


Drogi rezyserzP 1 Na ws ęp1e moiego lis u chciałbym Cię 5erdeczr11e po
zdrow1c Cl1c1a!bym Ci Lez coś powiedzieć w rJwóch słowach Drogi reżyse
rzo Por!ąz siadem Bruce a Aby przebyć tysiąc mil Lrzeba zr b1 pierwszy 
krok. Mozna tez J echać zamias t 1sf Wtedy człowiek porusza się szybciej . 
Działanie Jest Jak autostrada. /lu ostrada no zw1ększen1a własne, pewno 
śc1s1eb1e1 zaCJrk:J do własnego samego s1eb1e lylko dz1a!an1e przyspa
rza zyctu siły . Nie myśl leu działa) Sęk w ym zeby działać poniewaz ce 
Iem prawdziwego rz!ow1eka jesl dz1aian1e. Pornewaz dz1alarne to uczucie 

Przeciwnik nJP 1st nieje Dlaczego drogi rezysPrze7 Bo świa nie 1stn1e
Je There is no spoon. Walka na świecie jest ciągle . 1 gie są WOJny 1 zlo 
na sw1ec1e lz ow1ek ciągle musi wa czyć ale lrzeba w1edz1ec jak walczyć 
aby być prawdziwym czlow1ek1em Walka powinna być Jak zabawa Ale 
zabawa na seno Dobry WOJowrnk r 1gdy nie jest spięty tylk zawsze go-
owy. Gotowy na wszystko co może się Ldarzyc Kiedy przeciwn k atakuje 

dobry wojownik się wycofuje. I kiedy adchodzi odpo 1e rna chw la 1 

zadaJe ciosu O nie Jego pięsc zadaje go sama. 

O tak . Wszystko to są ylko obrazy 1 iluzje za k orym1 kryJe '.::>1ę prawdziwa 
motywa(Ja Jeśli zniszczysz obraz złam iesz wroga Parnię aJ oruszaJ 
się Jak woda. rwaJ w bezruchu nKzym lustro. udpow1adaJ iak echo, re
m1eszcza1 się niczym co5 niema erialnPgo I pozostań cichy jak czy a·· 
Pornewaz ci ktorzy zyskuJą c; rat , 

Co teraz czuiesu Musisz pomyślefi O nie. Nie myśl. Czui I Kiedy pok z -
jesz palcem księzyc nie sku 1aJ się na palcu bo ozm1rn L si e wspa
rna ością 1eba Rozumiesz:> Nigdy nie spuszczaj oczu z pr 1wn ~a a
we kiedy mu się klan1as7 W!asrne ak. Nie myśl. CzuJ 1 Nie nallczy-z się 
pływać nie wchodząc do wody Woda może p łynąć albo niszczyć Bądż 
wodą móJ przy1ac1elu. Jeszrze raL pozdrawiam Pa 
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Kopac tunele w kałużv 

Piotr Olkusz: Gdy czytałem wywiady z panem, zauważyłem, że często powracają 
w nich pytania o inspiracje kinem. Można odnieść wrażenie, że te pytania pana iry
towały. Czy dlatego właśnie postanowił pan napisać dramat o pisaniu scenariusza 
i kręceniu filmu? 

Mateusz Pakuła: Tt' py an1a 1n111e ra Zt?J śm1esLyly, niz 1ryrowały Choc1az sformuło

wania w rodzaju ea ralna Lagu/J1ona autostrada" czy . Twm Peaks na odhalJ" (ta '< 
było L „Białym DmuchawcPrn· , powtarzane w kołko z zasem staiy s1e trochę 1ry
tu1ące Te chwytliwe określenia strasznie '.lpraszczaią. bana zu1ą teks I przykle a1ą 
się do tekstu tak morn . z póż 1e1 trudno wyJ ść poza te sk iarzenia Jednak nigdy 
nie ukrywałem tych nawiązań i w ogóle nie ukrywam upodobań filmowych Pisząc. 
nie prze1mu1ę się raczeJ tak zwanymi .ograniczen1am1 sceny", nie dbam szczególnie 
o zadną z 1ednośc.' częs o wyobrazam sobie pows a1ące sceny filmowo właśnie -
stąd słuszne wrażenie czy elników, ze mam hlmową wyobraznię . Ostalnio zacz Iem 
robić taką listę ilmów, ktore 1akos odłozyły się w moJeJ głowi_ . Pierwszym l1łme 

„dla dorosłych", khry widziałem w kinie ':ly! Ba an" T1mr1 Bur ona. po em obeJrz -
em „Edwarda Nozycorę ieg · Dla mnie - • ówczas siedmiolatka o był este ycz-
ny wstrząs. Kiedy m1dlen lat ;edenaśc1e rodzice pozwolili m1 obe1rzec . .Dekalog 1 
Myslalem o rym filmie chyba L pó ·oku To był wstrząs JUZ nie ty ko este yczny, ale 
przede wszys kim emoqonalny 1 intelektualny. Następny tak silny przydarzył m1 się 
dopiero w wieku łat µ1ętnas u. kiedy oglądałem American Beauty ' Niedługo potem 
ws rząsnąl mną Ty us Andronikus ' Julie Taymor. Późnie; był Lynch 1 Jarmusch · a
rek Koters ki 1 Lech Maiewski rrier 1 I< i ta no. Bergman, Haneke 1 Marcel toz nski (o o · 
z1ńsk1m 1 kilku innych przeds awicielach Polskie; Szkoły Dokumentu rap1sałem pracę 
magisterską) W 2006 roku dzięki est1walow1 Etiuda Anima poznałem niesamow1t 
tlrny braci Quay. Ten św1a to aln1e rnn1e za1n ekował. Os atnio zachwyL ly 'llnle filmy 

Hala Hartleya A moJa naJśw1ezsza ilmowa m1 osć o Werner Herzog Genialne fabułv 
- . Szklane '>erce" to Jest coś fan tas ycznego. ale 11a1genialn1eJsze s . ;ego dokumenty. 

„Wejście Smok Trailer" napisałem na zamow1enie Tea ru Laźnia Nowa. Sam film 
z Bruce'em Lee .1ako punkt s a u o by! pomysł Bartosza zydlowskiego. No ale Bar
tosz nieopa rznie dal mi ' o Iną rękę i ter;:iz ma za svvoie ... 

P.O.: Nie istniał dotąd chyba żaden dramat o karate i kung-fu, pewno z dosyć oczywi-
~ 

stych powodów. Postanowił pan napisać o tym, o czym teatr nigdy nawet nie pomyślał? ~· 
;;;· 

M.P.: Wydaie m1 się ze ea r nie raz JUZ pomyślał o We1śc1u Smoka", al rezyserzy 
i dyrektorzy wyb1l1 o ·e row1 z głowy . l\Jo bo o przecież pły1 7'1 . s raszria 1ak się 

?!. od czegoś akiego odbić? n1 bardzo takie płycizny poci gaią raktuJę JP 1ak wyzwa- ~ 
' 



me. Oczvw1śc1e móJ tekst nie Jest wyłącznie o karate 1 kung-fu. to ylko Jeden z wielu 
ematów chyba Jeden z mnie.i waznych Pamiętam ze moi koledzy w podstawówce 
pochłaniali r1lmy karate w Jakichś po prostu niemo71iwych ilośc iach . A mnie te limy 
1aczej nudziły . llez mozna pa rzec na Chucka 1 omsa' Na Van Damme'a7 Albo Steve
na Seagala 1 Od ,Karate Kida wolałem .Odkrywcó "(chłopcy buduJą 1·akietę, a potem 
pruj w kosmos) Dopiero „Hero · i ..J<ill Bill Lroche zmieniły moje pod JŚOe A samo 

. We1ści maka· bejrzalem stosunkowo pózno 

P.0 .: Dlatego nie wierzę, że chodziło tylko o „sublimację dziecięcych fascynacji". 

