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Miał dwa niespełnione życzenia. Kiedy zaczął chorować, mówił co prawda,
że już się ograł i na scenę go nie ciągnie. To nieprawda. Żałował, że po
amputacji nogi nie będzie mógł po raz ostatni zagrać monodramu
"Kamień na kamieniu". Uważał, że dojrzał już do roli starego Szymona
Pietruszki. To drugie było życzeniem bardzo chorego człowieka. W
ostatnim tygodniu życia, kiedy praktycznie nie mógł już jeść, zażyczył
sobie karpia w galarecie. Chciał, żeby kupić mu żywego, lecz wtedy
nigdzie nie można było go dostać. Jego syn pojechał na stawy hodowlane.
Kiedy wrócił, ojciec już nie żył. 

- To był piękny człowiek i piękny aktor. Zdzisiu był z takich ludzi, których już dzisiaj

nie robią. Posiadał ten rodzaj męskości, który obecnie jest w kolosalnym zaniku. Do

końca jego życia utrzymywaliśmy ze sobą bliski kontakt. Przyjeżdżałem do niego, kiedy

był bardzo chory. Brakuje mi tych spotkań. Niestety w życiu każdego z nas przychodzi

taki moment, że trzeba kogoś pożegnać. Mimo, że Zdzisia nie ma, to dla mnie on jest

i będzie. Mam go w pamięci - wspominał przyjaciela Emilian Kamiński.

Marzył do samego końca
Wspomnienie o ZDZISŁAWIE KOZIENIU



Je śli chcę, że by Bóg był w mo im ży -
ciu, to nie  mo gę sta wiać ja kichś
mu sztucz nych ba rier i wy zna czać
ogra ni czo ne go te re nu, po któ rym
mo że się po ru szać – pod kre śla Ma -
ri ka. Wo ka list ka przy zna je, że czę -
sto i w róż nych sy tu acjach szcze rze
roz ma wia z Bo giem, po wie rza mu
swo je tro ski i ra do ści. Jej zda niem,
nie ma zna cze nia, czy mo dli my się
na klęcz kach, na sto ją co, w ko ście -
le czy też mo że na uli cy.

– W mo im ży ciu Bóg od gry wa klu -
czo wą ro lę, re li gia – mar gi nal ną. Mam
wra że nie, że im bar dziej czło wiek sta je
się re li gij ny, czy li im bar dziej dba o for -
mę, ob rzą dek, tym bar dziej gu bi po szu ki -
wa nie Bo ga. Nie któ rzy od naj du ją się
w róż nych ry tu ałach re li gij nych, ja cza sa -
mi też, ale ab so lut nie nie jest to dla mnie
naj waż niej sze, cza sa mi wręcz mi to prze -
szka dza w szu ka niu Bo ga i do ty ka niu ja -
koś tam je go stóp – mó wi agen cji New -
se ria Ma ri ka, wo ka list ka.

Pio sen kar ka pod kre śla, że Bóg naj -
bar dziej prze ma wia do nas przez dru gie -
go czło wie ka.

– Wi dząc lu dzi w ich po śpie chu,

w ich pra gnie niach, w ich po trze bie ko -
cha nia, w ich nie umie jęt no ści ko cha nia,
ich uśmie chach, w ich smut kach – w każ -
dym prze ja wie ży cia wi dzisz od bi cie Bo -
ga, bo wszy scy je ste śmy w nim i z nie go.
Je śli za bie gasz o moż li wie bli ską, in tym -
ną, ta ką tęt nią cą ży ciem re la cje z Bo -
giem, to nie ma zna cze nia, gdzie je steś,
znaj dziesz je go śla dy, na wet w dru gim
czło wie ku, któ ry da je ci wy zwa nie, że by
go ko chać – tłu ma czy Ma ri ka.

Zda niem Ma ri ki, mo dlić moż na się

wszę dzie – tak sa mo do brze w świą ty ni,
jak i na uli cy czy też w do mu. Nie cho dzi
jed nak o to, by bez myśl nie po wta rzać pa -
cierz czy cy to wać wy bra ne tek sty z mo -
dli tew ni ka. Waż na jest umie jęt ność
szcze rej roz mo wy z Bo giem i za wie rza nia
mu swo je go ży cia w każ dej dzie dzi nie.

– To jest na sza ludz ka spe cjal ność, że
my so bie two rzy my ja kieś pu deł ka, ogra -
ni czo ne stre fy, sta wia my ta my i mó wi -
my: „tu jest ta ka mo ja sfe ra sa crum i tu -
taj mo gę mó wić o Bo gu, mo gę my śleć,

mo gę się mo dlić, mo gę po szu ki wać, mo -
gę też go wzy wać na po moc do pew nych
sfer mo je go ży cia”, bo to prze cież na sza
spe cjal ność, jak trwo ga to do Bo ga. „Na -
to miast tu taj, tu mnie Pa nie Bo że w ogó -
le nie ru szaj, tu ja so bie ogar nę sa ma, tu -
taj to są kwe stie, w któ rych nie wy pa da,
al bo coś ta kie go”.  Ja so bie my ślę, że to
nie jest fa ir – mó wi Ma ri ka.

Wo ka list ka przy zna je, że sta ra się ro -
bić wszyst ko, by Bóg był obec ny w jej ży -
ciu nie za leż nie od te go, czy wła śnie mu si
zma gać się z ja ki miś nie po wo dze nia mi, czy
też świę tu je suk ce sy. Trze ba go bo wiem
nie tyl ko pro sić o wsta wien nic two i opie kę
w trud nych mo men tach, ale też dzię ko -
wać za to, co uda ło się do brze zro bić.

– Je śli chcę, że by Bóg był w mo im
ży ciu na praw dę i chcę być z nim, to
nie mo gę mu sta wiać ja kichś bram, ścian,
sztucz nych ba rier i wy zna czać ogra ni czo -
ne go te re nu, na któ rym mo że się po ru -
szać. Chcę mu dać przy stęp do każ dej
sfe ry mo je go ży cia – na wet tej wsty dli -
wej, tej ta kiej przy ziem nej, do wszyst kie -
go, po pro stu. Mo dli my się „Oj cze nasz,
któ ry je steś w nie bie, święć się imię
Two je, przyjdź kró le stwo Two je” i ja

bym chcia ła, że by to kró le stwo by ło we
mnie, w każ dym aspek cie mo je go ist nie -
nia i w każ dej dzie dzi nie – we wszyst kich
mo ich dzia ła niach, w mo im my śle niu,
w mo im czu ciu, wszę dzie, bar dzo bym
te go chcia ła – pod kre śla Ma ri ka.

Ma ri ka przy zna je, że co raz czę ściej
od no si wra że nie, że re li gia bar dziej dzie li
Po la ków niż łą czy, bo za miast sfe ry du -
cho wej zbyt du ża ro lę przy wią zu ją do ry -
tu ałów. Czę sto zda rza się tak, że
pod płasz czy kiem wia ry, lu dzie klę czą
w ko ście le, bi ją się w pier si, a po wyj ściu
ze świą ty ni ży ją by le jak.

– My, lu dzie je ste śmy skłon ni spie -
rać się wła śnie o for mę, o to, czy na le ży
wie rzyć w sa kra men ty, czy nie  na le ży,
czy na le ży ma lo wać ob ra zy, bu do wać ko -
ścio ły, czy nie, czy na le ży się mo dlić tak,
czy śmak, czy świę ta po win ny być wte -
dy, czy wte dy. I to są po wo dy, któ re nam
rze czy wi ście da ją moż li wość do te go, że -
by się o to wy kłó cać. A wy da je mi się, że
to nie  ma żad ne go zna cze nia, w sen sie,
je śli szu ka my Bo ga, to nie ma zna cze nia,
czy się mo dli my na klęcz kach, na sto ją co,
czy pły wa jąc w je zio rze – do da je Ma ri ka.

Źró�dło:�new�se�ria.�pl
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Nie ma znaczenia, czy modlę się w kościele czy nad jeziorem…

W moim życiu Bóg odgrywa kluczową rolę,
a religia – marginalną 
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Wiel ka noc to  naj waż niej sze świę to
chrze ści jań skie. Każ dy z nas zna na pew -
no pol skie tra dy cje wiel ka noc ne i zwy -
cza je zwią za ne z nią zwią za ne. A jak jest
w in nych kra jach? Czy ja koś szcze gól nie
ob cho dzo ny jest ten dzień? Przy sło wie
mó wi ‚co kraj to  oby czaj”, więc  za pra -
szam do za po zna nia się ja kie są tra dy -
cje Wiel ka noc ne na Świe cie.

wło�CHY
W Eu ro pie jest wie le miejsc, w któ rych ob cho -

dy Wiel ka no cy wią żą się z sil ny mi prze ży cia mi du -
cho wy mi. Jed nym z nich jest Rzym oraz oczy wi -
ście Wa ty kan. Uro czy sto ści zwią za ne z ce le bra cją
świę ta Zmar twych wsta nia Pań skie go po prze dza
Wiel ki Ty dzień. Wier ni z ca łe go świa ta przy jeż dża -
ją tu już w Nie dzie lę Pal mo wą by  uczest ni czyć
w Mszy Mę ki Pań skiej, przed któ rą od by wa się po -
świę ce nie palm i uro czy sta pro ce sja. Naj więk sze
zna cze nie ma ją wy da rze nia zwią za ne z Tri du um
Pas chal nym. W Wiel ki Czwar tek, pod czas Mszy
Wie cze rzy Pań skiej, Pa pież my je no gi dwu na stu
do stoj ni kom ko ściel nym, na to miast dzień póź niej
w rzym skim Ko lo seum od by wa się tra dy cyj na Dro -
ga Krzy żo wa. W dniu Zmar twych wsta nia Chry stu -
sa nie  moż na opu ścić mszy świę tej na pla cu Św.
Pio tra, pod czas któ rej Pa pież udzie la bło go sła wień -
stwa Urbi et Or bi – Mia stu i świa tu oraz  skła da
świą tecz ne ży cze nia w 63 ję zy kach.

