjnego w Akademii Teatralnej. Zgodził się, a ja wiedziałem, 
że kiedy będzie wygłaszał wykład, nie będzie już prezydentem.

— Trochę pod prąd pan postąpił.
— Na całym świecie, w dowolnej uczelni występ z wykładem byłego lub 

obecnego prezydenta jest aktem nobilitującym tę uczelnię. Bezdyskusyjnie. 
W naszej szkole wystąpienie mieli już Aleksander Kwaśniewski i Donald 
Tusk. Nigdy nie udało mi się zgrać terminu z Adamem Michnikiem. Słucha-
czami takiego wykładu są młodzi ludzie, a były prezydent z całą pewnością 
ma więcej do powiedzenia niż cały szereg innych osób, to po pierwsze. 
Po drugie, Kwaśniewski i Komorowski mówili rzeczy bardzo interesujące.

— Na pewno wkurzył pan tym zaproszeniem obecnego prezydenta. 
W końcu to Akademia Teatralna z tradycjami, do tego w stolicy kraju.
— W ogóle się nad tym nie zastanawiałem. Premier czy prezydent mo-

jego kraju, który ma czas, żeby porozmawiać z młodzieżą, jest okej. Dla 
takiego pokolenia, które nie ma w sobie naturalnego genu społecznego 
i politycznego, raz na jakiś czas spotkanie z tym, co jest polityką, nie jest 
rzeczą naganną. Od czasu do czasu takie spotkanie powinno mieć miejsce.

— Policzki rozbolały mnie ze śmiechu już po przeczytaniu pięciu 
stron „Człowieka z parawanem”, pana ostatniej książki.
— Strasznie mi miło. Pisałem ją dość krótko, bo nieco ponad miesiąc. 

Ale żeby czemuś poświęcić krótki czas, trzeba najpierw kilka ładnych 
lat przeżyć. W taki, a nie inny sposób i w takich, a nie innych okolicznoś-
ciach. Wspomnień jest dużo, bo długo żyję (śmiech). I nie powtórzyłem 
ani jednego wydarzenia z mojej poprzedniej książki („Człowiek w jednej 
rękawiczce” — red.).

— Dowiadujemy się z książki, że do szkoły teatralnej zdawał pan 
z ciekawości, a cały egzamin mógłby być scenariuszem do skeczu 
kabaretowego. Co powiedział pan mamie, kiedy wrócił do domu?
— Że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi.
— I po tylu latach nic się nie zmieniło?
— Nic. Wszystkie rzeczy, które mnie w życiu spotkały, zaczęły się od 

tej szkoły.
— Widzowie utożsamiają aktora z postacią, którą gra. Dzisiaj więk-
szości telewidzom jest pan znany z serialu „Klan”, gdzie wciela się 
pan w postać Tadeusza Koziełło. I muszę przyznać, że złapałem 
się na tym utożsamianiu. Czytając książkę, na przemian miałem 
przed oczami pana jako pana i pana jako Koziełłę. Ta serialowa 
łatka mocno została do pana przypięta?
— Aż tak bardzo się tym nie przejmuję, nawet jeśli została do mnie przy-

pięta. Nie mam poczucia, że to mnie strasznie napiętnuje. Mogę robić w ży-
ciu wiele różnych rzeczy i z całą pewnością aktorstwo nie jest tą pierwszą.

— Gra pan też w golfa. W „Klanie” Koziełło ze swoim przyjacielem 
Pawłem Lubiczem (w tej roli Tomasz Stockinger — red.) również 
uprawiają ten sport. Wiem, że wprowadzenie golfa do serialu było 
pana autorskim pomysłem.
— To był mój warunek. Zaproponowano mi udział w serialu, miałem być 

kontrapunktem dla Stockingera, facetem z jakimś odjechanym hobby. 
Powiedziałem, że się zgodzę, jeśli tym hobby będzie golf, bo uznałem, że 
to dobry moment, by go rozpropagować.

— Kiedyś mówiło się, że golf to sport dla elity. Ale chyba na ten 
sport trzeba mieć czas?
— Czas mają ci, którzy są w sytuacji, że kto inny na nich pracuje. Ale to 

nie jest jedyny optymistyczny warunek tego sportu, ponieważ w świecie 
bez żadnego problemu golf uprawia klasa średnia. W Polsce również. 
Ten sport, w kosztach, jest porównywany z narciarstwem. Tylko że nar-
ciarstwo może pan w Polsce uprawiać przez kwartał, a w golfa grać 
przez trzy kwartały.

— Wiele razy gościł pan w legendarnym Lee Strasberg Theatre 
and Film Institute w Nowym Jorku i West Hollywood. Przyjaźni 
się pan z Anne Strasberg, trzecią żoną Lee Strasberga, założy-
ciela instytutu. Absolwentem tej szkoły są m.in. Al Pacino, Julia 
Roberts i Alec Baldwin. To dzięki takim aktorom Amerykanie mają 
najlepsze fi lmy, czy jeszcze z innego powodu?
— Na pewno ci aktorzy to poważny kapitał ludzki. Stany Zjednoczone 

to gigantyczny kraj, złożony z  wielu narodowości i  każdy w  tę kulturę 
amerykańską wnosi swój ślad. Dlatego to bogactwo jest tak wielkie. Re-
żyserzy, jak Francis Ford Coppola czy Martin Scorsese, nie mają korzeni 
amerykańskich. Stany Zjednoczone mają najwięcej pieniędzy i importują 
najlepszych ludzi, w tej grupie mamy też licznych Polaków. To cała wręcz 
kolonia operatorów i scenografów.

— Polacy mówią, że nasz kraj bardzo odstaje od Stanów Zjedno-
czonych. \\\>

WIEDZA DAJE MI POCZUCIE 
BEZPIECZEŃSTWA
KIEDY DOSTAŁ PROPOZYCJĘ ROLI W „KLANIE”, POSTAWIŁ JEDEN WARUNEK: TADEUSZ KOZIEŁŁO 
MUSI MIEĆ ODJECHANE HOBBY I MA BYĆ TO GOLF. DLACZEGO ODMÓWIŁ UDZIAŁU W REKLAMIE 
KLEJU DO PROTEZ? I DLACZEGO INTERNET JEST PIEKIELNY?
\\\ Z Andrzejem Strzeleckim rozmawia Mateusz Przyborowski. Fot. Facebook.pl
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\\\> — To nie jest prawda. Nie odstajemy, jeśli chodzi o sferę intelektualną, 
a nawet techniczną. Mamy w Polsce studia, gdzie można robić fi lmy na 
takim samym poziomie, jak Amerykanie. Nie ma przepaści, różni nas za 
to liczba fi lmów — za oceanem robi się ich kilkaset rocznie, w Polsce 25, 
bo nie mówię o massa tabulettae tego rynku.

— W książce wspomina pan też Paolo Conte, który w Polsce jest 
postacią mało znaną. Ja poznałem go dzięki pana książce. Reżyse-
rował pan jego jedyny koncert w naszym kraju.
— W Teatrze Polskim przy okazji OPPA, festiwalu piosenki autorskiej. 

To było kilka lat temu, ale nie pamiętam dokładnie roku. Przepraszam.
— To było dla pana duże przeżycie? Na koncertach Conte we Wło-
szech, w Szwajcarii i Francji szaleją tłumy fanów.
— Poznałem go już wcześniej i rozmawiałem z nim wcześniej. A przeży-

wałem to w ten sposób, że ściągnąłem na jego występ masę znajomych, 
muzyków i kompozytorów, którzy znali Conte pobieżnie. Chciałem, żeby 
koniecznie zobaczyli go na żywo.

— Koncertów reżyserował pan więcej, np. Przeglądu Piosenki 
Aktorskiej we Wrocławiu, Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu czy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
— Ale to też nie jest mój główny zawód (śmiech).
— A co?
— Reżyseria!
— No tak, ma pan na koncie ponad sto przedstawień w teatrze.
— I większość muzycznych.
— Strasznie późno kończy pan zajęcia ze studentami! (Rozmawia-
liśmy po ich zakończeniu w czwartek o godz. 21.30 — red.).
— To w ogóle nie jest późno.
— ?!
— Kiedy ja studiowałem, to wychodziłem ze szkoły nie wcześniej jak o pół-

nocy. Dzisiaj, niestety, jest wiele niepomiernych rzeczy, które odciągają 
studentów od murów szkoły. Gdzieś biegają, mają swoje inne aktywności. 
A my siedzieliśmy w szkole do nocy. Trochę rozmawialiśmy, trochę śpie-
waliśmy, trochę graliśmy w karty.

— Smutno panu, że pana studenci tak szybko wyfruwają z budyn-
ku akademii?
— Jeżeli oni sami z siebie nie mają takich potrzeb czy nawyków, to ja ich 

nie odmienię. Czy mi smutno? Najbardziej jest mi smutno, że nie jestem 
w ich wieku!

— Właśnie mi się przypomniała pańska historia z reklamą kleju do 
protez zębowych. Tak serio: myślał pan, żeby skorzystać z propo-
zycji udziału w tej reklamie?
— Jeśli ta kobieta zadzwoniłaby do mnie drugi raz, to bym się poważ-

nie zastanowił (w książce Strzelecki pisze, że poprosił przedstawicielkę 
producentów reklamy, by zadzwoniła następnego dnia, a on jej wtedy da 
ostateczną odpowiedź — red.). W końcu chodziło o gigantyczną kasę.

— Sto tysięcy złotych.
— Jako rektorowi nie bardzo wypadało mi wziąć w niej udział. I to nie 

w tej konkretnej reklamie, ale reklamie w ogóle. Profesorowie bez funkcji 
kierowniczej dyskontują w reklamie swoje życie zawodowe. Z rektorem 
jest trochę inaczej i pewnie miałbym z tym problem, ale... Gdyby stawkę 
podwojono, to przeznaczyłbym połowę na szkołę i nie byłoby źle.

— Na pewno byłoby to medialne.
— Nie. To znaczy w szkole pewnie by się dowiedzieli, ale na pewno nie 

ode mnie. Albo robi się coś, bo się tak uważa, albo żeby nagłośnić sprawę 
i dowartościować siebie.

— Tak sobie jednak myślę, czy aktor w ogóle powinien reklamować 
klej do protez zębowych...
— To tak jak z burdelem i kobietą, która przyzwala na taki akt. Jeżeli 

bierze się pod uwagę udział w reklamie, to nie ma znaczenia, czy jest to 
wino, szczęka albo samochód.

— Nadal kolekcjonuje pan pantofelki z porcelany?
— Już przestałem, ponieważ nie mieszczą mi się na regale. A nie jestem 

głupi, żeby kupować drugi regał, bo po cholerę mi on.

\\\ Andrzej Strzelecki urodził się w 1952 w Warszawie. Absolwent Wydzia-
łów Aktorskiego (1974) i Reżyserskiego (1980) Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Warszawie, przekształconej w Akademię Teatralną im. Alek-
sandra Zelwerowicza. W latach 1974–1981 był związany z Teatrem Rozma-
itości w Warszawie. Był twórcą i współzałożycielem kabaretu „Kur” (1974) 
oraz aktorem Teatru Rampa, w którym w latach 1987–1997 pełnił funkcję 
dyrektora naczelnego i artystycznego. Zagrał m.in. w „Przepraszam, czy 
tu biją?”, „Ostatnim biegu”, „Kuchni polskiej”, „W pustyni i w puszczy” i se-
rialu „Klan”. Profesor sztuk teatralnych, rektor warszawskiej Akademii 
Teatralnej (2008–2016), gracz i działacz golfowy. Źródło: Filmpolski.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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HONDA DASZUTA
Olsztyn, ul. Sikorskiego 33, tel./fax 089 541-96-95
e-mail: honda@daszuta.pl, www.honda.daszuta.pl
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— Czujesz się staro?
— Ależ skąd! Jeszcze dużo życia przede mną — mam nadzieję. Przy-

najmniej drugie tyle! Ale nie da się ukryć, od czasu do czasu czuję 
upływ czasu. Głównie wtedy, gdy patrzę na młodszych od siebie, którzy 
wkraczają na scenę i zaczynają rządzić w social mediach.

— Gdy wbiegasz na czwarte piętro, łapiesz zadyszkę?
— Nie, bez przesady! Ze schodami daję radę. Mam dużo ruchu, dbam 

o kondycję. (śmiech) Nie czuję się staro, absolutnie! Z każdym rokiem 
życia i pracy jestem coraz bardziej dojrzałym facetem. Sporo rzeczy 
w życiu już przeżyłem, więc wiele się nauczyłem. Zrozumiałem, jak 
funkcjonuje świat, więc jest mi trochę łatwiej. Ale czy można to na-
zwać mądrością życiową? Gdybym miał osiemdziesiątkę, mógłbym 
tak mówić.

— Ale jesteś urodzony w osiemdziesiątym roku. Ja też i przy-
znam ci się, że z roku na rok potrzebuję coraz więcej snu…
— Ja też, ale tylko dlatego, że jestem śpiochem i lubię sen, więc im 

dłużej w łóżku, tym lepiej! (śmiech)
— W styczniu skończyłeś trzydzieści siedem lat. Czyli zbliżasz 
się do czterdziestki… 
— Na szczęście jeszcze trochę mi zostało… Dla mnie to jednak jakiś 

abstrakcyjny wiek! Zawsze, jak myślę o czterdziestce, to przed oczami 
staje mi Stefan Karwowski, czyli 
słynny czterdziestolatek. Prze-
cież od tego faceta dzielą mnie 
lata świetlne! Różni nas świato-
pogląd, zachowanie, wygląd i styl 
ubierania. Jak byłem małym 
chłopcem, siadałem przed tele-
wizorem, oglądałem „Czterdzie-
stolatka” i  myślałem: przecież 
ten facet to już dziadek… To był 
siwy pan z wąsem, w marynarce, 
w  krawacie, spodniach na kant. 
Do tego żona, dzieci, maluch 
pod blokiem… Dzisiaj czasy się 
zmieniły, ludzie coraz bardziej 
o siebie dbają. Przykładają wagę 
do wyglądu, jedzenia, więcej się ruszają. To ma wpływ na wygląd, na 
kondycję, ale też na stan ducha. Jak to mówią —  w  zdrowym ciele 
zdrowy duch!

— Nie masz ochoty zapuścić wąsika?
— Nie wiem, czy bym dobrze wyglądał… Ale jeśli dzisiaj ktoś zapusz-

cza wąsy, to są one raczej wyrazem jakiegoś chwilowego trendu i nie 
wiążą się z myśleniem, że mam wąs, to jestem męski. Niedawno przy-
szła moda na brody. Każdy chciał być nagle drwalem we flanelowej 
koszuli. 

— Niedawno w Warszawie odbyła się premiera sztuki „Klatka 
dla ptaków” w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego z twoim udzia-
łem. Może w końcu uda ci się wystąpić w Olsztynie...
— Bardzo bym chciał, bo jak na złość nie składa się, żeby zawodo-

wo — czy to ze spektaklem, czy z moim koncertem — przyjechać do 

swojego rodzinnego miasta. Z teatrem Capitol, ze sztuką „Dajcie mi 
tenora”, zjechałem już prawie całą Polskę. Byliśmy nawet w USA, a do 
Olsztyna zaproszenia się nie doczekaliśmy (śmiech). W kilku miastach 
graliśmy nawet kilka razy, a do Olsztyna przyjeżdżam póki co tylko 
prywatnie. Moi najbliżsi musieli pojechać do Warszawy, żeby obejrzeć 
ten spektakl, bo nie mogli się doczekać. 

— Często wracasz do Olsztyna?
— Nie jestem regularnie, więc nie powiem, że na przykład raz w mie-

siącu. Przyjeżdżam zazwyczaj przy okazji świąt. Chociaż też nie zawsze, 
bo zdarzają się świąteczne wyjazdy nad morze albo na Mazury. Wte-
dy spędzamy rodzinne święta w hotelu. Ale przyznam się, że bardzo 
lubię chociaż na chwilę wyskoczyć do Olsztyna. Mam sentyment do 
tego miasta, a że nie bywam często, dostrzegam, co się zmienia i co 
nowego tu powstaje. Żałuję, że nie mogę z ekipą z teatru przyjechać 
do Olsztyna i się nim pochwalić.

— Tyle jezior w jednym mieście…
— I właśnie chodzi o to, żeby zobaczyć je na własne oczy. Wychodzi 

się z domu i nieważne, w którą stronę pójdziesz. I  tak dojdziesz nad 
jakieś jezioro. Do tego dużo się zmienia w mieście — bardzo lubię nową 
plażę miejską. Coś się zaczęło w końcu dziać. Co prawda późno, ale 
lepiej późno niż wcale. Pamiętam, że w czasie mojego dzieciństwa 

i  wiele lat później miasto stało 
w miejscu. Dziś pędzi do przodu.
— W Olsztynie bywasz rzadko, 
ale z ekranu telewizora nie 
schodzisz.

— Co chwila pojawiają się 
moje nowe występy w  „Jaka to 
melodia”. Od seriali na razie od-
poczywam, bo pochłania mnie 
nagrywanie płyty. Piszę teksty, 
śpiewam i nagrywam. To bardzo 
zaawansowany projekt, na który 
potrzebuję dużo czasu. Nie wiem 
jednak, kiedy album się ukaże. 
Na pewno nie na dniach, bo chcę 
wszystko porządnie dopiąć na 

ostatni guzik. Myślę, że jest szansa, aby płyta ukazała się jeszcze w tym 
roku. Trzymaj kciuki.

— Na pewno! Twoja „twarz brzmi znajomo”!
— Oby, zobaczymy! „Twoja twarz…” to była zupełnie inna bajka!
— Ale jak ktoś raz jest Arethą Franklin… i do tego ma tak 
świetne nogi, a później wciela się w Marię Callas, na pewno 
sobie poradzi!
—  To było dwa lata temu. Teraz nowe wyzwania przede mną.
— Nowy czas przed tobą. Życzę ci samych sukcesów. Coś jesz-
cze dopisujesz do listy życzeń?   
— Na pewno zdrowie, bo ono jest najważniejsze. I przyda się jeszcze 

szczęście. Mam tu na myśli pozytywne przypadki i zbiegi okoliczno-
ści.  Bo to decyduje o naszym życiu. Chciałbym zawsze znajdować się 
w odpowiednim miejscu o odpowiedniej porze. \\\>

NIE BĘDĘ BRODATYM 
DRWALEM WE FLANELOWEJ 
KOSZULI. NIGDY!
WCIELIŁ SIĘ W ARETHĘ FRANKLIN I MARIĘ CALLAS, ALE STEFANEM KARWOWSKIM 
NIE CHCE BYĆ, CHOCIAŻ NIEDŁUGO BĘDZIE 40-LATKIEM. NIE ZAPUŚCI NIGDY MĘSKIEGO WĄSA. 
\\\ Z Markiem Kaliszukiem, śpiewającym aktorem, rozmawia Ada Romanowska. Fot. Kasia Jarosz

Na szczęście do czterdziestki jeszcze 
trochę mi zostało… Dla mnie to jednak 
jakiś abstrakcyjny wiek! Zawsze, jak 
o niej myślę, to przed oczami staje 
mi Stefan Karwowski, czyli słynny 
czterdziestolatek. Przecież od tego 
faceta dzielą mnie lata świetlne! 
Różni nas światopogląd, zachowanie, 
wygląd i styl ubierania. 
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\\\ Marek Kaliszuk urodził się 15 stycznia 1980 r. w Olsztynie, absolwent 
Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Związany 
z Teatrami Muzycznymi w Gdyni, w Gliwicach, Wrocławiu i Warszawie. 
W swoim dorobku ma m.in. role we „Śnie nocy letniej”, „Wichrowych Wzgó-
rzach”, „Chicago”, „Jesus Christ Superstar”, „Hair”, „Evita” czy „Dajcie mi 
tenora”. Zagrał także tytułowego Pinokia w inscenizacji Bernarda Szyca, 
Zbójnika Przemyślnego w przedstawieniu muzycznym „Na szkle malowa-
ne” Krystyny Jandy. W 2005 r. dołączył do obsady popularnego serialu 
„M jak miłość”, w którym wcielił się w rolę Bogusia, przyjaciela Kingi. 
W 2008 r. był uczestnikiem siódmej edycji programu „Taniec z Gwiazdami”, 
w 2014 r. wygrał drugą edycję programu „Twoja twarz brzmi znajomo”. 
Jest jednym z wokalistów programu „Jaka to melodia?”. Grał też w „Kla-
nie”, „Pierwszej miłości”, „Na wspólnej” i w „Dwoje we troje”.