M.P.: Myślę, ze w przypadku Bar osz c;„ydło sk1ego w d ze1 mierze iła · nie 
o tę subh a(Ję dz1ec1ęcych (1 mlodz e ·czy h) ·ascv1 Jl chodziło Dl niego „W<>Jśc1e 
Smoka to film pokolernowy 1 kultowy Ja jestem trochę młod szy 01m bo l1aterem nie 
był Bruce Lee, tylko Bruce Wayn ,Btitman" W sumie oni są pod pewnymi względ . -
m dosyc podobni · obaJ s rycerzam i bez skazy szlachetnymi msc1c1el m1 Lubi ta
kich bohaterów lubię się do nich dob1erac. sprawdzać. czy o. co rn Jq w ~ro ku, to tyl-
ko wata. czy coś ci kawszego Z upodobanie y y1 t Jl eh wła ny rr dteria e 

Baz był scenariusz fil u Zachwyci mnie swoJą łupo , bardzo m ie rozbawił D1a
log1 w li~u teks owym zairnowa y 7aledwie kilka slron. Al uruch m1aly rno ą v-1y 
obrairnę Tresciowo filrn 1 scenar U':> Z '-' JeSL tr t Ina bieda. po1aw 1a~ą :,1ę 7olążk i jakich· 
te ató ale tylko zalązk 1 l<orr o mnie, z by ie rozbudowac Więc postdnow1łem ko
pać unele teJ pł tkieJ ka zv L J 

Wibrująca pięść Jana Peszka 

Według Jedne1 z lpgend mie1skich Bruce'a LeP ( 1 CJ40 73) 7abd1 „ciosem w1br JJąre1 p 1ę 
śo mnisi z klasztoru Shaol.n Była to zems a za ujawnienie aJemnic kung fu O -
rektor krakowskiego Tea ru tazn1a Nowa 12 lipca wy1 u szyi z ar vstam1 na wy rawę 
śladami .egendy kung-Fu Podróz do Ho gkongu (s1eC1L1by s ud1a 1lrnowe o Go1den 
Harvest) Shaol n , Pekinu to częst proJektu WeJśc1e Sfllok Trailer' F1na1ern :.ięJ L 1e 
spektak P em1era 22 września w nowohuck1e1 Łaźni. 

Podczas dwóch tygodni w Lras1e Jan 1 BlazeJ Peszkowie przechodzą intensywne re
ning1 Drogi W1 rujące; P ęści (styl walki opracowany przez ruce'a Lee - zorientowa
ny na szybki atak) Przekopują się pr1ez stosy plas 1ko vch t1gurek mistrza w Klubie 
Bruce'a Lee w Hongkongu . W połozoneJ na szczycie wzgórLa Jaskini Bodh1dharmy 
(który według legendy nauczył mnichów Shaolin sztuk walki) palą kadzidełka ro ogra
fuJą się w hongkońs 1eJ Alei Gwiazd, w1zytuJą słynne szkoły sz uk walki, wykoruJ . wy
czerpujące ćwiczenia w cieniu ys1ącletnich cisów Szydłowski relarJonuie w internecie 
(w w weisciesmoka com pl) szczegóły wyprawy, daJe praktycz11e porady Z Shaolin war-
a się targować, a pierwszego kontaktu naJlep1e1 szukać przez webmastera klasz· oru" 

tz em zaskakuje ich. gdy coś, ro miało budzić oczvszcza1ące dreszcze okaz J)e się 
tanim wab1k1em na turystów .Shaolin Zen Musie R1 uak - w1elk1e w1dow1sKo na gór 
sk1rn st ku z 500 ak ara 1. Nawet ~ztuczny ks1ęzyc zza gory wyc hodz1ł. latali ponad 
drzewam mn1s1, kozy zywe łaziły po scenie wybudowano g1gan yczni: pagody 1 Lam
ki tylko wszys ko bez smaku. z całym arsenałem kiczowatych · rodków". Tylko ':Za·· 
sem nie podziewanie CZUJ się, Jakby Jednak byli bohaterarn1 filmu Przyjazd de, Chin 
i kl z oru przypomnial im scenę z „WeJŚCla smoka" ( ) 

Artyśo coraz bardziej tracą ez wiarę w sens .życ.a jak rneus anneg przygo owania 
do walki' W Shaolin obserwowali trening c.hłopców w wieku 6 12 ,at .Niezwykła spraw
ność, dyscyplina z ,1ed neJ strony, z drugie. dosć b u alnie. Janek Peszek r 1e mógt pa rzec, 
1ak te dz1eoak1 s łaniają się a agach Doda kowym bodżcem dla 1nstru _ara były nasze 
kamery, widać. ze docisną/ chłopak · w. zeby zaimponować gościom z europy. Jak 1ę zo
rientowaliśmy - to czvm prędzej opuśolismy sa lę by chłopcy mogli złapać oddech" 

W czym właściwie biorą udział Jan 1 Błaże.1 Peszbwiee VI/ praduk 11 1nterne~owego po
radnika turystycznego dla f nów legend 7 Repor azu o komerCJahzacp mieJSC kultu"? 

~ Autorzy proiektu podkreślaJą, ze ich chińska droga ma chara kter osobisty. O;c1ec i sy ~-
w pólnie kon ron UJą się z mitem męzczyzny doskor.arego, p1ę nego WOJown1ka-filo- ~-

3 żofa , k óry osiągnął w'SZys ko umarł na tyle modo (33 lata), by pozostawić po sobie ~ 
legendę bez skazy Impregnowany na słabosć 1 starość plastikowy Bruce Lee spoglą- „ 
da w Hongkongu ze wszystkich witryn sk <>powych Gdyby nie zmari nagie w ·i973 r, ,if 
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wkró ce po zakonczeniu zdJęc do „WeJśCla smoka", miałby dz iś 71 lat Jego syn Bran
don zginął w 1993 r pas rzelony ~rzypadkowo na planie filmu „Kruk". 

Na kos.w I kach z w1zerunk1em Jana Peszka nie da się jeszcze zrobić wielkiego biznesu 
Ale dla środowiska teatralnego Jes t on dz1s obok Krystiana Lupy być moze. najwaz
nieJszym „mis rzem' .ojcem" i „nauczycielem' 

- Widzę go jako po!c;k1ego cacJyka rnów1 rezyser Michał Zadara, k óry wielokrotnie 
wspó pracował z Peszkiem i od p1ęou lat zbiera materiały do ksi zk1 o nim - Jego 
sposób nautzan1a uypom1na m1 tę właśn ie radyCJę Opow1eśc1 chasydów nigdy 
nie są w oczywisty sposób zabawn czy błyskotliwe, choć kons rukCJą przypominają 
częs o zar ILh treść nie UJawnra się iednak od początku, rzeba się umieć do niej 
samodzielnie dokopać . Przy Peszku człowiek ta kze musi się poważnie samodzielnie 
napracowac. ale efekt wynagradza wysiłek. 

Jan Peszek działał awangardzie I t 60. 1 70. Wielu artystów, kt -rych uczył w krakow
skiej PWST. od la powtarza, iak bardz zazdroscr mu pracow1tośc1, bezkompromrso
woścr, odwagi (. ) 

Nigdy 111e był koJarzony z w1ełk 1 m1 rolami filmowymi WydaJe się artys spoza czołówki, 
decydugcym się raczeJ na łobuzerskie ziałania niż na poważne role. Karierę teatralną 
zaczynał we Wrocławiu w spektaklach Jerzego Krasowskiego i Krystyny Skuszanki, współ
pracował tez z rocławską Pantomimą Łodzi występował u Dejmka i Grabowskiego 
W Starym Teatrze wspołpracował z \ ajdą, Lupą, Jarockim, Grzegorzewskim ( .) 

