
MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO OLSZTYN-MAZURY
OLSZTYN-MAZURIA OFFICIAL AIRPORT MAGAZINE

FREE COPY
POBIERZ NA LOTNISKU

NR 11 | 2018 [17]

FILIP 
PŁAWIAK

Zbliż telefon i odczytaj film
 











PARTNERZY PARTNERS

10  STREFA VIP VIP ZONE 

Filip Pławiak: Nie każdą scenę trzeba wygrać.
Filip Pławiak: No need to win every scene.

26 RECENZJA REVIEW

Kamil Giedrys: Uczuciowe odchudzanie
Kamil Giedrys: Emotional diet

28  PODRÓŻE TRAVEL

Rzut beretem, czyli całkiem niedaleko
A beret’s throw away, or quite nearby

Nasz magazyn monitorowany jest przez Instytut Monitorowania Mediów

38  KUCHNIA CUISINE

Kasztany – smak jesieni
Chestnuts – a taste of autumn

46   MODA FASHION

The dreamer
The dreamer

58  FELIETON COLUMN

Wojciech Zawioła: Wybory jak mundial
Wojciech Zawioła: Elections like the World Cup

ZDJĘCIE NA OKŁADCE   
Dorota Czoch

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i materiałów 
redakcyjnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść 
nadesłanych ogłoszeń reklamowych. Redakcja zastrzega 
sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

WYDAWCA PUBLISHER 

ANYWHERE.PL
na licencji asz-reklama  
/ biuro@asz-reklama.eu

ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot
e-mail: biuro@anywhere.pl
tel.: 58 719 23 25; fax: 58 719 39 20
www.anywhere.pl

LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA
www.anywhere.pl
www.facebook.com/anywherepl
www.twitter.com/anywherepl
www.instagram.com/anywhere.pl/
www.linkedin.com/company/anywhere-pl

REDAKTOR PROWADZĄCY 
Olga Żarnasiek 

PROJEKT GRAFICZNY  
Alicja Rynkiewicz / szef działu graficznego
Julia Wójcik / grafik
Katarzyna Tomaszewska / grafik

TŁUMACZENIE  
Anna Jasińska,

WYDAWCA  
Marcin Ranuszkiewicz

WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA  
Paweł Durkiewicz, Maciej Bąk 

DZIAŁ REKLAMY   
Dagmara Zielińska, Katarzyna Świacka

WSPÓŁPRACA FOTOGRAFICZNA
Monika Szałek, Edyta Bartkiewicz, 
Tomasz Sagan, Hanna Jakóbczyk

NA ZLECENIE AT REQUEST
Port Lotniczy Olsztyn –  Mazury
Szymany 150, 12-100 Szczytno 
+48 89 544 34 34 
info@mazuryairport.pl
www.mazuryairport.pl

10

28

5846

W  N U M E R Z E  /  T H I S  I S S U E6 – 7

38

Magazyn zawiera materiały multimedialne, 
zbliż telefon do strony oznaczone aplikacją 

i odczytaj film.





8 – 9 W  N U M E R Z E  /  T H I S  I S S U E

ZD
JĘ

CI
A

: M
A

T.
 P

R
A

SO
W

E 
(1

), 
M

O
N

IK
A

 S
Z

A
ŁE

K
 (2

), 
ED

Y
TA

 B
A

R
T

K
IE

W
IC

Z 
(3

) ,
 M

O
N

IK
A

 S
Z

A
ŁE

K
, (

4)
, M

IC
H

A
Ł 

B
U

D
D

A
B

A
R

 (5
), 

M
O

N
IK

A
 S

Z
A

ŁE
K

(6
-9

), 
.H

A
N

N
A

 J
A

K
Ó

B
CZ

Y
K

(1
0)

. 

 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

Reżyser, scenarzysta, pisarz, 
dramaturg i dziennikarz. 
Autor największych polskich 
hitów komediowych w XXI w. 
W 2015 roku wydał bestsel-
lerową powieść „Chłopcy".

ENGLISH A director, screen-
writer, writer, playwright and 
journalist. The author of the 
biggest Polish comedy hits 
of the 21st century. In 2015, 
published his bestseller book 
entitled Chłopcy (Boys).

GRZEGORZ 
KAPLA

Żyje z pisania. A żyć 
z tego, co się lubi, to dar. 
Bardziej od pisania lubi tyl-
ko spotykać ludzi. No i lubi 
być w drodze, kupować 
płyty w sklepie z płytami 
a nie w sieci.

ENGLISH He lives by writing. 
And living by what you love 
is a gift. The only thing he 
likes more than writing is 
meeting other people. He 
also likes being on the road, 
buying albums in stores. 

RAFAŁ 
BRYNDAL

Satyryk, autor tekstów, 
dziennikarz, twórca zespołów 
kabaretowych, sztuk teatral-
nych oraz scenariuszy seriali. 
Pasjonat jazzu, golfa i hokeja.

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-
urnalist, founder of cabarets, 
playwright and screenwriter. 
A jazz, golf, and hockey 
enthusiast.

JERZY 
SCHEJBAL

Odtwórca wybitnych ról 
filmowych i teatralnych, 
a także pedagog od 
wielu lat kształcący 
nowe pokolenia polskich 
aktorów.

ENGLISH He has 
portrayed outstanding 
film and theatre roles. 
For many years, he has 
been teaching new gen-
erations of Polish actors.

MICHAŁ 
FIGURSKI

Od 45 lat gada jak najęty, od 
25 najczęściej do radiowego 
mikrofonu, czasami z dość 
skandalicznym skutkiem. 
Życiowe motto: „Staczać się 
trzeba powoli, żeby starczyło 
na całe życie”. 

ENGLISH A non-stop talker 
for 45 years; mostly talking 
to the radio microphone 
for 25 years, sometimes 
with a scandalous outcome. 
His life motto is: 'Go down 
slowly to have enough for all 
your life.'

JAKUB
MILSZEWSKI

Marudzi, poprawia, kłóci się. 
Sam już nie wie, czy woli pi-
sać o muzyce, turystyce, czy 
jedzeniu, więc pisze o czym 
akurat trzeba. Połowa 
duetu stojącego za książką 
„Gastrobanda”.

ENGLISH He grumbles, 
corrects, argues. No longer 
knows, if he prefers to write 
about music, tourism, or 
cuisine, so he writes about 
anything what is needed in 
a moment. Half of a duo be-
hind a "Gastrobanda" book. 

RAFAŁ
RUTKOWSKI

Aktor, dyrektor artystyc-
zny „Teatru Montownia”. 
Specjalista od one-man 
show i stand-upów. 
Słowem pisanym para 
się rzadko, ale za to 
długodystansowo. 

ENGLISH An actor and 
the Artistic Director of the 
Montownia Theatre. A spe-
cialist in one man shows 
and stand-up comedy. To 
him, writing is an occasion-
al but long-term activity. 

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

Kobieta-dynamit. Dziennikar-
ka i prezenterka telewizy-
jna, trener autoprezentacji 
i rozwoju osobistego. 
Aktywnie działa na rzecz 
kobiet w biznesie.

ENGLISH A dynamite wom-
an. A journalist and television 
presenter, self-presentation 
and personal development 
coach. She actively promotes 
women in business.

PAWEŁ 
DURKIEWICZ

Kochający mąż, ojciec i re-
daktor. Nocami ogląda ligę 
NBA, a w dzień zwalcza 
wszelkie problemy siłą 
spokoju.

ENGLISH A loving husband, 
father and editor. He 
watches NBA League at 
night and overcomes all 
difficulties with the power 
of calm during the day.

WOJTEK 
KALARUS

Aktor teatralny, filmowy 
i telewizyjny. Reżyser, fe-
lietonista. Związany z No-
wym Teatrem Krzysztofa 
Warlikowskiego.

ENGLISH A theatre, film 
and TV actor. A director 
and columnist. Actor in 
Krzysztof Warlikowski's 
Nowy Teatr.
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CEZARY 
ŁAZAREWICZ

Lat 52, pochodzi z Darło-
wa. Pracował m.in. w Ga-
zecie Wyborczej, Polityce, 
Przekroju. Od dwóch lat 
bezrobotny. Zajmuje się 
pisaniem reportaży.

ENGLISH Aged 52, 
comes from Darłowo. He 
has worked for, among 
others, Gazeta Wybor-
cza, Polityka, Przekrój. 
Currently unemployed 
for two years. He writes 
reportage.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

Od 2012 roku pracuje 
w TVN24. W CV ma też 
„Gazetę Wyborczą” Polskie 
Radio PiK, Radio Gra, Polsat 
i Polsat News. Lubi kawę 
i rozmowy. Nie kończy na 
jednym pytaniu.

ENGLISH Has been working 
in TVN24 since 2012. She 
has also Gazeta Wyborcza, 
Polskie Radio PiK, Radio Gra, 
Polsat and Polsat News in 
her résumé. She likes coffee 
and conversations. She does 
not end on one question.

JAKUB 
FIREWICZ

Aktor "jeszcze" młodego 
pokolenia. Po latach wycze-
kiwania, że zagra Hamleta, 
z nudów "odkopał" Petera 
Sellersa i Monty Pythona 
i stwierdził, że jego miłością 
jest komedia. 

ENGLISH an actor of a ‘still’ 
young generation. After 
years of waiting to play 
Hamlet, out of boredom he 
‘dug out’ Peter Sellers and 
Monty Python and decided 
that his heart belonged to 
comedy. 

MAGDALENA
JUSZCZYK

Dziennikarka telewizyjna 
i radiowa, m.in. Radiowej 
Dwójki i TV Kino Polska. 
Lubi rowery z RFN-u, sty-
lowe motocykle wraz z ich 
jeźdźcami, a do szybowca 
wsiada na jedno zawołanie.

ENGLISH  A journalist, 
worked at Polish Radio 
„Dwójka" and Kino Polska TV. 
She likes bikes from old West 
Germany, stylish motorcy-
cles with their riders, and she 
gets onto a glider on cue.

OLGA
ŻARNASIEK

Dziennikarka polsko-ro-
syjskiego pochodzenia, 
Przez wiele lat związana 
z telewizją Biełsat jako 
prezenterka i wydawczy-
ni. Obecnie redaktorka 
prowadząca Anywhere.pl.

ENGLISH Journalist of 
Polish-Russian origin, For 
many years associat-
ed with Belsat TV as a 
presenter and editor. Cur-
rently the editor-in-chief 
at Anythwere.pl

ALEKSANDRA 
BUDKA

Wymarzyła sobie, że 
zawodowo będzie słuchać 
muzyki. Dziś nie tylko 
muzyki słucha, ale też o niej 
opowiada i pisze. Pasjonatka 
radia i klimatu retro, Od wielu 
lat związana z radiową Trójką.

ENGLISH Her dream was to 
listen to music professionally. 
Today, she not only listens 
to music, but also talks and 
writes about it. For many 
years, she's been involved 
with Polish Radio Three.

EDYTA
BARTKIEWICZ

Jest fotografem mody 
i lifestyle’u. Choć pocho-
dzi ze Szczecina, a pracuje 
w Warszawie, to w myślach 
nieustannie zwiedza cały 
świat. Lista jej marzeń to 
głównie podróże.

ENGLISH She is a pho-
tographer of fashion and 
lifestyle. Although she comes 
from Szczecin and works in 
Warsaw, she travels the world 
in her mind. Her bucket list is 
mostly about travelling.

TOMASZ 
SAGAN

Fotograf zafascynowany 
ruchomym obrazem. 
W robieniu zdjęć, podobnie 
jak w życiu, kieruje się 
dobrym smakiem.

ENGLISH A photographer 
fascinated by the moving 
image. He appreciates 
good taste in photography 
as well as in his life.

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

Dziennikarz Canal Plus 
Sport i prezenter wiado-
mości w TVN i TVN24. 
Zbzikowany na punkcie 
sportu, oszalały na 
punkcie muzyki. Wielbiciel 
twórczości z duszą.

ENGLISH He’s a reporter 
working for Canal Plus 
Sport and a news pre-
senter at TVN and TVN24. 
Crazy about sports and 
madly in love with music. 
A fan of creative works 
with a “soul.”

SYLWIA 
GUTOWSKA

Rozmawia, pisze, potem 
redaguje. Interesuje się 
kulturą wysoką, średnią 
i niską, bo jest prawdziwą 
(post)humanistką. 

ENGLISH She talks, writes 
and edits. She is interest-
ed in high, middlebrow 
and low culture because 
she is a true (post)
humanist. 
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Zbliż telefon i odczytaj film
 



. . . M O G Ę  WC H O D Z I Ć  W   RÓ Ż N E 
B U T Y,  M O G Ę  S TAWAĆ  S I Ę  RÓ Ż N Y M I 
L U D Ź M I  I   P R Z E Ż Y WAĆ  K I L K A  Ż YĆ 
W   J E D N Y M  –  T O  J E S T  S U P E R . 

N I E  K A Ż D Ą  S C E N Ę  T R Z E B A  W Y G R A Ć

Natychmiast po przekroczeniu progu naszego 
studia zakomunikowałeś, że nie lubisz wywiadów. 
Jest dla aktora pewną trudnością spotykanie się 
z dziennikarzami, którzy zamierzają grzebać w ich 
technikach pracy?
To kwestia indywidualna. Ja mam akurat tak, że lubię to, 
co robię, ale nie lubię o tym mówić. Nie lubię opowia-
dać, jak buduję rolę, jak ją przygotowuję. Wychodzę 
z założenia, że najważniejsze jest to, co widać na ekra-
nie. Nie chcę potem opowiadać, co chciałem osiągnąć, 
bo widz może odnajdować w tym coś innego, co też 
będzie w porządku.