HisZ�pa�nia
Zna ne na ca łym świe cie są rów nież ob cho dy

Wiel kie go Ty go dnia tzw. Se ma na San ta w Se wil li.
Od by wa się tam do rocz ne mi ste rium upa mięt nia -
ją ce mę kę, śmierć i zmar twych wsta nie Je zu sa
z Na za re tu. W licz nych, trwa ją cych od ra na
do póź nej no cy, pro ce sjach bie rze udział ok. 60 ry -
wa li zu ją cych mię dzy so bą za ko nów. Każ dy z nich
chciał by jak naj le piej za pre zen to wać się pod czas
po cho du, dla te go na przy go to wa nie pa sos – bo ga to
zdo bio nych fi gur przed sta wia ją cych po sta cie

z Dro gi Krzy żo wej, po świę ca pra wie ca ły rok. Pod -
czas pro ce sji człon ko wie za ko nów wy stę pu ją
w stro jach po kut ni ków ze  spi cza sty mi kap tu ra mi
za kry wa ją cy mi twarz. Ele men tem pro gra mu jest
sa mo bi czo wa nie się oraz  in ne wi do wi ska pa syj ne.
Se wil la sły nie nie tyl ko z ob cho dów Wiel kie go Ty -
go dnia, ale tak że ze wspa nia łych za byt ków. Bę dąc
tam obo wiąz ko wo trze ba od wie dzić ozdo bio ny
pięk ny mi płyt ka mi azu le jos Pa łac Hisz pań ski, arab -
ski Al ka zar i je den z naj wspa nial szych na świe cie
za byt ków go tyc kich – Ka te drę de San ta María.

CYpr
W du chu re li gij nym ob cho dzo na jest tak że

Wiel ka noc na po łu dniu Cy pru. Tę część wy spy za -
miesz ku je lud ność grec ka, dla któ rej ro dzin ne ce le -
bro wa nie świąt ma ogrom ne zna cze nie. Po dob nie
jak w Pol sce, tu rów nież ma lu je się jaj ka, jed nak
wszyst kie ma ją jed ną – czer wo ną – bar wę, co ma
sym bo li zo wać krew Chry stu sa. W Nie dzie lę Wiel -
ka noc ną, przed śnia da niem, do cho dzi do bi twy
„na pi san ki”. Wszyst kie oso by zgro ma dzo ne
przy sto le stu ka ją się mię dzy so bą jaj ka mi – ten
z bie siad ni ków, któ re go pi san ka po zo sta nie nie na -
ru szo na, bę dzie miał szczę śli wy i spo koj ny rok. Ce -
le bra cję Nie dzie li Wiel ka noc nej po prze dza ją in ne
świą tecz ne dni. W Wiel ki Pią tek od by wa ją się uro -
czy ste pro ce sje, pod czas któ rych wier ni nio są fi gu -
ry Chry stu sa przy ozdo bio ne kwia ta mi. Z ko lei
w Wiel ką So bo tę noc na wy spie roz świe tla na jest
przez  set ki ognisk roz pa la nych przed ko ścio ła mi.
Ma to za chę cić wier nych do uczest nic twa w mszy
re zu rek cyj nej roz po czy na ją cej się o pół no cy.

nor�we�Gia
Nor we go wie okres świą tecz ny spę dza ją ak tyw -

nie. Więk szość z nich wy jeż dża w gó ry i dni wol ne
wy ko rzy stu je szu su jąc na sto kach. Nie trze ba jed -
nak opusz czać mia sta, je że li ma się ocho tę na odro -
bi nę spor to we go wy sił ku. Prze pięk ny Park Vi ge -
lan da w Oslo jest chęt nie od wie dza ny za rów no
przez  oso by upra wia ją ce nor dic wal king czy  jog -
ging, jak i przez spa ce ro wi czów, któ rzy chcą obej -

rzeć po nad 200 zgro ma dzo nych tu rzeźb. W żad -
nym kra ju, nie za leż nie od stop nia re li gij no ści je go
miesz kań ców, nie mo że za brak nąć wiel ka noc nych
ga dże tów. Tak że w Nor we gii zo ba czy my więc  fi -
gur ki kró licz ków, plu szo we kur cza ki i ko lo ro we jaj -
ka. Jed nak praw dzi wym sym bo lem nor we skich
świąt jest owoc po ma rań czy.

wiel�Ka�BrY�Ta�nia
Zwy cza je Wiel ka noc ne w An glii mia ły swój

po czą tek dłu go przed na sta niem chrze ści jań -
stwa. Na wet na zwa świąt ob cho dzo nych w an glo -
sa skiej tra dy cji za wdzię cza swo ją na zwę bo gi ni wio -
sny Eostre. W Wiel ka noc nej tra dy cji ja ja to sym bol
wio sny i no we go ży cia. Daw niej de ko ro wa no je far -
ba mi, obec nie zo sta ją wy par te przez cze ko la do we
jaj ka. Na pół no cy kra ju, w Pre ston, obo wią zu je
zwy czaj tur la nia ugo to wa nych na twar do jaj. To,
któ re znaj dzie się naj da lej – wy gry wa. W in nych re -
gio nach lu dzie ba wią się trzy ma jąc jaj ko w dło ni
i ude rza jąc w jaj ko prze ciw ni ka. Prze gry wa ten któ -
re go ja jo pierw sze zo sta nie uszko dzo ne. Sym bo lem
świąt na wy spach jest za jąc. To po zo sta łość po tra -
dy cji po lo wa nia na za ją ce, któ rą roz po czy na no wła -
śnie w cza sie Wiel ka no cy.

BUł�Ga�ria
Pie czo ne ja gnię, zie lo na sa ła ta i słod ki ko łacz

z orze cha mi i ro dzyn ka mi są tra dy cyj ny mi buł gar -
ski mi da nia mi na Wiel ka noc. Cia sto jest ozdo bio -
ne po ma lo wa nym na czer wo no jaj kiem, a na sto le
mu si być du żo kwia tów. W cza sie świąt wiel ka -
noc nych do mi nu je ko lor czer wo ny uwa ża ny
za sym bol zdro wia i do bro by tu. Zgod nie z tra dy -
cją chrze ści jań ską Wiel ka noc jest po prze dzo -
na 40-dnio wym po stem, któ ry koń czy się uro czy -
stą ucztą, na któ rej kró lu ją pie czo ne ja gnię, fa sze -
ro wa ne ry żem z ro dzyn ka mi i przy pra wa mi
oraz czer wo ne wi no.

Fi�li�pi�nY
Wiel ki Ty dzień to  czas upa mięt nia ją cy ostat -

nie dni Chry stu sa. Co ro ku w Wiel ki Pią tek set ki
Fi li piń czy ków bi czu je swe cia ła aż do krwi i po zwa -
la sie bie ukrzy żo wać. Mi ste rium ma spek ta ku lar ny
prze bieg. Na kil ka go dzin przed przy bi ciem
do krzy ży pół na dzy ochot ni cy ubra ni w kap tu ry bi -
czu ją się bam bu so wy mi prę ta mi i ki ja mi wy sa dza -
ny mi ka wał ka mi szkła.

MeK�sYK
W Mek sy ku Wiel ka noc to czas za ba wy i ra do -

ści. W Nie dzie lę Wiel ka noc ną roz po czy na się du ża
fie sta – po ka zy sztucz nych ogni, wspól ne je dze nie
tra dy cyj nych po traw na świe żym po wie trzu, za ba -
wy w we so łych mia stecz kach. Od La ne go Po nie -
dział ku roz po czy na się Ty dzień Pas chal ny. Jest
to czas wol ny od pra cy i na uki. Mek sy ka nie naj czę -
ściej po świę ca ją ten czas na re laks i wy po czy -
nek – za zwy czaj wszy scy ja dą nad mo rze.

wĘ�GrY
W po nie dzia łek wiel ka noc ny chłop cy ob le wa ją

dziew czy ny per fu ma mi. W za mian za to dziew czy -
ny da ją im świą tecz ne jaj ka lub sym bo licz ną su mę
pie nię dzy. Ten zwy czaj ma gwa ran to wać szczę ście
i po myśl ność przez ca ły rok.

Źró�dło:�jU�siaCZ�Kion�To�Ur.�pl

Tradycje Wielkanocne na Świecie
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Drzwi ta ra so we sta no wią efek tow -
ne po łą cze nie prze strze ni miesz -
kal nej ze świa tem ze wnętrz nym.
Stąd w przy pad ku no wo bu do wa -
nych obiek tów miesz kal nych pro -
jek tan ci co raz czę ściej re zy gnu ją
z tra dy cyj nych skrzy deł ta ra so wo -
-bal ko no wych, któ re zaj mu ją spo rą
ilość miej sca po otwar ciu. Ich miej -
sce za ję ły roz wią za nia prze suw ne
oraz skła da no -prze suw ne. Grze -
gorz Pa ra dow ski, re gio nal ny ma -
na ger ryn ku, eks pert Awi lux pod -
po wie nam, ja kie są naj waż niej sze
wa dy i za le ty obu tych wa rian tów..

Pod sta wo wym ce lem pro jek to wa nia
no wo cze snych bu dyn ków miesz kal nych
jest uzy ska nie jak naj więk szej otwar to ści
i prze stron no ści wnętrz – zwłasz cza prze -
strze ni peł nią cych funk cję po koi dzien -
nych czy sa lo nów. Aby te go do ko nać,
w re ali za cjach uwzględ nia się ro lę ob szer -
nych drzwi ta ra so wych, po zwa la ją cych
na har mo nij ne przej ście po mię dzy po -
miesz cze niem a oto cze niem. 

„Drzwi ta ra so we to do sko na ły spo -
sób na optycz ne po więk sze nie prze strze -
ni użyt ko wej do mu.” – mó wi Grze gorz

Pa ra dow ski, eks pert fir my Awi -
lux – „War to jed nak za zna czyć, iż tra dy -
cyj ne mo de le cha rak te ry zu ją się du żą
wa gą i ob ję to ścią skrzy deł ta ra so wo -bal -
ko no wych, dla te go co raz czę ściej sta wia

się na al ter na tyw ne kon cep cje, czy li
drzwi skła da ne i prze suw ne.” Aby wy -
brać od po wied ni wa riant dla na szych po -
trzeb i ocze ki wań, war to naj pierw po znać
plu sy i mi nu sy każ de go z tych roz wią zań.