Ar yśc1 , których wychował, zazdroszczą mu wytrwałości w pakowaniu się w projekty 
„skaLane na nieLrozum1enie" 1 w zawierzaniu szalonym deb1u anlom Nawet gdy dub
binguje komiczne postaCt z kreskówek, znaJdUJe w nich coś szczególnego. O przeJęte; 
od Dus ina Hoffmana roli Mistrza S1fu w animowanej „Kung Fu Pandzie opowiada ł 
tak, Jak wielu studentów mogłoby rnow1ć o samym Peszku . ,Niby do przylulania dla 
małych dziewczynek, a ymtzasem Lo jest mis rz któr ma ogromną wiedzę i do
świadczenie Jego doskonałosc p lega na m, ze nie jest doskonały . Popełnia błę
dy, pewnych rzeczy nie iest ws anie przew1dz1eć Ale przyznaje się do ego 1 czasem 
w bardzo sł dk1, udzki, męsk i sposób się zawstydza" 

- Mam przeczuci , ze jesteśmy o krok od ego. by rozpoznać Jana Peszka nie jako fa
ceta. ale zjawisko - mówi Michał Zadara . 

A Błażej Peszek/ Wys ępUJe w wię kszości najlepszych produkcji Starego Teatru 
w Kraka 1e Współpracuje z ;cem i sios rą Marią Peszek, dysponu1e rzadko spotyka 
ną wśrod polskich aktorów sprawnością fizyczną 

"' '" 

Podróz OJCa 1 syna śladami innego OJCa 1 syna o dla artys ow okazJa na przy1rzenie się 
łączącej ich relacji, wyobrazen1om o męskości, walce 1 duchowe) per ekcjl Oo Krakovva 
powrócą 29 hpca Odm1en1en1' zy tyłka zmęczeni Uurnen urys ów, obolali od cio
sów w1bruJącą pięsc1ą' 

f r;igmcnt arll(blu ..il•J.b1 u1ąca p,~;ć Jana Pes :kd„ 

loanna ue«acze;·.1 

Gcl?Pta Wyborcza nr 174 
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Jan Peszek na chińskiej ziemi - jak Bruce Lee 

Pojechali, zeby przygotowywać się do spektaklu o słynnym Bruce LeE' - poczuć klimat. 
zrozum1et m1 , t: należć ślady Właśnie wróol1 - Jan Peszek, BłazeJ Pesze BartosL Siy
dłowsk1 Senior wcieli się w pas ać karateki Junior zagra Kruka, a Szydłowski wystawi 
sztukę w teatrze taznia Nowa 

Renata Radłowska: Co słychać w Chinach? 

Bartosz Szydłowski: Os atn10 bserwuJe się powazne z kl· ce 1 Jl 1 Jang A środek 
Państwa Środka uległ przemieszczeniu . Wszystkie e z1aw1ska związane są z wibru
jącą obecnością Jana 1 BłazeJa Peszków na chińskiej z1ern1. Łażniowa wyprawa śla
dami B1uce'a Lee odmienił nie ylko nas samych, ale poszerzyła w Chinach granice 
tołerancj1. 

R.R.: Ta wyprawa miała kilka celów - jakich? 

B.S.: Przede wszystkim Chiny przez ponad dwa tygodnie slały się planem filmowym 
opow1eśc1 o OJCU 1 synu O przy1aźni . rywal1zacJ1 , o odwiecznym Ius rzanym odb1c1u l 

~ 
sw1a a, który odchodzi, wobec tego, który nadchodzi. Ten fabularyLowany doku- ;;; 
rnent pokazerny w lis opadzie lub grudniu tego roku Wszystkn Jednak zaczęło się l 
ad spotkani nad drama em Mateusza Pak uły ,Wejście smoka Tra•ler' który ;est "" 
próbą zderzenia się z mitem Bruce'a Lee. W Hongkongu r al1 zowai1śmy sequele scen ~ 
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z „Wejśrta smoka', szukaliśmy oryginalnych planów. gd71e film kręcono . Zderzaliśmy 
nasze wyobrazen1a z rzeczyw1stośc1ą. odw1edz1l1śrny dom Brucp'a Lee wyspę Hana 
Nagrywaiiśmy wywiady z tymi, ktorzy go znali, 1 LI ymi, który m wydaje się, że podą
zają drogą rnałego smoka . Materia ów 7ebra11smy tak w1elP, że me zostaną wyłącznie 
uzyt w spektaklu . Planu1emy wystawę, chcemy wzbogaci( Ją o kum nty z czasów 
wielki go bo mu na sztuki walki ciekawego z1aw1ska soc1olog1cznego. k óre sporo 
mów o Polsce paczą ku la 80 

R.R .: Ile jest Bruce'a Lee w Chinach? 

B.S.: Kiedy pytasz ludzi z branzy filmowej oraz sz uk walki o Bruce'a Lee, wszyscy 
mówią o nim jako o w1elk1e 1nspiracj1, wwrz kims, kto wywar1 wpływ na ich zyc1e 
P dchodzę do takich wyzna n scPptyr zn1e Miałem wrazerne, ze fascynu1e ich nie 
yle Jego 1lozof1a u m1e1ętnośc1, ile po pros lu sukces, który osiągną! Lee zyl szybko, 

wsc1ekle i kro ko, na granity blefu . Wszyscy to wiedzą i wszystkim ten Jego upet 
sho mana 1mponuJe Nikomu nie przeszkad za to, ze świetna mu:, ula ura była nie 
tyle efekterr ćw1cze1\ ile naduzywan1a s erydów wyniszczaJącycr or gan1zm. Akcep
tuią Falszyw0ść show bo fascynuje 1Ch sku eczność Jego oddziaiywania na rzeczy
wis ość. Nik · nie wczyt u1e się w myśli f:3 ruce·a. nie 1est on wzorcem moralnym. nie 
szanuie s ię go za Jego m1strzos wo 

R.R. : Zawędrowaliście do klasztoru Shaolin„. 

B.S .: To była bardzie) żród owa część wyprawy Sm1alrsmv się , ze ,1edz1emy tam 
od k ryć ajemn1cę ciosu v; 1bruJące, p1ęśc W planie filmowym by! to świat Jana 
Peszka, z da la od krzykliwej popkultury, blizeJ harmon111 prawdziwej pracy nad 
swoim ciałem W rzeczyw1s ości . No róż, w p1Prwszym planie t lumy turystów. 
kiczowaty show, akrobatyczne popisy mnirhow de. str zępionej byle Jak przez 
didże1a muzy. :Znowu pieniądze . KonsternaC)a lednak kiedy sięgnę l 1smy poza 
ę fasadę. chooząc na szczyt gory L posągiem Bodh idharmy, uczestnicząc 

w porannych modłach . w koncu ćw i cząc kilka godzin dziennie. poczuliśmy inny 
puls tego mieJSCa Straul1śmy urys yczną politurę. zbl1zy liśm y si do miesz 
ańców ego św ątyrinego kompleksu ulegliśmy kl1matow1 bl1zszemu smut
ow1 rop1ków czy tez pow1eśc1 Conradowskich Miałem wrażenie, że w tym 
i<rzyczącym świecie coś się próbuje uchronić i szuka na ten schron sposobu 

il tego m1e1sca przyc ąga roznych w lóczęgów z całego świata, siadają wie
czorami, snują swoie h1stor1e kung- ru , demonstruJą Ciosy, a na ekra nach tele
wizorów w K aJpach puszczane są niekońc z ące się ba1k 1 o latających mnichach , 
s okach, ma pach 1 walce dobra ze złem Myślę. ze poczuliśmy się nagle 1ak 
zarnkn1ęc1 w szklanej kuli w1eczn1 chlopcy . . 
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R.R.: Przygotowywanie się do roli Bruce'a Lee to wysiłek fizyczny. Jak poradzili sobie 
panowie Peszkowie? 