\\\> — Czujesz się szczęściarzem?
— W miarę tak. Do osiągnięcia pełni szczęścia jest jeszcze daleko. 

Nie mogę powiedzieć, że już wszystko osiągnąłem, że mam wszystko 
i mogę już osiąść na laurach. Wiele jeszcze przede mną — jest jeszcze 
kilka rzeczy, w których chciałbym się sprawdzić zawodowo. Nie ukry-
wam, że chciałbym mieć tyle propozycji, żeby móc w nich przebierać. 
Czuję potencjał, którego jeszcze nie wykorzystałem. Tylko dzisiaj, żeby 
zaistnieć, nie zawsze najważniejszy jest talent i pracowitość. Trzeba 
mieć jeszcze szczęście.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Nowe Jaroty to� inwestycja w� dobrze zagospodarowanej 
części olsztyńskich Jarot, w�bezpośrednim sąsiedztwie alejek 
spacerowych, szkół i�przedszkoli oraz�przychodni i�sklepów.

To� propozycja dla aktywnych osób ceniących praktyczne 
i�wygodne rozwiązania.
Mieszkańcy z�młodszymi dziećmi docenią na�pewno bezpośrednie 
sąsiedztwo szkoły, bliskość przedszkoli, placów zabaw i� łatwy 
dostęp do�służby zdrowia.
Dla osób aktywnych towarzysko, ceniących dostęp do�miejskich 
atrakcji atutem będzie znajdujący się nieopodal pasaż handlowo-
usługowy wzdłuż ulicy Wilczyńskiego oraz�Galeria Warmińska 
z�kompleksem kinowym, klubem fi tness i�pobliskimi marketami, 
a�także dobre połączenie komunikacyjne z�centrum miasta.
Dogodna lokalizacja umożliwia szybki dojazd do� Starego 
Miasta, plaży miejskiej, a�także podmiejskich terenów zielonych. 
Jednocześnie usytuowanie na�końcu ulicy Pieczewskiej stanowi 
gwarancję spokoju.
Komfort mieszkańcom budynku Nowe Jaroty gwarantuje 
południowa, słoneczna ekspozycja wszystkich mieszkań 
i�apartamentów.
W�projekcie zadbano o�odpowiednią liczbę miejsc postojowych 
na�parkingu zewnętrznym, jak i�podziemnym, a�także zapewniono 
mieszkańcom możliwość poruszania się po�budynku windami 
cichobieżnymi, od� poziomu parkingu podziemnego aż 
do�najwyższej kondygnacji.

cena już od 3990 zł za m2 
mieszkania od 37 do 93 m2

apartamenty z tarasem

Zadzwoń 575�304�306 
sprzedaz@angodevelopment.pl

www.NOWEJAROTY.com 

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.



24

rozmowa z krwawą intrygą \\\ GO exclusive

— Trochę się „zapuściłeś”, chłopaku…
— Brodę zahodowałem na potrzeby roli w serialu TVN „Belle epo-

que”, którego akcja toczy się w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. 
Broda, wąsy, długie włosy czy też bokobrody były wtedy czymś natu-
ralnym i nikogo nie dziwiły. 

— Ale dzisiaj też jesteś modny. Facet z brodą to taki eksklu-
zywny menel.
— Nigdy nie interesowałem się modą i nadal jestem z nią na bakier. 

Także moja broda to nie krzyk mody. Jest ściśle związana z rolą. Kiedy 
skończę zdjęcia, wracam do siebie sprzed brody.

— Jest ciężko, bo musisz o nią dbać, przycinać?
— Oczywiście. Muszę trzymać się postaci i  kontynuacji. Co dwa-

-trzy tygodnie spotykam się z barberem. Wspólnie z nim i serialową 
charakteryzacją ustaliliśmy wygląd mojego bohatera. Moja broda 
musi być zadbana i mieć tę samą długość. Podobnie jest z włosami. 

— Ale, przyznaj, nie musisz golić się codziennie rano.
— To prawda, nie muszę! I to sobie chwalę! (śmiech)
— Kołnierzyki z dawnych lat też nie należą do wygodnych…
— „Belle époque” to serial, w którym kostium odgrywa bardzo waż-

ną rolę. Na szczęście moja postać, Jan Edigey-Korycki, wymyka się 
schematom. Nie noszę sztywnych kołnierzyków, chociaż zdarzyło 
mi się dwa razy taki kołnierzyk założyć. I rzeczywiście noszenie jest 
bolesne i nieprzyjemne. 

— Bez dżinsów, T-shirtów… ciężkie czasy.
— Taka była epoka, taki styl ubierania. Taki strój był dla nich oczy-

wisty. Mój bohater na szczęście posiada większy luz, pewnego rodzaju 
swobodę w swoim sposobie ubierania wynikającym z jego wieloletnich 
podróży po świecie.

— I z tego świata wracasz do Krakowa, żeby rozwikłać zabój-
stwo matki.  \\\> 

PRZYJECHAŁ DO KRAKOWA, 
ŻEBY... POZNAĆ ZAGADKĘ 
ŚMIERCI MATKI
DIABEŁ KOCHA TAJEMNICE, ZWŁASZCZA TE TRAWIĄCE DUSZE. DLATEGO ROLA W SERIALU 
KRYMINALNYM „BELLE EPOQUE” TAK BARDZO GO INSPIRUJE. DZIĘKI NIEJ MOŻE PRZENIEŚĆ SIĘ 
W CZASIE I POCZUĆ, JAK WYGLĄDAŁO ŻYCIE STO LAT TEMU.
\\\ Z Pawłem Małaszyńskim, aktorem i muzykiem, rozmawia Ada Romanowska. Fot. materiały promocyjne

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.



25

GO exclusive \\\ rozmowa z krwawą intrygą

14-260 Lubawa
+48 89 644 94 60, +48 89 644 94 68

recepcja@palacmortegi.pl

www.palacmortegi.pl
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\\\> — Też. Mój bohater Jan Edigey-Korycki opuszcza ukochane miasto 
w atmosferze wielkiego skandalu, szukając duchowego rozgrzeszenia. 
Po dziesięciu latach tułaczki po świecie wraca do rodzinnego Krako-
wa, żeby rozwikłać zagadkę śmierci matki oraz tajemnicę pewnego 
pojedynku, który zmienił i ponownie zmieni jego życie. 

Tego jednak kompletnie się nie spodziewa. Diabeł kocha tajemnice 
— zwłaszcza te trawiące dusze. Każ dy odcinek to nie tylko nowa za-
gadka kryminalna, ale kolejne tajemnice, które stawiają bohaterów 
w zupełnie innym ś wietle. 

— I do tego nieszczęśliwa miłość do Konstancji.
— To prawda. Serce mojego bohatera należ y do Konstancji, którą 

gra Magdalena Cielecka. To wielka, choć  nieszczęś liwa miłoś ć . Łączą 
ich skomplikowane i często niejednoznaczne stosunki.  

— Polskie seriale ostatnio konkurują jakością z najlepszymi. 
— To prawda. „Wataha”, „Pakt” czy ostatnio świetnie przyjęty „Bel-

fer” podnoszą wysoko poprzeczkę. „Belle époque” to zupełnie coś 
innego, niż można było oglądać do tej pory w telewizji. To wyjątkowy, 
poruszający serial kryminalny, realizowany z ogromnym rozmachem 
produkcyjnym. 

Serial jest dopracowany w  każdym szczególe —  dekoracji, cha-
rakteryzacji oraz kostiumów, które na potrzeby produkcji zostały 
sprowadzone między innymi z  londyń skiego Angels —  największej 
wypoż yczalni kostiumów filmowych na ś wiecie.

— Scenarzyści inspirowali się prawdziwymi wydarzeniami. 
Kiedyś łatwiej było mordować?
—  Z pewnością. Kiedyś metody śledztwa nie były jeszcze tak roz-

winięte. Widzowie będą mogli zobaczyć początki kryminalistyki. Dziś 
niektóre sposoby wydają nam się oczywiste, ale kiedyś czasy były 
inne. Dzisiaj wystarczy zdjąć odciski palców, kiedyś było to nie do po-
myślenia. W naszym serialu miłość, piękno i namiętność przeplatają 
się z okrutnymi morderstwami, które pokazują zupełnie inne oblicze 
początku XX wieku. Jest więc z jednej strony piękno, a z drugiej zwie-
rzęcy instynkt ukryty głęboko w ludzkiej duszy.

— Widz ma największą władzę w ręku — pilota.
— Czasy bardzo się zmieniły. Mamy ponad dwieście kanałów, więk-

szość tematycznych, więc do wyboru, do koloru. Nie przełączasz się 
między trzema programami, ale serfujesz po morzu kanałów. Możesz 
oglądać seriale, które zostały wyprodukowane w  Stanach Zjedno-
czonych na wysokim poziomie. Właściwie dorównują bardzo dobrym 
fabułom. Mam na myśli chociażby popularny „House of cards”, „Grę 
o Tron” czy ostatnio świetny „Stranger things” od Netflix czy „Młodego 
papieża” od HBO. My też powoli idziemy podobną ścieżką i  dobrze. 
Jednak zachęcenie naszego polskiego widza do obejrzenia dobrej 
polskiej serialowej produkcji jest bardzo trudne. Umówmy się, cały 

czas między stacjami trwa zdrowa walka o widza. To naturalne w dzi-
siejszych czasach i taką walkę podjął TVN, realizując „Belle epoque”. 

— Pewnie, kiedy wracasz z planu, z przyjemnością wskakujesz 
w dres.
— Bardzo długo pracowałem nad tym, jak moja postać ma wyglądać. 

To było dla mnie bardzo ważne. Wiedziałem, że Jan Edigey-Korycki 
wyłamuje się ze stereotypu przeciętnego faceta z Krakowa tamtych 
czasów.  Przez dziesięć lat podróżował po świecie: Afryka, Stany Zjed-
noczone, Chiny, co rzutuje na jego styl bycia i osobowość. 

Ma naleciałość innych kultur i innych zwyczajów. Nie jest zamknięty 
w  szufladkach z  początku XX wieku, więc mój kostium musiał być 
trochę inny: luźniejszy, bez kołnierzyka, niedopięty. Mogłem trochę 
poszaleć — stąd też moje tatuaże, biżuteria. To wszystko buduje hi-
storię m ojego  bohatera. 

— No tak, podróże kształcą.  
— Jak najbardziej! Zwłaszcza, gdy siedzi się w chińskich więzieniach. 

Ale nic więcej nie powiem. Zapraszam przed ekrany telewizora.

\\\ Paweł Małaszyński – aktor fi lmowy, teatralny, wokalista i autor teks-
tów grupy rockowej Cochise. Zasłynął między innymi rolami w „Magdzie 
M.”, „Skrzydlatych świniach”, „Listach do M.”, „Sępie”, „Tajemnicy twierdzy 
szyfrów”, „Katyniu”. 

Grywa czułych i uczciwych prawników, ale i twardych facetów. Lubi 
wybrzydzać i wybierać tylko te scenariusze, które mu się podobają. Nie 
uważa się za gwiazdę, a za początkującego aktora. 

Podziwia za to talent Andrzeja Chyry i  Janusza Gajosa, Ala Pacino, 
Steve’a McQueena oraz Dustina Hoffmana. Prywatnie mąż tancerki Jo-
anny Chitruszko. Ma syna Jeremiasza.

\\\ „Belle Epoque” to pierwszy serial kostiumowy w historii TVN. Jego 
akcja toczy się w Krakowie w okresie tytułowej tzw. pięknej epoki. Przy 
dźwiękach muzyki na wytwornych balach, pełnych budzących zachwyt 
dam i eleganckich dżentelmenów, dochodziło wtedy do okrutnych wy-
darzeń. Brutalne morderstwa czy wyrafi nowane intrygi to mniej znane 
oblicze tego okresu. 

Obsada: Paweł Małaszyński, Magdalena Cielecka, Anna Próchniak, Olaf 
Lubaszenko, Eryk Lubos, Vanessa Aleksander, Weronika Rosati oraz Eryk 
Kulm. Serial powstaje na podstawie scenariusza Igora Brejdyganta, Marka 
Bukowskiego oraz Macieja Dancewicza. Reżyserem jest Michał Gazda.
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— Usłyszała pani kiedyś: jedzie baba za kółkiem!?
— Zdarza się, że zrobię jakąś głupotę, na przykład zajadę komuś drogę, 

ale wtedy, widząc złą minę kierowcy, składam samokrytykę... Sama pukam 
się w głowę, wskazując na siebie i składam ręce w przepraszającym geście. 
Mam nadzieję, że rozbrajam w ten sposób tę jego złość! (śmiech) Na szczęś-
cie nie słyszę, jak przeklina na mnie i mówi „głupie babsko”.

— A pani przeklina?
— Tak, lubię brzydkie wyrazy, ale rzadko łączę je z agresją. W ogóle rzadko 

się wściekam.
— No tak, złość urodzie szkodzi, a pani jest jak wino…
— Miło mi, dziękuję!
— Miała pani kompleksy, gdy była mała?
— Nie ma chyba osoby, która byłaby z siebie zadowolona w stu pro-

centach. To nie mija z wiekiem. Z wiekiem można spojrzeć na te kom-
pleksy z  większym dystansem, 
uświadamiając sobie, że nikt nie 
jest doskonały, każdy ma jakaś 
piętę achillesową. A  mężczyźni 
też mają kompleksy! Wszyscy, 
niezależnie od płci, znamy siebie 
najlepiej, znamy wszystkie swoje 
słabsze punkty.

— Pani do czego się przycze-
piała?
— Nie ma mowy, na pewno nie opowiem o moich słabszych punktach! 
— Fakt, pryszcz na nosie nigdy nie był powodem do dumy…
— Otóż to. Ale nie tylko o pryszcze chodzi. Zawsze coś tam w sobie 

znajdziemy, co jest nie tak, tu mogłoby być mniej, a tu więcej… A to nogi 
za chude, a biodra za grube. Na szczęście z wiekiem mądrzejemy.

— I korzystamy z usług kosmetyczek.
— Po to są! Jest mnóstwo cudownych maszyn, które stymulują do 

odnowy nasz kolagen czy elastynę, których z wiekiem ubywa. Gdy ktoś 
mnie pyta, czy zrobić sobie jakiś zabieg, zawsze namawiam. Wszystko 
jedno, czy wykorzystywane są fale radiowe, laser, krioterapia… Wszystko 
to regeneruje naszą skórę. Odradzam tylko wypełniacze, bo efekty... mi 
się nie podobają. 

— Nie chce mieć pani wielkich ust?
— Absolutnie! Wszyscy widzimy, jak łatwo przesadzić i efekty są okropne. 

Ale każdy robi to, co mu się podoba. Jeżeli właścicielka ust przypominają-
cych bardziej dziób niż usta, dobrze się z tym czuje, to to jest najważniejsze. 
Trzeba dobrze czuć się we własnej skórze. 

— I tak przyszłość prawdę ci powie… Korzysta pani z usług wróżek?
— Kiedyś mi się zdarzało, ale teraz nie potrzebuję. Kiedy miałam trudne 

momenty w życiu i musiałam podejmować ważne decyzje, więc z wróżek 
korzystałam. Taka pomoc czasami się przydaje. 

— Przepowiednia się sprawdziła?
— Na pewno mi nie zaszkodziła. Na ogół wróżki są mądrymi kobietami, 

więc to były też spotkania psychoterapeutyczne. 
— Czyta pani portale plotkarskie o sobie?
— Nie zaglądam. Nawet nie wiem, co o mnie piszą.

— Na przykład, że piła pani bimber. Naprawdę?
— Piłam, pewnie! Byłam na wakacjach w Gruzji i… padłam ofi arą gruziń-

skiej gościnności. Taka już ich kultura. To nie jest zamożny kraj, ale czym 
chata bogata, tym rada. Zastawiają stół przysmakami i zaczyna się supra, 
czyli biesiada suto zakrapiana alkoholem. Czacza to bimber z winogron, 
wino jest także domowej roboty. No i te słynne gruzińskie toasty...

— I to one mieszają w głowie!
— I nie można ich odmówić. Po pierwsze są wspaniałe, bo niezwykle górno-

lotne, poetyckie, takie z rozmachem. Wygłaszane zawsze w bardzo ważnej 
sprawie. Jak więc odmówić, gdy pije się za nasze matki? Albo za naszą 
ojczyznę? Albo za to, żebyśmy zawsze żyli w przyjaźni. Nie da się nie wypić. 

— Za mamę nie wypić to grzech… 
— No tak, intencja, w której się pije, jest zawsze nieprawdopodobnie szla-

chetna. Na co dzień takich okazji do wnoszenia toastów nie mam dużo. 
Rzadko imprezuję.
— Pani mama była higienistką 
w podstawówce, w której się 
pani uczyła. Pewnie pilnowała 
mycia zębów, rąk, uszu…

— Każda mama tego pilnuje, więc 
to nic dziwnego. Pani też musiała 
się myć!
— Nie było zmiłuj! 

— Moja mama miała fi oła na punkcie zdrowego trybu życia. To mnie kie-
dyś denerwowało, ale okazało się, że przejęłam to po niej. Dbam o siebie, 
prowadzę zdrowy tryb życia. 

— Podobno niedawno dowiedziała się pani, że jest alergiczką.
— Mam koleżankę, która jest coachem żywienia i namówiła mnie na bada-

nia. Skarżyłam jej się, że trudno mi schudnąć. Żeby zrzucić dwa kilogramy, 
musiałam się nieźle napocić, a dwa kilo przytyć potrafi łam w sekundę. A ona 
na to, że coś musi być nie tak i poradziła mi zrobić badania. Kiedy odebrałam 
wyniki, byłam w szoku. Okazało się, że największą alergię mam na krowie 
mleko. W sumie nie powinnam się dziwić, bo podobno osiemdziesiąt procent 
osób ma na nie uczulenie. 

— Alergię na gluten też pani wykryli…
— Do tego jeszcze jajka. Musiałam więc zmienić dietę, ale to wyszło mi 

tylko na zdrowie. Odstawiłam wszystko, co mi szkodziło.
— Wcześniej odczuwała pani, że coś jest nie tak?
— Niespecjalnie. Zdarzały się czasami jakieś dolegliwości żołądkowe, ale 

nigdy nie pomyślałam, że to z powodu alergii.
— Szczęście, że zrobiła pani wyniki.
— Oczywiście, bo czuję się o niebo lepiej.
— A jest pani szczęśliwa?
— Pewnie! Nie znaczy to, że nie mam gorszych dni, ale generalnie umiem 

doceniać to, co mam w życiu. Że jestem zdrowa, moi bliscy też. Że mam 
za co pojechać na wakacje, że lubię ludzi i mam wrażenie, że oni też mnie 
lubią. Czego więcej trzeba? Mnie niczego!

\\\ Grażyna Wolszczak jest ambasadorką fi rmy Arkana Cosmetics – 
producenta profesjonalnych dermokosmetyków.

GDY PIJĘ, TO TYLKO 
Z GRUZINAMI ZA NASZE 
MATKI ALBO ZA OJCZYZNĘ
PRZYZNAJE, ŻE BYWAŁA U WRÓŻEK. LUBI BRZYDKIE SŁOWA, ALE NIE ŁĄCZY ICH Z AGRESJĄ. 
SERIALOWA BASIA Z „NA WSPÓLNEJ” OD LAT JEST UZNAWANA ZA JEDNĄ Z NAJSEKSOWNIEJSZYCH 
POLSKICH AKTOREK PO 50. JAK ONA TO ROBI?
\\\ Z Grażyną Wolszczak, aktorką rozmawia Ada Romanowska. Fot. Zdjęcie dzięki uprzejmości Arkana Cosmetics

Pewnie, że jestem szczęśliwa. 
Nie znaczy to jednak, że nie mam 
gorszych dni. Ale umiem doceniać 
to, co ważne w życiu.
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Czym zaskakuje najnowszy pro-
dukt Volvo z  serii 90? Aby się 
przekonać, wystarczy odwiedzić 
olsztyński salon Nord Auto.