Mno�gość�za�sto�so�wań�i moż�li�wo�ści
Za rów no drzwi prze suw ne, jak

i skła da no -prze suw ne to ide al ny spo sób
na za osz czę dze nie miej sca bez utra ty wa -
lo rów es te tycz nych i kom for tu użyt ko -

wa nia. Z ra cji du żej uni wer sal no ści, gwa -
ran cji bez pie czeń stwa oraz per fek cyj nej
izo la cji aku stycz nej i ter micz nej, roz wią -
za nia te umoż li wia ją ła twe wy ko rzy sta nie
prze strze ni miesz kal nej, two rząc
przy tym prze stron ne wnę trza z od po -
wied nim kli ma tem. 

Drzwi prze suw ne, z ra cji wy jąt ko wo
funk cjo nal ne go me cha ni zmu dzia ła -
nia – drzwi otwie ra się i za my ka za po mo -
cą prze su wal ne go skrzy dła za mon to wa ne -
go na spe cjal nych rol kach – sta no wią ele -
ganc kie po łą cze nie mię dzy sa lo nem a ta -
ra sem lub ogro dem zi mo wym. Do dat ko -
wo, prze suw ne drzwi ta ra so we za pew nia -
ją roz le głą prze strzeń wi do ko wą, dla te go
ich sto so wa nie za le ca się przy pro jek tach
do ty czą cych wy so kich po miesz czeń.
„Drzwi prze suw ne to do sko na ły spo sób
na wy peł nie nie wnę trza świa tłem oraz
pod kre śle nie wi docz no ści kra jo bra zu nie -
ru cho mo ści.” – pod po wia da Grze gorz Pa -
ra dow ski, eks pert fir my Awi lux – „Co
wię cej, no wo cze sny wy gląd i płyn ność
w ob słu dze nie tyl ko po ma ga stwo rzyć
szy kow ny cha rak ter wnę trza, ale tak że
optycz nie po więk sza je go prze strzeń”. 

składane�czy�przesuwne���
jakie�drzwi�tarasowe�wybrać?
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Z ko lei drzwi skła da ne, zwa ne rów -
nież har mo nij ko wy mi, ide al nie wpa su ją
się w aran ża cje wnętrz, w któ rych sta wia
się na ca ło rocz ną in te gra cję ze śro do wi -
skiem przy po mo cy mak sy mal ne go
otwar cia po miesz cze nia na prze strzeń.
Sta no wią one za tem nie oce nio ny ele -
ment wy po sa że nie obiek tów po ło żo nych
bli sko na tu ry oraz do mów wa ka cyj nych.
„Dzię ki moż li wo ści zsu nię cia skrzy deł
na jed ną stro nę oraz ma łej sze ro ko ści
pro fi li, drzwi har mo nij ko we sta no wią
cie ka wy ele ment fa sa dy bu dyn ku, po -
zwa la ją cy na sty lo we po łą cze nie wnę trza
z bal ko nem, ta ra sem lub ogro -
dem.” – mó wi Grze gorz Pa ra dow ski,
eks pert fir my Awi lux – „Skła da ne drzwi
prze su wa ne mo gą być tak że do brym roz -
wią za niem dla miejsc użyt ku pu blicz ne -

go, czy li ka wiar ni, re stau ra cji lub cen -
trów han dlo wych, dla któ rych istot nym
ele men tem funk cjo no wa nia jest in te gra -
cja po miesz cze nia z ta ra sem, pa tio lub
pa wi lo nem”. 

Me�cha�ni�zmy�otwie�ra�nia�drzwi�
prze�suw�nych�i skła�da�nych

De cy du jąc się na prze suw ne lub skła -
da no -prze suw ne mo de le drzwi ta ra so -
wych, war to rów nież za po znać się z ich
me cha ni ką dzia ła nia. W przy pad ku ty pu
prze suw ne go, skrzy dła drzwi prze su wa
się lek ko po pro wad ni cy jezd nej, któ ra
mon to wa na jest w ni skim, me ta lo wym
pro gu. Aby je otwo rzyć, po trze ba mi ni -
mum wy sił ku – wy star czy prze krę cić
klam kę i de li kat nie pchnąć. Oprócz te go,
skrzy dło moż na w do wol nym mo men cie
za trzy mać i za blo ko wać za po mo cą za -
mknię cia klam ki. „Drzwi prze suw ne to
do sko na ły po mysł wy po sa że nia dla osób
star szych, nie peł no spraw nych lub ro dzin
po sia da ją cych dzie ci. Dzię ki płyn no ści
i ła two ści w ob słu dze, otwie ra nie te go ty -
pu drzwi nie sta no wi naj mniej sze go pro -
ble mu” – ra dzi Grze gorz Pa ra dow ski, re -
gio nal ny ma na ger ryn ku z fir my Awi lux. 

Me cha nizm skła da nych drzwi ta ra -
so wych od zna cza się bar dziej za awan so -
wa ną kon struk cją. Cha rak te ry zu je się on
umiej sco wie niem skrzy dła drzwi
na oścież ni cy, gdzie w gór nej i dol nej kra -
wę dzi znaj du je się spe cjal ny czop umoż -
li wia ją cy swo bod ny ob rót skrzy dła. Po -
nad to, nie któ re mo de le skła da nych
drzwi ta ra so wych wy po sa żo ne są w zin -
te gro wa ny pro fil wy rów naw czy, któ ry
wy jąt ko wo zwięk sza kom fort co dzien ne -
go użyt ko wa nia. 

Uni�wer�sal�na�es�te�ty�ka�
Waż nym aspek tem róż nych mo de li

drzwi ta ra so wych jest wy gląd oraz moż li -
wość do pa so wa nia do cha rak te ru wnę -
trza. Dzię ki wy jąt ko wym wa lo rom es te -
tycz nym i uni wer sal no ści kon struk cji, za -
rów no roz wią za nia prze suw ne, jak i skła -
da no -prze suw ne sta no wią do sko na łe
uzu peł nie nie każ dej sty li sty ki – od skan -
dy naw skiej pro sto ty po ele ganc kie kli -
ma ty gla mo ur. Jak mó wi eks pert Awi lux:
„Ce chą roz le głych prze szkleń oraz uzu -
peł nia ją cych je drzwi ta ra so wych jest
moż li wość prze pusz cza nia ogrom nych

ilo ści świa tła. Ta wła ści wość wpro wa dza
do prze strze ni miesz kal nej na tu ral ną ja -
sność oraz prze stron ność, optycz nie po -
więk sza jąc każ dy me traż po miesz cze nia.
Po nad to, drzwi skła da ne i prze suw ne po -
zwa la ją na oszczęd ność miej sca, prze kła -
da jąc się na mak sy mal ne wy ko rzy sta nie
prze strze ni użyt ko wej oraz zwięk sze nie
kom for tu użyt ko wa nia”. 

Za sto so wa nie drzwi prze suw nych
i skła da nych to tak że ele ganc kie po łą cze -
nie po miesz cze nia z ogro dem, bal ko nem
lub ta ra sem. Dzię ki te mu, do mow ni cy
ma ją moż li wość ko rzy sta nia z ca ło rocz -

ne go przej ścia po mię dzy wnę trzem a na -
tu ral nym oto cze niem nie ru cho mo ści. 

Drzwi prze suw ne i skła da ne sta no -
wią co raz chęt niej wy bie ra ne roz wią za nie
przez ar chi tek tów i in we sto rów. Dzię ki
moż li wo ści zmi ni ma li zo wa nia zaj mo wa -
nej po wierzch ni oraz du żej prze pusz czal -
no ści świa tła, wa rian ty te do sko na le po -
pra wia ją wy gląd i funk cjo nal ność do mu.
Do dat ko wo, za le tą obu roz wią zań jest ła -
twa ko mu ni ka cja mię dzy do mem a ta ra -
sem, po zwa la ją ca na sty lo we prze ni ka nie
się prze strze ni miesz kal nej z naj bliż szym
oto cze niem. 
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Ste ro wa nie bra mą ga ra żo wą, ro le ta -
mi, oświe tle niem czy alar mem bez
wsta wa nia z łóż ka – in te li gent ny dom
prze stał już ist nieć tyl ko w sfe rze na -
szych ma rzeń. Te raz za po mo cą
smart fo na, ta ble tu, kom pu te ra czy
na wet smar twat cha bę dzie my mo gli
za pew nić bez pie czeń stwo i wy go dę
wszyst kim do mow ni kom. O tym,
czym jest dom in te li gent ny oraz dla -
cze go za rzą dza nie do mem po przez
apli ka cje to roz wią za nie, na któ re po -
win ni śmy zwró cić uwa gę w no wo cze -
snym bu dow nic twie, opo wie Ra fał
Bu czek, eks pert fir my Awi lux. 

Dom in te li gent ny to ta ki, w któ rym
mo że my za rzą dzać in sta la cja mi au to ma ty -
ki do mo wej. Spe cjal ne sys te my in te gru ją
zmo to ry zo wa ne roz wią za nia – ofe ru ją
moż li wość cał ko wi te go za rzą dza nia do -
mem za po mo cą jed ne go przy ci sku w do -
wol nym urzą dze niu mo bil nym. Kon tro la
te go, co dzie je się w na szym do mu na wet,
je śli znaj du je my się w in nym mie ście lub
kra ju, po zwa la na szyb ką re ak cję w co -
dzien nych, nie pla no wa nych sy tu acjach.

spo�kój�
Dom in te li gent ny nie tyl ko umoż li -

wia wy ko na nie wie lu czyn no ści w jed nym
mo men cie, ale rów nież po zwa la na za rzą -
dza nie urzą dze nia mi z każ de go miej sca
na świe cie. „Wy obraź my so bie, że po wy -
je cha niu do pra cy, przy po mi na my so bie
o otwar tej bra mie wjaz do wej czy nie zga -
szo nym świe tle” – mó wi Ra fał Bu czek,
eks pert Awi lux – „Nie za leż nie od te go czy
znaj du je my się w do mu, czy ty sią ce ki lo -
me trów z da la od nie go, w do mu in te li -
gent nym mo że my do wol nie spra wo wać
kon tro lę nad aspek ta mi spo ko ju i bez pie -
czeń stwa na szych naj bliż szych.”