B.S.: BlazeJ iak w pokoiu dz1ec1nnym sprzed 20 la -- I ensyf11<owaf tren1ng1, pona
gla młodego mnicha, aby szybCJeJ 1 w1 ce1 p azywaf Był a nakr ony. ze Jeden 
z c hinsk1ch adeptów kung tu zaprosi! go na sparmg BlazeJ pod1ąl r kii1A11C:ę 1 prawi 
znokJutowar przeciwnika Jan rzuc i! mnie na kolana swoią wyt waJosc1ą praw aśri 

1 dyscypliną Wszys~k1e te bardzo zawodowe cechy potrafi oołączyc z I zerr. twarte
go umysłu . który pozwalał 1u za rzymać się przv rozrzuconyfr nateracach na u 1cy 
1 robić f1kolk' z k1lkuletnim1 chłopakami 

R.R.: Jak to wszystko zaowocuje na scenie? 

B.S.: Nie tylko na cPnie, lecz tak7e w 1lm1e 1 na wystawie W kazdym z tycl1 mediów 
o oce naszeJ wypra y będ inne Nie , hcę zbyt wiele zdradzac n1 obiecywać Dw 
_,!owa· o spektaklu Tekst Maleu-;7a Paku·y prowadzi nas poprzez marzenia 1 chłopię
ce ascynacie do mrou1 ych 1 odw1erznych konfl1k ów OJC ee syn Jan nie będzie gr a· 
Bruce'a Lee jeden do Jedn ao On gra rzłow1eka, który akłada skórę idola Kradnie go 
swowmu synowi S1 gamy do św1atd męskie rywai1zacJ1 , siłowania się, 1ęzyka, który 
ogran icza nasz rozwój I iest św1ai:le twem Jakiegoś funtlarnentalnego braku, wyparcia 
częć,ci sa ego siebie. ~ogę równiez obiecać ze Jan zactPrnons ruJe c1oc, w1b1 ujący, 
BłazeJ pokona siły graw tacyJne 

frap,ri er•t W\fW•~a J Jan Peszek na ch1ńs~reJ zie· 1 • JJ~ Bruce ~e 

Renat Ra !owsk~ 
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Pasja bicia 

Tadeusz Nyczek: Jaśku, po co ci to? 

Jan Peszek: (o7 

T.N.: No to. Ten cały Bruce Lee. Przecież to głupstwo jakieś. 

J.P.: Uw1 lb1am głupstwa Za sze szukałe syluaCJI nie· ypowyc ypo e śmiertel 
riie mni nudziły PrLy olowała mnie do tego awangarda Scha terowska o. co my
śmy wl dy wyuynial1, dla w elu ludzi było g upstwem 

T.N.: Co ty opowiadasz? To były błyskotliwe, dotykające bardzo poważnych spraw 
teksty i niesłychanie nowatorski teatr. 

J.P.: No tak, ale . 

T.N.: Od blisko 40 lat wciąż z wielkim powodzeniem grasz Schafferowski „Scena
riusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego" i nie powiesz mi, 
że to głupstwo . A ten Bruce Lee to głupstwo . 

J.P .: 0 1. sw1at zm1er za do głu s wa . 

T.N.: I poważny artysta powinien zmierza( razem z nim? 

J.P.: Albo się Jest ak orem reagującym na rzeczywistość albo samemu udaje się głup
ka udając. ze wszystko ;est w porządku . 

T.N.: Reagujesz na głupstwo głupstwem? 

J.P.: Ni . Głupstwo jes t instrumentem. J śl 1 mówisz o tekście Pakuły, o Lemacie, 
Jakiego Lam dot ka, to w is 0C1e jeSI głupstwo , ale 1ako ma eria dowodowa, a nie 
J akośt sz uki Problemem „WeJśC1a smoka Trailera" JeS męskośc. I wszystko to. 
co mt;>zczyzni wyrab1aJą, zeby e1 męskośc i dowieść Kult cia ł a, cokolwiek kosz em 
kul u umysłu, doprowadził do sytuaCJ1 w któreJ męźczyźn i zak ladają fitness cl u 

"' "" 

by 1 inne siłownie, żeby zaimponować naibardzieJ bezmyślną częścią c;woJego Je
stestwa r zyli mięśniami Trudno o większe glupst> o. Nigdy nie rozumiałem kultu 
sztu k walki 1 n1espeCJalnie mnie to podn ieca, co nie znaczy, ze ob I< takiego fena- ~ 
menu, 1ak m b' ł Bruce Lee, mam przed• d z 1ć obOJĘ' r 1e. To Jest wazna część kul lury „ 
moJ go św ia a. bo o był pierwszy na aką skalę boha er zwyc1ęzc w µopkul urze. ~ 

' 

No i ofiara, patrząc na to, Jak skończył Jako człowiek. nagle 1 niespodziewanie Zgoda 
To nie 1est głupstwo Ten problem Bo tu przec1ez dodatkowo nie chodz o samego 
Bruce' a Lee. ylko o jego mi t w dz1sieJSZeJ Polsce. Sztuka Pa k uły obiera za temat ca 
sting do polskiego film u o Brusie Lee. gdzie zgtaszaią się rozn1 wariaci 1 nieudacznicy 
zafascynowani ym małym smokiem (. .) 

T.N.: No to podejdźmy do tego głupstwa-niegłupstwa trochę z innej strony. 
Co w takim właśnie przedsięwzięciu robi aktor Jan Peszek? Czyli jak się ma starszy, 
za przeproszeniem, pan do tego kulturysty o połowę lat przecież na filmach młod
szego? Nie mówiąc o różnicy w sprawności fizycznej , również za przeproszeniem . 

J.P.: Ja sob ie taki h pytań nie zauawałem Otrzymalern propozyqę od rezysera 
Bartosza Sz d!ow kiego, przeczytałem eks t. wcale nie ak JecJnoznacznv 1 rne tyl · 
ko ośm1eszaJący m ity kultury masowe1. który ocl ra7U zaakceptowałem - 1 tyle 
Pytasz, dlaczego ja Nie oszukuJmY się, oczy1-v 1śc1e tez zada łem sobie o py anie 
Ale gdyby to miał być młody, naprawdę św1etr1e wysportowany k or w dodat
ku znający sztuki walki, rzeczywistym bohaterem spektaklu s alby się zapewne 
Bruce Lee A tu nie c odz1 o Bruce·a Lee, tylko o ;ego mit. A m1 y d z 1alaJą ca ł

kiem nieprzew1dywalnie. Mogą się wc1el1ć zarówno N szpanu;ącego miodz1ana, 
Jak i sta rszego, nieco lysiejącego pana. Albo jakiegos innego popapranca jak 
to 1est w sztuce Pakul Ja - Jak postac dramatycz a. 1 uktor Jan Peszek -
przychodzę na cas ing przygo cwany, tamten Chińczyk naprawdę mnie fascynuje 
I w e ekc1e er cas 1ng wygi ywam Więc Jako Jan Peszek aktor r11e zadaję sobie 
py an1a. czy JeS em na to za stary, czy nie Moja pos ać r hce być Bruce' em I ee 
więc będę dla n11?J Bruce'em lee (. .) 

T.N .: Legenda o tobie jako fanatyku sprawności fizycznej krąży w środowisku od lat. 
Nie grałbyś swojego „Scenariusza„." tak długo, gdyby było inaczej . Więc może ten 
Bruce Lee to faktycznie coś więcej niż tylko kolejna ciekawa rola. 