Volvo. Klasyczna i  surowa 
z  defi nicji marka, która potrafi  
wypuścić model nowoczesny i na-
szpikowany technologią. Dowód? 
V90 cross country, czyli kolejna 
odsłona modelu z  serii 90. Dwa 
lata temu pojawił się luksusowy 
SUV XC 90, w  ubiegłym roku se-
dan S 90 oraz kombi V 90, a tym 
razem wypuszczono „uterenowio-
ną” wersję tego ostatniego.

Nie tak dawno, w olsztyńskim 
salonie Nord Auto odbyła się pre-
miera tego wyjątkowego auta. 
Nie zabrakło blasku fl eszy, dobrej 
muzyki raz uroczych hostess, któ-
re uatrakcyjniły ten nieożywiony 
produkt ludzkiej wyobraźni... 

Wersję cross country od “zwy-
kłego” kombi V 90 na pierwszy 
rzut oka odróżnia listwa boczna, 
osłonięte błotniki i  większy prze-
świt. W  kombi mierzy on 15 cm, 
a w cross country 21 cm.

Linia nadwozia została wymu-

skana do granic możliwości. Ktoś 
powie: klasyka klasyki. I  pewnie 
będzie miał rację. Co więc wnosi 
nieco ekstrawagancji do tego pro-
duktu rodem ze Szwecji? Odpo-

wiedź brzmi: przednie, jak i tylne 
lampy oraz pokaźne koła, których 
obręcze mogą mierzyć nawet 21 
cali!

Zajrzyjmy do środka... Tutaj 
panuje natura. Skóra, drewno, 
stal i kryształ. 

Słowo, które pierwsze przy-
chodzi na myśl zaraz po zajęciu 
miejsca za kierownica to komfort. 
Przednie fotele można dopaso-
wać do budowy swojego ciała. 
Nie brakuje tutaj funkcji masażu 
oraz wentylacji. Tylne siedzenia 
równie dobrze otulają i  zarazem 
podtrzymują pasażerów. O  nale-
żyty klimat dbają: czterostrefowa 
klimatyzacja, przeciwsłoneczne 
osłony, panoramiczny szklany 
dach oraz iluminacja podświetla-
jąca klamki oraz progi. Dzięki za-
montowanym fi ltrom powietrze 

we wnętrzu auta jest czystsze niż 
na zewnątrz, szczególnie wów-
czas, kiedy stoimy w korku.

W  centrum deski rozdzielczej 
króluje spory dziewięciocalowy 
ekran dotykowy. 

Pokładowe wi-fi  umożliwia 
łączenie się z  siecią, a  jazdę 
uprzyjemnia system audio. Dzięki 
niemu w  jednej chwili możemy 
znaleźć się w  sali koncertowej 
w  Goteborgu. Wyjątkowe dozna-
nia gwarantuje aż 19 głośników 
wysokiej klasy.

Co pod maską? Dwulitrowe 
czterocylindrowe silniki dyspo-
nujące mocą: 190, 235, 254 
oraz 320 KM. Dwa pierwsze to 
Diesle. Najmocniejsza jednostka 
benzynowa łączy turbosprężarkę 
z  kompresorem mechanicznym. 
Zaawansowany system napędu 

Volvo V90 cross country

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.



31

GO exclusive \\\ rozmowa z gwiazdą

na cztery koła piątej generacji re-
aguje na aktualnie panujące wa-
runki drogowe i  automatycznie 
przekazuje właściwą dawkę mocy 
do kół, które jej najbardziej po-
trzebują. W razie potrzeby można 
wybrać tryb off-road. 

Ułatwia on prowadzenie auta 
w bardziej wymagających warun-

kach, chociażby jeżdżąc po dro-
gach szutrowych. 

Tych, którzy zgubią się gdzieś 
na szlaku, do celu doprowadzi 
nawigacja, która korzysta z  intu-
icyjnych rozwiązań. Nie musimy 
zerkać na ekran dotykowy, bo 
niezbędne informacje oraz trasa 
pokazywane są na wyświetlaczu 

przeziernym na przedniej szybie. 
Dzięki aplikacji Volvo On Call mo-
żemy zdalnie kontrolować nasz 
samochód. W zimowy poranek ze 
swojego mieszkania możemy uru-
chomić silnik, aby ten ogrzał wnę-
trze, zanim do niego wsiądziemy, 
natomiast w upalne dni – włączyć 
klimatyzację. Aplikacja ta pozwala 

upewnić się, czy zamknęliśmy auto 
oraz sprawdzić poziom paliwa.

Pisząc o  volvo wypada oczy-
wiście wspomnieć o ...bezpie-
czeństwie. Klatka bezpieczeństwa 
auta została wykonana z  bardzo 
wytrzymałej stali borowej. Gdy 
elektroniczny system wykryje nie-
bezpieczeństwo niezamierzonego 
zjechania z  drogi, zainterweniuje 
poprzez delikatne ruchy kierow-
nicą, a  kiedy trzeba, przyhamuje. 
Jeśli samochód znajdzie się poza 
szosą, zadba o  zminimalizowanie 
obrażeń napinając przednie pasy 
bezpieczeństwa, a  pochłaniające 
energię fotele uchronią kręgosłup 
przed urazem. 

Wojciech Kosiewicz
fot. Kamil Foryś

NORD AUTO
Autoryzowany Dealer Volvo

al. Warszawska 117d
10-701 Olsztyn

Tel. 89 672 40 41
www.nordauto.dealer.pl
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— Dzieciaki odwiezione?
— Odwiezione. Korki są tu w Warszawie, ale się udało.
— Ile ich masz?
— Dwóch synów. Tego 10-letniego odwiozłem do szkoły, 18-letniego na 

pętlę. Poradzi sobie sam, duży jest.
— Pełnoletni. To co, Adam Wolski z młodego zdolnego wokalisty 
młodego zdolnego zespołu rockowego Golden Life przekształcił 
się w odpowiedzialnego 48-letniego męża i ojca?
— Naturalna kolej rzeczy. Dopóki jesteś młody, folgujesz sobie i życie 

jest otwarte na wszelakie strony. Potem przychodzi proza życia, która 
w przypadku muzyka nie różni się niczym od innych. No, może tylko tym, 
że czasami są koncerty i nie trzeba wstawać o siódmej. Ale i to się zdarza, 
kiedy trzeba pokonać 600 km.

— Czyli trochę rockandrolla jeszcze zostało? Bo wiesz jaki jest 
pierwszy wynik po wpisaniu Adam Wolski w Google? Ginekolog. 
Zaprzeczmy: profesji nie zmieniłeś.
— Wolskich jest jak psów, ale wciąż śpiewam (śmiech).
— Zdziwiłeś mnie, mówiąc, że mieszkasz w Warszawie. Od dawna?
— 18 lat.
— Zawsze uchodziliście za zespół trójmiejski. Dlaczego zamieni-
łeś piękny Gdańsk na brzydką Warszawę?
— Tu, gdzie mieszkam, nie jest brzydka, bo to okolice Puszczy Kampino-

skiej. Nie mam tu źle: cisza, spokój, życie rodzinne… Rodzina jest dla mnie 
najważniejsza, a muzyka czasami 
się przydarza. 

W dzisiejszych czasach miejsce 
zamieszkania nie ma żadnego 
znaczenia. Oczywiście moja dusza 
została w Gdańsku i kiedy tylko mi-
jam rogatki, czuję się jak u siebie. 
Ale Gdańsk teraz, a ten, z którego 
wyjeżdżałem, to inne miasto. 

Dlaczego się przeprowadziłem? 
Znów proza życia. Poznałem warszawiankę, ściągnąłem ją do Sopotu, 
gdzie jakiś czas mieszkaliśmy, ale Beata nie mogła tam znaleźć pracy. 
W Warszawie to się udało, więc się przeprowadziliśmy.

— Warszawa da się lubić?
— Ja, ewidentny słoik, ją polubiłem, zaakceptowałem to miejsce i tych 

ludzi. Dobrze się tu czuję. Może dlatego, że od siebie do centrum mam 
20 km i nie jestem w tym śródmiejskim tyglu samochodów i autobusów.

— Jakiś rowerek po puszczy się czasem zdarza?
— Rowery, spacery, łosie, dziki… (śmiech). Do najbliższego przystanku 

mamy kilka kilometrów. Do sklepu podobnie.
— Jak już tak jesteśmy przy Warszawie, to próbowałeś tam kilka 
lat temu ciekawego duetu z „Perkozem”, byłym gitarzystą T.Love. 
Kilka fajnych kawałków nagraliście, ale upadło. Bo?
— Gdzieś nam to pobłądziło, potem jeszcze się poprztykaliśmy. Ma-

teriał jest całkiem fajny, może kiedyś jeszcze się dogadamy i uda się 

nam to wydać. Wiesz, takie rzeczy się zdarzają. Podobnie było z płytą 
„Mikis/Wolski”, którą nagrałem z Mikisem Cupasem. Nagraliśmy to, ale 
nie zagraliśmy nawet jednego koncertu. Mieliśmy już próby, ale Mikis 
stwierdził, że teraz jeszcze nie, bo Wilki…

— Nieskonsumowane małżeństwo zakończyło się rozwodem.
— (śmiech) Coś w tym stylu, ale mamy ciepłe relacje.
— Jako Golden Life uchodzicie za jeden z zespołów symboli lat 
90. Edyta Bartosiewicz, Hey, Big Day, Blendersi, T.Love — wtedy 
pełno było tej kolorowej, fajnej muzyki w radiu. A teraz? Strach 
włączyć radio. Gdzie są następcy?
— Wiesz, Hey, choć brzmi trochę inaczej, wciąż gra. Żyje Kobranocka, 

Big Day gra, czasem się do siebie odzywamy…
— To wiem, ale gdzie są młodzi?
— Nie wiem, czy o chodzi o to, żeby byli następcy. Muzyka ewoluuje. 

Zobacz, to może zupełnie inna stylistyka, ale jest Organek, jest Dawid 
Podsiadło. My jesteśmy już trochę dinozaurami.

— Tak samo wy traktowaliście poprzedników (śmiech).
— Ale się nie zatrzymujemy, jeszcze nie umarliśmy.
— 2017 rok będzie bardzo aktywny? Macie 30-lecie, wydajecie 
biografi ę, nagraliście płytę.
— Zbiegło się to jakoś. Mieliśmy taki moment rozprężenia, kiedy 

podskórnie czuliśmy, że to chyba już koniec. Brakowało nam mo-
tywacji, osoby, która by to wszystko pociągnęła. Znalazł się Paweł 

Walczak, który był naszym me-
nedżerem przy drugiej płycie 
„Efil Ned Log”.
— Czyli tej przełomowej.

— Cokolwiek by mówić, usta-
wiła nas wtedy. Od piosenki 
„Oprócz” wszystko się zaczęło na 
poważnie. To był fajny okres, nie 
tylko dla nas. Takie zespoły jak my, 
Firebirds czy Big Day przebierały 

w propozycjach. Sam miałem pełno kaset różnych polskich kapel.
— Teraz pewnie nawet nie masz magnetofonu?
— Zdziwię cię, ale mam! Mój syn mocno poszedł w vintage i dostał na 

urodziny kaseciaka. Powyciągał moje kasety i słucha tego.
— Ale słucha, czy po kryjomu nagrywa na nie swoją muzykę?
— (śmiech) Tak to my robiliśmy, szukając płyt w wieczornych audycjach 

radiowych. On potrafi  pojechać do Berlina i kupić za 20 euro fajne wy-
danie Davida Bowie. Kto za naszych młodych czasów mógł przekroczyć 
granicę? Czasem jakieś płyty docierały drogą morską i chodziły od domu 
do domu. 

Czasy są dziś inne, ale trochę zataczają koło. Mój syn na przykład uwiel-
bia Beatlesów, Dawida Bowie, Queen. Ten korzeń, który zapuściłem, nie 
poszedł na marne.

— Latorośl rośnie.
— I muzykuje. Gra na pianinie, zagrał nawet na nowej płycie. \\\>

CZY TEN ŚWIAT NAM 
WYZDROWIEJE? JA WIARĘ 
W LUDZI MAM ZAWSZE
JESZCZE NIE TAK DAWNO UCHODZILI ZA MŁODĄ FALĘ POLSKIEGO ROCKA. DZIŚ DOBILI DO 
MOMENTU, W KTÓRYM ŚWIĘTOWAĆ BĘDĄ SWOJE 30-LECIE, A ICH PEŁNOLETNIE DZIECI MAJĄ 
SWOJE ZESPOŁY. O KASETACH MAGNETOFONOWYCH, NOWEJ PŁYCIE, ŻYCIU GDAŃSZCZANINA 
W WARSZAWIE I POLITYCZNYCH ZAMIESZKACH  NA ULICACH...
\\\ Z Adamem Wolskim, wokalistą Golden Life, rozmawia Łukasz Wieliczko. Fot. Evelyn Saferna Photography

Kiedyś przynosiliśmy nową piosenkę 
do radia czy telewizji i ludzie ją po prostu 
brali i puszczali. Teraz szef radia nas 
pyta: „I co z tego, że wydaliście płytę?”.
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\\\> — Czyli następcy jednak są.
— Oczywiście. Syn Bodka (Jacka Bogdziewicza, basisty —  red.) też 

grywa, podobnie jak jego córka. Syn „Snake’a” (Tomasza Kamińskiego, 
byłego gitarzysty Golden Life — red.) muzykuje, syn „Pastyla” (Jarosła-
wa Turbiarza, gitarzysty — red.) śpiewa w metalowym zespole, a jego 
córka gra na skrzypcach. Trudno nie mieć styczności z muzyką, jak się 
ma takich rodziców.

— W styczniu wydaliście nową płytę. 
— Co można o niej powiedzieć? Jest jedna ballada. Reszta to mocniejsze 

utwory, poprockowe, z naciskiem na rock. Generalnie jest różnorodna, 
zgodnie z ideą: „Golden Life — dla was wszystkich”. Cały czas, może z wy-
jątkiem grunge’owej „Natury”, która była efektem pewnej mody, trzymamy 
się tej zasady. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.  

Nagranie płyty trochę trwało, bo nie umiemy biznesowo podchodzić do 
muzyki. Jak nie ma weny, pomysłów i chęci, to temat leży odłogiem. Nigdy 
nie byliśmy dobrymi biznesmenami. Może Paweł złapie nas za pysk i…

— ...uczyni z was milionerów?!
— Bardzo byśmy chcieli (śmiech). Ale nie spokój portfela jest najważ-

niejszy. Zresztą to już inne czasy. Kiedyś przynosiliśmy nową piosenkę do 
radia czy telewizji i ludzie ją po prostu brali i puszczali. Teraz szef radia 
nas pyta: „I co z tego, że wydaliście płytę?”. 

Pozostaje bitwa w internecie, a tu lepiej radzą sobie młodzi. „Bodek” do 
dzisiaj nie ma Facebooka i mówi, że nie chce mieć, bo „po jaką cholerę 
mam widzieć, kto robi kupę, a kto smaruje chleb?!”.

— Ty Facebooka masz.
— Mam. Prowadzimy też zespołowy profi l, ale to nie do końca mój świat. 
— Płyta nosi tytuł „Siedem”, jak fi lm — skądinąd całkiem dobry 
— z Bradem Pittem i Morganem Freemanem. Jakie są główne 
grzechy Golden Life?
— (śmiech)
— Jeśli nie siedem, to chociaż dwa.
— Lenistwo. Czasami nam się nie chce, co wiele osób nam wytyka, ale 

też wytykamy sami sobie. Ale jak już dojdzie do koncentracji i pracy, to 
efekty są fajne. 

Drugi grzech wynika z pierwszego: brak konsekwencji. Wiesz, to chyba 
takie nasze genetyczne rozleniwienie trójmiejskie. Trochę inaczej patrzę 
na to wszystko z perspektywy Warszawy. Spokój, luz…

— Sopot, plaża (śmiech).
— Tacy jesteśmy i akceptujemy siebie. Paweł („Smaga” Smakulski, gi-

tarzysta — red.) dał nam dużo świeżej krwi. Szalenie zdolny i elastyczny 

muzyk. Podobnie zresztą jak Karol (Skrzyński, perkusista — red.), któ-
ry grał w Sweet Noise, a nie ma problemów z graniem „Oprócz” czy 
reggae’owych rzeczy.

— Właśnie… „Oprócz”. Ten cover Maanamu kojarzy się z wami 
tak bardzo, że w jednym z talent show, w którym jurorką była 
Kora, uczestnik nie wiedział, że autorem jest Marek Jackowski. 
Tym razem też będzie jakiś cover?
— Tym razem nie, ale do tematu coverów pewnie w przyszłości jesz-

cze wrócimy. Marek kiedyś nam powiedział: „To wyście zrobili z tego 
hit, daliście tej piosence nowe, młodzieżowe życie”. Zdarzyło się to 
nam nawet wykonać razem z Markiem w Żarnowcu. Trochę szkoda, że 
pominięto nas przy okazji koncertów „Tribute to Marek Jackowski”.

— Inny fajny cover, który zrobiliście, to „Kocham wolność” 
Bogusia Łyszkiewicza w wersji psychodeliczno-reggae. Kiedyś 
na koncercie w Piszu ta wersja wywarła na mnie ogromne 
wrażenie. To była osłoda po strasznym koncercie Dżemu. Hołd 
dla kumpla?
— Tak. Boguś pochodził z Krakowa, ale przez kilka ładnych lat miesz-

kał z nami w Trójmieście. Bardzo ciepło go wspominam — człowiek du-
sza. Mnóstwo fajnych imprez, fajnych wspomnień. Cieszę się, że mogę 
grać jego utwór. Robimy to na każdym koncercie i całkiem nieźle nam 
to wychodzi, bo — tak jak mówisz — trochę go przearanżowaliśmy po 
swojemu i podbarwiliśmy Bobem Marleyem. Dużo przyjemności mamy 
też z wykonywania, tym razem w punkowej wersji, „Do zakochania jeden 
krok” Andrzeja Dąbrowskiego.

— Myślisz, że Boguś, pacyfista, odnalazłby się w dzisiejszej 
rzeczywistości, gdzie przeciwnicy polityczni walczą wręcz?
— Boguś był takim polskim Johnem Lennonem. Też by walczył, ale 

raczej piosenką. Jego wrażliwość dałaby nam taką nutę, która dałaby 
do myślenia. Bo dzieje się źle. Zlikwidowałbym cały ten Sejm, bo to 
smutny temat.

— Oby na jakimś wiecu politycznym nie doszło do jakiejś maso-
wej  tragedii i nie trzeba było nagrywać kolejnego „24.11.1994”. 
Bo takiego hitu chyba jednak byście nie chcieli...?
— Myślę, że aż do takiej eskalacji nie dojdzie, ale rzeczywiście wszyst-

ko to śmierdzi bardzo ponuro. Jedna i druga strona nie potrafią odpuś-
cić. Naród skłócił się strasznie. Zresztą na płycie mamy kawałek, który 
nawiązuje trochę do tej sytuacji — „Chory świat”.

— Wyzdrowieje nam ten świat?
— Mam nadzieję. Wiarę w ludzi mam zawsze.

\\\ Golden Life – zespół powstał w Gdańsku w 1988 roku. Charaktery-
styczne jest dla niego mieszanie różnych stylów muzycznych z przewagą 
popu i rocka. Obecnie występuje w składzie: Adam „Wola” Wolski (śpiew), 
Jarosław „Pastyl” Turbiarz (gitara), Jacek „Bodek” Bogdziewicz (bas), Karol 
Skrzyński (perkusja), Paweł „Smaga” Smakulski (gitara). 

Popularność zdobył płytami „Midnight Flowers” i „Efi l Ned Log”. Najwięk-
sze hity zespołu to ballada „Wszystko to, co mam”, „Dobra, dobra, dobra”, 
„Helikopter (w głowie)” i przede wszystkim „Oprócz” (cover Maanamu) oraz 
utwór „24.11.94” (poświęcony ofi arom pożaru w hali Stoczni Gdańskiej, 
do którego doszło 24 listopada 1994).

W styczniu zespół wydał swoją siódmą płytę zatytułowaną „Siedem”.
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OD 25 LAT NA RYNKU
Firma Mak Dom istnieje na polskim ryn-
ku od 1992 roku i�działa na terenie całe-
go kraju. Przez lata swojego funkcjono-
wania wznosiła biurowce, hale przemy-
słowe i�magazynowe, konstrukcje nośne 
do elektrowni wiatrowych. Aktualnie 
prowadzi sprzedaż ponad 30 inwestycji 
w� Polsce. Ogromne doświadczenie de-
welopera Mak Dom jest gwarancją sa-
tysfakcji klienta. Nie bez powodu fi rma 
została Deweloperem roku 2012 i�2013 
w� kategorii Innowacyjność i� najwyższe 
standardy jakości.