ochro�na
Tro ska o za pew nie nie od po wied nich

za bez pie czeń sta no wi czę sto prio ry tet
w po dej mo wa niu de cy zji do ty czą cych do -
mu. „Wy jeż dża jąc na ro dzin ne wa ka cje,
świę ta, służ bo we spo tka nie czy za ku py,
nie bez pie czeń stwo po ja wie nia się in tru za
nie po win no nas nie po ko ić.” – do da je Ra -
fał Bu czek, eks pert Awi lux. – „W do mu
in te li gent nym ochro na ak ty wu je się au to -
ma tycz nie – gdy po ja wi się za gro że nie
wła ma nia czy kra dzie ży, ro le ty opusz czą
się, a świa tło włą czy sa mo czyn nie.” 

pod�gląd�i po�wia�do�mie�nia
Do brze wie my, że po go da w na szym

kra ju by wa zmien na. Wy cho dząc z do mu
w sło necz ny dzień, nie ma my pew no ści,
że po po wro cie nie za sko czy nas ule wa.
W do mu in te li gent nym mo że my za rzą -
dzać zmo to ry zo wa ny mi roz wią za nia mi,
ta ki mi jak ro le ty czy ża lu zje, ale tak że
wszyst ki mi urzą dze nia mi w do mu.
Oprócz peł nej kon tro li, mo że my z ła two -
ścią mo ni to ro wać nie pla no wa ne sy tu -
acje, a wszyst kie zda rze nia na gra ją się au -
to ma tycz nie – dzię ki te mu bły ska wicz nie
do wie my się o wi zy cie nie pro szo nych go -

ści, otrzy mu jąc ostrze że nie na na sze go
smart fo na. W do mu in te li gent nym mo -
że my być spo koj ni o bez pie czeń stwo je -
go miesz kań ców i na sze go do byt ku. 

peł�na�kon�tro�la�za jed�nym�
do�tknię�ciem

Miesz kań cy do mu in te li gent ne go
mo gą go sa mo dziel nie kon fi gu ro wać.
„Po za pi sa niu kil ku usta wień, ilość świa -
tła sło necz ne go w po miesz cze niu, tem -

pe ra tu ra czy włą cza nie i wy łą cza nie urzą -
dzeń o wy bra nych przez nas go dzi nach
bę dą moż li we dzię ki pro ste mu po le ce niu
na na szym smart fo nie, ta ble cie czy kom -
pu te rze.” – mó wi Ra fał Bu czek, eks pert
Awi lux.

Dom in te li gent ny dzia ła jak ro zum -
ny or ga nizm. Urzą dze nia za in sta lo wa ne
we wnę trzach, jak i w ma szym oto cze niu
ko mu ni ku ją się wza jem nie dro gą ra dio wą
zgod nie z po trze ba mi do mow ni ków.
Sprzę ty w do mu in te li gent nym są pod łą -
czo ne do ro ute ra i na wią zu ją kon takt
z bez piecz nym ser we rem, do któ re go
użyt kow nik ma do stęp z do wol ne go
miej sca na świe cie. Każ dy miesz ka niec
do mu, po sia da ją cy apli ka cję na smart fo -
nie, ta ble cie, czy kom pu te rze, mo że
prze słać po le ce nie od po wied nim urzą -
dze niom, któ re wy ko na ją za da nie. Dzię -
ki in for ma cji zwrot nej za wsze ma my
pew ność, że po le ce nie zo sta ło wy ko na -
ne, a my mo że my być spo koj ni o tem pe -
ra tu rę, bez pie czeń stwo czy ra chun ki
za nie zga szo ne świa tło i nie wy łą czo ne
urzą dze nie. Dom in te li gent ny to spo sób
na za osz czę dze nie cza su oraz peł ną kon -
tro lę i ochro nę na sze go do byt ku. 

dom�inteligentny�
dom,�który�myśli,�czuje�i�słucha�



RzeszówMedia .plwww.mediarzeszow.pl8

Choć Wiel ka noc jest jed nym
z naj waż niej szych świąt ce le bro -
wa nych w na szym kra ju, co raz czę -
ściej od cho dzi my od tra dy cyj ne go
spo so bu ich spę dza nia i wy bie ra -
my świę to wa nie po łą czo ne z wy po -
czyn kiem za gra ni cą. Ro śnie za in -
te re so wa nie Po la ków ta ki mi kie -
run ka mi jak Wy spy Ka na ryj skie,
Egipt, Ke nia oraz Bli ski Wschód,
głów nie Du baj. 

We dług ran kin gu Ma ster card Glo bal
De sti na tion Ci ties In dex Du baj
jest  czwar tym naj chęt niej wy bie ra nym
przez tu ry stów mia stem na świe -
cie  – w 2017 ro ku od wie dzi ło go po -
nad 16 mln go ści 

z ca łe go świa ta. Po la cy jak na ra zie
nie zaj mu ją w tym ze sta wie niu czo ło -
wych miejsc, ale ich za in te re so wa nie
Du ba jem sys te ma tycz nie ro śnie – mia -

sto rocz nie przy cią ga ok. 50 ty się cy tu -
ry stów z Pol ski. Za suk ce sem te go kie -
run ku stoi co raz więk sza licz ba po łą czeń
lot ni czych, przy stęp ne kosz ty, a tak że
gwa ran cja bez pie czeń stwa na miej scu.
W prze ci wień stwie do in nych kra jów
w tym re gio nie oraz po zo sta łych Emi ra -
tów, Du baj jest naj bar dziej eu ro pej ski
pod wzglę dem oby cza jo wo ści.

Ofer ta te go wy jąt ko we go mia sta
przy pra wia o za wrót gło wy, a jed ną z je -
go wi zy tó wek są ho te le, któ re nie ustan -
nie po sze rza ją i wzbo ga ca ją swo ją ofer -
tę, by przy cią gnąć uwa gę co raz bar dziej
wy ma ga ją cych tu ry stów. Jed ną z naj -
więk szych atrak cji Du ba ju jest luk su so -
wy ośro dek, zbu do wa ny na im po nu ją cej
po wierzch ni, któ ry od mo men tu po -
wsta nia w 2008 ro ku skradł ser ca go ści
z ca łe go świa ta. 

To 5-gwiazd ko wy Atlan tis, The
Palm – po ło żo ny na sztucz nej wy spie

Dżu mej ra nad Mo rzem Arab skim, okre -
śla nej ósmym cu dem świa ta. 

Wi zy tów ką te go luk su so we go kom -
plek su ho te lo we go jest ogrom ny, 17-
hek ta ro wy park wod ny Aqu aven tu re,
naj więk szy na Bli skim Wscho dzie,
wzbu dza ją cy za chwyt za rów no do ro -
słych, jak i dzie ci. Licz ne zjeż dżal nie
wod ne, wi ry i wo do spa dy za pew nia ją
atrak cje przez ca ły dzień. Na te re nie
Atlan tis, The Palm znaj du je się rów nież
Za to ka Del fi nów – naj więk szy na świe -
cie, zaj mu ją cy po wierzch nię 4.5 h, przy -
brzeż ny re zer wat tych zwie rząt, gdzie
wszy scy mi ło śni cy przy ro dy mo gą po -
znać z bli ska zwy cza je tych wy jąt ko -
wych ssa ków. 

Atlan tis, The Palm za ska ku je nie
tyl ko swo im roz ma chem, ale też co raz
bar dziej róż no rod ną ofer tą roz ry wek
i atrak cji dla du żych i ma łych. Zgod -
nie z du baj ską tra dy cją bi cia re kor -

atlantis,�The�palm�w�dubaju�zaskakuje�wielkanocnymi�atrakcjami�
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Trud no so bie wy obra zić kuch nię bez
mą ki. Ten pro dukt od ty się cy lat po -
zwa la nam się cie szyć sma kiem ulu -
bio nych po traw. Do sko na łe cia sto
na pie ro gi na szej bab ci, ulu bio ny pla -
cek droż dżo wy ma my, czy świe ży,
pach ną cy chleb do po ran nej ka -
wy – te tra dy cyj ne wy pie ki i po tra wy
za wsze to wa rzy szą cie płym wspo -
mnie niom o ro dzin nym do mu i przy -
jem nych chwi lach spę dzo nych w gro -
nie naj bliż szych. W Mły nie Jacz ko wi -
ce od po nad 200 lat naj lep sze ga tun -
ki zbóż są sta ran nie se lek cjo no wa ne,
tak aby uzy skać mą kę o naj wyż szej
ja ko ści i za pew nić nie za wod ność
w każ dej kuch ni. 

pro�dukt�do�ce�nio�ny�przez�eks�per�tów
Wy bie ra jąc skład ni ki do przy go to wy -

wa nia po traw, po win ni śmy zwra cać szcze -
gól ną uwa gę na ich ja kość. Źle do bra na
mą ka mo że być przy czy ną nie uda nych wy -
pie ków – nie wy ro śnię te go cia sta, po wsta -
wa nia za kal ców czy bra ku cha rak te ry stycz -
ne go, świe że go aro ma tu po wy ję ciu z pie -
kar ni ka. Li nia mąk „Dol no ślą ska” zo sta ła
w 2012 ro ku do ce nio na przez Mi ni stra
Rol nic twa i Roz wo ju Wsi zna kiem „Po znaj

Do brą Żyw ność”, a pro gram „Do ceń Pol -
skie”, któ rym zaj mu ją się spe cja li ści za wo -
do wo zwią za ni z żyw no ścią, wy róż nił mą ki
Mły nu Jacz ko wi ce mia nem „Top pro duk -
tu”. Uży wa na do pro duk cji Dol no ślą skiej
Mą ki Tor to wej psze ni ca od lo kal nych rol -
ni ków gwa ran tu je uzy ska nie naj lep sze go
ja ko ścio wo pro duk tu, dzię ki któ re mu
unik nie my ku li nar nych roz cza ro wań i z po -
wo dze niem przy go tu je my na wet naj bar -
dziej wy ma ga ją ce wy pie ki. 

ser�nik�wiel�ka�noc�ny�
wa�ni�lio�wo�-po�ma�rań�czo�wy
skład�ni�ki:
Cia�sto�kru�che:

110 g Dol no ślą skiej Mą ki Tor to wej
typ 450
100 g ma sła (zim ne go)
35 g ka kao
60 g cu kru pu dru
łyż ka zim nej wo dy
aro mat wa ni lio wy

niezbędny�składnik�w�każdej�kuchni
dolnośląska�Mąka�Tortowa�z�Młyna�jaczkowice
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dów, go ście ho te lu bę dą mo gli wziąć
udział w nie co dzien nym „po lo wa niu”
na 50 ty się cy wiel ka noc nych ja jek
ukry tych na te re nie par ku wod ne go
Aqu aven tu re, pod czas gdy na mi ło śni -
ków pod wod nych eks plo ra cji nie spo -
dzian ki wiel ka noc ne bę dą cze kać
w Am bas sa dor La go on. W bo ga tym
świą tecz nym pro gra mie ani ma cyj nym
nie za brak nie też ki na pod gwiaz da mi
na Roy al Be ach, se sji fo to gra ficz nej
w Del fi na rium Do lphin Bay, ro dzin -
ne go wy ści gu Eg g ma zing czy od mła -
dza ją cej, pod wod nej jo gi w Akwa rium
Lost Cham bers.