To chyba w ogóle jest problem artystów-filmowców, 
reżyserów i innych twórców.
Owszem. Podoba mi się, że w  „Czerwonym pająku” 
Marcina Koszałki cała sieć interpretacji, dlaczego wy-
darzyło się to, co się wydarzyło, jest bardzo otwarta 
i widz może rozumieć film na mnóstwo różnych sposo-
bów. I to jest dla mnie fajne w kinie, lubię oglądać takie 
historie, w których sam mogę sobie coś dopowiedzieć.

Zanim, jak w „Czerwonym pająku”, wszedłeś 
w krainę mroku, grałeś zupełnie inne postaci. 
Przypomnijmy chociażby sympatycznego słonecznego 
chłopca z blond lokami z „Biletu na Księżyc” Jacka 
Bromskiego. Chcesz mieszać te światy, a w nich 
rozmaicie wykorzystywać swoje warunki?
Chcę! Dla mnie właśnie to jest najciekawsze w moim 
zawodzie: mogę wchodzić w różne buty, mogę stawać 
się różnymi ludźmi i przeżywać kilka żyć w jednym – 
to jest super. Im bardziej różnorodne są moje postaci, 
tym większe stanowią dla mnie wyzwanie. Dobrze się 
czuję w mroczniejszych rolach, ale lubię też pojawić się 
w pozytywnej aurze, z szerszym uśmiechem – „Bilet na 
Księżyc” był okazją do tego. Po tym filmie trochę się na-
wet bałem, że zostanę w jakiejś szufladzie bez szans na 
wkraczanie w mroczne światy, ale na szczęście od razu 
trafił się „Czerwony pająk”.

„Prosta historia o morderstwie” Arkadiusza Jakubika to 
też kraina mroku i tajemnicy. Rodzi się pytanie, czy nie 
zostaniesz do niej już na dobre przyporządkowany?
Nie boję się tego. W tzw. międzyczasie pojawiły się „Listy 
do M. 3”, które z mrokiem mają niewiele wspólnego.

Dziwiłam się, że zagrałeś w tej produkcji.
Właśnie po to to zrobiłem, żebyś się dziwiła! Fajnie od 
czasu do czasu pokazać się z zupełnie innej strony, a tam 
miałem taką szansę. Zagrałem sympatycznego, uśmiech-

niętego weterynarza. I chciałem rozjaśnić ten mrok, któ-
ry się wcześniej w moich filmach pojawiał.

Rozmawiamy o pierwszej dużej roli w kinie, na 
wielkim ekranie, ale wcześniej grywałeś w serialach, 
epizody w filmach...
Była to ogromna radość, kiedy po czwartym roku stu-
diów od razu w wakacje mogłem zagrać jedną z głów-
nych ról w filmie. Przedstawiono mi scenariusz „Biletu 
na Księżyc” i zachwycony starałem się zagrać jak najle-
piej. A później, przy każdej kolejnej propozycji, rozwa-
żałem – chcę to robić, czy też nie. Nie jest jednak tak, 
że mam już ogromny wybór i mogę przebierać w ofer-
tach. Na początku myślałem, że jeśli zagra się główną 
rolę w filmie, to wszystkie drzwi będą już otwarte, ale 
tak nie jest. Na szczęście od razu po zdjęciach udało mi 
się dostać rolę u Marcina Koszałki. Później pojawiały 
się jakieś propozycje i kiedy przed castingiem bardzo 
chciałem zagrać w danym filmie (wiedząc, o czym ma 
on być i będąc tym mocno zainteresowanym), robiłem 
wszystko, żeby rolę otrzymać. I zauważyłem pewną 
prawidłowość: jeśli się czegoś bardzo, bardzo chce, to 
wtedy szanse są dużo większe. Jeżeli człowiek nie do 
końca wyobraża sobie siebie w danej postaci, to często 
nie udaje się wygrać castingu.

Samospełniająca się przepowiednia?
Trochę tak. Odporność psychiczna jest chyba jedną 
z najważniejszych cech, jaką powinien mieć aktor. Cały 
czas jesteśmy oceniani, są nam przypinane jakieś łatki 
i na żadnym etapie nie możemy sobie powiedzieć: te-
raz jestem już nietykalny i zawsze będę miał co grać. 
To tak nie działa.

Chyba od dawna wiesz o sobie, że jesteś psychicznie 
bardzo silny?
Jestem. W tej pracy dużo bawimy się naszą psychiką. 
Budzenie w sobie emocji, które u granego przez nas 
bohatera mogą prowadzić do przemocy czy nienawi-
ści, albo do tego, że chce on kogoś zabić – to są tema-
ty, których wolimy nie dotykać w normalnym życiu. 
A my, aktorzy, mamy przyzwolenie, by się tym „ba-
wić”. Ale trzeba też to umieć robić, a także się od tego 
odciąć. W tej pracy można też podróżować – gdy się 
wejdzie w kostium, w scenografię, powstaje wrażenie, 
że się wsiadło w wehikuł czasu.

W „Czerwonym pająku” ta podróż się udała, 
zwłaszcza że Marcin Koszałka jako wyśmienity 
operator umiał potraktować cię jako element 
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była z jednej strony baza, czyli proza Vincenta Seve  rskie-
go, a z drugiej – filmowcy: reżyserzy Leszek Dawid i Jan 
P. Matuszyński, operatorzy Piotr Sobociński i Kacper 
Fertacz, a także cała ekipa aktorska. [m.in.: Grzegorz 
Damięcki, Agnieszka Grochowska, Sylwia Juszczak, 
Andrzej Seweryn, Wojciech Żołądkowicz, Synnøve 
Macody Lund – przyp. M.J.]

Zdjęcia w serialu „Nielegalni” robią na mnie wrażenie, 
a ty odnalazłeś się w tym obrazie idealnie.
Cieszę się bardzo. Widziałem dopiero dwa odcinki, z cie-
kawością czekam na kolejne.

Jestem zdania, że grana przez ciebie postać Olega 
Zubowa „Travisa” jest najmocniejszym punktem 
całej opowieści. A w serialu świetnie wypada twój 
spokój, tajemnica, umiejętność bycia trochę groźnym, 
nienazwanym, taką tykającą bombą. No i największy 
walor: język rosyjski. Kto cię go uczył?
Tomek Leszczyński, który studiował w Rosji i pracuje 
tam często. Przygotowywał mnie prawie dwa miesią-
ce. Jeśli chodzi o język, czułem się bardzo bezpiecz-
nie. Kiedy filmowaliśmy sceny po rosyjsku, Tomek 
zawsze był na planie, mogłem go o coś zapytać. W se-
rialu 60-70% kwestii wygłaszam po rosyjsku. I super 
jest to nowe doświadczenie grania w obcym języku. 
Rosyjskojęzyczni aktorzy byli bardzo otwarci, wspa-
niale się z nimi pracowało. Jedyny stres, jaki miałem 
w spotkaniach z nimi na planie, to właśnie kwestie 
językowe, nie chciałem być przez nich nierozumiany. 
Ale chwalili mnie, mówiąc „oczeń haraszo!”.

Miałeś swoje preferencje co do wyboru postaci granej 
w „Nielegalnych”?
Nie, otrzymałem propozycję zagrania tej konkretnej po-
staci. Dawała pole do popisu, byłem zachwycony tym, jak 
została napisana w scenariuszu. Andrzej Seweryn powie-
dział, że gdyby był młodszy, chciałby zagrać „Travisa”. 
Faktycznie trafił mi się temat wdzięczny do wykreowa-
nia. Kiedy mój bohater uruchamia w sobie świadomość 
oficera KGB, potrafi zachowywać się naturalnie i żyć ży-
ciem kogoś takiego. Jak powiedział Vincent Severski, 
bycie szpiegiem nie polega na stworzeniu sobie kilku 
twarzy, lecz kilku świadomości.

Szpieg jest zatem trochę jak aktor?
Trochę tak. Z tym że waga decyzji szpiegów jest o wiele 
większa niż waga decyzji aktorów. My możemy zagrać 
lepiej lub gorzej w lepszej lub gorszej produkcji, a u nich 
stawka jest dużo wyższa.

Jakiś recenzent z prasy światowej, opisując aktorstwo 
Filipa Pławiaka, zestawił twój wizerunek z dwoma 

wizualny świata stworzonego w opowieści. 
Wyglądasz jak wyjęty z tamtych czasów.
Marcin szukał chłopaka o ciemnych włosach i ciemnych 
oczach, a wszystko tak się potoczyło, że się nim stałem 
– ja, blondyn o niebieskich oczach. Super nam się współ-
pracowało! On na pewno jest dotknięty jakimś darem, to 
musi być geniusz. Świetne jest to, jak potrafi zarazić swo-
im podejściem do pracy.

Zatem chciałeś na planie u Koszałki skakać na 
główkę do basenu. Nie wiesz, jakie są zasady BHP?
Owszem, wiem, ale nie wiem, dlaczego takie są.

Chciałeś się popisać?
Sporo trenowaliśmy do tego filmu...

Lubisz aktywność, sport?
Lubię bardzo. Lubię też rywalizację, zdrową rywalizację.

W sporcie czy w zawodzie?
W moim przypadku rywalizacja sportowa przenosi się 
do zawodu. Chociażby w taki sposób, że zawsze chcę 
grać jak najlepiej. Rzadko jestem w stu procentach zado-
wolony. Jest w porządku, a ja chciałbym lepiej, coś bym 
poprawił, coś zmienił.

Z kim się ścigasz?
Z sobą samym. I najciekawsza jest dla mnie różnorodność. 
Nie chcę grać ról wyłącznie jednego rodzaju. Typem twar-
dziela – widać to na pierwszy rzut oka – nie jestem. Ale 
mogę twardziela zagrać. I trafiają mi się takie role, jak cho-
ciażby w „Nielegalnych”.

Jaki świat jest tam przedstawiony?
To świat niezwykle interesujący, świat szpiegów. Chyba 
każdego fascynują ich tajemnice. Nie bez powodu po-
wstaje na świecie tyle filmów o szpiegach. W Polsce kręci 
się ich niewiele. Wspaniale, że w końcu i u nas pojawia 
się serial szpiegowski.

Dlaczego tak nas to podnieca?
Chcemy dotknąć tego, czego nie znamy, co jest dla nas 
tajemnicze i ryzykowne.

W jakim stopniu CANAL+ ryzykuje, ekranizując 
bestsellerowe powieści Vincenta Severskiego, i ile 
w tej produkcji było twojego ryzyka?
Mojego ryzyka było niewiele.

A granie w języku rosyjskim?
To było wyzwanie! W pewnym sensie owszem, również 
ryzyko. Ale niebezpieczeństwo, że sama produkcja bę-
dzie nieudana, jawiło mi się jako znikome. Gwarancją 

T Y P E M  T WA R D Z I E L A  –  W I DAĆ  T O  N A 
P I E RW S Z Y  R Z U T  O K A  –  N I E  J E S T E M . 

A L E  M O G Ę  T WA R D Z I E L A  Z AG R AĆ . 
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PR ZED OBI EKT Y W EM 
A PA R ATU N I E CZ UJ Ę SI Ę 

KOM F ORTOWO, I NACZEJ N I Ż 
PR ZED K A M ER Ą. GDY KTOŚ 

ROBI M I ZDJ ĘCI A, M USI 
SI Ę ZA Z W YCZA J MOC NO 

NA PR ACOWAĆ, ŻEBY COŚ 
ZE M N I E W Y DOBYĆ.

nazwiskami: Edwarda Nortona i Ryana 
Goslinga. Co to wywołuje w twojej 
wyobraźni na tym etapie życia?
Ogromną radość. Tekst ukazał się w „The 
Hollywood Reporter”. Niby nikt nie chce 
być do nikogo porównywany, ale gdy jesteś 
zestawiany z Nortonem... Podziwiam go od 
„Lęku pierwotnego”, to jeden z moich ulu-
bionych aktorów. Ktoś wysłał mi ten arty-
kuł, byłem wtedy na planie „Wołynia” i po 
przeczytaniu nawet trochę się wzruszyłem.

Ten temat odwołuje nas też do sesji 
fotograficznej w Anywhere.pl. Być może 
autorka zdjęć, Dorota Czoch, również 
odnalazła te podobieństwa? Czy w takiej 
sesji fotograficznej masz coś do zagrania?
Przed obiektywem aparatu nie czuję się kom-
fortowo, inaczej niż przed kamerą. Gdy ktoś 
robi mi zdjęcia, musi się zazwyczaj mocno na-
pracować, żeby coś ze mnie wydobyć. Zanim 
uda się to osiągnąć, stresuję się i czuję jak to-
talne drewno.
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... N I E  K A Ż DĄ  S C E N Ę 
T R Z E BA  W YGR AĆ.  N A L E Ż Y 
M YŚ L E Ć  O   T Y M ,  C O  B Ę DZ I E 
L E P S Z E  DL A  H I S T OR I I...

Masz ranking swoich ról?
Nie mam. Wychodzę z założenia, że po za-
graniu każdej roli jakaś jej cząstka zostaje 
we mnie i buduje bagaż moich doświad-
czeń. Zbieram nie tylko własne doświad-
czenia, ale też doświadczenia moich boha-
terów. Korzystam z tej możliwości i w moim 
29-letnim życiu nazbierałem już więcej do-
świadczeń, niż by mi się udało, gdybym nie 
tworzył postaci w aktorstwie. Ich przeżycia 
w pewnym sensie stają się moimi.