J.P.: Przepraszam. ale 1ak ktoś mówi coś takiego, niech się 1 ie s odziewa. że zrobi 
to a mnie wrazen1 Trzymać ciało w Jako takieJ kondyCJI o Jest móJ zawodowy 
psi obowiązek 1 nie widzę w ym niczego nadzwyczajnego. A wracając d głów

nego tematu , powied z ia łem . że jeS em pas1onatem intuiCJonistą l<1edy dostałem 
sztukę Paku ły do czy tania. na pierwszy rzut ok prawie nic z tego nie rozumiałem 
Na dodatek sam Bruce Lee Jako en face t od b1c1a 1 łamania n1espeCJalnie mnie 
ascynował Dop iero kiedy wszedłem głęb i ej w tę postać, zobaczyłem . Jak .1est na- l 
Prawdę drama vczna Czło 1ek szamo ał :,1ę. miał swoją filo zofię zyc1ową. w koń " 

3 cu zginął nie byle Jak. ylko 1arnordowany prze;: ch1nsk mafię, ak pr;:ynaJmniej ~ 
głosi legenda Osobną sprawą było ze n1ęc1e s1 z prawdL 'wą f1zycznoś(1ą t e; roli ~. 
Trenuję na przy kład pod okiem Rober La Karpińs ki ego, który przyjaź ni się z Dianą, .~ 



córka chrzestną Bruce a. i z Lindą. Jego ZYJącą zoną. a akze z I dżm1 ćw1czący
m1 niegdyś z amym ee On ma specjalny glejt na E..iropę Wschodn ą na ucze
nie tego rodzaJ l l sz uk walk . 1ak1e uprawiril ru e Ja UPSZ ą s oczę z nrm walkę 
w spektaklu , xzyw1śc1e n eprawdz1wą , c.hot 1 tr')chę prawdziwą, bo po to mnre 
uczy . JPgCJ goscmny występ to taki bonus dla 1 own1 Gdybym kieovs rozumowo 
podsze l t ak1Pgo zadania, zy aJąc pierwszy raz sz ukę z miejsca mac.hnął 
Dym ręk . zeby 1111 nrt: zawracac głowy Ale dz1ęk 1ntu•cy1neJ zgodzie zetknąłem srę 
z czyms n1~zwyklym , dosw1adc.zen1em dla mrre nieprzep aconym Uc.Lę się inne
go refleksu , pew ych błyskawl(lnych od ruch · w, innego skupienia. Ciekawość rol r 
.ani tła się w p1ywa ną pasJ i nie tylko nie mam poczucia s raly czasu, al wręcz 

przern11n1e Odkąd codziennie ·w1czę, l"aczeJ 1ę JU Z w życiu poruszam, macze; 
reaguJę naczeJ działa nie · yl ' o 1 OJe c1a o. ale 1 mo u mysi ( .) 

T.N.: Ustaliliśmy, że „Wejście smoka. Trailer" właśnie ma na celu kompromitowa
nie czy demitologizowanie tych wszystkich kretyńskich mitów męskości . Przecież 

starszy pan przychodzący na polski casting do roli chińskiego karateki to śmiech 
na sali, co też już ustaliliśmy. Choćbyś nie wiem co robił, nie przekonasz widowni 
teatru Bartka Szydłowskiego, że coś takiego jest w ogóle do pomyślenia. 

J.P.: Zobaczymy, Lobauymy ÓJ mnich z Shaolmu powied ział, ze mam zada -
i Ale inną (I o owiem historię . Bylem kiedy~. awn temu, sw1adk1em pewne

go wydarzenia Jo by koncert Ady Rusow1u, moze parnię asz taką 01 osenk r kę 
I oto podczas 1e1 występu na estradę wtargnęła z widowni ko 1eta denlycznie 
Jak ona ubraria odepchnę! Ją r zacLęła kr zyczf:!f: do -1umu - Nre wierz( e ieJ Ja 
Jest rn Adą Rusowicz I 7 częła śpiewać - r entyczr1 Jak Ada Rusowicz. Z1 ob1to 
s i ę s raszne zam1eszan e ZE' pól muzyczny rne Mógł si~ połapać wszyscy stracili 
orientaq , kto jf' ki m N1esamow1te ' Niesa owite To się zd r zy ł naprawdę. 
we Wrocł wi Rzeczywislośc fałsz mogą się czasem zami 11° m!eJs am1. Mam 
nadzieję ze rus takiego zdarzy srę naszym spekt klu , tdk1e po 1eszarne ma e
rr i. Bo masz tam 1 mity, 1 med ia e 1ty tworzące . r te podw · J e re ac1e OJCOwsko
synowsk re, w końcu 1 to, czy Jestem zwyk yrn Jane Peszkiem, a rnoze iuz trochę 
Bruu"em Lee, skoro umiem niektóre te er wy y 1 wygrywam - bo na ~c e 11e wy 
grywam 1 - z prawdz wym m1-; r7em kung- f 1, zyłt moim na czycielern Rober em 
Sa 11 Bruce 1es tu przede wszys kim hasłem , które wywołuje tę rałą terna ykę 
prawdy I złudzeń. Takze wyzwal rolsk 1e kompleksy wobec świa a oglądanego 
główn ie w krnie . telew rLJ1. 

T.N.: Więc jednak satyra na durnego widza? "' "' 
~ 

J.P.: 1\11e a yra Próba zrot mrenJd Bo w ludziach utozsam1a1ącyrh się , nawet po- ~· 
kracznre · m1eszn1e, z 1dolam1 kultury masowej , JeS coś wręcej rnz prymr ywna ~ 

emoCJonalność. Skoro żyjemy wśród nich, próbujmy zrozumieć. ja ich nie oceniam, 
więc nie wyśmiewam . Wchodzę jako aktor w ich skórę, na chwilę jestem nimi. Są, 
jacy s " . mają do tego pra o. ( ) 

T.N.: Chadzasz na filmy walki? Wiesz, Chuck Norris, Steven Seagal. To w końcu wiel
ka kraina w całym pejzażu medialnym. 

J.P.: Nie Nie chadzałem 1 nie chadzam Owszem. przyglądałem się Stevenowi Se
agalow1, zeby zrozumieć jak ws a! użyty w inneJ sztuce Pakuły, ktorą dwa lata 
te u wyreżyserowa!em we Wroc lawiu, nazywała się .Sło O Słowack1m , czy raczej 

demitologizacji mitu Słowackiego. Ale generalni mnie o nie wciqga Tak. We1sc1e 
smoka · swego czasu 1działern . kazdy chyba w1dz1ar, to były same paczą k1 takiego 
kina. Nawet doś - dokładrne ten film pamiętam I Bruce Lee zrobił na mnre wrazen1P 
N1ezwyklą koncentracJą, pasJą Tu mnie J akoś z nim ł czy ObaJ po swojemu pas10-
nuJemy srę ym, co robimy 

T.N.: A te przecudne, chińskie niestety, filmy w rodzaju „ Przyczajony tygrys, ukryty 
smok" czy „Dom latających sztyletów"? 

J.P .: Kino oparte na trickach Lotalnie mnie nre b1 rz 

T.N.: Ależ tricki to tylko rzecz dodana! Oni naprawdę fenomenalnie władają tam 
bronią, w dodatku bardzo różną, to nie tylko bicie po mordzie i łamanie kończyn . 

J.P.: Ja wiem, ja wrern Oni muszą naprawdę bardzo wrele umieć, ale Jack1e Chan7 

T.N.: Przecież on cuda absolutne wyczynia, choć to czysta komercja amerykańska . 

Jako wyznawca perfekcji zawodowej powinieneś to docenić . 

J.P.: W gabinecie figur woskowych w Hongkongu za sfolografowarne Jackreg Cha
na się płaci Dodatkowo za sfotografowanie się z nim A Bruce Lee JeS za darmo 
Wyrzucony na z wnątrz , stoi sobie przed weJ~C1ern i mozesz go sobre oglądać albo 
1 macać do woli Kiepsko z Bruce'em Lee w c.h1ńsk1eJ pam1ęc1 N1esamow1te Może 
dla ego, ze Jednak nalezał bardziej d kultury amerykańskie) niż rhińskieJ 1 przez 
ę amerykańską trafił do Polski. Jego popularność tu jes naprawdę niezwykla 

Mój syn pow1es1! sobie plak l 7 Bruce'em, bez przerwy guzreś yświetla srę Jego ~ 

filmy, „We1scie smo ka" znajdziesz co eh rla na rożnych kanał eh telewrzyJnych ~· 
Młode pokolenie, pozbawione wi lu dawnych. wysokich autorytetów, próbuJe ich ;;;· 

~~.3 szukać w na1łatwieJ dostępneJ kultur ze masowej Szuka, bo człowiek śpi spokojrne. : 
kredy ma wzorce Za naszych czasów oglądało się 1 przezywalo ..S1ódm pieczęć", "' 
.,V1rid1anę" 1 „Anioła zagłady", bo zadnych Bruce'ów Lee nie było W efekcie ja Ju ż ~ 



1es em, J k ·wiłem. dosyć n1eczuly na e wszystkie rzu y 1 ciosy z półobrotu Ale 
ro z m1em ych, l< t órzy w akim kara ece widz swojego idola . I s aram się zagrać 

go Ja ~ aJ lep1eJ, bo wiem, co to dla nicri znaczv 

T.N .: W Stanach każdy chce być Elvisem Presleyem, a w Polsce Bruce'em Lee? Aż tak? 