O pod nie bie nia go ści Atlan tis,
The Palm za dba ją naj lep si sze fo wie
kuch ni sto ją cy na cze le 23 re stau ra cji
i ba rów, a każ da z nich ofe ro wać bę -
dzie świą tecz ne brun che, pod wie czor -
ki i ko la cje.

Źró�dło:�new�se�ria.�pl

atlantis,�The�palm�w�dubaju�zaskakuje�wielkanocnymi�atrakcjami�
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Ma�sa�se�ro�wa:
1 kg se ra 
szklan ka cu kru
5 ja jek
1 opa ko wa nie bu dy niu
la ska wa ni lii 
cu kier wa ni li no wy
200 ml śmie tan ki kre mów ki
1/4 szklan ki skór ki po ma rań czo wej,
świe żo star tej 

spo�sób�przy�go�to�wa�nia:
Cia�sto�kru�che:
Dol no ślą ską Mą kę Tor to wą typ 450,

ka kao oraz cu kier pu der wy sy pać na blat
i de li kat nie zmie szać pal ca mi. Do dać ka -
wał ki zim ne go ma sła i aro mat wa ni lio wy,
po sie kać no żem, aż utwo rzą się ma łe
grud ki. Ugnia tać cia sto rę ka mi, do uzy -
ska nia pla stycz nej ma sy. W przy pad ku,
kie dy cia sto nie chce się wy ro bić, do dać
łyż kę zim nej wo dy. Uzy ska ną ku lę wło -
żyć na pół go dzi ny do lo dów ki. 

Po tym cza sie, wy ło żyć for mę cia -
stem i na kłuć je wi del cem. Piec oko ło 25
mi nut w 180 stop niach. 

ser:
Twa róg ucie rać w mi sce z cu kra mi

(naj le piej drew nia ną ku lą). Roz dzie lić jaj ka,
do se ra do da wać żółt ka stop nio wo, póź niej
śmie tan kę i bu dyń. La skę wa ni lii roz ciąć
na pół, a na sion ka wy skro bać koń ców ką no -
ża lub ły żecz ką. Biał ka ja jek ubić ze szczyp -
tą so li i de li kat nie po łą czyć z ma są se ro wą.
Na ko niec do rzu cić skór kę po ma rań czo wą
i ca łość ostroż nie wy mie szać szpa tuł ką. 

Na wy stu dzo ny spód wy lać ma sę se ro -
wą i piec oko ło 1 go dzi ny 20 mi nut w tem -
pe ra tu rze 170 stop ni (gó ra -dół). Po wy łą -

cze niu pie kar ni ka, cia sta nie wyj mo wać, tyl -
ko stu dzić przy uchy lo nych drzwicz kach. 

opcjo�nal�nie�po�le�wa�cze�ko�la�do�wa:
100 g cze ko la dy gorz kiej roz pu ścić

w ką pie li wod nej, do dać 50 ml śmie tan -
ki i wy mie szać do uzy ska nia gład kiej ma -
sy. Na ser ni ku roz sma ro wać już wy stu -
dzo ną ma sę. 

Ma�ko�wiec�-ro�la�da�
skład�ni�ki:

Cia�sto:
0,5 kg Dol no ślą skiej Mą ki Tor to wej
typ 450
7 g droż dży in stant lub 15 g świe żych
2/3 szklan ki cu kru
1 ły żecz ka cu kru z wa ni lią
220 ml mle ka (nie peł na szklan ka)
2 jaj ka
60 g ma sła
1 jaj ko do sma ro wa nia cia sta

na�dzie�nie:
250g ma ku 
250-300g ba ka lii
pół szklan ki mio du
cu kier wa ni li no wy
2 biał ka

lu�kier:
nie ca ła szklan ka cu kru pu dru
1,5–2 łyż ki wo dy zmie sza nej z so -

kiem cy try no wym

spo�sób�przy�go�to�wa�nia:
Droż dże roz pu ścić z mle kiem oraz

ły żecz ką cu kru. Prze siać do droż dży
Dol no ślą ską Mą kę Tor to wą typ 450,

wsy pać cu kier, 2 jaj ka oraz mięk kie ma -
sło. Ugnia tać cia sto rę ka mi, aż do wy ro -
bie nia ela stycz nej for my. Prze ło żyć cia -
sto do mi ski, przy kryć ba weł nia ną ście -
recz ką i od sta wić do wy ro śnię cia w cie -
płe miej sce. Po go dzi nie cia sto po win no
zwięk szyć swo ją ob ję tość dwu krot nie.
Po dzie lić je na dwie rów ne czę ści
(na dwie ro la dy).

Mak za lać go rą cą wo dą i od sta wić
na dwie go dzi ny. Po tym cza sie zmie lić
go 2 lub 3 ra zy do uzy ska nia jed no li tej
ma sy. Do wol ne ba ka lie po sie kać, do dać
do ma ku wraz z mio dem i cu krem.
Biał ka ubić ze szczyp tą so li i po łą czyć
z ma są ma ko wą. 

Cia sto roz wał ko wać na pro sto kąt,
rów no mier nie roz ło żyć na nim po ło wę
ma sy ma ko wej i zro lo wać. Bo ki skle ić, by
mak nie wy le ciał pod czas pie cze nia i uło -
żyć ro la dę w for mie kek so wej łą cze niem
do do łu. Przy kry te ście recz ką zo sta wić
do wy ro śnię cia na 30 min. 

Cia sto po sma ro wać roz trze pa nym
jaj kiem, wsta wić do pie kar ni ka na oko -
ło 35-40 mi nut i piec w tem pe ra tu -
rze 180 stop ni, do su che go pa tycz ka. 

Na wy stu dzo ne cia sto wy lać lu kier. 

niezbędny�składnik�w�każdej�kuchni
dolnośląska�Mąka�Tortowa�z�Młyna�jaczkowice
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Mia ły (i ma ją) je w do mach na sze
bab cie i ma my. I słusz nie, bo ro śli -
ny do nicz ko we mo gą być nie tyl ko
ozdo bą i na miast ką na tu ry w czte -
rech ką tach, ale też zdzia łać wie le
do bre go dla na sze go zdro wia. Na -
wet na ukow cy z NA SA to po twier -
dza ją!

Oczy wi ście nie na ma wia my do te go,
by zre zy gno wać z ru chu i prze by wa nia
na świe żym po wie trzu – te go nie za stą pi
na wet naj sta ran niej pie lę gno wa na do mo -
wa dżun gla. Ale ro śli ny w miesz ka niu
mo gą na praw dę po pra wić ja kość ży -
cia – zwłasz cza, je śli bę dzie cie je do bie rać
nie tyl ko przez pry zmat ich wy glą du,
choć i on ma ogrom ne zna cze nie. W koń -
cu kto nie lu bi się ota czać es te tycz ny mi
rze cza mi?

na smog�i tok�sy�ny
Na ukow cy z NA SA stwo rzy li li -

stę 18 nie dro gich, po wszech nie do stęp -
nych i mniej lub bar dziej ła twych
w utrzy ma niu kwiat ków, któ re wy ka zu ją
naj lep sze zdol no ści w po chła nia niu z po -
wie trza szko dli wych tok syn, w tym tak -
że tych ze smo gu. To m. in. be go nie, an -
tu ria, skrzy dło kwia ty, zło cie nie, a tak że
pal my, blusz cze, dif fen ba chie, zie list ki,
fi gow ce i dra ce ny. Jest w czym wy bie rać,
praw da? Już wio sna, więc wie trze nie
miesz ka nia jest na po rząd ku dzien nym.

Dla te go – zwłasz cza oso bom miesz ka ją -
cym w du żych mia stach – ta kie „od ka ża -
cze” bar dzo się przy da dzą.  No i ileż to
moż li wo ści sty li za cji wnę trza – do jed ne -
go ga tun ku bar dziej bę dą pa so wać ru sty -
kal ne, ple cio ne osłon ki i sznu ry -ko szycz -
ki do pod wie sze nia na su fi cie, in ne bę dą
wy glą dać naj pięk niej w no wo cze snych
be to no wych do ni cach (cho ciaż by w ła -
zien ce), a jesz cze in ne (na przy kład te
kwit ną ce) w so czy ście ko lo ro wych po -
jem ni kach. 

na lep�szy�sen
Oprócz te go (a wła ści wie przede

wszyst kim), ro śli ny po chła nia ją dwu tle -
nek wę gla i wy twa rza ją tlen. War to więc
się ni mi ota czać choć by z te go po wo du.
Rów nież – wbrew krą żą cym „plot -
kom” – w sy pial ni. Wy star czy wy brać te
od mia ny, któ re funk cjo nu ją w try bie
noc nym, czy li wy dzie la ją tlen, kie dy my
zwy kle śpi my. Je śli chce cie so bie uła twić
za da nie, się gnij cie po su ku len ty – nie
dość, że wy twa rza ją ten pier wia stek
przez ca łą do bę, to jesz cze są wy jąt ko wo
nie wy ma ga ją ce w kwe stii pie lę gna cji. Je -
śli więc gdzieś w do mu za le ga wam
na przy kład alo es, prze nie ście go tam,
gdzie śpi cie – lep szy sen gwa ran to wa ny!

Ro śli ny pie lę gno wa ne w tro sce
o zdro wie to świet ny pre tekst do wy bra -
nia się na za ku py i od świe że nia wy glą du
po ko ju czy ca łe go miesz ka nia. O ile zie -

o�roślinach�we�wnętrzu,�czyli�jak�����się�dotlenić�nie�wstając�z�kanapy
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mię ku pi cie w każ dym su per mar ke cie
czy skle pie ogrod ni czym, o ty le po do -
nicz ki, osłon ki, ko szy ki czy wie sza ki
na nie naj le piej wy brać się do mniej szych
dys kon tów czy sie ció wek ofe ru ją cych
pro duk ty do do mu. Dla cze go? Bo tam
naj ła twiej zna leźć ład ne, współ cze sne
wzo ry w wie lu roz mia rach i ko lo rach,
któ re nie zruj nu ją wa sze go port fe la.  