SADY NAD ŁYNĄ.
II ETAP JUŻ W�SPRZEDAŻY
Wybór mieszkania to jedna z�najtrudniej-
szych decyzji w� życiu i� długotermino-
wa inwestycja. Przy zakupie mieszkania 
klienci kierują się przede wszystkim ceną 
i�pierwszym wrażeniem, co jest oczywi-
ste i�nikogo nie powinno dziwić. Często 
jednak o�jego kupnie decydują wyłącznie 
powyższe czynniki, a�przyszli właścicie-
le zapominają o�innych równie ważnych, 
a�może nawet najważniejszych  elemen-
tach. Nie koncentrują się na technologii, 
standardzie wykończenia oraz materia-
łach, których użyto do realizacji inwesty-
cji. Te ostatnie mają decydujące znacze-
nie w�kwestii komfortu użytkowania. Do-

piero po wprowadzeniu się do  własnego 
„M” mieszkańcy wraz z� ubiegającym 
czasem weryfi kują standardy jakościowe 
przekładające się wygodę, spokój i�kom-
fort w�miejscu zamieszkania.  

Kompleks budynków Sady nad Łyną II 
został zaprojektowany i� zrealizowany 
tak, aby potencjalni klienci nie musieli 
się nad takimi kwestiami nawet zastana-
wiać. Niewątpliwie wielkim atutem osie-
dla jest jego dogodna lokalizacja (ul. Bi-
litewskiego, południowa część Olsztyna). 
Budynki usytuowane są w�ostatniej linii 
wysokiej zabudowy, co gwarantuje pięk-
ne widoki na dolinę Łyny i�pozwala ode-
tchnąć każdemu, kto pragnie odpocząć 
od zgiełku miasta, jednocześnie znajdu-
jąc się w� jego granicach administracyj-
nych. Ma to ogromne znaczenie w�wielu 
codziennych sytuacjach, np. w� wyborze 
przedszkola czy szkoły dla najmłodszych 
mieszkańców osiedla.  Ponadto otoczenie 
idealnie sprzyja aktywnemu wypoczyn-
kowi. – Naszym priorytetem jest komfort 
mieszkańców osiedli, które wybudowa-
liśmy – mówi  przedstawiciel z� Grupy 
Deweloperskiej Mak Dom. – Lokalizacja, 
infrastruktura, najwyższa jakość budulca 
i� zastosowanie najnowszych technologii 
stanowią gwarancję satysfakcji każdego 
klienta.

Budynki na osiedlu Sady nad Łyną II są 
bardzo dobrze ocieplone i�wentylowane, 
ściany mieszkań idealnie wytłumione 
dzięki zastosowani wysokiej jakości izo-
lacji akustycznej, stolarka okienna jest 
drewniana, a� budynki wyposażyliśmy 
w�przestronne cichobieżne windy. – Bu-
dujemy przede wszystkim mieszkania 
przyjazne i�niezawodne – mówi przedsta-
wiciel z� fi rmy Mak Dom. – Warto zwró-
cić uwagę, że na każdej klatce schodowej 
znajdują się tylko 3 mieszkania, co ostat-
nio jest niestety rzadkością, a�przekłada 
się na lepszą jakość życia.

Co jeszcze wyróżnia znajdujące się tam 
mieszkania? Przede wszystkim to, że są 
jasne, przestronne i�mają świetny układ 
dla osób ceniących sobie funkcjonalność. 
Oczywiście nie zabrakło dużych balko-
nów oraz indywidualnych miejsc parkin-
gowych zarówno naziemnych, jak i�w�ga-
rażu podziemnym. W� okolicy nowego 
osiedla znajdują się: poczta, apteka, 
punkty gastronomiczne, żłobek, przed-
szkole, szkoła czy przystanki autobusowe 
komunikacji miejskiej (linie: 117, 126, 
141, linie dowozowe do tramwajów 201, 
203). 

ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU
Kupno mieszkania jest wielkim wydarze-
niem, dlatego jego wybór nie jest prosty. 
Jakość naszego życia zależy właśnie od 
tej decyzji, dlatego warto zaufać komuś, 
kto ma ponad 25 lat doświadczenia na 
rynku – warto zdać się na profesjonali-
stów fi rmy Mak Dom.

Grupa Deweloperska Mak Dom
Zadbaj o Swój komfort!
Własne mieszkanie – to coś więcej niż tylko cztery kąty, to inwestycja 
w�przyszłość: swoją i�swoich bliskich. Doskonale zdaje sobie z�tego spra-
wę deweloper Mak Dom. Olsztyńska  inwestycja tej fi rmy - Sady nad 
Łyną II, jest kwintesencją wieloletniego doświadczenia w�branży budow-
lanej, innowacyjności i�najwyższych standardów jakości.
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— Ponarzekamy sobie?
— Polak, nieważne, co by się działo, lubi sobie ponarzekać. Na przy-

kład polskiego rolnika dręczą cztery klęski żywiołowe. To wiosna, lato, 
jesień, zima… Myślę, że nie tylko rolników, ale wszystkich Polaków 
dręczą te pory roku. Jak jest zima, jest za mroźno i za dużo śniegu 
napadało. Jak jest lato, to z kolei za dużo słońca, upał w całej oka-
załości i tego śniegu mogłoby trochę napadać. Fajnie byłoby latem 
poszusować na nartach. Z  kolei jak nadchodzi wiosna, to roztopy, 
a jak jesień, to liście spadają i szeleszczą, gdy się po nich chodzi. I tak 
źle, i tak niedobrze. W kółko narzekamy. Jak rządzi ten, to dlaczego 

nie tamten? Zawsze mamy w głowie jakąś rzeczywistość, do której 
możemy się zmierzyć.

— A co jest miarą człowieka?
— Życie.  
— Mówią, że w mężczyźnie jest coś z małego chłopca…
— Mówią, nie mówią. Ja nie przepadam za facetami, a jak byśmy mieli 

rozmawiać o kobietach, to pewnie byśmy się pokłócili. Ale… Jak kiedyś 
leżałem w szpitalu, byłem świadkiem niesamowitej sytuacji. Moje okna 
wychodziły na kostnicę, na prosektorium, które znajdowały się siedem 
pięter niżej. No, rzut beretem miałem… Było Boże Narodzenie, było mi źle, 

ŻYJĘ CHWILĄ I NIE MYŚLĘ,    
CO BĘDZIE ZA DWA TYGODNIE
ODWRACAĆ SIĘ ZA SIEBIE NIE WARTO. JUTRO TEŻ JEST NIEPEWNE, WIĘC WARTO ŻYĆ TYM, 
CO JEST DZISIAJ. NAJLEPIEJ BEZ MEDIÓW, BO TELEWIZJA KŁAMIE. TO ŚWIATA NIE ZMIENI, 
A PIĘĆ CENTYMETRÓW KWADRATOWYCH TEGO ŚWIATA JUŻ TAK.
\\\ Z Szymonem Hołownią, dziennikarzem i publicystą, rozmawia Ada Romanowska. Fot. Beata Szymańska
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\\\ Szymon Hołownia urodził się w 1976 roku w Białymstoku. Polski 
dziennikarz i publicysta zajmujący się tematyką religijną. Współpracował 
z największymi redakcjami prasowymi w Polsce (zarówno świeckimi, jak 
i wyznaniowymi) oraz radiem PiN i VoxFM, prowadził w TVP1 program „Po 
prostu pytam”. Publicysta „Newsweek Polska” i dyrektor programowy 
religia.tv. Laureat nagrody „Ślad” 2007, Grand Press 2006 w kategorii 
wywiad. Współprowadzi z Marcinem Prokopem program „Mam Talent!” 
(od 2008) w TVN. Jest stałym współpracownikiem portalu Stacja7.pl. 
Prowadzi dwie fundacje pomagające ludziom w Afryce — Kasisi oraz 
Dobra Fabryka. Autor kilku książek — m.in. „Jak robić dobrze”, „Święci 
codziennego użytku” i „36 i 6 sposobów na to, jak uniknąć życiowej go-
rączki, czyli katechizm według Szymona Hołowni”.

bo byłem sam jak palec. Wszyscy świętowali, a ja siedziałem w izolatce. 
Stałem czasami. Gapiłem się przez to okno, za nim mnóstwo śniegu, bia-
ło, pusto. Patrzę, a tu na fajkę wychodzi technik z kostnicy. Ma nieładny 
fartuch, więc może jest po jakiejś sekcji, a może przed? Nie odgadłem. 
Zaczyna palić papierosa — jeden mach, drugi, trzeci. Patrzy na ten śnieg, 
rozgląda się wokół, czy nikt nie patrzy i zaczyna lepić jedną kulkę, potem 
drugą, aż wychodzi z tego bałwan. Zdejmuje ten ohydny fartuch i nakłada 
bałwanowi. Staje z końcówką fajki przed nim, patrzy, pyka papierosa do 
końca i  jest szczęśliwy. Widzę to nawet z wysokości. Życie jest w tym 
człowieku! Stoi jeszcze chwilę, zakłada znowu fartuch i wraca do swoich 
umarlaków. To było niesamowite — wycisnął z tej chwili tyle, ile się dało. 
Kto wie, pewnie miał wtedy dobry dzień. 

— A twój szczęśliwy dzień?
— Nie wiem, co odpowiedzieć. Nie umiem się zmierzyć z tym inaczej 

niż tak: ten dzień jest właśnie dzisiaj. Dlaczego? Bo może okazać się 
najbardziej wypełniony treścią że wszystkich, które dotąd przeżyłem.

— Miałeś aż tak nudne życie? Nie wierzę.
— Dzień jeszcze się nie skończył… Nie powiem też, że taki dzień na-

dejdzie jutro, bo nie wiem, co się wydarzy. Jedyne, co mam, to mam 
„dziś”. Próbuję, a robię naprawdę wszystko, żeby to „dziś” było dla mnie 
wszystkim. Żeby to zawsze był najlepszy dzień w moim życiu.

— A plany?
— Jasne, mam kalendarz wypełniony po brzegi na kilka miesięcy do 

przodu. Dostatecznie długo żyję, żeby wiedzieć, że to tylko przypuszcze-
nia. Przecież to wszystko może być palcem na wodzie pisane. Kto wie, 
jutro może mnie nie być na tym świecie. Mogę też zachorować, a być 
może coś mnie zaskoczy i sprawi, że będę w zupełnie innym miejscu, 

którego nawet bym nie wymyślił. Im jestem starszy, tym bardziej uczę 
się mniej planować i więcej rzeczy z siebie wypuszczać.

— Ale masz kredyt mieszkaniowy… Takich pieniędzy nie bierze 
się, myśląc dniem dzisiejszym.
— Mam ogromny kredyt, zaciągnięty na bardzo długi czas! Jednak sta-

ram się tak żyć, żeby mieć przede wszystkim dzisiaj pieniądze. Nie myślę, 
co będzie za dwa tygodnie, za dwa miesiące, dwa lata. Mam wrażenie, że 
to też dobrze robi człowiekowi na psychikę. Zdejmuje ten straszny stan, 
w którym wydaje mu się, że ma na swoich barkach obowiązki Pana Boga. 
Że dźwiga na sobie cały świat, całe życie i wszystko, co się wokół kręci.

— Żeby to było takie proste. Większość z nas tak nie potrafi .
— Myślę, że nie wszyscy tak mają. Jasne, jesteśmy w bardzo trudnym 

momencie, bo jesteśmy społeczeństwem na dorobku. Od dwudziestu pię-
ciu lat funkcjonujemy w takiej, a nie innej rzeczywistości ekonomicznej. 
Chcemy dorównać poziomem życia do innych krajów, które obserwujemy 
i które znamy. Druga rzecz, która jest bardzo trudna, to bardzo silny 
wewnętrzny konfl ikt w kraju. Mamy bardzo dużo wojny plemiennej, która 
toczy się między nami. Uważam, że zupełnie bez sensu. Ale najwidoczniej 
musimy to przechorować i odchorować. Kiedy jest wojna, savoir vivre 
i delikatne sprawy schodzą na plan dalszy. Rozważania fi lozofi czne trzeba 
odłożyć na bok, bo wróg stoi u bram. Pamiętajmy jednak, że to jednak 
wyimaginowany wróg! Jak to zrozumiemy i jak dojdzie do nas, że nie ma 
powodu toczyć wojny, świat będzie przyjemniejszym miejscem do życia. 

— Tylko jak to sobie wytłumaczyć?
— Ja myślę, że można robić swoją robotę w miejscu, gdzie się ją robi. 

I robić ją najlepiej, jak się da. Ja świata nie zmienię, ale jestem w stanie 
zmienić pięć centymetrów kwadratowych tego świata. Jeśli mi się uda, 
to może nawet dziesięć centymetrów…

— Politycy też są tego samego zdania. Każdy zmienia te swoje 
pięć centymetrów.
— Tylko ile w tym prawdy? Że niby tak mówi telewizja? Podobno tele-

wizja kłamie… Ludzie nie traktują dzisiaj telewizji jako źródła informacji, 
ale jako źródło rozrywki. Politycy to bohaterowie serialu, który ma ko-
lejne odsłony, kolejne sezony. Dramaty, trochę komedii, obyczajówka… 
Politycy gadają, bo muszą gadać. I my to wiemy. Nawet za bardzo nie 
przywiązujemy się do ich słów.

— Do polityków nie mamy zaufania, do księży ostatnio też…
— Rzeczywiście, wielu ludzi ma z Kościołem nie po drodze. Ale to też 

pytanie do nas, którzy w Kościele jesteśmy — co robimy nie tak. Przyjdzie 
taki moment, że nie będą nas lubić tylko dlatego, że mamy głębokie 
przekonania wynikające z Ewangelii. Absurd! Ale z tym fantem akurat 
nic nie da się zrobić. Natomiast trzeba postawić sobie pytanie, czy nasze 
zachowania są zgodne z Pismem Bożym. Będzie trzeba też zapytać: czy 
my jesteśmy świadkami Chrystusa, czy jesteśmy świadkami samych 
siebie? Bo jeżeli to drugie, to może ci ludzie mają problem z nami, a nie 
z Panem Bogiem czy Chrystusem. 

— Może być aż tak beznadziejnie? 
— Trzeba więcej wiary w ludzi i więcej ducha! Jeszcze Polska nie zginę-

ła, póki my żyjemy! Jesteśmy jeszcze w stanie coś z tym zrobić. I jestem 
przekonany, że nam się to uda. Mamy „dziś”, nie możemy dać się zwario-
wać. Ten dzień jest taki sam, jak ten, w którym Marco Polo wypływał do 
Chin albo Krzysztof Kolumb odkrywał Amerykę, albo Karol Wojtyła zosta-
wał papieżem. Dlaczego my nie możemy zrobić dzisiaj czegoś fajnego?

— Czyli carpe diem?
— W najlepszym i w najszczerszym sensie tak! W Olsztynie, w Warsza-

wie, w Białymstoku — gdziekolwiek. Zawsze cieszmy się chwilą. Jak ten 
technik, który lepił bałwana.

Trzeba więcej wiary w ludzi i więcej 
ducha! Jeszcze Polska nie zginęła, 
póki my żyjemy! Jesteśmy jeszcze 
w stanie coś z tym zrobić. I jestem 
przekonany, że nam się to uda.
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SKLEP I PRACOWNIA

 jubilerska

Olsztyn, Mickiewicza 16/2 
tel./fax 89 534 06 98

www.jubiler-olsztyn.pl

b biżuteria złota   
b obrączki ślubne   

b skup złota i srebra    
b biżuteria na zamówienie

Jedyna w Olsztynie wycena i skup brylantów 
oraz kamieni kolorowych
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ZDARZAŁO MI SIĘ TEŻ 
WALCZYĆ PO STRONIE 
WIELKIEGO MISTRZA
POLSKIE RYCERSTWO PLASUJE SIĘ W ŚWIATOWEJ PIERWSZEJ PIĄTCE. I CHOĆ ZAWODNICY 
NIE ZARABIAJĄ WIELKICH PIENIĘDZY, TA DYSCYPLINA POZWALA ZWIEDZIĆ ŚWIAT I DOSTARCZYĆ 
SPORĄ DAWKĘ ADRENALINY. 
\\\ Z Marcinem Waszkielisem, mistrzem świata w sportowych walkach rycerskich, rozmawia Kamil Kierzkowski. Fot.  Andrzej Frankowski

— Pamiętasz pierwszą ulubioną zabawkę z dzieciństwa? 
— Przyznaję, że zaskoczyłeś mnie nieco tym pytaniem. Chyba nie mia-

łem takiej zabawki, a w każdym razie na pewno takowej nie pamiętam. 
— Próbuję dalej. Wychowywałeś się w blokowisku czy w domu 
jednorodzinnym? 
— Do blokowisk nie było jakoś daleko, ale mieszkałem w domu jedno-

rodzinnym. 
— Osiedlowe „wojny” więc raczej cię nie dotyczyły? 
— Pewnie mniej niż innych chłopaków, którzy pochodzili z bloków, ale 

i u nas zdarzało się czasem powojować. W ruch szły kamienie, patyki... 
Oczywiście w zdecydowanej większości była to najzwyklejsza zabawa. 
W tamtych czasach chyba normalna u dzieci, które nie potrafi ły usiedzieć 
w domu. 

— Bliżej, jednak wciąż nie tego szukałem. Próbuję dalej. Twoja 
ulubiona lektura to „Krzyżacy”? 
— Nie, zdecydowanie nie. Tym bardziej, że... właściwie nigdy jej nie 

przeczytałem. Jeśli sięgałem w tamtym czasie po książki, to raczej po 
Jacka Londona: „Biały Kieł”, „Zew krwi”... Sienkiewicz jakoś do mnie nie 
dotarł. „Krzyżaków” poznałem więc jako fi lm, który obejrzałem, by zaliczyć 
znajomość lektury. 

— Widziałeś się jako młody 
chłopak w roli słynnego 
Zbyszka z Bogdańca czy 
Juranda? 
— Nie ekscytowałem się tym 

jakoś zbytnio. Niektórych kolegów 
bardziej wciągały te pojedynki, ja 
byłem wobec tego raczej neutralny. 

— Poddaję się. Szukałem 
fundamentów twojej przygody z mieczem, lecz poległem i muszę 
zapytać wprost: skąd twoja fascynacja bronią? 
— (Śmiech). Wybacz, że cię rozczarowałem. Początków mojej fascynacji 

prędzej trzeba byłoby chyba szukać w grach, których bohaterowie walczyli 
właśnie w taki sposób. Nie ma tu jednak wielkiej fi lozofi i. Teraz można 
robić mnóstwo rzeczy, znacznie więcej niż te parę lat wstecz. Grałem 
wówczas w koszykówkę, lecz szukałem czegoś więcej. Zobaczyłem kiedyś 
grupę ćwiczącą na kętrzyńskim zamku. Niewiele później poszliśmy tam 
z kolegą, spróbowaliśmy i... pochłonęło mnie kompletnie. Kolegę zresztą 
chyba też, bo obaj siedzimy w tym do dziś. 

— Miałeś jakiegoś mentora od miecza, czy uczyliście się metodą 
prób i błędów? 
— Oczywiście potrzebowaliśmy kogoś, kto nauczyłby nas podstaw. Dość 

szybko je przyswajaliśmy. Niewiele później jeździłem szkolić się do Torunia 
czy Warszawy. Podczas wyjazdów przyglądałem się tym, którzy umieli 
więcej. Starałem się naśladować ich najlepsze ruchy, dodawałem coś 
od siebie. Z czasem zaczęło wychodzić coraz lepiej.

— Rówieśnicy nie podśmiewali się, że „bawisz się w rycerza”? 
— Nie, jakoś mnie to chyba ominęło, nie pamiętam tego typu problemów. 

A gdyby nawet takie sytuacje były, to niezbyt bym się nimi przejął. Dopóki 
dobrze się przy tym bawię, to reszta mało mnie obchodzi. 