W swojej pracy spotykałeś też 
tuzów zawodu. W „Prostej historii 
o morderstwie”, w której twoja rola była 
filarem filmu, miałeś fantastycznych 
partnerów, Andrzeja Chyrę i Kingę Preis. 
Oni są trochę za młodzi, żeby być twoimi 
mistrzami, ale może nauczyli cię czegoś?
Z całą pewnością dużo się od nich nauczyłem. 
W pracy z bardziej doświadczonymi i cenio-
nymi aktorami – a właściwie ze wszystkimi, 
z którymi się spotykam – staram się podpa-

trywać i uczyć, ile się da, wyciągać to, co naj-
lepsze. Z Kingą i z Andrzejem bardzo dobrze 
się dogadywaliśmy, a dzięki temu, jak mnie 
traktowali, nie czułem się przy nich malut-
ki. Była to partnerska współpraca. Świetnie 
pracowało się też z Arkiem Jakubikiem, któ-
ry wspaniale wszystkim zarządzał. Zawsze 
do takich spotkań podchodzę bardziej z en-
tuzjazmem niż z obawą, z im lepszym akto-
rem mam grać, tym bardziej się cieszę, tym 
większą mam frajdę i wyzwanie.

Już o tym mówiliśmy, że lubisz rywalizację.
Lubię, ale też zdaję sobie sprawę z tego, o czym 
czasami się zapomina: nie każdą scenę trzeba 
wygrać. Należy myśleć o tym, co będzie lepsze 
dla historii, nie można podchodzić do grania 
w taki sposób, że zawsze muszę coś udowod-
nić. Są sceny, w których grana przeze mnie po-
stać musi być słabsza i pod kątem rywalizacji 
muszę przegrać. Dla opowiadanej historii tak 
będzie lepiej. A ja jeszcze wam pokażę na przy-
kład sześć scen później.

Jestem zaskoczona tą refleksją u tak 
młodego człowieka. Na dobrą sprawę to jest 
doświadczenie życiowe. „Nie każdą scenę 
trzeba wygrać” – kto ci przekazał tę wiedzę?
Sam doszedłem do takiego wniosku. Może wy-
niosłem to też z domu, z wychowania, może 
z jakichś przeżyć, ale na pewno z dotychcza-
sowych doświadczeń zawodowych. Bywałem 
czasem świadkiem takich sytuacji w pracy, 
w których ktoś koniecznie chciał wygrać, a nie 
powinien, i ja to dostrzegałem. Nie moim zada-
niem jest przywoływanie odpowiednich zależ-
ności i proporcji na planie, to sprawa reżysera.

Jakim twórcą jest Wojciech Smarzowski? 
To ktoś, kto stawia aktora przed trudnymi 
dylematami, również zawodowymi?
Bardzo się ucieszyłem z szansy współpracy 
z Wojtkiem Smarzowskim przy „Wołyniu”. 
Nawet nie wiem, jak go określić... To jest tak 
łebski gość, że z każdego spotkania, nawet 
jeśli to tylko chwila z nim, można brać gar-
ściami. Cieszę się, że chwilę dla siebie w tym 
Wołyniu mieliśmy, niezwykle to dla mnie 
cenne i chciałbym więcej. Nawet gdyby za-
proponował mi stanie w trzecim planie…

Czyli to nie ty odmówiłeś mu udziału 
w filmie „Kler”?
Nie, nie ja. Do mnie nie dzwonił.

Wyobrażam sobie ciebie w koloratce...
Może będzie „Kler 2”?

Czarny humor. Skoro mowa o „Klerze”, 
myślisz, że kino może zmieniać 
rzeczywistość?
Mam taką nadzieję.  

N I E  K A Ż D Ą  S C E N Ę  T R Z E B A  W Y G R A Ć
ZAPRASZAMY DO OGLADANIA SERIALU
„Nielegalni” na antenie CANAL+ już 21 pażdziernika. Serial 

w reżyserii Leszka Dawida i Jana P. Matuszyńskiego został 
zrealizowany na podstawie powieści Vincenta V. Severskiego. 
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ENGLISH 

NO NEED TO WIN EVERY SCENE

Some directors see him as a cheerful blond man with a positive 
aura; others show him as a cold-blooded murdered. For a role, he’s 
ready to dive head first into a swimming pool or learn Russian 
in a few weeks. American critics see some resemblance to their 
brilliant actors in him, while he could appear in the early films of 
Krzysztof Kieślowski. He’s 29, utterly charming, professional, and 
eager to perform. Filip Pławiak has recently become a spy.

As soon as you entered our studio, you told us you 
don’t like interviews. Is it difficult for an actor to 
meet journalists who intend to dig in their technique 
and working methods?
It depends. I personally like what I do but I don’t like to 
talk about it. I don’t like to describe how I build a role 
or prepare myself for it. I believe that the most im-
portant thing is what we eventually see on the screen. 
I don’t want to explain what I wanted to achieve be-
cause the audience may construe my performance in 
a different way, which is also fine.

I guess all filmmakers, directors and other cinema 
artists have a problem with that.
They do, indeed. What I like about Marcin Koszałka’s 
‘Czerwony pająk’ is the fact that the network of interpre-
tations of what happened and why is very open, and the 
audience may understand the film in a number of different 
ways. That’s what’s great about cinema; I like to watch sto-
ries which I can construe in my own way.

Before you entered the world of darkness in ‘Czerwony 
pająk’, you played quite different characters. For 
example, a nice, sunny boy with blond hair in Jacek 
Bromski’s ‘Bilet na Księżyc’. Do you want to mix these 
worlds and use your skills in a variety of ways?
I do! That’s the most exciting thing about my profession: 
I can step into different shoes, become different people, 
and live several lives in one – that’s amazing. The more 
diverse my characters are, the greater the challenge. I feel 
good in dark roles, but I also like characters with a pos-
itive aura and a broad smile – like in ‘Bilet na Księżyc’. 
After that film, I was even a little afraid I would be at-
tached a label with no chance to enter dark worlds, but 
luckily, ‘Czerwony pająk’ came up soon.

Arkadiusz Jakubik’s ‘Prosta historia o morderstwie’ is 
also a world of darkness and mystery. So my question 
is whether you won’t be attached this label for good?
I’m not afraid of it. In the meantime, I appeared in ‘Listy do 
M. 3’, which has little to do with darkness.

I was surprised to see you in that production.
That’s why I did it, to surprise you. It’s great to show an-
other side from time to time, and that was a good chance. 
I played a nice, smiling vet. I wanted to lighten the dark-
ness of my other films.

We’re talking about your first big role in cinema, on 
the silver screen, but you’d appeared in TV shows and 
played some episodes in films before…

I was lucky to play one of the leading roles in a film on 
holidays right after the fourth year of my studies. I read 
the script of ‘Bilet na Księżyc’, I loved it and tried to do 
my best. Later, with every other job offer, I considered 
whether I wanted to do that or not. But it’s not so that 
I have plenty of other offers and I can pick and choose. 
At the beginning, I thought that a leading role in a film 
opens all doors, but I was wrong. Fortunately, after 
shooting, I got a role in Marcin Koszałka’s production. 
Later, I got some job offers, and when I really wanted 
to appear in some film (and I knew what it was going 
to be about and was excited about it), I did my best 
to get that role. And I noticed one thing: if you really 
want something, you stand a much better chance of 
getting it. When you can hardly imagine yourself in 
a given role, you will probably fail the audition.

A self-fulfilling prophecy?
Yes, a little. A positive mental attitude is probably one 
of the most important traits of an actor. We’re con-
stantly assessed and labelled; at no stage can we say 
that we’re safe and we’ll always get job offers. It doesn’t 
work that way.

You must have known for a long time that you’re very 
strong mentally?
Yes. In this profession, we play with our mind a lot. Let’s 
take, for example, arousing emotions that can lead our 
character to violence or hate or wanting to kill someone 
– people normally don't want to deal with it, while actors 
are allowed to ‘play’ with it. But you need to know how to 
do it and how to get some perspective. You can also travel 
in time – when you dress up, enter the world created on 
the set, it’s like a time machine.

You did it in ‘Czerwony pająk’, especially because 
Marcin Koszałka is a brilliant cameraman and was 
able to show you as a visual element of the world 
created in the story. You truly look like a person 
from those days.
Marcin was looking for a guy with dark hair and eyes, 
but in the end, he got me – with my blond hair and blue 
eyes. It was great to work together. He’s incredibly tal-
ented, he must be a genius. It’s also great how he can 
inspire others.

So you wanted to dive head first into a swimming pool 
on Koszałka's set. You don't know the Health and 
Safety rules?
I do, buy I don’t understand them.

You wanted to show up?
We trained a lot for this film…

Do you like physical activity, sports?
I do, a lot. I also like competition, healthy competition.

In sports or at work?
In my case, it’s sport competition at work. For example, 
I always try to do my best. I’m rarely fully satisfied. My 
performance may be okay, but I’d still like to do it better, 
to improve and change some parts.

N I E  K A Ż D Ą  S C E N Ę  T R Z E B A  W Y G R A Ć



you worked with fantastic actors, Andrzej 
Chyra and Kinga Preis. They’re a bit too 
young to be your role models, but perhaps 
you’ve learned something from them?
I’ve learned a lot, for sure. When I work 
with more experienced and appreciated 
actors – or actually, with all actors – I try 
to watch them and learn from them; take 
what’s best. I got on very well with Kinga 
and Andrzej, and they treated me as an 
equal and a partner. I also enjoyed working 
with Arek Jakubik, who managed every-
thing very well. I’m always more enthusias-
tic than concerned when it comes to such 
meetings; the better actor I work with, the 
more I enjoy it and feel motivated.

We’ve already established that you like 
competition.
I do, but I also remember what people often 
forget about: there’s no need to win every 
scene. You need to think what’s better for 
the story; you can’t try to prove something 
all the time. There are scenes in which my 
character needs to be weaker, and I need to 
lose. It’s better for the story. And I can show 
what I can do six scenes later.

I’m surprised to see such a young man 
think that way. It’s life wisdom. ‘There’s 
no need to win every scene’ – who 
taught you that?
I realised that myself. Perhaps I learned that 
at home – perhaps it’s my upbringing, experi-
ence – but for sure it's my professional expe-
rience. I sometimes saw that at work – some 
people wanted to win at all costs when they 
shouldn’t. It’s not up to me to create depen-
dencies and proportions on the set – it’s up 
to the director.

What kind of artist is Wojciech Smarzowski? 
Does he pose difficult dilemmas for actors, 
also professional ones?
I was lucky to work with Wojtek Smarzowski 
on ‘Wołyń’. I don’t even know how I shall de-
scribe him… He’s so brainy that every con-
versation and meeting with him is a source 
of sheer inspiration. I’m glad I met him on 
the set of ‘Wołyń’; it was a valuable expe-
rience, and I’d like some more. Even if he 
offered me a background role…

So you didn’t refuse him to appear in ‘Kler’?
No, I didn’t. He didn’t call me.

I imagine you in a clerical collar…
Perhaps he’ll make the sequel?

Black humour. As regards ‘Kler’, do you 
believe that cinema can change reality?
I hope so.  

With whom do you compete?
With myself. What matters to me is diversi-
ty. I don't want to play one kind of roles only. 
One glance is enough to know I’m not a type 
of tough guy. But I can play one. And I get 
such roles; for example, in ‘Nielegalni’.

What kind of world does it depict?
It’s a thrilling world, the world of spies. I guess 
that everyone is fascinated by their secrets. 
There’s a reason so many films about spies 
are made in the world. But there are few of 
them in Poland. It’s great that we finally have 
our own spy series.

Why is it so exciting?
We want to touch what we don’t know; what’s 
mysterious and risky.

How much does CANAL+ risk, adapting 
Vincent Severski’s bestsellers for the 
screen, and how much did you risk?
I didn’t risk much.

What about playing in Russian?
That was a challenge! Of course, it was also 
a risk to some extent. But there was little risk 
that the production would be unsuccessful. 
The guarantee was, on one hand, our basis, 
that is Vincent Severski’s prose, and, on the 
other hand, filmmakers: directors Leszek 
Dawid and Jan P. Matuszyński, cameramen 
Piotr Sobociński and Kacper Fertacz, as well 
as the cast [including Grzegorz Damięcki, 
Agnieszka Grochowska, Sylwia Juszczak, 
Andrzej Seweryn, Wojciech Żołądkowicz, 
Synnøve Macody Lund – M.J.’s note].

The shots for ‘Nielegalni’ are impressive, 
and you match the picture perfectly.
I’m glad to hear it. I’ve seen only two episodes 
so far, and I’m looking forward to watching 
the next ones.

I think that your character, Oleg Zubow 
‘Travis’, is the strongest point of the story. 
I also like your calmness, mystery, ability 
to be a bit dangerous, undefined, a bomb 
about to explode. And your greatest 
advantage, the Russian language. Who 
taught you to speak it?
Tomek Leszczyński, who studied in Russia 
and often works there. Preparations took al-
most two months. As regards the language, 
I felt selfassured. When we were shooting 
scenes in Russian, Tomek was always on the 
set, and I could ask him anything. 60–70% 
of my lines in the series are in Russian. And 
it’s a great, new experience to play in a for-
eign language. Russian-speaking actors 
were very open-minded, and it was great 
to work with them. My only concern on the 

set was related to communication; I wanted 
them to understand me. But they praised 
me; they said ‘oczeń haraszo!’

Did you have any preferences regarding 
the character you played in ‘Nielegalni’?
No; I  was offered this particular role. It 
opened up plenty of opportunities; I was de-
lighted with it. Andrzej Seweryn said that if 
he were younger, he’d like to play ‘Travis’. It 
was indeed a good subject to work on. When 
my character turns on his nature of a KGB 
officer, he can act in a natural way and live 
this life. Like Vincent Severski said, being 
a spy is not about creating several faces but 
several natures.

