
Prowadzę elektroniczny dziennik, 
w którym zapisuję z książek ważne 
dla mnie cytaty, albo fragmenty, które 
mnie inspirują. Ulubiony cytat zawsze 
mam ze sobą nie tylko mentalnie, ale 
podczas startów również fizycznie. 
„The world is mine” jest na moim stroju 
triathlonowym i rowerze, aby w ciężkich 
chwilach przypominać o moim kompasie.

Z jednej strony do startów i walki z samym sobą na zawodach motywuje mnie 
przesuwanie wewnętrznych granic i barier, a z drugiej – rodzina. Żona, a nade wszystko dwie 
małe córki. Zdaję sobie sprawę, ile czasu poświęciłem na treningi, więc wiem ile tym samym 
zabrałem im czasu beze mnie, którego już nie zwrócę. Dlatego na zawodach nie mogę zawieść 
przede wszystkim najbliższej rodziny. Zawsze sobie powtarzam, żeby nigdy, ale to przenigdy 
się nie poddać i zejść z trasy, nawet jakbym miał się czołgać. Do tej pory zawsze po potężnych 
kryzysach podczas startów, które są czymś permanentnym i tzw. myślach prostujących, 
czyli o poświęceniu mojej rodziny, działy się niewyobrażalne rzeczy – nagle organizm, zarówno 
pod względem fizycznym, jak i psychicznym, potrafił wrócić z czeluści.

Jestem fanem 
marek rodzinnych 
oraz jakości, którą 
dostarczają. Wyznaje 
zasadę, że lepiej mieć 
jedną rzecz będącą 
dziełem, niż kilka 
przeciętnych. Szalenie ważna jest dla mnie moda – jestem 
fanem angielskiej klasyki, od garderoby po samochody. 
Uwielbiam nienagannie skrojone garnitury, dobrej jakości 
krawaty, a także wszystkie dodatki, które wpływają na 
całość. Moda dojrzewała we mnie i stałem się bardzo 
świadomym jej odbiorcą. Od lat korzystam z usług 
jednego krawca. Niestety, żyjemy w czasach pauperyzacji 
mody kosztem trendów, wygody i komfortu. Więc pod 
tym względem idealnie pasowałbym do okresu XX-lecia 
międzywojennego, gdzie każdy mężczyzna, wykonując 
nawet pracę fizyczną, nakładał garnitur.

Czytam masę książek. Od lat mam 
zasadę, że co miesiąc kupuję co najmniej 
pięć o różnej tematyce: rozwój osobisty, np. 
Kahnemana czy Duhigga, a także Vetulaniego, 
dotyczące funkcjonowania organizmu 
człowieka, w szczególności mózgu. Lubię też 
biografie, od wyczynowych sportowców jak 
Kukuczka, Mesner, po osoby, które wywarły 
wpływ na dzieje ludzkości, np. Michał Anioł, 
Nikola Tesla, Winston Churchill. Alpiniści 
inspirują mnie z punktu widzenia poznania 
swojego organizmu w trakcie skrajnego 
wysiłku, a postacie typu Albert Einstein tym, 
by tworzyć i zawsze zadawać pytania, albo 
Sokrates – by kwestionować, zwłaszcza w tak 
skostniałej profesji jak prawo.

Jeśli czegoś się 
podejmuję, to staram 
się być jak najlepszy. 
Często rywalizuję w tym 
temacie z samym sobą, 
z moją wersją sprzed 
roku. Dotyczy to i życia 

zawodowego, i sportowego. Nie lubię strefy komfortu, więc 
i w biznesie wytyczam co roku nowe cele. Na dystansie pełnego 
Ironman (3,8 km pływania, 180 km roweru i 42 km biegu) 
wystartowałem po ponad roku po rozpoczęciu treningów 
i może nie była to rozważna decyzja, ale już w czwartym roku 
trenowania mam zaliczone starty w prestiżowych, zagranicznych 
imprezach, co zaowocowało osiągnięciem czasów na zawodach 
poniżej tzw. magicznej bariery 10 godzin – dystans Ironman 
(rekord życiowy 9:33 h). W tym roku w federacji Ironamn plasuję 
się w gronie dwóch proc. najlepszych zawodników na świecie 
w kategorii wiekowej M35.

Lubię, gdy otaczająca mnie sztuka 
wycisza i pobudza do refleksji. Zdaję 
sobie sprawę, że do niej się dojrzewa. 
Ostatnio miałem okazję poznać Jana 
Pruskiego, który nie tylko tworzy 
fascynujące dzieła, ale jest przede 
wszystkim inspirującą postacią.
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specjalizującej się w sukcesji firm rodzinnych, triathlonista, członek kadry narodowej triathlonu
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