— Twój pierwszy znaczący sukces, który utwierdził cię w tym, że 
idziesz dobrą drogą? 
— Na pewno zwycięstwo podczas turnieju rozgrywanego na jednej z kluczo-

wych imprez w Polsce, czyli słynnym Grunwaldzie. Tam wygrałem swoje pierw-
sze zawody, a później... jakoś to poszło i zwycięstw pojawiało się coraz więcej. 

— Skoro Grunwald, to muszę zapytać po której stronie walczysz? 
— To wielka i złożona, ale w dalszym ciągu tylko inscenizacja, a nie 

prawdziwa bitwa. Nie ma to więc znaczenia, zatem bywało różnie. Zdarzało 
się walczyć i po stronie okrytych złą sławą Krzyżaków. 

— Przejdźmy do wyposażenia. W książkach można znaleźć 
stwierdzenie, że „dobra zbroja warta była tyle, ile cała wieś”. Ile 
teraz kosztuje ekwipunek rycerza? 
— Trudno o twardy cennik, ale z reguły to koszt około 10 tys. złotych. 

Górnej granicy jednak nie ma. Najdroższa, z którą się spotkałem, koszto-
wała blisko 100 tys. złotych. 

— To mnóstwo kasy. Z czego była zrobiona? 
— Na pewno nie ze złota, bo jest miękkie i ciężkie. Zrobiona była po 

prostu... z blachy. Jakość wykonania bywa jednak diametralnie różna. 
Jedna blacha drugiej nierówna, a i proces wytwarzania np. zbroi bywa 

niesamowicie złożony i odmienny. 
Na pewno nie jest to łatwa rzecz. 
— Raczej próżno takiego sprzę-
tu szukać w hipermarkecie. 

— Wbrew pozorom zajmuje się 
tym sporo osób. Muszę przyznać, 
że ci lepsi radzą sobie naprawdę 
świetnie. Jeśli ktoś nie ma więc 
pomysłu na swoją przyszłość, 
a ma łatwość w takiej dziedzinie, 

to gorąco zachęcam. Niby niszowy sport, niektórzy woleliby ograniczyć go 
nawet do miana hobby, ale zarobić można bardzo przyzwoicie. Solidnemu 
fachowcowi bezrobocie nie grozi. 

— Skąd brałeś swój ekwipunek? Rodzinny Kętrzyn? 
— U nas wciąż nie ma tego zbyt wiele. Naprawdę solidnych fachow-

ców można spotkać za to... w Olsztynie. Większość zaopatruje się jednak 
w różnych miejscach Polski. W ten sposób np. część mojego sprzętu 
pochodzi z województwa zachodnio-pomorskiego, część od nas, część 
z Warszawy. 

— Ponoć nie wypada pytać o kasę. A jak nie wypada... to pytam: 
masz tytuł mistrza świata. Czy zarobki z nim związane są równie 
mistrzowskie? 
— Sport na tym nieco wyższym poziomie pozwala zarobić, ale nie ma 

wielkich kokosów. Jakby ktoś się uparł, zaczął organizować wielkie im-
prezy, walki pokazowe... Wtedy byłoby pewnie lepiej. Nie jestem jednak 
materialistą. Mam tyle, ile mi potrzeba. 

 — Nikt nie oferuje już połowy królestwa czy ręki księżniczki? 
— Nie, takie rzeczy niestety trzeba włożyć między bajki. Obecnie zresztą 

„księżniczki” potrafi ą zadbać o siebie same.  
— Pozostając przy kobietach: w bractwach rycerskich jest ich 
stosunkowo niewiele.  \\\>

Sienkiewicz jakoś do mnie nie dotarł. 
„Krzyżaków” poznałem więc jako fi lm, 
który obejrzałem, by zaliczyć 
znajomość lektury. 
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 \\\> — To fakt, choć trafi ają się takie, które próbują walki z bronią 
i często wychodzi im to naprawdę nieźle. W większości jednak, tak jak 
i kilkaset lat temu, rycerstwo pozostaje domeną facetów. 

— Jak obecnie wygląda poziom polskich rycerzy na tle reszty 
świata? 
— Jesteśmy w  pierwszej piątce, a  wraz z  nami Rosja, USA, Ukraina 

i Białoruś. Anglicy też nieźle sobie radzą, choć w ich szeregach jest spo-
ro imigrantów... 

— ...o czym przekonałeś się m.in. podczas mistrzostw świata.  
— Dokładnie. Tak się złożyło, że z jednym Anglikiem szliśmy równolegle 

od zwycięstwa do zwycięstwa. Gdy stanęliśmy do tej ostatniej walki, to 
się okazało, że ów Anglik na dobrą sprawę jest... Polakiem, który od paru 
lat mieszka na Wyspach. Spotykaliśmy się zresztą później podczas wielu 
imprez, często właśnie w fi nałach. 

— Przed walką specjalnie tępicie ostrza. Jednak to wciąż kawał 
żelastwa. Jakie widziałeś najpaskudniejsze kontuzje? 
— Na całe szczęście nie trafiła mi się żadna poważna. Oczywiście nie 

liczę skręceń, poobijanych rąk czy rozcięć. Widziałem jednak, jak podczas 
walk dochodziło do poważnych uszkodzeń głowy czy pleców. Również 
złamane żebra, ręce... bywały i wykręcone kolana. Interwencje lekarzy 
się zdarzają.  

— Jak udzielić pomocy rycerzowi? Przybiega sanitariusz, walczy 
o każdą sekundę, a tu... blacha. 
— Turnieje zabezpieczają często ci, którzy sami interesują się rycer-

stwem. Pomagają też i  sami zawodnicy. Staramy się trzymać razem. 
Honorowo, po rycersku. 

— Skąd rycerze biorą kasę na tak drogie hobby? Reklamodawcy, 
sponsorzy? 

— Większość to naturalnie środki prywatne. Mamy to szczęście, że akurat 
włodarze Kętrzyna rozumieją temat i pomagają nam na tyle, na ile są w sta-
nie. Z reklamami jednak jest problem. Nie ma w końcu fi rm produkujących 
taki sprzęt, które mogłyby chcieć takiej promocji. Inne branże też traktują 
rycerzy w reklamach z dystansem... 

— Tu się nie zgodzę. Niedawno widziałem „rycerską” reklamę po-
chodzącego z Kętrzyna majonezu. Grali jacyś znajomi z bractwa? 
— Poważnie? Przyznam, że nie widziałem tej reklamy, będę musiał zo-

baczyć (śmiech). Nie sądzę jednak, by brał w tym udział ktoś od nas, bo 
pewnie bym o tym wiedział. 

 — Obracasz się głównie w środowisku „rycerzy”? 
— Siedzących w tym temacie jest sporo, ale obracam się w różnych krę-

gach. Robię dużo różnych rzeczy. 
 — Czyli nie śpiewacie „Bogurodzicy” na początku imprezy. 
— (Śmiech.) Nie, zdecydowanie nie. Przy ogniskach różne rzeczy się śpie-

wało, ale Bogurodzicy sobie nie przypominam. 
— W takim razie czym jeszcze się zajmujesz? 
— Można byłoby długo wymieniać. Koszykówka, futbol amerykański, 

sporty walki, wyprawy górskie, rowerowe... 
— ...niby ze średniowiecza, ale jednak człowiek renesansu. 
— (Śmiech.) Pewnie wypadałoby potwierdzić, ale takie określenie jest 

chyba komplementem, więc przez grzeczność zaprzeczę. 
— Kiedy teraz staniesz na „ubitej ziemi”?
 — W tym roku najprawdopodobniej wezmę udział w turnieju w Barce-

lonie, później w Danii. Następnie organizujemy 10 czerwca sporą imprezę 
w Kętrzynie. Zapraszam wszystkich, bo będzie się działo bardzo dużo. 
Chwilę później Grunwald i wiele innych imprez. Od czerwca do września 
cały czas coś się dzieje.   
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Olsztyn ul. Parkowa 3A,  10-222 Olsztyn
Leśny Park Linowy w�Olsztynie jest miejscem niezwykłym. 
Położony w� sąsiedztwie najstarszego w� mieście, zbudo-
wanego w�1920 r. stadionu lekkoatletycznego. Otoczony 
100-letnim lasem posiada mikroklimat, który przyciąga 
rzesze mieszkańców i�turystów, ale przede wszystkim mi-
łośników mocnych wrażeń.

To tu, w� pięknych okolicznościach przyrody, na klientów czekają cztery 
trasy o�różnym stopniu trudności w�tym trasa dla zaawansowanych (eks-
tremum), oraz dwa zjazdy tyrolskie — łącznie 87 przeszkód. Trasy prze-
biegają na wysokości od 2 do 14 metrów, w�zależności od ukształtowania 
terenu.
Jeszcze nie wiesz, gdzie zaprosić dziewczynę? No właśnie do Leśnego Par-
ku Linowego. Randka w�tym miejscu jest świetnym pomysłem. Pokonując 
razem jedną z�tras, z�pewnością będziesz mieć wiele okazji do zaimpono-
wania dziewczynie odwagą i�sprawnością.

A�JAK TO WYGLĄDA W�PRAKTYCE?
Po przyjściu na miejsce, instruktor pomaga nam założyć kask oraz uprząż, 
po czym przechodzimy na trasę treningową, aby zapoznać się z�zasadami 
bezpieczeństwa. Następnie pod okiem instruktora wchodzimy na wybrane 
trasy. Kiedy wybierzemy zjazd nad stadionem, który znajduje się na wyso-
kości 20 metrów, stojąc na podeście możemy chwilę pooddychać, spojrzeć 
daleko przed siebie i�wsłuchać się w�śpiew ptaków czy zobaczyć rudą wie-
wiórkę. Z�tej wysokości za chwilę zjedziemy na drugą stronę stadionu, by po 
przejechaniu 333 metrów bezpiecznie wylądować na ziemi. „Co za emocje” 
— mówią ci, którzy wybrali zjazd tyrolski nad stadionem. — Nasz park 
posiada certyfi kat „Bezpiecznego Parku Linowego”, który wydawany jest co 
roku, po przeprowadzeniu przeglądu technicznego — wyjaśnia Anna Hu-
mieńczuk, właścicielka obiektu. — Dysponujemy profesjonalnym sprzę-
tem alpinistycznym i� wyszkoloną kadrą instruktorów-ratowników, którzy 
pokazują jak przejść trasę, a,�w�razie potrzeby, bezpiecznie sprowadzają 
„alpinistę” na ziemię — dodaje Anna Humieńczuk.
Ale nie tylko młodzież i�dorośli mogą się tu wyszaleć. Dla najmłodszych 
przygotowana jest tzw. trasa łatwa, której przejście jest niezapomnianym 
wyczynem, a�najmłodszym uczestnikiem, który ją przemierzył wraz z�rodzi-
cami był 3-latek. — Niezapomnianym, gdyż istnieje możliwość zarejestro-
wania swojego przejścia czy zjazdu — mówi Anna Humieńczuk. — Film 
w�jakości Full HD z�pewnością będzie wspaniałą pamiątką pobytu w�parku, 
którą można obejrzeć w�domu z�rodziną czy przyjaciółmi — dodaje.
Park linowy jest też świetnym miejscem na przyjęcie grup szkolnych, zor-
ganizowanie wieczoru kawalerskiego, świętowanie urodzin czy innego 
wydarzenia.

JAK TAM TRAFIĆ?
Wystarczy wsiąść w�centrum Olsztyna w�autobus MPK nr 107, 110, 117, 309, 
wysiąść na przystanku Jakubowo i�odnaleźć ul. Parkową.
Teraz, gdy już wiesz, gdzie jest Leśny Park Linowy nic cię nie zaskoczy — 
nawet niespodziewana wizyta gości. Zabierz ich po prostu do parku. Jeśli nie 
skuszą się na zjazd czy przejście trasy, to z�pewnością dobrze odpoczną. A�jak 
już odpoczną, to może nabiorą ochoty na odrobinę ekstremalnych emocji?

Powietrzny spacer 
w Leśnym 

Parku Linowym  
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\\\ Tymon Grabowski znany jest także jako Zbigniew Łomnik, czyli 
Z.Łomnik; dziennikarz motoryzacyjny i bloger. Autor popularnego faceboo-
kowego fanpage’a „Złomnik” (www.facebook.com/zlomnik), na którym dzieli 
się z internautami swoimi ironicznymi spostrzeżeniami odnośnie współ-
czesnej motoryzacji oraz bloga zlomnik.pl. W lutym razem z fotografem 
Pawłem Maciejcem wydał album „Żelazo”, dokumentujący w artystyczny 
sposób samochody w stanie rozpadu, które sukcesywnie wchłania natura.
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— Rdza jest romantyczna?
— Nie za bardzo. Ale można z niej ten romantyzm wydobyć, jeśli odpo-

wiednio się ją pokaże. Rdza jest tylko jednym z elementów, które składają 
się na romantyczność grata. Natomiast kiedy wsiadam codziennie do 
mojego auta i widzę, jak postępuje w nim zgnilizna, to ten romantyzm 
jakoś paruje.

— Co to znaczy „zgnić samochód”?
— Zostawić własnemu losowi i poczekać, aż się zdekomponuje.
— Dlaczego album „Żelazo” przedstawia właśnie te „zgnite” 
samochody, które już nigdy nie pojadą? Dlaczego takie stadium 
auta jest właśnie najciekawsze?
— Głównie dlatego, że coraz rzadziej występuje. Przez dziesiątki lat sa-

mochody gnijące w przestrzeni publicznej były jej stałym elementem. Jed-
nak ostatnie lata pokazują, że obecność zgniłego samochodu powoduje 
coraz większe oburzenie ludzi, co jest spowodowane nie tyle postępującą 
świadomością ekologiczną — bo w gniciu auta nie ma nic nieekologiczne-
go — a pompowanym przez media i przede wszystkim reklamy obrazem 
idealnego świata, gdzie nie ma nic starego, nic brzydkiego i nic zepsutego.

— Jaki gnijący samochód najbardziej cię zdziwił? Mercedes 
S-klasa czy coś jeszcze innego?
— Zawsze fascynują mnie zgniłe samochody, które są prawie nowe. 

Ktoś na przykład zostawia 15-letniego mercedesa klasy S czy bmw serii 
7, ono stoi, stoi, stoi... i zaczyna się rozsypywać. Kompletny nonsens. Taki 
samochód powinien wytrzymać co najmniej 30 lat eksploatacji. 

Na pewno zdziwiłem się, widząc zgniłego cadillaca allante — ręcznie 
robiony kabriolet z lat 80. Tyle że było to za oceanem. W Polsce natomiast 
nadal gnije mnóstwo bardzo ciekawych samochodów, będących w stanie 
kompletnego rozkładu. Wiem, gdzie żywota dokonuje wczesnopowojenny 
jaguar, panhard z lat 60., angielski singer czy dwie tatry 613.

— Nowe samochody chyba zupełnie cię nie fascynują. Dlaczego?
— Nie widzę nic ciekawego w produkcie, który mogę pójść i sobie kupić. 

Nowe samochody są ciekawe jak nowe lodówki — stoją i czekają na klientów.
— Ile miałeś samochodów?
— Kiedyś to liczyłem. Ponad 20.
— Ile masz ich w tej chwili i jakie to auta?
— Mam nissana micrę K11, toyotę starlet z 1984 r. i terenowe suzuki 

LJ80. Jak widać jestem stały w zamiłowaniach. Lubię samochody małe 
i japońskie.

— Do którego sentyment był największy i jaka jest jego historia? 
Może maluch „Wodecki”? Sam miałem malucha i to — mimo 
niespasowanych drzwi, przez które uciekało całe ciepło zimą 
i drżących lusterek przy prędkościach powyżej 90 na godzinę 
— jedno z moich najlepszych motoryzacyjnych wspomnień.
— Maluch, o którego opierał się Wodecki, nie był zły, mimo wszystko 

jednak najlepiej wspominam mojego volkswagena derby, którego miałem 
w latach 2002-2006. Świetny samochód, mimo idiotycznej wersji nadwo-
zia, czyli dwudrzwiowego sedana, był dla mnie bardzo praktyczny, zjeździł 
nie tylko Polskę, ale i Niemcy. Bez wątpienia najbardziej niezawodnym 
samochodem, jaki miałem, jest toyota starlet.

— Któreś z twoich byłych lub obecnych aut było nowe?
— Doceniam ten wyrafi nowany trolling (śmiech).
— To pewnie wzrost akcyzy na używane samochody bardzo Cię 
zdenerwował?
— Nie jest to de facto wzrost akcyzy na auta używane, tylko prezent 

dla importerów nowych samochodów. Akcyza została realnie obniżona, 

a nie podwyższona. Jest to przejaw działania lobbystów reprezentujących 
interesy producentów nowych aut. 

Przy okazji dokonano żenującego pomieszania pojęć: akcyza ma być 
podatkiem od dóbr luksusowych, więc dlaczego nowe samochody mają 
niższą akcyzę niż stare? Czyżby 10-letni golf 2.0 TDI był bardziej luksusowy 
niż nowe bmw 520d?

— Dlaczego stare samochody są twoim zdaniem lepsze od 
nowych?
— To oczywiste, nowy samochód to kot w worku. Nie masz pojęcia, czy 

będzie dobry. A stary — wręcz przeciwnie. Jeśli przetrwał 20 lat eksplo-
atacji, to musi być dobry, inaczej by się dawno rozpadł. Dlatego warto 
go kupić. 

Poza tym dochodzi jeszcze jeden czynnik. Trwa co najmniej 7-8 lat, za-
nim mechanicy nauczą się naprawiać nowy model. Wcześniej jeździ się 
często do stacji autoryzowanej, która — powiedzmy to szczerze — nie 
ma o tym pojęcia i naprawia samochody metodą losowego wymieniania 
części na koszt klienta. Nietrudno porównać sobie, ile kosztuje naprawa 
20-letniego audi A4, a ile kosztowałoby usunięcie podobnej usterki w eg-
zemplarzu 3-letnim. 

W 20-latku podjeżdżasz do dowolnego mechanika, on robił to milion 
razy i wie doskonale, jak do tego podejść. A w aucie 3-letnim musi mieć 
najnowocześniejszy komputer, kupić część w ASO za worek złota, potem ją 
zakodować... Po co? To niczemu nie służy. Samochód nie ma innej funkcji 
niż jeżdżenie. Ma dowieźć na miejsce tanio i niezawodnie. Większość aut 
20-letnich spełnia ten warunek. 

— Kiedyś produkowało się samochody inaczej. Czy nie jest tak, że 
te stare są paradoksalnie mniej awaryjne od nowych?
— Nie, oczywiście że nie. Nowe i stare samochody mają bardzo podobny 

poziom awaryjności. W starych wynika to z wyeksploatowania, w nowych 
— z niedopracowania konstrukcji i traktowania klientów jak króliki do-
świadczalne. 

W trakcie 13 lat pracy jako dziennikarz motoryzacyjny miałem stycz-
ność z bardzo wieloma właścicielami. Najbardziej zadowoleni są zwykle 
użytkownicy samochodów 15-letnich i starszych. Kupili tanio, mają małe 
wymagania, drobne usterki im nie przeszkadzają.

— Twoja poprzednia książka nosiła tytuł „Grzybologika”. Kim jest 
grzyb?
— Zbyt często myli się grzyba po prostu ze starszym człowiekiem. To 

oczywiście nieprawda. Grzyb to nie wiek, tylko stan umysłu. Grzybem 
jest ten, kto obwinia innych za to, że się starzeje, że gorzej sobie radzi. 
Grzybem jest ten, kto odrzuca wszelką zmianę w życiu lub domaga się, 
żeby zabronić tego, co mu się nie podoba. Grzybem jest ten, kto porysuje 
innemu auto za to, że ten stanął na jego ulubionym miejscu. Można mieć 
50 lat i być grzybem, można mieć 90 i grzybem nie być.

— Używane auto kupione od grzyba to największy rarytas?
— Nie, bo grzyb z natury stosuje grzybopatenty i nic nie naprawia, dopóki 

się kompletnie nie rozpadnie. Auto kupione od grzyba jest przeważnie 
ładne z zewnątrz, ma pokrowce ze sztucznego tygrysa i ozdobne kołpaki, 
a w mechanice i elektryce panuje chaos jak w radzieckim czołgu. 