A spy is a little like an actor then?
Yes, a little. But the significance of spies’ 
decisions is much greater than of actors’ de-
cisions. We can give a better or worse perfor-
mance, appear in a better or worse produc-
tion, while their stake is usually much higher.

While describing your acting, some 
foreign critic compared you to two world-
famous actors: Edward Norton and Ryan 
Gosling. How do you feel about it at this 
stage of life?
I’m truly happy to hear that. The text was pub-
lished in ‘The Hollywood Reporter’. Nobody 
likes to be compared to others, but when 
you’re compared to Norton… I’ve admired 
him since his appearance in ‘Lęk pierwotny’ 
– it’s one of my favourite actors. Someone 
sent me that article; I was on the set of ‘Wołyń’ 
then, and I was truly moved when I read it.

This reminds me of your photoshoot for 
Anywhere.pl. Perhaps the photographer, 
Dorota Czoch, also saw these 
similarities? Do you have a role to play in 
a photoshoot?
I don't feel comfortable before a photo cam-
era; it’s different from a video camera. When 
someone takes my pictures, they must work 
a lot to get something out of me. Before that, 
I get stressed and feel as stiff as a board pot.

Do you have a ranking of your roles?
No, I don’t. I believe that after every role, 
some part of it stays within me and broad-
ens my experience. I collect my experiences 
as well as experiences of my friends. During 
29 years of my life, I’ve collected more ex-
periences than I would had I not developed 
characters as an actor. I take on their experi-
ences and feelings to some extent.

You’ve met stars of stage and screen in 
our life. In ‘Prosta historia o morderstwie’, 
where your role was a pillar of the film, 
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kość. I że trzeba wielkiej naiwności, by mnie-
mać, iż z bogami powstałymi z przemyślnych 
maszyn, będzie inaczej. 

ENGLISH

ON THE EVE OF THE BIRTH OF 
NEW GODS
GRZEGORZ LINDENBERG ‘LUDZKOŚĆ 
POPRAWIONA’, PUBLISHED BY OTWARTE, 
CRACOW 2018

What will happen to humanity? How to pre-
pare for changes produced by technology 
developing at a frantic pace? Will the world 
in the second half of 21st century be any-
thing like it is now? Grzegorz Lindenberg is try-
ing to answer these questions in his fascinating 
book ‘Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata 
zmienią świat, w którym żyjemy’. 

The book is divided into two parts. The 
first one, entitled ‘W roli półbogów’, is dedicat-
ed to, among others, rapid biotechnological 
progress, which allows DNA to be interfered 
with, as well as to CRISPR/Cas 9 mechanism, 
involving gene modification, which will allow 
genetic defects and disorders to be treated. 
It will also ensure constant regeneration of 
organisms and even, according to some re-
searchers, immortality. 

The second part of the book, entitled 
‘Inteligencja poprawiona’, is about research into 
the so-called artificial intelligence. Lindenberg 
compares it to the Neolithic Revolution: a peri-
od of our ancestors’ transition from a lifestyle of 
hunting and gathering to the one of agriculture 
and settlement, taking humanity to a much 
higher development level. 

Will it be possible for artificial intelligence 
to achieve the level of human intelligence? If 
yes, what will happen to people? 

Lindenberg describes the latest research 
into artificial intelligence and claims that AI 
will soon have much greater capacities than hu-
mans. But it will be completely different from 
human intelligence. People have cognitive, 
social and physiological needs, which fuel our 
actions, but what kind of motivation, needs and 
goals will an intelligent machine have? So far, 
nobody can imagine that. 

The price we need to pay for creating artifi-
cial intelligence is consent to its unpredictabili-
ty. When we allow it to reason in terms of causal 
relationships, we will also allow it to question 
everything, including our right to exist. 

We should also assume that with such huge 
intellectual capacities, AI will stimulate its own 
development. Therefore, it is no exaggeration to 
say that this will give it the capacity attributed 
to gods by religion and myths. And we perfectly 
know that gods like to try humans severely. It’s 
naive to think that gods originating from intelli-
gent machines will do otherwise. 

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg 
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów 
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron" 
i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach 
w kilkunastu krajach - jest również jedną 
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na 
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał 
bestsellerową powieść „Chłopcy".
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GRZEGORZ LINDENBERG „LUDZKOŚĆ 
POPRAWIONA”, WYD. OTWARTE, 
KRAKÓW 2018 

Co będzie z ludzkością już za chwilę? Jak 
się przygotować na zmiany, które wymusi 
rozwijająca się w szaleńczym tempie tech-
nologia? Czy świat w połowie XXI wieku bę-
dzie choć trochę przypominał ten, w któ-
rym żyjemy obecnie? O  tym wszystkim 
próbuje opowiedzieć Grzegorz Lindenberg 
w fascynującej książce „Ludzkość popra-
wiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, 
w którym żyjemy”. 

Autor dzieli swoją pracę na dwie części. 
W pierwszej, zatytułowanej „W roli półbo-
gów”, pisze o wielkim postępie biotechnolo-
gicznym, który już dziś pozwala na ingeren-
cję w DNA, m.in. o mechanizmie CRISPR/
Cas 9, który pozwala na modyfikację genów, 
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dzięki któremu można m.in. usuwać uszko-
dzenia i wady genetyczne. Dzięki niemu bę-
dzie można zapewniać organizmom nieusta-
jącą regenerację. Niektórzy badacze twierdzą, 
że również nieśmiertelność. 

Druga część książki, czyli „Inteligencja po-
prawiona” dotyczy prac nad tzw. sztuczną in-
teligencją (AI). Jej pojawienie się Lindenberg 
porównuje do rewolucji neolitycznej: czasów, 
które pozwoliły naszym przodkom przejść 
z etapu łowiecko-zbierackiego do osiadłego 
trybu rolników, wynosząc ludzkość na znacz-
nie wyższy poziom rozwoju. 

Czy sztuczna inteligencja będzie w stanie 
osiągnąć poziom inteligenci człowieka? A je-
śli tak, to jaki los spotka ludzi? 

Opisując stan najnowszych badań nad 
sztuczną inteligencją, Lindenberg uważa, że 
już wkrótce możliwości AI będą zdecydowa-
nie większe od naszych. Jednakże będzie do 
zupełnie odmienna inteligencja niż ludzka. 
Wszak ludzie mają potrzeby poznawcze, spo-
łeczne i fizjologiczne, które ich napędzają do 
działania, a jakie motywacje, potrzeby i cele 
będzie mieć inteligentna maszyna? Na razie 
nikt nie potrafi sobie tego wyobrazić. 

Ceną za tworzenie sztucznej inteligencji 
jest zgoda na jej nieprzewidywalność. Gdy 
damy jej możliwość rozumowania w katego-
riach przyczynowo-skutkowych, damy jej też 
możliwość kwestionowania wszystkiego, łącz-
nie z naszym prawem do istnienia. 

Należy również założyć, że mając potężne 
możliwości intelektualne, AI rozpocznie swój 
własny rozwój. Bez większej przesady można 
zatem powiedzieć, iż da to jej możliwości, 
które religie i mity przypisują dziś bogom. 
Wszelako z religii i mitów doskonale wiemy, 
że bogowie lubią ciężko doświadczać ludz-

W PRZEDDZIEŃ NARODZIN NOWYCH BOGÓW

CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA
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KAMIL 
GIEDRYS
 
Miłośnik komiksów, sztuki nowoczesnej 
i mieszanych sztuk walki, a w sekrecie prawnik. 
Uważa, że jeden obraz wart jest więcej niż 1000 
słów, a gdy dodamy do niego dymek z tekstem 
to nawet 1005. Postawił sobie za punkt honoru 
promowanie sztuki komiksowej, więc bądźcie tak 
mili i sięgnijcie po jeden.

aka jest miara bólu? Czy jedni lu-
dzie są predysponowani do większe-
go cierpienia, a inni zniosą każdą 

przeciwność losu bez mrugnięcia okiem? 
Podczas lektury komiksu „Jak schudnąć 30 kg. 
Prawdziwa historia miłosna” można zadać 
sobie pytanie o wymierność emocji, które 
wstrząsają ludźmi. Dlaczego czasem jeste-
śmy w stanie oszaleć z miłości, nawet tej 
wyimaginowanej?

Powieść graficzna Tomasza Pstrągowskiego 
i Macieja Pałki jest doskonałym materiałem 
na skandal. Prezentuje wstydliwy okres życia 
scenarzysty, gdy ten nawiązał cyberznajo-
mość z nastolatką poznaną w Internecie. Nie-
winna relacja blogera ze swoją fanką szybko 
przerodziła się w toksyczny pseudoromans 
spod znaku braku wzajemnego zrozumie-
nia i wykorzystywania drugiego człowieka do 
zaspokajania swoich potrzeb. Z jednej strony 
niedojrzały dwudziestoparolatek, zawieszo-
ny w wiecznym marazmie między popkul-
turą a wyzwaniami realnego życia. Z drugiej, 
szukająca kontaktu i zainteresowania niepeł-
noletnia dziewczyna. A wszystko rozgrywa-
jące się przy akompaniamencie katastrofy 

J

 
UCZUCIOWE ODCHUDZANIE

Smoleńskiej, nagich fotek i komunikatorów 
typu gadu gadu oraz tlen.

Album swym bezkompromisowym, au-
tobiograficznym stylem koresponduje z ko-
miksami takich twórców jak Joe Matt, Daniel 
Clowes, czy sam Robert Crumb. Można podzi-
wiać szczerość, z jaką scenarzysta prezentuje 
najbardziej intymne momenty swojego życia, 
ocierając się o emocjonalny ekshibicjonizm. 
Pstrągowski bezlitośnie obchodzi się ze swo-
ją przeszłością – manipulacje, nakłanianie 
do wysyłania nagich zdjęć, wieczne użala-
nie się nad swoim losem to tylko drobny wy-
cinek z przedstawionych faktów. Nastoletnia 
Małgosia nie jest jednak bezradnym obiektem 
westchnień, lecz świadomą swej przewagi 
uwodzicielką. W ostatecznym rozrachunku 
trudno darzyć sympatią aktorów tej polskiej, 
internetowej tragedii.

Maciej Pałka świetnie wczuł się w atmos-
ferę niespełnionego, ponurego romansu 
tworząc świat przypominający deszczowy 
weekend, podczas którego nic się nie chce. 
Abstrakcyjna, niedbała kreska podkreśla za-
gubienie postaci, a czytelnik odnosi wraże-
nie, że obcuje z pamiętnikiem spisanym na 
kolanie. Ostatecznie fabuła i rysunki zazę-
biają się w dość depresyjną i smutną historię.

„Jak schudnąć 30 kg. Prawdziwa histo-
ria miłosna” to dzieło trudne, kontrower-
syjne i zapewnienie oburzające dla dużego 
grona Polaków. Prawda w nim ukryta doty-
ka każdego z nas, kto przecież nie ma w so-
bie wad? Pewnie niektórzy przy lekturze 
skupią się tylko na budzącym zażenowanie 
romansie, jednak dla mnie to historia o na-
iwności, samotności oraz błędach popeł-
nianych z desperacji. 

ENGLISH

EMOTIONAL SLIMMING

What is the measure of pain? Are some pe-
ople prone to a greater suffering, while others 

will endure adversities without blinking an 
eye? Reading the comic „Jak schudnąć 30 
kg. Prawdziwa historia miłosna” (eng “How 
to lose 30 kg. True Love Story“) makes you 
ask yourself about the measurable emotions 
that may disturb people. Why are we some-
times able to go mad with love, all the more 
with the imaginary one?

This graphic novel, written by Tomasz 
Pstrągowski and Maciej Pałka, is an excellent 
scandal material. It presents an embarras-
sing period of the screenwriter's life – he be-
comes involved in a cyber relationship with 
a teenager, met on the Internet. An inno-
cent relationship between the blogger and 
his fan quickly turns into a toxic pseudo-
-romance, based on the lack of mutual un-
derstanding and using others to satisfy ones 
needs. On the one hand, there is an imma-
ture twenty-something-year-old, suspended in 
an eternal stagnation between pop-culture 
and the challenges of the real life. On the 
other hand, a contact and interest seeking, 
underaged girl. All of that, happening in the 
background of the Smolensk plane crash, 
nude photos and instant message apps.

This album, with its autobiographical 
style, corresponds with other comic books 
written by artists such as Joe Matt, Daniel 
Clowes, or even Robert Crumb. You can ad-
mire the honesty with which the screenwri-
ter displays the most intimate moments of 
his life, at some points touching emotional 
exhibitionism. Pstrągowski, deals with his 
past ruthlessly – manipulation, persuasion 
of sending nude photos or eternal self-pity 
are just a sneak peak of the facts included. 
However, teenage Małgosia is not a helpless 
heart-throb, but a seducer, conscious of her 
advantage. In the end, it is difficult to sym-
pathize with the actors of this Polish, on-
line tragedy.

Maciej Pałka has fully entered the at-
mosphere of an unfulfilled, grim roman-
ce, creating a world mirroring a lazy and 
rainy weekend. An abstract and careless 
line emphasizes the confusion of the cha-
racters and the reader is under the impres-
sion that he can associate with this rattled 
of diary. Ultimately, the plot and drawings 
engage the audience in a rather depressing 
and sad story.