J.P.: Ni wiem. cz az ak Al taką do-;, ałem role 1 w iem, z mus?ę ją zagrac dobrze 
łaśn1 dla tych. k órz.y k bardz Lhc1el1by Bruce em być 

lr~gmer t ,''.\'""il~ 

TadeusL Nycze• 

Prz<>krÓJ .1r 36 

05 09-2011 



MATEUSZ PAKUŁA 
urodzony w ch ińs kim roku dzika, w dniu jego 6. urodzin Aneta Kręglicka zdobyła w Hongkongu 
tytuł Miss World . Według starochiń skie1 tradycji jego imię oznacza Ten, który niesie świat . Młody 

gniewny dramatopisarz 1 dramaturg, m1łośn1k kina w sali teatralnej (i odwrotnie). Twórca pierw
szego w histo rii polskiej literatury dramatu o karate i kung-

-fu . Za kanwę tego scenariusza posłużył mu legendarny 
cytat z fi lmu „Wejście smoka": - Może herbaty.? - Bardzo proszę. 
Lau reat licznych nagród, które przyjmuje z pokorą jako dary 
losu. Wśród swoich ulubionych bohaterów wymienia takich 
wirtuozów walki bronią białą, jak: Batman, Edward Nozyco
ręki, Tytus Andronikus, Zatoichi i Czarna Mamba. O pracy nad 
dramatem „Wejście smoka. Trailer" mówi: - Som film z Bruce'em 
Lee jako punkt startu to by/ pomysł Bartosza Szydłowskiego. No, ole 
Bartosz nieopatrznie dol mi wolną ręk~ i teraz ma zo swoje„. Więc po-
stanowiłem kopać tunele w rej płytkie; koluzy. 1a1 Mchal Zaw••• 

BARTOSZ SZYDŁOWSKI 
urodzony w chińskim roku małpy, młodszy zaledwie o 6 dni od „championa 
wszech czasów" Dariusza „Tigera" Michalczewskiego. Według staroc h iń

skiej tradycj i jego imię oznacza: Człowiek ognia. Wychowany w Nowej Hu
cie (Noue Jiu to, ch1ń. Hong Kong), Główny Łaziebny, promotor dobrej energii. 
Jako jedyny z całej ekipy wie, jakie jest 13. przykazanie Shaolin. Jego spek
tak le zwykle opisują pierwotny konfl ikt przeciwstawnych sil yin i yang oraz 
sposoby jego rozw i kłania na drodze wyrwanego serca, przy pomocy ciosów 
wibrującej p i ęści, m.in .: , ,Słowa boźe", „Wście klizna show", „Pokolenie por
no", ,,Krwawe wesele". Od lat trenuje wschodnie sz tuki walki, reprezentując 
poziom „nieprzeciętny" w dyscypl inach: tsang-geok (kopnięcie w bok), job-

-geok (boczne kopnięcie w dól) i liu -yum-geok (kopnięcie wznoszące w pa
chwinę). O swojej fascynacji Bruce' em mówi: - My jescefimy z tej samej gliny; air: 
trzeba do tego dojść, wykonać dużą procę, odpowiedzieć sobie poważnie, co to znaczy; 
żr: my z tej somr:j gliny jr:str:śmy 

MAŁGORZATA SZYDŁOWSKA 
urodzona w chińskim roku węża, w ósmą 

rocznicę uruchomienia w Chinach pierwszego kanału telewizyj
nego. Dzień urodzin dz ieli z brytyjskim bokserem Lennoxem Le
wisem. Według starochińskiej tradycji jej imię oznacza: Ta, która 
odkryła tajemnicę życia. Jedyna żeńska reprezentantka smoczej 
ekipy realizatorów „Wejścia smoka. T ra i I er", laureatka licznych 
nagród za nowatorstwo myś l i scenograficznej w projektach mul
timed ialnych. Projektuje spektakularne scenografie i kostiumy 
teatralne, zajmuje się grafiką i fotografią oraz tworzy widowiska 
plenerowe z użyciem ruchomych projekcji slajdowych, wyświe-

rot 1.1c.n•1htlm tHtJu 

tlanych na elementach architektury. Jej twórczość harmonii nie spaja elementy takich odłamów 
szkół buddyzmu chińskiego, jak: Szkoła Tej Oto Formy Jisu ong, Szko a Gromadzonych Wrażeń 
Shihon zong, Szkoła lluz;1 Przemian Huonhuo zong oraz Szkoła Kombinacj i Yuanhw zong, a śmiałe 

projekty wykorzystane w spektaklu (na które zu żyto m in 200 metrów ceownika stalowego 
zimnogiętego, podest ruchomy o napędz ie elektrycznym, 12 metrów kwadratowych gumy i ty
leż lateksu, rząd luster z pleksiglasu, 5 litrów sztucznej krwi latwospieralnej, dmuchany basen 
i lewą łyżwę w rozmiarze 32/chińskie 20,5) odwołują się bezpoś redn i o do nauczania starozyt 
nych mędrców wen: Yao, Shun, Yu 1 Zho u. ie ukrywa, ż e i n s p iracją dla stworzo nej przez n ią 

scenograf11 był cytat z f ilmu „Wejście smoka" Tu taj stym lujemycalkiem in nq potrzebę. Jes tem gotowy 
na wszys tko, co może się zdarzyć. 

DAWID KOZŁOWSKI 
urodzony w chińs kim roku węża, w 16. rocznicę pierwszej zawodowej 
walki bokserskiej Muhammada Alego. Według staroch i ńsk iej tradycji 
jego im ię oznacza: TM , który jr:ździ konno. Fotograf, VJ, twórca mu ltime
dialny .. dokumentalis ta krętej drogi nowohuckiego smoka . Jak sam przy
znaje, „Wejście smoka" pozostaje dla niego ciągłym źródłem inspiracj i. 
Gorliwie zgłębia buddyjsk ie nau ki Chan Shaolin Si i Oju Su Ku ng fu , gło
szące: „Dzięki ciężkiemu treningowi słabość staje s i ę siłą", dlat ego też 
nigdy nie rozstaje się z ok. 20 kilogram ami sprzętu -Aparat, ka ml."ro, cztr:ry 
obir:ktywy; fa/low focus, shoulder rig, handgrip, blendo, vir:wfinge1, stodycam, mi
kro fon, statyw, dwir: lampy led, laptop, dysk zewnętrzny; botr:rir:, korty pamięci„ 
Uff, no pewno o czymś zapomniałem . 

MARCEL CHYRZYŃSKI 
urodzony w c hi ńskim roku dzika, jego urodziny przy
padają w przeddzień urodzin Bruce'a Lee. Według 

staroch iń sk ie) t radycji jego imię oznacza: Ten, który 
idzie. Tworzy muzykę akustyczną, elektra-akustyczną 
i elektroniczną. Mult ii nst rumentalista, obecn ie z za
pałem buddyjskich mn ichów z Shaolin opanowuje grę 
na chińskim instrumenc ie Erh u, przy d źwiękach szcze
rego entuzjazmu swoich t rzech kotów: Maksi. Tiny 
i Safy. Jego ulubionym ch i ń skim kompozytorem jest 
Tan Dun. Marzy o współpracy ze swoirni m istrzami ki
nematografi i chińs ko- hongkońsk iej: Wang Kar Waiem 
i Zhangiem Yimou. Kiedy Bruce Lee powiedział kompo

zytorowi muzyki do filmu „Wejście smoka" Lalo Schifrinowi, ze jego misją jest zbu rzenie 4000 
tysięcy lat tradycji sztuk walk i zbudowanie wszystkiego od nowa, Sch1 rin odpow i ed zia ł mu, 
że ma taką samą misję z 2000-letnią tradycją muzyki europejskiej. Jak tw ierdzi Marcel Chy
rzyński : - Moim celem przy tworzeniu muzyki do . Wej5cio smoka. Trailer" jest zburzen ie 1000- letnieJ polskiej 
tradycji muzycznej. 