— Jakie masz motoryzacyjne marzenia?
— Nie mam żadnych. Traktuję motoryzację jako ciekawe zjawisko 

społeczne, które wyzwala w ludziach zarówno dobre, jak i złe emocje. 
Obserwacja tego zjawiska w całości jest dla mnie najciekawszym do-
świadczeniem, a możliwość obcowania z wieloma samochodami i  ich 
właścicielami traktuję jako spełnienie marzeń.

NOWE AUTA SĄ CIEKAWE 
JAK NOWE LODÓWKI
JEST MIŁOŚNIKIEM SAMOCHODÓW, ALE... UŻYWANYCH. W INTERNECIE ZNANY JEST JAKO REDAKTOR 
Z.ŁOMNIK I PROWADZI NA FACEBOOKU POPULARNEGO BLOGA ZŁOMNIK. NA RYNKU UKAZAŁ SIĘ WŁAŚNIE 
ALBUM „ŻELAZO”, DOKUMENTUJĄCY W SPOSÓB ARTYSTYCZNY SAMOCHODY W STANIE ROZPADU.
\\\ Z Tymonem Grabowskim, blogerem motoryzacyjnym, rozmawia Łukasz Wieliczko. Fot. Paweł Maciejec
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\\\ Jarosław Gajewski urodził się w 1961 roku w Skierniewicach. Aktor te-
atralny i fi lmowy, profesor sztuk teatralnych (od 2008 r.), profesor zwyczaj-
ny Akademii Teatralnej (od 2012 r.) i jej prorektor (1993-1999 i 2002-2008), 
dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Warszawie w latach 2011-2016. 
W 1984 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. 
Aktor teatrów: Polskiego (1984-1987), Dramatycznego (1987-2003) i Na-
rodowego (2003-2010 i od 2016). 

Wybrane role w  fi lmach i  serialach: „Pierwszy milion”, „Egzekutor”, 
„Ostatnia rodzina” „Miodowe lata” „Ojciec Mateusz” „Ranczo”. Obecnie 
można go zobaczyć w spektaklach: „Wesele”, „Zemsta”, „Wieczór Trzech 
Króli” (Teatr Polski), „Opowieść zimowa” (premiera 20 maja), „Królowa 
Śniegu” (Teatr Narodowy). Źródło: Filmpolski.pl.
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— Przychodzi do pana młody człowiek i mówi: „Chcę zostać ak-
torem”. Czy pan, profesor sztuk teatralnych, często spotyka się 
z takim stwierdzeniem?
— Raczej rzadko, ponieważ padają zupełnie inne pytania, ale jeśli młody 

człowiek przyszedłby do mnie z takim stwierdzeniem, zapytałbym go, od 
jak dawna jest w nim ta myśl, co dla niego znaczy „aktor”, kim jest i co 
jego zdaniem aktor robi w życiu. 

Dzisiaj pojęcie sztuki aktorskiej mocno się rozszerzyło, żeby nie powie-
dzieć — rozmyło. Znaczenie tego słowa jest inne niż jeszcze 20 lat temu, 
a już na pewno 50 lat temu. Dlatego takiego człowieka zapytałbym rów-
nież o to, kogo uważa za aktora.

— Załóżmy, że taki młody człowiek odpowiada: Janusza Gajosa 
i Jana Englerta.
— Poradziłbym mu zobaczyć, jak ci dwaj aktorzy żyli i  jak pracowali, 

żeby osiągnąć to, co osiągnęli. To jest taki fach, którego trudno nauczyć 
się z książek. Krótko mówiąc, trzeba postudiować ich dorobek, biografi ę, 
zobaczyć ich w teatrze, fi lmie, jeśli to możliwe, sprawdzić, jak żyją i od-
powiedzieć sobie na pytanie, czy ja chcę żyć tak samo. 

Często młodzi ludzie nie wiedzą, jaka praca kryje się za tym. Aktorstwo 
w głowie młodego człowieka to raczej marzenie niż świadomie przemyślana 
decyzja. Aktorzy są dla niego celebrytami i prawdopodobnie mają dom nad 
Jeziorem Genewskim albo co najmniej na Majorce. Jeżeli to jest ważniejsze, 
to doradzam inną drogę, bo przecież byłoby dobrze, gdyby nasz kraj pozy-
skał zdolnych ekonomistów, biznesmenów, socjologów czy farmaceutów.

— To z jakimi pytaniami przy-
chodzi do pana młodzież?
— Pytają o to, jak dostać się do 

szkoły aktorskiej, jak robić teatr 
i czy warto. Zwykle odpowiadam, 
że to piękny zawód, ale bardzo 
kosztowny. To samopoznawcza 
pasja, która może otwierać umysł, 
może pomóc „stawać się sobą” — rozumieć piękno, godność i wielkość 
człowieczeństwa, ale może też dekomponować życie. 

Wielu mądrych ludzi uprawiających teatr, np. Declan Donnellan w tłuma-
czonej na język polski książce „Aktor i cel” czy Jack Garfein w „Żyć i grać”, 
mówi, że żywioł gry jest powszechny i każdy w jakimś stopniu jest aktorem. 
Natomiast oddzielną sprawą jest praktykowanie tego jako zawodu, czyli 
działalności, która ma nam pozwolić żyć i ukształtuje nasz styl życia.

— Zastanawiam się, czy od kilku lat nie mamy tzw. mody na ak-
torstwo. Jakiś czas temu rozmawiałem z pochodzącą z Olsztyna 
aktorką Anną Szymańczyk, która Akademię Teatralną ukończyła 
w 2010 roku. Razem z nią do szkoły zdawało aż 800 osób.
— Należy zaktualizować te dane: w  ubiegłym roku do warszawskiej 

Akademii Teatralnej zdawało 1200 osób. I przypuszczam, że w tym roku 
może być jeszcze więcej chętnych. A miejsc jest 20. 

Ta ogromna liczba jest skutkiem czegoś, co można nazwać modą, jednak 
wątpliwe jest to, czy jest to moda na aktorstwo. Raczej chodzi o modę na 
celebryctwo. Mass media intensywnie, w sobie właściwych celach, pre-
zentują ludzi „sławnych z tego, że są sławni”, a młodym ludziom wydaje 
się, że bycie celebrytą jest szczytem szczęścia i koroną życia. 

Tego, czym jest aktorstwo, dowiadujemy się zwykle dosyć późno, czyli 
kiedy już ten zawód uprawiamy. Nie oczekuję, że młodzi ludzie posiądą 
tę wiedzę przed egzaminami wstępnymi. Jednak z tych 1200 osób ok. 
200 ludzi ponad oczekiwanie poważnie myśli o aktorstwie, około tysiąca 

wchodzi na egzamin z ulicy, z tysiąca nieznanych mi powodów. I na pewno 
nie jest to moda na sztukę aktorską.

— Niedawno czytałem wywiad mojego redakcyjnego kolegi 
z olsztyńską poetką. Tytuł brzmiał „Pisać zaczęłam w szwedzkim 
metrze”. Jak zaczynała się pańska przygoda z aktorstwem?
— W bardzo wczesnym dzieciństwie, kiedy na imieninach kuzynostwa 

poproszono mnie o zaśpiewanie piosenki, którą wcześniej wykonałem 
w przedszkolu. Zaśpiewałem ją, w moim przekonaniu, z ogromnym suk-
cesem i szukałem powtórzenia takiej sytuacji. 

W szkole podstawowej pojawiały się różne ekscesy, ale coś poważnego, co 
rozbudziło moją percepcję teatralną, zdarzyło się na spektaklu lalkowego 
teatru objazdowego Pinokio z Łodzi, który przyjechał do mojej szkoły. Był to 
rok 1967 albo 1968. Tytuł przedstawienia brzmiał „Syn gwiazdy”. Oglądałem 
ten spektakl z mamą, która płakała. Ja również byłem przejęty, ale płacz 
mojej mamy sprawił, że czułem ważność tego, co się działo na scenie.

— Co było dalej?
— Pisałem własne teksty, robiliśmy kabaret. W liceum prowadziłem teatr 

poezji, w klasie maturalnej w 1979 roku pojechaliśmy do Gdańska na cen-
tralny pokaz teatrów poezji w ramach organizowanego w PRL raz na pięć 
lat ogólnopolskiego festiwalu teatrów amatorskich. Odnieśliśmy sukces. 
Ja byłem autorem i reżyserem tego przedsięwzięcia i grałem w nim. 

Mieliśmy też wyczuloną na te kwestie polonistkę, która nas mobilizo-
wała. Brałem więc też udział w konkursach recytatorskich, dochodząc 
do fi nału w 1977 i 1978 roku. To narastało, choć bardzo długo chciałem 

zostać lekarzem.
— Takie były tradycje rodzinne?

— Tak, najlepsza część mojej ro-
dziny to byli lekarze i farmaceuci. 
Wydawało mi się, że tędy wiedzie 
moja droga. Co więcej, byłem ucz-
niem klasy biologicznej, gdzie wiele 
koleżanek i kolegów właśnie tak wy-

obrażało sobie życie. Stało się tak chociażby z moją klasową koleżanką, obec-
nie moją żoną. I skoro tak dokładnie o sobie panu opowiadam, to przyznam 
się jeszcze, że nie dostałem się do szkoły teatralnej za pierwszym razem.

— I pewnie studiował pan biologię?
— Tak i po roku spróbowałem jeszcze raz, mimo że biologia, która zresztą 

do dziś jest moją pasją, zaczynała mi się wtedy podobać i z dużym waha-
niem pojechałem na egzaminy. Co więcej, na tych egzaminach działy się 
takie rzeczy, po których obiecałem sobie, że jak za drugim razem się nie 
uda, to już nigdy więcej nie spróbuję. Ale nie odpadłem.

— To co tam się takiego strasznego działo?
— Były tam bardzo niemiłe akcenty... Pamiętam panie od logopedii, 

które zaglądały w usta jak — nie przymierzając — jakiemuś zwierzęciu. 
Plus cała ta atmosfera pełna napięcia, jakichś dziwnych emocji, bardzo 
mnie zniechęcała. W zasadzie marzyłem, żeby to się już skończyło i żebym 
mógł wrócić i zdać ostatni egzamin z ulubionej botaniki. Kiedy się jednak 
dostałem, poziom innych, pozytywnych emocji był tak duży, że nie było 
już mowy o powrocie na biologię.

— Bardzo zdenerwował pan rodziców swoją decyzją o studiach 
w szkole teatralnej?
— Tak... Zwłaszcza ojciec chciał, żebym studiował medycynę i tę biologię 

rodzice zaakceptowali jako alternatywę i odłożenie medycznych nadziei na 
przyszłość. Wspierali mnie jednak w każdym momencie mojej aktorskiej 
drogi i tak jest zresztą do dzisiaj.  \\\>

CHCIWOŚĆ TO PRZYPADŁOŚĆ 
LUDZI, NIE CZASÓW
UWAŻA, ŻE AKTORSTWO W GŁOWIE MŁODEGO CZŁOWIEKA TO RACZEJ MARZENIE NIŻ ŚWIADOMIE 
PRZEMYŚLANA DECYZJA, A AKTORZY SĄ DLA NIEGO CELEBRYTAMI I PRAWDOPODOBNIE MAJĄ DOM 
NAD JEZIOREM GENEWSKIM. MAMY WIĘC DO CZYNIENIA Z MODĄ NA AKTORSTWO CZY CELEBRYCTWO?
\\\ Z Jarosławem Gajewskim, aktorem, rozmawia Mateusz Przyborowski. Fot. K. Bieliński

Każdy aktor jest charakterystyczny 
i tę niepowtarzalność powinien 
zawrzeć w granej przez siebie postaci.
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\\\> — I myślę, że są dumni z syna.
— Taką mam nadzieję.
— XXI wiek to wiek chciwości?
— Nie można tak powiedzieć, ponieważ chciwość nie jest przypad-

łością czasu, tylko ludzi. A tych chciwych nie brakuje. 
Pod koniec lat 90. XX wieku w Polsce powstały giełdy i książki uczące 

spekulacji giełdowej. Natknąłem się na jedną z nich, gdzie było na-
pisane, że chciwość jest dobra. Bez wątpienia te słowa napisał jakiś 
człowiek w określonym celu... Niemniej chciwość jest jednym z siedmiu 
grzechów głównych i oznacza autodestrukcyjną skłonność.

— Tym pytaniem zmierzam do spektaklu „Dożywocie” Aleksan-
dra Fredry w reżyserii Filipa Bajona. Gra pan w nim lichwiarza 
Łatkę. Wcześniej grali go Jan Nepomucen Nowakowski, Ludwik 
Solski, Gustaw Holoubek, Wojciech Pszoniak, Tadeusz Łomni-
cki, Jan Englert.
— Wielkie nazwiska.
— To dla aktora duże wyzwanie?
— Wyzwanie, ale też to, że mogłem coś o nich przeczytać czy zoba-

czyć w tej roli na żywo, jak chociażby Janka Englerta, było dla mnie 
okolicznościami sprzyjającymi, wzbogacającymi moje myślenie o tej 
roli. Bardzo dziękuję, że pan wspomniał o tym spektaklu, ponieważ 
praca nad tą rolą była dla mnie bardzo ważnym etapem w moim ak-
torskim życiu.

— Stwierdzam, że „Dożywocie” Fredry jest dzisiaj nadal bardzo 
aktualne.
— Aktualne, ponieważ aktualna jest słabość człowieka, czyli chciwość, 

która potrafi go pożreć. Z przykrością stwierdzam, że we własnym śro-
dowisku również to obserwuję, oczywiście bez wskazywania nazwisk 
i moralistycznych uniesień. Chcę jedynie powiedzieć, że chciwość jest 
wciąż żywa. Nasza troska o to, żeby przeżyć, lepiej i godnie żyć czasami 
przesuwa się poza granice naszego rozsądku i moralnej normy.

— W jednym z wywiadów powiedział pan: „Teatr jest sztuką, 
a sztuka potrzebuje dystansu do tematu, żeby znaleźć dlań 
dobrą formę. Sztuka to przede wszystkim forma. Gorąca treść 
często wymyka się formie i nie zawsze służy sztuce”. Ten cytat 
jak ulał pasuje do tego, o co chciałbym pana zapytać, czyli 
o niedawne kontrowersje wokół spektaklu „Klątwa” w Teatrze 
Powszechnym. Widział pan ten spektakl?
— Nie, mimo że taką próbę podjąłem. Z tego, co donoszą media, go-

tów jestem przypuszczać, że do tego przedstawienia zostały dobrane 
szczególnie agresywne środki. W sztuce czasami jest konieczna jakaś 
radykalna forma, ale w tym przypadku widzę raczej ów „Krzyk, który 
wymyka się formie” z wiersza Zbigniewa Herberta.

— Jednak chciał pan tę sztukę obejrzeć.
— Tak, ponieważ Pawła Łysaka, dyrektora Teatru Powszechnego, 

znam od wielu lat i uważam go za bardzo poważnego artystę.
— Wie pan, że niektórzy widzą w panu Johna Travoltę?
— (śmiech) Słyszałem to już raz i uśmiałem się wtedy tak samo, jak 

w tej chwili.
— Takie są wyobrażenia części widzów, szczególnie po roli 
doktora Zawiszy w serialu „Miodowe lata”.
— (śmiech) To w takim razie śmiech mój narasta!
— Nie sposób było się pana nie bać, kiedy odwiedzał pan Karola 
Krawczyka i Tadeusza Norka. Ale całą swoją energię poświęca 
pan chyba teatrowi, chociaż zagrał pan redaktora w „Ostatniej 
rodzinie” i filmie „Kamerdyner”, który jest w produkcji.
— Lata temu uczestniczyłem w etiudzie studenckiej Janka Matuszyń-

skiego (reżysera „Ostatniej rodziny” — red.), z przyjemnością zagrałem 
w jego debiucie ledwie widoczny epizod. Z kolei moja znajomość z Fili-
pem Bajonem (reżyserem „Kamerdynera” — red.) sięga lat 90. ubiegłego 
wieku. Obie te role nie są duże, ale za to ciekawe, dlatego naruszyłem 
dla nich rytm mojej pracy teatralnej i pedagogicznej.

— Niektórzy uważają, że mało pana na ekranie, bo jest pan 
aktorem charakterystycznym. Nie wiem, jak panu, ale mnie się 
takie określenie nie podoba, bo każdy aktor jest charaktery-
styczny.
— Jeden z największych mistrzów naszej sztuki Zbigniew Zapasiewicz 

mówił, że jeśli aktor nie gra charakterystycznie swojej roli, to nie gra 
jej wcale. Ma pan rację, każdy aktor jest charakterystyczny, każdy jest 
niepowtarzalną osobowością i tę niepowtarzalność powinien w granej 
przez siebie postaci zawrzeć. Nasza robota, kiedy nie jest nacechowana 
osobistym zaangażowaniem, nie sięga poziomu sztuki. 
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Pomarańcza
Wyśmienity napój o smaku soczystej pomarańczy.
Doskonały dodatek do drinków.

Brzoskwinia
Smak prawdziwej brzoskwini.

Na bazie wody źródlanej.
Egzotyczny smak lata.

Gruszka
Nowy smak, po który z pewnością sięgniesz
Po raz kolejny, jak tylko go spróbujesz.

Ananas
Niezapomniany smak soczystego ananasa,

do którego będziesz chętnie powracać.

Czerwony Owoc/Zielony Owoc
Odważny i intensywny smak cytrusów.

Oranżada Biała/Oranżada Czerwona
    Klasyczny smak oranżady.

Cola-Cola
Nie wstydzimy się dobrych wzorców.
To dlatego nasza Cola zdobyła
uznanie naszych klientów.

Grejpfrut
Orzeźwia i gasi pragnienie.

Doskonały na upalne letnie dni.

Lemoniada
Doskonałe orzeźwienie.
Wspaniale smakuje z lodem i liściem mięty.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.



50

rozmowa na dziko \\\ GO exclusive

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.



51

GO exclusive \\\ rozmowa na dziko

— „Dziki”, dlaczego jesteś „Dziki”? Najpierw był 
pseudonim czy twój 
(ob)sceniczny styl bycia?
— Pewnie to się wiąże z tym, że jestem obsceniczny i świnia (śmiech). 

Mój przyjaciel doktor Zwoliński wymyślił mi tę ksywkę jeszcze w liceum 
z powodu różnych przedziwnych rzeczy, które wyprawiałem. Decydująca 
była rzeczywiście gitara. Wtedy jeszcze nie umiałem grać, ale już się po-
pisywałem. Stwierdził: „On gra jak dziki jakiś!”. I tak już zostało.

— Jak rozumiem, w liceum aniołkiem nie byłeś?
— Jak zerkniesz w historię mojej edukacji, to zobaczysz, że pierwszą 

klasę robiłem rok, drugą dwa lata, trzecią trzy, a czwartą chciałem robić 
cztery, ale Michał Olszański, dziś znany dziennikarz, zmusił mnie, żebym 
wyrobił się w trzy. Czyli w skrócie: tak, grzeczny nie byłem (śmiech).

— Na scenie grzeczny też nie jesteś. Przypomnę czytelnikom, że 
— jak mówi twój przyjaciel Maciek Januszko, wokalista Mechu 
— na scenie robisz chlew.
— To prawda.
— Oprócz piskliwych dźwię-
ków, jakie wydobywasz ze 
wzmacniaczy, jest granie na 
gitarze butelką, i to pełną, 
plucie nad siebie piwem...
— To granie butelką i „wielory-

by” podpatrzyłem u  niejakiego 
Ricka Sardinasa, a kwiczenie... Po-
sądzają mnie, że te alikwoty (pisk-
liwe dźwięki wydobywane z gitary, przypominające... kwiczenie — red.) 
wziąłem od Zakka Wylde’a  (gitarzysta znany ze współpracy z Ozzym 
Osbournem —  red.), a  tak naprawdę po raz pierwszy usłyszałem to 
w piosence „Stranger in this town” zespołu Toto. Tam są dwie alikwoty. 

Jak to usłyszałem, pobiegłem do Wojtka Pogorzelskiego (gitarzysta Od-
działu Zamkniętego — red.) i pytam: „Wojtek, jak on to k... gra?!”. A Wojtek 
na to: „Dziki, nie wiem za Boga!”. Ale za dwa dni już wiedział i mi pokazał 
(śmiech). A potem, oprócz moich pierwszych miłości: Van Halena i Page’a, 
zakochałem się jeszcze w Johnie Sykesie.