– Trend na ho do wa nie ro ślin w do -
mu przy bie ra na si le już od kil ku lat,
zwłasz cza wśród młod sze go po ko le nia.
Do ro śli, któ rzy jesz cze nie daw no by li
zbun to wa ny mi na sto lat ka mi krzy wią cy -
mi się na „sta re me ble z PRL -u” i „prza -
śne” kwiat ki w pla sti ko wych do nicz kach
w do mu ro dzin nym, te raz sa mi urzą dza -
jąc swo je miesz ka nia szu ka ją w nich
miej sca dla zie le ni – za uwa ża eks pert ka
mar ki KiK. – Jed nak już w no wej od sło -
nie. In te re su je ich nie tyl ko sam kwiat,
ale – cza sem na wet bar dziej – do dat ki
do nie go. Mod ne są zwłasz cza nie ty po we
roz wią za nia, jak na przy kład ko lek cja ro -
ślin w do nicz kach o róż nych roz mia rach,
ko lo rach i fak tu rach, umiesz cza nie ich
na spe cjal nych pó łecz kach w kształ cie
pla stra mio du, a tak że osłon ki z nie ty po -
wych ma te ria łów, jak be ton, me tal czy
drew no – do da je eks pert ka mar ki KiK.

Je śli po sza la ły ście za bar dzo z do dat -
ka mi, mo że cie za osz czę dzić na… sa mych
kwia tach. Zwłasz cza, kie dy do pie ro za -

czy na cie swo ją przy go dę z do mo wą ho -
dow lą. Sło wo -klucz to szczep ki. Je śli ma -
cie star sze są siad ki al bo ro dzi nę w po bli -
żu, na pew no bę dą mia ły się czym z wa -

mi po dzie lić. Nim się spo strze że cie, wasz
dom za kwit nie – w sam raz na wio snę! 

we�ro�ni�Ka�woj�Tal

FoT.�KiK

o�roślinach�we�wnętrzu,�czyli�jak�����się�dotlenić�nie�wstając�z�kanapy
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od trzech�lat�na an�te�nie�te�le�wi�-
zyj�nej�go�ści�po�pu�lar�ny�se�rial�„szko�-
ła”,� w któ�rym� wcie�lasz� się� w ro�lę
na�uczy�cie�la� wF�-u.� To� chy�ba� speł�-
nie�nie�Two�ich�ma�rzeń.�w koń�cu�stu�-
dio�wa�łeś� na aka�de�mii�wy�cho�wa�nia
Fi�zycz�ne�go.

– Na wet przez chwi lę uczy łem
w praw dzi wej szko le (uśmiech). Ow -
szem, przez dwa la ta stu dio wa łem wy -
cho wa nie fi zycz ne, ale na dru gim ro ku,
kie dy uczy li nas te go sa me go, co
na pierw szym, stwier dzi łem, że je stem
już za sta ry, że by w kół ko wał ko wać to
sa mo. Oli wy do ognia do lał je den z wy -
kła dow ców teo rii, któ ry wprost po wie -
dział nam, że na wet gdy by śmy mie li nie -
złe cho dy w szko łach, to i tak pra cy nie
znaj dzie my, bo bra ku je eta tów dla na -
uczy cie li WF -u.

prze�cież�Ty�masz�ide�al�ne�zna�jo�-
mo�ści.�Two�ja�ma�ma�jest�dy�rek�tor�ką
szko�ły�w dę�bi�cy.

– Zga dza się i za raz po sło wach na -
sze go wy kła dow cy, za dzwo ni łem do niej
z za py ta niem czy zna la zł bym pra cę ja ko
wu efi sta. Nie ste ty ma ma po twier dzi ła,
że w Dę bi cy nie ma szans, bo naj zwy czaj -
niej nie ma miejsc. Po cho dzi łem więc
jesz cze pół ro ku na wy cho wa nie, że by
po bie rać sty pen dium na uko we. Z ra cji
te go, że mia łem już ma gi stra z tu ryst ki
za koń czy łem edu ka cję na tym eta pie
i za ło ży łem fir mę.

To�je�steś�tro�chę�jak�Ma�ry�la�ro�-
do�wicz,�któ�ra�też�za�czę�ła�wy�cho�wa�-
nie�fi�zycz�ne�i go�nie�skoń�czy�ła...

– Ale śpie wa nie idzie mi już znacz nie
go rzej (śmiech). Po za tym z przy kro ścią
mu szę stwier dzić, że to już nie jest to
wy cho wa nie fi zycz ne, co kie dyś. Dziś
kie dy chcesz do stać się na ten kie ru nek,
nie mu sisz prze cho dzić ty lu te stów
spraw no ścio wych. Wy star czy, że do brze
na pi szesz ma tu rę.

sam� pa�mię�tam� ze� swo�jej� pod�-
sta�wów�ki,�że�na wF�-ie�zda�rza�ło�nam
się�pi�sać�kart�ków�ki.

– I chy ba wszyst ko zmie rza w tym
nie do brym kie run ku. Do dziś mam faj ne
kon tak ty z nie któ ry mi wy kła dow ca mi
z AWF -u, cza sa mi się od wie dza my. Na -
rze ka ją, że więk szość stu den tów nie da je
ra dy zwy kłym bie gom. Zda rzy ło się, że
na za ję ciach z pły wa nia po ja wi ły się oso -
by, któ re ni gdy nie we szły do wo dy.
Zresz tą to sa mo ob ser wu ję w na szym se -
ria lu. Na pal cach jed nej rę ki mo gę wy li -
czyć oso by, któ re ma ją ja ką kol wiek ko or -
dy na cję wzro ko wo -ru cho wą. Tak na -
praw dę do pie ro na pla nie uczy my je jak
za grać grę w siat ków kę, ko sza czy noż ną.

a Ty�masz�opa�no�wa�ne�wszyst�kie
te�dys�cy�pli�ny?

– Nie że bym był mi strzem, ale bie gle
po ru szam się po grach ze spo ło wych i nie
tyl ko. Gram w ko sza, siat kę, ko pię pił kę.
Kie dyś rzu ca łem oszcze pem, pcha łem
ku lę, ska ka łem wzwyż. Uwiel biam też
squ asha, te ni sa i bad min to na, któ ry nie -
słusz nie jest uwa ża ny za nie po waż ny
sport. Nie jeż dżę tyl ko na łyż wach, bo
kie dyś za li czy łem na nich po waż ny wy -
pa dek, włącz nie z utra tą przy tom no ści
i pa mię ci. 

w te�le�wi�zyj�nej�„szko�le”�nie�któ�-
rych�na�uczy�cie�li�gra�ją�za�wo�do�wi�ak�-
to�rzy.�a jak�wła�ści�wie�Ty�do niej�tra�-
fi�łeś?

– Szcze rze ci po wiem, że jesz cze
w li ceum nie mia łem żad ne go po my słu
na swo ją przy szłość. Choć już wte dy na -
le ża łem do gru py te atral no -wo kal nej.
Póź niej po wo ła łem do ży cia wła sny ka ba -
ret A -bzik, z któ rym przez dzie sięć lat
dzia łal no ści zjeź dzi li śmy nie mal ca łą Pol -
skę. Mia łem na je go punk cie do słow ne go
bzi ka. Sam pi sa łem tek sty, przy go to wy -
wa łem pla ka ty, wy naj mo wa łem sa le,
szu ka łem spon so rów. Na nasz po że gnal -
ny wy stęp w Dę bi cy przy szło bli sko ty -
siąc osób, a że gna li nas owa cja mi na sto -
ją co. I w związ ku z ty mi do świad cze nia -
mi, do słow nie wszy scy wy py cha li mnie
do szko ły ak tor skiej. Stwier dzi łem jed -
nak, że to zbyt cięż ki ka wa łek chle ba.

w koń�cu�po�ja�wi�łeś�się�w agen�cji
ca�stin�go�wej,� ale� chy�ba� do niej� już
nikt�Cię�nie�mu�siał�wy�py�chać?

– No nie, sam po sze dłem (uśmiech).

A wszyst ko za czę ło się od tań ca to wa rzy -
skie go, któ ry upra wia łem przez dzie sięć
lat. Póź niej zro bi łem też kur sy in struk tor -
skie i przez sie dem lat by łem tre ne rem
tań ca. Ale cięż ko by ło się z te go sa me mu

utrzy mać w Kra ko wie, więc za czą łem
szu kać in nych spo so bów na za ro bek. Ja ko
cie ka wost kę, mo gę do dać jesz cze, że moi
ro dzi ce bar dzo chcie li, że bym stu dio wał
tak jak oni w Rze szo wie. Ale bez sta łe go

za miesz ka nia w nim. Chcie li, że by co -
dzien nie do jeż dżał na za ję cia z Dę bi cy.
Chy ba, że by mnie mieć ca ły czas
pod kon tro lą. Nie da łem się i po sze dłem
w świat. Zresz tą to sa mo ra dzi łem mo je -
mu młod sze mu bra tu. Po słu chał mnie
i dziś świet nie so bie ra dzi w Kra ko wie.

ale�wróć�my�do „szko�ły”,�bo�tro�-
chę�od�bie�gli�śmy�od te�ma�tu.

– Ok. Tak więc ma jąc 300 zło tych
na prze ży cie na ca ły mie siąc, za czą łem
kom bi no wać. Po cząt ko wo był to jesz cze
ta niec i ka ba ret. W każ dy week end do -
jeż dża łem też do Dę bi cy, gdzie sta łem
za ba rem w dys ko te ce. W koń cu wpa -
dłem na po mysł, że mo że by tak za cząć
sta ty sto wać. I tak się za czę ła mo ja przy -
go da z „W -11” i „De tek ty wa mi”. Za gra -
łem w nich oko ło dwu dzie stu ról róż -
nych mor der ców i zbi rów. Po wo li za czą -
łem się do te go znie chę cać, bo lu bię jak
du żo się dzie je. Ca ły czas pro wa dzę wła -
sną fir mę, w któ rej zaj mu ję się kon fe ran -
sjer ką i DJ'ką. W wol nych chwi lach sę -
dzio wa łem też me cze ko szy ków ki. Aż tu
na gle, po dłuż szym cza sie do sta łem te le -
fon z agen cji z in for ma cją, że ma ją ro lę
ide al ną dla mnie. Wzbra nia łem się strasz -
nie, ale po dłu gich na mo wach po sze dłem
na prze słu cha nie. I sia dło. Od trzech lat
je stem wu efi stą w „Szko le”.