JAN PESZEK 
urodzony w chińskim roku małpy, w 49. rocznicę opatentowania kinematografu przez braci 
Lumiere. Według starochińskiej tradycji Jego imię oznacza: Ten, który zachęca i rozkazuje. Eksplo
rator rozstajnych dróg od drogi samuraja poprzez drogę Syriusza (Blacka) po drogę Smoczego 
Wojownika. M i łośnik i znawca kultury japoński ej, obecnie zgłęb i a tajn iki duchowośc i Państwa 

Środka. Koneser dobrej kuchni i jętek jednodniówek. Stworzył wybitne kreacje w kinie i teatrze 
(m.in.: „Żelaz na obroża", „Ostrze na ostrze", „Mutanc i", „Ziarno zroszone krwią", „Zemsta", „Cel 
uświęca środki", „Nowe szaty cesarza", „Figo Fago", „Kung Fu Panda") W młodości planował 

zostać dentystą. Czy żałuje, że tak się nie 
stało' - Gdybym został dentystą, dziś bym był 
pewn ie znudzonym, jeżdzqcym na Bali emerytem. 
A tak za chwilę zostanę Bruce'em Lee. 

BŁAŻEJ PESZEK 
urodzony w chińskim roku psa, na dzień 
jego urodzin przypadają imieniny Achille
sa. Według starochińskiej tradycji jego I mię 

oznacza: Niespokojny mężczyzna. Zawodowy 
aktor-wojownik, na scenie zawsze ubó
stwiany, by wspomnieć ch oćby ro le: Apolla 
(boga gwałtownej śm ierci), Ajasa (najdziel
niejszego wojownika po Achil lesie), Parysa 
(który zabił Achillesa), Amfitriona (ojca He
raklesa) i Antychrysta (bez komentarza„.). 
Skoro powiedział jUZ wszystko w rolach 

na literę A, przyszedł czas na literę B - jak Brandon Lee. Po pracy trenuje kickboxing, a jego 
umiejętności pozwalają mu na przywdziewanie pasów w dowo lnych 9 wariantach kolorystycz
nych. Od lat bezkompromisowo podąza ścieżką smoka, wytyczoną przez Bruce'a Lee. Jak sam 
mówi: - Gdy pojawia się uczucie, nie przebieram w środkach. Postępuję wtedy wbrew wszelkim kulturowym 
normom i przykazaniom. Go~ bierze natura. 

TYMON TYMAŃSKI 
urodzony w chińskim roku małpy, w 122 rocznicę pierwsze-
go użycia narkozy do zabiegu usunięcia zęba. Według starochiń

skiej tradycj i jego imię oznacza Ten, który osądza Buddysta zen, miłośn ik 

wschodnich sztuk walki i kibic Lech ii Gdansk. Wszechstronny kompozytor, per
former, wydawca, lider (m 1n.: Miłość, Kury, Tymon i Trupy, Tymański Yass Ensem
ble, Tymon & The Transistors) Współautor najwybitn iejszego albumu yassowego 
o znamiennym tytule „Taniec smoka". Multiinstrumentalista- kiedy miał 7 lat, mama 
zapisała go na lekcje gitary 
klasycznej, 13 lat późni ej 

n abył stary kontrabas, dziś 
improwizuje na wszel
kiej maści instrumentach 
szarpanych (w tym chiń

skich) 1 nie tylko. Czuje się 
spadkobiercą kontrkultury 
hippisowskiej, punk roc
ka, rewolucji obyczajowej 
i filozofii Małego Smoka. 
Skromnie twierdzi: Jestem 
po pros tu megaparqbany. 
Obecnie pracuje nad bru
talnym musicalem patrio
tycznym „Polskie gówno", 
rozpoczynającym s ię cy
tatem z Tetmajera: Wolę 
polskie gówno w polu, niż fijolki w Neapolu. Śmiało deklaruje: Jestem jak najbardziej za tym, 
żeby teatr odświeżyć, świadom ie wychować społeczeństwo alternatywne, które wyb ierze chleb 
razowy nad bułeczkę, artystyczną jakość nad miałką papkę, dławiącą sit; w swoim własnym 
sosie. Budda zapłać 1 



MuayThai (boks taJski, boks syjamski) to narodowy tajski sport walki o tys i ąc l etniej tradycj i, 

nieodłącznie związany z historią i k ulturą tego kraJu , będący wizytówką Tajlandii na całym 

świecie. Najwi ę kszy nacisk kład z ie s ię w nim na walkę w klinczu z wykorzystaniem uderzeń 

łokc i ami i kolanam i. Wywodzi s i ę z umiejętnośc i walki wykorzystywanych na polu bitwy, by 

stać się bardziej śmie rcionośne niż broń, którą ów sposób wa lki zastąpił . MuayThai od zawsze 

Jest utożsamiane zarówno ze spo rtem, Jak i m ili tarnym sposobem walki o wyjątkowym eg

zotycznym uroku i tajemn i czości. MuayThai jest dla zawodników sprawdz ianem ducha walki 

1 sportem wiel kich cha rakterów. 

www.simonides.pl 

www.muaythai.pl 

Zawodnicy 

RAFAŁ SIMONIDES - zawodowy Mistrz Wor ld Muaythai Council, zdobywca 

Pucharu Europy, medalista Mistrzostw Świata, wielokrotny Mistrz Polski, 

Niemiec i Słowacji, zwycięzca turniejów 1 gal, m.in . w: Bangkoku, Hongkon

gu, Austral ii, Singapurze, Chinach i Kambodży. Jest jedynym Polakiem, który 

walczy według pradawnych zasad Muyboran, z rękami owiniętymi lnianymi 

sznurami zamiast rękawic. Trenował w tajskiej szkole sztuk walki Muaythai 

na wyspie Koh Samu1, jest pierwszym Polakiem, który walczył przed Królem 

Taj landii i 150 -tysięczną publicznością z okazji urodzin władcy, na placu Sa

nam Luang w Bangkoku. Odznaczony przez Ambasad ora Królestwa Tajlandii Jego EkselencJę 

Akrasida Amatayaku l za osiągn i ęc i a w dziedzinie Muaythai oraz promowan ie tajskiej kultury 

w Polsce. Jest ambasadorem Kampani i Muaythai Przeciw Narkotykom. 