„Jak schudnąć 30 kg. Prawdziwa historia 
miłosna” (eng “How to lose 30 kg. True Love 
Story“) is a difficult and controversial piece, 
which may seem offensive for a larger group 
of Poles. There is a hidden truth that affects 
every single one of us for we are not flawless. 
Probably, the main focus might be drawn to 
the embarrassing affair, but for me it is a sto-
ry about gullibility, loneliness and mistakes 
made out of desperation.  
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NIE, TO NIE BĘDZIE TEKST O RZUCANIU NAKRYCIEM GŁOWY. BERETEM NIE DA SIĘ DALEKO RZUCIĆ. 
WŁAŚNIE DLATEGO, W CZASACH MOJEJ MŁODOŚCI MÓWIONO, ŻE JEŚLI JAKIEŚ MIEJSCE ZNAJDOWAŁO 
SIĘ W POBLIŻU, TO JEDNOSTKĄ POMIARU ODLEGŁOŚCI STAWAŁ SIĘ PRZYSŁOWIOWY RZUT BERETEM.
TEKST I ZDJĘCIA Piotr Jaźwiński / avidhiker.pl

RZUT BERETEM, CZYLI
CAŁKIEM NIEDALEKO
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ewno każdy z nas ma takie miejsca, 
do których jest „rzut beretem”, któ-
re są niedaleko, do których może-

my dotrzeć w miarę szybko, a które mogą 
być odskocznią od codziennego, szybkie-
go życia, dać wytchnienie.

Niedawno odkryłem jedno z takich miejsc. 
Jest „rzut beretem” od Warszawy, ale też od 
Lublina, szybko da się tam przyjechać z Ra-
domia. Jeśli jedziemy z Warszawy (niech 
będzie, że ze środka Polski), jedziemy na 
południe, dawnym jagiellońskim traktem 
handlowym, kierując się na Kozienice. To 
droga jak „sierpem rzucił” – inaczej mówiąc, 
prosta, jedzie się jak po sznurku. W Kozieni-
cach skręcamy na zachód, szosą na Radom 
jedziemy kilka kilometrów, po czym skręca-
my w lewo, potem trzy kilometry prostą, acz 
wyboistą drogą przez las, podziwiając strzeli-
ste sosny, no, i jesteśmy na miejscu.

Opis drogi, jak się wydaje, dość enigma-
tyczny, wystarczy jednak, gdy w nawigacji 
samochodowej albo w smartfonie napisze-
my nazwę „Źródła królewskie”.

To położony w samym sercu Puszczy Ko-
zienickiej rezerwat przyrody, utworzony wo-
kół rozlewiska rzeki Zagożdżonki. Wzdłuż 
ukrywającej się w rzadkich i chronionych 
roślinach wodnych rzece, rośnie olsza i dąb 
szypułkowy. Na palach, wbitych w bagnisko, 
wybudowano wygodny, spacerowy pomost, 
z którego możemy podziwiać meandrującą 
rzeczkę, są zadaszone altany do obserwacji 
dzikiej zwierzyny.

P

T O  P O Ł O Ż O N Y  W   S A M Y M 
S E RC U  P U S Z C Z Y 
KO Z I E N I C K I E J  R E Z E RWAT 
PR Z Y RO DY,  U T WO R Z O N Y 
WO KÓ Ł  RO Z L E W I S K A 
R Z E K I  Z AG O Ż D Ż O N K I .

Bez przemęczania się, idąc pomostem, do-
trzemy do rozwidlenia. Skręcamy w lewo i po 
kilkudziesięciu krokach znajdziemy się w al-
tance, gdzie bije źródło wody. Według legendy, 
przy tym właśnie źródle dumał król Włady-
sław Jagiełło, gdy przyjeżdżał do Puszczy Ko-
zienickiej na polowania. Być może tutaj obmy-
ślał strategię wojny z zakonem krzyżackim.

Gdy już napijemy się źródlanej wody 
i nacieszymy się leśną ciszą, warto wyko-
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nać kolejny rzut beretem. Wracamy do Ko-
zienic, a stamtąd kierujemy się na południe 
w stronę Czarnolasu (możemy odwiedzić 
Muzeum Jana Kochanowskiego – ja zaliczy-
łem na wycieczce w podstawówce), a potem 
jedziemy do Janowca.

Są tu położone na wzgórzu pięknie utrzy-
mane ruiny XVI wiecznego zamku Firlejów. 
Jego charakterystyczna, w biało-różowe 
pasy elewacja, jest widoczna z daleka. Jest 
tu znacznie ciszej i przytulniej niż po drugiej 
stronie Wisły, w opanowanym przez „warszaf-
kę” Kazimierzu Dolnym.

Nieopodal zamkowych ruin wznosi się 
drewniany, szlachecki dwór. Wybudowany 
w XVIII wieku we wsi Moniaki na Lubelsz-
czyźnie, został do Janowca przeniesiony 
w latach 70. XX wieku. Zwiedzając ten pięk-
nie zachowany dwór, odżywa tęsknota za zie-
miańskim stylem życia. 

ENGLISH

A BERET’S THROW AWAY, 
OR QUITE NEARBY

This isn’t a text about throwing a beret. You can’t 
throw a beret really far. That’s why when I was a kid, 

if something was nearby, we used to say that it was 
a beret’s throw away.

We all know places which are ‘a  beret’s 
throw away’, located nearby, where we can 
get quite fast to have a rest from the hustle 
and bustle of city life.

Recently, I’ve discovered such a place. 
It’s ‘a beret’s throw’ from Warsaw as well as 
Lublin; it’s easy to get there from Radom. If 
you're going from Warsaw (central Poland), 
head south towards Kozienice, along the his-
torical Jagiellonian trade route. It’s a straight 
road, as if along the string. When you reach 
Kozienice, head west towards Radom for a few 
kilometres, turn left, then go straight for three 
kilometres through the forest, where you can 
admire soaring pines, and you’re here.

The instructions may seem a bit enigmat-
ic, but suffice to enter ‘Źródła królewskie’ into 
your navigation or mobile phone.

It’s a nature reserve in the heart of the 
Kozienice forest, established around the 
marsh along the River Zagożdżonka. Along 
the river, hidden in rare and endangered 
water plants, there are alder and sessile 
oak trees. You can admire the meandering 
river and observe wild animals from ga-
zebos on a pier for pedestrians erected on 
stilts placed in the marsh.
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Go along the pier until you reach a fork. 
Turn left and after several dozen steps, you’ll 
reach a gazebo with a spring. Legend has it king 
Władysław Jagiełło would come here to con-
template when he was hunting in the Kozienice 
forest. He might even have planned the strate-
gy of war with the Teutonic Knights here.

Have some spring water and enjoy the si-
lence in the forest. Next, return to Kozienice 

and head south towards Czarnolas (you can 
visit Jan Kochanowski Museum on your way 
– I was there on a school trip), and then go to 
Janowiec, where you will find the well-pre-
served ruins of Firlej Family Castle put up 
in the 16th century on a high hill. Its char-
acteristic elevation in white and pink stripes 
is visible from a distance. This area is much 
more silent and cosier than the other side of 

the River Vistula, namely Kazimierz Dolny 
overrun by Varsovians.

Near the castle ruins, there is a wooden 
gentry manor house built in the 18th centu-
ry in the village of Moniaki in Lubelszczyz-
na, which was moved to Janowiec in the 
1970s. This well-preserved manor house will 
make you long for manorial life.

In the west, you’ll find well-preserved 
Radziwiłł Family Palace in Nieborów and 
Duchess Helena Radziwiłłowa Arcady locat-
ed nearby. These are wellknown and popular 
places, described in a number of guide books. 
But if you make a greater effort, you may find 
your way to Rogów.

This place isn’t very popular or crowded 
yet although it’s hard to find a parking space 
here on a sunny Sunday. Rogów boasts one 
of the largest collections of the most precious 
rare trees and bushes in Europe. The Arbo-
retum of Warsaw University of Life Sciences 
(SGGW) was established over 90 years ago, 
survived the ravages of war, and now it blos-
soms thanks to hard work and efforts of its 
keepers. Brilliant green trees in summer and 
orange, golden and red trees in autumn are 
an unforgettable sight. The more so that the 
village is a beret’s throw from Łódź, Skier-
niewice and Rawa Mazowiecka.

To conclude, if you feel like throwing 
a beret, visit Krotoszyn in August. The Beret 
Throwing World Championship has been held 
there since 1996. The current record is 42.1 m 
and it was established in 2012. 
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POMORSK A JESIEŃ 
PACH N IE GR Z Y BA MI!

odzinne wypady na grzyby, przyjaciel-
skie rywalizacje na grzybowe zbiory 
albo samotne wycieczki w poszuki-

waniu borowików i świętego spokoju... Grzy-
bobranie to sposób na spędzanie czasu dla 
wielu miłośników lasu. To również stara pol-
ska tradycja przekazywana z pokolenia na po-
kolenie, opisywana w niejednym tekście kul-
tury (najsłynniejszy przykład to grzybobranie 
w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza).

Od borowika klasycznego, przez maślaka, 
opieńki i podgrzybka po siedzunia sosnowego, 
który okazał się hitem ostatnich lat i na francu-
skich salonach z powodzeniem zastępuje tru-
fle. W pomorskich lasach znaleźć można całe 
bogactwo grzybów. Sezon na grzybobranie to 
oczywiście końcówka lata i jesień, niemniej 
warto podkreślić, że pierwsze szlachetne ga-

R

TEKST I. Koch

D E S T I N A T I O N :  P O M O R S K I E 

JESIEŃ BEZ GRZYBÓW? NA PEWNO NIE NA POMORZU! CAŁE POMORZE, OD BAŁTYKU PO BORY TUCHOLSKIE, TO 
JEDEN Z NAJPRZYJAŹNIEJSZYCH LASOM TERENÓW W POLSCE. A GRZYBY LASY POMORSKIE WPROST UWIELBIAJĄ. 
OD POŁOWY SIERPNIA NAWET DO WCZESNEJ ZIMY ZNALEŹĆ TU MOŻNA NAJBARDZIEJ OKAZAŁE GATUNKI 
GRZYBÓW I. . . GROMADY GRZYBIARZY, KTÓRZY Z WIKLINOWYMI KOSZAMI SPACERUJĄ PO LEŚNYCH ŚCIEŻKACH.

tunki, które zbierają zapaleni grzybiarze, po-
jawiają się już nawet wiosną (to np. kurki).

Wszyscy uwielbiają zbierać grzyby i uwiel-
biają je jeść. Stąd w  restauracjach i  je-
siennych kartach propozycje z  grzybami 
w rolach głównych.

W gdyńskiej restauracji Biały Królik szef 
kuchni poleca krem z borowików i ravioli z ku-
rzym żółtkiem. Na krem składa się przede 
wszystkim esencjonalny wywar grzybowy 
z przesmażonych na brązowym maśle kapelu-
szy borowika i warzyw.

Restauracja Correze w Gdańsku propo-
nuje steka z dojrzewającej polędwicy z fiole-
towym batatem, brokułem, skorzonerą, te-
riną i grzybami.

Rybna restauracja Zafishowani w gdań-
skim Hotelu Hanza przekonuje, że grzyby są 

idealnym dopełnieniem potraw z ryb. Stąd 
propozycja węgorza na sosie ziemniacza-
nym podanego z pieczoną szalotką, grzyba-
mi i oliwą pietruszkową.

Na połączenie grzybów z rybą stawia rów-
nież restauracja Brovarnia Hotelu Gdańsk. 
Szef kuchni proponuje świeżego dorsza 
z  marynowanymi kurkami i  marynowa-
nym bobem, maślanym purée ziemniacza-
nym i purée z bobu.

Grzyby to przysmak, a chodzenie na grzy-
by to styl życia. Najbardziej oddani swojej pa-
sji na grzyby chodzą nawet kilka razy dzien-
nie. Marzena Górnisiewicz, założycielka 
Wioski Runa Leśnego w Borkowie Lębor-
skim na Pobrzeżu Kaszubskim przyznaje, 
że w sezonie częściej znaleźć ją można w le-
sie niż w domu.

ZDJĘCIA Ł. Stafiej



POMORSK A JESIEŃ 
PACH N IE GR Z Y BA MI!

— Zdarza się, że na grzyby wychodzę trzy 
razy dziennie. Czasami nazbieram ich tyle, że 
nie daję rady unieść koszyka — śmieje się Ma-
rzena Górnisiewicz.

Wybierając się na grzyby, warto pamiętać 
o kilku zasadach. Grzyby zawsze zbieramy 
do wiklinowego kosza, by miały czym oddy-
chać. Nóżek nie odcinamy nożykiem, a wy-
kręcamy prosto z ziemi. Jeśli nie jesteśmy 
pewni, czy dany grzyb na pewno nadaje się 
do jedzenia, lepiej go nie zrywajmy. I pamię-
tajmy jeszcze o tym, że natura to jedność – 
borowiki i prawdziwki pojawią się, gdy zbli-
żać się będzie pełnia Księżyca...  

ENGLISH

MUSHROOM HUNTING TIME 
IN POMORSKIE

Autumn without mushrooms? Not in Pomorskie! 
The entire region, from the Baltic Sea to Tuchola 
Forest, is one of the most “mushroom-friendly” areas 
in Poland. From mid-August until even very early 
winter, the most magnificent kinds of mushrooms 
can be found here… along with throngs of mushroom 
hunters, who stroll along forest paths with large 
wicker baskets.

Family mushroom hunting, friendly rivalry, or 
solitary trips in search of boletus mushrooms 
and peace and quiet… Mushroom hunting is 
a way of spending free time for many amateurs 
of the forest. It is also a historical, Polish tradi-
tion, passed on from generation to generation, 
described in many texts of culture (the most 
prominent example is a description of mush-
room hunting in “Pan Tadeusz” by the famous 
Adam Mickiewicz).