— Znanym z Whitesnake.
— Wcześniej jeszcze Tygers of Pan Tang. Dla mnie mistrz nad mistrze 

i to od niego dużo zaczerpnąłem. A z gitarzystów Ozzy’ego moim bogiem 
jest Jake E. Lee (znany też z zespołu Badlands — red.).

— Wróćmy do porządku rozmowy... Czy każą ci czasem sprzątać 
scenę po koncercie?
— Raz mi kazali. Na Woodstocku, kiedy poszła już fama, że świnimy. 

Jak schodziliśmy z małej sceny, drogę zagrodził nam inspicjent i wręczył 
nam mopy.

— Czasem jest też rozwalanie gitar. Ile ich rozwaliłeś na scenie?
— Nie stać nas na to, żeby robić to na każdym koncercie, ale się 

zdarza. Najczęściej są to gitary, które przychodzą do dystrybutorów 
uszkodzone — warte ledwie kilkaset złotych. My je bierzemy i kończy-
my ich żywot. 

Ale wiesz, że nie jest prosto taką gitarę rozwalić? Jak pierwszy raz 
spróbowałem, to myślałem, że mi urwie ręce!

— Gitara rozwaliłaby ciebie, a nie ty ją...
— Zanim ją rozwaliłem, wypierdzieliłem potężną dziurę w scenie. Ręce 

bolały mnie tydzień.
— A sam gitary naprawiasz? Andrzej Nowak z TSA mówił mi, że 
konserwacja gitary to żadna sztuka i on robi to sam. Popatrzy na 
gryf, jak trzeba, to pierdyknie młotkiem w próg... U ciebie podob-
no skończyło się to kiedyś źle.
— Szybko z takich prób zrezygnowałem. Któregoś wieczoru próbowałem 

wyrównać progi w gitarze „Kosmos” (jeden z modeli rodzimego, topornego, 
socjalistycznego Defi la — red.). Wziąłem pilnik i miód pitny i wziąłem się 
do roboty. ADHD szybko dało o sobie znać — stwierdziłem, że to za długo 
będzie z tym pilnikiem i nie starczy mi miodu. Nałożyłem tarczę szlifi erską 
na wiertarkę — tyle pamiętam. Rano obudziłem się i miałem fretlessa 
(gitara bezprogowa — red.), być może pierwszego w Polsce (śmiech).

— Jeśli chodzi o gitary, masz też dwugryfowego Gibsona a la 
Jimmy Page, odkupionego 
od Seweryna Krajewskiego/ 
Pewnie Seweryn nawet nie po-
dejrzewał, że takie dzikie riffy 
może jego wiosło wygrywać.

— Kiedyś prosiłem go, żeby pod-
pisał mi tę gitarę, bo nikt nie wie-
rzy, że to był jego instrument, ale 
na razie się jakoś nie udało.

— Co najgłupszego na koncercie zrobiłeś? Ja słyszałem, że 
zdarzyło ci się i śpiewać tekst z opakowania po mikrofalówce, i na 
wpół rozebrany wybiegać z gitarą z klubu na 30-stopniowy mróz.
— Z tą mikrofalówką to był koncert w Rawiczu, dni wędliniarstwa. 

Pamiętam, że zamiast plakietek „muzyk” dostaliśmy takie z napisem 
„wystawca” i Maleńczuk pytał mnie, czy wystawię „kiełbasę z Dzika” 
(śmiech). To się nie zdarzyło, ale... tekstu zapomniałem. Śpiewając 
przeczytałem nazwę „mikrofalówka” we wszystkich możliwych języ-
kach (śmiech). 

A  z  tym wybieganiem na zewnątrz, to nawet dwa razy —  chyba raz 
w Elblągu. Zimno było. Cóż... Głupota chyba nie jest dziedziczna, bo ro-
dziców miałem bardzo mądrych, ale... powinieneś raczej mnie spytać, 
kiedy na scenie zrobiłem coś mądrego, choć pewnie też nie potrafi łbym 
odpowiedzieć. 

Największego pietra miałem właśnie na Woodstocku, jak skakałem ze 
sceny w tłum. Bo stwierdziłem, że skoczę sobie nie przodem, a tyłem. 
Jak leciałem, dopiero się zastanowiłem, co będzie, jak mnie nie złapią. 
Spaść z 3,5 metra na glebę...

— Można nisko upaść... Byłbyś uziemiony (śmiech). „Dziki” na sce-
nie i poza nią to inny człowiek? Czy mieszkania też demolujesz?
— Z tymi mieszkaniami to mam osobną jazdę. Kupuję lub wynajmuję 

mieszkanie i zaczynam zawsze od remontu. Kiedy remont kończę, naj-
częściej mieszkanie mnie nudzi i się wyprowadzam.  \\\>

ŻEBY DEMOLOWAĆ 
MIESZKANIA CZY HOTELE, 
TO TRZEBA MIEĆ ZA CO
NA SCENIE JEST SZALONY, DO GITAR PODCZEPIA WIBRATORY, POTRAFI GRAĆ NA GITARZE BUTELKĄ 
Z PIWEM, PODCZAS SOLÓWKI WYBIEGAĆ Z INSTRUMENTEM Z KLUBU NA 30-STOPNIOWY MRÓZ CZY 
BEZ ZASTANOWIENIA SKAKAĆ W TŁUM PUBLICZNOŚCI POD SCENĄ. W STUDIU, KIEDY NAGRYWA 
INNYCH, JEST PROFESJONALISTĄ. 
\\\ Z Piotrem „Dzikim” Chancewiczem, gitarzystą i realizatorem dźwięku, rozmawia Łukasz Wieliczko. Fot. Alexander Sichkovsky

Wykonuję zawód, który kocham. Życzę 
każdemu, żeby robił to, co kocha, a to 
się rzadko zdarza. Choć znam kierowcę 
ciężarówki, który kocha swoją robotę.
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\\\> Ostatnio mieszkałem w jednym 10 lat i po remoncie się wyprowa-
dziłem. W nowym pomalowałem już ściany i zrobiłem łazienkę, więc... 
szukam kolejnego. 

Klasycznych demolek nie robię, ale balangi się zdarzają i wtedy bywa 
różnie. Zdarzały mi się sytuacje, że mijam sąsiadkę przed blokiem i ona 
mnie pyta: „Panie Piotrze, to pana?”. Ja na to: „Bardzo mi przykro, ale tak”, 
a tam toster albo telewizor. Ale to incydenty. Żeby demolować mieszkania 
czy hotele, to trzeba mieć za co.

— Ale jesteś nerwowy?
— Nie. Nie umiem się na nikogo denerwować, ale... w głowie nie zawsze 

wszystko styka. Ostatnio po dwóch latach wsiadłem na motor. Mówi-
łem sobie „Tylko ostrożnie!”, bo to duży motocykl, Big Dog — chopper 
z dwulitrowym silnikiem. Ale na światłach na pasie obok zaczęła mnie 
molestować wiertarka (motocykl typu ścigacz — red.). No i na jednych 
światłach gruchnąłem do przodu, potem na drugich... Na kolejnych facet 
mnie dogonił i popukał się w głowę. 

Myślę: „O  co mu chodzi? Przecież jadę tylko 80”. Dopiero po chwili 
skojarzyłem, że licznik wyskalowany jest w milach, więc jeździłem 140 
po Wilanowie.

— Oprócz tego, że jesteś szalonym gitarzystą, jesteś też cenio-
nym realizatorem dźwięku. Nagrywałeś i Dżem, i VooVoo i Marię 
Peszek… W reżyserce też szalejesz? Czy raczej jesteś spokojny 
i pedantyczny?
— Pedantem nie jestem. Uważam, że w tworzeniu musi być duży element 

chaosu. Nie lubię produkcji, gdzie założony jest z góry cel końcowy. Wolę 
podążać za tym, co pokazuje piosenka, a nie za tym, co sobie wymyślę. 

Ostatni kawałek mojego zespołu Wild Pig „Hold on to your dreams” miał 
być prostą pioseneczką z gitarą akustyczną i pogodnym tekstem Łukasza 
(Rychlickiego — red.). Łukasz tekst zaśpiewał, ale nagrał to w innym stu-
dio z innym realizatorem i wyszło smutno. Wpadłem na pomysł, żeby to 
rozjaśnić, dodając żeński wokal Ani Wacury, trochę inne gitary i klawisze. 
Wyszła nam z tego Abba, choć wcale tego nie zamierzaliśmy (śmiech). 

Uwielbiam też różne gwizdy, dźwięki, które powstają przy interferen-
cjach. To też jest muzyka.

— Brumieć musi.
— Musi. Jakbyś podstroił wokale Beatlesów, to wyszłaby z tego jakaś 

choroba psychiczna.
— Teraz więcej grasz z własnym Wild Pig niż Mechem.
— Trochę z Mechem odpoczywamy. Każdy z nas robi swoje rzeczy. Ja 

Wild Piga, „Sooloo” (Tomasz Solnica, basista grupy — red.) swoje Mag-
neto. Tu mamy trochę mniej „ciężarówek” niż w Mechu, czasem nawet 
zahaczamy o pop, jak we wspomnianej balladce. Bardzo się starałem przy 
miksie, żeby nie przekroczyć tej granicy...

— Bo jeszcze byś wszedł na listy przebojów.
— Jak jakiś artysta mówi ci, że nie chce wejść na listy, to mu nie wierz 

— każdy chce. Ja też, ale na pewno nie będę robił nic na siłę, żeby przy-
podobać się jakiejś rozgłośni.

— Niektórzy tak robią. Wygładzone hity na siłę, „bo może nas 
puszczą”. A potem nikt tego nie chce słuchać.
— Ja bym tak nie umiał. Nie jestem wytwórcą gwoździ, a jednak — choć 

to może duże słowo — artystą. Gram tak, jak czuję, a nie jak ktoś mi każe.
— Przyjaźnisz się z Jurkiem Owsiakiem. To ty odpowiadasz za 
nagłośnienie Woodstocku i warszawskiego koncertu WOŚP.

— Raczej rejestruję te koncerty, odpowiadam za dźwięk, który pojawia 
się w mediach.

— Piosenka „Wild Pig” wybrzmiała podczas światełka do nieba 
na warszawskim koncercie Orkiestry. Spodziewałeś się, że WOŚP 
pobije w tym roku swój rekord?
— Od 5 lat towarzyszymy światełku do nieba... Ten rekord to petarda, 

tym bardziej że rzuca nam się kłody pod nogi. Odebrana poczta, odebrane 
wojsko, policja... Już w zeszłym roku były pogłoski, że nie będzie telewizji 
narodowej i tak się stało. Ale to wszystko dziwnie  powoduje, że ludzie 
się jednoczą. 

Z Woodstockiem jest to samo — na miesiąc przed nim nie było wiadomo, 
czy impreza się odbędzie. Pojawiły się problemy, wymóg barierek. Efekt 
końcowy był taki, że było tak dobrze, jak zawsze, a ludzie z barierek się 
ucieszyli, bo mieli gdzie suszyć ubrania (śmiech). Wszystko da się przeżyć.

— Co robisz, kiedy nie grasz, nie nagrywasz i nie wozisz się moto-
rem po Wilanowie?
— Zastanawiam się, co zrobić i co nagrać. Mam to szczęście, że wykonuję 

zawód, który kocham. Jestem szczęśliwy i życzę każdemu, żeby robił to, 
co kocha, a to się rzadko zdarza. Choć znam kierowcę ciężarówki, który 
kocha swoją robotę.

— I tobie by się spodobała. Jedziesz i słuchasz muzyki.
— No, faktycznie, chyba mógłbym być kierowcą. Tym bardziej że „zmiany, 

zmiany, zmiany” leżą w mojej naturze. Często się w życiu przeprowadza-
łem... Lubię zmiany.

Tak samo często zmieniam gitary, co miesiąc kupuję nową. Nie dlatego, 
że mi brakuje, bo mam ich 27, ale każda zmiana jest inspirująca. Każde 
nowe wiosło wymusza nowe dźwięki. 

O, a propos tych głupot, wiesz co mi się przypomniało?
— Co?
— Wibrator!
— Co?
— Ostatnio ludzie dziwnie na mnie patrzyli, kiedy zobaczyli na jednej 

z gitar przypięty ogromny wibrator na przyssawce. A chodzi o to, że jak 
gitara nie gra, traci brzmienie. Żeby brzmiała, musi drgać. Kupiłem więc 
wibrator w sex-shopie, przyczepiam go do jednej gitary, główką opieram 
o drugą i zostawiam taką parę na godzinną sesję.

— I ten gitarowy onanizm działa?
— Działa (śmiech).
— Chciałem cię spytać, co byś robił, gdybyś nie grał, ale już wiem. 
Kierowca ciężarówki albo sprzedawca w sex-shopie (śmiech).
— Mógłbym być jeszcze stolarzem. Wszystkie meble robię sobie sam, 

mam poważnie wyposażony warsztat.
— Gitary rób!
— Chodzi to za mną. Chyba pójdę do Marka Witkowskiego (znany polski 

lutnik — red.), który serwisuje mi gitary, i zostanę u niego „terminatorem”.
— Tylko jak już tę pierwszą gitarę zrobisz, progi zostaw jemu 
(śmiech).
— Raczej tak zrobię.

PS. Piotr kazał dopisać: Piotr „Dziki” Chancewicz bierze 
wszelką odpowiedzialność za głupoty, jakie wydaje jego 
osobista paszcza.

\\\ Piotr „Dziki” Chancewicz urodził się w  1966 r.; gitarzysta znany 
z zespołu Mech (współtworzy go z wokalistą Maćkiem Januszko, basistą 
Tomkiem Solnicą i perkusistą Pawłem Jurkowskim) i solowego projektu 
Wild Pig, ceniony realizator nagrań (odpowiedzialny m.in. za płyty zespo-
łów Voo Voo, Luxtorpeda, Dżem i Marii Peszek).

Wild Pig pracuje obecnie nad płytą. Zespół tworzą — oprócz Piotra — Łu-
kasz „Luka” Rychlicki (wokal), Łukasz „Ciechan” Ciechański (bas) i Paweł 
„Rekin” Jurkowski (bębny).
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— Pamiętam „Exodus” — spektakl Teatru Stu z festiwalu we 
Wrocławiu. Była to druga połowa lat 70. XX wieku. Pan miał teatr 
o ugruntowanej pozycji, a wówczas teatr studencki, czego byłam 
obserwatorem, rozkwitł w sposób dzisiaj niewyobrażalny.  
— Tyle że studencki to nie jest dobre słowo, bo dzisiaj go nikt nie zrozu-

mie. Był to teatr alternatywny. 
— Międzynarodowy festiwal we Wrocławiu dawał nam uczestni-
kom ogromne poczucie wolności.  
— Wolność była w tamtym miejscu i w tamtej chwili. To był jej substytut. 

Ale z drugiej strony młodość jest zawsze wolna, bo jest pełna energii, jest 
odporna nie niepowodzenia i optymistyczna. Studencki ruch kulturalny to 
były nie tylko teatry, ale też kluby i festiwale, gdzie się bardzo wiele działo 
i komunistyczna władza na to, co się działo przymykała oko. Środowisko 
studenckie było kuźnią nowych idei i artystycznych pomysłów, miejscem 
spotkania fantastycznych talentów. 

Wydaliśmy, jako Fundacja STU, grubą książkę, która pokazuje wyjąt-
kowość ruchu studenckiego. Zrzeszenie Studentów Polskich, które mu 
patronowało, było organizacją samorządową, wewnętrznie stosunkowo 
wolną. Fantastycznymi miejscami były kluby studenckie. Ja byłem na-
wet kierownikiem takiego klubu i kabaretu, co dało mi przygotowanie 
menedżerskie. I bardzo szybko założyłem teatr STU.  

— Mamy rozmawiać o „Wyzwoleniu” Stanisława Wyspiańskiego. 
Ale najpierw zapytam, czy pamięta pan wyzwolenie z 1945 roku? 
Urodził się pan w czasie wojny w Borzechowie na Lubelszczyźnie.  
— W  samym jej środku w  1943 roku. Pierwsze moje zapamiętane 

z wojny obrazki to nasz powrót do Poznańskiego z wygnania. A ojciec 
uciekł z Wołynia. Po drodze mieszkaliśmy w zrujnowanych dworach. 
W  pamięci zostały mi obrazy pięknych ogrodów, sadów i  parków. 
A potem zamieszkaliśmy w Śmiglu, gdzie ojciec został kierownikiem 
szkoły. 

I stamtąd pamiętam, jak Armia Czerwona wracała z Berlina. Ludność 
Śmigla witała żołnierzy i ja byłem wydelegowany, bo nikt nie chciał, do 
wręczenia kwiatów. I dokładnie pamiętam, jak oddziały przechodziły pod 
oknami. Żołnierze wyglądali jakby byli w białych mundurach. A one były 
tak sprane, że stały się prawie białe.

 — Zróbmy skok w czasie. Ma pan 23 lata, jest pan studentem 
szkoły aktorskiej w Krakowie i zakłada własny teatr. Przed chwilą 
mówił pan o tym, jakby to było bardzo proste. Ale wyszło wam 
nadzwyczajnie. Gdy ogląda się waszą książkę, patrzy się na pięk-
ne, barwne, bogate w artystyczne przygody i spotkania, życie. 
— Wyszło, bo od razu byliśmy teatrem zawodowym, w który, najważniej-

szy był program i jego realizatorzy. Stawialiśmy na wysoki — powiedział-
bym nawet neofi cki — profesjonalizm, prawie ortodoksyjny.  

— Trochę zakonny?  
— Trochę tak.  
— Wzór mieliście we Wrocławiu.  
— I obserwowaliśmy jego poczynania. Ja zresztą jeździłem do Jerzego 

Grotowskiego jeszcze do Opola, a potem z nim się przyjaźniłem.  
— Polska była wtedy potęgą teatru alternatywnego. Nasze zespo-
ły jeździły za granicę, a do nas ciągnęły grupy i artyści teatru po 
nowe doświadczenia. Przeskoczmy do roku 1989. Teatr STU cały 
czas działa, mimo zmiany systemu. 
— W międzyczasie zrobiliśmy światową karierę, chcieliśmy wrócić do 

Krakowa i zostać teatrem miejskim. To było marzenie. Jeżdżenia po świe-
cie mieliśmy dosyć.  

— Radzi pan sobie we wszystkich systemach fi nansowo-politycz-
nych?
— Kłopoty są zawsze. 
— To jak było z wolnością po 1989 roku? Wtedy pojawiły się 
pieniądze. Mówiło się, że teatr musi na siebie zarabiać, że koniec 
z pięknoduchostwem.  
— Ale rok 1989 w teatrze niewiele zmienił. Upadł poprzedni system i na 

przykład gospodarka przeszła rewolucyjna zmianę. Najmniej zmieniła się 
służba zdrowia i kultura. Ona dalej jest zbolszewizowana. 

— To jak się pan uchował?  
— Założyłem fundację i teatr sprywatyzowałem. Urząd Miasta i Urząd 

Marszałkowski dają nam fundusze na tzw. bieg jałowy. Ale kiedy chcę 
zapalić światło, muszę na to zarobić pieniądze. 

— Czy nie jest dzisiaj tak, że w sprawach teatru najwięcej do 
powiedzenia ma widz? 
— Nadal za mało. Mówię z pozycji outsidera, który prowadzi teatr reper-

tuarowy. Nie mamy kłopotów ze sprzedażą biletów. Mamy swoją widownię 
i to jest skarb.  

— Ale są to ludzie tacy jak ja? Czy są też młodzi? 
— Gramy też dla dziadków, wnuków i prawnuków.  
— Pomówmy zatem o tych ostatnich. 11 marca zaprosił ich pan na 
rzecz bardzo trudną.  
— Może nawet najtrudniejszą. Ale jest to arcydramat polski, tyle że 

uważany za skrajnie trudny. 
— Z jednej strony „Wyzwolenie” to historia romantyczna. Na sce-
nę wychodzi Konrad, wygłasza różne monologi o Polsce, spotyka 
się z maskami. Z drugiej strony jest to tekst mocno ironiczny. 
Pada tam zdanie, że teatr to pułapka na myszy.  
— To akurat z Szekspira. I takich cytatów jest więcej. Przede wszystkim 

trzeba powiedzieć, że Konrad przychodzi z „Dziadów”. To jest ta prowenien-
cja romantyczna. „Wyzwolenie” jest częścią tryptyku misteriów — obok 
„Wesela” i „Akropolis”. Mówi ono o wtajemniczeniu.  