Za�po�mnia�łeś� o mo�de�lin�gu.� wy�-
stą�pi�łeś� tak�że� w te�le�dy�sku� „Tam�ta
dziew�czy�na”�syl�wii�Grzesz�czak.

– No tak, tu też sta ram się ak tyw nie
dzia łać, ro bi łem du żo kam pa nii w Pol sce,
ale też pra co wa łem w Hisz pa nii, Taj lan -
dii, Chi nach czy Tur cji. Pro wa dzi łem też
pro gram edu ka cyj ny w Te le wi zji Kra -
ków. Ma rzy mi się ro la to tal ne go świ ra,
wa ria ta w se ria lu ko me dio wym lub fil -
mie. My ślę, że bym so bie po ra dził. Ale
nie ste ty, ja je stem w Kra ko wie, a więk -
szość z tych pro duk cji re ali zu je się w sto -
li cy, nie chcę się prze pro wa dzać, a do jaz -
dy przy tym try bie ży cia nie wcho dzą
grę. Jed nak mo gę się po chwa lić, że uda -
ło mi się za grać ma ły epi zod fil mie an -
giel skiej pro duk cji „Adolf the Ar tist”,
opo wia da ją cym o mło do ści Hi tle ra i je go
ka rie rze na Aka de mii Sztuk Pięk nych.
Po ja wi łem się tam u bo ku Iwa na Rhe ona,
zna ne go z „Gry o tron” czy Ru per ta
Grin ta, ko ja rzo ne go z ro li Ro na We -
asley'a z se rii fil mów o Har rym Pot te rze.
Za gra łem tam żoł nie rza, na rze czo ne go
Kla ry, na któ rą „po lu je” sam Hi tler. Ona
wy bie ra jed nak mnie. Nie ste ty pro duk -
cję moż na oglą dać, jak na ra zie, tyl ko
w Wiel kiej Bry ta nii. 

nie�źle.�ale�znów�po�ra�na po�wrót
do szko�ły,�ale�tej�praw�dzi�wej.�ja�kim
by�łeś�uczniem?

– Nie naj gor szym, na wa ga ry nie cho -
dzi łem. Chy ba, że na ta kie na le ga lu, kie -

Ulubiony pan od WF-u
Rozmowa z KONRADEM PONDO
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dy mia łem pró bę ka ba re tu.

sy�no�wi�pa�ni�dy�rek�tor�ina�czej�nie
wy�pa�da�ło.

– Nie cho dzi łem do szko ły ma my.
Ale po są siedz ku. To by ła pla ców ka
z bar dzo ry go ry stycz ny mi za sa da mi.
Przy wej ściu spraw dza no czy masz obu -
wie do prze bra nia. Je śli nie, od sy ła no cię
do do mu, wpi sy wa no nie obec ność, do -
sta wa łeś uwa gę, a ro dzi ce by li wzy wa ni
do szko ły. Sta ra łem się prze strze gać tych
re guł, bo chcia łem się do stać do naj bar -
dziej eli tar ne go li ceum w Dę bi cy. Wie lu
mo im ko le gom, któ rzy wa ga ro wa li, przez
ob ni żo ne za cho wa nie, się to nie uda ło.

i ni�gdy�nie�do�sta�łeś�żad�nej�uwa�-
gi?

– Do sta łem, ale trzy maj się moc no.
A brzmia ła ona „Pon do śpie wa na lek cji
mu zy ki” (śmiech). Spo re pro ble my mia -
łem z ma te ma ty ki i che mii. Z te go ostat -
nie go przed mio tu pew nie dla te go, że
uczy ła mnie ta sa ma pro fe sor ka, co mo ją
ma mę. My ślę, że przez to obe rwa ło się
mnie i mo je mu bra tu. By łem na wet za -
gro żo ny, ale osta tecz nie li ceum skoń czy -
łem ze świa dec twem z pa skiem.

Gra�na� przez� Cie�bie� w „szko�le”
ro�la�pro�fe�so�ra�du�dzia�ka�jest�bar�dzo
lu�bia�na�przez�uczniów.

– To praw da. Trak tu ją go bar dziej ja -
ko przy ja cie la czy men to ra, do któ re go
moż na się zwró cić po każ dą ra dę, tak że
ser co wą. Zresz tą ja mia łem po dob nie.
Do dziś utrzy mu ję świet ny kon takt ze

swo ją na uczy ciel ką od WF -u. To wła śnie
ona za szcze pi ła we mnie ak tor stwo, po -
wo łu jąc do ży cia w na szej szko le kół ko
te atral ne.

sko�ro� wspo�mnia�łeś� pro�ble�my
ser�co�we...� nie� uwa�żasz,� że� se�rial
po�ru�sza�cza�sem�na�zbyt�ciem�ne�stro�-

ny� ży�cia?� Za�wo�dy� mi�ło�sne,� zdra�dy,
cią�że,�nar�ko�ty�ki,�prze�stęp�czość...

– Zda rza mi się sły szeć gor sze rze czy
od mo jej ma my, któ ra ob ser wu je je we
wła snej szko le. Prze cież te le wi zja ich nie
wy my śli ła. Po dob no czę sto ro dzi ce za -
bra nia ją swo im dzie ciom oglą dać nasz se -
rial, bo pod su wa im głu pie po my sły.

W ta kim ra zie rów nie do brze, moż na by
za bro nić pusz cza nia w te le wi zji „Har re go
Pot te ra”, że by dzie ci nie pró bo wa ły la tać
na mio tle, ska cząc z da chów. Mnie się
wy da je, że wszyst ko to za le ży od te go ja -
kie war to ści wy nio są one wła śnie z do -
mu. Po sta wił bym bar dziej na to, że
„Szko ła” prze strze ga przed za gro że nia mi,

na któ re mło dzież mo że na tknąć się w re -
al nym świe cie.

To�masz�du�dziak,�nie�ma�co�ukry�-
wać,� prócz� na�uczy�cie�la� wF�-u,� to
przy�stoj�ny� fa�cet.� Uwiel�bia�ją� go� se�-
ria�lo�we� uczen�ni�ce.� Ba,� na�wet� się
w nim� pod�ko�chu�ją.� a w ży�ciu� pry�-
wat�nym?

– Zda rza ją się ja kieś li sty, na wet pro -
po zy cje (uśmiech). Ale na próż no.

Chcesz�po�wie�dzieć,�że�je�steś�za�-
ję�ty?

– Na wet wię cej, w li sto pa dzie 2016
ro ku wzią łem ślub.

Zda�jesz� so�bie� spra�wę,� że� tym
wy�zna�niem�tra�cisz�w oczach�swo�ich
fa�nek?

– Mó wi się trud no (uśmiech).

na ko�niec� po�mów�my� jesz�cze
o Two�ich� pod�kar�pac�kich� ko�rze�-
niach.� Czę�sto� jeź�dzisz� w ro�dzin�ne
stro�ny?

– Oczy wi ście. W koń cu z Kra ko wa
nie mam tak da le ko. Przede wszyst kim
mam tam wspie ra ją cych mnie ro dzi ców
i dziad ków, a przy zna ję, że mi się tę sk ni.
Zda rza mi się tam pro wa dzić kon cer ty
i im pre zy. Lu bię też z sen ty men tu spły -
nąć so bie ka ja kiem po Wi sło ce. Uwiel -
biam też zjeź dzić na ro we rze Po gó rze
Kar pac kie. Kie dy ktoś mnie py ta skąd je -
stem mó wię, że z Kra ko wa, ale po cho dzę
z Dę bi cy. 

roZ�Ma�wiał�Mar�Cin�Ka�li�Ta
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Do stoj ny Zyg munt Sta ry w „Kró lo -
wej Bo nie” i cia maj do wa ty po rucz -
nik Zu bek w „07 zgłoś”. Ty mi, jak że
róż ny mi ro la mi. za skar bił so bie
praw dzi wą sym pa tię wi dzów.

– Je stem nor mal nym czło wie kiem,
bez kom plek sów i sy fo nu w gło wie. Ak -
tor stwo zo sta wiam w gar de ro bie, ni gdy
nie gram na uli cy. Nie trak tu ję jej ja ko
prze dłu że nia sce ny. Wiem, że z ak to ra -
mi pod tym wzglę dem by wa roz ma icie.
Mnie na tym nie przy ła pie cie. Nie dla -
te go, że się pil nu ję. Dla te go, że ta ki
po pro stu je stem – mó wił o so bie Zdzi -
sław Ko zień.

Był ty pem cho le ry ka. Kie dy się
zde ner wo wał, po tra fił strasz nie krzy -
czeć, ale do słow nie za mo ment był jak
do ra ny przy łóż. Nie zwy kle we so ły
i dow cip ny. Tak że na wła sny te mat.
Zresz tą to dość spe cy ficz ne po czu cie
hu mo ru nie opusz cza ło go do sa me go
koń ca. Żar to wał na wet na te mat wła -
snych cho rób. Kie dy był na sto le ope ra -
cyj nym, ane ste zjo log po wie dział mu, że
te raz zro bi za strzyk, po któ rym bę dzie
się mu krę cić w gło wie. Na to on, że je -
mu za czy na się krę cić do pie ro po trze -
ciej se cie.

Śpie�wał�dla�Hi�tle�ra
Zdzi sław Ko zień uro dził się 4 grud -

nia 1924 ro ku w Kra ko wie. Po cząt ko wo
miał zo stać śpie wa kiem, był so li stą Chó -
ru Dzie ci Kra ko wa. Śpie wał na wet
przed Hi tle rem, któ ry po za koń czo nym
wy stę pie uści snął mu rę kę. Miał wy je -
chać do Włoch kształ cić swój głos. Woj -
na prze rwa ła na ukę śpie wu.