BARTŁOMIEJ JUDA - Drugi wicemistrz Polski juniorów i w icemistrz Polski południowej seniorów 

w Karate Kyoku shin, mistrz Polski MuayThai 2011 w kategorii wagowej do 71 kg. 
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WUSHU jes t systemem kung- fu o jednym z najstarszych rodowodów. Nalezy do rodziny syste

mów określanych jako „zewnętrzne", tj . preferujących wykorzystanie kombinacj i siły fizycz nej, 

szybkości i dynam1k1 do pokonania przeciwnika Chi ńs k ie sztuki walki można zbiorczo ok reś l ić 

terminem WuShu, czyli sztuka wojenna, obecni e jednak termin WuShu jest powszechnie koja

rzony ze sportową odmianą kung- fu. Trening opiera s ię na starych systemach i formach, które 

wyrabiaJą mocne i stabilne pozycje, wzmacniają ręce i nogi oraz poprawiają koordynaqę rucho

wą niezbędną do nauczenia się sportowych od mian kung-fu stylów Changchuan.· Treningi pro

wadzone są z zachowaniem wytyczn ych chiński ch nauczycieli i są k o p ią t ren ingów w c hi ńsk i ch 

szkołac h Kung-fu I WuShu 

Krakowska Szkoła WuShu prowadzi tren ingi i zajęcia sportowe, jest członkiem Polskiego Związ 

ku Wushu. Jej zawodnicy by li uczestnikami programu telewizyjnego Mam Talent, gdzie w efek

towny sposób przyb li żyli tę sztukę walki sze rszej public zności. Występuj ą równ iez w fil mach 

i seria lach Jako kaskaderzy. 

www,ksws.pl 

www.pzwushu.pl 

Zawodnicy: 

Michał Adamowicz - prezes i załozyc iel sz koły, 7. zawodn ik na św1ec 1e, med alis ta Mistrzostw 

Europy, naJlepszy zawodn ik Wushu w Polsce, trener Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świ a 
ta Ju niorów w Singapurze. 

Michał Frosik - medal ista Mistrzostw Europy Junio rów, wielokro tny Mistrz Polski, c złonek Pol

skiej Reprezentacj i, student AWF Kraków. 

Kamil Zakrzewski - wielokrotny złoty medalista Mistrzostw Polski, c złonek Kadry Narodowej, 

student AWF Kraków . 
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Jeet Kune Do to kon cepcja t reningu szt uk walki stwo rzona przez Bruce'a Lee. Nazwa oznacza 

„drogę przechwytuj ącej p i ęści". System sugeruje odrzucen ie wszystkiego co zbędne i niep rak

tyczne. Każdy adept sztuki walki tworzy własne Jeet Kune Do na własny użytek. W JKD brak 

t radycyjnych pozycji , sposobu poruszania, brak skomplikowanych, z ł ożonych ruchów. To żywa 

sz tu ka walki, która zajmuje się tym, co dzieje s ię w danym momencie, uczy walki w parterze, 

stójce, zwarc iu, a ta kże przy wykorzystani u broni bi ał ej i każdego innego przedmiotu, który może 

w walce pomóc. Liczy s i ę „wykona nie zadan ia", cel, efekt ko ń cowy, najefektyw niejsz e wykorzy

stanie ludzkiego ciała. Rozwój psychiczny jest w Jeet Kune Do równie ważny jak rozwój f izyczny. 

WARRIOR - Szkoła Sztuk Walki Roberta Karpińskiego powstała w 2003 ro ku, należy do Pol skie

go Zrzes<enia Muaythai (którego Karp 1 ńsk1 Jest v-ce prezesem ds. klubów) Szkoła organizuje 

kursy, szkolenia, pokazy, seminaria krajowe i międzynarodowe oraz obozy szkoleniowe letnie 

i zimowe. Um o żliw i a także u d ział w zawodach wewn ęt rzn ych, krajowych i międzynarodowych. 

Zawodnicy szkoły zdobyli m iędzy innymi tytuły Mistrzów Polski i Mistrza Europy w Muaythai. 

Warrior nalezy także do MARTIAL ARTS RESEARCH SYSTEMS Rona Balickiego jako jedyny au

toryzowany przedstawiciel na Europę Wschod nią. Ws półp raca zaowocowała cykli cznymi od

wiedzinami Rona (oraz jego żony Diany Lee lnosanto - córk i chrzestnej Bruce'a Lee i có rk i Gu ru 

Dana I nosa n to - nauczyciela małego smoka) w Polsce, stwarzaj ą c uczestnikom niepowta rzalną 

możliwość obcowania 1 uczen ia się od „naj lepszych ". 

warrior.com.pl 

Robert Karpiński sztukami walki zajmuje się od 19 lat Posiada pańs twowe uprawn ienia in 

st ruktorskie i specjalizacje: inst ruktora sportu, rek reacji ruchowej, samoobrony oraz instruktora 

Muaythai i Jeet Kune Do, a także specjalizuje s ię w szkoleniu pracowników sł u ż b mundurowych. 

Pracuje Jako wykład owca w Elitarnym Studium Służb Och rony „Delta". Był menadzerem Repre

zentacji Polski na Mistrzostwach Europy na Łotwie oraz na Mistrzostwach Świata w Bangkoku. 
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AIKIDO oznacza doslown ie „d rogę do osiągnięc ia harmon ii duchowej". Jest uni kal ną j a pońską 

sz tuką walki, pows tałą na początku XX-go wieku w oparciu o Daito Ryu Jujutsu W Aikido nie 

stawiamy czoła przeciwnikowi - dązymy raczej do pr< ej ęc i a siły atakującego i wykorzystaniu 

jej przeciwko ni emu. A1kidoka potra fi przeciwstawi( się atakowi w sposób bolesn y i zdecydo

wany lub tak, by napastnik, nie doznawszy krzywdy, z ostał unieruchomiony i bezbronny. S i ła 

ataku jest bezpiecznie kierowana z dala od c iała I wykor<ys tana w wykonanym r<uc1e czy dźwi

gni . Aikido nie jest sportem ani formą współzawodnictwa , lecz wyrazem szacunku, współpra 
cy i przyjaźni międ zy ćwiczącym i. Filozofia Ai kido Jest n1erozerwaln1e związana z treningiem 

w dojo. Trening dostarcza wewnętrznego spokoju, który możemy przekazywać innym 

Kraków Aikikai-Polska zostało założone w 1995 roku . Kierunek rozwoju szkoły można wyra zić 

poprzez cytat: „najczystsza woda jest przy iródle" Jest jedn ą z najpręz niej rozwijających się 

szkól Aikido w Mało polsce. N1ezm1enn1e od ponad 10 lat ZilJęc1a odbywają s i ę na obiektach To

warzystwa Sportowego Wi sła, w kilku grupach o róznym stopniu zaawa nsowania, codziennie 

przez 12 miesięcy . Co roku na p rzełom i e li pca 1 s1erpn1a organ izowany Jest letni obóz Aikido oraz 

liczn e wyjazdy zagran iczne, a kilka razy w roku do Krakowa zieżd zaJ ą bardziej doświadaeni na

uczycie le. W czasie ki lkunastu lat dzia łalności szko ła prezentow ła Aikido na licznych pokazach, 

między innymi dla TVP Kraków oraz Muzeum Sztuki i Techniki Ja pońskiej M nggha. W szkole 

ćwi czą zarówno kobiety jak i męzczy ż n i , w wieku od lat 13. NaJstarsi stażem uczniowie s z koły 

wci ąż tren uj ą w Aikika i, c hoć niektórzy z nich prowadzą juz wł<1s ne dOJO. 

www.aik1do,krakow,pl 

Zawodnicy: 

Marcin Adamowicz - t renuje sztuki walki od 25 lat, posiada 2 Dan Aikid o. Trenuje równi ez Jujut

su, MuayThai i Shaolin Kung-fu . Występuje z powodzeniem w filmach i serialach jako kaskader 

(j ego s pecjalnością są upadki z wysokośc i i walka wręcz ) . 

Rafał Rospond - t rener wschodnich sz tuk walki, posiada 2 Dan A1k1do. Prowadzi s zkołę japoń

skiej sztuki w <1lki YAMATO DAMASH I w Zakopanem. 

Robert Łuczyński - od 7 lat trenuje Ai ido w szkole A1k1kai, uprawia również )Udo 

~ 

~-
;;· 

i 
"' 
~ 
~ 

o 
=> 

"' "' "' 



INTERIA!l!J 

DZIENNIK POLSKI 

STROER 
ou• of hOTl'le mffi. 

Ministerstwo 
Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego. 

Galeria 

Kazimierz 

<li)' 

[łl KJlRCHER® 

EDO FUSION ul. Miodowa 8 I Kraków I www.edosushi.pl 

z tym programem otrzymasz 20% rabatu na zamówienia w Edo Fusion. 
Promocja ważna do końca października 2011 roku. 