From the classic penny bun mushrooms, 
through slippery jacks, honey fungi, bay bo-
letes to cauliflower fungi, which turned out to 

P O M O R S K A  J E S I E Ń . . .
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be a hit in recent years and has successfully 
substituted truffles in France. Forests of Po-
morskie are abundant in different kinds of 
mushrooms. The season for them, of course, 
begins with the end of summer and beginning 
of autumn. However, it is worth noting that 
first “noble” mushrooms, such as chanterelles 
appear as early as spring.

Everyone loves to pick mushrooms and 
eat them. This is why restaurants and their 
autumn seasonal menus are full of mush-
room-based dishes.

Gdynia-based Biały Królik restaurant’s 
head chef recommends cream of boletus 
mushrooms and ravioli with chicken yolk. The 
cream is based on strong mushroom broth, 

made with boletus hats and vegetables fried 
on brown butter.

Correze restaurant in Gdańsk offers matur-
ing beef steak with purple sweet potato, broc-
coli, black salsify, terrine and mushrooms.

Zafishowani restaurant located in Hotel 
Hanza, Gdańsk, proves that mushrooms 
are perfect sidings for fish dishes. This is why 
you will find eel with potato sauce, served with 
baked shallot, mushrooms, and parsley olive.

Brovarnia restaurant at Hotel Gdańsk also 
promotes a combination of mushrooms and 
fish. The head chef serves fresh cod with mari-
nated chanterelles and marinated broad beans, 
buttery potato puree, and broad bean puree.

Mushrooms are a delicacy, and mush-
room foraging is a lifestyle. Most devoted 
mushroom hunters go out even several 
times a day. Marzena Górnisiewicz, found-
er of Wioska Runa Leśnego in Borkowo Lę-
borskie, admits that during the season, she 
is easier to be found in the forest than at 
home. – It does happen that I go out three 
times a  day. Sometimes, I  pick so many 
mushrooms that I’m unable to lift the bas-
ket – says Marzena Górnisiewicz.

There are several rules to remember 
about when going mushroom picking. You 
should always store picked mushrooms in 
a wicker basket, to let them breathe. You do 
not cut the mushrooms using a knife, but 
twist them off straight from the ground. If 
you are uncertain whether a given mush-
room is edible, better leave it alone. And re-
member that nature is unity – boletus mush-
rooms and bay boletes will appear when the 
Moon is full… 

PA M I ĘTA J M Y J E SZCZ E O T Y M, Ż E 
NATU R A TO J EDNOŚĆ – BOROW I K I 
I  PR AW DZI W K I POJAW I Ą SI Ę, GDY 
Z BLI ŻAĆ SI Ę BĘDZI E PEŁ N I A K SI ĘŻ YC A... 



JAKUB 
FIREWICZ
 
Aktor "jeszcze" młodego pokolenia. 
Po latach wyczekiwania, że zagra Hamleta, 
z nudów "odkopał" Petera Sellersa i Monty 
Pythona i stwierdził, że jego miłością jest komedia. 
Dotychczas znany głownie widzom teatralnym, 
szerszej widowni pokazał się biorąc udział 
w produkcjach Juliusza Machulskiego „Next -ex” - 
Teatr TV oraz filmach „Ambassada” i „Volta”. 

acząłem się ostatnio zastanawiać nad tym, czy 
jak byłem w niebie i rozdawali różne hobby jesz-
cze nienarodzonym dzieciom, to czy ja, zamiast 

stać w kolejce „sport”, nie stałem gdzieś z boku z paczką 
kilogramowych Haribo i litrem pepsi. No tak. Jak idę na 
siłownie – bo w końcu fałda wokół brzucha, już nie jest 
oponą Michelin do osobówki tylko do Stara – niestety 
nie odczuwam z tego tytułu żadnej satysfakcji. Nie mam 
zajawki, że jak tak będę regularnie chodzić, to za trzy 
miesiące będę wyglądać jak Piotrek Stramowski w Pit-
bullu. Nie odczuwam nagłej fali dopływających endor-
fin. Nie przeżywam „pakowania” jak co poniektórzy ko-
ledzy ze złotym łańcuchem na szyi, jęcząc wniebogłosy, 
aż człowiek zastanawia się, czy pogotowia nie wezwać. 

Ja na siłowni walczę z tym, żeby z niej nie wyjść przed 
czasem. Robię to na różne sposoby, ale chyba najbardziej 
skutecznym jest „rachunek” sumienia albo „analiza” 
swojego dotychczasowego życia. Zajmuje mi to znaczną 
część biegania po bieżni, dzięki czemu odganiam myśli 
pt. „idziemy już?”. I tak sobie pomyślałem też dzisiaj, 
biegając po bieżni, która przypomina mi kołowrotek dla 
chomika. No i tak biegam, i biegam, i nagle – olśnienie. 
A gdyby tak w pakiecie do karnetu na siłownie był do-
łączony psychoterapeuta albo w ostateczności ksiądz 
(wiadomo, Smarzowski troszkę wrzucił kij w mrowisko 
i tak chętnie już nie będziemy korzystać z ich usług).

Wyobrażacie sobie to? Idziesz na bieżnię, a obok Cie-
bie dr Kowalski ramię w ramię biegnie z tobą i wysłuchu-
je twoich rozterek. Albo tak jak to Maciej Stuhr w swojej 

Z

etiudzie „Milczenie polskich owiec” wymyślił, że jeden 
z bohaterów nie lubi zapachu drewna w konfesjona-
le i chce się spowiadać w knajpie. I wyobraźcie sobie 
to tutaj. Na bieżni Ojciec Mateusz i wysłucha cię, i roz-
grzeszenie da, i może jeszcze jakieś nalepki odpustowe 
człowiek dostanie? Normalnie same plusy, żadnych 
minusów – jak to z filetem. W razie, gdyby jakaś siłow-
nia wpadła na ten pomysł już dawno, to w sprawie praw 
autorskich jakoś się dogadamy.  

ENGLISH

PSYCHOTHERAPY ON A TREADMILL

Recently, I’ve been wondering, when unborn children 
were given various hobbies in Heaven, and others were 
standing in the ‘sports’ line, was I standing aside with 
a pack of Haribo jellybeans and a litre of Pepsi? Well. 
When I go to the gym – because my belly fat is no longer 
a Michelin passenger car tyre but a lorry one – I never 
feel satisfied about it. I’m not excited that if I go there 
regularly, I’ll look like Piotrek Stramowski in Pitbull in 
three months. I don't feel a rush of endorphins. I’m not 
excited about working out like other guys, wearing gold 
chains on their neck and whining so loud that others 
wonder if they should call an ambulance or not.

Every time I’m at the gym, I fight with myself not 
to leave earlier than I planned. I do it in a number of 
different ways, the most effective being soul searching 
or analysing my life. It takes enough time to cast away 
the recurring thought, ‘Can we go now?’ And I thought 
the same today while running on a treadmill, which re-
minds me of a hamster wheel by the way. So I run and 
run, and suddenly it dawned on me. What if the gym 
card included sessions with a psychotherapist or at least 
a priest (you know, Smarzowski has stirred up a hornet’s 
nest a bit, and we won’t be so willing to use their services 
for some time)?

Can you imagine? You go to the gym, and there’s 
doctor Kowalski, running alongside and listening to 
your problems and doubts. Or, like Maciej Stuhr pro-
posed in his etude ‘Milczenie polskich owiec’, one of 
characters doesn’t like the smell of wood in the confes-
sional and wants to confess his sins in a bar. Just imagi-
ne. A priest listens to you on a treadmill, absolves you 
from your sins, and perhaps you may even get some 
indulgence stickers? Plenty of pros, no cons – just like 
fillet. If it turns out that some gym came up with this 
idea a long time ago, we’ll work something out as re-
gards the copyright. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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PSYCHOTERAPIA
NA BIEŻNI

3 6 – 3 7
WIĘCEJ FELIETONÓW 

znajdziesz na www.anywhere.pl
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KASZTANY 
SMAK 

JESIENI
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Połowę czasu spędza przed komputerem 
w redakcji Anywhere, a drugą gotując w swojej 
kuchni i pakując do słoików wszystko, co 
nadaje się do jedzenia. Znajomi mówią, że jego 
dewiza życiowa mogłaby brzmieć: „Aby dobrze 
żyć, trzeba dobrze zjeść i wypić”. Żyje, aby jeść. 
Nie na odwrót.

tej pięknej jesiennej wyjątkowo 
ciepłej aurze mija dokładnie rok, 
od kiedy zacząłem pisać przepi-

sy dla Anywhere. Po roku mogę powiedzieć, 
że moje kulinarne horyzonty pomimo wielu 
zmian w życiu wciąż się poszerzają. Gotu-
ję, pakuję i kiszę coraz więcej, a codzienne 
obiady stały się jeszcze bardziej czasochłon-
nym niż wcześniej. Gdy pisałem w zeszłym 
roku o dyni, również zaczynał się sezon na 
kasztany. Wtedy były tylko dodatkiem, dziś 
będą głównym składnikiem moich propozy-
cji. W maśle z kasztanów zakochałem się już 
dawno, natomiast zupa kasztanowa dopiero 
w tym roku stała się moim must have sezonu 
jesienno-zimowego. 

Dlaczego kasztany? Myślę, że jeszcze tro-
chę się boimy je wykorzystywać w kuch-
ni, najczęściej tylko je piekąc jako prze-
kąskę. Więc do garnków! A właściwie do 
kasztanów i do roboty.

SŁODKI KREM Z KASZTANÓW
Ten szybki i prosty krem towarzyszy mi przede 
wszystkim do różnego typu naleśników. Uży-
wam go na przemian z masłem orzechowym, 
choć zastosowanie znalazł również podczas 
przekładania jednego tortu. Zaczynamy od 
krojenia kasztanów i ugotowania ich w wo-
dzie. Do drugiego rondelka wlewamy mleko, 
dodajemy łyżkę kakao, laskę wanilii, miód 
oraz obrane kasztany. Całość doprowadzamy 
do wrzenia. Czekamy, aż wszystko ostygnie, 
i blendujemy na gładką masę.

ZUPA KREM Z KASZTANÓW
Całość jak w przypadku kremu zaczniemy 
od ugotowania i obrania kasztanów. Na 

4 0 – 4 1
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patelni roztopimy masło i zeszklimy ce-
bulę. Do bulionu warzywnego dodajemy 
marchewkę, cebulę, obrane i pokrojone 
w kostkę jabłko do smaku. Przyprawiamy 
wszystko pieprzem, świeżym tymiankiem, 
solą i połową łyżki octu jabłkowego. Fanom 
korzennego smaku polecam dodać starty 
imbir. W momencie pisania tego przepisu 
na dworze było koło 20 stopni, więc sam 
zrezygnowałem z niego. Całość podaje-
my z łyżką gęstej śmietany oraz chipsem 
z boczku. Czy ktoś z was się skusi na zro-
bienie takiej zupy?  

ENGLISH

CHESTNUTS – A TASTE OF AUTUMN

This beautiful, warm autumn, it’s been ex-
actly a year since I began writing recipes 
for Anywhere. After a year, I can say that 
despite many changes in my life, I have ex-
panded my culinary horizons. I cook, pack 
and pickle more and more food, and pre-
paring daily lunches has become even more 
time-consuming than before. When I was 
writing about pumpkins last year, the chest-
nut season began as well. They were only 
an addition then, but today, they will be the 
main ingredient of the recipe. I fell for chest-
nut butter a long time ago, while cream of 
chestnuts soup became a must-have of an 
autumn and winter season only this year. 

Why chestnuts? I suppose that we still 
eat them only as a winter snack in the form 
of roast chestnuts. Let’s get down to pots! Or 
rather chestnuts and work!

SWEET CHESTNUT CREAM
I use this fast and simple cream primari-
ly for pancakes by turns with peanut but-
ter even though I’ve spread a cake with it 
once. Begin with cutting chestnuts and 
boiling them in water. Take another pan, 
pour milk into it, add a spoonful of cocoa, 
a vanilla bean, honey, and peeled chest-
nuts. Bring it to the boil. Leave it to cool 
and blend it until smooth.

CREAM OF CHESTNUT SOUP
Just like in the case of cream, begin with bo-
iling and peeling chestnuts. Melt butter in 
a frying pan and fry onion until transparent. 
To the vegetable broth, add carrot, onion, 
and peeled and cubed apple to taste. Season 
it with pepper, fresh thyme, salt and half 
a spoonful of apple cider vinegar. If you’re 
a  fan of spices, add some grated ginger. 
When I was writing this recipe, it was about 
20 degrees outside, so I dropped it. Serve it 
with a spoonful of cream and a bacon crisp. 
Can I interest you in some soup?  

PR Z Y PR AW I A M Y  WS Z YS T KO 
PI E PR Z E M ,  Ś W I E Ż Y M 

T Y M I A N K I E M ,  S OL Ą  I   P O Ł OWĄ 
ŁY Ż K I  O C T U  JA B Ł KOW E G O. 

FA NOM  KOR Z E N N E G O  S M A K U 
P OL E C A M  D ODAĆ  S TA RT Y  I M B I R .