— Jakim wtajemniczeniu?  
— W istotę wolności. Konrad jest medium, dzięki któremu możemy to 

zrobić.  
— Jest to też dyskusja o tym, jaka Polska ma być. 
— Bo Wyspiański mówi o wolności i zaraz stawia tezę, że nie jest ona 

możliwa bez indywidualnej wolności każdego z nas. I z tym już Polacy 
mają kłopot. Wyspiański mówił nam o tym już w „Weselu”. Jego zdaniem 
jesteśmy zarażeni genem chocholim. Jest on żytnio-pszenny i niewolniczy.

— Słyszymy piękne wersy o Panu Bogu, aniołach, dawnych 
królach.... 
— Bo są to instrumenty potrzebne do rozegrania tego misterium. 
— Ale z drugiej strony Wyspiański mówi o polskich obsesjach, 
złudzeniach, męczennictwie czy religianctwie. 
— Fenomen „Wyzwolenia” polega na tym i dlatego je wystawiamy. Ten 

tekst jest paradoksalnie coraz bardziej aktualny. Jest nawet bardziej 
aktualny dziś i bardziej potrzebny niż kiedykolwiek wcześniej. I trzeba by 
się modlić, by tę aktualność stracił.  

— A co z wiarą, że pan Bóg zawsze nam pomoże i że nie musimy 
być odpowiedzialni za siebie?  
— Wyspiański był człowiekiem głęboko wierzącym w to, że istnieją bo-

skie hierarchie, które mają na nas wpływ. My musimy rozpoznać nasz los. 
Jeżeli nie zrozumiemy, po co żyjemy nigdy nie będziemy wolnymi ludźmi. 
Temu służą 22 maski.  

NIESZCZĘŚCIE Z „WYZWOLENIA”
DZIEJE SIĘ W RZECZYWISTOŚCI
JEST LEGENDĄ POLSKIEGO TEATRU, REŻYSEREM ZNANYM Z INSCENIZACYJNEGO ROZMACHU 
I ARTYSTYCZNEJ ODWAGI. W OLSZTYŃSKIM TEATRZE JARACZA WYSTAWIA INSCENIZACJĘ 
„WYZWOLENIA” STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO. TYLKO Z CZEGO POLACY POWINNI SIĘ WYZWOLIĆ?
\\\ Z Krzysztofem Jasińskim  rozmawia Ewa Mazgal. Fot. Bartosz Cudnoch
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— A czym są one? 
— To są runy albo Wielkie Arkana. Wyspiański był świeżo po lekturze 

dwóch ważnych książek: „Wielcy wtajemniczeni” Eduarda Schure oraz 
„Tarot Cyganów” Papusa. Wyspiański oparł się na schemacie wtajem-
niczenia Izydy.  

— Są to, rozumiem, pisma gnostyczne.  
— To francuska teozofi a. Nasz Konrad, adept pragnący wtajemniczenia, 

porusza się po trzech ścieżkach — nauki, religii i sztuki. Umrze i urodzi 
się na nowo. I publiczność Olsztyna... 

— ...No właśnie. Co ta biedna publiczność z tej ezoteryki może pojąć?  
— „Wyzwolenie” jest dziełem wspaniałym teatralnie i to publiczność 

zobaczy. Od czasów „Wyzwolenia”, które powstało w 1902, roku dzielą nas 
dwie wojny światowe, rewolucja rosyjska, Holocaust, rewolucja Solidar-
ności i prawie 30 lat wolności, a my niewiele się nauczyliśmy. 

— Ale czego powinniśmy się nauczyć? A może musimy się czegoś 
pozbyć? 
— Żeby na to odpowiedzieć, nie trzeba otwierać Wyspiańskiego. Wy-

starczy otworzyć telewizor. To, co w „Wyzwoleniu” jest pokazane jako 
nieszczęście, dzisiaj dzieje się w rzeczywistości. Przede wszystkim jest 
to rów tektoniczny między Polakami.  

— A czy to niej jest nasze złudzenie, że konieczna jest taka zgo-
da? Uważam, że najważniejsza jest taka przestrzeń polityczna, 
w której, mimo różnic, nie będziemy się zabijać.  
— To proszę sięgnąć po wypowiedź jednej z Masek, która mówi o nie-

nawiści, o tym, że należy się jej pozbyć. Ale wolałbym, żeby publiczność 
dokonała tej analizy po obejrzeniu spektaklu. W „Wyzwoleniu” ciekawa jest 
rozmowa między Hołyszem i Karmazynem. Kiedyś brzmiała historycznie, 
dzisiaj brzmi współcześnie. 

— No, tak, ale też czekamy, że teatr odkryje przed nami coś nowe-
go, że coś nam podpowie.  
— Teatr jest po to, by poruszać. Zastanowiłem się chwilę, zanim powie-

działem „po”, bo mógłbym też powiedzieć „wzruszać”. Czynnik emocjonal-

ny jest podstawowy. Wchodzimy w konwencję i mamy do przeżycia cały 
katalog wzruszeń. Wyspiański w „Wyzwoleniu” używa też chwytów grote-
skowych, dzisiaj powiedzielibyśmy ironicznych oraz stosuje deformację. 
Na scenie pojawiają się ludzie, ale też maski. „Wyzwolenie” nie rozgrywa 
się w czasie rzeczywistym i w konkretnym miejscu jak „Wesele”. Ono się 
dzieje w wirtualnym świecie, kiedyś nazywanym poetyckim.  

— Już widzę zasępione twarze licealistów.  
— Zależy z  jakiego liceum! Ale to prawda, że „Wyzwolenie” kiepsko 

znają nawet nauczyciele i poloniści. Jednak to wielkie dzieło i każdemu 
mądremu społeczeństwu powinno zależeć na kontynuacji, na tym, by 
przekazać pałeczkę następnym pokoleniom. Musimy pielęgnowany kanon 
literatury. To między innymi dzięki naszym wspaniałym poetom, takim 
jak Wyspiański, jesteśmy Europejczykami i obywatelami świata. Tyko że 
my za mało czytamy.  

— Dlaczego? Przecież już nikt, żaden Ruski, niczego nam nie 
zabrania. 
— Ale mamy gen niewoli. I o tym jest „Wyzwolenie” — o zwalczaniu 

niewolnika w Polaku. 
— Raczej Polaka w Polaku. 
— Polak w Polaku za bardzo cierpi. O tym w „Wyzwoleniu” mówi nam 

Konrad — byśmy budowali Polskę nie krzyża, ale zbawienia. 

\\\ Krzysztof Jasiński (rocznik 1943) reżyser i aktor, absolwent kra-
kowskiej PWST. Założył Teatr Stu, którym kieruje do dzisiaj. Na jego 
scenie wyreżyserował m.in. „Exodus”, „Sennik polski”, „Pacjentów”, „Kar-
totekę”, „Operetkę”, „Bramy raju”, „Ubu króla”, „Wariata i zakonnicę”, 
„Hamleta” i „Biesy”. Reżyserował również opery. Był partnerem Maryli 
Rodowicz. Obecnie jego żoną jest Beata Rybotycka. W Teatrze Jaracza 
wyreżyserował „Wyzwolenie” Stanisława Wyspiańskiego. Sztuka miała 
premierę 11 marca.
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— Pewnego dnia zdjąłeś krawat...
— Skończyłem zarządzanie, potem pracowałem m.in .w biurze tłuma-

czeń, projekcie twinningowym hiszpańsko-polskim przy Ministerstwie 
Transportu oraz agencji consultingowej. Któregoś dnia obudziłem się 
w nocy, postanawiając zmienić kierunek mojej drogi zawodowej. Stwier-
dziłem, że dłużej już w biurze nie wytrzymam i muszę spróbować swo-
ich sił w czymś, co fascynowało mnie od wczesnego dzieciństwa, czyli 
w śpiewie. Inaczej oszaleję! 

Zdjąłem więc krawat, a miałem wtedy 25 lat. Zacząłem chodzić na lekcje 
śpiewu po studiach. Miałem już swoje lata i wszystko postawiłem na jedną 
kartę. W tym wieku przecież raczej nikt nie zaczyna kariery muzycznej! 
Ale ja nie myślałem o karierze. Chciałem śpiewać, bo to sprawiało mi 
przyjemność. Po prostu. I to był ten impuls, który mnie popchnął do kom-
pletnej zmiany życia zawodowego. 

— Rodzina nie mówiła, że zwariowałeś?
— Nie, właśnie nie. Nie wiem do końca, co wtedy sobie pomyśleli 

moi rodzice, ale jeśli jakieś wątpliwości pojawiły się w ich głowach, 
to na pewno nie dali mi tego od-
czuć. Mama i  tata zawsze stali 
po mojej stronie. Mówili, że bez 
względu na to, jakie podejmę 
decyzje, będą mnie wspierać. 
I  kochać. Mieć takich rodziców 
to skarb. Miałem ogromne 
szczęście, że mogłem iść w wy-
marzonym kierunku, pomimo że przyszłość w  tej dziedzinie bywa 
bardzo niepewna. 

Nie byłem zdeterminowany, żeby robić karierę. I tak naprawdę ten brak 
parcia na szkło trochę utrudnia mi dziś funkcjonowanie w tej branży. Nie 
lubię pchać się na ściankę i pozować w błysku fl eszy. Nie jestem w stanie 
wmawiać ludziom, że warto słuchać mojej muzyki. Uważam, że jeśli ktoś 
ma się mną zainteresować, to prędzej czy później to zrobi pod wpływem 
moich występów. Nie ma powodu innymi środkami go do tego nakłaniać...

— Nie masz ochoty czytać o sobie na Pudelku?
— Nie mam (śmiech)! Chociaż dzisiaj świat jest zupełnie inaczej skon-

struowany. Pojawia się polityka, strategia, kontakty, których nie mogę 
zrozumieć. Bo raptem ktoś jest grany w kółko w radiu, chociaż nie ma 
ciekawej piosenki. Ta muzyka zaczyna ludziom chodzić po głowach, nucą 
ją sobie w wolnym czasie i robi się z tego przebój. W ogóle radio dzisiaj 
gra dla specyfi cznej publiki. Głównie młodej, w wieku gimnazjalnym. 
Nawet większość zespołów z mojej młodości upraszcza swoje utwory, 
czasami aż do bólu. Kombi, Budka Sufl era — tęsknię za ich wielkimi hi-
tami sprzed lat. 

Przypomniał mi się utwór „Jest taki samotny dom”. Krzysztof Cugowski 
w nim śpiewa: „W katedrach drzew, w przyłbicach gór wagnerowski ton”. 
Od strony tekstowej i muzycznej to jest po prostu arcydzieło! Kiedy tego 
słucham, mam gęsią skórkę! „Wszyscy święci” czy „Takie tango” to już 
zupełnie inna bajka. Ale to jest znak czasu. 

W tym kierunku idzie cały świat. Wszystko staje się łatwiejsze i bar-
dziej kolorowe, nawet muzyka. Coś, co jest popularne, trafi a do głów i do 

pamięci ludzi. Rozumiem, że to się łatwiej sprzedaje, ale ja jestem inny… 
Wokół pojawiają się plotki, Pudelki… Artyści mają wzięcie. Takie są wilcze 
prawa rynku. Ja jednak wolę robić swoje. 

— Myślałeś kiedyś, że będziesz Adele?
— Nawet nie byłem w stanie sobie wyobrazić, że dałbym radę śpiewać 

jak ona! Ale jakoś poszło…
— Trzy razy wygrałeś programy w jednej z edycji „Twoja twarz 
brzmi znajomo”. To rekord, nikomu wcześniej się to nie udało.
— Cieszę się, chociaż nie ukrywam, że każda postać była dla mnie 

wyzwaniem. Gdybym miał sam wybierać artystów, pewnie nagrodziłbym 
inne postaci, niż zostały wyróżnione przez jury. Dlatego, że wiem, jak 
wyglądały przygotowania i jak wiele przeszkód czasami czyha na artystę 
podczas samego występu. Wcale nie jest łatwo stanąć na scenie w pełnej 
charakteryzacji i kostiumie. 

Wszystko świetnie wygląda, jak się siedzi przed telewizorem, ale 
przygotowania są bardzo żmudne i wyczerpujące, zarówno psychicz-
nie, jak i fizycznie. Gdy przychodzi czas nagrania programu, człowiek 

śpiewa już ostatkiem sił. Moim 
zdaniem powinny być oceniane 
próby, które odbywają się dzień 
wcześniej. One też są w  pełnej 
charakteryzacji, która trwa około 
5-6 godzin. Następnego dnia czu-
jemy się już czasami jakby walec 
po nas przejechał.

— Dwa razy wcielacie się w swoich bohaterów?
— Tak! A to nie takie proste… Cała twarz pokryta jest nieoddychającym sili-

konem, do tego peruka na głowie, kostiumy, buty, inne pogrubiające lub wy-
szczuplające atrybuty. I w taki sposób trzeba pokazać się z jak najlepszej strony. 

Pamiętam, jak wcielałem się w Britney Spears. Musiałem wystąpić w la-
teksie. Wykonanie kilka razy z rzędu całego układu choreografi cznego pod-
czas jednoczesnego śpiewania było wyczynem niemal ponad ludzkie siły! 

— W telewizji nie wyglądałeś na przerażonego.
— Widzowie nie byli w stanie sobie nawet wyobrazić, że to była walka 

o życie! W oczach miałem szkła kontaktowe, których na co dzień nie no-
szę. Musiałem zmienić kolor oczu na brązowy… Niby banał, ale mnie do 
śmiechu nie było. Niestety, mam syndrom suchego oka, co sprawia, że 
szkła się marszczą i przesuwają na gałce ocznej. 

Wystarczyło, że przesunąłem spojrzenie albo zamknąłem oko. Momen-
talnie przestałem widzieć! 

Do tego miałem do twarzy przyklejone czoło, a do głowy perukę i rap-
tem okazało się, że nie mogłem spojrzeć w dół. A powinienem, bo tak 
nakazywała mi choreografi a. Czyli można powiedzieć, że w takich niespo-
dziewanych sytuacjach człowiek się usztywnia i „artystycznie kastruje”. 

Widz tego nie wie, a potem się dziwi, dlaczego w występie było tak mało 
temperamentu… Problemem bywa też suchy lód, który czasem jest roz-
przestrzeniany tuż nad podłogą, tworząc piękną, malowniczą, gęstą mgłę. 
To niestety także sprawia, że gdy wychodzi się na scenę, niewiele widać 
i nie wiadomo, gdzie jest schodek. Albo gdzie scena się kończy. Nie sposób 
o tym nie myśleć w trakcie występu...  \\\>

BEZ ŻENADY WSKOCZY 
W MINIÓWKĘ I WBIJE SIĘ 
W LATEKSOWY KOSTIUM
TO FACET WART GRZECHU... A ON SAM CHCIAŁBY BYĆ CHOCIAŻ PRZEZ CHWILĘ KRZYSZTOFEM 
CUGOWSKIM. POWÓD? URODA NIE POD LINIJKĘ. TAŃCZYŁ W LATEKSIE, OŚLEPŁ NA JEDNO OKO I ZOSTAŁ... 
WYKASTROWANY. SAM TEGO CHCIAŁ — WYSTĄPIŁ W PROGRAMIE „TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO”.
\\\ Z Jerzym Grzechnikiem rozmawia Ada Romanowska. Fot.  Michał Derlicki, KIM

 Praktycznie wszyscy, w których się 
wcieliłem w programie, byli piękni 
i „politycznie poprawni”.
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\\\> — Niezła szkoła życia…
— Wyciągnąłem z tego programu, ile mogłem. Ale przyznam, że dziesięć 

postaci to dla mnie za mało. Zacząłem się rozkręcać pod koniec, zawiał 
mi wiatr w żagle i dopiero wtedy poczułem, że mógłbym pójść na całość. 

— W kogo jeszcze byś się wcielił?
— Moim marzeniem jest Krzysztof Cugowski. Zależało mi, aby wcielić się 

w postaci charakterystyczne. Gdy patrzę wstecz, to zdaję sobie sprawę, 
że praktycznie wszyscy, w których się wcieliłem, byli piękni i „politycznie 
poprawni”. A ja chciałbym choć raz iść w przeciwnym kierunku… Chciał-
bym zbudować postać, która nie do końca jest pod linijkę. 

— Cugowski na pewno się ucieszy…
— Nie ma klasycznej męskiej urody, tak mi się przynajmniej wydaje. 

Ma bardzo duży temperament w głosie, a nie za bardzo w ruchu. To też 
jest ciekawe. 

— Ciekawą urodę ma też Grzegorz Markowski.
— I bardzo specyfi czną barwę głosu. Czy bym dał radę? Sam nie wiem…
— Kto jeszcze jest „nie pod linijkę”?
— Myślałem o Tinie Turner. To kobieta, która ma zwierzęcy pazur. 
— Musiałbyś założyć miniówkę.
— To nie jest problem. Dałbym radę!
— Co ci dał ten program?
— Dał mi dużo doświadczenia i popularności. Dzięki niemu mogę wystę-

pować dzisiaj na wielu scenach. Zgłaszają się najróżniejsi zleceniodaw-
cy i chcą, żebym wcielał się w artystów z programu. Oczywiście jestem 
w stanie to zrobić, ale zwykle to jest wisienka na torcie. Ze względów 
czasowych i technicznych nie dałbym oczywiście rady zbudować swoich 
koncertów, wyłącznie bazując na metamorfozach.

— Pół roku temu zostałeś tatą. Masz czas spędzać chwilę z małą 
Kasią?
— Zabiegany jestem bardzo. Często wracam do domu, gdy jest już ciem-

no. Ale dziecko to cud i najcudowniejszy dar od losu. Cieszę się, że mogę 
być świadkiem procesu dorastania, dojrzewania i socjalizacji małego czło-
wieka. Coś pięknego. To uświadamiające i oczyszczające w każdym calu.

— Czego nauczyła cię taka mała istotka?
— Pewnie jeszcze dużo mnie nauczy. Mam nadzieję, że mądrzeję cały 

czas. Zazwyczaj doświadczenia życiowe człowieka wzbogacają i uświada-
miają, często przytępiając zbytnią pewność siebie i nieokiełznanie. Uczą 
też pokory. Ta mała istotka to jeden z najprzyjemniejszych nauczycieli ży-
cia. Iść przez świat z córeczką nadaje sens i barwy mojemu życiu. Staram 
się z tego czerpać na bieżąco. W końcu nigdy nie wiadomo co się jeszcze 
wydarzy i jakie wyzwania los przed nami postawi...

\\\ Jerzy Grzechnik po raz pierwszy zaśpiewał publicznie w wieku 25 lat. 
Wcześniej zawodowo podążał zupełnie inną ścieżką. Skończył zarządzanie 
na UW. Pielęgnując odkrytą w sobie pasję, początkowo dzielił swój czas 
pomiędzy biuro i naukę śpiewu. Uczęszczał do Szkoły Wokalnej im. J. 
Wasowskiego w Warszawie. Wyjechał też na stypendium muzyczne do 
Aero Folkehojskole w Danii. 

W 2007 roku rzucił pracę w biurze i postanowił nieco poważniej po-
traktować swoją przygodę z muzyką. Od tamtej pory pracuje w teatrze 
Studio Buffo, m.in. grając główną rolę Jana w musicalu „Metro”. Utwór 
Młynarskiego  „Nie ma jak u mamy” przyniósł mu zwycięstwo w konkursie 
Debiutów Opolskich w 2008 roku. 

Jest laureatem trzeciego miejsca piątej edycji programu „Twoja twarz 
brzmi znajomo”. Zaśpiewał m.in. jako Adele, Andrea Bocelli,  Sarsa, Ne-
-Yo, Julio Iglesias, George Michael, Annie Lenox i Britney Spears. Został 
też ćwierćfi nalistą również piątej edycji popularnego show „The Voice 
of Poland”. 

Brał także udział w innych programach telewizyjnych („Przebojowa noc”, 
„Złota sobota” i „Jaka to melodia”), gdzie mierzył się z klasykami muzyki 
rozrywkowej (m.in. „Bohemian Rhapsody”,„Wind of Change”, czy „Free-
dom”). Jurek pracuje również nad autorskim materiałem oraz niezależnie 
produkuje teledyski do poszczególnych piosenek.
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