W woj sku tra fił na ama tor ską sce nę
te atral ną. Póź niej na wią zał współ pra cę
z kra kow skim Te atrem Ko le ja rza.
W 1953 ro ku, po zło że niu eks ter ni stycz -
ne go eg za mi nu ak tor skie go, przy był
do rze szow skie go te atru. Tu taj za de biu -
to wał ro lą Zbysz ka w „Mo ral no ści pa ni
Dul skiej”. Przez 19 lat na rze szow skiej
sce nie stwo rzył wie le nie za po mnia nych
kre acji. Był Cze śni kiem w „Ze mście”,

Ma jo rem w „Fan ta zym”, Wo je wo dą
w „Ma ze pie” czy Czep cem w „We se lu”.

W 1972 ro ku na bli sko 12 lat zwią -
zał się z te atra mi wro cław ski mi. Je go ro -
le w „An nie Li vii”, „Twa rzą w twarz”,
„Po pie le i dia men cie”, „Kar to te ce”,
„Am ba sa do rze” czy „Hi sto rii mi ło snej”
współ two rzą dziś hi sto rię te atru.

– Ja ko ma łe go chłop ca wy cho wy wa li
mnie dwaj przy szy wa ni dziad ko wie, Igor

Prze grodz ki i Zdzi sław Ko zień wła śnie.
Miesz kał na prze ciw ko. Kie dy oj ciec
szedł na pró bę, a on w tym cza sie był
wol ny, wo ził mnie w wóz ku. Cier pli wość
miał do mnie świę tą. Wła ści wie do cza -
su, kie dy nie po sze dłem do przed szko la,
był mo ją nia nią. Do dzi siaj do sko na le pa -
mię tam za ba wy z nim. Po tem przez dłu -
gie la ta utrzy my wa li śmy ze so bą kon takt,
pi sa li śmy kart ki. Ja ko do ro sły czło wiek
nie mia łem już z nim oso bi ste go kon tak -
tu. Ale był wspa nia łym dziad -
kiem – wspo mi nał w jed nym z wy wia -
dów Mi chał Le sień, dziś rów nież ak tor.

oświad�czył�się�na sce�nie
Na de ski rze szow skie go te atru po -

wró cił w 1983 ro ku. Wów czas moż na
by ło go oglą dać m. in. w „Emi gran tach”,
„Re wol we rze”, „Imie ni nach we Lwo -
wie”, „Po rwa niu Sa bi nek”, „Pie szo”,
po raz ko lej ny w „Am ba sa do rze” i „Mo -
ral no ści pa ni Dul skiej”. Tym ra zem w ro -
li po kor ne go mę ża ty tu ło wej bo ha ter ki.

Swo ją dru gą żo nę Mo ni kę po znał
w 1982 ro ku, po śmier ci mat ki je go
dwóch sy nów. Pra co wa ła w se kre ta ria cie
rze szow skie go te atru. Czę sto tam przy -
cho dził. Był szar manc ki. Za wsze przy no -
sił ze so bą cze ko lad ki, cia stecz ka, a jak
wra cał z War sza wy, z fil mu, to obo wiąz -
ko wo pącz ki od Bli kle go.

Po cząt ko wo nie bra li ślu bu. Oświad -
czył się do pie ro po dwóch la tach na pre -
mie rze „Re wol we ru” Fre dry. W przed -

sta wie niu miał wy po wie dzieć do swo jej
sce nicz nej part ner ki na stę pu ją cą kwe stię:
„Wiem, co zro bię, że nię się. Że nię się
z Oty lią”. Za miast te go, od wró cił się
w stro nę pu blicz no ści i po wie dział
„Wiem, co zro bię, że nię się. Że nię się
z Mo ni ką”. Ślub cy wil ny wzię li czte ry la -
ta póź niej, kie dy Ko zień świę to wał 35-le -
cie pra cy ar ty stycz nej. Ko ściel ny do pie ro
w 1994 ro ku, już w szpi tal nej ka pli cy.

Król,�któ�re�go�kró�lo�wa�nie�chcia�ła�
Zdzi sła wo wi Ko zie nio wi ja ko jed ne -

mu z nie licz nych ak to rów pro win cjo nal -
nych uda ło się za ist nieć rów nież w fil -
mie. Za de biut w „Ska za nym” otrzy mał
aż dwie na gro dy: w Gdy ni i San Se ba -
stian. Po tem by ły ko lej ne ro le, m. in.
w „Czło wie ku z mar mu ru”, „Po piel cu”,
„Pa nu na Żu ła wach”, „Ba ry to nie”, „Sza -
leń stwach pan ny Ewy”, „Zło tej Mah mu -
dii” czy „Po lo wa niu na ba żan ty”. Jed nak
naj bar dziej utkwił w pa mię ci wi dzów ja -
ko król Zyg munt Sta ry i po rucz nik Zu -
bek. – Kie dy do stał od Ja nu sza Ma jew -
skie go pro po zy cję za gra nia w „Kró lo wej
Bo nie”, zre zy gno wał z Zub ka. Kró lo wi
nie wy pa da ło uga niać się za gang ste ra -
mi – po wie dział nam z uśmie chem Bro -
ni sław Cie ślak.

Po dob no od twór czy ni ro li ty tu ło wej
Alek san dra Ślą ska by ła bar dzo nie przy -
chyl na wy bo ro wi re ży se ra. Ktoś z pro -
duk cji wspo mi nał na wet, że by ła wręcz
na nie go wście kła. Nie chcia ła grać u bo -
ku ja kie goś pro win cju sza. Na szczę ście
tej nie chę ci nie wi dać na ekra nie.

Ak tor za grał w su mie w oko ło 40 fil -
mach. Kie dy uro dził mu się wnuk, któ re -
mu ro dzi ce da li na imię Oskar, śmiał się,
że choć na sta re la ta do stał Oska ra.

rzeź�bił,�ma�lo�wał,�grał�i go�to�wał
Ak tor był nie zwy kle twór czym czło -

wie kiem, rów nież po za sce ną. Pry wat nie
grał na for te pia nie i or ga nach, ma lo wał,
tak że rzeź bił. Miesz ka nie Ko zie niów to -
nę ło w wy ko na nych przez nie go świąt -
kach. Pró bo wał też rzeź bić w bla sze mie -
dzia nej. Był wy twor nym ku cha rzem.
Uwa żał, że to wła śnie męż czyź ni są mi -
strza mi w go to wa niu. Je go po pi so wy mi
da nia mi by ły wszel kie go ro dza ju po tra wy
mię sne. Ro bił wy śmie ni te zra zy za wi ja -
ne, gu lasz po wę gier sku. Nikt nie po tra fił
przy rzą dzić śle dzi po kra kow sku tak jak
on. Miał jed nak przy tym jed ną wa dę.
Strasz nie ba ła ga nił w kuch ni.

– Sły nął też z pro du ko wa nej przez
sie bie na lew ki, któ rą śro do wi sko ochrzci -
ło Ko zie niów ką. Zdzi chu przy wo ził ją ze
so bą na plan. Naj czę ściej w mroź ne dni,
kie dy krę ci li śmy ple ne ry. Do słow nie
ocie plał at mos fe rę wśród eki py – do dał
Bro ni sław Cie ślak.

To już 20 lat bez serialowego
Zygmunta Starego

Wspomnienie o ZDZISŁAWIE KOZIENIU

Ja ko po rucz nik Zu bek w „07 zgłoś się”...

Na rze szow skiej sce nie. Dru gi z pra wej Bo gu sław Soch nac ki



Ma�rzył�do sa�me�go�koń�ca
Miał dwa nie speł nio ne ży cze nia.

Kie dy za czął cho ro wać, mó wił co praw -
da, że już się ograł i na sce nę go nie cią -
gnie. To nie praw da. Ża ło wał, że po am -
pu ta cji no gi nie bę dzie mógł po raz ostat -
ni za grać mo no dra mu „Ka mień na ka -
mie niu”. Uwa żał, że doj rzał już do ro li
sta re go Szy mo na Pie trusz ki. To dru gie
by ło ży cze niem bar dzo cho re go czło wie -
ka. W ostat nim ty go dniu ży cia, kie dy
prak tycz nie nie mógł już jeść, za ży czył

so bie kar pia w ga la re cie. Chciał, że by ku -
pić mu ży we go, lecz wte dy ni gdzie nie
moż na by ło go do stać. Je go syn po je chał
na sta wy ho dow la ne. Kie dy wró cił, oj -
ciec już nie żył. 

– To był pięk ny czło wiek i pięk ny
ak tor. Zdzi siu był z ta kich lu dzi, któ rych
już dzi siaj nie ro bią. Po sia dał ten ro dzaj
mę sko ści, któ ry obec nie jest w ko lo sal -
nym za ni ku. Do koń ca je go ży cia utrzy -
my wa li śmy ze so bą bli ski kon takt. Przy -
jeż dża łem do nie go, kie dy był bar dzo

cho ry. Bra ku je mi tych spo tkań. Nie ste -
ty w ży ciu każ de go z nas przy cho dzi ta ki
mo ment, że trze ba ko goś po że gnać. Mi -
mo, że Zdzi sia nie ma, to dla mnie on jest
i bę dzie. Mam go w pa mię ci – wspo mi -
nał przy ja cie la Emi lian Ka miń ski.

Ak tor zmarł 25 mar ca 1998 ro ku
w Rze szo wie w wie ku 74 lat. Zo stał po -
cho wa ny w Mię dzy na ro do wym Dniu
Te atru na tam tej szym cmen ta rzu Wil ko -
wy ja u bo ku swo jej pierw szej żo ny.

Mar�Cin�Ka�li�Ta
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RE DAK TOR  NA CZEL NY 
Ma rek Ga jos

współ�pra�Cow�ni�CY
Mar cin Ka li ta, Ra do sław Ga jos, 
Ma rek Grze sik, Mar ta Stu dziń ska,
Alek san dra Trze ciak

wYdawCa
Me dia Rze szów 

GaZeTa�ZrZesZona�w

drUK�
Ago ra  SA ,ul. Da ni szew ska 27,
War sza wa

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam 

i ogło szeń oraz za strze ga so bie pra wo

skró tu nad sy ła nych ma te ria łów.
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Przy jaź nił się z An ną Ger man, kie dy pio sen kar ka zwią za na by ła z Es tra dą Rze szow ską

Zyg munt Sta ry z „Kró lo wej Bo ny”

Przy szły ak tor (z le wej) ze swo imi brać mi
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