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



4 4 – 4 5

SAMSUNG QLED TV Q9F 
– ŚWIETNA JAKOŚĆ 
W KAŻDYCH WARUNKACH

en flagowiec Samsunga został wyposażony w bez-
pośrednie podświetlenie matrycy z wielostre-
fowym wygaszaniem, co oznacza jeszcze lepszy 

kontrast i czernie oraz doskonała jakość obrazu bez 
względu na oświetlenie. Jeśli dodamy do tego techno-
logię HDR 2000 oraz kropki kwantowe, która odpowia-
dają m.in. za możliwość odwzorowania ponad miliarda 
odcieni barw z ich pełnym natężeniem, zyskamy rze-
czywisty i szczegółowy obraz. Nowa technologia an-
tyrefleksyjna Ultra Black Elite sprawia, że czernie na 
ekranie są idealne. Eliminuje odbicia, dzięki czemu 
czernie są głębokie. 

T
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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OGLĄDAĆ FILMY, A NIE 
TELEWIZOR
W nowej serii QLED TV projektanci skupili 
się na wyeliminowaniu elementów odcią-
gających uwagę podczas oglądania. Tak po-
wstał One Invisible Connection, dostępony 
w parwie wszytskich modelach QLED TV 
z 2018 roku, czyli jeden praktycznie niewi-
doczny przewód, który zastępuje wszystkie 
inne w tym kabel zasilający – od teraz koniec 
z kablami plączącymi się wokół ekranu. Tryb 
Ambient to wyeliminowanie czarnej „pla-

M U Z E U M  P O L S K I E J  W Ó D K I
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my”, gdy telewizor jest wyłączony. Teraz do-
słownie „wtopi” się w przestrzeń. Na ekranie 
wyłączonego telewizora zobaczymy np. wzór 
tapety, która znajduje się na ścianie, na której 
wisi urządzenie czy też jej kolor*. Można też 
przeobrazić telewizor w osobiste centrum in-
formacji – podejrzymy w trybie Ambient pro-
gnozę pogody czy najświeższe newsy. Telewi-
zor można powiesić blisko przy ścianie lub np. 
na podstawie Studio lub Tower.

*Działanie funkcji tworzenia obrazu 
ściany w Trybie Ambient może się różnić 
w zależności od otoczenia, w jakim zainsta-
lowany jest telewizor, w tym między inny-
mi od: designu ściany, wzorów na ścianie 
i koloru ściany. 

ENGLISH

SAMSUNG QLED TV Q9F – TOP 
QUALITY IN ALL CONDITIONS

Samsung flagship product is fitted with 
a brand new lighting system, with full-array 
local dimming technology, which delivers en-
hanced contrast, impressively deep blacks, 
and excellent picture quality regardless of 
its environment. With HDR 2000 technology 
and Quantum Dots, which can create over 

a billion vivid colours, the picture is realistic 
and detailed. New Ultra Black Elite anti-re-
flection technology makes black levels even 
richer. The TV has an excellent reflection 
handling, which ensures high picture quality 
regardless of the watching angle.

WATCH FILMS NOT 
TELEVISION
In new QLED TV series, designers concen-
trated on eliminating distracting elements 
and came up with One Invisible Connec-
tion – one near-invisible cable replacing 
all other cables, including TV power cable, 
which minimises cable clutter. Ambient 
Mode allows you to get rid of the big black 
screen when the TV is off and to blend your 
TV into your room. While in standby mode, 
the TV will display its surroundings, for ex-
ample, your wallpaper or its colour*. It also 
allows you to turn your TV into a personal 
information centre and browse weather 
forecasts and latest news in Ambient Mode. 
You can hang your TV flush to the wall or 
place it on Studio or Stand.

*The Ambient Mode results may differ 
depending on the TV surroundings, includ-
ing wall designs, patterns and colours. 

W NOW EJ SER I I QLED T V 
PROJ EKTA NCI SKU PI LI 
SI Ę NA W Y ELI M I NOWA N I U 
ELEM EN TÓW, ODCI ĄGA JĄC YCH 
U WAGĘ PODCZA S OGL Ą DA N I A. 
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SPODNIE / TROUSERS : TOP MAN

KOSZULA / SHIRT: H&M



4 8 – 4 9 M O D A  /  F A S H I O N

ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Halina Jasińska

STYLISTA /STYLIST: 
Kuba Bronk

MODEL:  
Jakub Wolski / AS Management

KOSZULA / SHIRT: H&M



T H E  D R E A M E R



SPODNIE / TROUSERS : ZARA

KOSZULKA / T-SHIRT: ZARA

5 0 – 5 1 M O D A  /  F A S H I O N



T H E  D R E A M E R



5 2 – 5 3 M O D A  /  F A S H I O N

KOSZULA / SHIRT: H&M



T H E  D R E A M E R



SPODENKI / SHORTS : RALPH LAUREN

KOSZULA / SHIRT: H&M

KURTKA / JACKET: MASSIMO DUTTI

5 4 – 5 5 M O D A  /  F A S H I O N
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eorii jest kilka. Od nadopiekuńczej 
matki, która wyręczała ich w każ-
dym działaniu. Po brak ojca, który 

pochłonięty zarabianiem pieniędzy, zapo-
mniał nauczyć syna jak radzić sobie w doro-
słym życiu. Do czego to doprowadziło? Do 
kryzysu męskości. Kiedyś doskonale zdefi-
niowany był męski etos. To mężczyzna silny, 
wojownik, myśliwy, który walczy, nie płacze, 
nie okazuje smutku. Dziś nie ma jednej mę-
skiej konstytucji. Poczucie fizycznej siły roz-
montowano na rzecz siły charakteru. Pięknie 
brzmi, tylko dlaczego kobiety są nadal z męż-
czyzn niezadowolone?

Jeden z psychologów wyjaśniał, że pro-
blem tkwi w kobietach. Nieustanne narze-
kanie: popraw się, nie rób tego, zmień się, 
dlaczego tak mało zarabiasz, za dużo czasu 
spędzasz poza domem, zaczyna ich przy-
gniatać. Do tego od dzieciństwa funkcjonują 
w świecie kobiet. Każda z nich, począwszy od 
matki po dziewczynę, chce go ukształtować 
na swój idealny obraz mężczyzny. A oni się 
temu bezwiednie poddają. Dlaczego? Bo nie 
mają możliwości przejścia okresu odseparo-
wania. Rozłąki, która pozwoliłaby im odpo-

T

One of the psychologists explained that 
the problem are women. Continuous grum-
bling: correct yourself, do not do it, change 
yourself, why do you earn so little, or you 
spend too much time away from home, start 
to overwhelm them. In addition, they have 
existed in the women's world since infancy. 
Each of them, from the mother to the girl, 
wants to shape him into her ideal image 
of a man. And man just give in to this un-
knowingly. Why? Because they do not have 
the opportunity to pass the separation pe-
riod. Separation that would allow them to 
answer the question: where am I going and 
who do I want to go with? Sometimes they 
answer, but in a reverse order. It’s much 
more convenient. It's better to let the other 
party set the direction. Just what's next?

Creating a  strong man is one of the 
most difficult things these days. The ques-
tion is, what does it even mean, a strong 
man? For most, a real man. Showing emo-
tions, knowing how to build social bonds, 
reading female's code. Women miss those 
guys. They want to meet them emotionally, 
not to bounce off from their chests. Maybe 
this time we should be the ones to reach out 
first? Accept instead of leaving in peace. 
Exchange expectations for understanding. 
A risky game, but one does not win, which 
does nothing. Let's start with the first step. 
Defining masculinity. What is it for you?

Building a  strong man is one of the 
most difficult things these days. The ques-
tion is, what does a strong man mean? For 
most, he is a real man. Showing emotions, 
knowing how to build social bonds, reading 
a woman's code. Women miss these guys. 
They want to meet them emotionally, not to 
bounce off their chests. Maybe this time 
we should take our first hand out? Give ac-
ceptance and not peace of mind. Expect 
exchange for understanding. A risky game, 
but who does not risk does not win. Let's 
start with the first step. Defining manhood. 
What is it for you? 

KATARZYNA 
ZDANOWICZ
 
Od 2012 roku pracuje w TVN24. 
W CV ma też „Gazetę Wyborczą” Polskie Radio 
PiK, Radio Gra, Polsat i Polsat News. Lubi kawę 
i rozmowy. Nie kończy na jednym pytaniu, 
ale unika ludzi, którzy mówią bez końca. Jest 
też uzależniona od newsa i książek. Nie lubi 
marnować czasu i brzydzi się plotami.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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wiedzieć na pytanie: dokąd idę i z kim chcę 
iść? Czasami odpowiadają, ale w odwrotnej 
kolejności. Tak wygodniej. Lepiej niech dru-
ga strona wyznaczy kierunek. Tylko co dalej?

Zbudowanie w sobie silnego mężczyzny 
jest w dzisiejszych czasach jedną z trudniej-
szych rzeczy. Pytanie, co to znaczy silny męż-
czyzna? Dla większości to mężczyzna praw-
dziwy. Okazujący emocji, umiejący budować 
więzi społeczne, odczytujący kobiecy kod. 
Kobiety tęsknią za takimi facetami. Chcą 
spotkać się z nimi emocjonalnie, a nie odbijać 
się od ich klaty. Może tym razem to my po-
winnyśmy wyciągnąć pierwsze dłoń? Dać ak-
ceptację, nie święty spokój. Oczekiwanie za-
mienić na zrozumienie. Gra ryzykowna, ale 
ten nie wygrywa, co nic nie robi. Zacznijmy 
od pierwszego kroku. Zdefiniowania męsko-
ści. Czym ona jest dla Ciebie?  

ENGLISH 

A GAME OF MANHOOD

Recently, I have been often talking about men. 
Why are they one way, but not the other. Why 
are they unable to make any decisions. They 
hesitate and are constantly undecided. And it’s 
not at all about work. They know how to be 
definite in this field. However, they are worse in 
relationships with women.

There are several theories. From an overpro-
tective mother who has been taking care of 
them in every possible activity. Up to the lack 
of a father who was so absorbed with earning 
money, that he has forgotten to teach his son 
about what is happening in adult life and how 
to deal with it. What did it lead to? To the slump 
in masculinity. Once, the perfectly marked 
male ethos. A strong man, a warrior, a hunt-
er who fights, does not cry, does not show any 
sign of sadness. Today, there is no one male 
figure. The sense of physical strength has been 
dismantled in favor of strength of the charac-
ter. It sounds beautifully, but why are women 
still dissatisfied with men?

GRA W MĘSKOŚĆ
OSTATNIO BARDZO CZĘSTO ROZMAWIAM O MĘŻCZYZNACH. DLACZEGO SĄ TACY, A NIE INNI. DLACZEGO 
NIE POTRAFIĄ PODJĄĆ DECYZJI, WAHAJĄ SIĘ , SĄ NIEZDECYDOWANI. I WCALE NIE CHODZI O PRACĘ. 
NA TYM POLU POTRAFIĄ BYĆ KONKRETNI. GORZEJ IM IDZIE W RELACJI Z KOBIETAMI.





WYBORY 
JAK MUNDIAL

ybory są jak mundial. Krótki, bo krótki, ale 
jednak mundial. Sprawdzenie formy, test 
jak przepracowało się okres przygotowaw-

czy i przekonanie się co myślą o tym wszystkim kibice. 
Tyle że na mundialu piłkarze grają z innymi i przekonu-
ją się o własnej sile lub jej braku. W wyborach politycy 
biją się sami ze sobą i zawsze jest jakiś wygrany. Wielu 
uczestnikom tych „zawodów” mydli to oczy niestety 
bardzo skutecznie.

Bo polska polityka jest jak polska piłka. Mamy osa-
motnionego na najwyższej półce „Lewandowskiego”, 
hejtowanego przez część kibiców w kraju, ale jak trze-
ba wygrywającego nawet 27:1. Więcej o nim dobrego 
w Europie niż w Polsce. Mamy też w polskiej polityce 
grajków próbujących się przebić na tzw. zachodzie, 
ale więcej o nich mówi się u nas niż tam. Tam są wręcz 
niedostrzegani, mimo usilnych prób zwrócenia na 
siebie uwagi.

A w kraju polityczna ekstraklasa, czyli miernoty, 
bądź ci, którzy robią swoje, ale bez dobrego agenta nie 
ruszą tyłka nigdzie wyżej. Są jeszcze tacy, którzy wy-
konują swoją robotę perfekcyjnie, ale patriotyzm lo-
kalny nie pozwala im wyściubiać nosa poza swój klub. 
Jednak prym wiodą owe miernoty. To ich trzeba słu-
chać, ich oglądać i nimi się irytować. Bo uniknąć się 
nie da – są wszędzie.

W tym podobieństwie dwóch światów przyjemniej 
jednak popatrzeć na „grupujących” się przed mistrzo-
stwami świata piłkarzy niż wdzięczących się do wszyst-
kich i wszystkiego polityków. Piłkarze nie wejdą do 

W

WOJCIECH 
ZAWIOŁA
 
Dziennikarz Canal Plus Sport i prezenter 
wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany na 
punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą.

tramwaju z kubkami kawy, nie będą zaczepiać na ulicy, 
by zapytać o samopoczucie, nie naprawią drzwi, nawet 
jeśli nikt o to nie prosi, nie naobiecują, nie ukochają 
i nie przytulą. Całe szczęście. Będą jedynie trenować, 
lepiej lub gorzej, ale tylko trenować, wręcz unikając 
wyżej wymienionych czynności. Rzadko bywają mili, 
otwarci, nie wykazują się inicjatywą w kontakcie z ludź-
mi, z dziennikarzami. I to jest coś stałego, coś, czego się 
nie zmieni. I jest dobrze. A o tym, że tak jest dobrze, 
nabieram przekonania podczas niemal każdej kampa-
nii wyborczej.

