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- Państwo wybaczą, że nie wypiję nawet kieliszka wina, ale wczoraj było Krystyny, czyli imieniny mojej 

małżonki - przywitał gości kokieteryjnie i... złożył polityczną deklarację. 

 

Daniel Olbrychski przedstawił bydgoskiej publiczności próbkę swojego talentu. Recytował prozę i poezję. Fot. Dariusz Bloch 

W niedzielę Daniel Olbrychski był kolejnym gościem w ramach cyklu „Artyści w Bohemie”, prowadzonym przez 

bydgoskiego reżysera i producenta, Józefa Herolda. Do sali, w której odbywało się spotkanie, wszedł uśmiechnięty i pełen 

wigoru. Nie korzystał z mikrofonu. („Bo byłby wstyd, gdyby aktor mojego pokroju do tak kameralnej widowni mówił z 

mikrofonem...” - powiedział czarująco). Ten, kto miał przyjemność obcować z tym aktorem wie, że nie są przesadzone 

pogłoski, jakoby miał żelazne zdrowie. Aż trudno uwierzyć, że ma 65 lat. 

- Miałem intensywny weekend. Państwo wybaczą, że nie wypiję nawet kieliszka wina, ale w piątek świętowaliśmy 

Krystyny, czyli imieniny mojej małżonki oraz moje spóźnione urodziny. A wczoraj dałem znać Komorowskiemu, że będę 

go wspierać w wyborach prezydenckich - powiedział na wstępie. 

Konto z setką ról 

Na znak poparcia wręczył zresztą marszałkowi wysłużone... ostrogi i buty do jazdy konnej. - To niezwykle wygodne 

obuwie towarzyszyło mi na wielu planach filmowych! Między innymi grałem w nich Tuhaj-beja w „Ogniem i mieczem”! - 

krzyknął zgromadzonym i po cichu przyznał, że najbardziej lubi luźne obuwie, które przed wejściem do domu zostawia 

(nawet zimą) na werandzie i natychmiast wskakuje w kapcie...  

Śledząc losy i biografię Daniela Olbrychskiego aż trudno uwierzyć, że zdołał tyle zagrać. Gdyby podliczyć wszystkie jego 

role filmowe, teatralne, serialowe zebrałoby się ich około dwieście... Z tego co najmniej połowa w obcych językach. - 

Chciałem być wielkim sportowcem. Mieszkałem niedaleko Pałacu Kultury i chodziłem tam codziennie na szermierkę. Tam 

rozgrywała się cała historia polskiego kina i polskich sław - powiedział w Bohemie. Jego przygoda z filmem rozpoczęła się, 

kiedy miał dziewiętnaście lat i był na pierwszym roku studiów aktorskich. Wtedy debiutował w filmie „Ranny w lesie” 

Janusza Nasfetera. Następny film - „Popioły”, nie tylko usunął ten debiut w cień, ale dał początek współpracy Daniela 

Olbrychskiego z Andrzejem Wajdą. O swoich przygodach na planach filmowych mógłby opowiadać bez końca. I tych 

polskich i zagranicznych. - Grałem w wielu produkcjach, których nawet nigdy nie widziałem - wyznał z rozbrajającą 

szczerością. Józef Herold nie omieszkał zapytać go o jeden z ostatnich filmów, amerykański „Salt”, w której towarzyszy 

pięknej Angelinie Jolie. - Zobowiązują mnie kontrakty, więc niewiele mogę powiedzieć. Tylko tyle, że gram człowieka 

chorego na raka krtani. Premiera odbędzie się w sierpniu. Wszyscy pytają, czy przyjedzie Angelina, a ja powiem tak: Jak 

ją zaproszą, to przyjedzie. 

 



Plastyczna twarz 

Mówi, że gdyby chciał, mógłby zostać reżyserem... - Podobno mam do tego dryg. Tylko czasu mi szkoda, bo musiałbym 

poświęcić na to dwa lata swojego życia - tłumaczy. Niedługo zagra Piłsudskiego w najnowszym filmie Jerzego Hoffmana. - 

Trzeba mi tylko zrobić krzaczaste brwi, bardziej zamaszysty nos, zlikwidować dołek w brodzie i dorobić wąsy. Kolor oczu 

podobno jest w porządku, tylko powinny być trochę szerzej rozstawione, ale to naprawdę niewiele. Mam bardzo 

plastyczną twarz - przekonuje. Wie, że znany jest ze swojej sympatii do Rosjan i wspomina rozmowę z Gorbaczowem. - 

Zdębiałem, jak do mnie zadzwonił w latach dziewięćdziesiątych. Powiedziałem, że Polacy są wdzięczni za to, że 

doprowadził do obrad Okrągłego Stołu i popełniłem okropną gafę. Zapytałem go, „a jak się ma pańska czarująca żona”. 

Na co odpowiedział „Dziękuję, stale nieżywa”. Było mi wstyd, bo wiem, jak bardzo przeżył tą śmierć - wspomina. 

Wojewódzki to gwiazda 

Opowiedział również o tym, jak przestał palić i pić. - Problemów z alkoholem nigdy nie miałem, bo dwieście pięćdziesiąt 

dni w roku jestem „w siodle”, a konie nie lubią zapachu alkoholu. Jednak kiedy odszedł Jan Paweł II na znak mojej żałoby 

przestałem pić w ogóle na dwa i pół roku - mówi. 

Papierosów nie pali do dziś, a jeśli wymaga tego rola, to sięga po tego w wersji „e”. Tak robi na przykład podczas 

przedstawienia „Zagraj to jeszcze raz, Sam” Woody’ego Allena, które niedawno wystawił Teatr 6 piętro Michała 

Żebrowskiego i Eugeniusza Korina w Pałacu Kultury i Nauki. Na planie towarzyszy mu Kuba Wojewódzki, o którym Daniel 

Olbrychski wypowiada się w samych superlatywach. - Mógł się nie sprawdzić. Mógł na przykład być niesłyszalny. Ale 

udowodnił, że posiada cechy prawdziwej gwiazdy. Czyli talent, osobowość, pracowitość i pokorę. 

Bydgoskiej publiczności prezentował również swoją biografię „Parę lat z głowy” i z właściwym dla siebie humorem 

wyjaśnił, dlaczego ją napisał. - Doskonale oddaje to jeden z moich ulubionych kawałów. Niewidomego jeźdźca konnego 

zapytano, czy weźmie udział w niezwykle trudnym wyścigu. Po czym on zastanowił się chwilę i powiedział. „Nie widzę 

przeszkód”. 

Nie wszyscy pamiętają, że wielki aktor ma w swoim życiorysie bydgoski rys. Pierwszy raz przyjechał do naszego miasta 

na słynną mszę 3 maja w 1981 roku, drugi raz w 1986 roku podczas kręcenia sceny do filmu „Bokser” w Hali Astoria. 

 