Bo każda kolejna kampania wyborcza jest bardziej 
obrzydliwa od poprzedniej. A najbardziej obrzydliwe 
jest to, że na kogoś to działa, że ktoś traktuje to poważ-
nie i że oni chcą nas tak do siebie przekonać. Fuj.. 

ENGLISH

ELECTIONS LIKE THE WORLD CUP

Elections are like the World Cup. A short one, but the 
World Cup. It’s an occasion to put your form and pre-
paratory period to test and see what people think of it. 
The difference is that at the World Cup, footballers play 
against other teams and check their strength. At elec-
tions, politicians fight against each other, and there’s 
always a winner. It pulls the wool over the eyes of many 
participants of this ‘competition’.

Polish politics is like Polish football. We have a soli-
tary ‘Lewandowski’ on the top, hated by some fans 
in the country, who can win 27:1 if need be. He’s more 
popular in Europe than in Poland. There are also play-
ers who try to make it to the top in the so-called West, 
but they’re better known here than there. They’re un-
noticed there even though they strive for attention. 
In the country, there is a political first division com-
posed of the mediocrity or those who do their job, but 
won’t climb the career ladder without a good agent. 
There are also those who are perfect at what they do, 
but local patriotism doesn’t allow them to poke their 
head out of their club. But the mediocrity is at the 
forefront. We have to listen to them, watch them and 
get irritated. Because we can’t avoid them – they’re 
everywhere.

Still, it’s nicer to look at footballers ‘gathering’ 
before the World Cup than politicians courting ev-
eryone and everything around. Footballers won’t get 
on a tram with cups of coffee, won't accost you on the 
street to ask how you feel, won’t fix your door if you 
don’t ask them for it, won’t make empty promises, 
won’t hug or comfort you. Luckily. They’ll only work 
out, better or worse, but only work out and rather 
avoid the activities listed above. They’re rarely nice 
and open; they don’t show initiative in their contact 
with other people or journalists. And this will never 
change. It’s fine. And I become more and more con-
vinced that it's perfectly fine during almost every single 
election campaign.

Because every subsequent election campaign is 
more disgusting than the previous ones. And the most 
disgusting thing is that some people enjoy that, treat it 
seriously, and want to win us over. Ick! 
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STAŁY DODATEK 
PORTU LOTNICZEGO 
OLSZTYN –  MAZURY
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Niezależnie od tego, czy podróżujemy z bagażem rejestrowanym, czy jedynie bagażem podręcznym, 
przed wejściem do samolotu, na każdym lotnisku musimy przejść kontrolę bezpieczeństwa. Jak 
należy się do niej przygotować i na co zwrócić uwagę, aby przebiegła szybko i sprawnie?

TEKST:  PORT LOTNICZY OLSZTYN-MAZURY   

W I Ę C E J  N A A N Y W H E RE . PL

wstępu do samolotu (kartę pokładową, 
czyli boarding pass/card) z potwierdze-
niem nadania bagażu. Jeżeli dokonałeś 
wcześniej odprawy on-line i nie nada-
jesz bagażu rejestrowanego, z wydru-
kowaną kartą pokładową oraz bagażem 
podręcznym udaj się bezpośrednio do 
kontroli bezpieczeństwa. ZD
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JAK SPRAWNIE PRZEJŚĆ 
KONTROLĘ BEZPIECZEŃSTWA 
NA LOTNISKU

W przypadku odprawy na lotnisku 
udaj się do stanowisk odprawy 

bagażowo-biletowej (check-in) zlokali-
zowanych w głównej hali terminala pa-
sażerskiego. Informacja o stanowiskach 
prowadzących odprawę na dany rejs 
widoczna jest na monitorach systemu in-
formacyjnego. Odprawy rozpoczynają się 

na ok. 2 godziny przed godziną odlotu, 
zależnie od warunków ustalanych przez 
przewoźników. Po podejściu do stanowi-
ska check-in Agent Obsługi Pasażerskiej 
poprosi o potwierdzenie rezerwacji i do-
kument tożsamości (lub inne dokumenty, 
jeżeli są wymagane) oraz nada bagaż 
(tzw. rejestrowany). Otrzymasz też kartę 
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Przed przystąpieniem do właści-
wej kontroli bezpieczeństwa, każdy 
pasażer przechodzi tzw. kontrolę do-
stępu, podczas której przedstawiamy 
pracownikowi lotniska bilety na dany 
lot (w wersji papierowej lub elektro-
nicznej) wraz z dokumentem potwier-
dzającym naszą tożsamość (pasz-
port lub dowód osobisty). Kontrola 
bezpieczeństwa przed wejściem do 
hali odlotów ma na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa wszystkich uczestni-
ków ruchu lotniczego. Przeprowadzają 
ją operatorzy kontroli bezpieczeń-
stwa ze Służby Ochrony Lotniska. Za 
pomocą skanowania sprawdzany jest 
bagaż podręczny pasażerów, który 
należy umieścić na taśmie urządzenia 
rentgenowskiego. Do znajdujących się 
przed stanowiskami kontroli pojemni-
ków należy włożyć:

• okrycie wierzchnie
• zawartość kieszeni
• zegarek
• pasek od spodni/sukienki
• telefon komórkowy
• inne urządzenia elektroniczne

Operatorzy kontroli bezpieczeństwa 
mogą także poprosić pasażera o zdję-
cie obuwia, które również umieszcza 
się w kuwecie na taśmie. Płyny w po-
jemnikach o maksymalnej objętości 100 
ml/100 g należy włożyć do zamykanej, 
przezroczystej torebki plastikowej 
o objętości do 1 litra. W czasie prze-

świetlania bagażu operator prosi 
pasażera o przejście przez bramkę do 
wykrywania metali. Podczas kontro-
li należy bezwzględnie wykonywać 
instrukcje operatora. Następnie, należy 
zabrać sprawdzone przedmioty (pod 
warunkiem dopuszczenia na pokład 
samolotu) oraz bagaż podręczny. 

UWAGA! Decyzję o niedopuszcze-
niu przedmiotu na pokład samolotu 
podejmuje funkcjonariusz lub operator 
dokonujący kontroli bezpieczeństwa, na 
podstawie obowiązujących przepisów 
prawnych. Każdy przedmiot, jak również 
zachowanie pasażera, które wzbudzą 
podejrzenie kontrolera, mogą skutkować 
odmową przyjęcia danego przedmiotu 
lub pasażera na pokład samolotu. 

IN ENGLISH

HOW TO MAKE IT THROUGH 
AIRPORT SECURITY FASTER 
AND EASIER

WHETHER YOU’RE TRAVEL-
LING WITH HOLD BAGGAGE OR 
HAND BAGGAGE ONLY, BEFORE 
YOUR FLIGHT, YOU HAVE TO GET 
THROUGH AIRPORT SECURITY. 
HOW TO PREPARE FOR IT TO MAKE 
THROUGH IT FASTER AND EASIER?.

First go to check-in counters loca-
ted in the main hall of the passenger 
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terminal. Information on check-in 
counters for a given flight is displayed 
on the information system screens. 
Check-in begins about 2 hours 
before the departure, depending on 
conditions set by the carrier. At the 
check-in counter, a Passenger Service 
Agent will ask you for the confirmation 
of your reservation and your ID card 
(or other documents, if required) and 
will register your baggage (the so-cal-
led hold baggage). You will also receive 
a boarding pass/card, including the 
confirmation of your baggage registra-
tion. If you’ve already performed an 
online check-in and you don’t have any 
hold baggage to register, go directly to 
the airport security with your boar-
ding pass and hand baggage. 

Before the proper security check, 
every passenger goes through the 
socalled access control, during which 
you’ll be asked forv a flight ticket (in 
a paper of electronic form) and an 
ID document (passport or ID card). 
The security check aims at ensuring 
safety of all air traffic participants. It 
is carried out by security operators 
from the Airport Security Services. 
Place your hand baggage on the X-ray 
conveyor belt for the purposes of 
scanning. Before the check, put the 
following objects into containers you’ll 
find next to security check counters:

• jackets and coats
• contents of your pockets
• watch
• trousers/dress belt
• mobile phone
• other electronic devices.

Security operators may also ask 
you to take off your footwear, which 
is also placed in the container on the 
belt. Liquids in containers of 100 ml / 
100 g or less must be put into a one-

-litre transparent plastic bag. During 
screening, the operator will ask you to 
walk through a metal detector. During 
the security check, follow the in-
structions of the operator. Next, take 
the checked items (provided they’re 
allowed to be taken on board) and your 
hand baggage. 

ATTENTION! A security operator 
carrying out the security check may 
decide not to allow some items on 
board, in accordance with applicable 
legal regulations. If any item or pas-
senger’s behaviour seems suspicious 
to the operator, they may decide not 
to allow the given item or passenger 
on board. 
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KONTAKT
CONTACT
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury
Olsztyn-Masuria Airport
Szymany 150
12-100 Szczytno
tel.: +48 89 544 34 34 
e-mail: info@mazuryairport.pl
www.mazuryairport.pl

DOJAZD
ACCESS
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury znajduje się w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim, w miejscowości Szymany 
położonej 10 km od Szczytna oraz 58 km na południe od 
stolicy województwa – Olsztyna.
Olsztyn-Masuria Airport is located in warminsko-mazur-
skie province in Szymany, 10 km off Szczytno and 58 km 
south off the city of Olsztyn, province’s capital.

SAMOCHODEM
BY CAR

• Z Olsztyna: droga krajowa nr 53 w kierunku Szczytna, 
następnie droga krajowa nr 57 w kierunku Szyman;

• Z Białegostoku: drogi krajowe nr 67, 64, 61, 53, następnie 
droga krajowa nr 57 w kierunku Szyman;

• Z Łomży: droga nr 645 w kierunku Wielbarka, następnie 
droga krajowa nr 57 w kierunku Szyman;

• Z Ostrołęki: droga krajowa nr 53, następnie droga krajo-
wa nr 57 w kierunku Szyman;

• Z Suwałk: drogi nr 655, 661, droga nr 16 w kierunku Ełku, 
droga nr 63 w kierunku Pisza, następnie drogi krajowe  
nr 58 w kierunku Szczytna i nr 57 w kierunku Szyman;

• Z Kaliningradu: droga A195 kierująca do przejścia gra-
nicznego w Bezledach, następnie drogi krajowe nr 51  
i nr 57 w kierunku Szyman.

TAKSÓWK Ą
BY TA XI
Postój taksówek znajduje się przed głównym wejściem 
terminala.
Taxi stand is located right opposite the main entrance to 
the terminal.

HALO TAXI EXPRESS
Zamówienia i rezerwacje telefonicznie pod numerami:
tel.: +48 89 624 22 22, 
+48 89 624 66 66, 
+48 660 813 515.

AUTOBUSEM
BY BUS
MARKUS TRAVEL
Z centrum Olsztyna do Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.
From centre of Olsztyn towards Olsztyn- Masuria Airport.

Rezerwacja biletów telefonicznie pod numerami:
Tickets can be booked by telephone:
tel.: +48 624 24 71
tel.: 507 077 250
www.markustravel.pl

PARKOWANIE GODZINOWE  HOURLY R ATES

CZ AS
TIME

AUTA OSOBOWE
PASSENGER CARS

AUTA OSOBOWE  
POW YŻEJ 2,5M

PASSENGER CARS  
ABOVE 2,5 M

DNI
POWSZEDNIE

WEEKDAYS

WEEKENDY
WEEKENDS

DNI 
POWSZEDNIE

WEEKDAYS

WEEKENDY
WEEKENDS

15 MIN.-1 H 3 ZŁ 5 ZŁ 4 ZŁ 6 ZŁ

1-2 H 5 ZŁ 7 ZŁ 6 ZŁ 8 ZŁ

2-3 H 10 ZŁ 12 ZŁ 11 ZŁ 13 ZŁ

3- 4 H 15 ZŁ 17 ZŁ 16 ZŁ 18 ZŁ

4 -5 H 20 ZŁ 22 ZŁ 21 ZŁ 23 ZŁ

5- 6 H 25 ZŁ 27 ZŁ 26 ZŁ 28 ZŁ

6 -7 H 30 ZŁ 32 ZŁ 31 ZŁ 33 ZŁ

LOT NISKO
AIRPORT

PARKOWANIE DOBOWE  NIGHTLY R ATES

1 DOBA  1 NIGHT 40 ZŁ

2 DOBY  2 NIGHTS 80 ZŁ

3-5 DOBY  3-5 NIGHTS 100 ZŁ

6 -7 DÓB  6-7 NIGHTS 120 ZŁ

8-10 DÓB  8-10 NIGHTS 160 ZŁ

11-14 DÓB  11-14 NIGHTS 224 ZŁ

15-21 DÓB  15-21 NIGHTS 252 ZŁ

22-30 DÓB  21-30 NIGHTS 300 ZŁ

od 7 godziny rozpoczyna się opłata dobowa
from the 7th hour, the daily fee starts

POCIĄGIEM
BY TRAIN
Szynobusem ze stacji Olsztyn Główny  
do stacji Szymany Lotnisko.
Rozkład jazdy pociągów dostępny jest na stronie  
www.rozklad.pkp.pl
From „Olsztyn Główny” railway station towards  

„Szymany Lotnisko” station.
Schedule available at www.pkp.pl.

WYNAJEM SAMOCHODÓW
RENT A CAR
HERZ
www.herz.pl
AVIS
www.avis.pl

PARKING
PARKING LOT
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zapewnia pełną infrastrukturę 
parkingową na około 150 miejsc parkingowych dla samocho-
dów osobowych. Ponadto wydzielono stanowiska postoju 
autobusów, taksówek oraz parking VIP.

Cennik price list
15 minut wolny czas przejazdu 
15 minutes free passage time






